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1 ພາກ ສະ ເໜີ

1.1 ຄວາມ ເປັນ ມາ

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ(ສປປລາວ)ຍັງເປັນ1ໃນ48ປະເທດ 
ໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.ປະມານ7.3ລ້ານຄົນອາໄສ 
ຢູ່ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ 
ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍໃນຕົວເມືອງນັ້ນແມ່ນປະມານ5%ຕໍ່ປີໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ປະຊາກອນແມ່ນຍັງໜຸ່ມນ້ອຍສົມທຽບໃສ່ປະເທດອື່ນໆເຊິ່ງ58% 
ແມ່ນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ. ຍ້ອນມີປະຊາກອນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ ຈຶ່ງຄາດວ່າ 
ເສດຖະກິດຂອງສປປລາວໃນໄລຍະກາງແມ່ນຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກ'ສ່ວນແບ່ງຈໍານວນ 
ປະຊາກອນໜຸ່ມນ້ອຍ'ແຕ່ວ່າກໍຕໍ່ເມື່ອຄົນໄວໜຸ່ມຍິງແລະຊາຍເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມ 
ສາມາດ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຢູ່ໃນຈັງ 
ຫວະທີ່ທ່ວງທັນກັບການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸຄົນເຮັດວຽກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການທົດຖອຍຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂຣ 
ນາໄວຣັສ(COVID-19)ໃນໂລກ,ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຍັງຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຂະແໜງ 
ການທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນດ້ອຍ 
ໂອກາດຢູ່ໃນສປປລາວ.ລາຍໄດ້ຫຼັກຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ(ທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບ 
ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ) ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງ ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ (ຈາກການ 
ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແລະການຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳສຳລັບປຸງແຕ່ງອາ
ຫານ)ພ້ອມທັງມາຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳແລະການບໍລິການໂດຍຊຸມຊົນ
(ເຊັ່ນ: ການນຳທ່ຽວ ແລະ ໂຮມສະເຕ). ແຕ່ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນ 
ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດພຽງເລັກໜ້ອຍຈາກການທ່ອງທ່ຽວ. ມັນມີທ່າແຮງໃນການເພີ່ມລາຍໄດ ້
ຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກົງດ້ວຍການເຮັດວຽກໃນຂະ 
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ທາງອ້ອມດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃນ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນ: ຫັດຖະກຳ. ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ 
ຄວາມຮູ້ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເພ່ືອໃຫ້ພັດທະນາຂ້ຶນຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 
ໂດຍການສະໜອງການບໍລິການແລະສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ມີຜົນຮັບ
ດ້ານເສດຖະກິດສູງຂຶ້ນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃສ່ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ໃນປີ 2018 ໂຄງການເສີມສ້າງທັກສະເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ (LAO/029)2 ໄດ້ສະໜັບ 
ສະໜູນການສຳຫຼວດການຈ້າງງານແລະທັກສະສີມືແຮງງານຂອງວິສາຫະກິດໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຮງແຮມຢູ່ໃນ17ແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນ
ສປປລາວ(ESS).ການສຳຫຼວດໄດ້ລະບຸສະເພາະເຈາະຈົງດ້ານຄວາມຕ້ອງການຊັບພະ
ຍາກອນທະນຸດທີ່ມີການເໜັງຕິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການໂຮງແຮມໃນສປປລາວ.ຜົນການສຳຫຼວດໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານການພັດທະນາທັກສະ 
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສະໜອງການຝຶກອົບ 
ຮົມສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

2 LAO/029 (ຕໍ່ຈາກນີ້ຈະເອີ້ນວ່າ ໂຄງການ) ສະໜັບສະໜູນການສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເຕັກ 
ນິກວິຊາຊີບແລະການພັດທະນາທັກສະໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຮງແຮມໃນສປປລາວຜ່ານການ
ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ, ການສະໜອງທຶນ ແລະ ການປົກຄອງ. ຈຸດສຸມຂອງໂຄງການ LAO/029 ແມ່ນເພື່ອ 
ສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການເຮັດວຽກຢູ່
ໂຮງແຮມ,ຮ້ານອາຫານແລະການທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມ.LAO/029ໄດ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະ 
ບານລາວ,ລັກຊຳເບີກແລະສະວິດເຊີແລນ.
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ການທົດຖອຍຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2020 ທີ່ເກີດຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 
ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຫົວໜ່ວຍຢູ່ໃນສປປລາວໄດ້ປິດລົງແລະເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍວຽກ.
ມີການຄາດຄະເນວ່າ ເມື່ອຂໍ້ຈຳກັດໃນການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດຫາກຜ່ອນຜັນລົງ, ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ 
ສ່ວນໃຫຍ່ມີແຜນຈະກັບມາເປີດຄືນເຊິ່ງເມື່ອນັ້ນຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ມີທັກສະກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
ທັກສະໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ແມ່ນຈະເປັນເງື່ອນໄຂຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນກິດ 
ຈະການໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກພາຍຫຼັງສະຖານະການCOVID-19.

ESS 2021 ເປັນການສໍາຫຼວດຄັ້ງທີສອງ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໃນເດືອນພຶດສະພາຫາ ເດືອນ
ມິຖຸນາ 2021 ເຊິ່ງເປັນການດຳເນີນການສຳຫຼວດຄືກັນກັບ ປີ 2018 ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົມທຽບຜົນການສຳ 
ຫຼວດແລ້ວນຳມາວັດແທກການປ່ຽນແປງຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຈັດຈ້າງງານໃນຂະແໜງການຕະຫຼອດໄລຍະສາມປ ີ
ຜ່ານມາ.ໃນການສຳຫຼວດຫຼ້າສຸດແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄຳຖາມເຂົ້າເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງCOVID-19ຕໍ່ການຈັດ 
ຈ້າງງານແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນໄລຍະຍາວ.

1.2 ຈຸດ ປະ ສົງ
ການສຳຫຼວດນີ້ ເປັນການສຳຫຼວດທີ່ລົງເລິກຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ 
ໂຮງແຮມແລະສະໜອງພາບລວມຂອງຂະແໜງການໃນທົ່ວ17ແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ຈຸດປະ
ສົງສະເພາະຂອງການສຳຫຼວດແມ່ນເພື່ອ:

• ຊອກຮູ້ຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ
ອີງຕາມອາຊີບ,ສະຖານທີ່ແລະລະດັບທັກສະ,

• ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕໍ່ການຈັດຈ້າງງານ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະການໂຮງແຮມ,

• ປະເມີນຈຳນວນຕຳແໜ່ງງານວ່າງແລະວິທີການຮັບພະນັກງານ,
• ລະບຸອາຊີບບູລິມະສິດແລະຄວາມທ້າທາຍດ້ານທັກສະຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຮີບໂຮມໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດແມ່ນຈະນຳໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະໜອງການສຶກສາແລະຝຶກ 
ອົບຮົມແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ;ແລະອີງໃສ່ຂໍ້ສົມມຸດສະຖານະການໃນຮູບແບບຕ່າງໆເພື່ອຄາດຄະເນປະລິມານ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານແລະທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະໂຮງແຮມຢູ່ສປປລາວ.
ຜົນການສຳຫຼວດຈະປະກອບສ່ວນໃສ່ການປະເມີນທັກສະທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະໂຮງ 
ແຮມແຕ່ປີ2022-2026.

ຜົນການສຳຫຼວດໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຍັງຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສຶກສາ
ແລະ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ ໃນດ້ານການວາງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ,
ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມແລະການປະເມີນຜົນ.

1.3 ໂຄງ ຮ່າງ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ສະ ບັບ ນີ້
ພາກທີ 2 ຂອງບົດລາຍງານຈະນຳສະເໜີ ການຄາດຄະເນດ້ານເສດຖະກິດໂດຍຫຍໍ້ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ພາກທີ 3 ຈະສະເໜີວິທີການດຳເນີນການສຳຫຼວດ ລວມທັງ ການຄັດ 
ເລືອກກຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ການຈັດແບ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງສຳລັບ ESS. ຜົນການວິເຄາະແມ່ນນຳສະເໜີໃນພາກທີ 4
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜົນທີ່ຕິດພັນກັບລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ລະດັບຊາດ ເປັນຕົ້ນຕໍ. ພາກທີ 5 ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ 
ເພີ່ມຕື່ມໂດຍຫຍໍ້ສຳລັບຂະແໜງການ ໂດຍເນັ້ນກ່ຽວກັບທັກສະ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ 
ທີ່ຈຳເປັນໃນລະດັບຂະແໜງການຍ່ອຍ.ທ່າແຮງການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຮງແຮມ 
ແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນຢູ່ພາກທີ 6. ພາກສຸດທ້າຍ ແມ່ນສະຫລຸບ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ 
ຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງການ ຫຼັງຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຜ່ອນຄາຍລົງ, ແລະ ເພື່ອການ 
ເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງແລະຮອບດ້ານເມື່ອຂະແໜງກ້າວໄປສູ່ການມີກຳລັງແຮງງານທີ່ມີທັກສະສູງຂຶ້ນແລະສາມາດ 
ແຂ່ງຂັນໄດ້ກວ່າເກົ່າໃນລະດັບສາກົນ.
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2 ຄາດ ຄະ ເນ ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ
ສປປລາວໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການພັດທະນາມາເປັນຢ່າງດີໃນໄລຍະ20ປີຜ່ານມາ,ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ 
ຍາກລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ,ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການແລະໄດ້ມີໝາກຜົນທີ່ດີຂຶ້ນດ້ານການສຶກສາແລະສາທາລະ 
ນະສຸກ,ແຕ່ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດCOVID-19ກໍໄດ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມກ້າວໜ້າສຳຄັນທີ່
ສປປລາວສາມາດບັນລຸມາໄດ້.

ຕໍ່ກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດCOVID-19 ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງສປປລາວໄດ້ທົດ 
ຖອຍເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປີ2020ໃນຮອບ3ທົດສະຫວັດ.ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການ 
ພັດທະນາໃນອາຊ3ີປີ2020ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ(ADB)ໄດ້ຄາດການວ່າເສດຖະກິດລາວຈະທົດຖອຍ 
ເປັນ - 0.5% ໃນປີ 2020 ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຕິດລົບ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1986
(ເບິ່ງຮູບສະແດງ1).

ຂະແໜງການບໍລິການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນມາດຕາການລ໋ອກດາວ ແລະ ການຫລຸດລົງຂອງການ 
ເດີນທາງແລະການທ່ອງທ່ຽວໃນຂະນະທີ່ເງິນໂອນເຂົ້າປະເທດຈາກແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງລາຍ 
ໄດ້ສຳຄັນຂອງຫຼາຍຄອບຄົວກໍໄດ້ບົກແຫ້ງລົງ.ອັດຕາການວ່າງງານກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ23%ຈາກ16%ໃນຕອນ 
ທ້າຍຂອງປີ2019.ການຢຸດສະຫງັກຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄດ້ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ອຸດສາຫະກຳໂດຍສະເພາະ 
ຕໍ່ຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງການກະສິກຳຍັງມີຄວາມທົນທານຢູ່ຍ້ອນຜົນຜະລິດທີ່ຍັງອຸດົມສົມບູນ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ5.5%ໃນປີ2020ຍ້ອນລາຄາອາຫານທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄ່າສະກຸນເງິນກີບໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງ.
ໃນ6ເດືອນທຳອິດຂອງປີ2020,ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຫລຸດລົງເຖິງ1.6%.ອັດຕາເງິນ 
ເຟີ້ສຳລັບປີ 2021 ຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງເປັນ 4.5% ຍ້ອນຄາດວ່າລາຄາອາຫານຈະຫລຸດລົງ ເພາະວ່າຜົນການເກັບ 
ກ່ຽວ-ຜະລິດດີຂຶ້ນ.

ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຍັງໄດ້ຖ່ວງດຶງການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ເພີ່ມການຂາດດຸນດ້ານ 
ການເງິນ ແລະ  ຄວາມກົດດັນດ້ານໜີ້ສາທາລະນະ. ພາລະຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 65% ຂອງ
GDP ໃນປີ 2020ຈາກ59%ໃນປີ 2019.ອີງຕາມການຄຳນວນຂອງທະນາຄານໂລກ (WB)4,ສປປລາວ
ມີພາລະໃນການຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດປະມານUS$1.1ຕື້ຕໍ່ປີສຳລັບປີ2020-23.

ຮູບສະແດງ1:ການເຕີບໂຕGDPແລະGDPຕ່ໍຫົວຄົນ,2010ຫາ2022

Figure-1

has increased to 65% of GDP in 2020 from 59% in 2019. Laos has onerous debt service 
obligations, which stand at around US$1.1 billion per year for 2020-23 according to World Bank 
(WB)4 estimates.  

Figure 1: GDP and GDP per capita growth, 2010 to 2022 

Source: World Bank and ADB5  

 

3 ADB. Asian Development Outlook (ADO), 2020 Update. April, 2021. 
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:ທະນາຄານໂລກແລະADB5

3 ADB.ການຄາດຄະເນການພັດທະນາອາຊີ(ADO),ລາຍງານຂອງປີ2020.ເມສາ,2021.
4 ທະນາຄານໂລກ.ບົດລາຍງງານການຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດຂອງສປປລາວ,ມັງກອນ2021.
5ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນ:ໂອເປິນດາຕາຂອງທະນາຄານໂລກ;www.data.worldbank.org/country/lao-pdr ເຂ້ົາເບ່ິງຫ້ຼາສຸດໃນວັນທີ20ກໍລະກົດ2021.

https://www.data.worldbank.org/country/lao-pdr 
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ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຄາດວ່າຈະຄ່ອຍໆຟື້ນຕົວເປັນ 4.0% ໃນປີ 2021,6 ເຊິ່ງເປັນການຟື້ນຟູໃນຈັງຫວະ
ທີ່ຊ້າ ຍ້ອນຄາດວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດຈະຫລຸດລົງໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າ. ແຕ່ການຄາດຄະເນດ້ານເສດຖະກິດນີ້
ຍັງມຄີວາມສ່ຽງອ່ືນໆລວມເຖິງການລະບາດຂອງCOVID-19ທ່ີອາດແກ່ຍາວ,ຄວາມຫ້ຼາຊ້າໃນການສະໜອງວັກຊີນ,
ການຟື້ນຟູຫຼ້າຊ້າຂອງຄູ່ຄ້າຂອງສປປລາວ,ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດແລະເຫດການ
ຮ້າຍແຮງຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ລາຄາອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນໜ້າທີ່ການ 
ງານຂອງຄົນທຸກຍາກແລະດ້ອຍໂອກາດກໍເປັນຄວາມສ່ຽງຫຼັກ.

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
ໃນສປປລາວ.ຂໍ້ມູນ7ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ(MICT)ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາປະເທດ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ໃນປີ 2019 ໂດຍມີຈໍານວນ 4.8 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງ 
ລາຍຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຫລາຍກວ່າ US$ 1 ຕື້. ພາຍຫັຼງມີການລາຍງານກໍລະນີຕິດເຊື້ອ COVID-19 
ທຳອິດໃນເດືອນ ມີນາ 2020 ແລະ ສິ່ງທີ່ຕາມມາແມ່ນການປິດທຸກໆດ່ານສາກົນສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ 
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໄດ້ຫລຸດລົງເຖິງ 81% ເທົ່າກັບມີຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວພຽງ 886,000 ຄົນໃນປີ 2020
ແລະລາຍຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກໍຕົກລົງໃນອັດຕາສ່ວນປະມານດຽວກັນຢູ່ທີ່US$234ລ້ານ(ຮູບສະແດງ2).

ຮູບສະແດງ2:ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ8ແລະລາຍຈ່າຍ:2010ເຖິງ2020

Figure-2

of entry to tourists, visitor arrivals plummeted by 81% to just 886,000 visitors in 2020 and 
expenditures falling by a commensurate margin to just $234 million (figure 2). 

Figure 2: International visitors8 and expenditure: 2010 to 2020 

Source: MICT and World Bank 

An initial ADB assessment of the impact of COVID-19 on tourism enterprises in Lao PDR confirmed 
that more than half of all tourism establishments were temporarily closed in May 2020.9 The 
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employment in actively trading enterprises, or a 31.4% contraction when taking into account
‘employed in temporarily closed businesses’ since the high of 59,200 recorded in January 2020

4.2 Impact of COVID-19 on turnover and business operations

The survey results also confirm that COVID-19 has had a devastating impact on the revenues of 
tourism enterprises with average turnover falling by almost 65% between 2019 and 2020
As can be seen in figure 8, the reported fall in turnover revenues is considerably higher in 
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:MICTແລະທະນາຄານໂລກ

ການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍ ADB ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ COVID-19 ຕໍ່ວິສາຫະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ປິດລົງຊົ່ວຄາວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020.9 ວິສາ
ຫະກິດທີ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຫຼາຍກວ່າທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວທີ່
ເອື່ອຍອີງໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ.

ຕິດພັນກັບGDP ຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ (ເບິ່ງຮູບສະແດງ 1) ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງ ລະດັບ 
ຂອງການທ້ອນລາຍໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ ນັ້ນ ຄົນທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນປະເທດ ກໍໄດ້ມີຄວາມນິຍົມໃນການເດີນທາງ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນປີ 2019, ໄດ້ມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 2.4 ລ້ານຄົນ ແລະ ການເດີນທາງ 
ທ່ອງທ່ຽວອອກນອກປະເທດ101.1ລ້ານຄົນໃນຈໍານວນປະຊາກອນ7ລ້ານ.ຕໍ່ກັບການຟື້ນຟູເສດຖະກິດທີ່ຄາດ 
ຄະເນວ່າຈະຊ້າແລະສະພາບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການເດີນທາງໃນທົ່ວໂລກກໍຄືພຶດຕິກຳການເດີນທາງທີ່ລະມັດ 
ລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການບໍລິການຕ່າງໆດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແລະການຂົນສົ່ງ 
ຕ່າງປະເທດນັ້ນ,ການສົ່ງເສີມແລະການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດອາດເປັນອົງປະກອບສຳຄັນ 
ຂອງຍຸດທະສາດໄລຍະກາງໃນການຟື້ນຟູຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຮງແຮມສຳລັບສປປລາວ.

6 ADB.ການຄາດຄະເນການພັດທະນາອາຊີ(ADO),ລາຍງານຂອງປີ2020.ເມສາ,2021.
7 ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ,MICT.ບົດລາຍງານສະຖິຕິກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ,2020.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
8 ລວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຄ້າງຢູ່1ຄືນ.ທະນາຄານໂລກເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຈາກMICTແຕ່ວ່າບໍ່ລວມ'ນັກທ່ອງ 

ທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຢາມແລ້ວກັບພາຍໃນມື້'ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສາມາດສົມທຽບໄດ້ກັບຂໍ້ມູນຂອງຕ່າງປະເທດ.
9 ADB.ຜົນກະທົບຂອງCOVID-19 ຕ່ໍວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວໃນສປປລາວ:ການປະເມີນເບ້ືອງຕ້ົນ.ADB Briefs. No. 141.ມິຖຸນາ2020.
10ບ່ໍລວມການເດີນທາງໆການ,ທຸລະກິດແລະຜູ້ຖືປ້ຶມຜ່ານແດນປະເພດອ່ືນໆແລະບ່ໍລວມຜູ້ເດີນທາງທ່ີນຳໃຊ້ບັດຜ່ານແດນ.
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3 ວິທີການຂອງການສຳຫຼວດ 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳຫຼວດນີ້ມາຈາກທັງໝົດ1,323ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດການທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຮງ 
ແຮມທີ່ດຳເນີນກິດຈະການໃນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນຈໍານວນຫົວໜ່ວຍວິິສາຫະກິດທີ່
ຕອບແບບສອບຖາມທັງໝົດນັ້ນ ມີ 430 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຕອບແບບສອບຖາມ ESS 2018 
ເຮັດໃຫ້ການວິໄຈສາມາດສົມທຽບຜົນການສຳຫຼວດໃນຫຼາຍດ້ານ.

ການສຳຫຼວດແມ່ນໄດ້ດຳເນີນດ້ວຍການສຳພາດເຊິ່ງໜ້າແລະຜ່ານທາງໂທລະສັບໂດຍນໍາໃຊ້ທາເບຼດໃນການ 
ປ້ອນຂໍ້ມູນ. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມແມ່ນດຳເນີນໂດຍ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ແລະ
ວິສາຫະກິດຈຳກັດ (EDC), ລະຫວ່າງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ເຖິງ 30ມິຖຸນາ 2021 ໃນ 17 ແຂວງ ແລະ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ການສຳພາດເພີ່ມຕື່ມແລະການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນແມ່ນໄດ້ສຳເລັດວັນທີ20ກໍລະກົດ2021.

ການຝຶກອົບຮົມແກ່ຜູ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດແລະຫົວໜ້າຈຸງານແມ່ນໄດ້ຈັດເປັນເວລາ5ວັນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນໃນເດືອນມີນາ2021ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານຈາກMICT ແລະກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ (MoSLW) ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນນັກສຳຫຼວດ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ 
ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມໂຄງການ.ແຜນການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກຢຸດສະຫງັກລົງຍ້ອນ 
ການລະບາດCOVID-19 ຮອບທີສອງໃນຕ້ອນທ້າຍຂອງເດືອນເມສາ2021ເຮັດໃຫ້ໄດ້ໂຈະການເດີນທາງຂອງ 
ທີມເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມໃນແຕ່ລະແຂວງ.ດ້ວຍເຫດນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມທາງອອນລາຍຕື່ມອີກ2
ອາທິດ(ແຕ່ວັນທີ10ຫາ21ພຶດສະພາ2021)ໂດຍມີນັກສຳຫຼວດຈາກແຕ່ລະແຂວງລວມທັງພະນັກງານຂອງ
ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໂດຍລວມ ແມ່ນໄດ້ຂົນຂວາຍ
ຜູ້ດຳເນີນການສຳຫຼວດ80ຄົນ(ລວມມີເພດຍິງ46ຄົນ)ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການສຳຫຼວດ.

3.1 ຂອບເຂດຂອງການສຳຫຼວດ
ຂອບເຂດການສຳຫຼວດກວມເອົາທຸກໆຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນແລະມີການຈ້າງງານແຕ່3ຄົນຂຶ້ນໄປໃນ
ແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ດຳເນີນກິດຈະການໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ(ຄົນຈາກຕ່າງປະເທດຫຼືພາຍໃນ).

ສ່ວນການສໍາຫຼວດESS2018ນັ້ນ,ໂຮງແຮມ,ຣີສອດແລະຮ້ານອາຫານທີ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດແມ່ນສະ 
ເພາະຫົວໜ່ວຍທີ່ຈ້າງງານແຕ່6ຄົນຂຶ້ນໄປ.ຂອບເຂດການສຳຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເພື່ອຮັບປະ 
ກັນວ່າ ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຫລຸດຈຳນວນພະນັກງານລົງຊົ່ວຄາວຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງCOVID-19 ໄດ້ຖືກກວມຢູ່ໃນ 
ການສໍາຫຼວດ.ເຊັ່ນດຽວກັນ,ກິດຈະການທີ່ໄດ້ປິດຊົ່ວຄາວແຕ່ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກອື່ນໆຂອງການດໍາ 
ເນີນກິດຈະການໃນສະພາວະປົກກະຕິກໍໄດ້ລວມເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້.

3.2 ຂອບກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງການສຳຫຼວດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອກຳນົດປະຊາກອນທັງໝົດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ແລະ ຂອບເຂດເພື່ອ 
ລະບຸກຸ່ມເປ້ົາໝາຍນ້ັນແມ່ນໄດ້ຈາກຖານຂ້ໍມູນຂອງສູນກາງເປັນຫັຼກ,ກົມສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີລາຍຊື່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນທຸກໆແຂວງແບ່ງຕາມຂະແໜງ 
ການຍ່ອຍ.

ຖານຂໍ້ມູນນີ້ ມີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ຈຳນວນພະນັກງານ, ຈຳນວນຫ້ອງພັກ, ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ
ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຈັດຂະແໜງການຍ່ອຍ (ລວມເຖິງ ຂະແໜງການຍ່ອຍທີ່ບໍ່ນອນໃນຂອບເຂດ 
ປະຊາກອນ)ທີ່ເປັນປະເພດຈຸລະວິສາຫະກິດໄດ້.ຂໍ້ມູນທີ່ມີສໍາລັບແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ 
ຂະແໜງການທີ່ມີຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນ ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ແລະ ຂະແໜງ 
ການທີ່ມີຂໍ້ມູນບາງສ່ວນ ແມ່ນທຸລະກິດບັນເທີງ ແລະ ບໍລິການນໍາທ່ຽວ. ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ກໍສາມາດລະບຸ ແລະ ຈໍາແນກ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ມີການຈ້າງງານ. ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ກວມຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດເປົ້າໝາຍສໍາຫຼວດແມ່ນ ລວມເຖິງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ທີ່ໄດ້ສະແດງຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງ
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