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ບດົສະເໜທີີໍ່ ມາ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ ຂອງການສໍາຫຼວດ 
ໃນຊຸມປີຜໍ່ ານມາ ສປປ ລາວ ທໍ່ າອໍ່ ຽງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກດິ ດພໍີສມົຄວນ, ໂດຍສະເພາະ ແມໍ່ ນການ

ຂະຫຍາຍໂຕຢໍ່ າງຕໍໍ່ ເນຼືໍ່ ອງ ຂອງ ຂະແໜງບໍລກິານ,  ເຖງິແມໍ່ ນວໍ່ າ ການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ຂະແໜງກະສກິໍາ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດໃນສດັ ໃນປີຜໍ່ ານມາ ເປັນສາເຫດ
ໃຫກ້ານຂະຫຍາຍໂຕຂອງຂະແໜງດັໍ່ ງກໍ່ າວຫຸຼດລງົ ແລະ ໄດສ້ົໍ່ ງຜນົກະທບົໃຫກ້ານຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງເສດຖະກດິຂອງ
ປະເທດ ໂດຍລວມຫຸຼດລງົໃນປີ 2019. ເຖງິຢໍ່ າງໃດກໍໍ່ ຕາມ ເລີໍ່ ມແຕໍ່ ທາ້ຍປີ 2019 ເປັນຕົນ້ມາ, ການແຜໍ່ ລະບາດຂອງເຊຼືອ້
ພະຍາດ ໂຄວດິ-19  ໄດສ້ົໍ່ ງຜນົກະທບົອນັຮາ້ຍແຮງໃຫແ້ກໍ່ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກດິໃນທົໍ່ ວໂລກ ແລະໄດສ້ົໍ່ ງຜນົ
ກະທບົຕໍໍ່  ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ຢໍ່ າງຫຼວງຫຼາຍເຊັໍ່ ນດຽວກນັ.  ການແຜໍ່ ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນ ສປປ 
ລາວ ເບຼື ້ອ້ງຕົນ້ແມໍ່ ນສົໍ່ ງຜນົກະທບົ ຕໍໍ່ ກບັ ທຸລະກດິ ແລະ ແຮງງານ ທີໍ່ ຢ ໍ່ ໃນຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ, ການບໍລກິານຂນົສົໍ່ ງ, 
ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ ແລະ ກໍໍ່ ສາ້ງ ເຊິໍ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການຈາໍກດັການເດນີທາງ, ການຈາໍກດັການດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕໍ່ າງໆ, 
ແລະ ການກດີຂວາງຕໍ່ ອງໂສອຸ້ປະທານໂດຍລວມ. ການແຜໍ່ ລະບາດ ທີໍ່ ຕໍໍ່ ເນຼືໍ່ ອງຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ມາຮອດ ທາ້ຍໄຕ
ມາດທ ີ 1 ຂອງປີ 2020 ໄດເ້ລີໍ່ ມສົໍ່ ງຜນົກະທບົໃຫກ້ບັຂະແໜງທຸລະກດິອຼືໍ່ ນໆ ທງັໃນ ອຸປະສງົ ແລະ ອຸປະທານ ໃນ
ລກັສະນະດຽວກນັ. ອງີຕາມການປະເມນີ ຂອງ ກຸໍ່ ມ ທະນາຄານໂລກ ໃນເດຼືອນ ເມສາ 2020 ເຫນັວໍ່ າ ການຂະຫຍາຍໂຕ
ຂອງເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫຸຼດຈາກປະມານ 6% ໃນປີຜໍ່ ານມາ ລງົມາເປັນ 3.6% ໃນປີ 20201. 

ເນຼືໍ່ ອງຈາກເຫນັໄດເ້ຖງິຜນົກະທບົ ທີໍ່ ພາກທຸລະກດິ ປະສບົໃນໄລຍະການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19, 
ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ (ສຄອຊ), ໃນນາມເປັນຈດຸປະສານງານຂອງພາກທຸລະກດິໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ ວປະເທດ ຈິໍ່ ງໄດເ້ອາົໃຈໃສໍ່  ຄົນ້ຄວາ້  ເກບັກໍາຂໍມ້ ນຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັພາກທຸລະກດິ ແລະ 
ຂໍສ້ະເໜວີທິແີກໄ້ຂເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົດັໍ່ ງກໍ່ າວ  ລາຍງານໃຫກ້ບັ ຄະນະນະສະເພາະກດິເພຼືໍ່ ອປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ 
ແລະ ແກໄ້ຂການລະບາດພະຍາດ ໂຄວດິ-19, ຄະນະສະເພາະກດິຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມຜນົກະທບົ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ເສດຖະກດິຂອງລາວ, 
ແລະ ຂະແໜງການຕໍ່ າງໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ ພຈິາລະນາ ເປັນແຕໍ່ ລະໄລຍະ. ໃນກາງເດຼືອນ ມນີາ 2020, ສຄອຊ 
ໄດມ້ກີານປະເມນີຜນົກະທບົເບຼືອ້ງຕົນ້ຕໍໍ່ ກບັ ພາກທຸລະກດິ ຂະແໜງທີໍ່ ປິໍ່ ນອອ້ມການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແລະ ໄດນໍ້າສົໍ່ ງ ບດົລາຍ
ງານ ຜນົກະທບົຂອງໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັ ທຸລະກດິທີໍ່ ປິໍ່ ນອອ້ມຂະແໜງທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ເລກທ ີ0259/ສຄອຊ ລງົວນັທ ີ12 ມນີາ 
2020 ໃຫກ້ບັຂະແໜງການຕໍ່ າງໆທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ. ບດົລາຍງານດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໄດເ້ນັນ້ໜກັຂໍສ້ະເໜວີທິແີກໄ້ຂ 
ເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົຕໍໍ່  ພາກທຸລະກດິ ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ   ເພຼືໍ່ ອໃຫລ້ດັຖະບານພຈິາລະນາ ໂດຍ
ສະເພາະແມໍ່ ນ ຂໍສ້ະເໜນີະໂຍບາຍດາ້ນການຊໍາລະອາກອນ, ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ ກບັແຮງງານ, ນະໂຍບາຍດາ້ນການຊໍາລະດອກ
ເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶສນິເຊຼືໍ່ ອ ແລະ ການເຂົາ້ຫາກອງທນຶຕໍ່ າງໆ,  ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ ກບັສະພາບຄໍ່ ອງຂອງສະຖາບນັການເງນິ, ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕໍໍ່ ກບັການຊໍາລະຄໍ່ າສາທາລະນຸປະໂພກຕໍ່ າງໆ ເປັນຕົນ້. ຫຼງັຈາກນັນ້ ສຄອຊ ກໍໍ່ ໄດມ້ກີານເກບັກໍາຂໍມ້ ນເພີໍ່ ມເຕມີ
ຈາກສະມາຊກິຂອງຕນົ ອງີຕາມສະພາບຂອງຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັພາກທຸລະກດິ ແຕໍ່ ລະໄລຍະ ແລະ 
ໄດນໍ້າສົໍ່ ງ ບດົສະເໜ ີເພີໍ່ ມເຕມີໃຫກ້ບັຄະນະສະເພາະກດິຂອງລດັຖະບານ ພຈິາລະນາ ເຊັໍ່ ນ ບດົສະເໜ ີຂອງ ສຄອຊ ເລກ
ທ ີ0340/ສຄອຊ, ວນັທ ີ 17 ເມສາ 2020, ໄດເ້ນັນ້ໜກັກໍ່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົ ແລະຂໍສ້ະເໜວີທິແີກໄ້ຂ ຕໍໍ່ ກບັ ການຢຸດ
ຊົໍ່ ວຄາວການດໍາເນນີກດິຈະກໍາການຜະລດິຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ, ແລະ ຕໍໍ່ ບນັຫາ ອຸປະສກັຕໍໍ່ ການຂນົສົໍ່ ງສນິຄາ້
ທງັພາຍໃນ ແລະ ລະຫວໍ່ າງປະເທດ, ແລະ ບດົສະເໜ ີຂອງ ສຄອຊ ເລກທ ີ0355/ສຄອຊ, ລງົວນັທ ີ29 ເມສາ 2020 
ທີໍ່ ໄດເ້ນັນ້ໜກັກໍ່ ຽວກບັ ຜນົກະທບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜຜີໍ່ ອນຜນັ ຕໍໍ່ ກບັບາງເງ ຼືໍ່ອນໄຂທີໍ່ ຕດິພນັກບັການຄວບຄຸມການແຜໍ່ ລະບາດ
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ຂອງ ໂຄວດິ-19 ທີໍ່ ສົໍ່ ງຜນົກະທບົໃຫກ້ບັພາກທຸລະກດິ. ພອ້ມກນັນີ ້ ອງີຕາມ ຄໍາສັໍ່ ງ ຂອງ ທໍ່ ານ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວໍ່ າ
ດວ້ຍການເພີໍ່ ມທະວມີາດຕະການສະກດັກັັນ້, ກນັການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພອ້ມຮອບດາ້ນເພຼືໍ່ ອຕາ້ນ
ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ເລກທ ີ 06/ນຍ ລງົວນັທ ີ 29 ມນີາ 2020, ຂໍ ້ 13, ກໍໍ່ ໄດມ້ອບໃຫ ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທນຶ ສບົທບົກບັກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້, ທະນາຄານ ແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ, ສະພາການຄາ້ 
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ, ຜ ປ້ະກອບການ ແລະ ພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂອ້ງ ປະເມນີຜນົກະທບົຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ ເພຼືໍ່ ອ
ໃຊໃ້ນການຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍທີໍ່ ຈາໍເປັນຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ.  

ເນຼືໍ່ ອງຈາກ ເຫນັໄດເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນ ທີໍ່ ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານເກບັກໍາຂໍມ້ ນຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄ
ວດິ-19  ໃນລກັສະນະລວມສ ນ ແລະ ໃນຂອບເຂດທີໍ່ ກວາ້ງຂຶນ້,  ດັໍ່ ງນັນ້ ອງີຕາມພາລະບດົບາດຂອງສະພາການຄາ້ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ ໃນການເປັນສ ນລວມຂໍມ້ ນ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານຂອງພາກທຸລະກດິ, ພອ້ມທງັ ອງີ
ຕາມການມອບໝາຍຈາກ ລດັຖະບານ ດັໍ່ ງທີໍ່ ໄດກ້ໍ່ າວມາຂາ້ງເທງິ, ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ ຈິໍ່ ງໄດ ້
ເຮດັ “ການສໍາຫຼວດ ຜນົກະທບົ ຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ” ໃນເດຼືອນ ເມສາ 2020, ຈດຸປະສງົ ເພຼືໍ່ ອຮວບຮວມ ຂໍ ້
ມ ນ ຜນົກະທບົຂອງ ຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ຜ ປ້ະກອບການທຸລະກດິ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ ໃນໄລຍະການແຜໍ່ ລະບາດ
ຂອງ ໂຄວດິ-19 ເພຼືໍ່ ອລາຍງານໃຫແ້ກໍ່  ຄະນະຄົນ້ຄວາ້ຂອງສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ, ຄະນະ
ສະເພາະກດິຕາ້ນໂຄວດິ-19 ຂອງລດັຖະບານ ລວມທງັຂະແໜງການຕໍ່ າງໆຂອງລດັຖະບານ ແລະ ພາກສໍ່ ວນອຼືໍ່ ນໆ ໄດນໍ້າ
ໃຊເ້ປັນຂໍມ້ ນປະກອບໃຫແ້ກໍ່ ການຄົ ້ນ້ຄວາ້ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ມາດຕະການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ າງໆ ລວມໄປເຖງິແຜນງານດາ້ນການພດັທະນາພາກທຸລະກດິ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໃນຕໍໍ່ ໜາ້ ຂອງຕນົ, ທີໍ່ ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດໂດຍລວມ ໃຫແ້ກໍ່ ການຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ ແລະ ແຮງງານ, ການຮກັສາ
ການຈາ້ງງານ ແລະ ການຟຼືນ້ຟ  ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ ໄປ.  

ການສໍາຫຼວດໃນຄັງ້ນີ ້ ແມໍ່ ນ ການສໍາຫຼວດຂໍມ້ ນ ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່  ທຸລະກດິ ສະເພາະໃນ
ໄລຍະການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ເຊິໍ່ ງອາດຈະສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຜນົກະທບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜວີທິີ
ແກໄ້ຂຜນົກະທບົໃນໄລຍະສັນ້ເທົໍ່ ານັນ້. ດັໍ່ ງນັນ້, ຫຼງັຈາກການສໍາຫຼວດໃນຄັງ້ນີ,້ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫໍ່ ງ
ຊາດລາວ ຈິໍ່ ງມເີປົ້າ້ໝາຍໃນການເຮດັການສໍາຫຼວດ ຄັງ້ທ ີສອງ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ ໄປ. ການສໍາຫຼວດ ໃນ ຄັງ້ທສີອງ ຄາດວໍ່ າຈະ
ສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຜນົກະທບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜວີທິແີກໄ້ຂຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະກາງ ຫາ 
ໄລຍະຍາວ ທີໍ່ ອາດມກີານປໍ່ ຽນແປງຈາກໄລຍະສັນ້, ລວມໄປເຖງິ ປະເມນີຄຼືນປະສດິຕຜິນົຂອງມາດຕະການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອຕໍ່ າງໆ ໃນໄລຍະຜໍ່ ານມາ ແລະ ດາ້ນອຼືໍ່ ນໆທີໍ່ ຕດິພນັ. ໂດຍການເຮດັການສໍາຫຼວດໃນໄລຍະຕໍໍ່ ໄປ
ຢໍ່ າງຕໍໍ່ ໆເນຼືໍ່ ອງ ຈະສາມາດຊໍ່ ວຍໃຫ ້ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ ລວມທງັພາກສໍ່ ວນອຼືໍ່ ນໆທີໍ່ ນໍາໃຊຂໍ້ ້
ມ ນເຫຼົໍ່ ານີ ້ ສາມາດປະເມນີຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍຍາຍ ແລະ ມາດຕະການຟຼືນ້ຟ ຈາກຜນົກະທບົ 
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ໄດຢ້ໍ່ າງຕໍໍ່ ເນຼືໍ່ ອງ ແລະ ແທດເໝາະກບັແຕໍ່ ລະໄລຍະ. 

ວທິກີານສໍາຫຼວດ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັ 
ປະຊາກອນເປົາ້ໝາຍ ຂອງການສໍາຫຼວດນີ ້ ແມໍ່ ນ ບນັດາຜ ປ້ະກອບການໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ, ລວມທງັ ຜ ້

ປະກອບການຕໍ່ າງປະເທດ ທີໍ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິຢ ໍ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜ ປ້ະກອບການທີໍ່ ເຂົາ້ຮໍ່ ວມການສໍາຫຼວດ ແມໍ່ ນຜ ປ້ະກອບ
ການທີໍ່ ມາຈາກຂະແໜງຕໍ່ າງໆ ຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ, ເຊິໍ່ ງການຈດັແບໍ່ ງໝວດຂະແໜງການ ໃນບດົສໍາຫຼວດນີ ້ ແມໍ່ ນ
ອງີໃສໍ່  ການຈດັແບໍ່ ງຂະແໜງເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ (LSIC).  ວທິກີານເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ແມໍ່ ນ ນໍາໃຊກ້ານເກບັຂໍມ້ ນ
ແບບເປີດກວາ້ງ ຜໍ່ ານທາງແບບຟອມອອນລາຍ ຜໍ່ ານ ເວບັໄຊທ ໌ ຂອງສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ. 
ສະພາການຄາ້ ໄດນໍ້າໃຊກ້ານໂຄສະນາ ເຊນີຊວນໃຫຜ້ ປ້ະກອບການ ມາຮໍ່ ວມຕອບແບບສອບຖາມ ໂດຍຜໍ່ ານທາງເຄຼືອ
ຄໍ່ າຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ, ສະມາຄມົ ແລະ ກຸໍ່ ມທຸລະກດິ, ເວບັໄຊທ ໌ແລະ ເຟສບຸກ ຂອງ ສະພາການ
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ຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ, ບນັດາ ໜງັສຼືພມິ ແລະ ສຼືໍ່ ສງັຄມົອອນລາຍຕໍ່ າງໆ. ຊໍ່ ວງເວລາກໍານດົ ໃນການເກບັກໍາ
ຂໍມ້ ນທງັໝດົແມໍ່ ນ ເລີໍ່ ມຈາກ ວນັທ ີ06 ເມສາ 2020 ຫາ ວນັທ ີ27 ເມສາ 2020. ຜ ເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມຕອບແບບສອບຖາມທງັ
ໝດົ ທີໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມ ແມໍ່ ນ 474 ຄນົ. 

ເນຼືໍ່ ອງຈາກກວທິກີານເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ແມໍ່ ນເປັນການເກບັກໍາແບບເປີດກວາ້ງ   ແລະ  ບໍໍ່ ໄດມ້ກີານເຈາະຈງົ
ກຸໍ່ ມເປົາ້ໝາຍຜ ປ້ະກອບການໃດໜຶໍ່ ງສະເພາະ, ຜ ເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມຕອບແບບສອບຖາມ ກໍໍ່ ຍງັມຈີໍານວນໜອ້ຍ ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັຈາໍ
ນວນຜ ປ້ະກອບການທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ, ແລະ ຄໍາຕອບຂອງບາງຜ ປ້ະກອບການທີໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມຕອບແບບ
ສອບຖາມກໍໍ່ ຍງັບໍໍ່ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ອາດຈະມຂໍີຜ້ດິພາດໃນບາງຂໍ,້ ສະນັນ້ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດໃນບດົລາຍງານນີ ້
ອາດຈະມຄີວາມແຕກຕໍ່ າງ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັທີໍ່ ຖາ້ຫາກວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ ເຂົາ້ຮໍ່ ວມການສໍາ
ຫຼວດນີ.້ 

ພາກສໍ່ ວນຕໍໍ່ ໄປຂອງບດົລາຍງານນີ ້ປະກອບດວ້ຍ ສາມ ພາກຫຼກັ ຄຼື ພາກທ ີI ແມໍ່ ນການລາຍງານ ຜນົໄດຮ້ບັການ
ຈາກສໍາຫຼວດ ຜນົກະທບົ ຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19  ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ເຊິໍ່ ງຈະແບໍ່ ງເປັນ ສາມ ຂໍຍ້ໍ່ ອຍ ຄຼື: 1. ລາຍລະອຽດ,  
ຂະແໜງການທຸລະກດິ ແລະ ທີໍ່ ຕັງ້ທຸລະກດິ ຂອງຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມ; 2. ຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດ ຂອງ ໂຄ
ວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ແລະ 3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ທີໍ່ ຜ ປ້ະກອບການຕອ້ງການ
ຈາກລດັຖະບານ. ພາກທ ີII ແມໍ່ ນການຄາດຄະເນຜນົກະທບົ ຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັຂອງທຸລະກດິ, ແລະ ພາກທ ີ  
ພາກທ ີ III ແມໍ່ ນ ພາກສະຫຸຼບ.  ຫຼງັຈາກນັນ້ ແມໍ່ ນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ I, ສະແດງໃຫເ້ຫນັ ຄໍາຕອບຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮໍ່ ວມ
ຕອບແບບສອບຖາມ ຂອງສາມ ຂະແໜງການທຸລະກດິ ຄຼື: 1. ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ, ຂະແໜງ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ 
ການປະມງົ, ແລະ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ ທີໍ່ ເປັນ ສາມຂະແໜງການຫຼກັໃນການຄົນ້ຄວາ້ຂອງ ສຄອຊ ໃນໄລຍະ
ການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ນີ,້ ແລະ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີII ແມໍ່ ນສະແດງໃຫເ້ຫນັລາຍລະອຽດເພີໍ່ ມເຕມີ
ຂອງ ການຄດິໄລໍ່ ທີໍ່ ມາຂອງການຄາດຄະເນ ຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດ ຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ. 
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ພາກທ ີI: ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດຜນົກະທບົ ຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ 

ລາຍລະອຽດ, ຂະແໜງການທຸລະກດິ ແລະ ທີໍ່ ຕັງ້ທຸລະກດິ ຂອງຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

ໃນຈາໍນວນ ຜ ປ້ະກອບການ 474 ຄນົ ທີໍ່ ໄດຕ້ອບແບບສອບຖາມ ແມໍ່ ນ ປະກອບດວ້ຍ ຜ ປ້ະກອບການຍງິ 39%, 
ຊາຍ 61% (ຮ ບທ ີ 1), ແລະ ມຜີ ປ້ະກອບການ 60%, (ຮ ບທ ີ 2) ທີໍ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງຕກຶອາຄານເພຼືໍ່ ອໃຊດໍ້າເນນີທຸລະກດິ, 
ແລະ ຜ ປ້ະກອບການ 5% ແມໍ່ ນມທີີໍ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິຢ ໍ່ ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຫຼຼື ເຂດສໍາ
ປະທານ (ຮ ບທ ີ 3). ນອກຈາກນີ ້ ກໍໍ່ ເຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ທີໍ່ ຕອບແບບສອບຖາມ  ແມໍ່ ນ ຜ ປ້ະກອບການ
ຈາກຂະແໜງ “ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ” (24%) (ຮ ບທ ີ4), ແລະ ຜ ປ້ະກອບການສໍ່ ວນໃຫໍ່ ຍ ແມໍ່ ນດໍາເນນີ
ທຸລະກດິ ຢ ໍ່ ທີໍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (56%)      ( ຮ ບທ ີ5). 

ຮ ບທ ີ1:  ເພດຍງິ ຫຼຼື ຊາຍ   ຮ ບທ ີ2: ເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫຼຼື ເຊົໍ່ າອາຄານ ຮ ບທ ີ3: ຕັງ້ຢ ໍ່  ຫຼຼື ບໍໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່ ໃນ ເຂດພເິສດ 

ຮ ບທ ີ4:  ຂະແໜງການຫຼກັຂອງທຸລະກດິ  ຮ ບທ ີ5: ທີໍ່ ຕັງ້ຂອງທຸລະກດິ 

ໝາຍເຫດ: ໃນຮ ບທ ີ1-5 ຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມຖຼືກຖາມວໍ່ າ 1. ທຸລະກດິທໍ່ ານແມໍ່ ນທຸລະກດິທີໍ່ ນໍາໂດຍເພດຍງິ ຫຼຼື ບໍໍ່ ? 2. ທໍ່ ານເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫຼຼື ເຊົໍ່ າ ອາຄານ ທີໍ່ ໃຊເ້ຮດັທ ລະ
ກດິ? 3. ທ ລະກດິຂອງທໍ່ ານ ຢ ໍ່ ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ສະເພາະ ຫລຼື ເຂດສ າປະທານ ບໍໍ່ ? 4. ປະເພດຂອງທຸລະກດິຂອງທໍ່ ານແມໍ່ ນຫຍງັ? ແລະ 5. ທີໍ່ ຕັງ້ທຸລະກດິຂອງທໍ່ ານ
ແມໍ່ ນຢ ໍ່ ແຂວງໃດໃນ ສປປ ລາວ?. ຈາໍນວນຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມທງັໝດົ 474 ຄນົ 
ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ 
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ຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດ ຂອງ ໂຄວດິ 19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ 

1. ຜນົກະທບົໃນດາ້ນຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການ ຢຸດເຊາົ ທຸລະກດິ/ກດິຈະການ 

ຜນົກະທບົໃນດາ້ນຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການ ຢຸດເຊາົ ທຸລະກດິ/ກດິຈະການ ໃນນີ ້ໝາຍເຖງິ ລະດບັຄວາມສໍ່ ຽງ ທີໍ່ ຜ ປ້ະກອບ
ການປະເມນີ ແລະ ເຫນັວໍ່ າທຸລະກດິຂອງຕນົຈະປະສບົ ຕໍໍ່ ກບັການຢຸດເຊາົທຸລະກດິ/ກດິຈະການ. ອງີໃສໍ່ ສະຖານະການ 
ການແຜໍ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດິ 19 ຕໍໍ່ ການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ມເີຖງິ 36% ຂອງຜ ປ້ະກອບການ ທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າ ຕນົເອງມຄີວາມ
ສໍ່ ຽງ 100 ເປີເຊນັ ທີໍ່ ຈະຕອ້ງຢຸດເຊາົທຸລະກດິ/ກດິຈະການ (ຮ ບທ ີ 6). ຖາ້ສມົທຽບຜນົກະທບົລະຫວໍ່ າງ ທຸລະກດິ/
ກດິຈະການ ທີໍ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງໂດຍ ຜ ປ້ະກອບການເພດຍງິ ແລະ ຊາຍ ຈະເຫນັວໍ່ າ ການແຜໍ່ ລະບາດ ຂອງ ໂຄວດິ 19 ແມໍ່ ນ 
ມຜີນົກະທບົໃນລະດບັຄວາມສໍ່ ຽງສ ງຕໍໍ່ ການຢຸດເຊາົການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແກໍ່  ຜ ປ້ະກອບການຍງິ ຫຼາຍກວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບ
ການຊາຍ, ເຊັໍ່ ນ ໃນ ຮ ບທ ີ7 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ,  52% ຂອງຜ ປ້ະກອບການຍງິ ປະເມນີວໍ່ າ ຕນົເອງມຄີວາມສໍ່ ຽງ 80 
ເປີເຊນັ ຂຶນ້ໄປ ທີໍ່ ທຸລະກດິຈະປິດໂຕ, ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັ 48% ຂອງຜ ປ້ະກອບການຊາຍ ທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າຕນົເອງມຄີວາມສໍ່ ຽງໃນ
ລະດບັດັໍ່ ງກໍ່ າວ.  

ຮ ບທ ີ6:  ຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການ ຢຸດເຊາົ ທຸລະກດິ/ກດິຈະການຮາ້ນຄາ້ (% ຂອງຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມ) 

 

 

 

ຖາ້ຫາກສມົທຽບຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດ ຂອງ ໂຄວດິ 19 ລະຫວໍ່ າງຂະແໜງການທຸລະກດິ ຕໍ່ າງໆ ໃນດາ້ນ
ຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ອາດຈະຕອ້ງຢຸດເຊາົກດິຈະການ (ຮ ບທ ີ 8), ຈະເຫນັໄດວ້ໍ່ າ ມຜີ ປ້ະກອບການໃນຂະແໜງ “ການບໍລກິານ
ຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ສາງສນິຄາ້”, ແລະ “ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ” ທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າ ຕນົເອງ ມຄີວາມສໍ່ ຽງເກນີ 80 ເປີເຊນັ  
ຈະຢຸດເຊາົກດິຈະການ ສ ງເຖງິ 69% ແລະ 63% ຕາມລໍາດບັ. ກງົກນັຂາ້ມ, ຜ ປ້ະກອບການ ໃນຂະແໜງ “ການບໍລກິານ
ດາ້ນການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພ”  ແມໍ່ ນ  ເຫນັວໍ່ າຕນົມຄີວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການຢຸດເຊາົກດິຈະການທີໍ່ ໜອ້ຍ ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັ
ຂະແໜງການອຼືໍ່ ນໆ, ເຊິໍ່ ງໃນຂະແໜງການດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ ້ ເຫນັວໍ່ າ ມຜີ ປ້ະກອບການ 47% ທີໍ່ ຄາດວໍ່ າຈະບໍໍ່ ຢຸດກດິຈະການ ຫຼຼື 
ຢຸດຊົໍ່ ວຄາວບໍໍ່ ເກນີ 2 ເດຼືອນເທົໍ່ ານັນ້, ໃນຂະນະທີໍ່ ມຜີ ປ້ະກອບການບໍລກິານດາ້ນການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພພຽງແຕໍ່  12% 
ທີໍ່ ເຫນັວໍ່ າ ຈະມຄີວາມສໍ່ ຽງ 80 ເປີເຊນັ ຂຶ ້ນ້ໄປຕໍໍ່ ການຢຸດເຊາົກດິຈະການ. ພອ້ມກນັນີ ້ ຖາ້ຫາກສມົທຽບລະຫວໍ່ າງ ຜ ້
ປະກອບການ ໃນຂະແໜງ ”ການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ”, “ກະສກິໍາ ປໍ່ າໄມ ້ ແລະ ການປະມງົ”, ແລະ “ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ” ແມໍ່ ນ
ເຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການສໍ່ ວນໃຫຍໍ່ ໃນຂະແໜງການເຫຼົໍ່ ານີ ້ ເຫນັວໍ່ າຕນົເອງມຄີວາມສໍ່ ຽງໃນການປິດກດິຈະການເຖງິ 100 
ເປີເຊນັ  (ຕາຕະລາງ ທ ີ3 ໃນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I). 

ຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການ ຢຸດເຊາົ ທ ລະກດິ/ກດິຈະການ % ຜ ຕ້ອບ 
100 ເປີເຊນັທຸລະກດິຈະປິດໂຕ 36% 
80 ເປີເຊນັທຸລະກດິຈະປິດໂຕ 14% 
ປິດກດິຈະການ 3 ເດຼືອນຂຶນ້ໄປ 14% 
ປິດກດິຈະການຊົໍ່ ວຄາວ 1 ເດຼືອນ 11% 
50 ເປີເຊນັທຸລະກດິຈະປິດໂຕ 10% 
ປິດກດິຈະການຊົໍ່ ວຄາວ 2 ເດຼືອນ 7% 
30 ເປີເຊນັທຸລະກດິຈະປິດໂຕ 5% 
0 ເປີເຊນັທຸລະກດິຈະປິດໂຕ 2% 

ໝາຍເຫດ: ໃນຮ ບທ ີ5 ຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມຖຼືກຖາມວໍ່ າ ອງີໃສໍ່ ສະຖານະການການແຜໍ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດິ 19 ຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການສ ນເສຍ ຫຼຼື ຕອ້ງຢຸດເຊາົ 
ທ ລະກດິ/ກດິຈະການຮາ້ນຄາ້ ຂອງທໍ່ ານ ມຫຼີາຍປານໃດ?. ຈາໍນວນຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມໃນຂໍນ້ີທ້ງັໝດົ 474 ຄນົ 
ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ. 
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ຮ ບທ ີ7: ຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການ ຢຸດເຊາົ ທ ລະກດິ/ກດິຈະການຮາ້ນຄາ້ ສມົທຽບລະຫວໍ່ າງ ຜ ປ້ະກອບການ ຍງິ ແລະ ຊາຍ 

 

ຮ ບທ ີ8:  ຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການ ຢຸດເຊາົ ທ ລະກດິ/ກດິຈະການຮາ້ນຄາ້ ສມົທຽບລະຫວໍ່ າງ ບາງຂະແໜງການ  
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2. ຜນົກະທບົທີໍ່ ເປັນອຸປະສກັຕໍໍ່ ການສຼືບຕໍໍ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິ 
ຜນົກະທບົທີໍ່ ເປັນອຸປະສກັຕໍໍ່ ການສຼືບຕໍໍ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນນີ ້ໝາຍເຖງິ ຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ຜ ປ້ະກອບການ ຄາດວໍ່ າຈະເປັນ

ອຸປະສກັຫຼກັໃຫແ້ກໍ່ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສຼືບຕໍໍ່ ດໍາເນນີກດິຈະການຂອງຕນົ ເຊິໍ່ ງເປັນຜນົມາຈາກ ການແຜໍ່ ລະບາດ 
ຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19. ໃນຮ ບ ທ ີ9 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ ຄວາມສໍ່ ຽງໃນດາ້ນ “ບໍໍ່ ສາມາດຈໍ່ າຍເງນິເດຼືອນພະນກັງານ“, “ບໍໍ່
ສາມາດຊໍາລະດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶເງນິກ ”້, ແລະ “ຄວາມຕອ້ງການຂອງສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານສນິຄາ້ ທີໍ່ ຫຸຼດລງົ” 
ແມໍ່ ນສາມອຸປະສກັຫຼກັທີໍ່  ຜ ປ້ະກອບການສໍ່ ວນໃຫຍໍ່  ເຫນັວໍ່ າ ຈະເປັນຄວາມສໍ່ ຽງຕົນ້ຕໍໃຫແ້ກໍ່ ການສຼືບຕໍໍ່ ດໍາເນນີ
ກດິຈະການ ຂອງຕນົ ໃນໄລຍະການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19.  ຖາ້ຫາກເບິໍ່ ງຕາມຂະແໜງການຈະເຫນັວໍ່ າ ໃນ 
“ຂະແໜງທຸລະກດິ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ”, “ກະສກິໍາ ປໍ່ າໄມ ້ ແລະ ປະມງົ” ແລະ “ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ”  ຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ຜ ປ້ະກອບ
ການ ຄາດວໍ່ າຈະເປັນອຸປະສກັຫຼກັໃຫແ້ກໍ່ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສຼືບຕໍໍ່ ດໍາເນນີກດິຈະການຂອງເຂາົເຈົາ້ ກໍໍ່ ແມໍ່ ນ  ຄວາມ
ສໍ່ ຽງໃນດາ້ນ “ບໍໍ່ ສາມາດຈໍ່ າຍເງນິເດຼືອນພະນກັງານ“, ແລະ “ບໍໍ່ ສາມາດຊໍາລະດອກເບຍ້ ແລະ ຕົນ້ທນຶເງນິກ ”້ ໃນທງັສາມ
ຂະແໜງການເຊັໍ່ ນດຽວກນັ (ຕາຕະລາງທ ີ6, ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I) 

ຮ ບທ ີ9: ຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ຄາດວໍ່ າຈະເປັນອຸປະສກັໃຫແ້ກໍ່ ການສຼືບຕໍໍ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິ 

 

3. ຜນົກະທບົດາ້ນແຮງງານ 

ຜນົກະທບົດາ້ນແຮງງານ ໝາຍເຖງິ ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງຜ ປ້ະກອບ
ການ ທີໍ່ ເປັນສາເຫດໃຫຜ້ ປ້ະກອບການ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຫຸຼ້ດຈາໍນວນພະນກັງງານ ຫຼຼື ແຮງງານຂອງຕນົລງົ. ໃນ ຮ ບທ ີ 10 
ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ ປະມານ 70% ຂອງຜ ປ້ະກອບການເຫນັວໍ່ າ ຕນົເອງ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປົ້ດພະນກັງານອອກຈາໍ
ນວນໃດໜຶໍ່ ງ, ເຊິໍ່ ງ ເກຼືອບ 40% ຂອງຜ ປ້ະກອບການເຫນັວໍ່ າ ຈາໍຕອ້ງໄດປົ້ດພະນກັງານອອກ ເກນີເຄິໍ່ ງໜຶໍ່ ງຂອງຈາໍນວນ
ພະນກັງານ ທງັໝດົ,  ແລະ 13% ຂອງຜ ປ້ະກອບການ ເຫນັວໍ່ າຈາໍຕອ້ງໄດປົ້ດພະນກັງານອອກເກນີ 90% ຂອງ
ພະນກັງານທງັໝດົ. ຖາ້ສມົທຽບຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍເປີເຊນັຂອງຈາໍນວນພະນກັງານທີໍ່ ຄາດວໍ່ າຈະປົດອອກ ໃນແຕໍ່ ລະຂະແໜງການ 
(ຮ ບທ ີ 11) ຈະເຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການ ໃນຂະແໜງການທີໍ່ ຕດິພນັກບັການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ຄຼື ຜ ປ້ະກອບການໃນຂະແໜງ 
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“ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ” ແລະ “ສລິະປະ, ການບນັເທງິ ແລະ ພກັຜໍ່ ອນ” ໂດຍສະເລໍ່ ຍແລວ້ ປະເມນີວໍ່ າຈະ
ມກີານປົດພະນກັງານຂອງຕນົອອກຫຼາຍກວໍ່ າຂະແໜງການອຼືໍ່ ນໆ ຄຼື  ປົດພະນກັງານອອກເກນີ 50% ຂອງພະນກັງານ
ທງັໝດົຂອງຕນົ. ນອກຈາກນີ ້ຖາ້ ສມົທຽບ ຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍເປີເຊນັຈາໍນວນພະນກັງງານທີໍ່ ຄາດວໍ່ າຈະປົດ ຂອງຜ ປ້ະກອບການ 
ທີໍ່  ກດິຈະການຕັງ້ຢ ໍ່  ແລະ ບໍໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ໃນ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຫຼຼື ເຂດສໍາປະທານ ຈະເຫນັວໍ່ າ ຜ ້
ປະກອບການທີໍ່ ກດິຈະການບໍໍ່ ຢ ໍ່ ໃນເຂດດັໍ່ ງກໍ່ າວ ປະເມນີວໍ່ າຕນົເອງຈະມກີານ ປົດພະນກັງານອອກ ຫຼາຍກວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບ
ການທີໍ່ ກດິຈະການຕັງ້ຢ ໍ່ ເຂດດັໍ່ ງກໍ່ າວ (ຮ ບທ ີ12). 

ຮ ບທ ີ10: ຈາໍນວນເປີເຊນັຜ ປ້ະກອບການ ທີໍ່ ຄາດວໍ່ າ ຈະມກີານປົດພະນກັງານອອກ  

 

 
ຮ ບທ ີ11: ສມົທຽບ ຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍເປີເຊນັຈາໍນວນພະນກັງານທີໍ່ ແຕໍ່ ລະຂະແໜງການຄາດວໍ່ າຈະປົດອອກ 
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ຮ ບທ ີ12: ສມົທຽບ ຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍເປີເຊນັ ຈາໍນວນພະນກັງານ ທີໍ່  ຜ ປ້ະກອບການ ທີໍ່  ກດິຈະການຕັງ້ຢ ໍ່  ແລະ ບໍໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ໃນ ເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຫຼຼື ເຂດສໍາປະທານ ຄາດວໍ່ າຈະປົດອອກ 

 

 

4. ຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັ 

ຜນົກະທບົໃນດາ້ນລາຍຮບັ ໃນນີ ້ໝາຍເຖງິ ຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ 19 ຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັ
ໃນການ ດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຜ ປ້ະກອບການ ໃນຊໍ່ ວງໄລຍະໄຕມາດທ ີ1 ຂອງປີ 2020 ທຽບກບັລາຍຮບັຂອງ ໄຕມາດ
ທ ີ1 ຂອງປີ 2019. ຈາກຮ ບທ ີ 13 ເຫນັໄດວ້ໍ່ າ ໃນຈາໍນວນຜ ປ້ະກອບການທງັໝດົ ມຜີ ປ້ະກອບການ 27% ທີໍ່ ມລີາຍ
ຮບັຫຸຼດລງົ ເກນີ 80% ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັລາຍຮບັຂອງປີ 2019. ຖາ້ຫາກສມົທຽບກນັລະຫວໍ່ າງ ທຸລະກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ແລະ ບໍໍ່ ຕັງ້
ຢ ໍ່  ໃນເຂດເສດຖະກດິ ພເິສດ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຫຼຼື ເຂດສໍາປະທານ ເຫນັວໍ່ າ ທຸລະກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ນອກເຂດດັໍ່ ງກໍ່ າວ 
ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນລາຍຮບັ ຫຼາຍກວໍ່ າ ທຸລະກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່ ໃນເຂດດັໍ່ ງກໍ່ າວ (ຮ ບທ ີ 15). ນອກຈາກນີ ້ ຖາ້ສມົ
ທຽບຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍເປີເຊນັຂອງຜນົກະທບົຂອງລາຍຮບັ ຂອງແຕໍ່ ລະຂະແໜງການ (ຮ ບທ ີ 14) ຈະເຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການ 
ໃນຂະແໜງການທີໍ່ ຕດິພນັກບັການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ເຊັໍ່ ນ ຜ ປ້ະກອບການໃນຂະແໜງ “ສລິະປະ, ການບນັເທງິ ແລະ 
ພກັຜໍ່ ອນ”   ແລະ “ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ” ໂດຍສະເລໍ່ ຍແລວ້ ປະເມນີວໍ່ າຕນົເອງຈະມລີາຍຮບັ ຈາກ
ການດໍາເນນີທຸລະກດິ  ຂອງໄຕມາດທ ີ1 ປີ 2020  ທຽບກບັໄຕມາດດຽວກນັຂອງປີ 2019 ຫຸຼດລງົຫຼາຍກວໍ່ າ
ຂະແໜງການອຼືໍ່ ນໆ ຄຼື ຫຸຼດລງົ 58% ແລະ  53% ຕາມລໍາດບັ. ຢໍ່ າງໃດກໍໍ່ ຕາມ ຜ ປ້ະກອບການ ໃນຂະແໜງການ “ອຸດ
ສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ” ແລະ “ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍໍ່ ອຍ ແລະ ສອ້ມແປງລດົ” ໂດຍ ສະເລໍ່ ຍແລວ້ ກໍໍ່ ປະເມນີວໍ່ າ ລາຍຮບັຂອງຕນົ
ຫຸຼດລງົ ເກນີ 50%  ເຊັໍ່ ນດຽວກນັ ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັລາຍຮບັຂອງປີ 2019.  
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ຮ ບທ ີ13: ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັ ໃນໄຕມາດ 1 ປີ 2020 ທຽບກບັໄຕມາດ 1 ຂອງ ປີ2019 ຂອງຜ ປ້ະກອບການ 

 
 

ຮ ບທ ີ14  ສມົທຽບຜນົກະທບົຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັ ລະຫວໍ່ າງຂະແໜງການທຸລະກດິ 
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ຮ ບທ ີ15:   ສມົທຽບຜນົກະທບົຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັ ລະຫວໍ່ າງທຸລະກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ແລະ ບໍໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ໃນເຂດເສດຖະກດິ ພເິສດ, ເຂດ
ເສດຖະກດິສະເພາະ ຫຼຼື ເຂດສໍາປະທານ 

 
 

 

 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ທີໍ່ ຕອ້ງການຈາກລດັຖະບານ  

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ທີໍ່ ຕອ້ງການຈາກລດັຖະບານ ໝາຍເຖງິ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການຕໍ່ າງໆ ທີໍ່ ຜ ປ້ະກອບການທຸລະກດິ ເຫນັວໍ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນ ທີໍ່ ລດັຖະບານສາມາດຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົ
ກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ. ຕາຕະລາງທ ີ1 ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການສໍ່ ວນໃຫຍໍ່  
ເຫນັວໍ່ າ ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ ເຊັໍ່ ນ ການ ຫຸຼດ ອາກອນ ຫຼຼື ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະອາກອນ, ນະໂຍບາຍ ສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັໍ່ ນ 
ຫຸຼດຄໍ່ າໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ, ອນິເຕເີນດັ, ໂທລະສບັ, ນະໂຍບາຍດາ້ນສນິເຊຼືໍ່ ອ ເຊັໍ່ ນ ການເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະດອກເບຍ້, ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະ
ເງນິຕົນ້ ເງນິກ ຢ້ຼືມດອກເບຍ້ຕໍໍ່ າ ຫຼຼື/ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສນິເຊຼືໍ່ ອ, ນະໂຍບາຍດາ້ນການ ໃຫເ້ງນິອຸດໜ ນ ແກໍ່  ທຸລະກດິ ແລະ 
ປະຊາຊນົ ເພຼືໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃຫຢ້ ໍ່ ລອດໄດໃ້ນໄລຍະການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19,  ແລະ ນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນ ດາ້ນແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ, ແມໍ່ ນ ຫາ້ ອນັດບັຕົນ້ຕໍ ທີໍ່ ພາກທຸລະກດິ ເຫນັວໍ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົ
ກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ຕອ້ງການສະເໜໃີຫ ້ລດັຖະບານພຈິາລະນາ. ຜນົໄດຮ້ບັ 
ຕໍໍ່ ກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ຕົນ້ຕໍ ທີໍ່ ຕອ້ງການຈາກລດັຖະບານ  ຂອງ ຂະແໜງການ “ທໍ່ ອງ
ທໍ່ ຽວ”, “ກະສກິໍາ ປໍ່ າໄມ ້ແລະ ປະມງົ”, ແລະ “ອຸດສາຫະກໍາ” ກໍໍ່ ແມໍ່ ນ ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ, ນະໂຍບາຍ ດາ້ນຄໍ່ າສາທາ
ລະນຸປະໂພກ, ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນສນິເຊຼືໍ່ ອ ເຊັໍ່ ນດຽວກນັ (ຕາຕະລາງທ ີ5 ໃນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I) 
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ຕາຕະລາງທ ີ1:  ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ທີໍ່ ຕອ້ງການຈາກລດັຖະບານ 

  ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ແລະ ອຼືໍ່ ນໆ % ຂອງຜ ຕ້ອບ 
1 ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ ເຊັໍ່ ນ ການ ຫຼຸດ ອາກອນ ຫຼ ຼື ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະອາກອນ 55% 

2 ຫຼຸດຄໍ່ າ ສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັໍ່ ນ ຫຼຸດຄໍ່ າໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ, ອນິເຕເີນດັ, ໂທລະສບັ 48% 

3 
ນະໂຍບາຍດາ້ນສນິເຊຼືໍ່ ອ ເຊັໍ່ ນ ການເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະດອກເບຍ້, ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະເງນິຕົນ້, ເງນິກ ຢ້ຼືມດອກ
ເບຍ້ຕໍໍ່ າ ຫຼຼື/ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສນິເຊຼືໍ່ ອ 

44% 

4 
ໃຫເ້ງນິອຸດໜ ນ ແກໍ່ ທຸລະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົ ເພຼືໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃຫຢ້ ໍ່ ລອດໄດໃ້ນໄລຍະການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ 19 

26% 

5 ນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນ ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ  19% 

6 ນະໂຍບາຍດາ້ນພາສ ີເຊັໍ່ ນ ການຫຼຸດພາສນໍີາເຂົາ້ສນິຄາ້ບ ລມິະສດິ 8% 

7 ຢຸດການກກັໂຕ ໃຫເ້ລີໍ່ ມທຸລະກດິໄດຄ້ຼືເກົໍ່ າ 8% 

8 ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກໍ່ ການຂນົສົໍ່ ງ, ນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົໍ່ ງອອກສນິຄາ້ 6% 

9 ນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນ ໃນການຊໍາລະພນັທະທາງສນັຍາອຼືໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ ຄໍ່ າເຊົໍ່ າອາຄານ  6% 

10 ມເີຄຼືໍ່ ອງມຼືອຸປະກອນການແພດພອ້ມສໍາລບັທຸກຄນົ 5% 

11 ນະໂຍບາຍເຈາະຈງົສະເພາະຕໍໍ່ ແຕໍ່ ລະຂະແໜງການ 5% 

12 ອຼືໍ່ ນໆ 5% 

13 ປັບປຸງຂັນ້ຕອນການເລີໍ່ ມຕົນ້ ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກດິໃຫສ້ະດວກ  5% 

14 ການກໍານດົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ລາຄາສນິຄາ້ຈາໍເປັນ 5% 

15 ການກະຈາຍຂໍມ້ ນທີໍ່ ທົໍ່ ວເຖງິ 2% 

 

 

 

ພາກທ ີII: ຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ 
ອງີຕາມ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດ ຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດ

ສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ ໃນພາກທ ີ I, ຮ ບທ ີ 14 ສມົທຽບຜນົກະທບົຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັ ລະຫວໍ່ າງຂະແໜງການທຸລະກດິ, 
ສາມາດນໍາມາຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍລາຍຮບັໃນໄຕມາດທ ີ 1 ປີ 2020 ຂອງ ບາງຂະແໜງການທີໍ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ
ຫຼກັ ຈາກ ໂຄວດິ-19 ໄດຄ້ຼື:   ອງີຕາມ ຕະຕະລາງທ ີ2 ທີໍ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັການຄາດຄະເນຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19  ຕໍໍ່
ລາຍຮບັຂອງທຸລະກດິໃນໄຕມາດທ ີ 1 ຂອງປີ 2020 ແມໍ່ ນເຫນັວໍ່ າ ຜນົກະທບົໂດຍລວມຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງພາກທຸລະກດິ
ໃນສປປ ລາວ ໃນໄຕມາດທ ີ1 ຂອງປີ 2020 ແມໍ່ ນເທົໍ່ າກບັປະມານ 1.17 ຕຼືໂ້ດລາສະຫະລັດັ (ບໍໍ່ ລວມຜນົກະທບົຕໍໍ່ ທຸລະ
ກດິຂະແໜງການສະໜອງ ໄຟຟາ້, ອາຍແກສັ ຕໍ່ າງ ແລະ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາບໍໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ການຂຸດຄົນ້) ຫຼຼື ເທົໍ່ າກບັ

ໝາຍເຫດ: 1. ຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຖຼືກຖາມວໍ່ າ:  ທໍ່ ານຄດິວໍ່ າ ລດັຖະບານ ຄວນມກີານຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ດາ້ນໃດແດໍ່  ເພຼືໍ່ ອບນັເທາົຜນົກະທບົຕໍໍ່ ທຸລະກດິ? (ເລຼືອກໄດ ້
ສ ງສຸດ 3 ຕວົເລຼືອກ). ຈາໍນວນຜ ຕ້ອບແບບສອບຖາມທງັໝດົ 474 ຄນົ, ຈາໍນວນຄໍາຕອບທີໍ່ ຖຼືກເລຼືອກທງັໝດົ 1180 ຄໍາຕອບ 
ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ. 
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ປະມານ 5.6% ຂອງຄາດຄະເນມ ນຄໍ່ າລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງປີ 20202. ໃນນີ ້
ເຫນັວໍ່ າ ຂະແໜງການທີໍ່ ມຜີນົກະທບົສ ງກວໍ່ າໝ ໍ່  ອງີຕາມຈາໍນວນມ ນຄໍ່ າຄວາມເສຍຫາຍຕໍໍ່ ລາຍຮບັ ແມໍ່ ນ ຂະແໜງ 
ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ ແລະ ການປະມງົ ເຊິໍ່ ງ ຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັຂອງໄຕມາດທ ີ 1 ປີ 2020 ແມໍ່ ນເທົໍ່ າກບັ
ປະມານ 292 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ.  

ເຖງິຢໍ່ າງໃດກໍໍ່ ຕາມ ການຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິນີ ້ ເປັນພຽງການຄາດຄະເນເບຼືອ້ງຕົນ້ 
ອງີໃສໍ່ ສະຖຕິຂໍິມ້ ນໂຕເລກຂອງປີຜໍ່ ານມາ, ແລະ ອງີໃສໍ່ ບາງຂໍສ້ມົມຸດຕຖິານໃນການຄດິໄລໍ່  (ລາຍລະອຽດຂອງວທິກີານ
ຄດິໄລໍ່  ແລະ ສມົມຸດຕຖິານທີໍ່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລໍ່  ຢ ໍ່ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີ II), ເຊິໍ່ ງບໍໍ່ ໝາຍຄວາມວໍ່ າຈະເປັນໂຕເລກ
ຜນົກະທບົຕວົຈງິທີໍ່ ເກດີຂຶນ້ໃນລະບບົເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຈດຸປະສງົຂອງການຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍ
ຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ ນີ ້ ແມໍ່ ນ ເພຼືໍ່ ອປະກອບເປັນຂໍມ້ ນເພີໍ່ ມເຕມີໃຫແ້ກໍ່ ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຂອງພາກລດັ ແລະ 
ພາກສໍ່ ວນອຼືໍ່ ນໆທີໍ່ ນໍາໃຊຂໍ້ມ້ ນ ເຫນັເຖງິພາບລວມມ ນຄໍ່ າຄວາມເສຍຫາຍທີໍ່ ເກດີຂຶນ້ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພຼືໍ່ ອ 
ນໍາໃຊໃ້ນການ ປະເມນີ, ກໍານດົ ນະໂຍບາຍ ຫຼຼື ມາດຕະການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອເພຼືໍ່ ອຟຼືນ້ຟ ຈາກຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19   
ທີໍ່ ເໝາະສມົ ໃນໄລຍະສັນ້ນີ.້  ໂຕເລກການຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິນີ ້ ອາດຈະມກີານປັບປໍ່ ຽນ
ເພີໍ່ ມເຕມີ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ ໄປ ຖາ້ຫາກວໍ່ າການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ມກີານແກໍ່ ຍາວເພີໍ່ ມເຕມີ ທງັພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ໃນທົໍ່ ວໂລກ.    

ຕາຕະລາງ ທ ີ2: ຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິໃນໄຕມາດທ ີ1 ປີ 2020 

ຂະແໜງການ 

ລາຍຮບັ/ຄາດຄະເນ 
ລາຍຮບັ ປີ 2019  
(ຫວົໜໍ່ ວຍ 1 ລາ້ນ 
ໂດລາສະຫະລດັ) 

ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ 
ຕໍໍ່  1 ໄຕມາດ 
(ຫວົໜໍ່ ວຍ 1 ລາ້ນ 
ໂດລາສະຫະລດັ) 

ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັ
ຂອງໄຕມາດ 1 2020 
(ສະເລໍ່ ຍ % ຫຼຸດລງົ 
ທຽບກບັໄຕມາດ ທ ີ1 
ຂອງ 2019)  

ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັ ໃນ
ໄຕມາດທ ີ1 ປີ 2020  
 (ຫວົໜໍ່ ວຍ 1 ລາ້ນ ໂດ
ລາສະຫະລດັ) 

ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ ການປະມງົ 2,856.21 714.05 41% 292.76 

ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍໍ່ ອຍ ແລະ 
ສອ້ມແປງລດົ 

2,232.32 558.08 51% 284.62 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ 1,421.40 355.35 52% 184.78 

ກໍໍ່ ສາ້ງ 1,534.06 383.52 43% 164.91 

ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ 934.71 233.67 56% 129.69 

ບໍລກິານ ດາ້ນການເງນິ ແລະ 
ປະກນັໄພ 

603.44 150.86 46% 69.40 

ການສກຶສາ 432.56 108.14 30% 32.44 

ການບໍລກິານອຼືໍ່ ນໆ 307.53 76.88 26% 19.99 

ລວມ ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງທຸລະກດິໃນໄຕມາດທ ີ1 ປີ  2020  1,178.59* 

*ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດຂອງການຄດິໄລໍ່  ແລະ ສມົມຸດຕຖິານທີໍ່ ໃຊໃ້ນການຄດິໄລໍ່  ແມໍ່ ນ ຢ ໍ່ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ ີII  

 
2 ຄາດຄະເນ GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງປີ 2020 ໃນ International Monetary Fund’s  World Economic Outlook Database, October 
2019 ເທົໍ່ າກບັປະມານ 21.21 ຕຼືໂ້ດລາສະຫະລດັ 
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ພາກທ ີIII: ສະຫຸຼບ 

 ການແຜໍ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດິ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຫຼາຍເດຼືອນ ທີໍ່ ຜໍ່ ານມາ ໄດສ້ົໍ່ ງຜນົກະທບົໃຫກ້ບັຜ ້
ປະກອບການທຸລະກດິ ແລະ ແຮງງານ ໃນຂະແໜງການຕໍ່ າງໆ ໃນທົໍ່ ວປະເທດຢໍ່ າງຫຼວງຫຼາຍ. ອງີຕາມການສໍາຫຼວດຜນົ
ກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ ໃນເດຼືອນ ເມສາ 
2020 ທີໍ່ ມຜີ ປ້ະກອບການເຂົາ້ຮໍ່ ວມຕອບແບບສອບຖາມທງັໝດົ 474 ຄນົ,  ສາມາດສະຫຸຼບໃຫເ້ຫນັໄດວ້ໍ່ າ ອງີໃສໍ່
ສະຖານະການ ການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 ຕໍໍ່ ການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ມເີຖງິ 36% ຂອງຜ ປ້ະກອບການ ທີໍ່
ເຫນັວໍ່ າ ຕນົເອງມຄີວາມສໍ່ ຽງ 100 ເປີເຊນັ ທີໍ່ ຈະຕອ້ງຢຸດເຊາົກດິຈະການ. ຖາ້ຫາກສມົທຽບຄວາມສໍ່ ຽງດັໍ່ ງກໍ່ າວ ລະຫວໍ່ າງ
ທຸລະກດິທີໍ່ ນໍາໂດຍຜ ປ້ະກອບການຍງິ ແລະ ຊາຍ ເຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການຍງິຄາດວໍ່ າຕນົເອງຈະມຄີວາມສໍ່ ຽງສ ງທີໍ່ ຈະຕອ້ງ
ຢຸດເຊາົກດິຈະການ ຫຼາຍກວໍ່ າຜ ປ້ະກອບການຊາຍ. ຖາ້ຫາກສມົທຽບຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດ ຂອງ ໂຄວດິ 19 
ລະຫວໍ່ າງຂະແໜງການທຸລະກດິ ຕໍ່ າງໆ ໃນດາ້ນຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ອາດຈະຕອ້ງຢຸດເຊາົກດິຈະການ ແມໍ່ ນເຫນັໄດວ້ໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບ
ການໃນຂະແໜງ “ການບໍລກິານຂນົສົໍ່ ງ ແລະ ສາງສນິຄາ້”, ແລະ “ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ” ເຫນັວໍ່ າ ຕນົເອງ 
ມຄີວາມສໍ່ ຽງສ ງທີໍ່ ຈະຕອ້ງຢຸດເຊາົກດິຈະການ ຫຼາຍກວໍ່ າຂະແໜງການອຼືໍ່ ນໆ. ໃນດາ້ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນແຮງງານ, ຜນົໄດ ້
ຮບັຈາກການສໍາຫຼວດ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ ເກຼືອບ 40% ຂອງຜ ປ້ະກອບການຄາດວໍ່ າ ຕນົເອງຈະຕອ້ງໄດປົ້ດພະນກັງານ
ອອກເກນີເຄິໍ່ ງໜຶໍ່ ງຂອງຈາໍນວນພະນກັງານ ທງັໝດົຂອງຕນົ, ເຊິໍ່ ງຖາ້ຫາກປຽບທຽບລະຫວໍ່ າງຂະແໜງການທຸລະກດິຕໍ່ າງໆ 
ຈະເຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການໃນຂະແໜງທຸລະກດິທີໍ່ ຕດິພນັກບັການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ຄຼື ໃນຂະແໜງ “ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ 
ແລະ ອາຫານ” ແລະ “ສລິະປະ, ການບນັເທງິ ແລະ ພກັຜໍ່ ອນ” ໂດຍສະເລໍ່ ຍແລວ້ ປະເມນີວໍ່ າຈະມກີານປົດພະນກັງານ
ຂອງຕນົອອກຫຼາຍກວໍ່ າຂະແໜງການອຼືໍ່ ນໆ ຄຼື ປົດພະນກັງານອອກເກນີ 50% ຂອງພະນກັງານທງັໝດົຂອງຕນົ. ໃນດາ້ນ
ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັຈາກດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນຊໍ່ ວງໄລຍະໄຕມາດທ ີ1 ຂອງປີ 2020 ທຽບກບັລາຍຮບັຂອງ ໄຕມາດ
ທ ີ1 ຂອງປີ 2019, ເຫນັວໍ່ າ  ມຜີ ປ້ະກອບການເຖງິ 27% ທີໍ່ ມລີາຍຮບັຫຸຼດລງົ ເກນີ 80% ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັລາຍຮບັຂອງປີ 
2019, ເຊິໍ່ ງ ຖາ້ສມົທຽບຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍເປີເຊນັຂອງຜນົກະທບົຂອງລາຍຮບັ ຂອງແຕໍ່ ລະຂະແໜງການ ຈະເຫນັວໍ່ າມຜີນົ
ກະທບົ ຄາ້ຍຄຼືກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນແຮງງານ ຄຼື ຜ ປ້ະກອບການ ໃນຂະແໜງການທີໍ່ ຕດິພນັກບັການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ຄຼື ຜ ້
ປະກອບການໃນຂະແໜງ “ສລິະປະ, ການບນັເທງິ ແລະ ພກັຜໍ່ ອນ”   ແລະ “ການບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ” ໂດຍ
ສະເລໍ່ ຍແລວ້ ປະເມນີວໍ່ າຕນົເອງຈະມລີາຍຮບັ ຈາກການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຂອງໄຕມາດທ ີ 1 ປີ 2020 ທຽບກບັໄຕມາດ
ດຽວກນັຂອງປີ 2019 ຫຸຼດລງົຫຼາຍກວໍ່ າຂະແໜງການອຼືໍ່ ນໆ ຄຼື ຫຸຼດລງົ 58% ແລະ  53% ຕາມລໍາດບັ. ຢໍ່ າງໃດກໍໍ່ ຕາມ ຜ ້
ປະກອບການ ໃນຂະແໜງການ “ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ” ແລະ “ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍໍ່ ອຍ ແລະ ສອ້ມແປງລດົ” ໂດຍ ສະເລໍ່ ຍ
ແລວ້ ກໍໍ່ ປະເມນີວໍ່ າ ລາຍຮບັຂອງຕນົຫຸຼດລງົ ເກນີ 50%  ເຊັໍ່ ນດຽວກນັ ເມຼືໍ່ ອທຽບກບັລາຍຮບັຂອງປີ 2019. ສໍາລບັ ທຸລະ
ກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ແລະ ບໍໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຫຼຼື ເຂດສໍາປະທານ, ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາ
ຫຼວດ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ ທຸລະກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່  ນອກເຂດດັໍ່ ງກໍ່ າວ ຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫຼາຍກວໍ່ າ ທຸລະກດິທີໍ່ ຕັງ້ຢ ໍ່ ໃນເຂດ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວ ທງັໃນດາ້ນ ລາຍຮບັ ແລະ ດາ້ນແຮງງານ. 

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ທີໍ່ ຜ ປ້ະກອບການ ເຫນັວໍ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນ ທີໍ່ ລດັຖະບານສາມາດ
ຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ອງີຕາມຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດຜນົ
ກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວໍ່ າ ຜ ປ້ະກອບການສໍ່ ວນໃຫຍໍ່  ເຫນັວໍ່ າ ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ ເຊັໍ່ ນ 
ການ ຫຸຼດ ອາກອນ ຫຼຼື ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະອາກອນ, ນະໂຍບາຍ ສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັໍ່ ນ ຫຸຼດຄໍ່ າໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ, ອນິເຕເີນດັ, 
ໂທລະສບັ, ນະໂຍບາຍດາ້ນສນິເຊຼືໍ່ ອ ເຊັໍ່ ນ ການເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະດອກເບຍ້, ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະເງນິຕົນ້, ເງນິກ ຢ້ຼືມດອກເບຍ້ຕໍໍ່ າ ຫຼຼື/
ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສນິເຊຼືໍ່ ອ, ນະໂຍບາຍດາ້ນການໃຫເ້ງນິອຸດໜ ນ ແກໍ່  ທຸລະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົ ເພຼືໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃຫຢ້ ໍ່ ລອດໄດ ້
ໃນໄລຍະການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19,   ແລະ ນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນ ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານ
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ສງັຄມົ, ແມໍ່ ນ ຫາ້ ອນັດບັຕົນ້ຕ ໍທີໍ່ ພາກທຸລະກດິ ເຫນັວໍ່ າມຄີວາມຈາໍເປັນເພຼືໍ່ ອຫຸຼດຜໍ່ ອນຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 
ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ຕອ້ງການສະເໜໃີຫ ້ລດັຖະບານພຈິາລະນາ ໃນໄລຍະນີ.້  

ອງີຕາມ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການສໍາຫຼວດ ຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ, ສາມາດນໍາມາຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍລາຍຮບັໃນໄຕມາດທ ີ1 ປີ 2020 ຂອງພາກທຸລະກດິ 
ເຊິໍ່ ງ ເທົໍ່ າກບັປະມານ 1.17 ຕຼືໂ້ດລາສະຫະລັດັ (ບໍໍ່ ລວມຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງທຸລະກດິໃນຂະແໜງການສະໜອງ 
ໄຟຟາ້, ອາຍແກສັ ຕໍ່ າງ ແລະ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາບໍໍ່ ແຮໍ່  ແລະ ການຂຸດຄົນ້) ຫຼຼື ເທົໍ່ າກບັປະມານ 5.6% ຂອງ ຄາດຄະເນ
GDP ປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນນີ ້ ເຫນັວໍ່ າ ຂະແໜງການທີໍ່ ມຜີນົກະທບົສ ງກວໍ່ າໝ ໍ່  ອງີຕາມຈາໍນວນມ ນຄໍ່ າຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍໍ່ ລາຍຮບັ ແມໍ່ ນ ຂະແໜງ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ ການປະມງົ ເຊິໍ່ ງ ຄາດຄະເນຜນົເສຍຫາຍຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັແມໍ່ ນ
ເທົໍ່ າກບັປະມານ 292 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນໄຕມາດທ ີ 1 ຂອງປີ 2020. ການຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່
ພາກທຸລະກດິແມໍ່ ນ ອງີໃສໍ່ ສະຖຕິຂໍິມ້ ນໂຕເລກຂອງປີຜໍ່ ານມາ ທີໍ່ ມໃີນປະຈບຸນັ, ແລະ ອງີໃສໍ່ ບາງຂໍສ້ມົມຸດຕຖິານໃນການ
ຄດິໄລໍ່ , ເຊິໍ່ ງບໍໍ່ ໝາຍຄວາມວໍ່ າຈະເປັນໂຕເລກຜນົກະທບົຕວົຈງິທີໍ່ ເກດີຂຶນ້. ຈດຸປະສງົຂອງການ ຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນ
ລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ ນີ ້ ແມໍ່ ນ ເພຼືໍ່ ອປະກອບເປັນຂໍມ້ ນເພີໍ່ ມເຕມີໃຫແ້ກໍ່ ຂະແໜງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂອ້ງຂອງພາກລດັ ນໍາໃຊ ້
ໃນການ ປະເມນີ ຫຼຼື ກໍານດົນະໂຍບາຍ ຫຼຼື ມາດຕະການຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອເພຼືໍ່ ອບນັເທາົຜນົກະທບົ ທີໍ່ ເໝາະສມົໃນໄລຍະສັນ້ນີ.້  
ໂຕເລກການຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິນີ ້ອາດຈະມກີານປັບປໍ່ ຽນເພີໍ່ ມເຕມີ ໃນໄລຍະກາງ ຖາ້ຫາກ
ວໍ່ າການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ມກີານແກໍ່ ຍາວເພີໍ່ ມເຕມີ ທງັພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນທົໍ່ ວໂລກ.    

 ການສໍາຫຼວດໃນຄັງ້ນີ ້ ແມໍ່ ນ ການສໍາຫຼວດຂໍມ້ ນ ຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ກບັການດໍາເນນີທຸລະກດິ 
ສະເພາະໃນໄລຍະການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ເຊິໍ່ ງອາດຈະສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຜນົກະທບົ ແລະ ຂໍ ້
ສະເໜວີທິແີກໄ້ຂຜນົກະທບົ, ແລະ ການຄາດຄະເນຜນົກະທບົ ໃນໄລຍະສັນ້ເທົໍ່ ານັນ້. ດັໍ່ ງນັນ້, ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກໍາແຫໍ່ ງຊາດລາວ ຈິໍ່ ງມເີປົ້າ້ໝາຍໃນການເຮດັການສໍາຫຼວດ ຄັງ້ທ ີສອງ ເຊິໍ່ ງ ຄາດວໍ່ າຈະສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິ 
ຜນົກະທບົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜວີທິແີກໄ້ຂຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະການຟຼືນ້ຟ ຈາກຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ
ໂຄວດິ-19 ກໍໍ່ ຄຼືໄລຍະ ກາງ ຫາ ໄລຍະຍາວ ທີໍ່ ອາດມກີານປໍ່ ຽນແປງຈາກໄລຍະສັນ້ ຫຼຼືໄລຍະການແຜໍ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ
ດັໍ່ ງກໍ່ າວນີ.້ ການສໍາຫຼວດ ຄັງ້ທ ີ ສອງ ອາດລວມໄປເຖງິ ການສກຶສາ ການປັບປໍ່ ຽນຮ ບແບບການດໍາເນນີທຸລະກດິຂອງຜ ້
ປະກອບການໃນໄລຍະການຟຼືນ້ຟ ຈາກຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ພອ້ມທງັ ປະເມນີຈາໍນວນເງນິໝ ນວຽນທີໍ່ ຈໍາ
ເປັນເພຼືໍ່ ອໃຫພ້າກທຸລະກດິສາມາດຟຼື້ນ້ຟ ຈາກຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19, ແລະ ເພຼືໍ່ ອປະເມນີຄຼືນປະສດິຕຜິນົຂອງ
ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອຕໍ່ າງໆ ໃນໄລຍະຜໍ່ ານມາ ແລະ ດາ້ນອຼືໍ່ ນໆ. ໂດຍການເຮດັການສໍາຫຼວດໃນໄລຍະ
ຕໍໍ່ ໄປຢໍ່ າງຕໍໍ່ ໆເນຼືໍ່ ອງ ຈະສາມາດຊໍ່ ວຍໃຫ ້ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ ລວມທງັພາກສໍ່ ວນອຼືໍ່ ນໆທີໍ່ ນໍາໃຊ ້
ຂໍມ້ ນເຫຼົໍ່ ານີ ້ສາມາດປະເມນີຜນົກະທບົຂອງພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢໍ່ າງຕໍໍ່ ເນຼືໍ່ ອງເປັນແຕໍ່ ລະໄລຍະ. 



 

19 
 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I -ຕາຕະລາງປຽບທຽບ ຂະແໜງ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ, ກະສກິາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕໍ່ ງ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງທ ີ3:  ປຽບທຽບຜນົກະທບົດາ້ນຄວາມສໍ່ ຽງ ຕໍໍ່ ການຢຸດເຊາົກດິຈະການ (%ຂອງຜ ຕ້ອບ) 

ຄວາມສໍ່ ຽງ/ຂະແໜງການ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ 
ການປະມງົ 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ 

100 ເປີເຊນັຢຸດກດິຈະການ 47% 36% 31% 
80 ເປີເຊນັຢຸດກດິຈະການ 15% 8% 15% 
50 ເປີເຊນັຢຸດກດິຈະການ 6% 11% 9% 
30 ເປີເຊນັຢຸດກດິຈະການ 1% 0% 10% 
ຢຸດ 3 ເດຼືອນ ຂຶນ້ໄປ 19% 14% 12% 
ຢຸດຊົໍ່ ວຄາວ 2 ເດຼືອນ 6% 8% 3% 
ຢຸດຊົໍ່ ວຄາວ 1 ເດຼືອນ 6% 19% 18% 

0 ເປີເຊນັຢຸດກດິຈະການ 0% 3% 3% 
ລວມຜ ຕ້ອບ 126 36 68 

ໝາຍເຫດ:  
1. ຜ ປ້ະກອບການຖຼືກຖາມວໍ່ າ: 1) ປະເພດຂອງທຸລະກດິຂອງທໍ່ ານແມໍ່ ນຫຍງັ? ແລະ 2) ອງີໃສໍ່ ສະຖານະການການແຜໍ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດິ 19 
ຄວາມສໍ່ ຽງຕໍໍ່ ການສ ນເສຍ ຫຼຼື ຕອ້ງຢຸດເຊາົ ທ ລະກດິ/ກດິຈະການຮາ້ນຄາ້ ຂອງທໍ່ ານ ມຫຼີາຍປານໃດ?  
2.ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ໃນນີ ້ລວມເອາົ ຂະແໜງ ບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ຂະແໜງ ສນິລະປະ, ການບນັເທງີ ແລະ 
ພກັຜໍ່ ອນ 

 ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດ
ລາວ.  

ຕາຕະລາງທ ີ4:  ປຽບທຽບຜນົກະທບົດາ້ນຄວາມສໍ່ ຽງໃນການປົດພະນກັງານ (% ຂອງຜ ຕ້ອບ) 

ປົດພະນກັງານ/ຂະແໜງການ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ 
ການປະມງົ 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ 

ບໍໍ່ ປົດ 13% 41% 41% 
ປົດ 1 - 30% 13% 7% 10% 
ປົດ 31-50% 22% 11% 11% 
ປົດ 51-70% 17% 22% 7% 
ປົດ 71-90% 17% 11% 18% 

ປົດອອກເກນີ 90% 19% 7% 13% 
ລວມຜ ຕ້ອບ 118 27 61 

ໝາຍເຫດ:  
1. ຜ ປ້ະກອບການຖຼືກຖາມວໍ່ າ: 1) ປະເພດຂອງທຸລະກດິຂອງທໍ່ ານແມໍ່ ນຫຍງັ?  2)ຈາໍນວນພະນກັງານ ກໍ່ ອນມຜີນົກະທບົ ຈາກການແຜໍ່
ລະບາດ ໂຄວດິ 19 ມຈີກັຄນົ? ແລະ 3) ທໍ່ ານຄາດວໍ່ າ ຈະຕອ້ງຫຸຼດຈໍານວນພະນກັງານ ຫຼຼື ໃຫອ້ອກຈາກວຽກ ຈກັຄນົ ຍອ້ນຜນົກະທບົຂອງ
ການແຜໍ່ ລະບາດ ໂຄວດິ 19 ? 
2.ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ໃນນີ ້ລວມເອາົ ຂະແໜງ ບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ຂະແໜງ ສນິລະປະ, ການບນັເທງີ ແລະ 
ພກັຜໍ່ ອນ 
 ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດ
ລາວ.  
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ຕາຕະລາງທ ີ5:  ປຽບທຽບຜນົກະທບົຕໍໍ່ ກບັລາຍຮບັໄຕມາດ 1 ປີ 2020 ທຽບກບັ ໄຕມາດ 1 ປີ 2019 (% ຂອງຜ ້
ຕອບ) 

ລາຍຮບັຫຼຸດລງົ /ຂະແໜງການ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ ການ
ປະມງົ 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ 

0% 15% 25% 16% 
1 - 20% 9% 10% 13% 
21-40% 12% 15% 13% 
41-60% 8% 15% 10% 
61-80% 19% 15% 13% 
81-100% 37% 20% 35% 
ລວມຜ ຕ້ອບ 89 20 31 

ໝາຍເຫດ:  
1. ຜ ປ້ະກອບການຖຼືກຖາມວໍ່ າ: 1) ປະເພດຂອງທຸລະກດິຂອງທໍ່ ານແມໍ່ ນຫຍງັ? 2) ລາຍຮບັຈາກທ ລະກດິ/ການຄາ້ ຂອງທໍ່ ານ ໃນໄລຍະ ສະຖານະການການແຜໍ່
ລະບາດຂອງ ໂຄວດິ 19 ( ລາຍຮບັ ຂອງ ໄຕມາດທ ີ1 ຂອງປີ 2020)? ແລະ 3) ທໍ່ ານຄາດວໍ່ າ ຈະຕອ້ງຫຸຼດຈ ານວນພະນກັງານ ຫຼຼື ໃຫອ້ອກຈາກວຽກ ຈກັຄນົ 
ຍອ້ນຜນົກະທບົຂອງການແຜໍ່ ລະບາດ ໂຄວດິ 19 ?. 
2.ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ໃນນີ ້ລວມເອາົ ຂະແໜງ ບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ຂະແໜງ ສນິລະປະ, ການບນັເທງີ ແລະ ພກັຜໍ່ ອນ 
 ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ. 
 
  

ຕາຕະລາງທ ີ6:  ປຽບທຽບຄວາມສໍ່ ຽງອຸປະສກັຕໍໍ່ ການສຼືບຕໍໍ່ ກດິຈະການ (% ຂອງຜ ຕ້ອບ) 

ອຸປະສກັໃນການສຼືບຕໍໍ່ ກດິຈະການ  ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ ການ
ປະມງົ 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ 

ບໍໍ່ ສາມາດຈໍ່ າຍເງນິເດຼືອນພະນກັງານ 70% 45% 55% 
ບໍໍ່ ສາມາດຊໍາລະດອກເບຍ້ແລະຕົນ້ທນຶເງນິກ  ້ 69% 61% 40% 

ຕອ້ງໄດປົ້ດພະນກັງານ 43% 12% 34% 
ຕອ້ງໄດປິ້ດກດິຈະການຊົໍ່ ວຄາວ 31% 30% 25% 
ບໍໍ່ ສາມາດຊໍາລະອາກອນ 27% 12% 20% 
ຕອ້ງປິດກດິຈະການຖາວອນ 13% 3% 15% 
ຄວາມຕອ້ງການຕໍໍ່ ສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ທີໍ່ ຫຼຸດ
ລງົ 

13% 39% 46% 

ອຸປະສກັຕໍໍ່ ການຂນົສົໍ່ ງສນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດ - 33% 9% 
ບໍໍ່ ສາມາດສົໍ່ ງອອກ ສນິຄາ້ໄດ ້ເນຼືໍ່ ອງມາຈາກ ການປິດ
ດໍ່ ານ 

- 15% 14% 

ບໍໍ່ ສາມາດນໍາເຂົາ້ ວດັຖຸດບິການຜະລດິ ໄດ ້ເນຼືໍ່ ອງມາ
ຈາກການປິດ 

- 15% 18% 

ອຼືໍ່ໍ່ ນໆ 13% 3% 8% 
ລວມຜ ຕ້ອບ 120 33 65 
ໝາຍເຫດ:  
1. ຜ ປ້ະກອບການຖຼືກຖາມວໍ່ າ: 1) ປະເພດຂອງທຸລະກດິຂອງທໍ່ ານແມໍ່ ນຫຍງັ? ດາ້ນໃດແດໍ່  ທີໍ່ ທໍ່ ານຄດິວໍ່ າໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຫຼາຍກວໍ່ າໝ ໍ່  ຈາກການແຜໍ່ ລະບາດ
ຂອງ ໂຄວດິ 19? (ສາມາດເລຼືອກໄດ ້0 ຫາ 3 ຕວົເລຼືອກ). 
2.ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ໃນນີ ້ລວມເອາົ ຂະແໜງ ບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ຂະແໜງ ສນິລະປະ, ການບນັເທງີ ແລະ ພກັຜໍ່ ອນ 
 ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ. 
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ຕາຕະລາງທ ີ7:  ປຽບທຽບ ດາ້ນ ການຊໍ່ ວຍເຫຼອຶຈາກພາກລດັທີໍ່ ຕອ້ງການ (% ຂອງຜ ຕ້ອບ) 

ການຊໍ່ ວຍເຫຼອຶຈາກພາກລດັທີໍ່ ຕອ້ງການຂອງຂະແໜງທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້
ແລະ ການປະມງົ 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕໍ່ ງ 

ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ ເຊັໍ່ ນ ການ ຫຼຸດ ອາກອນ ຫຼ ຼື ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະອາກອນ 67% 52% 42% 
ຫຼຸດຄໍ່ າ ສາທາລະນຸປະໂພກ ເຊັໍ່ ນ ຫຼຸດຄໍ່ າໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ, ອນິເຕເີນດັ, 
ໂທລະສບັ 

59% 45% 34% 

ນະໂຍບາຍດາ້ນສນິເຊຼືໍ່ ອ ເຊັໍ່ ນ ການເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະດອກເບຍ້, ເລຼືໍ່ ອນຊໍາລະເງນິ
ຕົນ້, ເງນິກ ຢ້ຼືມດອກເບຍ້ຕໍໍ່ າ ຫຼຼື/ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັສນິເຊຼືໍ່ ອ 

47% 41% 29% 

ໃຫເ້ງນິອຸດໜ ນ ແກໍ່ ທຸລະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົ ເພຼືໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃຫຢ້ ໍ່ ລອດໄດໃ້ນ
ໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19 

28% 34% 24% 

ນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນ ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ 15% 10% 27% 

ນະໂຍບາຍສະເພາະຕໍໍ່ ບາງຂະແໜງການ  12% 14% 2% 
ນະໂຍບາຍ ອຸດໜຸນ ໃນການຊໍາລະພນັທະທາງສນັຍາອຼືໍ່ ນໆ ເຊັໍ່ ນ ຄໍ່ າເຊົໍ່ າ
ອາຄານ 

9% - 2% 

ຢຸດການກກັໂຕ ໃຫເ້ລີໍ່ ມທຸລະກດິໄດຄ້ຼືເກົໍ່ າ 7% 14% 15% 
ນະໂຍບາຍດາ້ນພາສ ີເຊັໍ່ ນ ການຫຼຸດພາສນໍີາເຂົາ້ສນິຄາ້ບ ລມິະສດິ 6% 24% 6% 
ປັບປຸງຂັນ້ຕອນການເລີໍ່ ມຕົນ້ ແລະ ດໍາເນນີທຸລະກດິໃຫສ້ະດວກ 6% 7% 11% 
ອຼືໍ່ ນໆ 4% - 6% 
ການກໍານດົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ລາຄາສນິຄາ້ຈາໍເປັນ 4% 10% 2% 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກໍ່ ການຂນົສົໍ່ ງ, ນໍາເຂົາ້ ແລະ ສົໍ່ ງອອກສນິຄາ້ 3% 24% 10% 
ການກະຈາຍຂໍມ້ ນທີໍ່ ທົໍ່ ວເຖງິ 3% - - 
ມເີຄຼືໍ່ ອງມຼືອຸປະກອນການແພດພອ້ມສໍາລບັທຸກຄນົ 2% 7% 5% 
ລວມຜ ຕ້ອບ 116 29 62 
ໝາຍເຫດ:  
1. ຜ ປ້ະກອບການຖຼືກຖາມວໍ່ າ: 1) ທໍ່ ານຄດິວໍ່ າ ລດັຖະບານ ຄວນມກີານຊໍ່ ວຍເຫຼຼືອ ດາ້ນໃດແດໍ່  ເພຼືໍ່ ອບນັເທາົຜນົກະທບົຕໍໍ່ ທຸລະກດິ? (ສາມາດເລຼືອກໄດ ້0 ຫາ 
3 ຕວົເລຼືອກ). 
2.ຂະແໜງການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ໃນນີ ້ລວມເອາົ ຂະແໜງ ບໍລກິານທີໍ່ ພກັເຊາົ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ຂະແໜງ ສນິລະປະ, ການບນັເທງີ ແລະ ພກັຜໍ່ ອນ 
 ທີໍ່ ມາ: ຄດິໄລໍ່ ຈາກຜນົໄດຮ້ບັຈາກແບບສໍາຫຼວດຜນົກະທບົຂອງ ໂຄວດິ-19 ຕໍໍ່ ທຸລະກດິ ໂດຍ ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫໍ່ ງຊາດລາວ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ II -ຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ ໃນໄຕມາດທ ີ1 ຂອງປີ 2020 

ຕາຕະລາງທ ີ8:  ຄດິໄລໍ່  ຄາດຄະເນຜນົກະທບົດາ້ນລາຍຮບັຕໍໍ່ ພາກທຸລະກດິ ໃນໄຕມາດທ ີ1 ຂອງປີ 2020 

ຂະແໜງການ 

ລາຍຮບັຂອງ 
ປີ 2018 
(% ຂອງ 
GDP) 

ຄາດຄະເນ ລາຍ
ຮບັ ປີ 2018 
(ຫວົໜໍ່ ວຍ 1 
ລາ້ນ ໂດລາ
ສະຫະລດັ) 

ອດັຕາການເຕບີໂຕ
ຂອງຂະແໜງການ 
ໃນປີ 2018 (%)  

ລາຍຮບັ/ຄາດຄະເນ 
ລາຍຮບັ ປີ 2019 (ຫວົ
ໜໍ່ ວຍ 1 ລາ້ນ ໂດລາ
ສະຫະລດັ) 

ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 
2019 ຕໍໍ່  1 ໄຕມາດ 
(ຫວົໜໍ່ ວຍ 1 ລາ້ນ ໂດລາ
ສະຫະລດັ) 

ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງ
ໄຕມາດ 1 ປີ 2020 
(ສະເລໍ່ ຍ % ຫຸຼດລງົ 
ທຽບກບັໄຕມາດ ທ ີ1 
ຂອງ ປີ2019)  

ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັ ໃນ
ໄຕມາດທ ີ1 ປີ 2020  
 (ຫວົໜໍ່ ວຍ 1 ລາ້ນ ໂດ
ລາສະຫະລດັ)  

A B C D E F G 

ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ 
ການປະມງົ 

 2,820.39 1.27% 2,856.21 714.05 41% 292.76 

ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍໍ່ ອຍ 
ແລະ ສອ້ມແປງລດົ 

12.25% 2,199.33 1.50% 2,232.32 558.08 51% 284.62 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ  1,338.04 6.23% 1,421.40 355.35 52% 184.78 
ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ    934.71 233.67 56% 129.69 
ກໍໍ່ ສາ້ງ 6.97% 1,251.37 22.59% 1,534.06 383.52 43% 164.91 

ບໍລກິານ ດາ້ນການເງນິ 
ແລະ ປະກນັໄພ 

3.06% 549.38 9.84% 603.44 150.86 46% 69.40 

ການສກຶສາ 2.37% 425.50 1.66% 432.56 108.14 30% 32.44 
ການບໍລກິານອຼືໍ່ ນໆ 1.67% 299.82 2.57% 307.53 76.88 26% 19.99 

ລວມ ຄາດຄະເນຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງທຸລະກດິໃນໄຕມາດທ ີ1 ປີ  2020 1,178.59 

ລາຍລະອຽດ ວທິກີານຄດິໄລໍ່ , ສມົມຸດຕຖິານທີໍ່ ນໍາໃຊ ້ແລະ ທີໍ່ ມາ ຂອງຂໍມ້ ນ ໃນ ຕາຕະລາງທ ີ7  ແມໍ່ ນມດີັໍ່ ງລຸໍ່ ມນີ:້  
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ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2018 (B): 
➢ ຂໍມ້ ນລາຍຮບັປີ 2018 ຂອງຂະແໜງ “ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້ແລະ ການປະມງົ” ແລະ “ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ” ແມໍ່ ນໄດຈ້າກ

ສະຖຕິຂໍິມ້ ນຂອງອງົການທະນາຄານໂລກ3; 
➢ ຄດິໄລໍ່ ຄາດຄະເນລາຍຮບັ ປີ 2018 ຂອງຂະແໜງ “ກໍໍ່ ສາ້ງ”, “ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍໍ່ ອຍ ແລະ ສອ້ມແປງລດົ”, “ບໍລກິານ ດາ້ນ

ການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພ”, “ການສກຶສາ”, ແລະ “ການບໍລກິານອຼືໍ່ ນໆ”, ໂດຍການຄ ນລາຍຮບັຂອງຂະແໜງການ ປີ 
2018 (% ຂອງ GDP)4 (ຖນັທ ີA) ກບັ ໂຕເລກ GDP ຂອງປີ 2018 ທີໍ່ ເທົໍ່ າກບັ 17.95 ຕຼືໂ້ດລາສະຫະລດັ5; 

ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2019 (D): 
➢ ຂໍມ້ ນ “ລາຍຮບັຈາກການທໍ່ ອງທໍ່ ຽວປີ 2019” (ໃນຖນັທ ີ D) ໄດຈ້າກ ຂໍມ້ ນສະຖຕິຂິອງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ;  
➢ ໂດຍການ ນໍາໃຊສ້ມົມຸດຕຖິານທີໍ່ ວໍ່ າ ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງຂະແໜງການ ໃນປີ 2019 ແມໍ່ ນເທົໍ່ າກບັ ອດັຕາການເຕບີ

ໂຕຂອງຂະແໜງການນັນ້  ຂອງປີ 2018, ສາມາດ ຄດິໄລໍ່  ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັປີ 2019 ຂອງຂະແໜງ “ກະສກິໍາ, ປໍ່ າໄມ ້
ແລະ ການປະມງົ”, “ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕໍ່ ງ”, “ກໍໍ່ ສາ້ງ”, “ຂາຍຍກົ, ຂາຍຍໍ່ ອຍ ແລະ ສອ້ມແປງລດົ”,  “ບໍລກິານ ດາ້ນການ
ເງນິ ແລະ ປະກນັໄພ”,  “ການສກຶສາ”, ແລະ  “ການບໍລກິານອຼືໍ່ ນໆ” (ຖນັທ ີD) ໂດຍການ ຄ ນ ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ
ຂະແໜງການ ໃນປີ 2018 (%)6 ກບັ ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2018,   ຫຼຼື D= B*C; 

ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2019 ຕາມຂະແໜງ ການ ຕໍໍ່  1 ໄຕມາດ (E):  
➢ ຄດິໄລໍ່  ໂດຍການ ນໍາໃຊ ້ ສມົມຸດຕຖິານທີໍ່ ວໍ່ າ ລາຍຮບັຂອງຂະແໜງການໃດກໍໍ່ ຕາມແມໍ່ ນບໍໍ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະດ 

ການ(seasonality), ສາມາດ ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2019 ຕໍໍ່  1 ໄຕມາດ ຂອງແຕໍ່ ລະຂະແໜງການ (ຖນັທ ີE) ໂດຍ
ການ ຄ ນ ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2019 ຕາມຂະແໜງການ (ຖນັທ ີD) ກບັ ໂຕຄ ນ 0.25, ຫຼຼື E= D/4; 

 ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງໄຕມາດ 1 ປີ 2020 (ສະເລໍ່ ຍ % ຫຸຼດລງົ ທຽບກບັໄຕມາດ ທ ີ1 ຂອງ 2019) (F):  
➢ ໄດຈ້າກຂໍມ້ ນຈາກ “ການສໍາຫຼວດຜນົກະທບົ ຂອງ COVID-19 ຕໍໍ່  ທຸລະກດິ” ໂດຍສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ

ແຫໍ່ ງຊາດລາວ; 
ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັຂອງທຸລະກດິ ໃນໄຕມາດທ ີ1 ປີ 2020 (G)  

➢ ຄດິໄລໍ່  ໂດຍການ ຄ ນ ຄາດຄະເນ ລາຍຮບັ ປີ 2019 ຕໍໍ່  1 ໄຕມາດ ຂອງແຕໍ່ ລະຂະແໜງການ ກບັ ຜນົກະທບົຕໍໍ່ ລາຍຮບັ
ຂອງໄຕມາດ 1 ປີ 2020 (ສະເລໍ່ ຍ % ຫຸຼດລງົ ທຽບກບັໄຕມາດ ທ ີ1 ຂອງ 2019) ຫຼຼື G= E*F 

 
 
 

 
3 The World Bank- World Development Indicator - https://databank.worldbank.org 
4 ຂໍມ້ ນສະຖຕິ ິລາຍຮບັຂອງຂະແໜງການ ປີ 2018 (% ຂອງ GDP) ຕາມລາຄາໃນປີ ໂດຍ ສ ນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ, 
https://laosis.lsb.gov.la/tblInfo/TblInfoList.do 
5 ຂໍມ້ ນສະຖຕິ ິໂຕເລກ GDP ຂອງປີ 2018 ຕາມລາຄາປະຈບຸນັ (current USD), ໂດຍ The World Bank- World Development 
Indicator- https://databank.worldbank.org 
6 ຂໍມ້ ນສະຖຕິ ິອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງຂະແໜງການ ໃນປີ 2018 (%) ຄດິໄລໍ່ ຕາມລາຄາຄງົທີໍ່  ປີ 2012 ໂດຍ ສ ນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ, 
https://laosis.lsb.gov.la/tblInfo/TblInfoList.do 


