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ຄານາ
ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານສະບັບນີ້ ຮຽບຮຽງຂີ້ນໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນາຂອງຄະນະ
ກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບາງຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງ
ປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈາປີ 2017. ໜື່ງໃນຜົນໄດ້ຮັບ ທື່ໄດ້ຖກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແມ່ນຕິດພັນກັບການພັດທະນາລະບົບຂໍໍ້
ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມຄວາມເຂັີ້ມແຂງ

ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍໍ້ມູນທຖ
ື່ ກຕ້ອງ, ມຄຸນ

ນະພາບສູງ ແລະ ທັນຕາມເວລາ ເພື່ອປະກອບເຂົີ້າໃນຮອບວຽນການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທນ ຂອງພາກລັດ,
ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການສກສາ ແລະ ການພັດທະນາສມແຮງງານ ແລະ ລວມ
ໄປເຖິງອຸດສາຫະກາ ຂອງພາກເອກະຊົນ. ສະນັີ້ນ, ເພື່ອສກສາຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຂອງ ສປປ

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ລາວ ທື່ມໃນປະຈຸບັນ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ, ພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮ່ວມມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັນ ສ້າງໂຄງການພັດທະນາແບບຈາ
ລອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍມນັກຄົີ້ນຄວ້າທື່ມປະສົບການຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ປະກອບເປັນຄະນະ
ວິຊາການ ເປັນຕົີ້ນ: ນັກວິຊາການດ້ານແຮງງານ, ສະຖິຕິ ແລະ ເສດຖະສາດ ຕາມຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັີ້ງຄະນະ
ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ, ສະບັບເລກທ 6371/ສສກ.ຄຊພຊ, ລົງວັນທ
03 ຕຸລາ 2018.
ການພະຍາກອນດັັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ນາໃຊ້ທິດສະດເສດຖາມິຕິ ໃນການສ້າງແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ເຊິື່ງຮູບແບບຈາຮອງດັັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ຈາກທຸລະກິດທື່
ເກດໃໝ່ ແລະ ທຸລະກິດທື່ມຢູູ່ແລ້ວໃນໄລຍະ 3-5 ປີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຂະແໜງເສດຖະກິດທື່ສາ
ຄັນຂອງ ສປປ ລາວ 9 ຂະແໜງຕົີ້ນຕໍຄ: ກະສິກາ, ອຸດສະຫະກາປຸງແຕ່ງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານນ້າ, ກໍໍ່ສ້າງ, ການສກ
ສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ທື່ພັກເຊົາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ; ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົັ່ງ.
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພະຍາກອນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈານວນແຮງງານທື່ຈະເຂົີ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍອງ
ຕາມລະດັບການສກສາ ແລະ ຂະແໜງເສດຖະກິດ ທື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ; ຊື່ງຂະແໜງການເສດຖະກິດທື່ຈະມຄວາມ
ຕ້ອງການ ແຮງງານຫຼາຍແມ່ນ ຂະແໜງກະສິກາ (15.619 ຄົນ), ກໍໍ່ສ້າງ (10.035 ຄົນ), ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ
(5.620 ຄົນ), ແລະ ການສກສາ (3.494 ຄົນ) ຕາມລາດັບ. ລາຍລະອຽດຂອງການພະຍາກອນ ແລະ ການສົມທຽບ
ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໄດ້ສະແດງໃນບົດລາຍງານດັັ່ງກ່າວນ.ີ້
ຂ້າພະເຈົີ້າເຊື່ອໝັີ້ນວ່າ ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ສາມາດເປັນຂໍໍ້ມູນອ້າງອງໃຫ້ທັງພາກລັດ,
ເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອການົດທິດທາງໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ, ການດັດສົມ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍໍ່ຄການສ້າງກາລັງແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕະຫລາດແຮງງານ, ໄປຕາມທິດທາງການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ທັງໃນປະຈຸບັນ
ແລະ ອະນາຄົດ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ 23 ກໍລະກົດ 2019
ທ່ານ ນາງ ໃບຄາ ຂັດທິຍະ
ຮອງລັດຖະມົນຕ
ຫົວໜ້າຄະນະຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ
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1.

ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ມ ປະຊາກອນທັ ງ ໝົ ດປະມານ 6.9 ລ້ ານຄົ ນ (ອ ງຕາມການສ າຫຼ ວ ດແຮງງານ ປີ 2017).
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊນກັບວິກິດການດ້ານ
ການເງິນຂອງອາຊ ພຽງເລັກນ້ ອຍ ໃນປີ 1997-1998 ແລະ ວິກິດການດ້ານການເງິນຂອງໂລກ ໃນປີ 20082009, ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໍ່ຢູູ່ໃນລະດັບສູງ , ສະເລ່ຍ 7,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍໍ່ປີ ໃນ
ຊ່ວງປີ 2002 – 2017 (ຮູບ1.1) ເຊິື່ງເປັນອັດຕາທື່ສູງຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດພາກພີ້ນ.
ຮູບ 1.1. ສ່ວນຮ້ອຍການເຕບໂຕລວມຍອດມູນຄ່າເພື່ມ (ຕາລາຄົງທື່) 2002 - 2017
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ
ປັດໄຈຂັບເຄື່ອນຕົີ້ນຕໍຂອງເສດຖະກິດລາວ ແມ່ນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ກໍໍ່ສ້າງ, ແລະ ບໍລິການ
ເຊັັ່ນ: ສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງປີ 2000 ເປັນຕົີ້ນມາ. ສະເລ່ຍແລ້ວ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຂະແໜງການເຫຼົັ່ານີ້ ແມ່ນ 16 ສ່ວນຮ້ອຍ, 9,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 8,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍໍ່ປີ ຕາມລາດັບ. ດັັ່ງສະແດງໃນ
ຕາຕະລາງ 1.1. ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ (ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ) ຕໍໍ່ ລວມຍອດຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ ໄດ້ເພື່ມຂີ້ນຈາກ 2,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 1997 ເປັນ 11,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2016. ເຊັັ່ນດຽວກັນ,
ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງກໍໍ່ສ້າງ ກໍໍ່ເພື່ມຂີ້ນ ໂດຍສະເພາະ ການກໍໍ່ສ້າງທື່ຕິດພັນກັບໂຄງການກໍໍ່ສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ. ຍັງເຊອ
ື່ ວ່າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຈະເປັນຂະແໜງການທື່ປະກອບສ່ວນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍໍ່ການເຕບ
ໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງລາວໃນອະນາຄົດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ເຂ ື່ ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ ້ າຫຼ າຍແຫ່ ງກ າລັງ ກໍໍ່ ສ້ າງ ແລະ
ພາຍໃນປີ 2020 ລາວຈະມເຂື່ອນໄຟຟ້າລວມຫຼາຍກວ່າ 90 ແຫ່ງ ໃນທົັ່ວປະເທດ. ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງບໍລິ
ການໄດ້ເພື່ມຂີ້ນໄວເຊັັ່ນກັນ, ຈາກ 35,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 47,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນໄລຍະຕໍໍ່ມາ. ແຕ່ການບໍລິການ
ກວມເອົາທຸລະກິດ ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ ອຍ ເປັນ ສ່ວ ນໃຫຍ່. ກິດຈະກ າຕົ ີ້ນຕໍ ໃນຂະແໜງການບໍລ ິການ
ແມ່ນ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
ສ່ວນໂຄງປະກອບຂອງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງໄດ້ເພື່ມຂີ້ນຈາກ 8,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ເປັນ 9,5 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແຕ່ຍັງ
ເປັນອັດຕາສ່ວນທື່ຍັງຢູູ່ໃນລະດັບທື່ຕໍ່າກວ່າບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ນັບແຕ່ຊຸມປີ 2010 ເປັນຕົີ້ນມາ ໄດ້ເລ ື່ມມ
ການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ມຂີ້ນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍສະເພາະ ເປັນການລົງທນຂອງບໍລິສັດ
ຕ່າງປະເທດ. ກົງກັນຂ້າມ, ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງກະສິກ າ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ໃນເສດຖະກິດມທ່າອ່ຽງ
ຫຼ ຸ ດລົ ງ ຫຼ າຍປະມານເຄິ ື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈາກ 46,1 ສ່ ວ ນຮ້ ອຍ ໃນປີ 1997 ມາເປັ ນ 23,3 ສ່ ວ ນຮ້ ອຍ ໃນປີ 2016.
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4.0

ຕາຕະລາງ 1.1. ສ່ວນຮ້ອຍການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ
ຂະແໜງການຍ່ອຍ

1997

2005

2016

ກະສິກາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ

46,1

34,9

23,3

ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ

0,2

4,9

6,7

ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ

8,1

8,2

9,5

ອຸດສາຫະກາໄຟຟ້າ ແລະ ນາ້ ປະປາ

2,6

3,7

4,6

ການກໍສ
ໍ່ າ້ ງ

7,5

4,6

7,9

ການບໍລກ
ິ ານ

35,6

43,7

47,9

ລວມ

100

100

100

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາວ.
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ເປັນຂະແໜງທື່ສາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ, ການລົງທນຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ ໄດ້ເພື່ມ
ຂີ້ນສູງ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການລົງທນທັງໝົດ. ຕົວຢູ່າງ ຊ່ວງໄລຍະແຕ່ ປີ 2000-2017, ມູນຄ່າ
ອະນຸມັດການລົງທນໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ແລະ ແຮ່ທາດ ລວມກັນແມ່ນ 53 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າການລົງທນທັງ
ໝົດ (ຮູບ 1.2). ຮອງລົງມາ ແມ່ນການລົງທນໃນຂະແໜງກະສິກາ, ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກາ-ຫັດຖະກາ. ດັັ່ງນັີ້ນ,
ການລົງທນໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໂດຍສະເພາະບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່າງ
ແຂງແຮງຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງລາວ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການລົງທນໃນຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ກໍໍ່ແມ່ນການຊຸກຍູ້
ສາຄັນ ຕໍໍ່ເສດຖະກິດລາວ. ໂດຍສະເພາະຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ໄດ້ມການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
ໂດຍສະເພາະນັກລົງທນຍື່ປຸູ່ນ ແລະ ຈນ ທເື່ ຂົີ້າມາລົງທນຈານວນຫຼາຍເຊັັ່ນ ບໍລິສັດ Nikon (ສ່ວນປະກອບ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ), Toyota Corporation (ສ່ວນປະກອບລົດຍົນ), Essilor (ແວ່ນຕາກັນແດດ), ຜະລິດຕະພັນ
ປະເພດສິນຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອການສົັ່ງອອກ. ສປປ ລາວ ມເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ
13 ແຫ່ງ ແລະ ມ 249 ບໍລິສັດກາລັງດາເນນທຸລະກິດຢູູ່. ໃນນັີ້ນ, 180 ບໍລິສັດ ເປັນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ, 48 ບໍລິສັດ
ພາຍໃນ ແລະ 21 ບໍລິສັດຮ່ວມທນ. ບໍລິສັດເຫຼົັ່ານີ້, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລົງທນໃນຂະແໜງບໍລິການ (49,4 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ), ການຄ້າ (34,6 ສ່ວນຮ້ອຍ), ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ (16 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິື່ງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທາ 15.287 ຕາແໜ່ງ. ໃນນັີ້ນ ແຮງງານ 6.769 ຄົນ ເປັນແຮງງານຈາກທ້ອງຖິື່ນ.
ຮູບ 1.2. ການອະນຸມັດການລົງທນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນຊ່ວງປີ 2000-2017, ຫົວໜ່ວຍ ສ່ວນຮ້ອຍ
ອຸດສາຫະກາ
ແລະ ຫັດຖະກາ
6.30%
ບໍລິການ
9.40%
ກໍໍ່ສ້າງ
11.30%

ອື່ນໆ 6.80%

Electricity
Generation

ໄຟຟ້າ
31.20%

Mining
Agriculture

ກະສິກາ
13.20%

Construction

ແຮ່ທາດ
21.80%

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ກົມສົັ່ງເສມການລົງທນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ.
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2.

ສະພາບຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມປັດໄຈຍູ້ໜູນຫຼາຍດ້ານ ເຊັັ່ນ: ມສະຖຽນ

ລະພາບທາງດ້ານການເມອງ, ມຄວາມສະຫງົບ, ມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມຢູ່າງໜັກແໜ້ນ, ເສດ
ຖະກິດມະຫາພາກມການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັີ້ນທ່ຽງ, ເຊິື່ງໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈພີ້ນຖານທື່ເອີ້ອອານວຍ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ໃນການດາເນນທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ. ການຮ່ວມມ ແລະ ການເຊື່ອມ
ໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ມການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ
ສາກົນຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນອົງການການຄ້າໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ເຊິື່ງມຕະຫຼາດ ແລະ ຖານການຜະລິດ
ດຽວ; ຊື່ງເຮັດໃຫ້ການຄ້າ, ການລົງທນ ແລະ ການບໍລິການເພື່ມຂີ້ນ. ສະພາບຕະຫລາດແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ຈື່ງ
ໄດ້ມການປູ່ຽນແປງ ໄປຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ. ໂດຍການຄາດຄະເນອັດຕາສ່ວນ ໂຄງ
ປະກອບກາລັງແຮງງານ ທື່ມການເໜັງຕງໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແຍກຕາມຂົງເຂດເສດຖະກິດດັັ່ງນີ້: ກະສິກາ-ປູ່າໄມ້

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ຫຼດ
ຸ ລົງຈາກ 65,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 64,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2016 ແລະ 64,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ
ປີ 2017; ອຸດສາຫະກາ-ກໍໍ່ສ້າງ ເພື່ມຂີ້ນ ຈາກ 11,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 11,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ
2016 ແລະ 11,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2017 ແລະ ບໍລິການ ເພື່ມຂີ້ນຈາກ 23,3 ສ່ວນຮ້ອຍ, 23,6 ສ່ວນຮ້ອຍ
ແລະ 23,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລາດັບ.
2.1. ນະໂຍບາຍທກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ຢູູ່ ສປປ ລາວ
ເພື່ອຈັດຕັີ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ, ລັດຖະບານໄດ້ອອກກົດໝາຍ, ການົດນະໂຍບາຍ, ອອກມະຕິຄາສັັ່ງ
ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດແຮງງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊັັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ການົດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ ທື່ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດແຮງງານ
ໄວ້ດັັ່ງນີ້: “ລັດສົັ່ງເສມການມວຽກເຮັດງານທາຂອງແຮງງານລາວທັງພາຍໃນ ແລະ ໄປອອກແຮງງານຢູູ່ຕ່າງປະເທດ,
ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທື່ເຂົີ້າມາເຮັດວຽກຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃນຕາແໜ່ງງານທື່ແຮງງານລາວ ບໍໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ແນໃສ່ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ.”(1)
ພ້ອມດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງວິໄສທັດໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແຕ່
ນີ້ຮອດປີ 2030 “ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ເປັນກາລັງການຜະລິດຕົີ້ນຕໍທື່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕໍໍ່ການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຢູ່າງຍນຍົງ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ
ແຂ່ງຂັນກັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົີ້າເຖິງການ
ບໍລິການທາງສັງຄົມຢູ່າງທົັ່ວເຖິງ ແລະ ຍົກລະດັບຊວິດການເປັນຢູູ່ໃຫ້ດຂີ້ນ.”
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັີ້ງທ VIII 2016-2020, ລັດຖະບານໄດ້ການົດ
ນະໂຍບາຍ ໂດຍເນັີ້ນໜັກການພັດທະນາກາລັງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ທຽບເທົັ່າກັບ
ມາດຕະຖານຂອງແຮງງານສາກົນ, ສ້າງແຮງງານໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ແລະ ຫຼາຍລະດັບໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕິດພັນກັບ
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດກະສິກາ, ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມ

(1)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 (ເລກທ 043/ສພຊ, ມາດຕາ 4).
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ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພີ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.
ນອກຈາກນີ້, ນະໂຍບາຍການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສມແຮງງານ ໂດຍມຈຸດປະສົງ ສ້າງກາລັງແຮງງານໃຫ້ມ
ສມທື່ມຄຸນນະພາບ, ມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມສະຕິຊາດ, ມລະບຽບວິໄນການອອກແຮງງານ ທື່ສອດຄ່ອງກັບ
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍການມສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກລັດ, ພາກ
ທຸລະກິດ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການພັດທະນາສມແຮງງານ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. ພັດທະນາ
ລະບົບການພັດທະນາສມແຮງງານ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັນທື່ຮັບຮູ້ມາດຕະຖານສມແຮງງານ
ເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນລະດັບພາກພີ້ນ ແລະ ສາກົນ ທື່ຕິດພັນກັບຄ່າຕອບແທນທື່ເປັນໄປຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ມຄວາມກ້າວໜ້າໃນສາຍວິຊາຊບຢູ່າງຈະແຈ້ງ. ກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພີ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ລວມທັງສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສມແຮງງານໃນລະດັບຕ່າງໆ ຢູູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
ສາລັບນະໂຍບາຍການສົັ່ງເສມການມວຽກເຮັດງານທາ ແມ່ນສົັ່ງເສມການຈັດຫາງານ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ພົນລະເມອງລາວໄດ້ມວຽກເຮັດງານທາທື່ໝັີ້ນຄົງ

ແລະ

ມຄຸນນະພາບໃນການດາລົງຊວິດທດ
ື່ ,

ງານທື່ເໝາະສົມ ເປັນຕົີ້ນ: ຄ່າແຮງງານ, ສະຫວັດດການ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທື່ດ
ໃນສະຖານທື່ເຮັດວຽກ.
ນະໂຍບາຍດ້ານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ, ສ້າງລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນ ແລະ ດັດສົມມະຫາພາກດ້ານແຮງງານ, ສາມາດຈາແນກກາລັງແຮງງານຕາມຂະ ແ
ໜງເສດຖະກິດ, ລະດັບການສກສາ, ຄຸນວຸດທິ, ສາຂາວິຊາຊ່າງ ລວມທັງຂໍໍ້ມູນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທື່ເປັນລະບົບ
ເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການກັບການສະໜອງກາລັງແຮງງານໃນຕະຫຼ າດແຮງງານ.
ສ້າງເຄອ
ຄ່າຍຂໍໍ້ມູນດ້ານແຮງງານໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຢູູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ມການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຢູ່າງຄ່ອງຕົວ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສາມາດເຂົີ້າເຖິງລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້ງ່າຍ, ນາໃຊ້ສະດວກສະບາຍ
ສາມາດຊົມໃຊ້ຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົັ່ວເຖິງ.
ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ພວມຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວ
ກັບແຮງງານຫຼາຍຍຸດທະສາດ ເຊິື່ງປະກອບມ:
- ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025);
- ຍຸດທະສາດຂອງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ ແລະ ກິລາ ແຕ່ 2016-2020 ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້
ຮຽນຈົບຊັີ້ນມັດທະຍົມສກສາຕອນຕົີ້ນເຂົີ້າໃນສາຍອາຊວະສກສາ;
- ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສົັ່ງເສມການມວຽກເຮັດງານທາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ ໃນການຊຸກຍູ້
ໃຫ້ແຮງງານໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ມວຽກເຮັດງານທາທື່ໝັີ້ນຄົງ, ມຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທາ;
- ຮ່າງຍຸດທະສາດແຜນການພັດທະນາລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ຮອດປີ 2025 ໃນການສ້າງ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານແຫ່ງຊາດ.
ໂດຍມກົນໄກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໃນໄລຍະທື່ຜ່ານມາ ປະກອບມ:
- ປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັີ້ນຕໍ່າ ຈາກ 900.000 ກບ ມາເປັນ 1.100.000 ກບ;
- ປັບປຸງດາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົັ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ;
- ສ້າງເວັບໄຊລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ www.lmi.molsw.gov.la;
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ສາມາດປະກອບອາຊບອິດສະຫຼະ ຫຼ ມທາງເລອກເຂົີ້າເຮັດວຽກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼ າດແຮງງານທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສົັ່ງເສມສາຍພົວພັນແຮງງານ ດ້ວຍຫຼັກການສາມຝູ່າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂການອອກແຮງ

- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼ າດແຮງງານ ໃນ 18 ແຂວງທົັ່ວປະເທດ;
- ແຈ້ງການແນະນາການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຜູ້ວ່າງງານທື່ເປັນສະມາຊິກກອງທນ
ປະກັນສັງຄົມລົງໃນລະບົບຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ.
ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ໃນວັນທ 23 ມັງກອນ 1964
ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ຈານວນ 10 ສະບັບ. ໄດ້ເຮັ ດ
ບົດບັນທກການຮ່ວມມ ໃນການສົັ່ງໃຫ້ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູູ່ຕ່າງປະເທດ ກັບ 3 ປະເທດ ຄ ປະເທດໄທ, ສ
ເກົາຫລ ແລະ ຍື່ປຸູ່ນ.

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

2.2. ກາລັງແຮງງານລາວ
ຜົນການສາຫຼວດກາລັງແຮງງານຢູູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ມ
ປະມານ 6.9 ລ້ານຄົນ. ໃນນັີ້ນ, ພົນລະເມອງລາວຢູູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ (ອາຍຸ 15 ປີຂີ້ນໄປ) ມປະມານ 4.7
ລ້ານຄົນ ເຊິື່ງກວມ 68,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນລາວ ແລະ ພົນລະເມອງລາວທື່ມອາຍຸ 14 ປີລົງມາ ມປະມານ
2.2 ລ້ານຄົນ. ປະຊາກອນທື່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ ກວມເອົາ 40,8 ສ່ວນຮ້ອຍ (1.940.230 ຄົນ) ໄດ້
ເປັນກາລັງແຮງງານ ທື່ເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູູ່ຕະຫຼາດແຮງງານລາວ ແລະ ປະມານ 90,6 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງກາລັງແຮງງານດັັ່ງກ່າວມວຽກເຮັດງານທາ. ສ່ວນທື່ເຫຼອ 59,2 ສ່ວນຮ້ອຍ (2.817.801 ຄົນ) ແມ່ນຢູູ່ນອກ
ກາລັງແຮງງານ ເຊິື່ງປະມານ 87,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ປະກອບອາຊບເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ (ຮູບ 2.1).
ຮູບ 2.1. ໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນລາວ ຈັດແບ່ງຕາມກາລັງແຮງງານ, ປີ 2017
ປະຊາກອນລາວ
6.9 ລ້ານຄົນ

ພ/ມ ອາຍຸອອກແຮງງານ

ພ/ມ ອາຍຸ 14 ປີລົງມາ

4.7 ລ້ານຄົນ (68.9%)

2.2 ລ້ານຄົນ (31,1%)

ກາລັງແຮງງານ

ນອກກາລັງແຮງງານ

1.940.230 ຄົນ (40,8% ຂອງພ/ມ ອາຍຸອອກແຮງ

2.817.801 ຄົນ (59,2% ຂອງພ/ມ ອາຍຸອອກແຮງ

ງານ)

ງານ)

ມວຽກເຮັດ
1.757.733 ຄົນ
(90,6% ຂອງກາລັງແຮງ
ງານ)

ບໍໍ່ມວຽກເຮັດ

ເຮັດວຽກຕົນເອງ

ນັກຮຽນ, ພ/ງບານານ, ເສຍອົງຄະ

182.497 ຄົນ (9,4%

2.455.328 ຄົນ (87,1%

362.473 ຄົນ (12,9% ຂອງນອກ

ຂອງກາລັງແຮງງານ)

ຂອງນອກກາລັງແຮງງານ)

ກາລັງແຮງງານ)

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຮວບຮວມໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍອງໃສ່ຂໍໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2018). ໝາຍເຫດ: ຕົວເລກ
“ສ່ວນຮ້ອຍ” ໝາຍເຖິງສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ.
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ກາລັງແຮງງານລາວ ແຈກຢາຍຢູູ່ແຕ່ລະແຂວງບໍໍ່ເທົັ່າທຽມກັນ ດັັ່ງໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 2.1. ກາລັງແຮງ
ງານໃນ 5 ແຂວງຄ: ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈາປາສັກ, ວຽງຈັນ, ແລະ ໄຊຍະບູລ ກວມເອົາປະມານ
ເຄິື່ງໜື່ງຂອງກາລັງແຮງງານທັງໝົດ. ອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານທັງໝົດ (ໃນທົັ່ວປະເທດ) ເທົັ່າກັບ
40,8 ສ່ວນຮ້ອຍ. ແຕ່ວ່າອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານທື່ເປັນເພດຍິງ ແມ່ນເທົັ່າກັບ 36,5 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ເຊິື່ງໜ້ອຍກວ່າອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານຂອງເພດຊາຍ (45,2 ສ່ວນຮ້ອຍ). ຄວາມແຕກ
ຕ່າງຂອງອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານລະຫວ່າງເພດ ແມ່ນມຢູູ່ທົັ່ວທຸກແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊື່ງ
ອາດເກດມາຈາກຄວາມຊິນເຄຍໃນການໃຊ້ແຮງງານເພດຍິງເຮັດວຽກເຮອນ ແລະ ເບິື່ງແຍງສະມາຊິກ ຄອບຄົວຢູູ່
ເຮອນ. ຄຸນລັກສະນະສາຄັນອກອັນໜື່ງຂອງກາລັງແຮງງານລາວ ແມ່ນມແຮງງານໜຸ່ມຫຼາຍ ທຽບກັບກາລັງແຮງງານ
ທັງໝົດ. ປະຊາກອນທື່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ມທັງໝົດ 1.3 ລ້ານຄົນ ເຊິື່ງກວມ 27 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນໃນ
ເກນອາຍຸອອກແຮງງານ (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2018).
ຕາຕະລາງ 2.1. ການແຈກຢາຍຂອງກາລັງແຮງງານ ຈັດແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ເພດ, ປີ 2017
ກາລັງແຮງງານ
(1.000 ຄົນ)

ອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານ (ສ່ວນຮ້ອຍ)
ທັງໝົດ

ຊາຍ

ຍິງ

1.940

40,8

45,2

36,5

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

272

62,6

69,6

56,3

ຜົງີ້ ສາລ

50

50,8

55,7

45,8

ຫຼວງນາ້ ທາ

52

42,3

50,4

34,6

ອຸດມ
ົ ໄຊ

87

41,0

48,0

34,3

ບໍໍ່ແກ້ວ

52

37,7

48,3

26,0

ຫຼວງພະບາງ

120

36,6

41,2

32,1

ຫົວພັນ

80

36,8

38,4

35,2

ໄຊຍະບູລ

124

68,7

73,7

63,6

ຊຽງຂວາງ

72

58,5

60,0

57,0

ວຽງຈັນ

132

39,6

42,7

36,5

ບໍລຄ
ິ າໄຊ

89

33,0

36,0

30,2

ຄາມ່ວນ

118

30,0

33,0

27,3

ສະຫວັນນະເຂດ

283

16,5

19,2

13,7

ສາລະວັນ

99

23,0

25,2

20,9

ເຊກອງ

29

18,5

21,6

15,7

ຈາປາສັກ

217

47,1

52,4

42,2

ອັດຕະປື

39

37,5

44,7

30,9

ໄຊສົມບູນ

25

36,9

42,1

31,7

ສປປ ລາວ

8

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ແຂວງ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຮວບຮວມໂດຍຜູ້ຂຽນໂດຍອງໃສ່ຂໍໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB 2018).
ແຮງງານລາວສ່ວນຫຼາຍ ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ພີ້ນຖານ ເພື່ອຮັບເອົາທັກສະຈາກການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ຫຼ ການ
ພັດທະນາສມຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ. ປະມານ 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງກາລັງແຮງງານລາວ ຈົບພຽງແຕ່ຊັີ້ນປະຖົມ ຫຼ ຕໍ່າ
ກວ່າ; ໃນນັີ້ນ, ຫຼາຍກວ່າເຄິື່ງໜື່ງ ແມ່ນບໍໍ່ຈົບປະຖົມ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກາລັງແຮງງານດັັ່ງກ່າວ ຍັງມ ຄວາມຮູ້ຈາກັດ
ໃນການອ່ານ ຫຼ ຂຽນ; ມພຽງແຕ່ປະມານ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງກາລັງແຮງງານລາວ ໄດ້ຮຽນຈົບວິຊາຊບຊັີ້ນຕົີ້ນ ຫຼ
ສູງກວ່າ. ຂໍໍ້ຈາກັດທາງດ້ານລະດັບການສກສາຂອງກາລັງແຮງງານລາວ ອາດເປັນສາເຫດໜື່ງທື່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການມ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານລາວຕໍ່າ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານທື່ມລະດັບ
ການສກສາຈົບພຽງຊັີ້ນປະຖົມ ເທົັ່າກັບ 45,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິື່ງຕໍ່າກວ່າອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານ
ທື່ມລະດັບການສກສາຈົບວິຊາຊບຊັີ້ນຕົີ້ນ ເຊິື່ງເທົັ່ າກັບ 68,6 ສ່ວນຮ້ອຍ (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2018).
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ມການປູ່ຽນແປງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າໂຄງສ້າງການຈ້າງງານ ມການປູ່ຽນແປງພຽງເລັກໜ້ອຍ ໃນ
ໄລຍະປີ 2010-2015. ຜົນການວິເຄາະແບບປຽບທຽບ ລະຫວ່າງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຈັດແບ່ງຕາມ

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ຂະແໜງການ ໃນຮູບ 2.2 ແລະ ໂຄງສ້າງການຈ້າງງານ ຈັດແບ່ງຕາມຂະແໜງການໃນຮູບ 2.3 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ 3 ຈຸດ
ພົີ້ນເດັັ່ນ ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດລາວຄ:
 ອັດຕາສ່ວນຜົນຜະລິດຂອງຂະແໜງບໍລິການຕໍໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ໄດ້ເພື່ມຂີ້ນ

ແຕ່ວ່າ

ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຈ້າງງານ
ທັງໝົດ ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 18 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015 (ຮູບ 2.3). ຜົນການວິເຄາະດັັ່ງກ່າວ ອາດ
ສະແດງເຖິງການເພື່ມຂີ້ນຂອງຜະລິດຕະພາບໃນຂະແໜງບໍລິການ

ທື່ເພື່ມມູນຄ່າຜົນຜະລິດໂດຍບໍໍ່ຈ້າງ

ແຮງງານໃໝ່. ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕໍໍ່ເນື່ອງ ເປັນສິື່ງຈາເປັນເພື່ອສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທາເພື່ມຂີ້ນ.
 ການຈ້າງງານຂອງຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ປູ່າໄມ້ ໄດ້ກວມເອົາ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຈ້າງງານທົັ່ວ
ປະເທດ ໃນປີ 2015 (ຮູບ 2.3ຂ) ແຕ່ວ່າຜົນຜະລິດຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ກວມເອົາພຽງແຕ່ 17
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ຮູບ 2.2ຂ). ຜົນການວິເຄາະດັັ່ງກ່າວ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມຈາເປັນໃນການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ແລະ ສົັ່ງເສມການລົງທນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ
ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທາເພື່ມຂີ້ນ, ແນໃສ່ຮອງຮັບເອົາແຮງງານສ່ວນເກນຈາກຂະ ແ
ໜງກະສິກາ. ການສົັ່ງເສມຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ມຄວາມສາຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຈ້າງງານຂອງ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ ໄດ້ກວມເອົາພຽງແຕ່ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ ແຕ່ວ່າຜົນ
ຜະລິດຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ໄດ້ກວມເອົາ 9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ.
 ຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງ ໄດ້ກາຍເປັນໜື່ງໃນຂະແໜງການສາຄັນທື່ສ້າງວຽກເຮັດງານທາ. ອັດຕາສ່ວນການ
ຈ້າງງານຂອງຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງຕໍໍ່ການຈ້າງງານທັງໝົດ ໄດ້ເພື່ມຂີ້ນຈາກ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2010 ມາ
ເປັນ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015 (ຮູບ 2.3) ເຖິງວ່າ ຜົນຜະລິດຂອງຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງທື່ (ຮູບ
2.2).
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ຮູບ 2.2. ການແຈກຢາຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ຈັດແບ່ງຕາມຂະແໜງການ (ສ່ວນຮ້ອຍ)
ກ. ປີ 2011
ພາສ &
ອາກອນ
ກໍໍ່ສ້າງ 6%
6%
ອ/ກ ປຸງ
ແຕ່ງ
10%
ບໍໍ່ແຮ່
11%

ໄຟຟ້າ &
ນ້າ
4%

ຂ. ປີ 2015
ພາສ &
ອາກອນ
10%
ກໍໍ່ສ້າງ
6%
ອ/ກ ປຸງ
ແຕ່ງ
9%

ບໍລິການ
36%

ໄຟຟ້າ & ນ້າ
7%
ບໍລິການ
41%

ບໍໍ່ແຮ່
10%

ກະສິກາ &

ກະສິກາ &
ປູ່າໄມ້
17%

ປູ່າໄມ້

27%

2015 ໄດ້ຖກຮວບຮວມຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (2016, ໜ້າ 20).
ຮູບ 2.3. ການແຈກຢາຍຂອງການຈ້າງງານ ຢູູ່ ສປປ ລາວ, ຈັດແບ່ງຕາມຂະແໜງການ
ກ. ປີ 2010
ກໍໍ່ສ້າງ
2%

ອ/ກ ປຸງແຕ່ງ
5%

ບໍໍ່ແຮ່
1%

ຂ. ປີ 2015

ໄຟຟ້າ & ນ້າ
0%
ອ/ກ ປຸງແຕ່ງ
4%

ບໍລິການ
20%

ກໍໍ່ສ້າງ
8%

ບໍໍ່ແຮ່
0%

ໄຟຟ້າ & ນ້າ
0%

ບໍລິການ
18%
ກະສິກາ &
ປູ່າໄມ້
70%

ກະສິກາ &
ປູ່າໄມ້
72%

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຄານວນໂດຍຜູ້ຂຽນ ໂດຍນາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນການຈ້າງງານປີ 2010 ຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2010, ໜ້າ
79) ແລະ ຂໍໍ້ມູນການຈ້າງງານປີ 2015 ຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015, ໜ້າ 81).
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຂໍໍ້ມູນສາລັບປີ 2011 ໄດ້ຖກຮວບຮວມຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2012, ໜ້າ 28). ຂໍໍ້ມູນສາລັບປີ
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3.

ການພະຍາກອນການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ

3.1. ການສະໜອງແຮງງານ
ການພະຍາກອນການສະໜອງກາລັງແຮງງານ ແມ່ນເພື່ອສກສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງແຮງງານທື່ເກດ
ຂີ້ນໃໝ່ ແລະ ຈະເຂົີ້າໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ໃນອະນາຄົດແຕ່ລະປີ. ແຮງງານຈະຖກແບ່ງຕາມລະດັບການສກສາແຕ່ບໍໍ່
ຈົບຊັີ້ນປະຖົມ ຈົນຮອດລະດັບປະລິນຍາຕຂີ້ນໄປ ແລະ ແບ່ງຕາມຂະແໜງເສດຖະກິດ. ຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ ຈະເປັນຂໍໍ້ມູນ
ພີ້ນຖານ ໃນການປະເມນການກໍໍ່ສ້າງກາລັງແຮງງານ ທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ.
3.1.1. ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັນ
ີ້ ຕອນໃນການພະຍາກອນການສະໜອງ
ວິທການຄິດໄລ່ການສະໜອງກາລັງແຮງງານ ແມ່ນມທັງໝົດ 5 ຂັີ້ນຕອນຄ:
1. ການຄິດໄລ່ຈານວນແຮງງານຕາມລະດັບການສກສາ
ການຄິດໄລ່ຈານວນແຮງງານຈາກອັດຕາການເກດ ນາໃຊ້ສອງຂັີ້ນຕອນຫຼັກຄ: ການຄິດໄລ່ຄ່າສະເລ່ຍ
ສາຫຼວດປະຊາກອນຂອງປີ 1995, 2005 ແລະ 2015. ຈານວນເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຖກແບ່ງ
ຕາມອັດຕາການເຂົີ້າຮຽນ ເຊື່ງມລະດັບຕາມການຈັດແບ່ງ ຂອງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ດັັ່ງນີ້:
LS = LSNP + LSP + LSLS + LSUS + LSTV + LSHU
LS ການສະໜອງແຮງງານໃນຕະຫຼາດແຮງງານທັງໝົດ
LSNP

ຜູ້ທື່ບໍໍ່ໄດ້ເຂົີ້າຮຽນ ແລະ ບໍໍ່ຈົບປະຖົມ (NP)

LSP

ຜູ້ທື່ຈົບປະຖົມ (P)

LSLS

ຜູ້ທື່ຈົບມັດທະຍົມຕົີ້ນ (LS)

LSUS

ຜູ້ທື່ຈົບມັດທະຍົມປາຍ (US)

LSTV

ຜູ້ທື່ຈົບວິຊາຊບ (TV)

LSHU

ຜູ້ທື່ຈົບປະລິນຍາຕ ຫຼ ສູງກວ່າ (H)

ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການວາງແຜນ,
ການຄິດໄລ່ຈານວນການສະໜອງແຮງງານແມ່ນເບື່ງຈາກອັດຕາ
ການເກດແຮງງານໃໝ່. ດັັ່ງນັີ້ນ, ຕົວເລກທື່ມຄວາມສາຄັນແມ່ນການປູ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະປີ ດັັ່ງລຸ່ມນີ້:
∆LS = ∆LSNP + ∆LSP + ∆LSLS + ∆LSUS + ∆LSTV + ∆LSHU
ຈານວນຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸກາລັງແຮງງານໃນແຕ່ລະລະດັບການສກສາ ແມ່ນກຸ່ມທື່ເກດໃນ
ປີທື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢູ່າງເຊັັ່ນ: ການຄິດໄລ່ການສະໜອງແຮງງານໃນປີ 2019 ແມ່ນການບວກແຮງງານ
ທື່ຢູູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ ແລະ ຢູູ່ໃນແຕ່ລະລະດັບການສກສາ ຄ: ຈານວນແຮງງານທື່ຈົບປະຖົມ
ແມ່ນຈະຄິດໄລ່ຈາກ ຈານວນປະຊາກອນທື່ເກດໃນປີ 2004 ມາບວກກັບຈານວນແຮງງານທື່ຈົບຊັີ້ນ
ມັດທະຍົມຕົີ້ນ ແມ່ນຈະຄິດໄລ່ຈາກ ຈານວນປະຊາກອນທື່ເກດໃນປີ 2001 ເປັນຕົີ້ນ. ຕົວຢູ່າງການຄາ
ນວນແມ່ນສະແດງດັັ່ງລຸ່ມນີ້:
12

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ອັດຕາການເກດປະຈາປີ ແລະ ການຄິດໄລ່ຈານວນສະເລ່ຍເດັກເກດປະຈາປີ . ການຄິດໄລ່ອງໃສ່ຂໍໍ້ມູນການ

ຕາຕະລາງ 3.1. ລະດັບອາຍຸ ແລະ ການສກສາໃນການເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານ
ຕົວຢູ່າງອັດຕາສວນຮ້ອຍຂອງຈານວນນັກສກສາ
20

ອາຍຸ

ລະດັບການສກສາ

20

20

20

20

20

6

NP

20

20

20

20

20

11

P

20

20

20

20

15

LS

20

20

20

18

US

21

TV

23

H

20
20

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
2. ອັດຕາການເຂົາີ້ ຮຽນ ແລະ ອັດຕາລອດເຫຼອຕາມລະດັບການສກສາ ແລະ ອາຍຸ
ການຄິດໄລ່ອັດຕາການເຂົີ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາລອດເຫຼອຕາມລະດັບການສກສາ ແລະ ອາຍຸ ແມ່ນອງໃສ່
ຂໍໍ້ມູນຈາກ ສູນສະຖິຕິສກສາ ແລະ ກິລາ; ຊື່ງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນກາລັງແຮງງານທື່ຈະເປັນກະແສແຮງງານ ເຂົີ້າ
ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ຕາຕະລາງ 3.2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດແບ່ງແຮງງານຕາມການສກສາ.
ຕາຕະລາງ 3.2. ການຈັດແບ່ງແຮງງານຕາມການສກສາທື່ໄດ້ຮັບ
ແຮງງານຕາມການສກສາ
ລະດັບການສກສາຕາມອັດຕາລອດເຫຼອ
ເກດທັງໝົດ - ຈົບ ປ.ຖ.

NP
P

ຈົບ ປ.ຖ. - ຈົບ ມ.ຕ.

LS

ຈົບ ມ.ຕ. - ຈົບ ມ.ປ.

US

ຈົບ ມ.ປ. - ຈົບການສກສາຊັີ້ນສູງ

TV

ຈົບການສກສາຊັີ້ນສູງ

HU

ຈົບການສກສາມະຫາວິທະຍາໄລຂີ້ນໄປ

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
3. ການການົດອັດຕາການຕາຍຕາມແຕ່ລະລະດັບຂອງການເຂົາີ້ ຕະຫຼາດແຮງງານຕາມການສກສາ
ພາຍຫຼັງທື່ໄດ້ຈານວນແຮງງານ ຈາກການຄິດໄລ່ສອງຂັີ້ນຕອນທື່ຜ່ານມານັີ້ນ, ຕົວເລກຈານວນແຮງ
ງານທໄື່ ດ້ ແມ່ນຈານວນແຮງງານທັງໝົດ ຊື່ງບໍແ
ໍ່ ມ່ນທຸກຄົນ ຈະເຂົີ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ປັດໄຈອກອັນໜື່ງ
ທື່ກະທົບຕໍໍ່ຈານວນແຮງງານ

ກໍແ
ໍ່ ມ່ນອັດຕາການຕາຍ

ຊື່ງເປັນຕົວປູ່ຽນທື່ສາຄັນອັນໜື່ງໃນການຄິດໄລ່.

ອັດຕາການຕາຍ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສາຫຼວດປະຊາກອນ ປີ 2015. ເຖິງແນວໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ
ແມ່ນການົດຕາມອາຍຸ ບໍແ
ໍ່ ມ່ນຕາມລະດັບການສກສາ. ສະນັີ້ນ, ເພື່ອຄິດໄລ່ອັດຕາການຕາຍຕາມແຕ່ລະ
ລະດັບການສກສາ ແມ່ນໄດ້ອງໃສ່ຂໍໍ້ສົມມຸດຖານ ທາງດ້ານເກນອາຍຸເຂົີ້າໂຮງຮຽນ.
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4. ການຄິດໄລ່ຈານວນແຮງງານທເື່ ຂົາີ້ ຮ່ວມຕະຫຼາດແຮງງານ
ເນື່ອງຈາກຈານວນແຮງງານ ທື່ລອດເຫຼອ ບໍໍ່ໄດ້ເຂົີ້າໃນຕະຫຼາດແຮງງານທັງໝົດ. ສະນັີ້ນ, ແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ອງໃສ່ ອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອຄິດໄລ່ຫາຈານວນແຮງງານ ທື່ຈະເປັນກະແສ
ແຮງງານ ເຂົີ້າໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນອງໃສ່ຜົນຂອງການ
ສາຫຼວດກາລັງແຮງງານ ປີ 2017, ຊື່ງໄດ້ມການແຍກອັດຕາສ່ວນຕາມລະດັບການສກສາ.
5. ການແຍກສ່ວນກາລັງແຮງງານຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ການແບ່ງກາລັງແຮງງານຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ ຈະເລື່ມຕົີ້ນຈາກລະດັບການສກສາຂັີ້ນອາຊວະ
ສກສາ ແລະ ປະລິນຍາຕຂີ້ນໄປ, ເນື່ອງຈາກມການແຍກສາຂາວິຊາ ທື່ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້. ແຕ່ນັກສກສາ
ທື່ຮຽນຈົບສາຂາວິຊາ ແມ່ນມການປະກອບສ່ວນກັບຫຼາຍຂະແໜງການເສດຖະກິດ ໝາຍຄວາມວ່າ ການ
ແຍກສ່ວນກາລັງແຮງງານຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ອາດບໍສ
ໍ່ າມາດບອກໄດ້ເຖິງການຕອບສະໜອງ
ຕາມສາຂາວິຊາທື່ນັກຮຽນຈົບມາ. ໂດຍອງຕາມການສາຫຼວດພົນລະເມອງ, ການແຍກສ່ວນກາລັງແຮງງານ
ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 22 ສາຂາວິຊາ ແລະ ມອັດຕາການເຂົີ້າຮ່ວມຂະແໜງການເສດຖະກິດຕ່າງໆ.

ຈານວນປະຊາກອນທື່ສາມາດເປັນກາລັງແຮງງານໄດ້ ແມ່ນໄດ້ສະເໜໃນຕາຕະລາງ 3.3. ໂດຍລວມແລ້ວ
ແມ່ນມ 213.195 ຄົນ ສາລັບປີ 2019. ຈານວນປະຊາກອນສັດສ່ວນໃຫຍ່ສຸດຕາມກາລັງແຮງງານແມ່ນ ຜູ້ທື່ບໍໍ່ຈົບ
ປະຖົມໂດຍແມ່ນ 70.097 ຄົນ ແລະ ຕາມດ້ວຍ ຜູ້ທື່ຈົບການສກສາລະດັບມັດທະຍົມປາຍ ໂດຍແມ່ນ 43.048
ຄົນ, ຜູ້ຈົບປະຖົມມ 36.390 ຄົນ, ຜູ້ຈົບມັດທະຍົມຕົີ້ນມ 29.172 ຄົນ, ຜູ້ຈົບອາຊວະສກສາມ 22.352 ຄົນ
ແລະ ປະລິນຍາຕມ 13.541 ຄົນ.
ຕາຕະລາງ 3.3. ປະຊາກອນທື່ສາມາດເປັນກາລັງແຮງງານ ຕາມລະດັບການສກສາ 2019
ລະດັບການສກສາ

ວິທການຄິດໄລ່

ຈານວນແຮງງານ

ບໍຈ
ໍ່ ົບປະຖົມ

ຈານວນເດັກນ້ອຍທັງໝົດ - ຈານວນນັກຮຽນທື່ຮຽນຈົບປະຖົມ

70.097

ປະຖົມ

ຈານວນນັກຮຽນທື່ຮຽນຈົບປະຖົມ - ຈານວນນັກຮຽນທື່ຮຽນຈົບ ມ.

36.390

ຕົີ້ນ
ມັດທະຍົມຕົນ
ີ້

ຈານວນນັກຮຽນທື່ຮຽນຈົບ ມ.ຕົີ້ນ - ຈານວນນັກຮຽນທື່ຮຽນຈົບ ມ.

29.172

ປາຍ
ມັດທະຍົມປາຍ

ຈານວນນັກຮຽນທື່ຮຽນຈົບ ມ.ປາຍ - ຈານວນນັກຮຽນທື່ເຂົີ້າຮຽນ

43.048

ສາຍອາຊວະ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ອາຊວະ

ຈານວນນັກຮຽນທື່ເຂົີ້າຮຽນສາຍອາຊວະ*

22.352

ປ.ຕ

ຈານວນນັກຮຽນທື່ເຂົີ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ *

13.541

ລວມ

213.195

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ. ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກທາງສູນສະຖິຕິສກສາ ແລະ ກິລາ ບໍໍ່ໄດ້ເກັບຂໍໍ້ມູນນັກຮຽນຈົບ
ອາຊວະສກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ, ການຄິດໄລ່ນີ້ ແມ່ນນາໃຊ້ຈານວນນັກຮຽນທື່ເຂົີ້າຮຽນ.
ຕາຕະລາງ 3.4 ແມ່ນການສະແດງຜົນຂອງການຄິດໄລ່ ຈານວນການຕາຍ ແລະ ຈານວນລອດຊວິດ ໂດຍ
ອງໃສ່ອັດຕາການຕາຍຂອງປະຊາກອນໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ ສົມທຽບກັບເກນເຂົີ້າໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ຍັງໄດ້
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

3.1.2. ຜົນການພະຍາກອນການສະໜອງແຮງງານ

ສະເໜອັດຕາການເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານຕາມແຕ່ລະລະດັບຂອງການສກສາ. ຈານວນແຮງງານ 213.195 ຄົນ, ຈາ
ນວນແຮງງານທື່ລອດຊວິດ ແມ່ນມຈານວນ 206.436 ຄົນ. ຈານວນຜູ້ລອດຊວິດໃນແຕ່ລະລະດັບການສກສາ
ແມ່ນໃຊ້ຄູນກັບອັດຕາການເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາລັບ ຜູ້ບໍໍ່ຈົບປະຖົມເທົັ່າກັບ 49,10 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສາລັບ ຜູ້ຈົບ
ປະຖົມ 45,50 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຜູ້ຈົບມັດທະຍົມຕົີ້ນ 42,50 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຜູ້ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ 32,70 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ, ຜູ້ຈົບອະຊວະສກສາ 70,93 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແລະ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາຕ 77,20 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ສຸດທ້າຍ ຈານວນປະຊາກອນທື່ຈະເຂົີ້າຈະຫຼາດແຮງງານສາລັບຜູ້ບໍໍ່ຈົບປະຖົມເທົັ່າກັບ 32.316 ຄົນ, ຜູ້ຈົບ
ປະຖົມ 15.547 ຄົນ, ຜູ້ຈົບມັດທະຍົມຕົີ້ນ 12.372 ຄົນ, ຜູ້ຈົບມັດທະຍົມປາຍ 14.039 ຄົນ, ຜູ້ຈົບອະຊວະສກ
ສາ 15.139 ຄົນ, ແລະ ຜູ້ຈົບປະລິນຍາຕ 10.403 ຄົນ. ເຊື່ງຈານວນແຮງງານທັງໝົດແມ່ນ 99.818 ຄົນ.

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ຕາຕະລາງ 3.4. ປະຊາກອນເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານຕາມອັດຕາການເຂົີ້າແຮງງານ ສາລັບແຕ່ລະດັບການສກສາ ປີ2019
ລະດັບ
ຈານວນ
ອັດຕາ
ຈານວນ
ຈານວນ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ແຮງງານສຸດທິ
ການສກສາ
ແຮງງານ ສ່ວນຮ້ອຍ
ການຕາຍ
ລອດຊວິດ ການເຂົາີ້ ຕະຫຼາດ
ການຕາຍ
ແຮງງານ
1

2

3=(1*2)

4=(1-3)

5

6= (5*4)/100

ບໍຈ
ໍ່ ົບປະຖົມ

70.097

6,10

4.276

65.821

49,10

32.318

ປະຖົມ

36.390

6,10

2.220

34.170

45,50

15.547

ມັດທະຍົມຕົນ
ີ້

29.172

0,21

61

29.111

42,50

12.372

ມັດທະຍົມປາຍ

43.048

0,27

116

42.932

32,70

14.039

ອາຊວະ

22.352

0,25

56

21.628

70,93

15.139

ປ.ຕ

13.541

0,25

30

13.511

77,20

10.403

ລວມ

213.195

6.759

206.436

99.818

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
ການພະຍາກອນໄດ້ແບ່ງຈານວນແຮງງານຕາມຂະແໜງການສາຄັນໃນເສດຖະກິດ. ຕາຕະລາງ 3.5 ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນຈານວນແຮງງານທື່ຈະເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານ ຂອງຂະແໜງການກະສິກາ, ອຸດສະຫະກາປຸງແຕ່ງ, ໄຟຟ້າ ແລະ
ບໍລິຫານນ້າ, ກໍໍ່ສ້າງ, ການສກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ທື່ພັກເຊົາ ແລະ ອາຫານ, ການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ, ແລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົັ່ງ ໂດຍອງຕາມລະດັບການສກສາຂອງ ອາຊວະຊັີ້ນກາງ ແລະ ຊັີ້ນສູງ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາ
ຕ. ຂະແໜງການເສດຖະກິດທື່ຈະມກາລັງແຮງງານໄຫຼເຂົີ້າໄປຫຼາຍໄດ້ແກ່ກະສິກາ, ອຸດສະຫະກາປຸງແຕ່ງ, ການສກ
ສາ. ສາລັບຂະແໜງການທື່ມການໄຫຼເຂົີ້າຂອງແຮງງານລະດັບກາງໄດ້ແກ່ ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິຫານນ້າ, ກໍໍ່ສ້າງ, ແລະ
ການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ. ຂະແໜງການທື່ຈະມແຮງງານເຂົີ້າໄປຕະຫຼາດໃນລະດັບຕໍ່ າໄດ້ແກ່ ສາທາລະນະສຸກ, ທື່ພັກ
ເຊົາ ແລະ ອາຫານ, ແລະ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົັ່ງ.
ຕາຕະລາງ 3.5. ປະຊາກອນເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານ ສາລັບແຕ່ລະດັບການສກສາ ໃນຂະແໜງການຕົີ້ນຕໍ ປີ 2019
ຂະແໜງການ

ອາຊວະຊັີ້ນກາງ + ອາຊວະຊັນ
ີ້ ສູງ

ປະລິນຍາຕ

ກະສິກາ

1.299

386

ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ

1.241

386

851

253

ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານນາ້
15

ກໍສ
ໍ່ າ້ ງ

892

467

ການສກສາ

737

1830

ສາທາລະນະສຸກ

330

265

ທພ
ື່ ກ
ັ ເຊົາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

218

123

ການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ

451

479

ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົງັ່

333

167

6.352

4.356

ລວມ
ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
3.2. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ

3.2.1. ຍຸດທະສາດ ແລະ ຂັນ
ີ້ ຕອນໃນການພະຍາກອນ
ເພື່ອໃຫ້ການພະຍາກອນມຫຼັກການທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ມທິດສະດຮອງຮັບ, ການພະຍາກອນແມ່ນຈະ
ອງຈາກແນວຄວາມຄິດວ່າດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນການສກສາເສດຖະສາດແຮງງານ.
ຄວາມຕ້ອງການ
ແຮງງານ ແມ່ນມການສກສາມາຍາວນານ ເຊື່ງລິເລື່ມເປັນຮູບແບບຈາຮອງຈາກສານັກເສດຖະສາດ Neo-Classic
ເຊື່ງໄດ້ສກສາຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໂດຍການົດໃຫ້ມັນເປັນໜື່ງໃນປັດໄຈການຜະລິດ. ເຮົາຈະການົດວ່າ ຄວາມ
ຕ້ອງການແຮງງານ ແມ່ນເກດຈາກຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຜະລິດ. ໂດຍພີ້ນຖານ
ແລ້ວ ເຮົາການົດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມຕາລາຄວາມຕ້ອງການຂີ້ນກັບ ຜົນຜະລິດທື່ຕ້ອງການຜະລິດ ແລະ ລາຄາປັດ
ໄຈການຜະລິດ. ການສກສາຜ່ານມາໃນຫຼາຍໆປະເທດ ແມ່ນໄດ້ເບື່ງຕົວການົດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ມຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັັ່ນ ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ.
ການພະຍາກອນສ່ວນໃຫຍ່ທື່ມການດາເນນການແມ່ນມັກໃຊ້ 2 ຮູບແບບຄ: (1) ນາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນອະນຸກົມ
ເວລາ ແລະ (2) ນາໃຊ້ແບບຈາຮອງມະຫາພາກ. ແຕ່ດ້ວຍຂໍໍ້ຈາກັດທື່ວ່າ ການສາຫຼວດແຮງງານແມ່ນມແຕ່ 2 ຄັີ້ງ
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ແຮງງານເປັນໜື່ງປັດໄຈທື່ສາຄັນໃນການດາເນນທຸລະກິດ ເຊິື່ງຄວາມຕ້ອງການນາໃຊ້ແຮງງານເຫຼົັ່ານີ້ ແມ່ນ
ຄວາມຕ້ອງການຫຼັກ ໂດຍເກດຈາກຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສາມາດຈ້າງງານໄດ້. ມັນສາມາດແບ່ງ
ອອກໄດ້ເປັນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານປະຈຸບັນ ເພື່ອການຜະລິດປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານເພື່ມເຕມ
ເພື່ອການຂະຫຍາຍການຜະລິດ. ຈຸດປະສົງຂອງການພະຍາກອນ ແມ່ນເພື່ອເບິື່ງກະແສການເພື່ມຂອງຕາແໜ່ງງານ
ວ່າງ ທັງຕາແໜ່ງງານວ່າງທື່ເກດຂີ້ນໃໝ່ ບວກກັບ ຕາແໜ່ງງານວ່າງ ທື່ມາຈາກການບານານ.
ການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແມ່ນເພື່ອຄາດຄະເນອັດຕາການຈ້າງງານ (ຕາແໜ່ງງານວ່າງ) ທື່ຈະ
ເກດຂີ້ນໃນອະນາຄົດ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານບໍໍ່ພຽງແຕ່ ແມ່ນຈານວນທື່ເກດການຈ້າງ
ງານຈິງແຕ່ຄວນເບິື່ງເຖິງໂອກາດທື່ຈະເກດຂີ້ ນ ຂອງການຈ້າງງານ. ການພະຍາກອນທື່ດ ຕ້ອງມກາລັງຂອງການ
ພະຍາກອນທື່ມຄວາມເຊື່ອຖໄດ້ຂອງຜົນ ແລະ ສາມາດແຍກຕາມມິຕິຂອງຂໍໍ້ມູນໄດ້ ເຊັັ່ນການເບື່ງລະດັບການສກສາ
ຂອງຄວາມຕ້ອງການ, ຂະແໜງການທາງເສດຖະກິດ, ຕາແໜ່ງງານ, ພາກພີ້ນ, ແລະ ອື່ນໆ.
ການພະຍາກອນຄັີ້ງນີ້ ແມ່ນເຮົາຈະອງຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂໍໍ້ມູນທື່ມຢູູ່ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການຄານວນພ້ອມທັງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖຂອງວິທການ. ລັກສະນະທົັ່ວໄປ ຂອງອົງປະກອບແຮງງານໃນແຕ່ລະຫົວ
ໜ່ວຍການຊົມໃຊ້ແຮງງານ (ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ) ແມ່ນຈະຖກແບ່ງຕາມລະດັບການສກສາ ເນື່ອງຈາກຈະເປັນຜົນດ
ຕໍໍ່ການວາງແຜນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
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(2010 ແລະ 2017) ແລະ ນິຍາມຂອງຕົວຊີ້ວັດມການປູ່ຽນແປງ ຈິື່ງບໍໍ່ສາມາດນາໃຊ້ວິທທາງອະນຸກົມເວລາໄດ້.
ສ່ວນແບບຈາຮອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຍັງຂາດຄວາມສົມບູນດ້ານຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຕົວສາປະສິດຕ່າງໆ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ຍຸດ
ທະສາດການພະຍາກອນໃນຄັີ້ງນີ້ ແມ່ນຈະອງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຈ້າງງານຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຕົວການົດທື່ມການພະຍາກອນເປັນປະຈາ.
ຫຼາຍຕົວປູ່ຽນຕາມເວລາ ບໍໍ່ມການພະຍາກອນຈາກສູນກາງເປັນປະຈາ, ມພຽງຜະລິດຕະພັນເຊື່ງແມ່ນມູນຄ່າ
ເພື່ມ. ສະແດງວ່າການພະຍາກອນແຮງງານ ແມ່ນອງຕາມການປູ່ຽນແປູ່ງຂອງມູນຄ່າເພື່ມແຫ່ງຊາດຕາມຂະແໜງ
ການ ຫຼ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ເນື່ອງຈາກບໍໍ່ມຂໍໍ້ມູນແຮງງານໃນລະດັບມະຫາພາກເປັນປະຈາ, ການ
ພະຍາກອນຈາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມສາພັນ ໃນລະດັບຈຸລະພາກ ແລະ ໃຊ້ໄປພະຍາກອນ ລະດັບມະຫາພາກ. ເຮົາຈະນາ
ໃຊ້ຂໍໍ້ມູນການຊົມໃຊ້ແຮງງານໃນລະດັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອຄານວນຄວາມສາພັນຂອງຕົວການົດ ແລະ ການ
ຊົມໃຊ້ແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ຫຼັງຈາກນັີ້ນ, ນາໃຊ້ການພົວພັນດັັ່ງກ່າວເພື່ອພະຍາກອນຈາກມູນຄ່າເພື່ມ. ຂໍໍ້
ມູນມູນຄ່າເພື່ມ ແມ່ນຖກພະຍາກອນໄວ້ແລ້ວຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
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ການພະຍາກອນແມ່ນອງຕາມ 5 ຂັີ້ນຕອນດັັ່ງນີ້:
1. ຄິດໄລ່ຄວາມສາພັນມູນຄ່າເພມ
ື່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
ເຮົາພະຍາຍາມຈະເຫັນວ່າການປູ່ຽນແປງຂອງຜົນຜະລິດ ຫຼ ມູນຄ່າເພື່ມທື່ມຕໍໍ່ການຊົມໃຊ້ແຮງງານ.
ດັັ່ງນັີ້ນ, ໃນຂັີ້ນຕອນນີ້ແມ່ນການຄິດໄລ່ຄ່າສາປະສິດລະຫວ່າງມູນຄ່າເພື່ມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ (ກາໄລ)
ຕໍໍ່ກັບຈານວນແຮງງານທື່ມການຊົມໃຊ້ໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ສົມຜົນທາງເສດຖະມິຕິ ແມ່ນຖກນາໃຊ້
ໂດຍມກາໄລເປັນຕົວປູ່ຽນເອກກະລາດ ແລະ ຈານວນແຮງງານທັງໝົດຂອງວິສະຫະກິດເປັນຕົວປູ່ຽນຕາມ.
ທັງ 2 ຕົວປູ່ຽນຢູູ່ໃນຮູບແບບຂອງໂລກາລິດ ເຊື່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າສາປະສິດຢູູ່ໃນຮູບແບບຂອງ ຄວາມຫົດຍດ
(elasticity) ເຊື່ງເໝາະສົມກັບການນາໃຊ້ໃນການພະຍາກອນ.
2. ການພະຍາກອນອັດຕາການຂະຫຍາຍ ຂອງຄວາມຕ້ອງການກາລັງແຮງງານຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ມູນຄ່າເພື່ມ
ນາໃຊ້ການພະຍາກອນການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດແຕ່ລະຂະແໜງການຈາກການພະຍາກອນ
ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລ້ວຄູນກັບການຄ່າສາປະສິດທື່ໄດ້ເຮັດໄວ້ໃນຂັີ້ນຕອນທື່ໜື່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ.
3. ການພະຍາກອນຈານວນຄວາມຕ້ອງການກາລັງແຮງງານຈາກປີຖານ 2017
ເນື່ອງຈາກເຮົາຮູ້ຈານວນແຮງງານຈິງໃນທົັ່ວລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ
ຈາກການສາຫຼວດໃນປີ 2017, ເຮົາຈະໃຊ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກາລັງແຮງງານຈາກການຄານວນໃນຂັີ້ນ
ຕອນທສອງ ມາພະຍາກອນກາລັງແຮງງານເພື່ມໃນແຕ່ລະປີ ຈາກປີ 2017. ອັດຕາສ່ວນການປູ່ຽນແປູ່ງໃນ
ແຕ່ລະປີແມ່ນກະແສຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ຈະເກດຂີ້ນ.
4. ການເພມ
ື່ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈາກຕາແໜ່ງງານວ່າງທຈ
ື່ ະເກດຂນ
ີ້ ຈາກອັດຕາການເຂົາີ້ ບານານ
ຂັີ້ນຕອນນີ້ແມ່ນການບວກເພື່ມຕາແໜ່ງງານວ່າງທື່ຈະເກດຂີ້ນ ເຊື່ງບໍໍ່ໄດ້ມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ
ເສດຖະກິດ ແຕ່ມາຈາກວົງຈອນການໝົດອາຍຸຂອງແຮງງານ ກໍໍ່ຄການບານານ ໃນກິດຈະກາເສດຖະກິດທື່ມ
ການດາເນນຢູູ່ແລ້ວ.
5. ການແບ່ງຈານວນຄວາມຕ້ອງການຕາມລະດັບການສກສາ
ຕົວເລກກະແສ ຂອງຕາແໜ່ງງານວ່າງທື່ຈະເກດຂີ້ນຖກແບ່ງຕາມລະດັບການສກສາ ໂດຍການຊອກ
ຫາອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານໃນລະດັບການສກສາໃນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຕາມຂະແໜງການ ມາ
ຄູນກັບ ຕາແໜ່ງງານທື່ຈະເກດຂີ້ນ. ເນື່ອງຈາກການນາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນການສາຫຼວດວິສະຫະກິດ 2013, ດັັ່ງນັີ້ນ
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ແມ່ນເຮົາຈາເປັນຕ້ອງແບ່ງລະດັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕາມຄາຖາມໃນການສາຫຼວດ.
ແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍການຊົມໃຊ້ມດັັ່ງນີ້:

ໂຄງປະກອບ

LD = LDO+LDG+LDE+LDTV+LDD+LDB+LHU
LD

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທັງໝົດ (total)

LDO ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາອື່ນໆ (other)
LDG ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາສາມັນ (general)
LDE

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາອາຊວະຊັນ
ີ້ ຕົີ້ນ (elementary)

LDTV ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາອາຊວະຊັນ
ີ້ ກາງ (technical)
LDD

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາອາຊວະຊັນ
ີ້ ສູງ (diploma)

LDB

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາປ.ຕ (bachelor)

LDHU ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບການສກສາສູງກວ່າ ປ.ຕ (higher university)

∆LD = ∆LDO+∆LDG+∆LDE+∆LDTV+∆LDD+∆LDB+∆LHU
3.2.2. ຜົນການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
ຈາກການຄິດໄລ່, ເຮົາສາມາດພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການກາລັງແຮງງານ ຫຼ ກະແສຕາແໜ່ງງານວ່າງທື່ຈະ
ເກດຂີ້ນ ດັັ່ງໄດ້ສະແດງໃນຮູບ 3.1. ໃນປີ 2019 ຈະມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານເທົັ່າກັບ 64.121 ຕາແໜ່ງງານ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຈະຄ່ອຍໆເພື່ມຂີ້ນເທົັ່າກັບ 64.553 ໃນປີ 2020, 66.047 ໃນປີ 2021, ແລະ 67.606
ໃນປີ 2022.
ຮູບ 3.1. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈາກປີ 2019 - 2022
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ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ອົງປະກອບທາງເທິງບົງັ່ ບອກການຊົມໃຊ້ແຮງງານທື່ມການສກສາແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນແຕ່ລະປະເພດ
ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການກໍໍ່ຈະມອັດຕາສ່ວນການຊົມໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນ. ສາລັບການ
ວາງແຜນການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນເຮົາຈະຄານວນອັດຕາການປູ່ຽນແປງ ຫຼ ການເກດຂີ້ນ
ໃໝ່ຂອງຕາແໜ່ງງານວ່າງໃນແຕ່ລະປີ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ຕົວເລກການປູ່ຽນແປງແມ່ນສະແດງດັັ່ງສູດຄິດໄລ່ລຸ່ມນີ້:

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຂະແໜງການເສດຖະກິດກໍໍ່ມຄວາມແຕກຕ່າງກັນດັັ່ງໃນຮູບ 3.2. ຄວາມຕ້ອງ
ການແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຢູູ່ໃນຂະແໜງການບໍລິການ. ສາລັບຂະແໜງການອຸດສາຫະກາ ແລະ ກະສິກາແມ່ນ
ມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ໃກ້ຄຽງກັນ ໂດຍຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນອຸດສາຫະກາຈະສູງກວ່າໃນລະດັບໜື່ງ.
ຮູບ 3.2. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈາກຂະແໜງການ ຈາກປີ 2019 - 2021
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ກະສິກາ

ອຸດສະຫະກາ
2020
2021

2019

ບໍລິການ

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ມາແບ່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການ ຕາມລະດັບການສກສາ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນ
ຕາຕະລາງ 3.6 ຊື່ງບົງັ່ ບອກຈານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຕາແໜ່ງງານວ່າງສາລັບແຕ່ລະລະດັບການສກສາ ໃນທົັ່ວຂະ
ແໜງການ ແລະ 3 ຂະແໜງການເສດຖະກິດ. ໃນຕາແໜ່ງງານວ່າງທັງໝົດ 64.121 ຕາແໜ່ງ. ຄວາມຕ້ອງການ
ແຮງງານທື່ສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນການສກສາລະດັບສາມັນ ເຊື່ງກວມເອົາ 33.833 ຫຼ 52,8 ສ່ວນຮ້ອ ຍ. ຄວາມ
ຕ້ອງການສມແຮງງານໃນລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງ, ອາຊວະຊັີ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕ ແມ່ນມຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຄ:
4.637, 4.426, ແລະ 4.776 ຫຼ 7,2 ສ່ວນຮ້ອຍ, 6,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 7,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລາດັບ. ຄວາມ
ຕ້ອງການສາລັບອາຊວະສກສາຊັີ້ນຕົີ້ນແມ່ນ 3.277 ຫຼ 5,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານສູງກວ່າ
ລະດັບປະລິນຍາຕແມ່ນ 887 ຫຼ 1,4 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ຕາຕະລາງ 3.6. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕາມລະດັບການສກສາໃນ 3 ຂະແໜງການ ປີ 2019
ຂະແຫນງ
ການ
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ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ. ໝາຍເຫດ: ອ = ອາຊວະສກສາ, ປ = ປະລິນຍາ.
ໃນການສກສາຄັີ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ແບ່ງຂະແໜງການເສດຖະກິດເປັນ 9 ຂະແໜງການຄ້າຍຄກັນກັບການສະ
ໜອງແຮງງານ. ຕົວເລກຄວາມຕ້ອງການແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3.7. ສິື່ງທື່ຕ້ອງໄດ້ຄານງໃນເວລາອະທິບາຍ
ຕົວເລກແມ່ນຕ້ອງເຂົີ້າໃຈວ່າຈານວນຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການໃດໜື່ງ ບໍໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງການແຮງ
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ງານທື່ມສມໃນຂະແໜງສະເພາະຈານວນເທົັ່ານັີ້ນ. ຕົວຢູ່າງ ການຕ້ອງການແຮງງານໃນຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງຈະບໍໍ່ເທົັ່າ
ກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ມທັກສະດ້ານການກໍໍ່ສ້າງຈານວນເທົັ່ານັີ້ນ,
ແຕ່ມັນຈະແມ່ນການປະກອບກັນຂອງ
ຫຼາຍສາຂາວິຊາ. ໂດຍສ່ວນປະກອບແມ່ນຂີ້ນກັບການປະສົ ມປະສານຂອງສາຂາວິຊາຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການຂອງ
ເສດຖະກິດ.
ຕາຕະລາງ 3.7. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕາມລະດັບການສກສາຕາມ 9 ຂະແໜງການ ປີ 2019
ຂະແໜງການ
ກະສິກາ
ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ
ໄຟຟ້າ ແລະ
ບໍລຫ
ິ ານນາ້
ການສກສາ
ສາທາລະນະສຸກ
ທພ
ື່ ກ
ັ ເຊົາ ແລະ ຮ້ານ
ອາຫານ
ການເງິນ ແລະ ປະກັນ
ໄພ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ຂົນສົງັ່

∆LDO ∆LDG ∆LDE ∆LDTV ∆LDD ∆LDB
ອ.ກາງ

ອ.ສູງ

ປ.ຕ

∆LDHU

ທັງໝົດ

ອື່ນໆ

ສາມັນ

ອ.ຕົນ
ີ້

ສູງກວ່າ ປ.ຕ

15.619

3.406

9.525

399

694

659

831

103

5.620

882

3,776

282

233

195

222

29

729

71

108

61

157

193

118

20

10.035

745

4.746

815

1.146

1.298 1.164

122

3.494

185

780

260

694

493

865

217

701

35

76

60

144

78

208

102

1.336

155

881

44

79

91

73

14

493

18

57

14

30

134

218

21

1.566

249

948

96

82

100

80
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ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ. ໝາຍເຫດ: ອ = ອະຊວະສກສາ, ປ = ປະລິນຍາ, ຫົວໜ່ວຍ: ຄົນ.
ໃນການພັດທະນາສມແຮງງານຂອງກາລັງແຮງງານທື່ສາຄັນແມ່ນລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງ ແລະ ຊັີ້ນສູງ ແລະ
ປະລິນຍາຕ ເນື່ອງຈາກມການແຍກສາຂາຮຽນທື່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມການສ້າງກໍງລັງແຮງງານເປັນຈານວນຫຼາຍ. ດັັ່ງນັີ້ນ
ການອະທິບາຍແມ່ນຈະສຸມໃສ່ອະທິບາຍທັງສາມລະດັບການສກສານີ້.
ຂະແໜງການທື່ມຄວາມຕ້ອງການແຮງ
ງານຈານວນຫຼາຍໄດ້ແກ່ ກະສິກາ (15.619 ຄົນ), ກໍໍ່ສ້າງ (10.035 ຄົນ), ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ (5.620 ຄົນ),
ແລະ ການສກສາ (3.494 ຄົນ). ຂະແໜງການກະສິກາມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈານວນຫຼາຍຢູູ່ໃນລະດັບການ
ສກສາສາມັນ ເຊື່ງກວມເອົາກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນ 694 ຄົນ,
ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 659 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ 831ຄົນ. ສາລັບຂະແໜງການອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ
ຕ້ອງການແຮງງານລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນ 233 ຄົນ, ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 195 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ
222 ຄົນ. ຂະແໜງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິຫານນ້າ ຕ້ອງການແຮງງານລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນ 157 ຄົນ, ອາຊວະ
ຊັີ້ນສູງແມ່ນ 193 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ 118 ຄົນ. ຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງແມ່ນໜື່ງໃນຂະແໜງການທື່ມການ
ຂະຫຍາຍຕົວສູງທັງດ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ. ຂະແໜງການດັັ່ງ ກ່າວຕ້ອງການແຮງງານໃນ
ລະດັບສາມັນເຖິງ 4.746 ຄົນ ແລະ ລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນ 1.146 ຄົນ, ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 1.298 ຄົນ
ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ 1.164 ຄົນ. ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງຕ້ອງການແຮງງານທື່ມວິຊາສະເພາະໃນຈາ
ນວນສູງ. ສາລັບຂະແໜງການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງການແຮງງານລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນ 694
ຄົນ ແລະ 144 ຄົນ, ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 493 ຄົນ ແລະ 78 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ 865 ຄົນ ແລະ 208
20
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ກໍສ
ໍ່ າ້ ງ

∆LD

ຄົນ ຕາມລາດັບ. ຄວາມຕ້ອງການສກສາເຫັນວ່າຕໍ່າ ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກະຊວງສກສາທິການ ແລະ
ກິລາເອງ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການນີ້ແມ່ນອງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການ ແລະ ສະພາບການບໍລິຫານການ
ສກສາໃນປັດຈຸບັນ ຊື່ງບໍໍ່ໄດ້ເອົາລະດັບມາດຕະຖານຂອງກະຊວງເປັນຕົວຕັດສິນ.
ສາລັບຂະແໜງການທື່ພັກເຊົາ ແມ່ນມຄວາມຕ້ອງການລະດັບສາມັນສູງກວ່າໝູ່ (881 ຄົນ) ແລະ ຕ້ອງ
ການແຮງງານລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນພຽງແຕ່ 79 ຄົນ, ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 91 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ
73 ຄົນ. ສ່ວນຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ ແມ່ນມຄວາມຕ້ອງການລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງແມ່ນ 30 ຄົນ
, ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 134 ຄົນ, ແລະ ປະລິນຍາຕແມ່ນ 218 ຄົນ. ສຸດທ້າຍ, ຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ຂົນສົັ່ງ ແມ່ນມຄວາມຕ້ອງການລະດັບອາຊວະຊັີ້ນກາງ ແມ່ນພຽງແຕ່ 82 ຄົນ, ອາຊວະຊັີ້ນສູງແມ່ນ 100 ຄົນແລະ
ປະລິນຍາຕແມ່ນ 80 ຄົນ.
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3.3. ການສົມທຽບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຫັນເຖິງສະພາບຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນຂອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງ
ງານ ແມ່ນເຮົາຈະສົມທຽບກັນຂອງຕົວເລກກະແສການໄຫຼເຂົີ້າ ແລະ ຕາແໜ່ງງານວ່າງທື່ຈະເກດຂີ້ນໃນປີ 2019.
ແລະ ດັັ່ງທື່ໄດ້ກ່າວມາ, ການສົມທຽບບໍໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າແຮງງານທື່ມວິຊາຊບສະເພາະໃນຂະແໜງການເສດຖະ
ກິດນັີ້ນເກນ ຫຼ ຫຼຸດ, ເຮົາພຽງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງການໃດຍັງຂາດ ຫຼ ມແຮງງານທື່ເກນ. ຕົວຢູ່າງ, ການສະ
ໜອງໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກາສູງເກນຄວາມຕ້ອງການບໍໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການຜະລິດກາລັງແຮງງານທື່ມສມ
ຫຼ ສາຂາຮຽນອຸດສາຫະກາປຸູ່ງແຕ່ງນັີ້ນເກນຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ເນື່ອງຈາກໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະກອບ
ດ້ວຍແຮງງານທື່ມາຈາກຫຼາຍສາຂາວິຊາຮຽນ ເຊັັ່ນການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ເຮົາຕ້ອງຄານງເຖິງຂໍໍ້ຈາກັດໃນ
ການອະທິບາຍຜົນດັັ່ງນີ້:
- ການສົມທຽບແມ່ນເບື່ງຈາກຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ບໍໍ່ແມ່ນສາຂາຮຽນ. ຕົວເລກການສະໜອງແມ່ນ
ກາລັງແຮງງານຈາກຫຼາຍສາຂາຮຽນ ທື່ເຂົີ້າໄປຢູູ່ ຂະແໜງເສດຖະກິດດຽວກັນ;
- ການຮຽນຈົບຕາມລະດັບ ແລະ ສາຂາບໍໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຕາມລະດັບ ແລະ ສາຂາ, ເນື່ອງ
ຈາກການມຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງ (mismatch) ຂອງລະດັບ ແລະ ສາຂາການສກສາ ຕໍໍ່ ການເຮັດວຽກ;
- ແຮງງານສາມາດເຄອ
ື່ ນຍ້າຍຕາມຂະແໜງການໄດ້ຢູ່າງເສລ;
- ການປັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກສກສາຫຼັງຈາກການຮຽນຈົບ;
- ການພະຍາກອນບໍໍ່ໄດ້ກວມເອົາເລື່ອງຄຸນນະພາບຂອງການສກສາ.
ຜົນຂອງການສົມທຽບແມ່ນໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3.8. ຕາຕະລາງໄດ້ສະແດງຈານວນຜູ້ຮຽນຈົບ, ການສະ
ໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງກາລັງແຮງງານ. ຈາກການສົມທຽບຈະເຫັນວ່າ ປະມານເຄິື່ງໜື່ງຂອງຜູ້ຮຽນຈົບ
ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າເປັນກາລັງແຮງງານ. ສິງື່ ນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນອັດຕາການເຂົີ້າຮ່ວມຕະຫຼາດແຮງງານຂອງປະຊາຊົນທື່ຮຽນ
ຈົບໃໝ່; ສ່ວນທື່ເຫຼອແມ່ນຈະເປັນຜູ້ຢູູ່ນອກຕະຫຼາດແຮງງານທື່ດາເນນກິດຈະກາອື່ນ ໆທື່ບໍໍ່ໄດ້ຂາຍກາລັງແຮງງານ.
ຕາຕະລາງ 3.8. ການສົມທຽບຜູ້ຮຽນຈົບ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕາມລະດັບການສກສາໃນ
ທົັ່ວຂະແໜງການເສດຖະກິດປະຈາປີ 2019
ລະດັບການສກສາ
ຜູຮ
້ ຽນຈົບ
ການສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ
ທັງໝົດ

206.436

99.818

64.121

ອາຊວະ

21.628

15.139

12.340

ປ.ຕ

13.511

10.403

4.776

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ.
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ການສົມທຽບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການເສດຖະກິດແມ່ນໄດ້
ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 3.9. ສິື່ງໜື່ງທື່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖິງໃນເວລາສົມທຽບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນຕາຕະລາງດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນວ່າເຮົາພຽງສົມທຽບປະລິມານການໄຫຼເຂົີ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງ
ເສດຖະກິດເທົັ່ານັີ້ນ, ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ສົມທຽບຄວາມຕ້ອງການກັບສາຂາທື່ຮຽນຈົບ. ເນື່ອງຈາກການໄຫຼເຂົີ້າຂອງແຮງງານ
ໃນຂະແໜງການເສດຖະກິດໃດໜື່ງ ປະກອບເອົາແຮງງານທື່ຈົບການສກສາຈາກຫຼາຍສາຂາວິຊາ ແລະ ຫຼາຍລະດັບ.
ດັັ່ງນັີ້ນ, ການສົມທຽບແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ບົັ່ງບອກການຫຼຸດ ຫຼ ເພື່ມຂອງຈານວນນັກສກສາໃນແຕ່ລະສາຂາວິຊາ.
ຕາຕະລາງ 3.9. ການສົມທຽບການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕາມລະດັບການສກສາໃນ 9 ຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດປະຈາປີ 2019
ຂະແໜງການ

ການສະໜອງ
ອ. ກາງ+ສູງ
ປ.ຕ

ລວມ

ຄວາມຕ້ອງການ
ອ. ກາງ+ສູງ
ປ.ຕ

ລວມ

1.299

386

1.685

1.751

831

2.583

ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ

1.241

386

1.627

710

222

932

ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິຫານນ້າ

851

253

1.104

411

118

530

ກໍໍ່ສ້າງ

892

467

1.359

3.259

1.164

4.423

ການສກສາ

737

1.830

2.567

1.737

1.038

2.775

ສາທາລະນະສຸກ

330

265

595

403

296

699

ທື່ພັກເຊົາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

218

123

341

213

73

287

ການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ

451

479

930

178

218

396

ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົັ່ງ

333

167

500

278

80

358

ລວມ

6.352

4.356

10.708

8.941

4.041

12.982

ແຫຼ່ງທື່ມາ: ຄະນະຜູ້ຂຽນ
ຈາກການແບ່ງຕາມຂະແໜງການຈະເຫັນວ່າຂະແໜງການທື່ມຄວາມຕ້ອງການເກນການສະໜອງໃນລະດັບ
ສູງໄດ້ແກ່ ກະສິກາ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງ. ສອງຂະແໜງການນີ້ຍັງມຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນໃສ່ໃນການຜະລິດ. ສາລັບຂະແໜງການທື່ມຄວາມຕ້ອງການສູງກວ່າການສະໜອງໃນລະດັບຕໍ່າໄດ້ແກ່
ຂະແໜງການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ໃນຄວາມເປັນຈິງຈະເຫັນວ່າທັງສອງຂະແໜງການມການຜະລິດບຸກ
ຄະລາກອນຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ສາລັບການພະຍາກອນແລ້ວ ແມ່ນອງໃສ່ອັດຕາການເຂົີ້າເຮັດວຽກຂອງສະພາບຕະ
ຫຼາດແຮງງານໃນປັດຈຸບັນ ເຊິື່ງຜູ້ທື່ຮຽນຈົບ 2 ສາຂາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມອັດຕາການເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານໃນຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດທື່ຕໍ່າ ແລະ ມຈານວນຜູ້ຮຽນຈົບຈານວນຫຼາຍບໍໍ່ໄດ້ເຮັ ດວຽກຕາມຂະແໜງການ. ຂະແໜງການທື່ມ
ການສະໜອງເກນ ແຕ່ຢູູ່ໃນລະດັບຕໍ່າໄດ້ແກ່ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ, ທື່ພັກເຊົາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ຄົມມະນາຄົມ
ແລະ ຂົນສົັ່ງ. ແຕ່ເຖິງການສະໜອງຈະສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການກໍໍ່ຕາມ, ບໍໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນຜົນບໍໍ່ດທັງໝົດ
ເນື່ອງຈາກແຮງງານມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທື່ຈະບໍໍ່ສາມາດ ຫຼ ບໍໍ່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນການຜະລິດ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ການສະໜອງທື່ເກນ
ໃນລະດັບຕໍ່າ ແມ່ນຊ່ວຍຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດນັີ້ນໆ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ການມ
ສ່ວນເກນພຽງເລັກນ້ອຍນັີ້ນ ບໍໍ່ໄດ້ສົັ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຕໍໍ່ກັບງົບປະມານໃນການສກສາ ເນື່ອງຈາກວ່າການສກສາລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ສົັ່ງເສມຜະລິດຕະພາບ ເຖິງຈະເຮັດວຽກບໍໍ່ຖກສາຂາຮຽນກໍໍ່ຕາມ. ຂະແໜງການທື່ຈະມການໄຫຼເຂົີ້າຂອງ
ແຮງງານສູງ ແຕ່ມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕໍ່າແມ່ນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ, ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິຫານນ້າ.
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4.

ສິື່ງທ້າທາຍຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ

4.1. ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍສ
ໍ້ ະເໜແນະສາລັບສະພາບກາລັງແຮງງານລາວໃນປັດຈຸບນ
ັ
ສິື່ງທ້າທາຍ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຢູູ່ ສປປ ລາວ ມຄ: ຂາດແຄນກາລັງແຮງງານ, ແຮງງານຂາດທັກສະ ແລະ
ທັກສະຂອງແຮງງານ ຍັງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບທັກສະທື່ຜູ້ຈ້າງງານຕ້ອງການ, ຊື່ງສິື່ງທ້າທາຍດັັ່ງກ່າວ ມດັັ່ງນີ້:
- ປະມານ 1/3 ຂອງປະຊາກອນທື່ຢູູ່ໃນໄວອອກແຮງງານ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຮັບການສກສາ ຫຼ ບໍໍ່ຈົບ
ການສກສາສາມັນ ແລະ ມທັກສະພີ້ນຖານທື່ຈາກັດ (World Bank, 2013). ທັກສະພີ້ນຖານດັັ່ງ ກ່າວ
ມຄ: ການອ່ານ, ການຄານວນ, ການສື່ສານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ຕົວຢູ່າງ: ຜົນການປະເມນຄວາມ
ສາມາດດ້ານການຮຽນຮູ້ຄາສັບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທື່ມລະດັບການສກສາຊັີ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ສູງ
ກວ່າ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຜ່ານການທົດສອບ ແຕ່ວ່າຄົນທື່ມລະດັບການສກສາຕໍ່າກວ່າຊັີ້ນມັດທະຍົມລົງມາ
(ເຊັັ່ນ: ບໍໍ່ຈົບປະຖົມ, ບໍໍ່ໄດ້ເຂົີ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຈົບປະຖົມ) ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນບໍໍ່ຜ່ານການທົດສອບ.

- ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊບ ແລະ ເຕັກນິກ ແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂການຂາດແຄນແຮງງານທື່ມທັກສະ ໃນ
ໄລຍະສັີ້ນ ແລະ ກາງ. ແຕ່ວ່າ, ຍັງບໍໍ່ທັນສາມາດສ້າງແຮງງານທື່ມຄຸນນະພາບດ ຕາມລະດັບທັກສະທື່
ຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມພຽງບາງບໍລິສັດ ທື່ຮັບນັກສກສາຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ແລະ ເຕັກນິກ. ບັນດາບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍ ຮັບນັກສກສາທື່ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ຫຼ ນາເຂົີ້າແຮງງານຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ດ້ວຍຕົີ້ນທນທື່ສູງກວ່າ (World Bank, 2013);
- ສາເຫດໜື່ງຂອງຄວາມບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ລະຫວ່າງ ທັກສະຂອງແຮງງານທື່ມ ແລະ ທັກສະຂອງແຮງງານທື່
ພາກທຸລະກິດຕ້ອງການ ແມ່ນຍ້ອນຂາດການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານທື່ຊັດເຈນ, ສະໝໍ່າສະເໜ
ແລະ ທັນເວລາ. ຜົນການປະເມນຂໍໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ ໂດຍອງໃສ່ບົດຄົີ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງ
ງານລາວ ຈານວນ 17 ສະບັບ ໃນໄລຍະປີ 2007-2016 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານລາວ
ມຄົບຖ້ວນເກອບທຸກດ້ານ; ແຕ່ວ່າຂໍໍ້ມູນດັັ່ງກ່າວ ຍັງກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຂາດແຄນໃນບາງດ້ານ ເຊັັ່ນ:
ຕາແໜ່ງງານທື່ຕ້ອງການໃນພາກທຸລະກິດ, ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດ ແລະ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຢູູ່
ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊບ ແລະ ເຕັກນິກ ແລະ ຂໍໍ້ມູນການຈ້າງງານ ແລະ ອັດຕາຄ່າຈ້າງຢູູ່ຂັີ້ນແຂວງ.
ການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານ ອາດເປັນວິທການໜື່ງ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຂອງພາກທຸລະກິດ ເຂົີ້າກັບ ການສະໜອງແຮງງານທື່ມທັກສະຂອງສະຖາບັນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊບ ແລະ ເຕັກນິກ. ບົດສກສາຈານວນ 6 ໃນ 17 ສະບັບຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານຄວາມ
ຕ້ອງການແຮງງານທື່ມທັກສະໂດຍອງໃສ່ຂໍໍ້ມູນໃນອາດດ;
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຕໍໍ່ຫນ້າ.
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ແຕ່ວ່າບໍໍ່ມບົດໃດເລຍທື່ຄົີ້ນຄວ້າ

ກ່ຽວກັບ

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ປະຊາກອນທື່ມທັກສະ ແລະ ລະດັບການສກສາທື່ຈາກັດ ສ່ວນຫຼາຍປະກອບອາຊບເປັນຊາວກະສິກອນທື່
ເຮັດການຜະລິດແບບກຸ້ມຕົນເອງ ຫຼ ປະກອບທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໃນກິດຈະກາທື່ມລາຍຮັບຕໍ່າ;

ຮູບ 4.1. ຂໍໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານທື່ມຢູູ່ ສປປ ລາວ

ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດແຮງ
ງານ

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
12

ທັກສະທື່ຕ້ອງການ
ຈານວນ ແລະ ທື່ຕັີ້ງຂອງ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊບ

ຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ
0
ການຈ້າງງານ/ຄ່າຈ້າງໃນແຕ່ລະ
ແຂວງ

ຈານວນນັກຮຽນທື່ຈົບ
ໂຮງຮຽນວິຊາຊບ

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ການຈ້າງງານ/ຄ່າຈ້າງໃນແຕ່ລະ
ຂະແໜງການ

ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດວິຊາ
ຊບ
ການຈ້າງງານ/ຄ່າຈ້າງໃນແຕ່
ລະອາຊບ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມູນ: ຜົນການປະເມນຂໍໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ຂອງສູນຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາລາວ-ອົດສະ
ຕາລ ໂດຍອງໃສ່ບົດຄົີ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານລາວ ຈານວນ 17 ສະບັບ.
- ບັນດາບໍລິສັດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ມແຮງຈູງໃຈໜ້ອຍ ໃນການລົງທນໃສ່ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອພັດທະນາທັກ
ສະຂອງພະນັກງານ. ອງຕາມ World Bank (2016b), ມພຽງ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບັນດາບໍລິສັດທັງ
ໝົດ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ທື່ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເຊິື່ງເປັນອັດຕາສ່ວນທື່ຕໍ່າ ທຽບກັບບັນດາປະເທດ
ທື່ມລາຍໄດ້ປານກາງ (25 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ບັນດາປະເທດຢູູ່ອາຊຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊຟິກ (57 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ). ສາເຫດໜື່ງທື່ບັນດາບໍລິສັດຢູູ່ ສປປ ລາວ ລົງທນໜ້ອຍໃນການພັດທະນາທັກສະຂອງພະນັກງານ
ແມ່ນຍ້ອນອັດຕາການອອກວຽກສູງ. ອັດຕາການອອກວຽກສູງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເກດຂີ້ນຢູູ່ໃນຂະແໜງ
ຕັດຫຍິບ2 ເຊິື່ງມອັດຕາການອອກວຽກຈາກບໍລິສັດຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ປະມານ 3.5 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດ ຕໍໍ່ເດອນ (World Bank 2012). ພະນັກງານລາອອກວຽກ ຍ້ອນຮູ້ສກ
ວ່າ ນາຍຈ້າງຂາດຄວາມໂປູ່ງໃສ ແລະ ຂາດຄວາມສະໝໍ່າສະເໝໃນການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ແລະ ໃຊ້ວຽກ
ລ່ວງເວລາຫຼາຍເກນໄປ. ຄວາມບໍໍ່ພໍໃຈຂອງພະນັກງານຕໍໍ່ພດຕິກາຂອງນາຍຈ້າງ ເຮັດໃຫ້ມອັດຕາການ
ອອກວຽກສູງ ເຊິື່ງສິື່ງເຫຼົັ່ານີ້ ໄດ້ຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຫຼຸດແຮງຈູງໃຈ
ຂອງນາຍຈ້າງໃນການລົງທນພັດທະນາທັກສະແກ່ພະນັກງານ;

2

ອຸດສາຫະກາຕັດຫຍິບຂອງລາວ ມຈານວນບໍລິສັດທັງໝົດ 100 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິື່ງຈ້າງງານປະມານ 20.000 ຄົນ ຫຼ ກວມ 34% ຂອງການຈ້າງງານທັງ

ໝົດໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາປຸງແຕ່ງ. ແຮງງານສ່ວນຫຼາຍ ເປັນເພດຍິງ ເຊິື່ງຍ້າຍມາຈາກເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຊານເມອງ ເພື່ອຊອກຫາລາຍໄດ້ເພື່ອປັບປຸງ
ຊວິດການເປັນຢູູ່ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.
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- ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມການນາເຂົີ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ ຍັງບໍໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດເທົັ່າທື່
ຄວນ. ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ໄດ້ຖກນາເຂົີ້າມາ ເພື່ອຊົດເຊຍການຂາດແຄນແຮງງານລາວ ທັງທາງດ້ານຈາ
ນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ອງຕາມມາດຕາ 68 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານລາວ (ເລກທ 43/ສພຊ, ລົງວັນທ
24 ທັນວາ 2013), ແຮງງານຕ່າງດ້າວທື່ມທັກສະ ໃນບໍລິສັດໃດໜື່ງ ບໍໍ່ຄວນສູງກວ່າ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງແຮງງານລາວທື່ມທັກສະ; ແຮງງານຕ່າງດ້າວທື່ບໍໍ່ມທັກສະ ບໍໍ່ຄວນສູງກວ່າ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຮງ
ງານລາວທື່ບໍໍ່ມທັກສະ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການຈ້າງແຮງງານຕ່າງດ້າວຂອງບາງ
ບໍລິສັດ ແມ່ນສູງກວ່າອັດຕາສ່ວນທື່ການົດໄວ້ (Thailand Development Research Institute
Foundation, 2015). ໃນລະດັບມະຫາພາກ, ຈານວນແຮງງານຕ່າງດ້າວ ໄດ້ເພື່ມຂີ້ນສອງເທົັ່າ ຈາກ
13.578 ຄົນ (4,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຮງງານລາວ) ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 26.725 ຄົນ (7,0 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂອງແຮງງານລາວ) ໃນປີ 2012. ແຮງງານຕ່າງດ້າວດັັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກປະເທດໄທ,

4.2. ສື່ງທ້າທາຍສາລັບສະພາບຕະຫຼາດແຮງງານໃນອະນາຄົດ
ຜົນການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ
ຕະຫຼາດແຮງງານດັັ່ງນີ້:

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິື່ງທ້າທາຍໃນການສ້າງຄວາມມປະສິດທິພາບໃນ

- ການສະໜອງແຮງງານໃນລະດັບການສກສາພີ້ນຖານ (ແຮງງານທື່ບໍໍ່ມທັກສະສະເພາະ) ແມ່ນມສູງ ເມື່ອ
ທຽບກັບການສກສາໃນລະດັບອາຊວະສກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ແຮງງານທື່ມການສກສາຕໍ່າກວ່າ
ອາຊວະສກສາ ແມ່ນມຫຼາຍກວ່າ 70 ພັນຄົນໃນແຕ່ລະປີ, ເຊື່ງກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ. ມັນ
ບົັ່ງບອກວ່າແຮງງານທື່ອອກໄປສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານຈານວນຫຼາຍແມ່ນບໍໍ່ມທັກສະທື່ພຽງພໍ ແລະ ບໍໍ່ມຄວາມ
ຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະທື່ຈະແຈ້ງ. ບັນຫາເຫຼົັ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ມັນມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານ
ຂອງກາລັງແຮງງານເຫຼົັ່ານັີ້ນ;
- ການສະໜອງກາລັງແຮງງານລະດັບອາຊວະສກສາ ແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມຕໍໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຕ່
ການສະໜອງ ລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ນມລະດັບສູງ. ອງຕາມອັດຕາສ່ວນການເຂົີ້າຕະຫຼາດແຮງງານ
ໃນປັດຈຸບັນ ຈະເຫັນວ່າຕົວເລກຂອງຜູ້ທື່ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນມສູງ ທຽບກັບຄ່າພະຍາ
ກອນຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມບໍໍ່ສົມບູນນີ້ສາມາດສ້າງຄວາມບໍໍ່ສົມດຸນໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ຊື່ງສະແດງ
ອອກຜ່ານອັດຕາການວ່າງງານທື່ເພື່ມຂີ້ນ ແລະ ການເຮັດວຽກທື່ບໍໍ່ຖກກັບສາຂາຮຽນ. ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍ
ຕ້ອງແນໃສ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງການມວຽກເຮັດງານທາໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ຮຽນຈົບ ແລະ ສກສາອາຊບທື່ມ
ຄວາມຕ້ອງການເປັນປະຈາ ເພື່ອພັດທະນາສາຂາວິຊາຮຽນທື່ເປັນໂອກາດໃນການຖກຈ້າງງານສູງຂີ້ນ;
- ການສ້າງແຮງງານໃນບັນດາສາຂາທື່ຮັບໃຊ້ໃນຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງ

ແມ່ນມລະດັບຕໍ່າກວ່າຄວາມຕ້ອງ

ການ. ສປປ ລາວ ຍັງມການພັດທະນາດ້ານໂຄງລ່າງພີ້ນຖານ, ການກໍໍ່ສ້າງອາຄານທື່ຢູູ່, ແລະ ອື່ນໆ ຢູ່າງຕໍໍ່
ເນື່ອງ ແລະ ເປັນປະຈາ, ຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງຈິື່ງມການຂະຫຍາຍຕົວສູງໃນແຕ່ລະປີ ເຊື່ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມການຈ້າງງານເພື່ມສູງຂີ້ນໄປພ້ອມໆກັນ. ແຕ່ການສ້າງແຮງງານສາລັບຂະແໜງການນີ້ແມ່ນຍັງຕໍ່າ. ສະ
ຖາບັນການສກສາທື່ມສາຂາການກໍໍ່ສ້າງສະເພາະ ຍັງມຢູູ່ໜ້ອຍ ເຊື່ງເຮັດໃຫ້ການສະໜອງແຮງງານມ
ໜ້ອຍ ແລະ ເປັນສາເຫດໃຫ້ກາລັງແຮງງານຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາປະກອບອາຊບໃນຂະແໜງການກໍໍ່ສ້າງຈາ
ນວນຫຼາຍ;
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ຈນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູູ່ໃນຕາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ນາຍຊ່າງ.

- ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການທື່ພັກເຊົາ ແລະ ຮ້ານອາຫານມຄວາມສົມດູນພໍ
ສົມຄວນ. ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທື່ບໍໍ່ສູງປານໃດໃນຊ່ວງປີການພະຍາກອນ ແມ່ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວ
ໃນລະດັັບທື່ບໍໍ່ສູງຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ແຕ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ຖວ່າເປັນຂະແ
ໜງການທື່ສາຄັນໃນການຈ້າງງານ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ໃນທົດສະວັດທື່ຜ່ານມາ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ເຖິງແມ່ນ
ວ່າຄວາມຕ້ອງການໃນປີປັດຈຸບັນຈະບໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງກໍໍ່ຕາມ,

ການສະໜອງກາລັງແຮງງານເພື່ອການ

ບໍລິການ ໂດຍສະເພາະ ທື່ພັກເຊົາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຕ້ອງກຽມພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ອາດ
ຈະກັບຄນມາໃນໄລຍະຕໍໍ່ໜ້ານ;ີ້
- ຂະແໜງການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ ແມ່ນມການສະໜອງກາລັງແຮງງານຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ຈາກຕົວເລກການພະຍາກອນ ເຫັນວ່າການສະໜອງມຫຼາຍກວ່າເທົັ່າ
ໂຕ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ ແມ່ນມສູງໃນ
ຊ່ວງຜ່ານມາ, ແຕ່ເລື່ມມການຫຼຸດລົງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ ເຊື່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຫຼຸດ

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ລົງຕາມລາດັບ. ການສະໜອງແຮງງານໃນຂະແໜງການການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ
ແຮງງານທື່ມການສກສາໃນສາຂາວິຊາການເງິນສະເພາະ. ດັັ່ງນັີ້ນ, ການສະໜອງກາລັງແຮງງານ ຕ້ອງຫາ
ວິທການຫຼຸດຈານວນການສະໜອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານໃນຂະແໜງດັັ່ງກ່າວ ບໍໍ່ໃຫ້ເປັນເປັນກາລັງແຮງ
ງານທື່ບໍໍ່ມວຽກເຮັດ ຫຼ ເຮັດວຽກບໍໍ່ຖກສາຂາວິຊາ. ອກວິທການໜື່ງ ແມ່ນສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານ
ສາຂາວິຊາຍ່ອຍ ເພື່ອໃຫ້ການຊອກຫາວຽກມຄວາມຢືດຢຸູ່ນຫຼາຍຂີ້ນ;
- ການສະໜອງແຮງງານສາລັບຂະແໜງການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມລະດັບຕໍ່າກວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການໃນລະດັບໜື່ງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງສະຖາບັນການສກສາຄູ ແລະ ວິທະຍາສາດການແພດ ແມ່ນຜູ້
ສະໜອງແຮງງານຫຼັກສາລັບຂະແໜງການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ເຊື່ງໄດ້ມຈານວນຜູ້ຮຽນຈົບ
ເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ. ບັນຫາສາຄັນທື່ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງແຮງງານ ຕໍ່າກວ່າຄວາມຕ້ອງ
ການແມ່ນການເຮັດວຽກບໍໍ່ກົງກັບຂະແໜງການເສດຖະກິດ. ຕົວຢູ່າງຜົນຈາກການສາຫຼວດພົນລະເມອງ
2015 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ທື່ຮຽນຈົບສາຂາວິຊາຊບດ້ານການສກສາປະກອບອາຊບໃນຂະແໜງ
ການສກສາປະມານ 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຜູ້ທື່ຮຽນຈົບຈາກສາຂາວິຊາດ້ານສາທາລະນະສຸກ ປະກອບ
ອາຊບໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກປະມານ 59 ສ່ວນຮ້ອຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກສກສາທື່ຮຽນ
ຈົບສະເພາະທາງ ບໍໍ່ໄດ້ປະກອບອາຊບໃນຂະແໜງການຫຼັກຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອເພື່ມການສະໜອງແຮງງານ
ໃນຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງເພື່ມຈານວນຜູ້ຮຽນໃນສາຂາວິຊາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນສົັ່ງເສມໃຫ້
ຫຼຸດຜ່ອນການຈ້າງງານຜູ້ທື່ມການສກສາບໍໍ່ເໝາະສົມກັບຂະແໜງ ຫຼ ໃນກໍລະນນີ້ ແມ່ນສາຊາວິຊາສກສາ
ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. ການຈ້າງງານທື່ຖກຕ້ອງຕາມສາຂາວິຊາຮຽນສາມາດເພື່ມປະສິດທິພາບການເຮັດ
ວຽກໄດ້ຫຼາຍຂີ້ນ.
4.3. ສື່ງທ້າທາຍໃນການພະຍາກອນ
ການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງານປະຈາປີ 2019 ຍັງພົບບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢູ່າງດັັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຂໍໍ້ມູນລະດັບການສກສາເຂົີ້າໃນການສາຫຼວດວິສະຫະກິດ ມຫົວໜ່ວຍແຕກຕ່າງກັນກັບການສະຫຼຸບການ
ຈົບລະດັບການຮຽນຕາມລະບົບການສະໜອງການສກສາ. ເນອ
ື່ ງຈາກວ່າ ສູນສະຖິຕິການສກສາ ແລະ
ກິລາ ບໍໍ່ໄດ້ເກັບກາຈານວນນັກສກສາທື່ຮຽນຈົບສາຍອາຊວະສກສາ ແລະ ສາຍການສກສາຊັີ້ນສູງ. ດັັ່ງນັີ້ນ
, ຂໍໍ້ມູນການຮຽນຈົບ ແມ່ນອງໃສ່ຈານວນນັກສກສາທື່ເຂົີ້າຮຽນຕາມແຕ່ລະດັບການສກສາ. ການສະຫຼຸບ
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ລາຍງານຂອງສາຂາວິຊາຮຽນ ຄວນມການການົດ ແລະ ໃສ່ລະຫັດວິຊາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມຂອງສາກົນ
ຢູ່າງຈະແຈ້ງ;
- ຕົວການົດຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທື່ບໍໍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດ ແມ່ນບໍໍ່ມການພະຍາກອນເປັນປະຈາ ແລະ ຂາດ
ຄວາມຕໍໍ່ເນື່ອງທາງດ້ານຂໍໍ້ມູນ;
- ຂາດຂໍໍ້ມູນຈານວນວິສາຫະກິດ ເພື່ອການພະຍາກອນທື່ຈະແຈ້ງຂີ້ນກວ່າເກົັ່າ ຍ້ອນວ່າພາກສ່ວນທື່ຄຸ້ມຄອງ
ຫຼ ຮັບຜິດຊອບ ບໍໍ່ໄດ້ມການເກັບກາຂໍໍ້ມູນທື່ຊັດເຈນ;
- ຂໍໍ້ມູນທື່ໄດ້ມາແມ່ນຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກທາງດ້ານນິຕິກາ ແລະ ກົດໝາຍ ທື່ບອ
ໍໍ່ ະນຸຍາດໃຫ້ນາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນ
ໄດ້ທັງໝົດ (ໄດ້ພຽງ 60%) ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການພະຍາກອນ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ຂໍໍ້ມູນວິ
ສາຫະກິດທື່ໄດ້ມາແມ່ນຍັງບໍໍ່ມຂໍໍ້ມູນດ້ານແຮງງານ ທື່ລະອຽດ ສາລັບນາມາຄິດໄລ່ໃນການພະຍາກອນ
ຕະຫຼາດແຮງງານ.
4.4. ຂໍສ
ໍ້ ະເໜແນະ

1) ປະເມນການເຮັດວຽກຜິດສາຂາຮຽນ: ການສກສາຫົວຂໍໍ້ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງ
ວິຊາການ ໃນສະພາບອຸດສະຫະກາປັດຈຸບັນ ວ່າມັນມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼ ຄວາມຜິດດ່ຽງກັນຂອງສາຂາ
ຮຽນ ແລະ ໜ້າວຽກຕົວຈິງ;
2) ກວດສອບຊ່ອງຫວ່າງທັກສະຂອງແຮງງານທື່ຈາເປັນຕ້ອງມການນາໃຊ້ແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ: ວິທ
ການນີ້ແມ່ນການສກສາເຖິງທັກສະໃນແຕ່ລະອຸດສະຫະກາທື່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ນາເຂົີ້າແຮງງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ແຮງງານລາວ ສາມາດເສມສ້າງທັກສະດັັ່ງກ່າວໃນການທົດແທນການນາເຂົີ້າແຮງງານໄດ້;
3) ສກສາຊ່ອງທາງການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທາຂອງແຮງງານ: ຜົນການສກສາຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບ
ການວ່າງງານພ້ອມທັງການບໍໍ່ເຂົີ້າຮ່ວມຕະຫຼາດແຮງງານ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສະໝັກໃຈຂອງແຮງງານ ຫຼ
ການສະໜອງຂໍໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານຍັງບໍໍ່ມປະສິດທິພາບພຽງພໍ;
4) ສກສາຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງຫຼັກສູດການສກສາຕໍໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ເພື່ອວັດແທກຄຸນນະພາບ
ຂອງກາລັງແຮງງານ.
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ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນມຄວາມຈະແຈ້ງຫຼາຍຂີ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົີ້ນຄວ້າບັນຫາກ່ຽວກັບແຮງງານໃຫ້
ເລກລົງຕື່ມອກ ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນກວ່າເກົັ່າ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າທື່ຈາເປັນ ແລະ ຮບດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການ
ພະຍາກອນ ເຊື່ອຖໄດ້ ມດັັ່ງນີ້:

ຄາຂອບໃຈ
ບົດລາຍງານແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານສະບັບນີ້

ໄດ້ກະກຽມຂີ້ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ

ແຜນ 5 ປີ ຄັີ້ງທ V ຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ. ບົດຄົີ້ນຄ້ວາ
ສະບັບນີ້, ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມທາງດ້ານວິຊາການຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົີ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ
ແລະ ນັກຄົີ້ນຄວ້າຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານງົບປະມານຈາກ
ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ໂຄງການ ລາວ/029-ທັກສະສາລັບ

ບົດລາຍງານການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ

ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ (Project Lao/029 Skills for Tourism).
ການກະກຽມ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ດາເນນໄປພາຍໃຕ້ການຊີ້ນາຢູ່າງໃກ້ຊິດ ຈາກ
ປະທານກາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ທ່ ານ ນາງ ແສງເດອນ ຫຼ້າ
ຈັນທະບູນ, ລັດຖະມົນຕກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທື່ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນາແກ່ຄະນະຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແບບຈາ
ຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ຢູ່າງສະໝາສະເໝ.
ຄະນະຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼ າດແຮງງານ ກໍໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນ
ພິເສດ ໄປເຖິງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົີ້ນຄວ້າຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນທຸກຂະແໜງການທື່ຮ່ວມສະໜອງຂໍໍ້ມູນໃຫ້
ແກ່ການຄົີ້ນຄວ້າດັັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງການອານວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງ
ກອງເລຂາ ຄຊພຊ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄະນະຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫຼາດແຮງງານ ທື່
ສຸມທຸກກາລັງແຮງ, ທຸກສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສາເລັດການຄົີ້ນຄວ້າດັັ່ງກ່າວນີ້.
ອກເທື່ອໜງື່ , ພວກຂ້າພະເຈົີ້າ ຫວັງເປັນຢູ່າງຍິື່ງວ່າ ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະເປັນເອກະສານອ້າງອງສາຄັນ ໃຫ້
ແກ່ການວາງແຜນ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ການການົດນະໂຍບາຍທາງດ້ານຕະຫຼາດແຮງງານ, ການສກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນ
ລະດັບໃດໜື່ງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຄານິຍາມບາງຕົວຊີ້ບອກ ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ
ຕະຫຼາດແຮງງານ

ຮຽນ, ບານານ ຫຼ ແກ່ສະລາ ແລະ ຄົນພິການ (ບົດລາຍງານການສາ
ຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນປະເທດ

ຫຼວດກາລັງແຮງງານ 2017)
ມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂັີ້ນສຸດທ້າຍທື່ຖກຜະລິດໃນ
ປະເທດໃນຊ່ວງເວລາໜື່ງໆ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຄານງວ່າ ຜົນຜະລິດນັີ້ນຈະຜະ
ລິດຂີ້ນມາດ້ວຍຊັບພະຍາກອນຂອງຊາດໃດ
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ແຫຼ່ງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງງານໃນສັງຄົມ (ກົດ
ຫມາຍແຮງງານ)
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການບັນຈຸແຮງງານເຂົີ້າເຮັດວຽກ ຕາມຕາແໜ່ງ
ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທື່ມການການົດ
ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ເງິນເດອນ ຫຼ ຄ່າແຮງງານ ຫຼ ຄ່າຕອບແທນ,
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ປຶຶ້ມ
ສານວນຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິສາລັບຕົວຊີ້ບອກຂອງ ສປປ ລາວ)
ການສະໜອງແຮງງານ
ໝາຍເຖິງພະລັງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງຂອງມະນຸດ
ທື່ນາໃຊ້ເຂົີ້າໃນການເຮັດວຽກທື່ກໍໍ່ໃຫ້ເກດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ. (ກົດໝາຍແຮງງານ)
ການມສ່ວນຮ່ວມໃນກາລັງແຮງງານ
ແມ່ນສະແດງດ້ວຍຈານວນພົນລະເມອງຢູູ່ໃນກາລັງແຮງງານຄ ອັດຕາ
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພົນລະເມອງໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານທັງໝົດ
ອັດຕາການມສ່ວນຮ່ວມຂອງກາລັງແຮງງານ ອັດຕາສ່ວນ ຂອງກາລັງແຮງງານທັງໝົດຕໍໍ່ພົນລະເມອງທັງໝົດທື່ມ
ອາຍຸໃນເກນອອກແຮງງານເປັນເປີເຊັນ (ປຶຶ້ມສານວນຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິສາ
ລັບຕົວຊີ້ບອກຂອງ ສປປ ລາວ)
ກາລັງແຮງງານ
ພົນລະເມອງທື່ມອາຍຸ 15 ປີ ຫຼ ສູງກວ່າ ທື່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼ ມ
ຄວາມພ້ອມໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຊື່ງແມ່ນຜົນລວມ
ຂອງຈານວນພົນລະເມອງທື່ມວຽກເຮັດ ແລະຈານວນພົນລະເມອງທື່ບໍໍ່
ມວຽກເຮັດ (ປຶຶ້ມຄູ່ມການເກັບກາຂໍໍ້ມູນ)
ກາລັງແຮງງານແບ່ງຕາມລະດັບການສກສາ ກຸ່ມກາລັງລັງແຮງງານທື່ເປັນເພດຍິງ ຫຼ ຊາຍທື່ມອາຍຸ 15 ປີຂີ້ນໄປ ທື່
ພ້ອມຈະອອກແຮງງານ ຊື່ງແບ່ງອອກເປັນຕາມລະດັບຄ: ຜູ້ທື່ບໍໍ່ໄດ້ເຂົີ້າ
ຮຽນ ຫຼ ບໍໍ່ຈົບປະຖົມ, ຈົບປະຖົມ, ຈົບມັດທະຍົມຕົີ້ນ, ຈົບມັດທະຍົມ
ປາຍ, ຈົບວິຊາຊບຊັີ້ນສູງ, ຈົບປະລິນຍາຕ ຫຼ ສູງກວ່າ.
ພົນລະເມອງມວຽກເຮັດງານທາ
ຜູ້ທື່ຢູູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ ທື່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກາໃດໜື່ງກ່ຽວກັບ
ການຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼ ບໍລິການ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ຫຼ ຜົນກາໄລ(ບົດ
ລາຍງານການສາຫຼວດກາລັງແຮງງານ 2017)
ການວ່າງງານ
ອັດຕາການວ່າງງານ ຂອງຜູ້ທື່ບໍໍ່ມວຽກເຮັດງານທາຕໍໍ່ກາລັງແຮງງານ
ຊື່ງມອາຍຸແຕ່ 15 ຫາ 64 ປີ ທື່ຕ້ອງການມວຽກເຮັດງານທາ (ປຶຶ້ມຄູ່ມ
ການເກັບກາຂໍໍ້ມູນ)
ອັດຕາການວ່າງງານ
ອັດຕາສ່ວນ ຂອງພົນລະເມອງບໍໍ່ມວຽກເຮັດງານທາຕໍໍ່ກາລັງແຮງງານ
ທັງໝົດ (ປຶຶ້ມຄູ່ມການເກັບກາຂໍໍ້ມູນ)
ພົນລະເມອງຢູູ່ນອກກາລັງແຮງງານ
ພົນລະເມອງຜູ້ທບໍໍໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັັ່ນ: ນັກ
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Bank of Lao PDR, 2016. Annual Economic Report 2016. Available at:
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2017].
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຂັນ
ີ້ ຕອນການພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
 ຂັີ້ນຕອນໃນການຄານວນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ
1. ຄານວນຄວາມສາພັນມູນຄ່າເພື່ມ (ກາໄລ) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ໂດຍນາໃຊ້ຂໍໍ້ມູນການສາຫຼວດ
ວິສາຫະກິດ 2013 ກັບສົມຜົນການນາໃຊ້ແຮງງານຕໍໍ່ກັບກາໄລ
ln(LDji ) = αj + βj ∗ ln(prji ) , j ຂະແໜງການ, i ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ
ໂດຍມເງື່ອນໄຂການົດວ່າ ກາໄລ (prj ) ທຽບເທົັ່າ ມູນຄ່າເພື່ມ (VAj )

ສົມຜົນ: ສ່ວນຮ້ອຍ∆LDj = βj * ສ່ວນຮ້ອຍ∆VAj
3. ພະຍາກອນຈານວນຄວາມຕ້ອງການກາລັງແຮງງານຈາກປີຖານ 2017 ໂດຍນາໃຊ້ຜົນການຄາດປະມານ
ສົມຜົນ ກັບຈານວນແຮງງານໃນປີ 2017 ດັັ່ງນີ້: LDjt =( ສ່ວນຮ້ອຍ∆LDjt *LFjt−1)+ຕາແໜ່ງງານ
ຈາກການບານານ
LFj = LF ∗ J, ໂດຍ LF ແມ່ນກາລັງແຮງງານປີຖານ ແລະ J ແມ່ນອັດຕາສວນຂອງກາລັງແຮງງານປີ
ຖານຕາມຂະແໜງການເສດຖະກິດ
4. ເພື່ມຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈາກຕາແໜ່ງງານວ່າງທື່ຈະເກດຂີ້ນຈາກອັດຕາການເຂົີ້າບານານ
5. ແບ່ງຈານວນຄວາມຕ້ອງການຕາມລະດັບການສກສາຈາກສົມຜົນ LD1j = LDj ∗ O1, ໂດຍ O1 ແມ່ນ
ສັດສ່ວນຂອງຕາແໜ່ງງານຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ
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2. ພະຍາກອນອັດຕາການຂະຫຍາຍ ຂອງຄວາມຕ້ອງການກາລັງແຮງງານຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມູນຄ່າ
ເພື່ມ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ຂໍຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງແຕ່ງຕັງີ້ ຄະນະຄົນ
ີ້ ຄວ້າ ແລະ ສ້າງແບບຈາຮອງການພະຍາກອນຕະຫລາດແຮງງານ
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