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ຄາໍນາໍ 
ບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ ແມນ່ການປະເມນີການຊວ່ຍເຫືຼອຕ່ໍສປປ.ລາວ 

ເຊິ່ ງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ ປຸ່ນໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ບໍລິສດັ ALMEC Corporation 
ເປັນຜູ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການປະເມນີດ ັ່ງກາ່ວ ໃນສກົງບົປະມານປີ 2013 (JFY2013). 
ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ(ODA) 

ແມນ່ໄດເ້ລີ່ ມສາ້ງຕ ັງ້ຂຶ້ນແຕ່ປີ1954ເປັນຕ ົນ້ມາ ໂດຍໄດປ້ະກອບສວ່ນ 
ໃຫ້ແກກ່ານພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ 
ການແກໄ້ຂບນັຫາສງັຄມົຕ່າງໆໃນພາກພ້ືນສາກນົ ເຊິ່ ງສອດຄອ່ງກບັການປ່ຽນແປງຂອງຍຸກສະໄໝ. ປດັຈບຸນັ, 
ມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ ຕ່ໍປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັODA 
ຫຼາຍຂຶ້ນກວາ່ເກົ່ າ, ເຊິ່ ງບ່ໍພຽງແຕ່ພາຍໃນຍີ່ ປຸ່ນເອງ ແຕ່ລວມທງັໃນສງັຄມົສາກນົ. 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການປະເມນີODAເປັນປະຈາໍໃນແຕ່ລະປີ 
ໂດຍສຸມໃສກ່ານປະເມນີລະດບັນະໂຍບາຍ, ໂດຍມຈີດຸປະສງົ 2 ຢ່າງຄື: ເພ່ືອປບັປຸງການບໍລິຫານຂອງ ODA 
ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຮບັຜິດຊອບການລາຍງານໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົ. ໂດຍການປະເມນີ 
ແມນ່ໄດມ້ກີານອະນມຸດັໃຫ້ບຸກຄນົທີສາມຈາກພາກສວ່ນນອກເປັນຜູ້ປະເມນີກວດສອບ 
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນຮບູປະທາໍ. 
ການສຶກສາປະເມນີຜນົນີ ້ ແມນ່ໄດດ້າໍເນນີ 

ເພ່ືອຈດຸປະສງົທບົທວນຕ່ໍພາບລວມຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຕ່ໍສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ 
ແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອ (ກນັຍາ 2006) ແລະ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ (ເມສາ 2012), 
ຈາກຜນົໄດຮ້ບັດ ັ່ງກາ່ວ, ຈິ່ ງກະກຽມຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ ສາໍລບັລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ 
ເພ່ືອເປັນບ່ອນອາ້ງອີງ ໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອແກສ່ປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນອະນາຄດົ ແລະ 
ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫືຼອ ໃຫ້ມປີະສິດທິຜນົ ແລະມປີະສິດທິພາບທ່ີດີອີກດວ້ຍ. ນອກຈາກນ ັນ້, 
ຍງັໄດມ້ຈີດຸປະສງົເຜີຍແຜ່ຜນົການປະເມນີອອກສູມ່ວນຊນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຮບັຜິດຊອບ 
ດາ້ນການລາຍງານໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົຢ່າງທ ົ່ວເຖິງ. 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການສຶກສາປະເມນີສະບບັນີ ້ແມນ່ໄດຮ້ບັການຮວ່ມມຈືາກ ຮສ. ຈນິ ຊາໂຕ (Jin Sato) 

ຈາກສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ອາຊີສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ ເປັນຫວົໜ້າທີມປະເມນີ ແລະ 
ເປັນຜູ້ເບິ່ ງລວມຂະບວນການປະເມນີທງັໝດົ. ນອກນ ັນ້, ຍງັມ ີຮສ. ຊິໂນ ວາຕະນາເບະ (Shino Watanabe) 
ຈາກຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໄຊຕະມະ ເປັນອາຈານທ່ີປຶກສາ 
ໃຫ້ຄາໍແນະນາໍດາ້ນວິຊາສະເພາະກຽ່ວກບັການປະເມນີຜນົ, ໂດຍໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັໃຫຍຫຼ່ວງ 
ຕ ັງ້ແຕ່ຂ ັນ້ຕອນເລີ່ ມຕ ົນ້ສາໍຫຼວດຈນົຮອດການຂຽນບດົລາຍງານ. ພ້ອມດຽວກນັ, 
ກໍ່ ໄດຮ້ບັການຮວ່ມມຈືາກບນັດາພາກສວ່ນຕ່າງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, 
ອງົການໄຈກາ້, ທີມງານສະເພາະກດິODAກໍ່ຄື ລດັຖະບານ ແລະ 
ບນັດາໜ່ວຍງານອງົການຕ່າງໆຂອງສປປ.ລາວ, ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຕ່າງໆ, NGO ແລະ 
ອີກຫຼາຍໆພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກໍ່ ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັມຄີຸນຄາ່. 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງມາຍງັທ່ີນີດ້ວ້ຍ. 
ສຸດທ້າຍນີ,້ ທີມງານປະເມນີຂໍບນັທຶກໄວທ່ີ້ນີວ້າ່ ເນືອ້ໃນຂໍ້ຄວາມທ່ີສະແດງອອກ ໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້

ບ່ໍໄດມ້ຄີວາມໝາຍວາ່ ຈະຕ້ອງເປັນການສະທ້ອນ ເຖິງທດັສະນະ ຫືຼ ຈດຸຢືນ ຂອງລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນແຕ່ຢ່າງໃດ. 
 
ກມຸພາ 2014 
ບໍລິສດັ ALMEC Corporation 
 
ໝາຍເຫດ: ສະບບັພາສາອງັກດິ ຂອງບດົລາຍງານການປະເມນີ ແມນ່ບດົສງັລວມ 

ຂອງບດົລາຍງານສະບບັພາສາຍີ່ ປຸ່ນ “ການປະເມນີຜນົການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ” 



 

ການປະເມນີຜນົຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຕ່ໍສປປ.ລາວ 

(ບດົສງັລວມຫຍໍ້) 
ທີມງານປະເມນີ: 
ຫວົໜ້າທີມງານປະເມນີ 
ທ່ານ ຈນິ ຊາໂຕ (Jin Sato), ຮອງສາສະດາຈານ,
ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ອາຊີສຶກສາ,  
ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວ 

ອາຈານທ່ີປຶກສາ 
ທ່ານ ຊິໂນ ວາຕະນາເບະ (Shino Watanabe),
ຄະນະສຶກສາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລໄຊຕະມະ 

ບໍລິສດັທ່ີປຶກສາ                           
 ບໍລິສດັ ALMEC Corporation 

ໄລຍະການສຶກສາການປະເມນີ:  
   ມຖິຸນາ 2013 – ກມຸພາ 2014 

ປະເທດເປ້ົາໝາຍປະເມນີ 
   ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
 
 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງການປະເມນີ 
  ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ.ລາວ) ໄດວ້າງຄາດໝາຍໃນການບນັລຸ
ເປົ້າໝາຍສະຫດັສະວດັເພ່ືອການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ, 
ແຕ່ກໍ່ຍງັມຫຼີາຍບນັຫາຄງົຄາ້ງທ່ີຄວນຖືກແກໄ້ຂ. 
ຈດຸປະສງົຂອງການສາໍຫຼວດເພ່ືອປະເມນີການຊວ່ຍເຫືຼອຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ເພ່ືອປະເມນີ ນະໂຍບາຍການ

ຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ(ODA) ຕ່ໍສປປ.ລາວ ແບບຮອບດາ້ນ ແລະ ນາໍເອົາຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະບດົຮຽນ
ທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ໄປກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນODA ໃນຕ່ໍໜ້າ. 
ເປົ້າໝາຍພ້ືນຖານຂອງການປະເມນີ ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນODA ຕ່ໍສປປ.ລາວ ຄ ັງ້ນີ ້ ແມນ່ອີງໃສ່

ນະໂຍບານການຊວ່ຍເຫືຼອ ສປປ.ລາວ ທ່ີໄດຜ້່ານການຮບັຮອງໃນປີ 2012. 

ສງັລວມຫຍໍ້ ຜນົການປະເມນີ 
 ທດັສະນະການພດັທະນາ 
(1) ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ 
ລະດບັຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ 

ໂດຍທຽບກບັນະໂຍບາຍການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດາ້ນການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ
ສປປ.ລາວແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັສູງຫຼາຍ. ຄວາມສອດຄອ່ງດ ັ່ງກາ່ວ ທຽບກບັ ນະໂຍບາຍຂ ັນ້ສູງຂອງລດັຖະບານ
ຍີ່ ປຸ່ນເອງ ກໍ່ຢູ່ໃນລະດບັສູງເຊ່ັນກນັ. ດ ັ່ງນ ັນ້, ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ ຈຶ່ ງສາມາດຈດັຢູ່ໃນ
ລະດບັສູງຫຼາຍ. 
(2) ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 
ທີມງານປະເມນີຜນົສາມາດຢືນຢນັໄດວ້າ່ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ ໄດ້

ຮບັໝາກຜນົອນັເປັນເປົ້າໝາຍທ່ີໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫ້ແກແ່ຕລ່ະຂະແໜງ ການສາໍຄນັ
ເຊິ່ ງໄດສ້ະແດງໄວໃ້ນແຜນວາດໂຄງປະກອບເປ້ົາໝາຍ ແລະ ສິ່ ງດ ັ່ງກາ່ວໄດມ້ຜີນົຊວ່ຍ
ໃຫ້ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະຂະແໜງການສາໍຄນັ ສາໍເລັດໄດ ້ ຕາມນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ. ດ ັ່ງນ ັນ້, 
ຈຶ່ ງສະຫຼບໄດວ້າ່ ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັສູງ.

ຍີ່ ປຸ່ນໄດໃ້ຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອ
ໃນການພດັທະນາການຈດັການ ແລະ 
ຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງລດັວິສະຫະກິດລດົເມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໂດຍການມອບລດົເມໃຫ້.  



 

(3) ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ
ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ ໄດຖ້ືກດາໍເນນີການ ຕາມຂະບວນການທ່ີເໝາະ ສມົ

ໂດຍທີມງານສະເພາະກດິODA ແລະ ໜ່ວຍງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ຂະບວນການ ໃນການແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ
ແລະ ການທາໍຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ ງກນັແລະກນັຢ່າງເລິກເຊິ່ ງ ກບັລດັຖະບານສປປ.ລາວ ແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົ. 
ການປະສານສມົທບົ ກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການ NGO ແລະ ອງົກອນຕ່າງໆ ກໍ່ ເຫັນວາ່
ໄດດ້າໍເນນີໄປຢ່າງເໝາະສມົ. ລວມຄວາມແລ້ວ ຈຶ່ ງເຫັນວາ່ ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ 
ແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັສູງຫຼາຍ. 

 ທດັສະນະທາງດາ້ການທດູ 
ທີມງານການປະເມນີຜນົຢືນຢນັວາ່ ສາຍພວົພນັທາງການທດູລະຫວາ່ງສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ

ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ໂດຍມສີາຍພວົພນັມດິຕະພາບອນັສະໜິດແໜ້ນ ຍາວນານມາຫຼາຍກວາ່ 50ປີ, 
ມແີລກປ່ຽນດາ້ນບຸກຄນົ ແລະ ດາ້ນວດັທະນະທາໍທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົ, ມທີດັສະນະແນວຄິດທ່ີ
ເປັນອນັດຽວກນັໃນກອງປະຊຸມສາກນົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ ົນ້ຕໍ 
(1) ການຊວ່ຍເຫຼືອເພ່ືອບນັລຸເປ້ົາໝາຍພດັທະນາສະຫດັສະວດັ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອບນັລຸເປົ້າໝາຍMDGsແມນ່ຖືເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ ເຊິ່ ງໃນບນັດາກາລະໂອກາດທ່ີ

ລດັຖະບານທງັສອງຝ່າຍ ມກີານປຶກສາຫາລືວາລະປະຈາໍ ກຽ່ວກບັການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ຫືຼ ການ
ທບົທວນປບັປຸງແຜນວຽກການພດັທະນາຕ່າງໆນ ັນ້, ກໍ່ຄວນຄາໍນງຶເຖິງ ຜນົການປະເມນີMDGs ກາງ
ສະໄໝໃນປີ2013 ມາເປັນບອ່ນອີງ ເພ່ືອກາໍນດົແຜນການຊວ່ຍເຫືຼອຮວ່ມກນັ ແມນ່ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ. 
(2) ບດົບາດຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນການເປັນຜູ່ນາໍໜ້າໃນບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 
ທີມງານການປະເມນີຢືນຢນັວາ່ ການປະສານງານລະຫວາ່ງ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໃນສປປ.ລາວ ແມນ່

ມປີະສິດທິຜນົດີເປັນສວ່ນໃຫຍ.່ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ໄດມ້ຄີາໍເຫັນວາ່ ການປຶກສາຫາລື
ເພ່ືອການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຮອບດາ້ນໃນຂະແໜງການສະເພາະນ ັນ້ ຍງັບ່ໍທນັເຮັດໄດດ້ີເທ່ົາທ່ີ ຄວນ. 
ໃນຖານະການເປັນຜູ້ນາໍໜ້າໃນບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ, ຍີ່ ປຸ່ນ ຄວນຍກົສູງບດົບາດການເປັນ ຜູ້ນາໍໜ້າ 
ໃນການປຶກສາຫາລືດາ້ນນະໂຍບາຍກບັລດັຖະບານສປປ.ລາວ. 
(3) ການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພ່ືອຍກົສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະກອນ 
ຍີ່ ປຸ່ນຄວນສືບຕ່ໍການຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອຍກົສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະກອນຂອງສປປ. ລາວ

ເຊິ່ ງຍງັມຂີໍ ້ຈາໍກດັຢູ່. ການຊວ່ຍເຫືຼອ ທ່ີສຸມໃສກ່ານສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດາ້ນຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການບໍລິຫານໃຫ້ແກລ່ດັຖະກອນໂດຍສະເພາະນ ັນ້ ຄວນໄດຮ້ບັການສືບຕ່ໍ, ເຊິ່ ງບ່ໍແມນ່ຍອ້ນພຽງແຕ່ ວາ່
ມນັເປັນການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮບັເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອເທ່ົານ ັນ້, 
ແຕ່ຍງັເປັນການເພ່ີມຈາໍນວນຜູ້ສະໜບັສະໜນູຍີ່ ປຸ່ນ ຢູ່ໃນລດັຖະບານ ສປປ.ລາວ, 
ເຊິ່ ງເປັນການຮກັສາມນູເຊື້ອສາຍສາໍພນັອນັດີງາມຂອງສອງປະເທດ ດວ້ຍການເພ່ີມຜູ້ສະໜບັສະໜນຸຍີ່ ປຸ່ນ 
ໃນລດັຖະບານສປປ.ລາວ. 
(4) ການນາໍເອົາ ຄາໍຄິດເຫັນຈາກລດັຖະບານ ສປປ.ລາວ ແລະ ຈາກບນັດາບໍລິສດັຍີ່ ປຸ່ນໃນ 

ສປປ.ລາວ ມາສອ່ງແສງ ໃນເວລາກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ 
ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ, ຈາໍນວນບໍລິສດັຍີ່ ປຸ່ນທ່ີເຂົ້າມາສປປ.ລາວ ແລະ ການລງົທຶນຈາກຍີ່ ປຸ່ນ

ແມນ່ມທີ່າແຮງເພ່ີມຂື້ນ. ທີມງານສະເພາະກດິODA ຄວນນາໍເອົາຂໍ້ມນູ ແລະ ຄາໍຄິດເຫັນຈາກພາກເອກະຊນົ
ມາພິຈາລະນາ ເຂົ້າໃນການປບັປຸງ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອໃນໄລຍະໃໝ່. 
(5) ການສະໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານໃຫ້ແກ ່ແລະ ນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ
ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີວາ່ ສະຖານທດູຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ຫ້ອງການໄຈກາ້ປະຈາໍ ສປປ.ລາວ

ສືບຕ່ໍທ່ີຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູຮວ່ມກນັກບັ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປະຈາໍ, 
ກອງປະຊຸມປະສານງານລະຫວາ່ງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ການແລກປ່ຽນສນົທະນາປະຈາໍວນັ.
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ພາກທີ 1 ນະໂຍບາຍການຈດັຕ ັງ້ ການປະເມນີຜນົ 
 

1-1 ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈດຸປະສງົ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ມປີະຊາກອນ 6.51 ລ້ານຄນົ, 
ເປັນປະເທດບ່ໍມທີາງອອກສູທ່ະເລ ໂດຍມຊີາຍແດນຕິດກບັປະເທດ ກາໍປູເຈຍ, ຈນີ, ມຽນມາ້, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ. ສປປ ລາວ ມທ່ີີຕ ັງ້ພມູສາດທາງດາ້ນການເມອືງທ່ີສາໍຄນັ ໂດຍຕ ັງ້ຢູ່ໃນພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ 
ຢູ່ໃຈກາງແຫຼມອິນດຈູນີ, ເຊິ່ ງກາໍລງັແນໃສກ່ານເປັນປະເທດ ທ່ີເຊື່ ອມໂຍງໃຫ້ກບັອີກ 5 ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ. 
ໃນອະດີດຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພສງົຄາມໃນເຂດອິນດຈູນີ, ຈນົມາເຖິງປດັຈບຸນັ 
ຈາໍນວນ 2 ສວ່ນ 3 ຂອງພນົລະເມອືງ ແມນ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດກະສິກາໍ 
ທ່ີຍງັມບີນັຫາລະເບີດບ່ໍທນັແຕກຄງົຄາ້ງຢູ່. 1  ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ, ໂດຍຍີ່ ປຸ່ນ 
ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອ ສປປ ລາວ ເປັນອນັດບັໜ່ຶງ ໃນການຊວ່ຍເຫືຼອສອງຝ່າຍ. ຍີ່ ປຸ່ນ, ເປັນຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາໜ່ຶງ 
ທ່ີມບີດົບາດສາໍຄນັ ແລະ ໄດຄ້ຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກນັມາ ໃນປະຫວດັສາດການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. 
ບດົສຶກສາການປະເມນີຜນົ ສະບບັນີ,້ ເປັນການປະເມນີຜນົແບບຮອບດາ້ນ 

ຕ່ໍນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ(ODA) ໃຫ້ແກ ່ ສປປ ລາວ, 
ມຈີດຸປະສງົສະໜອງ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້ເພ່ືອການກາໍນດົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ແຜນນະໂຍບາຍ ODA ໃນຕ່ໍໜ້າ. 

1-2 ເປ້ົາໝາຍການປະເມນີ 

ເປົ້າໝາຍຫຼກັ ຂອງການປະເມນີຄ ັງ້ນີ ້ແມນ່ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອແກ ່ສປປ ລາວ ທ່ີໄດກ້າໍນດົອອກ ໃນປີ 
2012, ພ້ອມທງັກວມເອົາການປະເມນີ ສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍODA ໃນສປປ ລາວ 
ຕ ັງ້ແຕ່ປີງບົປະມານ 2005 ເຖິງປີງບົປະມານ 2013. 

1-3 ວິທີການປະເມນີ  

ການປະເມນີຄ ັງ້ນີ,້ ທີມງານປະເມນີ ໄດນ້າໍໃຊກ້ານປະເມນີແບບຮອບດາ້ນ ອີງຕາມ 
“ປ້ຶມແນະນາໍການປະເມນີ ODA” (ສະບບັທີ8, ພຶດສະພາ 2013) ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ 
ຈາກທດັສະນະດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ທດັສະນະດາ້ນການທດູ. ຫວົຂໍ້ການປະເມນີ 
ໃນທດັສະນະດາ້ນການພດັທະນາ ແມນ່ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ, ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ 
ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ. ສາມຫວົຂໍ້ການປະເມນີນີ ້ ເປັນຫວົຂໍ້ພ້ືນຖານ ເຊິ່ ງອີງຕາມ 
ຫ້າຫວົຂໍ້ປະເມນີ (ຄວາມສອດຄອ່ງ, ປະສິດທິຜນົ, ປະສິດທິພາບ, ຜນົກະທບົ, ຄວາມຍືນຍງົ ຫືຼ 
ຄວາມເປັນເຈົ້າຕນົເອງໃນການພດັທະນາ) ທ່ີກາໍນດົໂດຍ 
ຄະນະກາໍມະການເພ່ືອການຊວ່ຍເຫືຼອແລະການພດັທະນາ 
ຂອງອງົການເພ່ືອການພດັທະນາແລະຮວ່ມມເືສດຖະກດິ (OECD-DAC). ຫວົຂໍ້ປະເມນີ 
ໃນທດັສະນະດາ້ນການທດູ ແມນ່ ຄວາມສາໍຄນັທາງການທດູ ແລະ ຜນົກຽ່ວເນື່ ອງທາງການທດູ. 

                                            
1 ADB. Key Indicator for Asia and the Pacific. 2013. 
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ພາກທີ 2 ສະພາບທົ່ວໄປແລະແນວໂນມ້ການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ 
 

2-1 ສະພາບທົ່ວໄປຂອງ ສປປ ລາວ 

ສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ໄດຮ້ກັສາການຂະຫຍາຍຕວົ ຢ່າງຄງົທ່ີ. 
ຕາຕະລາງ 2-1 ແມນ່ສະແດງເຖິງແນວໂນມ້ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໂດຍລວມ. ສປປ ລາວ 
ເປັນປະເທດທ່ີອດຸມົສມົບູນດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ນບັຕ ັງ້ແຕ່ ປີ2005 ເປັນຕ ົນ້ມາ, 
ເສດຖະກດິໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຫຼາຍກວາ່ 7% ທກຸໆປີ, ໂດຍມກີານພດັທະນາດາ້ນຊບັພະຍາກອນບ່ໍແຮ ່
ແລະ ຂະແໜງການພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ. ລະດບັລາຍຮບັກໍ່ສູງຂຶ້ນ, ລວມຍອດລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ (GNI2) 
ແຕ່ປີ2004 ເຖິງປີ2010 ເພ່ີມຂຶ້ນຫຼາຍກວາ່ 2.5 ເທ່ົາ. ປະຊາກອນແຮງງານ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວາ່ 70% 
ແມນ່ປະກອບອາຊີບໃນຂະແໜງການກະສິກາໍ, ປ່າໄມ ້ຫືຼ ການປະມງົ, 20% ໃນຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ 
ໜ້ອຍກວາ່ 10% ນອນໃນຂະແໜງອດຸສະຫະກາໍ. ຈາກໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຕາມຂະແໜງການ 
ທ່ີຄິດໄລ່ເປັນອດັຕາສວ່ນຮອ້ຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຂອງສປປ ລາວ ໃນປີ2012, 
ເຫັນວາ່ ຂະແໜງການກະສິກາໍ, ປ່າໄມ ້ແລະການປະມງົ ກວມເອົາ 26%, ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມເອົາ 
37% ແລະ ຂະແໜງການອດຸສະຫະກາໍ ກວມເອົາ 31%. ໂດຍແຕ່ລະຂະແໜງການ ຈະກວມເອົາປະມານ 
1ສວ່ນ3 ຂອງອດັຕາສວ່ນທງັໝດົ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕວົ ແມນ່ມສີູງ ໂດຍສະເພາະ 
ຂະແໜງອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ. ນອກນ ັນ້, ອີງຕາມ 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄ ັງ້ທີ7 (NSEDP), ທ່ີມເີປົ້າໝາຍ 
ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຂະແໜງອດຸສະຫະກາໍສູຊ້ນົໃຫ້ໄດ ້ 39% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ໃຫ້ໄດ ້ 38% ໃນປີ 2015, 
ເຊິ່ ງເປັນຜນົໃຫ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ໃນຂະແໜງການດ ັ່ງກາ່ວ ຈະຍງັມຄີວາມຄາດຫວງັ 
ທ່ີຈະສືບຕ່ໍສູງຂຶ້ນໄປອີກ ໃນຊຸມປີທ່ີຈະມາເຖິງ. 

ຕະຕາລາງ 2-1 ຕວົຊີ້ວດັເສດຖະກດິຕ ົນ້ຕໍຂອງສປປ ລາວ 
(ຫວົໜ່ວຍ: ລ້ານUSD) 

ຕວົຊີ້ວດັ / ປີ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

G N I  ມນູຄ່າລວມ 2,356.0 2,603.2 3,028.2 4,134.9 5,238.4 5,919.1 6,713.3 

ຕ່ໍຫວົຄນົ 
(USD) 390 430 500 610 750 890 1,010 

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກິດ (%) 6.3 7.0 7.6 7.9 7.3 7.5 8.5 

ດຸນບນັຊີເດີນສະພດັ - - - 107.3 - 9.3 29.3 

ອດັຕາການວາ່ງງານ (%) - 38 - - - - -

ໜ້ີສິນຕາ່ງປະເທດ 2,056.0 2,690.2 2,985.4 3,337.1 4,944.0 5,538.9 5,558.8 

                                            
2 ຍອດລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ (Gross National Income: GNI) ແມນ່ ຜນົລວມຂອງມນູຄ່າເພ່ີ່ມ ທ່ີໄດຈ້າກຊບັ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີຖືກສ້າງຂື້ນມາໃໝ່ໂດຍ ພນົລະເມອືງຂອງປະເທດນ ັນ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ1ປີ, ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 
ຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ(GDP) ບວກກບັຜນົກາໍໄລ ທ່ີໄດຈ້າກການຄ້າ ແລະ ມນູຄ່າລາຍຮບັສຸດທິໄດຈ້າກຕ່າງປະເທດ. 
ໃນປີ2012, GNI ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແມນ່ 6,107.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລດັ, ເປັນອນັດບັທີ3ຂອງໂລກ. GNIຂອງສປປ ລາວ ມ ີ8.4 
ຕື້ໂດລາສະຫະລດັ, ທຽບເທ່ົາ 1 ສວ່ນ 727 ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. (ຂໍ້ມນູຈາກ: ທະນາຄານໂລກ, 
(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD)  
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ມນູຄ່າ 
ການຄ້າ* 

ການສ ົ່ງອອກ - - - 1,200.8 - 1,444.2 2,257.4 

ການນາໍເຂົ້າ - - - 1,140.7 - 1,580.6 2,323.6 

ດຸນການຄ້າ - - - 60.1 - -136.5 -66.2 

* ມນູຄາ່ການຄາ້ ໃນການສງົອອກແລະການນາໍເຂົາ ແມນ່ເປັນລາຄາຕນົທາງ (freight on board: FOB)  
ຂໍ້ມນູຈາກ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ຂໍ້ມນູແບ່ງຕາມປະເທດ (ປີ2008-2012) 
 

ອີງຕາມ ດດັສະນກີານພດັທະນາມະນດຸ (Human Development Index: HDI)3 ປະຈາໍ ປີ2012,ສປປ 
ລາວ ຖືກຈດັຢູ່ອນັດບັທີ138 ຈາກທງັໝດົ186ປະເທດ. ໃນສປປ ລາວ, ປະຊາກອນ ຈາໍນວນ 1ສວ່ນ4 
ແມນ່ຢູ່ໃນສະພາບທກຸຍາກ (ມລີາຍຮບັໜ້ອຍກວາ່1.25ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍມ ື)້. 
ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົ ທຽບກບັ ເຂດຕວົເມອືງແຕກໂຕນກນັເຖິງ2ເທ່ົາ, 
ເຊິ່ ງຄວາມທກຸຍາກຂອງຜູ້ຄນົທ່ີອາໄສ ໃນເຂດພດູອຍແລະເຂດພສູູງ 
ແມນ່ຈະມສີະພາບຫຍຸງ້ຍາກລາໍບາກເປັນພິເສດ. ໃນເປົ້າໝາຍສະຫດັສະວດັເພ່ືອການພດັທະນາ(MDGs) 
ໃນປີ2015, ເປົ້າໝາຍທ່ີຍາກໃນການບນັລຸຂອງສປປ ລາວ ແມນ່ເປົ້າໝາຍທີ1 
(ການລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກແລະໄພອຶດຫິວ), ເປົ້າໝາຍທີ2 (ການບນັລຸການສຶກສາຂ ັນ້ປະຖມົຢ່າງທ ົ່ວເຖິງ), 
ເປົ້າໝາຍທີ4 (ການຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນອ້ຍ), ເປົ້າໝາຍທີ5 
(ການປບັປຸງສຸຂະພາບຂອງແມຍ່ິງຖືພາ) ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 9 
(ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກລະເບີດທ່ີຍງັບ່ໍທນັແຕກໃນ ສປປ ລາວ). 

2-2 ແຜນການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ 

ໃນປີ 2004 ຮອດປີ 2012, ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັງບົປະມານ ລວມເປັນຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ 2,013 
ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ ທ່ີເປັນການຊວ່ຍເຫືຼອສອງຝ່າຍ ຈາກບນັດາປະເທດຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 
ທ່ີເປັນສະມາຊິກຂອງອງົການເພ່ືອການຮວ່ມມແືລະພດັທະນາເສດຖະກດິ(OECD). 
ນບັແຕປີ່ 2004 ເປັນຕ ົນ້ມາ (ຍກົເວັ້ນປີ 2011), 

ຍີ່ ປຸ່ນເປັນປະເທດຊວ່ຍເຫືຼອລາຍໃຫຍທ່ີ່ສຸດໃນບນັດາການຊວ່ຍເຫືຼອສອງຝ່າຍ, ເຊິ່ ງໃນແຕ່ລະປີ 
ຈະກວມເອົາປະມານ 30%-40% ຂອງຈາໍນວນເງນິການຊວ່ຍເຫືຼອສອງຝ່າຍທງັໝດົ ແລະ 
ຫຼາຍກວາ່ຈາໍນວນເງນິການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກປະເທດອື່ ນໆ. 
ຖາ້ແຍກເບິ່ ງເນືອ້ໃນລະອຽດຕາມຮບູແບບການຊວ່ຍເຫືຼອແລວ້ ຈະເຫັນວາ່ ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຍີ່ ປຸ່ນ ສວ່ນໃຫຍ ່
ແມນ່ການຊວ່ຍເຫືຼອລ້າ ແລະການຮວ່ມມດືາ້ນວິຊາການ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 2-2). 

ຕາຕະລາງ 2-2 ການຮວ່ມມດືາ້ນເສດຖະກິດຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍ ສປປ ລາວ 
(ຫວົໜ່ວຍ: 100ລ້ານເຢັນ) 

ປະຈາໍປີ ເງນິກູຢື້ມ ODA ການຊວ່ຍເຫືຼອລ້າ ການຮວ່ມມດືາ້ນວິຊາການ 
2004 33.26 (4.44) 30.17 32.81 (27.73) 

2005 －  (1.00) 42.35 28.78 (25.76) 

2006 5.00 (0.50) 43.38 26.97 (23.82) 

                                            
3 ດດັສະນີການພດັທະນາມະນຸດ (Human Development Index: HDI): “ໝາຍເຖິງດດັສະນີລວມ ທ່ີເປັນການວດັແທກເອົາ 
ຄ່າສະເລ່ຍຜນົສາໍເລັດໃນສາມດາ້ນ ຂອງການພດັທະນາຂອງມະນຸດ — ການມຊີີວິດຍືນຍາວ ແລະ ຢ່າງສຸຂະພາບດີ, 
ການເຂ້ົາເຖິງຄວາມຮູ ້ແລະ ການມມີາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີເໝາະສມົ.” (UNDP, 2013) 
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ພາກທີ 3 ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ: ການປະເມນີຈາກທດັສະນະການພດັທະນາ 
 

3-1 ແຜນວາດໂຄງປະກອບເປ້ົາໝາຍຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ ລາວ 

ກອ່ນທ່ີຈະດາໍເນນີການປະເມນີ ການຊວ່ຍເຫືຼອຕ່ໍສປປ.ລາວຈາກທດັສະນະການພດັທະນາ, 
ທີມງານປະເມນີໄດສ້າ້ງແຜນວາດໂຄງປະກອບເປ້ົາໝາຍນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວ 
ທ່ີຈດັລຽງເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຈາກ 2 ນະໂຍບາຍ ຄື ແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວໃນປີ2006 ແລະ 
ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວປີ2012 (ເບິ່ ງແຜນວາດ 3-1). ຈາກນ ັນ້ຈຶ່ ງປະເມນີ 
“ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ” ແລະ “ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ” ຕາມແຜນວາດນ ັນ້. 

 

ຂໍ້ມນູຈາກ) ທີມການປະເມນີ 

ແຜນວາດ 3-1 ແຜນວາດໂຄງປະກອບເປ້ົາໝາຍນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ 

3-2 ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ 

ທີມງານປະເມນີໄດກ້ວດສອບ ດາ້ນຕ່າງໆຂອງການປະເມນີດ ັ່ງຕ່ໍໄປນີ ້
ເພ່ືອປະເມນີຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ຕ່ໍສປປ.ລາວ: 
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ມຄີວາມກມົກຽວຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການດາ້ນການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວ, 
ກມົກຽວກບັນະໂຍບາຍຂ ັນ້ສູງຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, ກມົກຽວກບັບນັຫາບູລິມະສິດລະດບັສາກນົ, 
ກມົກຽວກບັແຜນວາດໂຄງປະກອບເປ້ົາໝາຍຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, 
ສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ ແລະ 
ຄວາມໄດປ້ຽບໂດຍປຽບທຽບຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. ທີມງານປະເມນີ ເຫັນໄດວ້າ່ ມຄີວາມສອດຄອ່ງສູງຫຼາຍ 
ໃນທກຸໆດາ້ນ, ຈາກຜນົດ ັ່ງກາ່ວ, ຈຶ່ ງປະເມນີໄດວ້າ່ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ ຢູ່ໃນລະດບັສູງຫຼາຍ. 
ຕວົຢ່າງ, ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແມນ່ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂື້ນ 

ໂດຍມກີານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງນະໂຍບາຍການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວຢ່າງພຽງພໍ, ເຊິ່ ງເຫັນໄດວ້າ່ 
ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ສປປ.ລາວ ເຊິ່ ງນ ັນ້ກໍ່ ແມນ່ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 3-1). 
ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ ກໍ່ກມົກຽວກບັ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂ ັນ້ສູງ 

ຂອງຍີ່ ປຸ່ນເຊ່ັນກນັ ເຊິ່ ງລວມທງັ, ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງODAຍີ່ ປຸ່ນທ່ີວາງອອກ ແລະ ນະໂຍບາຍໄລຍະກາງຂອງ 
ODA, ເຊິ່ ງນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານີ ້
ແມນ່ສຸມໃສຄ່ວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຊວ່ຍເຫືຼອຕນົເອງຂອງປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັພບົວາ່ 
ມລີກັສະນະຄວາມໄດປ້ຽບໂດຍປຽບທຽບຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, 
ເພາະວາ່ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍຍີ່ ປຸ່ນໃນປະຊາຊນົລາວກໍ່ມສີູງຫຼາຍ. 
ຈາກການສາໍພາດກຽ່ວກບັພາບພດົການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນສປປ.ລາວ 
ຢືນຢນັໃຫ້ເຫັນວາ່ມຜີນົເປັນໄປຕາມເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງODAຍີ່ ປຸ່ນທ່ີວາງອອກ. 
ທິດທາງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ 
ພິຈາລະນາໃຫ້ເຫັນໄດເ້ຖິງການໃຫ້ຄວາມສາໍຄນັທ່ີຈະສືບຕ່ໍໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອຕາມທ່ີນະໂຍບາຍການພດັທະນາ
ຂອງສປປ.ລາວວາງອອກ. 

 

ຕາຕະລາງ 3-1 ສມົທຽບນະໂຍບາຍລດັຖະບານລາວກບັໂຄງປະກອບການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ 

ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລາວ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອປະເທດລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ(
NSEDP)ຄ ັງ້ທີ6(ປີ2006-ປີ2010) 
ເນື່ ອງຈາກໄດເ້ອົາເນື້ອໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາ
ດ 
ວາ່ດວ້ຍການເຕີບໂຕແລະການລຶບລ້າງຄວາມ
ທກຸຍາກ(NGPES)ເຂ້ົາໃນແຜນ NSEDP, 
ຈຶ່ ງເປັນການລວມ 2 
ແຜນການຫຼກັກຽ່ວກບັການພດັທະນາລະດບັຊ
າດເຂ້ົາເປັນອນັດຽວ.  
 
＜ບນັຫາ＞  
ແກໄ້ຂຂະແໜງເສດຖະກິດ,ແລະການຈາ້ງງາ
ນ, 
ປບັປຸງແວດລ້ອມທລຸະກິດແລະການລງົທຶນ, 
ການເສີມສ້າງທຸລະກິດຂະໜາດກາງແລະຂະ
ໜາດນອ້ຍ, 
ການລງົທຶນເພ່ືອການພດັທະນາເສດຖະກິດແ
ລະສງັຄມົ(ປບັປຸງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ, 

ແຜນງານຊວ່ຍເຫືຼອ ແບ່ງຕາມປະເທດ
＜ນະໂຍບາຍພ້ືນຖານ＞ 
(1)ສ ົ່ງເສີມຄວາມສາມາດເປັນເຈົ້າຕນົເອງຂອງລາວເພ່ືອການພດັທະນາຊບັພະ
ຍາກອນມະນຸດແລະລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ 
(2)ສ ົ່ງເສີມຄວາມສາມາດເປັນເຈົ້າຕນົເອງຂອງລາວເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການ 
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດມຄີວາມຍືນຍງົຢ່າງປະກດົຜນົເປັນຈງິ ກໍ່ຄື 
ໂດຍການເພ່ິງຕວົເອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕນົເອງ 
ແນໃສ່ການລວມຕວົກນັທາງດາ້ນເສດຖະກິດໃນຂງົເຂດແລະສາກນົ 
 
＜ເປ້້ົາໝາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ1: 
ສ ົ່ງເສີມບາດກາ້ວຈງິຈງັໃນການບນັລຸເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັເພ່ືອການພດັທະນ
າ ໂດຍມກີານລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍແນໃສ່ດາ້ນ 
“ຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ” ໃຫ້ປະກດົຜນົເປັນຈງິ＞ 
1）ປບັປຸງການສຶກສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ 
2）ປບັປຸງການບໍລິການດາ້ນສຸຂະພາບແລະການແພດ 
3）ພດັທະນາເຂດກະສິກາໍແລະນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ຫ້ຍືນຍງົ 
 
＜ເປ້້ົາໝາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ 2: ຊວ່ຍເຫືຼອການເສີມສ້າງພາກສ່ວນເອກະຊນົ, 
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ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລາວ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອປະເທດລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ 

ເອົາໃຈໃສ່ເຂດທຸກຍາກ), 
ການລວບລວມເສດຖະກິດສາກນົແລະການຂ
ະຫຍາຍຂອງການຄ້າ, 
ປບັປຸງລະບບົການເງນິແລະເງນິຕາ, 
ປບັປຸງການສຶກສາແລະອະຊີວະສຶກສາ, 
ການພດັທະນາສງັຄມົແລະປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແ
ວດລ້ອມໄປພ້ອມກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເ
ສດທະກິດ, ປບັປຸງການບໍລິຫານລດັ, 
ຮກັສາສະຖານະການຄວາມໝັນ້ຄງົທາງການເ
ມອືງແລະສງັຄມົ 
 
＜ຕວົເລກເປ້ົາໝາຍ＞  
ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກິດ7.5-
8.0% ，

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ(GD
P)700-750ໂດລາສະຫະລດັ

ປບັປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດແລະສງັຄມົ 
ເຊິ່ ງເປັນພ້ືນຖານການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດ＞ 
4 ）ປບັປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດແລະສງັຄມົ ແລະ 
ນາໍໃຊພ້ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທ່ີມຢີູ່ໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜນົ  
5 ）ສາ້ງສະຖາບນັແລະພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
ເພ່ືອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກພ່າກເອກະຊນົ  
＜ເປ້້ົາໝາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ 3: 
ຊວ່ຍເຫືຼອການພດັທະນາທກັສະທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ຝ່າຍລາວມຄີວາມສາມາດຊວ່ຍເຫືຼ
ອຕນົເອງໄດ＞້ 
6）ສາ້ງສະຖາບນັ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຄວາມສາມາດດາ້ນການບໍລິຫານລດັ 

NSEDPຄ ັງ້ທີ 7 (2011-2015) 
<ເປ້ົາໝາຍ> 
(1) 
ຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົທາງການຂະຫຍາຍຕວົຂ
ອງເສດຖະກິດ(ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
GDP 8%, 
GDPຕ່ໍຫວົຄນົ1700ໂດລາສະຫະລດັ)  
 
(2)ບນັລຸເປ້ົາໝາຍMDGsຮອດປີ2015, 
ພ ົນ້ຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ(LDC)ຮອດປີ
2020  
 
(3) 
ຮກັສາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ຍືນຍງົຄຽງຄູກ່ບັການອານຸລກັສິ່ ງແວດລ້ອມ, 
ອານຸລກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, 
ພດັທະນາວດັທະນະທາໍແລະສງັຄມົ  
 
(4) ຍກົສູງບດົບາດສງັຄມົໃນລະດບັສາກນົ, 
ຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄ ົ
ມ ແລະ ສນັຕິພາບ, 
ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງການເມອືງ

ທິດທາງການຊ່ວຍເຫືຼອປະເທດ
＜ທິດທາງພ້ືນຖານ/ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ່＞ 
ຊວ່ຍໃຫ້ບນັລຸເປ້ົາໝາຍMDGsແລະອອກຈາກLDC 
＜ຂະແໜງຕ ົນ້ຕໍ/ເປ້ົາໝາຍກາງ＞ 
（1）ປບັປຸງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເສດຖະກິດແລະສງັຄມົ 
（2）ພດັທະນາວຽກງານກະສິກາໍແລະອານຸລກັປ່າໄມ ້
（3）ປບັປຸງແວດລ້ອມການສຶກສາແລະພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
（4）ປບັປຸງການບໍລິການດາ້ນສຸຂະພາບແລະການແພດ 
＜ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່＞ 
● ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເພ່ີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກລ່ະບບົການປົ

ກຄອງຂອງການເສີມທກັສະຄວາມສາມາດດາ້ນການບໍລິຫານລດັແລະປບັປຸ
ງລະບບົກດົໝາຍ. 

● ບນົພ້ືນຖານຂອງແຜນປະຕິບດັງານ「 10 ປີເພ່ືອນ ໍາ້ຂອງສະອາດ」, 
ເອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອການເຕີບໂຕທງັເສດຖະກິດແລະສິ່ ງແວດລ້ອມພ້ອມກນັ, 
ເອົາໃຈໃສໃ່ນຄວາມຕອ້ງການສາໍລບັການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດແ
ລະການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ. 

● ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມສາໍຄນັຂອງການເກັບກູລ້ະເບີດຍງັບ່ໍແຕກ 
ເຊິ່ ງເປັນປະເດັນກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ. 

ຂໍ້ມນູຈາກ) ທີມງານປະເມນີຜນົ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ສປປ.ລາວ 
 National Socio-Economic Development Plan (2006-2010), ແຜນ5ປີຄ ັງ້ທີ7 

National Socio-Economic Development Plan (2011-2015); 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ແຜນງານການຊວ່ຍເຫືຼອແບ່ງຕາມປະເທດ, 
ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອແບງ່ຕາມປະເທດ 

3-3 ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 

ຈາກປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ຈາກນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ, ທີມງານປະເມນີ 
ສາມາດຢັງ້ຢືນໃນຫຼາຍດາ້ນດ ັ່ງຕ່ໍໄປນີ;້ ອດັຕາສວ່ນການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ 
ຕ່ໍງບົປະມານການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວ, ການຢັງ້ຢືນຂອງປະສິດທິຜນົຂອງປະເດັນທ່ີເປັນບູລິມະສິດ 
ໃນແຜນວາດໂຄງປະກອບເປ້ົາໝາຍນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ (ເບິ່ ງຮບູ 3-1) ແລະ 
ຜນົກະທບົຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການໃນການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວ. ທີມງານປະເມນີ 
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ໄດໃ້ຫ້ຄະແນນຕ່ໍກບັທກຸດາ້ນເຫ່ົຼານີ ້ ມປີະສິດທິຜນົທ່ີສູງ, 
ເຊິ່ ງຈາກຜນົດ ັ່ງກາ່ວຈຶ່ ງປະເມນີໄດວ້າ່ປະສິດທິຜນົຢູ່ໃນລະດບັສູງ. 
ການຊວ່ຍເຫືຼອODAທງັໝດົຕ່ໍສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, ແຕ່ປີ2004 ຮອດປີ2012 ມຈີາໍນວນທງັໝດົ 699 

ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ຍີ່ ປຸ່ນເປັນປະເທດຊວ່ຍເຫືຼອລາຍໃຫຍທ່ີ່ສຸດຂອງສປປ.ລາວ ແລະ 
ເປັນປະລິມານການປະກອບສວ່ນຫຼາຍສມົຄວນ, ເຖິງແມນ່ວາ່ 
ອດັຕາສວ່ນຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອODAຂອງຍີ່ ປຸ່ນທຽບກບັລາຍຈາ່ຍປະຈາໍປີຂອງສປປ.ລາວ 
ຈະມລີກັສະນະຫຸຼດລງົ ເນື່ ອງຈາກ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຂອງສປປ.ລາວ ກໍ່ຕາມ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 
3-2). 

ຕາຕະລາງ 3-2 ຜນົກະທບົຂອງການລງົທຶນODAຍີ່ ປຸ່ນ ໃນສປປ.ລາວ 
(ຫວົໜ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ) 

ປີ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ຈາໍນວນລາຍຮບັສຸດທິODAຍີ່ ປຸ່ນ 71.7 54.1 64.1 81.5 66.3 92.4 121.5 48.5 98.7

GDPຂອງລາວ 2,366.4 2,735.6 3,452.9 4,222.9 5,443.9 5,832.9 7,181.4 8,226.9 9,298.9

ລາຍຈາ່ຍປະຈາໍປີຂອງລດັຖະບານລາ
ວ*1  482.4 663.6 770.2 935.1 1,082.6 1,235.0 1,681.0 1,900.1 2,269.2

ລາຍຮບັສຸດທິການຊ່ວຍເຫືຼອເພືອກາ
ນພດັທະນາຂອງລາວ 269.9 301.9 363.7 396.1 495.6 419.0 413.8 396.7 431.7

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເງນິທຶນODAຍີ
ປຸ່ນໃນGDP(%)*2 3.0 2.0 1.9 1.9 1.2 1.6 1.7 0.6 1.1

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງເງນິທຶນODAຍີ
ປຸ່ນໃນລາຍຈາ່ຍລດັຖະບານລາວ(%)
*2 

14.9 8.1 8.3 8.7 6.1 7.5 7.2 2.6 4.4

ອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍຂອງລາຍຮບັສຸດທິກ
ານຊວ່ຍເຫືຼອODAຍີ່ ປຸ່ນໃນລາຍຮບັສຸ
ດທິການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງລາວ(%)*2 

26.6 17.9 17.6 20.6 13.4 22.0 29.4 12.2 22.9

ໝາຍເຫດ) *1 ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິກບີເປັນໂດລາສະຫະລດັ(LAK1=USD0.0001) 
*2 ການຄິດໄລ່ຈາກທີມປະເມນີ 

ຂໍ້ມ້ນູຈາກ) ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, ໜງັສືຂໍ້ມ້ນູ ແບ່ງຕາມປະເທດ, ທະນາຄານໂລກ, 
World Development Indicator 2013，ຈາໍນວນເງນິການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາປີ 
2012ໂດຍກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ, Foreign Aid Implementation Report 
FY2011-2012 

ຈາກການສາໍຫຼວດແບບສາໍພາດໃນສປປ.ລາວ, 
ປະຊາຊນົລາວມຄີວາມເຂົ້າໃຈດີວາ່ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ມາຈາກຍີ່ ປຸ່ນ 
ເຊິ່ ງສຽງສວ່ນຫຼາຍຈາກການສາໍພາດປະຊາຊນົລາວໄດບ້ອກເຖິງຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງຍິ່ ງ. 
ນະໂຍບາຍພ້ືນຖານຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ຕ່ໍສປປ.ລາວແມນ່ 
“ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຊວ່ຍເຫືຼອຕນົເອງຂອງສປປ.ລາວ ໃນການລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ພ້ອມທງັ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຊວ່ຍເຫືຼອຕນົເອງ 
ໃນການຮກັສາອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ” (ເບິ່ ງຮບູ 3-1). ທີມງານປະເມນີ 
ໄດປ້ະເມນີລະດບັຂອງປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັຂອງODAຍີ່ ປຸ່ນ ໃນລະດບັສູງ, ເນື່ ອງຈາກ 
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ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມນັກໍ່ຍງັເປັນການຍາກທ່ີຈະເກັບກາໍຂໍ້ມນູເປັນຕວົເລກຊດັເຈນ 
ຕ່ໍການປະເມນີປະສິດທິຜນົຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອ, 
ເພ່ືອທ່ີຈະສາມາດຢັງ້ຢືນຜນົໄດຮ້ບັໃນແຕ່ລະເປົ້າໝາຍທ່ີເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ 
ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການທ່ີເປັນບູລິມະສິດ. ເພາະສະນ ັນ້, ເພ່ືອໃຫ້ມຄີວາມເຂົ້າໃຈທ່ີຊດັເຈນກວາ່ເກົ່ າ, 
ໃນອານາຄດົກໍ່ຄາດຫວງັວາ່ຈະມຕີວົຊີ້ວດັການປະເມນີ, ເພ່ືອກາໍນດົເປົ້າໝາຍເປັນຄາ່ຕວົເລກທ່ີຊດັເຈນ 
ເພ່ືອຄວາມສາມາດປະເມນີທາງປະລິມານ. 
ໃນ 3 ເປົ້າໝາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຕາມແຜນວາດເປ້ົາໝາຍນີ,້ ເປົ້າໝາຍທີ 2 ໂດຍສະເພາະແມນ່ 

“ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ການເສີມສາ້ງພາກເອກະຊນົ, 
ເຊິ່ ງເປັນພ້ືນຖານການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ” ເປັນເປົ້າໝາຍທ່ີຄວນໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສ ່
ໃນການສາ້ງເຄືອຂາ່ຍລະຫວາ່ງໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຈດັໃຫ້ເປັນຂະແໜງການທ່ີສາໍຄນັ. 
ແຕ່ວາ່, ທດັສະນະຄວາມຕ້ອງການດາ້ນການພດັທະນາໃນລະດບັປະເທດ ກໍ່ຈະມຜີນົກະທບົຫຼາຍກວາ່ 
ລະດບັພາກພ້ືນ, ໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ 
ແຜນການສະເພາະຂອງສປປ.ລາວ. ທງັນີ,້ 
ການຈດັສນັງບົປະມານຂອງໂຄງການແມນ່ຖືກຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍການແບ່ງເປັນປະເທດ. 
ອີງຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງການ JICA ປະຈາໍກາໍປູເຈຍ, ໃນປີ 2013 
ໄດມ້ກີານປະຊຸມເພ່ືອການຈດັສນັຂະແໜງການທ່ີຄວນເນັ້ນໜກັໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອ ໂດຍຫ້ອງການ JICA 
ໃນເຂດປະເທດອອ້ມປະເທດລາວ, ເຊິ່ ງໄດໃ້ຫ້ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫ້ປະເທດລາວເປັນເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ 
ທງັນີກ້ໍ່ ເພ່ືອການສາ້ງສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງຂງົເຂດພາກພ້ືນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂື້ນອີກດວ້ຍ. 

 

3-4 ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ 

ທີມງານປະເມນີໄດກ້ວດສອບດາ້ນຕ່າງໆລຸ່ມນີ ້ ເພ່ືອປະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ 
ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ການກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ; 
ຄວາມເໝາະສມົຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການໃນການລະບຸປະເດັນບນັຫາຢູ່ໃນແຜນວາດເປົ້າໝາຍ 
(ເບິ່ ງຮບູ 3-1), ລະດບັຄວາມເໝາະສມົຂອງມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ 
ເພ່ືອເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງສປປ.ລາວ ແລະ ການປຶກສາຫາລືທ່ີຕ່ໍເນື່ ອງ, 
ລະດບັຄວາມເໝາະສມົໃນລະບບົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຂອງໜ່ວຍງານສະເພາະກດິODA 
ທ່ີກຽ່ວພນັກບັອງົການຢູ່ທ້ອງຖິ່ ນ, ລະດບັຄວາມເໝາະສມົ 
ຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຂະບວນການຊວ່ຍເຫືຼອ, 
ລະດບັຄວາມເໝາະສມົໃນການພວົພນັກບັຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ ນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ພາກເອກະຊນົ, NGO ແລະ 
ອງົກອນຕ່າງໆ. ທີມງານປະເມນີ ເຫັນວາ່ ລະດບັຄວາມເໝາະສມົຈະມສີູງຈາກການທຽບເບ່ິງໃນທກຸທດັສະນະ. 
ດ ັ່ງນ ັນ້ ຈຶ່ ງໄດປ້ະເມນີຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການໃນລະດບັສູງ. 
ໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົ ທ່ີເປັນການສນົທະນາປະຈາໍປີລະຫວາ່ງລດັຖະບານຂອງສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ 

ເພ່ືອພິຈາລະນາ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມສນົໃຈທ່ີເປັນບູລິມະສິດຂອງສປປ.ລາວ. ດວ້ຍເຫດນີ້, 
ທີມງານປະເມນີ ຈຶ່ ງເຫັນວາ່ ຄວາມເໝາະສມົຂອງມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ເພ່ືອລະບຸປະເດັນບນັຫາ 
ໃນນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົສູງ. 
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ທີມງານປະເມນີໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄວາມເໝາະສມົຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ວິທີການ 
ເພ່ືອໃຫ້ໄດຄ້ວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຈດັປຶກສາຫາລືກນັຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແມນ່ເໝາະສມົ, 
ເຫັນໄດຈ້າກການທ່ີມກີານສື່ ສານກບັລດັຖະບານສປປ.ລາວຢ່າງເປັນປກົກະຕິ. ໃນອະນາຄດົຕ່ໍໜ້າ 
ຄວນພິຈາລະນາປະເດັນທ່ີເປັນການປບັປຸງຂີດຄວາມສາມາດທາງດາ້ນບໍລິຫານຈດັການ ແລະ 
ເພ່ືອເປັນການຍກົສູງຄວາມເປັນເຈົ້າຕນົເອງຂອງສປປ.ລາວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ມນັເປັນສິ່ ງທ່ີສາໍຄນັ 
ທ່ີຍີ່ ປຸ່ນຄວນສືບຕ່ໍໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອແກສ່ປປ.ລາວ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ແຜນງານພດັທະນາທ່ີນອນໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດNSEDP. 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫືຼອ 
ຕ້ອງຄຽງຄູໄ່ປກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງລດັຖະບານປະເທດທ່ີຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ, 
ນີແ້ມນ່ນະໂຍບາຍຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອODAຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. 
ສະຫຸຼບແລ້ວ, ທີມງານປະເມນີ ໄດຕ້ີລາຄາ ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ ໃນລະດບັສູງຫຼາຍ. 

3-5 ການປະເມນີໂດຍລວມເບິ່ ງຈາກທດັສະນະການພດັທະນາ 

ໄດມ້ກີານກວດສອບ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ, ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ 
ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ, ເຊິ່ ງທີມງານປະເມນີ ໄດລ້ະບຸວາ່ ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ 
ໄດຮ້ບັຜນົເປັນທ່ີພໍໃຈ ຢ່າງຮອບດາ້ນ. 
ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັສູງຫຼາຍ 

ໂດຍສະເພາະ ເຫັນໄດຈ້າກການສະທ້ອນເອົາ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວໄດຢ້່າງພຽງພໍ. 
ທີມງານປະເມນີ ຍງັໄດລ້ະບຸໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄວາມໄດປ້ຽບໃນທາງປຽບທຽບຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແມນ່ເປັນຜນົມາ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີຕ່ໍເນື່ ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແລະ ຄວາມໄວວ້າງໃຈສູງຂອງປະຊາຊນົລາວຕ່ໍກບັຍີ່ ປຸ່ນ 
ແມນ່ຄຽງຄູໄ່ປກບັ ສະພາບການຊວ່ຍເຫືຼອODAອນັເໝາະສມົ ທ່ີບ ົ່ງບອກເຖິງຄວາມຕ ັງ້ໃຈຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. 
ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ກໍ່ມລີະດບັສູງເຊ່ັນກນັ 

ເນື່ ອງຈາກວາ່ສາມາດບນັລຸທິດທາງພ້ືນຖານຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງໝ ັນ້ຄງົຄື: 
“ສູຊ້ນົຊວ່ຍເຫືຼອຕນົເອງ ເພ່ືອໃຫ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍແບບຍືນຍງົຢ່າງປະກດົຜນົເປັນຈງິ ແລະ  
ສູຊ້ນົຊວ່ຍເຫືຼອຕນົເອງ ເພ່ືອໃຫ້ປະເທດລາວລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກແລະພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ” 
ແລະ 
ຈາກການສາໍຫຼວດແບບສາໍພາດກໍ່ ໄດມ້ສີຽງກາ່ວຄວາມຮູບຸ້ນຄຸນເປັນຢ່າງສູງມາຍງັການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. 
ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ ແມນ່ປະເມນີໄດວ້າ່ມຄີວາມເໝາະສມົສູງຫຼາຍ 

ເນື່ ອງຈາກມກີານປຶກສາຫາລືເປັນປະຈາໍ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ, ມຄີວາມເໝາະສມົ 
ໃນວິທີການກາໍນດົໂຄງການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, ແລະ ຄວາມເໝາະສມົ 
ໃນການພວົພນັກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການ NGO, ແລະ ອງົການຕ່າງໆ.  
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວາ່ ODA ຍີ່ ປຸ່ນແມນ່ໄດຮ້ບັການປະເມນີສູງຈາກລດັຖະບານສປປ.ລາວ 

ແລະຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນກໍ່ຕາມ, ໃນຕ່ໍໜ້າ, ກໍ່ຄວນປບັປຸງ ວິທີການຕິດຕາມສະພາບ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັນະໂຍບາຍ ໃນ 2 ປະເດັນຄື: “ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ” ແລະ 
“ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ” ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ບດົບາດODAຍີ່ ປຸ່ນ ເຫັນໄດຊ້ດັເຈນຂຶ້ນກວາ່ເກົ່ າ. 
  



12 

ພາກທີ 4 ການປະເມນີຈາກທດັສະນະດາ້ນການທດູ  
ໃນພາກນີ,້ ທີມງານປະເມນີ ໄດວ້ິເຄາະຄວາມສາໍພນັລະຫວາ່ງການຮວ່ມມຂືອງຍີ່ ປຸ່ນ ກບັສປປ ລາວ 

ແລະຈາກທດັສະນະການທດູ ທ່ີເປັນ ຄວາມສາໍຄນັທາງການທດູ ແລະ ຜນົກຽ່ວເນື່ ອງທາງການທດູ. 
ໃນການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ນີ ້ ໄດດ້າໍເນນີໂດຍອີງໃສ ່
ເອກະສານຕ່າງໆທ່ີກຽ່ວພນັກບັສາຍພວົພນັທາງການທດູກບັສປປ ລາວ 
ທ່ີເຜີຍແຜ່ໂດຍກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, ຄາໍກາ່ວປາໄສຂອງການນາໍຂອງສອງປະເທດ, ແລະ 
ຂໍ້ມນູຂາ່ວສານທ່ີໄດຈ້າກຜູ່ຊຽ່ວຊານ, ບດົຂາ່ວ, ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມນູອື່ ນໆ. 
ທີມງານປະເມນີ ໄດຢ້ ັງ້ຢືນວາ່ ສາຍພວົພນັທາງການທດູລະຫວາ່ງສປປລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ 

ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ເຊິ່ ງເຫັນໄດ ້ຈາກປະຫວດັສາດຂອງສາຍພວົພນັມດິຕະພາບ ອນັຍາວນານຫຼາຍກວາ່ 
50 ປີ, ການແລກປ່ຽນວດັທະນະທາໍ ແລະ ຜູ່ຄນົ ເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົ, 
ການແບ່ງປນັແນວຄິດຮວ່ມກນັໃນການປະຊຸມສາກນົ, ແລະ ພ້ອມດຽວກນັກໍ່ແມນ່ 
ທ່ີຕ ັງ້ພມູສາດທາງດາ້ນການເມອືງ ທ່ີສາໍຄນັຂອງສປປ ລາວ. 

 

4-1 ຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນການທູດ 

ຂໍ້ຄວາມຂອງພະນະທ່ານເອກອກັຄະລດັຖະທດູສປປ.ລາວປະຈາໍຍີ່ ປຸ່ນ 
ໃນໂອກາດວນັສາ້ງຕ ັງ້ສາຍພວົພນັທາງການທດູລະຫວາ່ງສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ຄບົຮອບ 50ປີ ໃນປີ2005 
ໄດລ້ະບຸວາ່ ນບັຕ ັງ້ແຕ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ໃນປີ1997, ທງັສອງປະເທດ 
ໄດກ້ໍ່ສາ້ງສາຍພວົພນັແບບຮວ່ມມ ື ແລະ ສະໜິດແໜ້ນຕ່ໍກນັ ໃນເວທີປະຊາຄມົສາກນົ 
ເຊ່ັນອງົການສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນຂໍ້ຄວາມຍງັລະບຸວາ່ ສປປ ລາວ ສະໜບັສະໜນຸ ຍີ່ ປຸ່ນ 
ເຂົ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກຖາວອນ ຂອງສະພາຄວາມໝັນ້ຄງົສະຫະປະຊາຊາດ. 
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ ທ່ີຈດັຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈກິ ປີ2013, ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຍີ່ ປຸ່ນ 

ແລະ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ສປປ.ລາວ ໄດຢື້ນຢນັຮວ່ມກນັອີກເທ່ືອໜ່ຶງ 
ຕ່ໍມນູເຊື້ອສາຍພວົພນັມດິຕະພາບລະຫວາ່ງສອງປະເທດ. ຜູ້ນາໍທງັສອງ ໄດຖ້ະແຫຼງການຮວ່ມວາ່ 
ສອງປະເທດມທີດັສະນະຮວ່ມກນັທ່ີວາ່ ສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ 
ຈະສ ົ່ງເສີມຄວາມເປັນຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາແບບຮອບດາ້ນ 4  ໃນຂງົເຂດການເມອືງ ແລະ ບນັຫາຄວາມໝັນ້ຄງົ, 
ການພວົພນັທາງເສດຖະກດິ ແລະ ການຮວ່ມມເືພ່ືອການພດັທະນາ, ການແລກປ່ຽນວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ຜູ່ຄນົຕ່ໍຜູ່ຄນົ, ການສະເຫີຼມສະຫຼອງ ຄບົຮອບ 60 ປີ 
ການກໍ່ຕ ັງ້ສາຍພວົພນັທາງການທດູລະຫວາ່ງລາວແລະຍີ່ ປຸ່ນ, ແລະ ການຮວ່ມມໃືນພາກພ້ືນ ແລະສາກນົ. 
ຈາກເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ທາງດາ້ນພມູສາດຂອງສປປ.ລາວ 

ເຊິ່ ງຢູ່ໃຈກາງຂອງຂງົເຂດພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ທ່ີເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ,່ ໂດຍມປີະຊາກອນປະມານ 250 ລ້ານຄນົ, 
ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະຄວາມວດັທະນາຖາວອນຂອງສປປ.ລາວ ຈິ່ ງເປັນເງ ື່ອນໄຂອນັຈາໍເປັນ ຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົ 
ແລະ ຄວາມວດັທະນາຖາວອນ ໃນພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ກໍ່ຄືທງັເປັນເງ ື່ອນໄຂອນັຈາໍເປັນ ຕ່ໍຄວາມໝັນ້ຄງົ 
ແລະຄວາມວດັທະນາຖາວອນ ຂອງທ ົ່ວຂງົເຂດອາຊີຕາເວັນອອກ ອີກດວ້ຍ. ພ້ອມດຽວກນັນີ,້ 
ສະພາບແວດລ້ອມທາງດາ້ນພມູສາດຂອງສປປ.ລາວ ຍງັຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ໃນການພດັທະນາຂອງທ ົ່ວພາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງນ ັນ້, ການພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວ 
ມຄີວາມສາໍຄນັຢ່າງໃຫຍຫຼ່ວງ ຕ່ໍກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິໃນທ ົ່ວຂງົເຂດພາກພ້ືນ. ນອກຈາກນີ,້ 
                                            
4 (http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000542.html) 
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ການຍກົລະດບັພ້ືນຖານ ການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງສປປ.ລາວ 
ທ່ີມລີກັສະນະຫຼ້າຊາ້ເມ ື່ອທຽບກບັປະເທດອື່ ນໃນບນັດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນນ ັນ້, 
ຍງັເປັນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນພາຍໃນພາກພ້ືນ ເຊິ່ ງເປັນປະເດັນສາໍຄນັ 
ຕ່ໍກບັຄວາມສະຖຽນລະພາບໃນການພດັທະນາຂອງອາຊຽນ. 
ໃນເດືອນມນີາ ປີ2010, ປະທານປະເທດແຫ່ງສປປ.ລາວ ເລຂາທິການໃຫຍພ່ກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ 

ພະນະທ່ານ ຈມູມະລີ ໄຊຍະສອນ ໄດຢ້້ຽມຢາມຍີ່ ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການ ຄ ັງ້ທາໍອິດ 
ໃນນາມຂອງປະທານປະເທດແຫ່ງສປປ ລາວ. ທ່ີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂ ັນ້ສຸດຍອດ ສປປ.ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ 
ຮວ່ມກບັພະນະທ່ານ ຮາໂຕະຢະມະ ນາຍກົລດັຖະມນົຕີຍີ່ ປຸ່ນ, ທງັສອງຝ່າຍ 
ໄດແ້ລກປ່ຽນຄາໍຄິດເຫັນປະເດັນຕ່າງໆໃນຂອບເຂດກວາ້ງຂວາງ ທ່ີກຽ່ວພນັເຖິງສາຍພວົພນັສອງຝ່າຍ ແລະ 
ການຮວ່ມມ ື ເຊ່ັນວາ່ ປະເດັນຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ທ່ີເປັນຫວົຂໍ້ສນົໃຈຮວ່ມກນັ. ຜູ້ນາໍທງັສອງ 
ຍງັໄດປ້ະກາດຖະແຫຼງການຮວ່ມ ທ່ີຈະເສີມສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການເປັນຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຢ່າງຮອບດາ້ນ. 

 

4-2 ຜນົກຽ່ວເນື່ ອງທາງການທູດ  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທາໍອິດທ່ີຍີ່ ປຸ່ນໄດຈ້ດັສ ົ່ງນກັອາສາສະໝກັເຂົ້າມາ ໃນປີ 1965, ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ກໍ່ ໄດມ້ ີ
ໄວໜຸ່ມຄນົຍີ່ ປຸ່ນ ອີກຫຼາຍໆຄນົ ສືບຕ່ໍເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ ສປປ.ລາວຕະຫຼອດມາ. ພ້ອມດຽວກນັ, ໃນແຕລ່ະປີ, 
ນກັສຶກສາລາວ ຫຼາຍກວາ່ 50ຄນົ ກໍ່ ໄດຮ້ບັທຶນການສຶກສາ ຈາກລດັຖະບານຍີ່ ປຸ່ນ 
ເພ່ືອສຶກສາຕ່ໍຢູ່ທ່ີປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. ການພດັທະນາໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ 
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນຮຸນ່ຄນົຕ່ໍໄປແບບນີ,້ ໂດຍຊບັພະຍາກອນມະນຸດເຫ່ົຼານີ ້ ປຽບເໝືອນດ ັ່ງ 
ຂວົຕ່ໍລະຫວາ່ງທງັສອງປະເທດ ແລະ ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ ງກນັແລະກນັທ່ີເລິກເຊິ່ ງ 
ເຊິ່ ງມຄີວາມໝາຍອນັໃຫຍຫຼ່ວງ ໃນການເຖິງສ ົ່ງເສີມການພວົພນັມດິຕະພາບລະຫວາ່ງສອງປະເທດ. 
ເຫັນໄດວ້າ່ ສປປ.ລາວ ເປັນປະເທດຄູຮ່ວ່ມໜ່ຶງ 

ທ່ີສະໜບັສະໜນູຄວາມເປັນເຈົ້າການທາງດາ້ນການທດູຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. ໂດຍໄດຕ້ີລາຄາຍີ່ ປຸ່ນ 
ເປັນປະເທດຮກັຫອມສນັຕິພາບ ໂດຍມນີະໂຍບາຍດາ້ນຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງປະເທດ ທ່ີຈະຕ ັງ້ໜ້າປະກອບສວ່ນ 
ເພ່ືອສນັຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. 
ໄດມ້ກີານເຊັນສນົທິສນັຍາຮວ່ມກນັ ໃນເດືອນມງັກອນ 2008, ກຽ່ວກບັການຫນັເປັນເສລີ, ການສ ົ່ງເສີມ 

ແລະ ການປກົປ້ອງການລງົທຶນ 5  ລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ແລະຍີ່ ປຸ່ນ, ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກສ່າຍພວົພນັທາງເສດຖະກດິຂອງທງັສອງປະເທດ 6 . ຜນົທ່ີໄດກ້ໍ່ຄື, ສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ 
ທງັສອງປະເທດໄດມ້ພີນັທະຕ່ໍກນັ, ໃນການທ່ີຈະມກີານເອື້ອອາໍນວຍຕ່ໍພນົລະເມອືງຕນົ ແລະ 
ເອື້ອອາໍນວຍຕ່ໍປະເທດຮວ່ມພາຄີ, ພ້ອມດຽວກນັ ກໍ່ຖືເປັນຂໍ້ຫ້າມໂດຍຫຼກັການ 
ທ່ີຈະຮຽກຮອ້ງນາໍໃຊມ້າດຕະການສະເພາະໃດໆ, ໂດຍສິ່ ງດ ັ່ງກາ່ວ, ໄດເ້ພ່ີມທະວີຄວາມໂປ່ງໄສ, 
ຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄາດການລ່ວງໜ້າ 
ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ, ເຊິ່ ງມຄີວາມໝາຍຄວາມສາໍຄນັຫຼາຍ.  

                                            
5   ເປັນສນົທິສນັຍາກຽ່ວກບັການລງົທຶນ ມຈີດຸປະສງົຮບັປະກນັ ການເອື້ອອາໍນວຍໃຫ້ແກປ່ະເທດຮ່ວມພາຄີ ແລະ 

ພນົລະເມອືງປະເທດນ ັນ້ໆ, ເມ ື່ອມນີກັລງົທຶນ (ບໍລິສດັ ແລະ ອື່ ນໆ) ຈາກປະເທດຮວ່ມພາຄີໜ່ຶງ (ຍີ່ ປຸ່ນ) 
ໄດເ້ປັນເຈົ້າກາໍມະສິດ ແລະ ບໍລິຫານຈດັການ ຊບັສິນ (ບໍລິສດັ, ຫຼກັຊບັ, ຊບັຄງົທ່ີ, ອື່ ນໆ) ໃນອີກປະເທດຮວ່ມພາຄີໜ່ຶງ 
(ສປປ.ລາວ) ແລະ ລວມທງັການກາໍນດົເງ ື່ ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການຫນັເປັນເສລີໃນການໂອນເງນິລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ 
ການໃຊແ້ທນຄ່າເສຍຫາຍ ໃນເວລາມກີານເວນຄືນ. ຈດຸປະສງົຂອງສນົທິສນັຍາ ແມນ່ເພ່ືອປກົປ້ອງ ແລະ 
ສ ົ່ງເສີມກິດຈະກາໍການລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນ. 

6 (http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/laos/agree0801.pdf) 
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ພາກທີ 5 ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້
 

ທີມງານປະເມນີ ເຫັນໄດຜ້່ານຜນົການປະເມນີວາ່ ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອພດັທະນາສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນແມນ່ມ ີ
ລະດບັສູງທາງດາ້ນ ຄວາມສອດຄອ່ງຂອງນະໂຍບາຍ, ປະສິດທິຜນົຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ 
ຄວາມເໝາະສມົຂອງຂະບວນການ. ທີມງານປະເມນີ ໄດສ້ະເໜີ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັ 
ການກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫ້ແກ ່ ສປປ.ລາວ, ປະສິດທິຜນົຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ 
ຊວ່ຍເຫືຼອຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ພ້ອມທງັກາໍນດົ ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດຜ້່ານຜນົການປະເມນີ 
ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກກ່ານເປັນຄູຮ່ວ່ມແບບຮອບດາ້ນ ຂອງທງັສອງປະເທດ ໃນອະນາຄດົ. 

 

5-1 ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກຽ່ວກບັການກາໍນດົນະໂຍບາຍ 

(i) ການຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອບນັລຸເປ້ົາໝາຍພດັທະນາສະຫດັສະວດັ 

ບດົລາຍງານຄວາມກາ້ວໜ້າ-ເປົ້າໝາຍພດັທະນາສະຫດັສະວດັຂອງສປປ.ລາວ -- 
ໄດຖ້ືກປະກາດໂດຍລດັຖະບານແຫ່ງສປປ.ລາວ ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2013. 
ບດົລາຍງານຄວາມກາ້ວໜ້າ ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນຈະແຈງ້ວາ່ ໃນບນັດາ 9ເປົ້າໝາຍຂອງMDGs ນ ັນ້, 
ເປົ້າໝາຍໃດແດ ່ມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະບນັລຸ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃດແດ ່ຍງັມຄີງົຄາ້ງຫຼາຍທ່ີຈະມຄີວາມຊກັຊາ້. 
ໃນນ ັນ້, ເປົ້າໝາຍທ່ີພບົຂໍ້ຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍທ່ີສຸດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເປົ້າໝາຍທີ1 
(ການລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກແລະໄພອຶດຫິວ), ເປົ້າໝາຍທີ2 (ການບນັລຸການສຶກສາຂ ັນ້ປະຖມົຢ່າງທ ົ່ວເຖິງ), 
ເປົ້າໝາຍທີ4 (ການຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນອ້ຍ), ເປົ້າໝາຍທີ5 
(ການປບັປຸງສຸຂະພາບຂອງແມຍ່ິງຖືພາ) ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ9 
(ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກລະເບີດທ່ີຍງັບ່ໍທນັແຕກ ໃນສປປ ລາວ). 
ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອສປປ.ລາວຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ແມນ່ປະກອບດວ້ຍ ການສະໜບັສະໜນູ 

ເພ່ືອບນັລຸເປົ້າໝາຍການພດັທະນາສະຫດັສະວດັ ແລະ ຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 
ເຊິ່ ງເປັນນະໂຍບາຍອນັພ້ືນຖານຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອ. ການສະໜອງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນປດັຈບຸນັ 
ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍພ້ືນຖານເຫ່ົຼານີ.້ ພ້ອມດຽວກນັນີ,້ ຂງົເຂດທ່ີເປັນບູລິມະສິດ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່ໍບນັຫາທ່ີຕ້ອງເນັນ້ໜກັໃນການພດັທະນາ ກໍ່ ໄດຮ້ບັການກາໍນດົ. ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ວາ່ 
ລດັຖະບານທງັສອງຝ່າຍ ໄດກ້າໍນດົແຜນງານຮວ່ມກນັ ໂດຍອີງໃສຜ່ນົໄດຮ້ບັຂອງບດົລາຍງານຄວາມກາ້ວໜ້າ 
ໃນເວລາມກີານປຶກສາຫາລືດາ້ນນະໂຍບາຍທ່ີຈດັຂຶ້ນປກົກະຕິ ຫືຼ ໃນເວລາມກີານທບົທວນແຜນປະຕິບດັງານ. 

 

5-2 ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກຽ່ວກບັການຍກົສູງປະສິດທິຜນົການຊວ່ຍເຫືຼອ 

(i) ບດົບາດຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນການເປັນຜູ່ນາໍໜ້າໃນບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 

ບາງປະເທດຜູ່ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອງົການສາກນົ ໄດມ້ຄີາໍເຫັນວາ່ ການເຂົ້າຮວ່ມຂອງຜູ່ໃຫ້ທຶນລາຍໃໝ່ 
ເຂົ້າມາໃນການປະສານສມົທບົຂອງຜູ່ໃຫ້ທຶນ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍເທ່ືອ. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ 
ປະເທດຜູ່ໃຫ້ທຶນສວ່ນຫຼາຍ ກໍ່ ເຫັນເປັນເອກະພາບກນັວາ່ ການປະສານສມົທບົ 
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ແມນ່ດາໍເນນີໄປໄດຢ້່າງຄອ່ງແຄວ້, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ໄດມ້ຄີາໍເຫັນວາ່ 
ການປຶກສາຫາລື ເພ່ືອການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຮອບດາ້ນໃນຂະແໜງການສະເພາະນ ັນ້ 
ຍງັບ່ໍທນັເຮັດໄດດ້ີເທ່ົາທ່ີຄວນ, ແລະໄດລ້ະບຸວາ່ ໃນໄລຍະທ່ີຜ່ານມາ ມນັກໍ່ ເປັນພຽງການປະສານງານ 
ກຽ່ວກບັໂຄງການ ແລະ ກຽ່ວກບັຂງົເຂດທ່ີເປັນເປົ້າໝາຍ ເທ່ົານ ັນ້. ເພາະສະນ ັນ້, ຍີ່ ປຸ່ນ 
ເຊິ່ ງຖືເປັນຜູ່ນາໍໜ້າໃນບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ, ຄວນຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວງັຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ 
ດວ້ຍການສະແດງບດົບາດ ໃນການປຶກສາຫາລືດາ້ນນະໂຍບາຍກບັລດັຖະບານສປປ ລາວ. ຍກົຕວົຢ່າງ, ຍີ່ ປຸ່ນ 
ຄວນສ ົ່ງເສີມ ລດັຖະບານສປປ ລາວ ໃນການປຶກສາຫາລືກບັຜູ່ໃຫ້ທຶນອື່ ນ(ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ) 
ວາ່ຈະເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ້ມກີານດາໍເນນີການພດັທະນາແບບຮອບດາ້ນ 
ໃນບນັດາຂະແໜງການເຊິ່ ງປະກອບມ ີ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ປ່າໄມ ້ ແລະອື່ ນໆ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈແຈງ້ ຕ່ໍວິໄສທດັໃນອະນາຄດົຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງສປປ ລາວ. 
ເນື່ ອງຈາກ ລດັຖະບານສປປ.ລາວ ໄດຕ້ີລາຄາສູງ ທ່ີປຶກສາດາ້ນນະໂຍບາຍຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, ທີມງານປະເມນີ 
ຈິ່ ງມຂີໍ ້ສະເໜີວາ່ ບນັດາທ່ີປຶກສາດາ້ນນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານີ ້ ຄວນເປັນເຈົ້າການໃນການປຶກສາຫາລື 
ເພ່ືອການພດັທະນາແບບຮອບດາ້ນ. 

 

(ii) ການຊວ່ຍເຫຼືອຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພ່ືອຍກົສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະກອນ 

ຈາກຜນົການສາໍຫຼວດແບບສາໍພາດທ່ີທາງທີມງານປະເມນີ ສາມາດເກັບກາໍໄດນ້ ັນ້ 
ຂີດຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະກອນທ່ີປະຈາໍຢູ່ສູນກາງຂອງສປປ ລາວ ແມນ່ກາໍລງັເພ່ີມຂຶ້ນເທ່ືອລະໜ້ອຍ, 
ແຕ່ວາ່ ສາໍລບັລດັຖະກອນທ່ີຮບັຜິດຊອບກບັການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຕ່າງປະເທດ 
ແມນ່ຍງັມຂີໍ ້ຈາໍກດັທາງດາ້ນງບົປະມານ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂົ້າໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, 
ມຄີວາມຂາດແຄນທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນບັທງັປດັໄຈອື່ ນໆອີກ. ໃນບາງກະຊວງ ແລະ ອງົການ, 
ມພີະນກັງານພຽງຈາໍນວນໜ້ອຍດຽວເທ່ົານ ັນ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດເ້ຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິການ ກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທງັໝດົ 
ເຊິ່ ງເປັນໜ່ຶງໃນສາເຫດທ່ີເປັນອປຸະສກັກດີຂວາງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ 
ທງັເປັນສາເຫດພາໃຫ້ຖວ່ງດຶງ ປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜນົຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອ. 
ການປະເມນີຄ ັງ້ນີຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຍີ່ ປຸ່ນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງນ ັນ້ 
ໄດສ້ະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິຜນົຢ່າງຊດັເຈນ. ອີກຢ່າງໜ່ຶງ ການປະເມນີຍງັຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈະແຈງ້ວາ່ 
ນກັສຶກສາ (ພະນກັງານບໍລິຫານ) ຈາກສປປລາວ ເກອືບວາ່ທກຸຄນົ ທ່ີໄປສຶກສາ ຫືຼ 
ໄປເຝິກອບົຮມົຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນນ ັນ້ ໄດກ້ບັມາປະຈາໍການຢູ່ບ່ອນເກົ່ າຂອງຕນົ ພາຍຫຼງັສາໍເລັດການສຶກສາ ຫືຼ 
ການເຝິກອບົຮມົຢູ່ຍີ່ ປຸ່ນ. ພະນກັງານເຫ່ົຼານີ ້ປະຕິບດັໜ້າທ່ີໃນຕາໍແໜ່ງທ່ີສາໍຄນັ ໃນບນັດາອງົກອນລດັ, ແລະ 
ມຫຼີາຍຄນົທ່ີເຄື່ ອນໄຫວເປັນຜູ້ປະສານງານໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຍີ່ ປຸ່ນຢ່າງຫ້າວຫນັ. 
ຈາກຜນົໄດຮ້ບັດ ັ່ງກາ່ວເຫັນໄດວ້າ່, ຜູ້ສະໜບັສະໜນູຍີ່ ປຸ່ນເຫ່ົຼານີ ້ ພາຍຫຼງັກບັມາສປປ ລາວແລ້ວ 
ກໍ່ຈະປະກອບສວ່ນຢ່າງຕ ັງ້ໜ້າ ຕ່ໍການສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກສ່າຍພວົພນັກບັປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ. 
ໃນລກັສະນະແບບນີ,້ ການຊວ່ຍເຫືຼອ ທ່ີສຸມໃສກ່ານສາ້ງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

ດາ້ນຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານໃຫ້ແກລ່ດັຖະກອນໂດຍສະເພາະນ ັນ້ ຄວນໄດຮ້ບັການສືບຕ່ໍ, 
ເຊິ່ ງບ່ໍແມນ່ຍອ້ນພຽງແຕ່ວາ່ ມນັເປັນການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮບັເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອເທ່ົານ ັນ້, 
ແຕ່ຍງັເປັນການເພ່ີມຈາໍນວນຜູ້ສະໜບັສະໜນູຍີ່ ປຸ່ນ ຢູ່ໃນລດັຖະບານ ສປປ.ລາວ, 
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ເຊິ່ ງເປັນການຮກັສາມນູເຊື້ອສາຍສາໍພນັອນັດີງາມກບັປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ຍງັສາມາດສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາ 
ໃຫ້ມປີະສິດທິພາບອີກດວ້ຍ. ດວ້ຍເຫດຜນົດ ັ່ງທ່ີກາ່ວມານີ,້ ຈຶ່ ງສມົຄວນທ່ີຈະສືບຕ່ໍໃຫ້ການຊວ່ຍເຫືຼອ 
ເພ່ືອຍກົສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກລ່ດັຖະກອນ. 

 

5-3 ຂໍ້ສະເໜີແນະກຽ່ວກບັຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫືຼອ 

(i) ການນາໍເອົາ ຄາໍຄິດເຫັນຈາກລດັຖະບານ ສປປ.ລາວ ແລະ ຈາກບນັດາບໍລິສດັຍີ່ ປຸ່ນໃນ ສປປ.ລາວ 
ມາສອ່ງແສງ ໃນເວລາກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອ 

ຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊວ່ຍເຫືຼອ ດາໍເນນີໄປໂດຍມກີານແລກປ່ຽນຄາໍຄິດເຫັນຢ່າງພຽງພໍ 
ລະຫວາ່ງລດັຖະບານສປປ.ລາວ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ. 
ໂດຍການສືບຕ່ໍຮກັສາສາຍພວົພນັທ່ີສະໜິດແໜ້ນກບັລດັຖະບານສປປ.ລາວ 
ໃນການປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ, ການກາໍນດົບດົສະເໜີໂຄງການ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ, 
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມນີຜນົ ເຊິ່ ງຄາດຫວງັວາ່ ຈະພາໃຫ້ການດາໍເນນີງານຕ່າງໆ 
ມປີະສິດທິຜນົ ແລະ ພດັທະນາໄດດ້ີກວາ່ເກົ່ າ. 
ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ, ຈາໍນວນບໍລິສດັຍີ່ ປຸ່ນທ່ີເຂົ້າມາສປປ.ລາວ ແລະ ການລງົທຶນຈາກຍີ່ ປຸ່ນ 

ແມນ່ມທີ່າແຮງເພ່ີມຂື້ນ. ຄາໍຄິດເຫັນຈາກພາກເອກະຊນົ ຄວນໄດຮ້ບັເອົາມາພິຈາລະນາ 
ໃນໄລຍະທ່ີມກີານທບົທວນປບັປຸງ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອໃນໄລຍະໃໝ່ 
ເພ່ືອເປັນການສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນຈາກຍີ່ ປຸ່ນ ໃນສປປ.ລາວ ໃນອີກລະດບັໜ່ຶງ. ໂດຍມຄີວາມຄາດຫວງັວາ່, 
ສິ່ ງທ່ີໄດຈ້າກ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນູຂາ່ວສານ ໃນກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ລະຫວາ່ງທີມງານສະເພາະກດິODA 

ກບັບນັດາບໍລິສດັຍີ່ ປຸ່ນໃນສປປ.ລາວ ແລະ 
ລວມທງັການປຶກສາຫາລືຮວ່ມລະຫວາ່ງພາກລດັແລະພາກເອກະຊນົຂອງລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ຈະໄດຖ້ືກນາໍໃຊ.້ 

(ii) ການສະໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານໃຫແ້ກ ່ແລະ ນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 

ບາງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຂອງສປປ.ລາວ ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ຮູວ້າ່ 
ພວກເຂົາບ່ໍໄດຮ້ບັກຽ່ວກບັຂໍ້ມນູການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນ, ອີກດາ້ນໜ່ຶງ ຫຼາຍພາກສວ່ນ ກໍ່ ເຫັນວາ່ 
ໄດມ້ກີານສື່ ສານຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ຄຽງຄູກ່ບັການນາໍໃຊຂ້ໍ ້ມນູຮວ່ມກນັໄດຢ້່າງພຽງພໍ. ໃນບາງໂຄງການ 
ເຊ່ັນກໍລະນ ີຂອງໂຄງການຄຸມ້ຄອງຖະໜນົ, ກໍ່ ໄດດ້າໍເນນີໄປ ໂດຍມກີານແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູກນັຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ 
ກບັອງົການຮວ່ມມເືຢຍລະມນັເພ່ືອການພດັທະນາ(GIZ) ແລະທະນາຄານໂລກ, ໄປຄຽງຄູກ່ບັການ 
ສະໜບັສະໜນູເຊິ່ ງກນັແລະກນັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ. ໃນພາຍໜ້າ, ກໍ່ ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີວາ່ 
ສະຖານທດູຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ຫ້ອງການໄຈກາ້ປະຈາໍ ສປປ.ລາວ ສືບຕ່ໍທ່ີຈະເຜີຍແຜ່ ແລະ 
ສະໜອງຂໍ້ມນູຮວ່ມກນັກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປະຈາໍ, 
ກອງປະຊຸມປະສານງານລະຫວາ່ງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ການແລກປ່ຽນສນົທະນາປະຈາໍວນັ. 
ຕາຄະລາງຂາ້ງລຸ່ມນີແ້ມນ່ ລະດບັບູລິມະສິດຂອງຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ 

ໜ່ວຍງານທ່ີຮບັຜິດຊອບທ່ີຄາດການໄວ.້ 
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ຕາຕະລາງ 5-1 ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະໜ່ວຍງານຮບັຜິດຊອບທ່ີຄາດການໄວ ້

 

ຂໍ້ສະເໜີແນະ 

ໜ່ວຍງານຮບັຜິ
ດຊອບ 

ໄລ
ຍ
ະເວ

ລ
າ  

ກະຊວງການຕາ່ງປ
ະເທດຍີ ່ປຸ່ ນ 

ສະຖານທດູຍີ ່ປປຸ່ ນ 

JIC
A

 

ຂໍ້ສະເໜີແນະ 
ກຽ່ວກບັການກາໍນດົນະ
ໂຍບາຍ 

5-1-1 ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອບນັລຸເປົ້າໝາຍ MDGs
◎  ○ ○ ໄລຍະສ ັນ້

ຂໍ້ສະເໜີແນະ 
ກຽ່ວກບັການຍກົສູງປະ
ສິດທິຜນົການຊວ່ຍເຫືຼອ 

5-2-1
 ບດົບາດຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນການເປັນຜູ່ນາໍໜ້າໃນບ ັ
ນດາຄູ່ຮວ່ມພດັທະນາ

 ◎  ○ ໄລຍະກາງ

5-2-2
 ການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພ່ືອຍກົສູງຂີດຄວ
າມສາມາດຂອງລດັຖະກອນ 
ເພ່ືອນາໍໄປສູ່ການພດັທະນາຂອງສປປ ລາວ

◎  ○ ○ ໄລຍະກາງ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ 
ກຽ່ວກບັຂະບວນການຈ ັ
ດຕ ັງ້ປະຕິບດັການຊ່ວຍ
ເຫືຼອ 

5-3-1 ການນາໍເອົາ ຄາໍຄິດເຫັນຈາກລດັຖະບານ
ສປປ.ລາວ ແລະ ຈາກບນັດາບໍລິສດັຍີ່ ປຸ່ນໃນ 
ສປປ.ລາວ ມາສ່ອງແສງ 
ໃນເວລາກາໍນດົນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫຼືອ

○ ◎   ໄລຍະກາງ

5-3-2 ການສະໜອງຂໍ້ມນູຂາ່ວສານໃຫ້ແກ່ ແລະ
ນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງບນັດາຄູ່ຮວ່ມພດັທະນາ

○ ◎  ○ ໄລຍະສ ັນ້

ໝາຍເຫດ: ◎：ໜ່ວຍງານຮບັຜິດຊອບ ○：ໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູ 
  ໄລຍະເວລາ:  ໄລຍະສ ັນ້: 1–2 ປີ, ໄລຍະກາງ: 3–5 ປີ 
ຂໍ້ມນູຈາກ) ສາ້ງໂດຍທີມງານປະເມນີ 
 

5-4 ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້

(i) ຄວາມສາໍຄນັ ໃນການເຮັດໃຫເ້ປ້ົ້າໝາຍຈະແຈງ້ ຂ ັນ້ຕອນເບື້ອງຕ ົນ້ ແລະ 
ການກາໍນດົຕວົຊີ້ວດັທ່ີເປັນຮບູປະທາໍ 

ໃນນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍສປປ.ລາວ ບ່ໍໄດລ້ະບຸເປົ້າໝາຍທ່ີເປັນປະລິມານ ຫືຼ 
ຕວົຊີ້ວດັເພ່ືອການປະເມນີ, ດວ້ຍເຫດນີ,້ ໃນການປະເມນີຜນົການຊວ່ຍເຫືຼອຄ ັງ້ນີ ້
ຈິ່ ງບ່ໍສາມາດປະເມນີລະດບັການບນັລຸເປົ້າໝາຍທາງປະລິມານໄດ.້ ການປະເມນີຜນົກະທບົ 
ທາງຄຸນນະພາບແມນ່ໄດເ້ກັບກາໍຈາກການສາໍຫຼວດແບບສາໍພາດເປັນສວ່ນຫຼາຍ, 
ສວ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນປະລິມານແມນ່ໄດຈ້າກການສາໍຫຼວດແບບສາໍພາດ ແລະ 
ການຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມເອກະສານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ ອງຈາກການພດັທະນາ ແລະ 
ການແກໄ້ຂບນັຫາຂອງສປປ.ລາວ ບ່ໍໄດມ້າຈາກ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຍີ່ ປຸ່ນພຽງຢ່າງດຽວ, 
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ສະນ ັນ້, ກໍ່ ເປັນການຍາກ ທ່ີຈະວດັແທກເປັນປະລິມານ ຕ່ໍກບັຜນົກະທບົ ແລະ 
ຜນົສະທ້ອນຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຍີ່ ປຸ່ນໄດ,້ ຈິ່ ງບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຄ ົນ້ຫາຂໍ້ມນູທ່ີເປັນແບບປະລິມານໄດ.້ 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ ງສາໍຄນັແມນ່ວາ່ ໃນໄລຍະເວລາເບື້ອງຕ ົນ້ຂອງການກາໍນດົນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫືຼອ 
ຄວນມກີານກາໍນດົເປົ້າໝາຍໃຫ້ຈະແຈງ້ ແລະ ຖາ້ເປັນໄປໄດ ້
ໃນແຜນປະຕິບດັງານສະເພາະຂອງແຕລ່ະໂຄງການການຮວ່ມມ ື ກໍ່ຄວນຕ ັງ້ຕວົຊີ້ວດັທ່ີສາມາດວດັແທກໄດ ້
ແລະ ເປັນຮບູປະທາໍ, ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດປະເມນີຜນົ ODAໃນຂ ັນ້ນະໂຍບາຍ ໄດຢ້່າງເໝາະສມົ.  

 

(ii) ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ືອການເກັບກູລ້ະເບີດຍງັບ່ໍທນັແຕກ 

ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອເກັບກູລ້ະເບີດຍງັບ່ໍທນັແຕກ (UXO) ສາມາດເຂົ້າໃຈຈະແຈງ້ວາ່ “ເປັນການສາ້ງສງັຄມົ 
ເຊິ່ ງແຕ່ລະຄນົສາມາດດາໍລງົຊີວິດຢ່າງມຄີຸນຄາ່, ໂດຍມກີານປກົປ້ອງ ແລະ ໃຫ້ສິດແຕ່ລະຄນົ ຫືຼສງັຄມົ 
ຈາກການຖືກຄຸກຄາມຕວົຈງິ ຫືຼ ມຄີວາມສຽ່ງ” 7  ດ ັ່ງທ່ີໄດບ້ນັຍດັໄວໃ້ນ “ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງມະນຸດ” 
ພ້ອມດຽວກນັ ຍີ່ ປຸ່ນກໍ່ ໄດຊ້ີ້ແຈງເປັນຫຼກັການໜ່ຶງ ຂອງການຮວ່ມມສືາກນົຂອງຍີ່ ປຸ່ນ. ດ ັ່ງຕວົຢ່າງການຊວ່ຍເຫືຼອ 
ທ່ີດາໍເນນີມາເປັນເວລາຍາວນານ ຢູ່ປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ກາໍປູເຈຍ, ສິ່ ງດ ັ່ງກາ່ວ 
ກໍ່ຍງັເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຂງົເຂດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ. 
ຍີ່ ປຸ່ນໄດຮ້ບັຮອງ “ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍລະເບີດບອມບີ” ເຊິ່ ງປະເທດທ່ີຮວ່ມພາຄີ ແມນ່ມໜີ້າທ່ີຊວ່ຍເຫືຼອ 

ຕ່ໍຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກູລ້ະເບີດທ່ີບ່ໍທນັແຕກ. ກໍລະນຄີາໍນງຶເຖິງການຕີຄວາມໝາຍ 
ນະໂຍບາຍທາງການທດູ ທ່ີເປັນນະໂຍບາຍ ການສ ົ່ງເສີມການທດູເພ່ືອສນັຕິພາບຢ່າງຫ້າວຫນັຂອງຍີ່ ປຸ່ນນ ັນ້, 
ຈດຸສາໍຄນັແມນ່ ຄວນນາໍໃຊO້DA ເປັນວິທິການ ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອການເກັບກູລ້ະເບີດຍງັບ່ໍທນັແຕກ ແລະ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ກໍ່ມຄີວາມສາໍຄນັເຊ່ັນກນັຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫືຼອລະດບັປະເທດ. 

 
 

                                            
7 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, 2  ກຽ່ວກບັດາ້ນ “ຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ”, 
ນະໂຍບາຍໄລຍະກາງຂອງຍີ່ ປຸ່ນຕ່ໍODA, ກມຸພາ 2005 
(http://www.mofa.go.jp/policy/oda/mid-term/policy.pdf) 




