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Informing Decisions for Sustainable Development

ກອງທຶນສໍາລັບການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດ,ດັ່ງນັ້ນການແບ່ງສ່ວນຂອງທຶນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນດ້ານການພັດທະນາ. ວທີິການທົ່ວໄປໃນການແບ່ງສ່ວນຂອງທຶນ ທີ່ຈະຕ້ອງ
ເຮດັແມ່ນກໍາໜົດພື້ນທີ່ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີທຸກຍາກລົງໃສ່ໃນແຜນທີ່, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງພະຍາຍາມມຸ້ງ
ຈຸດໝາຍດ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກທີ່ມີອານາເຂດທີ່ກວ້າງຂວ້າງ
ທີ່ສຸດ. ແຕ່ຮບູການນີ້ເປັນວທີິການນໍາສະເໜທີີ່ອາດຍັງທັນບໍ່ສົມບູນແບບ ເພາະອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການຂາດຫາຍ
ໄປໃນບາງຢ່າງຂອງຂໍ້ມູນການແບ່ງສ່ວນ ໃຫ້ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ທຸກຍາກ. ປະເດັນຂອງຫັຼກຖານໃນການຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອການ
ວາງແນວທາງນະໂຍບາຍນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ລະມັດລະວັງຢ່າງສູງໃນການວເິຄາະທີ່ມີລາຍລະອຽດທາງ
ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ້ວາງຂວາງເຊິ່ງອາດຈະເຜີຍໃຫ້ເຫັນຮບູແບບຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນທັນທີທັນໃດ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດນໍາໄປສູ່ ວທີິການທີດີກ່ວາ, ມີຄວາມແນ່ນອນກ່ວາໃນຈດຸໝາຍ ທີ່ຈະສຸມໃສ່ນອກເໜອືໄປຈາກການ
ເລັງໃສພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກທາງດ້ານພູມສາດພຽງແຕ່ຢ່າງດຽວ,ແລະເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະການເຮດັໃຫ້ເປັນໜ່ວຍດຽວກັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນການວາງແຜນດ້ານການພັດທະນາ.

ການບັນລຸຜົນຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ: 
ວິທີການຕ່າງໆທີ່ນໍາສະເໜີໃນປະຈຸບັນ 
ທີ່ ສປປ ລາວ.

ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການຈະເລີນເຕີບຕົວທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ໃນໄລຍະທົດສະວັດ
ທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງຖືວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງໃນ
ບັນດາປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນທະວບີອາຊີຕາເວນັອອກ
ສ່ຽງໃຕ້. ລັດຖະບານລາວໄດ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ເຖິງປະເດັນກ່ຽວ
ກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງເປັນພາລະໜ້າທີ່
ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ.ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມີສ່ວນ
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ມຸ້ງເປົ້າໝາຍໄປທີ່ຜູ້ທີ່ປະສົບບັນ 
ຫາຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມີປະຫວັດຄວາມສໍາພັນທີ່ມີ 
ການເປັນມາ ໃນປະເທດຄື: ໄດ້ເລີ້ມມີຂຶ້ນໃນຊຸມ ປີ 2000
ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງບັນດານັກຄົ້ນຄ້ວາທັງຫຼາຍ ໄດ້ນໍາໃຊ້
ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ
ແຂວງເພື່ອລະບຸຮຽບຮຽງການຈັດກຸ່ມບັນດາເມືອງທຸກ
ຍາກ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ຍຸດທະສາດດ້ານການເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດ ແລະດ້ານການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ (NGPES) ໃນຖານະທີ່ເປັນເຂດທີ່ມີ 
ຄວາມສໍາຄັນລໍາດັບທໍາອິດ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມ ສິ່ງດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ສໍາລັບ
ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນຫຼາຍປີທໍາອິດຂອງ ຍຸດທະສາດ
ດ້ານການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດແລະ
ດ້ານການລົບລ້າງ ຄວາມ ທຸກຍາກ (NGPES) ປີ 2003-
5), ສ່ວນແຜນທີ່ ແລະລາຍຊື່ຂອງບັນດາເມືອງທຸກຍາກ 
ຍັງຄົງເປັນເຄື່ອງມືນໍາທາງ ໃຫ້ແກ່ ຈຸດໝາຍຂອງການ
ການລົບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກຕະຫຼອດມາໃນຫຼາຍທົດ
ສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະການບໍລິໂພກໃນລາວ 
(LECS) ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຕົ້ນຕໍ ຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອສັງເກດ
ການໃນການກ້າວໄປທີ່ດີຂຶ້ນແລະການວິເຄາະການ
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືໃນທົ່ວປະເທດ.
ເມື່ອໄລຍະບໍ່ດົນນານມານີ້, ເຕັກນິກຄາດຄະເນຈາກ
ການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຂະໜາດໜ້ອຍ ໄດ້ຖືກເອົາໄປນໍາ
ໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ 
ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຮວບ
ຮວມລວມຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການບໍລິໂພກໃນລາວ LECS-III (2002/3) ແລະ
ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດຜົນລະເມືອງ ແລະທີ່ຢູ່ອາໃສ
(2005)(Epprecht et al., 2008), ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນ
ຂອງການຄາດຄະເນທີ່ມີຜົນສູງ ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີ
ພາບຂອງປະຊາຊົນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການວເິຄາະແລະການກໍາໜົດຈດຸໝາຍດີຂຶ້ນກ່ວາເດີມ.
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ຂໍ້ມູນສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ມີນາ 2013

ສປປ ລາວ

ວິທີການຕ່າງໆທີ່ນໍາສະເໜີໃນປະຈຸບັນໄດ້
ບັນລຸຜົນຕໍ່ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຄືແນວໃດ?

ຫັຼກຖານໃນການຄົ້ນຄ້ວາ
ເພື່ອການວາງແນວທາງ

ນະໂຍບາຍຈຸດໝາຍ 
ຂອງການລົບລ້າງ 
ຄວາມທຸກຍາກ 
ທີ່ ສປປ ລາວ:

1

ເລັງຈຸດໝາຍໃຫ້ທຶນທາງດ້ານການພັດທະນາຕາມບັນດາເມືອງທີ່ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງແມ່ນວິທີ
ທາງທີ່ມີການປະຕິບັດເປັນປະຈ�ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ. ແຕ່ວາ່ໃນການສຸມໃສ່ເຂດພື້ນທີ່
ທີ່ປະສົບຄວາມທຸກຍາກອາດຈະມີຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ຢ່າງໃຫຍ່ໃນຂໍ້ມູນການແບ່ງສ່ວນຂອງປະ
ຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີທຸກຍາກແທ້ ເພາະພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນອາໃສຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ບໍ່ປະສົບຄວາມທຸກຍາກ
ເທົ່າທີ່ຄວນ.

ມີວິທີການນ�ສະເໜີທີ່ເປັນໄດ້ໃນສອງແງ່ສອງທາງເພື່ອຈຸດໝາຍຂອງການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
ທີ່ຈ�ເປັນຕ້ອງເຮັດ ໃນສ.ປ.ປລາວ. ວິທີການທີ່ (1) ຄວນຈະເລັງໃສ່ ເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ, 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ມີອັດຕາຄວາມ ທຸກຍາກສູງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ວິທີທີ່ (2) ຄວນເລັງໃສ່ ປະຊາຊົນ 
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ແລະຜູ້ທີ່ອາໃສ່ໃນວົງແວດລ້ອມ ຂອງສັງຄົມ ເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີສະພາບທີ່ດີກ່ວາ ແຕ່
ຈະມີຈ�ນວນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກເປັນຈ�ນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສະພາບໂດຍສະເພາະທີ່
ເປັນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງ.

ມີລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະເຕັກນິກທາງດ້ານການວິເຄາະໃໝ່ 
ທີ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ ການ ຮ່າງນະໂຍບາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈ�ເປັນຕ້ອງມີການເລັງຈຸດໝາຍ
ໃສ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ກວ່າເດີມ.

ຂໍ້ຄວາມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ



ຄົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກມີຢູ່ໃສ?
(ຮູບທີ 1a) ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ
ໃນບ້ານໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າມີລາຍຮັບທີ່ຕໍ່າ
ກວ່າລາຍໄດ້ພື້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນຂອງຊາດສິ່ງດັ່ງກ່າວ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມທາງດ້ານ
ພູມສາດທີ່ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່າ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ທີ່ເປັນໄປໃນທາງກັບກັນ ຄື ອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນສູງໃນເຂດພູສູງ ແລະພູພຽງ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາປ່ຽນແປງກະຈາຍຈ�ນວນຕົວຈິງຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນແຕ່ລະບ້ານ,
ພວກເຮາົຈະເຫັນຮບູແບບ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ
(ຮູບທີ 1b) ຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ສູງຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີ 
ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງເຊິ່ງ
ໂດຍປົກກະຕິຈະມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່າ. ແລະ 
ສ່ວນໃຫຍ່ເຂດພູສູງແລະພູພຽງ ເຊິ່ງມີອັດຕາຄວາມ
ທຸກຍາກສູງທີ່ສຸດຕາມບັນດາບ້ານຕົວຈງິ ຈະມີປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມີພຽງແຕ່ເປັນຈ�ນວນນ້ອຍ
ເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບບັນຫາຕົວຈິງທີ່ກ່າວ
ມານັ້ນແມ່ນໄດ້ກ�ເນີດຈາກພື້ນຖານ ການກະຈາຍທີ່
ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງປະຊາກອນໃນທົ່ວປະເທດເຊິ່ງ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນແມ່ນສູງໃນເຂດທົ່ງ
ພຽງ, ຕົວເມືອງແລະອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງ. ສ່ວນໃນເຂດ
ພູສູງແລະພູພຽງທີ່ມີປະຊາກອນອາໃສຢູ່ໜ້ອຍ. ສິ່ງດັ່ງ
ກ່າວນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ມີພຽງແຕ່ 10% ຂອງປະຊ
າກອນທັງໝົດຂອງເຂດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ມີ
ລາຍໄດ້ພື້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນ, ສະແດງວາ່ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມ
ເປັນຈິງແລ້ວ ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກກໍ່ຍັງມີຫຼາຍ
ໃນເຂດພູສູງ ແລະ ພູພຽງ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນ
ອາໃສຢູ່ບໍ່ໜາແໜ້ນ ແຕ່ວ່າເກືອບໝົດທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ 
ແມ່ນມີຄວາມທຸກຍາກ.
 
ກົງກັນຂ້າມກັນລະຫ່ວາງເຂດທຸກຍາກເມື່ອທຽບກັບ
ປະຊາກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກນີ້ ມີຜົນຕໍ່ທີ່ສ�ຄັນສ�
ລັບເປົ້າຫມາຍຂອງ ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ.
ສຸມໃສ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນທຸກຍາກໄດ້ກ�ນົດວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກ່ວາເປົ້າ
ໝາຍຂອງການປຽບທຽບເຂດທີ່ສາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດີ
ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດອາໃສຢູ່.

ແມ່ນໃຜຄືຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມ
ທຸກຍາກ?
ການທີ່ໄດ້ມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ຂັດແຍ່ງກັນໃນຄວ

າມທຸກຍາກທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ທັງໝົດເປັນສິ່ງທີ່ສ�ຄັນທີ່
ຕ້ອງຖາມວ່າໃຜຄືຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ. ໃນຂໍ້ກ�ນົດ
ກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມຄົນສ່ວນໃຫຍ່, ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າ
ທີ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄທ ມີຈ�ນວນເຖິງ 68% ຄົວເຮືອນ 
ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ, ແລະໃນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ (ມົ້ງ-
ຂະແມ, ຊີໂນ-ຕິເບດ ແລະລາວສູງ - ມ້ຽນ)ເຊິ່ງເປັນ
ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອປະມານ 32%. ໂດຍລວມແລ້ວ, 22%
ຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາລາວ-ໄທ ຖືວ່າເປັນຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມທຸກຍາກ, ຖ້າທຽບກັບ 59% ຄົວເຮືອນທີ່ເປັນ
ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ (ຮູບທີ 2b).

ແຜນທີ່ສະແດງອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນບ້ານໃນບັນດາ
ຄົວເຮືອນທີ່ເປັນຊົນເຜົ່ານ້ອຍ ແລະຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ພາ
ສາ ລາວ-ໄທ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ໃນສອງຮູບແບບຫຼັກທີ່
ສ�ຄັນ. ຮູບແບບທ�ອິດ ແມ່ນແຜ່ນທີ່ສະແດງແນວໂນ້ມ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ສ�ລັບການແຍກອອກເປັນສ່ວນຕາມ
ເຂດພູມສາດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ (ຕາມເອກະສານ 
Messerli et al, 2008) ເຊັ່ນ: ຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາ 
ລາວ-ໄທ ມີການ ອາໃສໂດຍ ຫຼັກຢູ່ຕາມເຂດທົ່ງພຽງ 
(ຮູບທີ 3a) ໃນຂະນະທີ່ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ອາໃສຢູ່
ເຂດພູສູງ ແລະພູພຽງເປັນສ່ວນໃຫຍ່ (ຮູບ 3b). 

ຮູບແບບທີສອງ ກໍ່ຄືແຜນທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຮູບແບບຂອງພື້ນທີ່ອະນາເຂດທີ່ກວ້າງໄກຂອງ
ຄວາມທຸກຍາກໂດຍລວມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 
ທີ່ ເ ປັ ນ ແ ບ ບ ດ ຽ ວ ກັ ນ ສ�ລັ ບ ທັ ງ ສ ອ ງ ຊົ ນ ເ ຜົ່ າ ຄື 
ຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນສ່ວນນ້ອຍ ແລະທີ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄທ. 
ແລະເຊັ່ນດຽວກັນ ບັນດາຄົວເຮອືນທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນ
ນ້ອຍໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າເປັນ 
ຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກກ່ວາຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາ
ລາວ-ໄທ, ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ

ຮູບທີ 1. (a) ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕາມໝູ່ບ້ານ 
ຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ (b) ຄວາມໜາແໜ້ນ 
ຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນຂັ້ນບ້ານ.

ຄວາມທຸກຍາກມີການກະແຈກກະຈາຍບໍ່ສະໝໍ່າ
ສະເໝີ ໃນ ສ.ປ.ປລາວ: ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່
ອາໃສຢູ່ຕາມເຂດພູສູງ ແລະພູພຽງ ແມ່ນທຸກຍາກ, 
ໃນຂະນະທີ່ເຂດທົ່ງພຽງຈະມີອັດຕາສ່ວນຕໍ່າ 
ກວ່າ. ແຕ່ວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂດທົ່ງພຽງໄດ້ກາຍເປັນ
ເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ມີປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ ແລະ
ເປັນເຂດບ່ອນຢູ່ພັກອາໃສຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະທດ
ທີ່ມີຄົນທຸກຍາກອາໃສຢູ່.

ຮູບທີ 2:   ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້
ພາສາ ລາວ-ໄທ ແລະຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາອື່ນໆທີ່ອາໃສ
ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈັດແບ່ງຕາມເພດ ທີ່ເປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ.

ເ�ດທບຖືວາ
ທຸກຍາກ

ເ�ດທຸກຍາກ
ແ�ບສ�ຄ�ນ

ລ�ດ�ບທ�ອິດ
ເ�ດທຸກຍາກທສ�ຄ�ນ

ລ�ດ�ບທ�ອິດ

% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ
ທ�ງໝ�ດ

% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ
ທມີຄວາມທຸກຍາກ
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ຄອບຄ�ວ: ຫ�ວໜາຄອບຄ�ວ
ເ�ດຊາຍ

ຫ�ວໜາຄອບຄ�ວ
ເ�ດຍິງ

a b

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ

ວຽງຈັນ   ວຽງຈັນ   

ກຸງເທບ

ຮ່າໂນຍ ຮ່າໂນຍ

ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຄວາມທຸກຍາກ
(ຈໍານວນຕົວຈງິຂອງຄົນທຸກຍາກ).

1 ຈ� = 100 ຄົນ
ຕໍ່າກວ່າ ລາຍໄດ້ພຶ້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນ

ເຂດທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄວາມ
ທຸກຍາກແມ່ນຢູ່ໃສ?

ການວິເຄາະທາງດ້ານຂໍ້ມູນໃນການສ�ຫຼ
ວດ ການໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍລິໂພກໃນລາວ 
(LECS) ປີ 2002/3 ແລະ 2007/8 ເຮັດໃຫ້ຮູ້
ໄດ້ເຫັນແຈ້ງຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະເລິກເຊິງ
ໃນການປ່ຽນແປງ ດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ທຸກຍາກ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນໄລຍະເວລາທີ່
ຜ່ານມາບໍ່ດົນມານີ້. ໃນຂະນະທີ່ມີການຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນປະເທດເປັນໂດຍລວມ, 
ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ໃນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຈະແຈງ້ເຖິງ
ຄວາມກ້າວໄປທີ່ດີຂຶ້ນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ.

ເຊັນດຽວກັນກັບອັດຕາຄວາມທຸກຍາກກໍ່ມີຕົວ
ເລກຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໃນລະຫວ່າງ 5 ປີນັ້ນ
ຄືປະມານ 6% ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະມານ
 3 % ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຄວາມກ້າວໄປທີ່ດີຂຶ້ນ
ໃນເຂດພູສູງ ແລະພູພຽງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 
ແມ່ນມີການເປັນໄປຢ່າງຊ້າໆສະເພາະຕົວ. 
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແມ່ນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງແຖບດຊົນນະບົດ 
ທີ່ຢູ່ທົ່ງພຽງ ແລະເຂດພື້ນທີ່ສູງຊັນລະດັບກາງ, 
ເຊິ່ງແມ່ນເປັນເຂດທີ່ເຂົ້າໄປເຖິງຕະຫຼອດ. 

ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດລົງໂດຍລວມໃນອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງເຂດຕົວເມືອງກໍ່ຕາມ, ແຕ່
ຈ�ນວນຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ
ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 12%. ສິ່ງນີ້ບົງບອກຢ່າງ
ຈະແຈງ້ເປັນເຫດມາຈາກຂະບວນການຂະຫຍາຍ
ຕົວກາຍເປັນເມືອງຈາກການຍົກຍ້າຍຂອງ
ປະຊາກອນມາອາໃສຢູ່ເຮັດໃຫ້ເປັນການ
ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນການເຕີບ
ຕົວຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກໃນ
ບັນດາຕົວເມືອງ ສະຫຼັບກັບເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ
ປະຊາກອນທີ່ທຸກຍາກຫຼາຍໃນເມື່ອກ່ອນ.



ໃນທ້ອງຖິ່ນຄ້າຍຄືກັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກໃຕ້
ຂອງປະເທດ (ຕໍ່າໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະສູງໃນເຂດພູສູງ 
ແລະເຂດພູພຽງ). ສ່ວນໃນເຂດພາກເຫນອື, ຈະມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປລະຫ່ວາງສອງກຸ່ມຊົນເຜົ່ານີ້: 
ຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄທ ມີແນວໂນ້ມໃນສະພາບ
ການເປັນຢູ່ທີ່ດີກ່ວາ ຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນສ່ວນນ້ອຍ, ໂດຍ
ບໍ່ຕ້ອງຄ�ນຶງວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຂດໃດ. 

ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາລາວ-ໄທ,ຈະບໍ່ມີຄວາມ 
ແຕກຕ່າງກັນໃນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ລະຫວ່າງ ຫົວ
ໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນເພດ ຍິງ ແລະຊາຍ (ທັງສອງແມ່ນ 
22%).ແຕ່ສ�ລັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆລະຫວ່າງຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວທີ່ເປັນເພດຊາຍຈະມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ
ສູງກ່ວາ (60%) ເມື່ອທຽບກັບເພດຍິງ (45%), ເບິ່ງຮບູທີ 2.

ຈຸດໝາຍທີ່ແນ່ໃສ່ບັນຫາຄວາມ
ທຸກຍາກໃນປັດຈຸບັນ, ບັນລຸຜົນ
ເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ບໍ່?
ບາງໂຄງການໃນຂະແໜງການທີ່ມີຈດຸໝາຍແນ່ໃສ່ໂດຍ
ສະເພາະເຈາະຈົງຄົວເຮືອນໃນເຂດພື້ນທີ່ໃດເຂດໜຶ່ງ
(ເຊັ່ນ: ກອງທຶນເທົ່າທຽມສາທາລະນະສຸກຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ) - ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຈຸດໝາຍການເລັງໃສ່
ຄົວເຮືອນ. ແຕ່ກົນໄກຫຼັກທີ່ສ�ຄັນສ�ລັບການວາງຈຸດ
ໝາຍໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ຮູບທີ 5.  ຮູບລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກທີ່

ອາໃສຢູ່ໃນເມືອງ, ຕາມປະເພດຂອງຄວາມທຸກຍາກ.

ຮບູທີ 3. (a)  ຮບູແບບພື້ນທີ່ອານາເຂດທີ່ກວ້າງໄກ
ຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີຈ�ນວນ
ສ່ວນຫຼາຍ, ແລະ (b) ຊົນເຜົ່າທີ່ມີຈ�ນວນສ່ວນ
ນ້ອຍໃນຂັ້ນບ້ານ.

ສ່ວນຫຼາຍຂອງຊົນເຜົ່າລາວ, ຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາ
ລາວ-ໄທເປັນຕົ້ນ, ມີແນວໂນ້ມອາໃສຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ 
(a), ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດພູສູງແລະ ພູພຽງ
ເປັນເຂດອາໃສຢູ່ຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ (b).

ໃນເຂດພາກເໜອື, ຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄທ
ມີແນວໂນ້ມທີ່ມີຊີວດິການເປັນຢູ່ທີ່ດີກວ່າ ບັນດາ
ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ເຂດພາກໃຕ້ຮບູ
ແບບຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພ
າສາ ລາວ-ໄທ ແລະ ບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ 
ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ (ນັ້ນໝາຍເຖິງ, ໃນບັນດາ
ໝູ່ບ້ານທີ່ທັງສອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າອາໃສຢູ່)
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ຄອບຄ�ວ: ຫ�ວໜາຄອບຄ�ວ
ເ�ດຊາຍ

ຫ�ວໜາຄອບຄ�ວ
ເ�ດຍິງ

ແມ່ນຖືເອົາດ້ານພູມສາດ, ໂດຍອີງຕາມເມືອງທີ່ຖືກ
ລະບຸໃຫ້ເປັນເມືອງທີ່ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດໃນຍຸດທະ
ສາດດ້ານການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດ 
ແລະດ້ານການລົບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ. ເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ເມືອງທີ່ເປັນຈຸດໝາຍພື້ນຖານມີການບັນ
ລຸຜົນເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີມີຄວາມທຸກຍາກໄດ້?

ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນປະກົດວ່າວ່າ ມີການຖືກລືມຫຼາຍ
ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ. ຮູບທີ 4a 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 72 ເມືອງທີ່ຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນເມືອງທຸກ 
ຍາກ (ໃນນັ້ນມີ 47 ເມືອງທີ່ຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນເມືອງທຸກ 
ຍາກທີ່ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບ 
ທີ່ເປັນສີແດງ). ແຕ່ໃນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົ
ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດບໍ່ໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນ

ສ.ປ.ປ. ລາວ: 
72 ເມືອງທີ່ຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນ

ເມືອງທຸກຍາກ

ຮູບສະແດງທີ 4. (a)  ເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸໃຫ້
ເປັນເມືອງທຸກຍາກທີ່ສ�ຄັນອັນດັບທ�ອິດ (ສີແດງ) 
ແລະ ເມືອງທຸກຍາກທີ່ບໍ່ຖືວ່າ ສ�ຄັນຫຼາຍ (ສີສົ້ມ) 
ໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ (b) ຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງຄວາມທຸກຍາກ (ຈ�ນວນຕົວຈິງຂອງຄົນທຸກ
ຍາກ)ໃນເມືອງທຸກຍາກທີ່ສ�ຄັນອັນດັບທ�ອິດ (ສີແດງ),
ເມືອງທຸກຍາກທີ່ບໍ່ຖືວ່າສ�ຄັນຫຼາຍ(ສີສົ້ມ)ແລະ 
ເມືອງທີ່ບໍ່ທຸກຍາກ (ສີຟ້າ).

ຍຸດທະສາດທາງດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ໃນລາວຕົ້ນຕໍ ລະບຸໃຫ້, ຈາກ 142 ເມືອງ, 72 ເມືອງ
ຖືເປັນເມືອງທຸກຍາກ, 47 ເມືອງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເປັນເມືອງ
ທຸກຍາກທີ່ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດໃນລະດັບສູງ, ການ
ວິເຄາະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ອີງໃສ່ການກະແຈກ
ກະຈາຍທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີຂອງປະຊາກອນ, ມີພຽງ
ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງປະເທດທີ່ມີຄົນທຸກຍາກອາໃສ
ຢູ່ໃນເຂດເມືອງທຸກຍາກ ທີ່ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດໃນ
ລະດັບສູງ.ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ອາໃສຢູ່ ໃນເມືອງທີ່ຖືກ
ລະບຸວ່າ “ບໍ່ຖືວ່າທຸກຍາກ”.

a b

a b

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ

ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ການຈັດປະເພດປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ
ໃນເມືອງຕ່າງໆ:

1 ຈ� = 100 ຄົນ ຕໍ່າກວ່າ ລາຍໄດ້ພຶ້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນ

ຖືວ່າບໍ່ທຸກຍາກ

ທຸກຍາກ

ທຸກຍາກ ແລະສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດ

ວຽງຈັນ   ວຽງຈັນ   

ກຸງເທບ ກຸງເທບ

ຮ່າໂນຍ ຮ່າໂນຍ

ຕາມອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍທີເປັນຄອບເຮອືນທີທຸກຍາກ
47 ເມືອງທຸກຍາກທີ່ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດ ໃນປີ (2003-2005)

ແຜນທີ່ ຜະລິດໂດຍ NSC. ເດືອນກໍລະກົດ 2003.

ແຫ່ຼງໃຫ້ຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານສະຖິຕິກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກ, 

ຄະນະກ�ມະການ/ ເຈົ້າໜາ້ທີ່ ໃນຂັ້ນແຂວງ.

25 ເມືອງທີ່ລະບຸໃຫ້ເປັນເມືອງທຸກຍາກ
70 ເມືອງທີບໍ່ລະບຸໃຫ້ເປັນເມືອງທຸກຍາກ

ຕົວເມືອງເຫຼົ່ານັ້ນ (ຮູບທີ 5). ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ 
ໃນຄວາມເປັນຈິງອາໃສຢູ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ລຽບ 
ຕາມເຂດລ�ແມ່ນ�ຂອງ (ເຂດທີ່ເປັນສີຟ້າ ໃນຮູບທີ 
4b), ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມຜິດພາດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃດໆທັງນັ້ນ ພາຍໃຕ້ ກົນໄກຂອງຈຸດໝາຍການ
ເລັງໃສ່ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ.

ຮູບທີ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ: 
ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ ອາໃສ
ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືວາ່ບໍ່ທຸກຍາກ ຫືຼ ເຂດທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກທີ່
ບໍ່ໄດ້ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດ. ສ່ວນທີ່ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມ 
ທຸກຍາກສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດ ແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ມີພຽງ
ແຕ່ເຄິ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ
ໃນຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ແລະມີພຽງແຕ່ 
20% ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກມີຫົວໜ້າຄອບຄົວທີ່ເປັນ
ເພດຍິງ.



ທັດສະນະທີ່ສະແດງຄວາມໝາຍໃນເອກກະສານສິ່ງພິມນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບ(ບັນດາ)ຜູ້ຂຽນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະຈະບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຈ�ເປັນທີ່ຕ້ອງຄ�ນຶງໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ 
ອົງກອນທີ່ສະໜອງທຶນ ຫຼື ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.

Centre for Development and 
Environment (CDE)
Country office in the Lao PDR

ອີແມວ: info@decide.la
ເວບໄຊ໌: www.cde.unibe.ch

ສໍາລັບຂໍ້ມູນ The Lao DECIDE info
Lao DECIDE info ເປັນການລິເລີ່ມຂອງການຮວ່ມມື
ຂອງລັດຖະບານສປປ ລາວ ແລະລັດຖະບານ ປະເທດ
ສະວດິເຊີແລນ. ໃນແຜນການ ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈດັຕັ້ງ
ການດ�ເນີນງານ ດ້ວຍການສະໜບັສະໜນູທາງດ້ານ
ວຊິາການຈາກສູນເພື່ອການພັດທະນາແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ,
ເຊິງມີຄູ່ຮວ່ມງານຄື ການເຂົ້າຮວ່ມຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ
, ແລະດ້ວຍການຮບັເອົາທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ ຈາກຫ້ອງການ
ການຮວ່ມມືປະເທດສະວດິເຊີແລນ (SDC).

Lao DECIDE info ແມ່ນມີຄວາມມຸ້ງໝາຍທີ່ຕ້ອງການ 
ສົ່ງເສີ່ມ ບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ
ພ້ອມທີ່ຈະຖືກເອົາໄປນ�ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງກ້ວາງ
ຂວາງໃນກຸ່ມຂະແໜ່ງການພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະຂົງ
ເຂດລະດັບການຈັດຕັ້ງທຸກໆຂັ້ນ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການ
ສະໜັບສະໜູນ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີໃນການວາງແຜນ
ດ້ານການພັດທະນາ  ແລະການຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ໃນສປປ ລາວ.

ສ�ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:  www.decide.la

Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC)

State Secretariat for Economic A�airs (SECO)

ສໍາລັບບົດຄວາມເພີ່ມຕື່ມ:

Messerli P, Heinimann A, Epprecht M, Phonesaly S, Tiraka C, and Minot N. 2008. Socio-Economic 
Atlas of the Lao PDR – an analysis based on the 2005 Population and Housing Census. Geo-
graphica Bernensis, Bern and Vientiane. 178pp

Epprecht M, Minot N, Dewina R, Messerli P, Heinimann A. 2008. The Geography of Poverty and 
Inequality in the Lao PDR. Bern, Switzerland and Washington D.C., USA: Geographica Bernensia, 
NCCR North-South, University of Bern, and International Food Policy Research Institute IFPRI.

ການເຂົ້າໄປພົວພັນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ຄວາມທີ່ມີຈ�ນວນປະຊາກອນເບົາບາງ, ໃນພື້ນທີ່ເຂດພູສູງ ແລະພູພຽງຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ການປະສົບກັບບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດ, ເຖິງແມ່ນວາ່ ປະຊາ 
ຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ໃນສປປ ລາວ ຈະອາໃສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນເຂດທີ່ມີທຸກຍາກໜ້ອຍກໍ່ຕາມ. ເພື່ອຈັດການກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, 
ມັນມີຄວາມຈ�ເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດທາງດ້ານຈຸດໝາຍ ທີ່ເປັນໄດ້ໃນສອງແງ່ ສອງທາງ.

ໃນພື້ນທີ່ເຂດພູສູງ ແລະພູພຽງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ສັກກາຍາພາບຊັບ
ພະຍາກອນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແມ່ນມີການຖືກໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ສ�ລັບເຂດ ທີ່ບໍ່ຖືວ່າມີຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍໂຄງການສົ່ງເສີມຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກ
ທີ່ມີຈຸດໝາຍທີ່ຕ້ອງເລັງໃສ່ ໃນເຂດພື້ນທີ່ມີ ທຸກຍາກ ທັງໝົດ. ວິທີການ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນຈຸດໝາຍ ລວມມີທັງ ການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານພື້ນຖານ ຫຼື 
ການປັບປຸງໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ ສ�ຄັນລ�ດັບທ�ອິດ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ປະຊາຊົນໜາແໜ້ນ, ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກສ່ວນຫຼາຍໄດ້ອາໃສຢູ່ຄ່ຽງຄູ່ໄປກັບປະຊາຊົນທີ່ມີສະພາບທີ່ດີກວ່າ. ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, 
ໂຄງການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຄວນຈະວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມ ຊ່ວຍເຫືຼອ. ຕົວຢ່າງ ການຍົກເວັ້ນຄ່າທ�ນຽມບໍລິການທາງ
ສັງຄົມສ�ລັບກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມແລະສະໜັບສະໜູນຜູ້ທີ່ມີການຍົກຍ້າຍ ຊົນນະບົດ–ຕົວເມືອງ. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຈ�ເປັນທີ່
ມີເພື່ອກ�ນົດປະຊາກອນ ແລະເຂດທີ່ຢູ່ ໃນຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະ. ລະບົບຂໍ້ມູນທາງດ້ນພູມສາດແລະສະຖິຕິເທັກນິກ (GIS), ການນ�ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກ, 
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການສ�ຫຼວດຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະການສ�ຫຼວດຄົວເຮືອນເພື່ອລະບຸເຂດພື້ນທີ່ ແລະເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາ ກຸ່ມສັງຄົມໂດຍ
ສະເພາະເຈາະຈົງ, ອາດເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສ�ຄັນ ໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂໍ້ມູນໃນການຕັດສິນດ້ານນະໂຍບາຍ.

ວິທີການນ�ສະເໜີນີ້, ຈະໂດຍວິທີໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນຈ�ເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນ ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ການວິເຄະ, ການປັບປຸງ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການເຣັດໃຫ້ເປັນໜ່ວຍດຽວກັນທາງດ້ານຂ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນພາບຂອງຄວາມສ�ຄັນ
ຂອງຈຸດໝາຍຂອງການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີ່ຖືກຕ້ອງແນ່ນອນ,ລັດຖະບານຈະຕ້ອງຮັບປະກັນເຖິງໂຄງຮ່າງແບບແຜນ ແລະ ຂະບວນການດ�ເນີນງານທີ່
ຈ�ເປັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດຕາມລ�ດັບຂັ້ນຕອນ ກໍ່ແມ່ນໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະບ�ລຸງຮັກສາຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ.

•

•

•

ນິຍາມ
ລາຍໄດ້ພຶ້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນອ້າງອີງໄປ
ຫາລາຍໄດ້ພຶ້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນໃນຂັ້ນບ້ານທີ່ໄດ້ຖືກ
ນໍາໃຊ້ໃນການວິເຄາະ ກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດໃນ
ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະການບໍລິໂພກຂອງຜົນລະເມືອງ
ລາວ (LECS III) ໃນປີ 2002–3. ສິ່ງທີ່ກ່າວມາ 
ເປັນການໃຊ້ຈ່າຍຄິດໄລຕໍ່ຫົວຄົນ (ລວມມີທັງມູ
ນຄ່າຂອງການຜະລິດຢູ່ເຮືອນ ແລະປັບໃສ່ພາກ
ພື້ນແລະລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕາມລະດູການ) 
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຊື້ 2,100 ກິໂລກະລໍຣີ ຕໍ່ຄົນ
ຕໍ່ມື້ນໍາໃຊ້ກະຕ່າ ອາຫານຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ໃນ
ຖານະຂັ້ນ 3, ບວກກັບ ເງິນທີ່ຈ່າຍໃຫ້ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ
ສະບຽງອາຫານເທົ່າກັນກັບສິ່ງທີ່ຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານີ້
ຈ່າຍໃນລາຍການທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ.

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນອ້າງອີງໄປຫາອັດຕາ 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນປະຊາຊົນທີ່ມີລາຍໄດ້ 
ຕໍ່າກວ່າ ລາຍໄດ້ພຶ້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນ.

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມທຸກຍາກແມ່ນອ້າງອີງ
ໄປຫາຈໍານວນຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມ
ທຸກຍາກໃນເຂດໃດໜຶ່ງ. ທຸກຄັ້ງ ເຂດທີ່ມີອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກສູງແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຈໍານວນ
ປະຊາກອນເບົາບາງ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມໜາແໜ້ນ
ຂອງຄວາມທຸກຍາກຕໍ່າຢ່າງແທ້ຈິງ. ເຂດທີ່ມີ
ປະຊາຊົນຫຼາຍ, ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ທຸກຄັ້ງ ຈະມີອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກຕໍ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັນແຕ່ມີຄວາມໜາ
ແໜ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກທີ່ຍັງສູງ.


