
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

ວິວັດທະນາການ, ປະຫວັດຄວາມເປ�ນມາ 

ຂອງທະນາຄານຢ�� ສປປ ລາວ ແຕ�ລະໄລຍະ ຈາກມືກ້�າເນດີມາຮອດປະຈ�ບນັ 

ເນືອ່ງໃນໂອກາດສະເຫລມີສະຫລອງວັນສ�າງຕັງ້ ທະນາຄານຄົບຮອບ 35 ປ�  

07/10/1968 - 07/10/2003 

 

I. ປະເທດເຮາົໃນສະໄຫມສກັດນີາປ�ກຄອງ ຫລ ືກ�ອນການກ�າເນດີລະບບົ ທະນາຄານ (1893 ຄືນຫລງັ) 

ດັ�ງທີ່ເຮົາໄດ�ຮັບຮ��ກັນແລ�ວ ການຜະລິດທາງດ�ານວັດຖຸແມ�ນປ�ດໃຈຕັດສິນການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ, ເມືອງລາວ

ບ�ຮານກໍ�ກ�າເນີດຈາກພື້ນຖານການຜະລິດ. ໂດຍສະເພາະແມ�ນກະສິກ�າ, ຫັດຖະກ�າ ແລະ ການຕະຫລາດ ເຊິ່ງແຕ�ກ�ອນລາວເຮົາເອີ້ນວ�າ     

" ລາດ " ຄືກັບເມືອງອື່ນໆຂອງແຫຼມສ�ວັນນະພ�ມອິນດ�ຈີນແຫ�ງນີ.້ ອ�ານາດເສດຖະກິດໃນເບ້ືອງຕ້ົນໄດ�ຈ�າກັດຢ��ໃນມືຂອງເຈົ້າກົກເຈົ້າ

ເຫລົ�າ, ໄດ�ໂຮມເຂ້ົາກັນ ດ�ວຍການພົວພັນທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ການປ�ກຄອງຕົກເຂ້ົາໃນກ�າມືຂອງຫົວໜ�າກົກເຫລົ�າຂອງຊນົເຜົ�າໃດ

ຫນຶ່ງ ເອີ້ນວ�າ “ ຂ�ນ ” ຊຶ່ງມີທີ່ຕັ້ງຢ��ນະຄອນຫລວງ ເຊັ�ນ: ສິບສອງພັນນາ, ສິບສອງຈ�ໄທ, ຊຽງທອງຫລວງພະບາງ ມີຍົດເປ�ນເຈົ້າພະຍາ. 

ເຈົ້າຂ�ນ ແລະ ເຈົ້າພະຍາ, ນີບໍ້�ພຽງແຕ�ມີອ�ານາດທາງດ�ານເສດຖະກິດເທົ�ານັ້ນ. ຫາກຍັງມີອ�ານາດທາງດ�ານອ�ານາດການປ�ກຄອງ, ມີທະຫານ

, ມີສານ, ມີຄ�ກ. ສ�ວນປະຊາຊົນເອ້ີນວ�າໄພ�ເມືອງ, ໄດ�ມີດິນປ�ກຝ�ງເປ�ນຂອງຕົນເອງສ�ວນໃດສ�ວນຫນ່ຶງ, ການຜະລິດເວລານັ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ�ນ

ກະສກິ�າເຊັ�ນ: ເຮັດນາ, ເຮັດ ໄຮ�, ການລ�ຽງສັດກໍ�ແມ�ນງ ົວຄວາຍ, ເປ�ດໄກ�, ຫ�ານ, ຫມ�, ສ�ວນຊ�າງແມ�ນປະເພດຍ�ດທະສາດສ�າຄັນຮັບໃຊ�

ສົງຄາມ. 

       ທາງດ�ານຫັດຖະກ�າກໍ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວເຊັ�ນ: ຕີເງ ິນ, ຄ�າ, ປ��ນຫລໍ�, ເຄື່ອງປ��ນດິນເຜົາ, ຈັກສານ, ຫັດຖະກ�າຕ�າ �ຫ�ກທໍໄຫມ, ຄວັດ

ລວດລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງສ�ອງແສງເຖິງປະຫວັດສາດນັບ 1500 ປ� ເຖິງ 2500 ປ� ມາແລ�ວ ຢ�າງນ�ອຍກໍ�ແມ�ນຢ��ໃນສັດຕະວັດທີ VI–VIII. 

       ສະພາບເສດຖະກິດຂອງອານາຈັກລາວລ�ານຊ�າງ (1373 - 1478) ໃນຣາດຊະການຟ�າງຸ�ມ ແລະ ພະຍາສາມແສນໄທ. ເພິ່ນໄດ�ເນ້ັນ

ຫນັກຕໍ�ບັນຫາເສດຖະກິດ ເປ�ນຕ້ົນມີການຂະຫຍາຍກະສິກ�າລ�ຽງສັດ ປ�ກຝ�ງເປ�ນຫຼັກ, ຮອງລົງມາແມ�ນຫັດຖະກ�າ ແລະ ການແລກປ�ຽນ

ວັດຖຸຕໍ�ວັດຖຸເຖິງທ�າຍສັດຕະວັດທີ XV (1373 - 1473) ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ�ນການລ�ຽງສັດ. ກໍ�ເຮັດ

ໄປຕາມແບບປະຖົມປະຖານຄືທ�ກຄອບຄົວຈະມີການລ�ຽງສັດຢ�າງນ�ອຍທີ່ສ�ດກໍ� 1 ເຖິງ 3 ປະເພດເຊັ�ນ: ຫມ�, ເປ�ດ, ໄກ�. 

        ດ�ານການຄ�າຂາຍກໍ�ແມ�ນຮັກສາເດີມຄື: ການຄ�າມີ 2 ພາກສ�ວນຄື: ພາກສ�ວນຄັງຫຼວງ ໄດ�ແກ�ສິນຄ�າຂອງເຈົ້າແຜ�ນດິນທ່ີໄດ�ເກັບ

ວັດຖຸມາຈາກການເສຍສ�ວຍ ຫຼື ຫົວເມືອງບໍລິວານທັງຫຼາຍໃນອານາຈັກ ແລະ ນອກອານາຈັກ. ເຄື່ອງທີ່ໄດ�ມານັ້ນແມ�ນເຈົ້າແຜ�ນດິນຜ��

ດຽວມີສິດຄອບຄອງ, ຈະຂາຍໃຫ�ໃຜກໍ�ແລ�ວແຕ�ເພິ່ນ. ສິນຄ�າຕ�າງໆ ທີ່ພໍ�ຄ�າຕ�າງດ�າວຕ�ອງການເວລານັ້ນແມ�ນ: ເຂ້ົາ, ເກືອ, ງາຊ�າງ, ຂ້ີຄັງ, 

ຍານ, ຫມາກແຫນ�ງ, ຫນັງ ສັດ, ເຂົາກວາງ, ຄ�າ, ເງ ິນ ແລະ ປະເພດເຄື່ອງປ�າທີເ່ອົາໄປເຮັດຢາ. ສິນຄ�າດັ�ງກ�າວບ�າວໄພ�ບໍ�ມີສິດຊື້ຂາຍ ກັບ

ຕ�າງດ�າວ. ຖ�າຫາກໄດ�ກໍ�ໄປຂາຍໃຫ�ຣາຊະການໃນລາຄາຖືກ ແລະ ໃຜຢາກໄດ�ກໍ�ໄປຊື້ນ�າຣາຊະການໃນລາຄາແພງຈັກໜ�ອຍ, ຄັງຫຼວງນີ້ຖື

ວ�າເປ�ນລາຍໄດ�ຕົ້ນຕໍໃນສະໄຫມນັ້ນ. ການຄ�າຂາຍອີກພາກສ�ວນຫນ່ຶງ ແມ�ນປະຊາຊົນທົ�ວໄປ ຊຶ່ງຄ�າຂາຍພາຍໃນ ແລະ ຢ��ຕາມຊາຍແດນກໍ�

ມີການແລກປ�ຽນວັດຖຸ ຫຼື ຂາຍເປ�ນເງິນກໍ�ມີ. ໃນສະໄຫມນັ້ນການໄປມາຫາສ��ກັນ ຢ��ຕາມຊາຍແດນອານາຈັກ ບໍ�ມີໃບຜ�ານແດນ, ຈະໄປ

ໃສມາໃສແລ�ວແຕ�ຄວາມຕ�ອງການ. ສິນຄ�າ ຂອງປະຊາຊົນນ�າໄປແລກປ�ຽນຊື້ຂາຍກໍ�ມີ: ເຂ້ົາ, ງາ, ຖົ�ວ, ເກືອ, ແຜ�ນແພ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ�ໃນ



ເຮືອນ, ເຄື່ອງມືກະສິກ�າ, ຫາປາ, ລ�າເນື້ອ ເປ�ນຕົ້ນ. 

        ເວ້ົາເຖິງເງິນຕາເວລານັ້ນ ແມ�ນຖືເອົາ “ ບາດ ” ເປ�ນຫວົຫນ�ວຍ; ຕ��າກວ�າບາດແມ�ນມາສົກ, ລ��າ, ຕ��າສ�ດ ແມ�ນເບ�ຍ, ສ�ງສ�ດແມ�ນ

ຮ�ອຍ. ເງິນຕາສະໄຫມນັ້ນ ມີລ�າດັບຫົວຫນ�ວຍນ��າຫນັກເປ�ນຂັນຊັ�ງຮ�ອຍບາດ, ມາສົກ, ລ��າ ແລະ ເບ�ຍ ເຊັ�ນ: 

    - 12 ເບ�ຍ = 1 ລ��າ (ຕໍ�ມາເປ�ນເຟ��ອງ) 

    - 2 ລ��າ = 1 ມາສົກ ຫລື 24 ເບ�ຍ = 1 ມາສົກ 

    - 5 ມາສົກ = 1 ບາດ 

    - 10 ບາດ = 1 ຮ�ອຍ 

        ປະເພດເງິນທ່ີເອົາມາຫລໍ�ເປ�ນແທ�ງ ມີຫລາຍລັກສະນະ ຄ:ື ເງ ິນຮາງ, ເງິນຕ��, ເງ ິນຮ�ອຍ, ເງິນລາດເປ�ນຕົ້ນ. 

ສະພາບເສດຖະກິດສະໄຫມອານາຈກັລາວລ�ານຊ�າງຈະເລນີຮ��ງເຮອືງ ແລະ ຕຕີ�ານການຮ�ກຮານຂອງຕ�າງຊາດ 

(1481 - 1600).  

       ດ�ານເສດຖະກິດ ລາຍຮັບຂອງອານາຈັກລາວລ�ານຊ�າງເວລານັ້ນ ສ�ວນຫຼາຍໄດ�ມາຈາກການກະສິກ�າ, ການປ�ກຝ�ງ, ລ�ຽງສັດ ເຊັ�ນ: 

ການປ�ກເຂ້ົາເປ�ນຫຼັກ, ການລ�ຽງສັດ, ການລ�າສັດ, ການຫັດຖະກ�າ ຊຶ່ງເປ�ນເສດຖະກິດແບບຄົວເຮືອນ ອີງໃສ�ທ�າມະຊາດ, ປະຖົມປະຖານ 

ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ�ໄດ�ມາຈາກການເກັບສ�ວຍ, ການແລກປ�ຽນສິນຄ�າ, ການຂາຍສິນຄ�າໃນຄັງຫຼວງ. ເວລານັ້ນ ທາງຣາຊະການຈະມີລະບຽບ

ຄ�າສັ�ງໃຫ�ເກັບສ�ວຍຈາກປະຊາລາດຊະດອນ, ພໍ�ຄ�າ ເປ�ນເງິນຄ�າ ແລະ ວັດຖຸມີຄ�າ ໃຫ�ບັນດາເມືອງຕ�າງໆ ສົ�ງລາດຊະບັນນາການ ປ�ລະເທືອ່ 

ຫຼື 3 ປ� ຕໍ�ເທື່ອ, ນອນໃນເຄື່ອງບັນນາການນັ້ນຈະມີເງິນ, ຄ�າ, ດອກໄມ�ເງ ິນ, ດອກໄມ�ຄ�າ, ນໍແຮດ, ງາຊ�າງ, ແຜ�ນແພ, ຊ�າງ, ມ�າ, ເຂົາ ສັດ 

ແລະ ສິ່ງມີຄ�າອື່ນໆ ທ່ີຫາໄດ�ຢ��ໃນເຂດແຕ�ລະເມືອງ. ນອກນີ້ກໍ�ມີ ເຂ້ົາ, ຖົ�ວ, ງາ, ຫມາກໄມ�ຕ�າງໆ. ການແລກປ�ຽນຕ້ັງແຕ�ອານາຈັກລ�ານ

ຊ�າງ, ໄດ�ມີການສ�າງສາຍສ�າພັນກັບອານາຈັກອ�ອມຂ�າງ. ເຮັດໃຫ�ບົດບາດນັບມ້ືສ�ງເດັ�ນຂ້ຶນ. ໄດ�ເຮັດໃຫ�ມີຫຼາຍຊົນຊາດ, ຊົນເຜົ�າມີການ

ໄປມາຫາສ��ຢ��ຕາມຊາຍແດນ. ຈາກນ້ັນກໍ�ເກີດມີການແລກປ�ຽນຊື້ສິນຄ�າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ�ໄດ�ຂາດ. ບັນດາສິນຄ�າທີ່ນ�າມາແລກປ�ຽນ

ຕົ້ນຕໍກໍ�ແມ�ນກະສິກ�າ, ຫັດຖະກ�າ, ເຄື່ອງປ�າຂອງດົງຕ�າງໆ. ການແລກປ�ຽນສ�ວນຫລາຍກໍ�ແມ�ນດ�າເນີນໄປແບບເອກະຊົນ. ຖ�າເປ�ນເມືອງ

ດ�ານທ່ີສ�າຄັນທາງຣາຊະການກໍ�ໄດ�ຈັດຕັ້ງດ�ານເກັບພາສີ, ເກັບຊື້ໃນລາຄາບັງຄັບ ເພື່ອເຂ້ົາຄັງຫລວງ. ການແລກປ�ຽນເວລານັ້ນ ສ�ວນຫຼາຍຢ��

ໃນລະຫວ�າງອານາຈັກ. ສະກັດກັ້ນການ ແຜ�ຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງສັກດີນາຕ�າງຊາດ. ກໍ�ແມ�ນໄລຍະເວລາດຽວກັນນ້ີ. ປະຊາຊົນເຮົາກໍ�

ໄດ�ຄ�ອຍໆຮັບເອົາ ວັດທະນະທ�າໃຫມ�ຂອງອານາຈັກພາຍນອກ. 

       ສະພາບເສດຖະກິດສະໄຫມອານາຈັກລ�ານຊ�າງສືບຕໍ�ຂະຫຍາຍຕົວ (1481 - 1540) ການຄ�າ ແລະ ຄັງຫຼວງໄປຄຽງຄ��ກັບການ

ຂະຫຍາຍທາງດ�ານກະສິກ�າລ�ຽງສັດ ແລະ ຫັດຖະກ�າອ່ືນໆນ້ັນ ວຽກງານການຄ�າຂາຍແມ�ນໄດ�ເປ�ນປ�ດໃຈທີ່ສ�າຄັນ, ຊຸກຍ��ໃຫ�ການຜະລິດ

ຂະຫຍາຍຕົວ, ນ�າລາຍໄດ�ມາ ສ��ຄອບຄົວ ແລະ ຄັງຫລວງ ຂອງປະເທດບໍ�ວ�າໃນອາດີດກໍ�ຄືປະຈ�ບັນ ສະນັ້ນວຽກງານແລກປ�ຽນຊື້ຂາຍ ໃນ

ສະໄຫມສັດຕະວັດທີ XVII ໃນສະໄຫມການປ�ກຄອງຂອງເຈົ້າສ�ລິຍະວົງສາ ທ�າມິກະລາດ, ໄດ�ມີຄວາມກ�າວຫນ�າຄືກັບວຽກງານອ່ືນໆ. 

ພວກຊາວນາ, ຊາວສວນ ໄດ�ມີສິດເສລີພາບ ແລະ ກາລະໂອກາດສ�າງສາການຄ�າຂາຍເວລານັ້ນ. ໄປຄຽງຄ��ກັບການຄ�າຂາຍເອກະຊົນ 

(ປະຊາຊົນທົ�ວໄປ) ແລະ ການຄ�າຂາຍຂອງຫລວງ ຄືເຈົ້າສັກດີນາ. ແລ�ວການຄ�າຂອງເອກະຊົນ ແມ�ນຢ��ໃຕ�ການຄ��ມຄອງຂອງສັກດີນາບົນ

ພືນ້ຖານລະບຽບກົດຫມາຍກ�ຽວກັບການຊື້ຂາຍ, ສິນຄ�າທີ່ນ�າມາແລກປ�ຽນຊື້ຂາຍກໍ�ແມ�ນອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງຫັດຖະກ�າ, ເຄືອງປ�າ

ຂອງດົງຕ�າງໆ ເວລານີ້ໄດ�ຈັດຕ້ັງໃຫ�ມີພະແນກ ຄັງຫລວງ ຫລື ເອ້ີນວ�າ ຣາຊາໂກດ, ພະແນກນີ້ ມີຫນ�າທີ່ຄ��ມຄອງທັງຫມົດຊັບສົມບັດຂອງ

ອານາຈັກ. ລາຍໄດ�ແມ�ນມາຈາກການຊັກຄ�າສິນຄ�າເອີ້ນວ�າ " ງວດ " ເປ�ນເງິນສົດ ຫຼື ເປ�ນວັດຖຸ, ຄ�າຈອດເຮືອສິນຄ�າ, ຄ�າທ�າ ຕົວຢ�າງ: 

ຜ�າມັດຫນ່ຶງຂາຍໃນລາຄາ 10,000 ຄ�າ, ເກັບຄ�າທ�າ 1,000 ຄ�າ ຫລື ຜ�າຮ�າຫນຶ່ງກ�ານົດໃຫ�ຂາຍ 1,000 ຄ�າ ເກັບຄ�າທ�າ 100 ຄ�າ 



ຫມາຍວ�າຊັກຄ�າ 10 ສ�ວນຮ�ອຍເທົ�ານັ້ນ, ນອກຈາກນ້ັນ ຍັງມີລາຍໄດ�ຈາກການເຊົ�າດິນປ�ກຝ�ງ, ລາຍໄດ�ຈາກການເກັບສ�ວຍ, ລາຍໄດ�

ຈາກການປ�ບໄຫມຜ��ຝ�າຝ�ນລະບຽບກົດຫມາຍ.  

       ໄປຄຽງຄ��ກັນກໍ�ມີ ພະແນກຈ�າຫນ�າຍຂອງຫລວງ, ພະແນກນ້ີມີຫນ�າທີ່ຈ�າຍຊັບສົມບັດຂອງຫຼວງທັງເປ�ນເງິນສົດ ແລະ ວັດຖຸ, ຕາມ

ການສັ�ງຈ�າຍຂອງກົມທ�າສັ�ງມາໃຫ�, ມີຫນ�າທີ່ຄ��ມຄອງສິນ ຄ�າຂາອອກ - ຂາເຂ້ົາ ແລະ ມີຫນ�າທີ່ແລກປ�ຽນສິນຄ�າຕາມຄ�າສັ�ງຂອງກົມທ�າ. 

       ສະພາບການດັ�ງກ�າວໄດ�ແກ�ຍາວມາຫລາຍສັດຕະວັດ. ອານາຈັກລາວລ�ານຊ�າງ ຈ່ຶງມີການຫັນປ�ຽນຕາມການເວລາທີ່ຫມ�ນວຽນປ�ຽນ

ໄປເລື້ອຍຈົນເຖິງສັດຕະວັດທີ 19 ເມ່ືອພວກຝະລັ�ງເຂ້ົາມາຮ�ກຮານອານາຈັກລ�ານຊ�າງຈຶ່ງຄ�ອຍໆມີການປ�ຽນແປງຈະແຈ�ງຫລາຍປະການ

ດັ�ງນ້ີ: 

II. ສະໄຫມປະເທດເຮາົຕກົເປ�ນເມອືງຂຶນ້ຂອງຝລັ�ງເສດ ຫລ ືເວ້ົາຢ�າງຫນຶງ່ແມ�ນສະໄຫມທີປ່ະຊາຊນົເຮາົ ທ�າການຕໍ�ສ��

ກັບພວກລ�າເມອືງຂິຶນ້ແບບເກົ�າ ໄລຍະບໍ�ທນັມເີງນິກີບຂອງລາວ (1893 - 1945) 

 

    ເພື່ອເປ�ນການຮັກສາລະບອບສັກດີນາໄວ�ເປ�ນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ�ໃຫ�ແກ�ການຮ�ກຮານໃຫ�ພວກລ�າເມືອງຂ້ຶນແບບເກົ�າຄື ຈັກກະພັດຝລັ�ງເສດ 

ໄດ�ເຂ້ົາມາຮ�ກຮານ ແລະ ປ�ກຄອງລາວ ຫວັງເອົາລາວ ເປ�ນຫົວເມືອງຂ້ຶນ ໂດຍການເທີດທ�ນໄວ�ລາດຊະບັນລັງ ແລະ ເຈົ້າຊີວິດລາວເປ�ນ

ສາກບັງຫນ�າໃຫ�ແກ�ການຮ�ກຮານຂອງພວກເຂົາ. ໃຫ�ຄົງຢ��ກັບແອກຄອບຄອງຂອງຝລັ�ງເສດພວກລ�າເມືອງຂ້ຶນຝລັ�ງເສດ ໄດ�ນ�າເອົາເງ ິນກີບ

ອິນດ�ຈີນ ຊຶ່ງພວກເຂົາ ໄດ�ພິມອອກເປ�ນເງິນເຈ�ຍ ແລະ ເປ�ນໂລຫະເຊັ�ນ: ເງ ິນກີບຫົວຫນາມ, ເງິນອັດ, ເງິນບ້ີ ມາຈ�າຫນ�າຍ ແລະ 

ໝ�ນວຽນຢ��ໃນປະເທດລາວເຮົາ. ນັບແຕ�ປ� 1893 ເປ�ນຕ້ົນມາ ເງິນກີບອິນດ�ຈີນນີ້ ແມ�ນໃຊ�ຢ��ທັງສາມປະເທດຄື ລາວ, ຫວຽດ, ຂະເຫມນ. 

ໃຫ�ມີຄວາມ ສະດວກສະບາຍໃນການລ�ຽງເກືອກອງທະຫານ ແລະ ອ�ານາດການປ�ກຄອງ, ເວລານີ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວແດ� ມີ

ການແລກປ�ຽນຊື້ຂາຍກັນລະຫວ�າງຜ��ຜະລິດ ແລະ ຜ��ຊົມໃຊ�. ຊຶ່ງລາຍຮັບດ�ານງ ົບປະມານເວລານັ້ນຕົ້ນຕໍແມ�ນໄດ�ມາຈາກການເກັບເກນ

ພາສີອາກອນເຊິ່ງມີບາງຕົວເລກ ດັ�ງນ້ີ: 

   - 1896 : 142.770 ກບີ 

    - 1897 : 182.384 ກີບ 

   - 1898 : 189.522 ກີບ 

   - 1899 : 201.409 ກີບ  

   - 1900 : 256.457 ກີບ  

    ໃນລາຍຮັບດັ�ງກ�າວນີ້ແມ�ນໄດ�ຈາກອາກອນການຂາຍຢາຝ��ນເຖິງ 30 - 40 % ຂອງລາຍໄດ�ທັງຫມົດ. ເວ້ົາລວມແລ�ວເວລານີ້ປະເທດ

ເຮົາກໍ�ຍັງບໍ�ທັນມີທະນາຄານ, ມີແຕ�ຄັງເງ ິນເທົ�ານັ້ນ. 

III. ສະໄຫມທີປ່ະເທດເຮາົ ແລະ ປະຊາຊນົເຮາົລ�ກຂຶນ້ຕໍ�ສ��ຕ�ານກັບການຮ�ກຮານຂອງພວກລ�າເມອືງຂຶນ້ແບບເກົ�າ ແລະ 

ແບບໃຫມ�ຄື: ຈກັກະພດັອາເມລກິາ - ລ�ກມ.ື (1945 - 1975) ເລີມ້ມກີານຈດັຕັງ້ທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວ ຂອງຣາດ

ຊະອານາຈກັລາວ. 

1. ໄລຍະແຕ�ປ� (1945 - 1975)  

ພາຍຫລັງປະເທດລາວປະກາດເປ�ນເອກະລາດຈາກຝລັ�ງເສດໃນວັນທີ 12 ຕ�ລາ ປ� 1945 ແລ�ວກະຊວງເສດຖະກິດການເງິນໄດ�ພິມ

ເງິນກີບລາວຂ້ຶນມາ ໂດຍໃຊ�ຊື່ວ�າເງ ິນກະຕ�າຍ 1945 - 1946 ປະເພດໃບ 50 - 20 ກີບ ໃຊ�ຊົ�ວຄາວເພື່ອເປ�ນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ�ໃຫ�ແກ�ສັກດີ

ນາລາວຈົນມາຮອດເດືອນ ທັນວາ ປ� 1951 ຕາມການຕົກລົງຂອງສະຖາບັນພິມຈ�າຫນ�າຍເງິນຂອງສາມຊາດອິນດ�ຈີນ. ຈຶ່ງໄດ�ມາຕັ້ງຫໍທະ

ນາບັດແຫ�ງຊາດລາວຂຶ້ນ ຮອດວັນທີ 25 ເດືອນທັນວາ ປ� 1954 ຈິ່ງໄດ�ມີພະຣາຊະອົງການຂອງພະເຈົ້າຊີວິດແຫ�ງຣາຊະອານາຈັກລາວໃຫ�



ປ�ຽນຊື່ຈາກຫໍທະນາບັດແຫ�ງຊາດລາວ ມາເປ�ນ ທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວ (ພາຍຫລັງຈາກປະເທດຊາດໄດ�ຮັບເອກະລາດ ຫລ�ດພົ້ນຈາກ

ການເປ�ນເມືອງຂ້ຶນຂອງຝຣັ�ງເສດ) ຊຶ່ງມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍແມ�ນທ�ານ ຜ�ຍ ປ�ນຍາ ເປ�ນຜ��ວ�າການປະຕິບັດ

ຕາມສັນຍາເຊີແນວກ�ຽວກັບລາວຈັກກະພັດຝຣັ�ງຖອນກັບຄືນປະເທດ, ຍອມຮັບຮ��ຄວາມເປ�ນເອກະລາດຂອງສາມຊາດອິນດ�ຈີນ ລາວ, 

ຫວຽດນາມ, ຂະແມ. ຈາກນັ້ນ ບັນດາກํາລັງຮັກຊາດ ກໍ�ໄດ�ຂ້ຶນເມືອເຕົ້າໂຮມ ຢ��ສອງແຂວງຊํາເໜືອ ແລະ ຜົ້ງສາລີບໍ�ພໍເທົ�າໃດ ຈັກກະພັດ

ອາເມລິກາ ແລະ ລ�ກມືກໍບ�ກໂຈມຕີ ສອງແຂວງຂອງຝ�າຍປະເທດລາວຢ�າງບັງອາດເປ�ດແປນ, ມ�າງເພສັນຍາເຊີແນວ ປ� 1954 ກ�ຽວກັບ

ລາວ, ຈ�ດປະສົງຂອງການຈັດຕ້ັງທະນາຄານ ແຫ�ງຊາດລາວຂ້ຶນໃນເວລານັ້ນ ກໍ�ເພື່ອເປ�ນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ�ການຮ�ກຮານຂອງຈັກກະພັດລ�າ

ເມືອງຂ້ຶນແບບເກົ�າ ແລະ ໃໝ�ພ�ອມດ�ວຍລ�ກແຫລ�ງຕີນມືຂອງມັນ, ແນໃສ�ປາບປາມບັນດາກ�າລັງຮັກຊາດ ຫລືວ�າ ຝ�າຍປະເທດລາວ, ທັງ

ເປ�ນການໂຕ�ງເອົາການຊ�ວຍເຫລືອຂອງ ພວກຈັກກະພັດ ແລະ ນາຍທຶນຕ�າງຊາດລ�ຽງເກືອກົງຈັກອ�ານາດການປ�ກຄອງຫ� �ນຂາຍຊາດ ເພື່ຶອ

ຕ�ານກັບຂະບວນການຮັກຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ�ານ້ັນເອງ ເວລານີ້ ອາເມລິກາໄດ�ທ��ມເທການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ�ານພາລາທິການ

ເງິນຄ�າ, ອາວ�ດຍ�ດໂທປະກອນພ�ອມດ�ວຍທີ່ປ�ກສາທາງທະຫານເຂ້ົາມາລາວຢ�າງຫລວງຫລາຍເພື່ອຊ�ວຍຝຣັ�ງ ຄິດເປ�ນເງິນເຖິງ 945 ລ�ານ

ໂດລາ ແນໃສ�ຕ�ານກັບການປະຕິວັດ, ເວລານີຢ້��ເບ້ືອງ 10 ແຂວງ ພວກຈັກກະພັດປ�ກຄອງ ກໍແມ�ນອີງອາໃສການຊ�ວຍເຫລືອຂອງອາເມລ ິ

ກາເປ�ນຕ້ົນຕໍ ເພື່ອມາຊ�ວຍໃຫ�ເງ ິນກີບຂອງລາວມີຄວາມໝ້ັນຄົງ, ສ�າລັບຜ��ບໍລິຫານທະນາຄານເວລານີ້ ແມ�ນ ທ�ານ ອ�ດົງ ສ�ວັນນະວົງ ເປ�ນ

ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວ ສ�ວນກ�າລັງຝ�າຍປະເທດລາວຢ��ສອງແຂວງ ກໍ�ແມ�ນໃຊ�ເງ ິນກີບແບບດຽວກັບຝ�າຍກົງກັນຂ�າມ ແລະ ກໍ�

ອາໄສການຊ�ວຍເຫລືອຂອງປະເທດສັງຄົມນິຍົມຈ�ານວນໜ່ຶງທາງດ�ານພາລາທິການເຊັ�ນ: ເຄື່ອງອ�ປະໂພກ, ບໍລິໂພກ, ອາວ�ດຍ�ດໂທ 

ປະກອນຮັບໃຊ�ໃຫ�ການຕໍ�ສ��ຂອງຕົນ. 

2. ໄລຍະແຕ�ປ� (1957 - 1959) 

        ແມ�ນເປ�ນປ�ທີ່ປະຕິບັດສັນຍາສະຫງ ົບເສິກ, ປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ�ອງປອງດອງຊາດລວມລາວຄັ້ງທີ 1 ເວລານີ້ວຽກງານທະນາຄານ 

ແມ�ນມີການຂະຫຍາຍຕົວແດ�ເລັກນ�ອຍ. ມີການຈັດຕ້ັງລະບົບຄັງເງິນຢ��ໃນບາງແຂວງຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ�ນຢ��ບັນດາແຂວງທີ່ເປ�ນ

ຕົວເມືອງໃຫຍ�. 

3. ໄລຍະແຕ�ປ� (1959 - 1961) 

          ເປ�ນໄລຍະທີ່ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ ຫັນທິດຕໍ�ສ��ດ�ວຍກ�າລັງອາວ�ດຕ�ານກັບຈັກກະພັດອາເມລິກາ ແລະ ລ�ກມື ກະຕ�າຍ, ຜ�ຍ

ຊະນະນິກອນ ທ່ີທ�າລາຍສັນຍາເຊີແນວກ�ຽວກັບລາວ. ເວລານີ້ລະບົບທະນາຄານກໍ�ແມ�ນຮັກສາໃນສະພາບອັນເກົ�າ, ເງ ິນຕາກໍ�ຍັງແມ�ນເງິນ

ສະກ�ນດຽວໃນທົ�ວປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ. 

4. ໄລຍະແຕ�ປ� (1962 - 1964) 

       ເປ�ນປ�ທີ່ປະຕິບັດສັນຍາສະຫງ ົບເສິກ, ປະຕິບັດຄວາມຖືກຕ�ອງປອງດອງຊາດ ລວມລາວຄັງທີ 2 ໂດຍການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານ

ປະສົມ 3 ຝ�າຍຄື: ຝ�າຍແນວລາວຮັກຊາດ, ຝ�າຍເປ�ນກາງຮັກຊາດ ແລະ ຝ�າຍຣາຊະອານາຈັກລາວ. ເວລານີ້ປະເທດເຮົາໄດ�ເລີ່ມແບ�ງອອກ

ເປ�ນສອງເຂດປ�ກຄອງຢ�າງຈະແຈ�ງຄ:ື ເຂດໜ່ຶງແມ�ນເຂດຄວບຄ�ມຂອງຝ�າຍວຽງຈັນ ຫຼື ຝ�າຍຣາຊະອານາຈັກລາວ ແລະ ອີກຝ�າຍໜ່ຶງແມ�ນ

ຝ�າຍກ�າລັງເປ�ນກາງຮັກຊາດ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ຊຶ່ງຝ�າຍຣາຊະອານາຈັກລາວແມ�ນຕ້ັງຢ��ວຽງຈັນ ມີທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວຕັ້ງຢ��

ແລ�ວ, ສ�ວນຝ�າຍກ�າລັງເປ�ນກາງຮັກຊາດ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດແມ�ນມີສ�ນກາງຕັ້ງຢ��ຄັງໄຂ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເວລານີ້ເວ້ົາເຖິງລະບົບ

ເງິນຕາຢ� ູປະເທດເຮົາແມ�ນມີສອງປະເພດເງິນທ່ີຈາລະຈອນຄ:ື ເງິນກີບວຽງຈັນ ເຊິ່ງພິມແຕ�ກ�ອນ ແລະ ເງິນກີບຄັງໄຂ ຊຶ່ງເປ�ນເງິນຂອງ

ລັດຖະບານປະສົມ 3 ຝ�າຍ. ແຕ�ເງ ິນດັ�ງກ�າວນີ້ສ�ວນໃຫຍ�ຈະຈາລະຈອນຢ� ູໃນເຂດຄວບຄ�ມຂອງບັນດາກ�າລັງຮັກຊາດ (ເຂດປ�ດປ�ອຍ) ໄປ

ຄຽງຄ��ກັບເງິນວຽງຈັນທີ່ໝ�ນວຽນຢ��ແລ�ວ ແຕ�ຢ� ູເບ້ືອງເຂດປ�ດປ�ອຍກໍ�ຍັງບໍ�ທັນມີທະນາຄານເທື່ອ ມີແຕ�ຄັງເງ ິນເທົ�ານັ້ນ ສ�າງຕັ້ງຂ້ຶນໃນປ� 

1961 ຢ��ຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍແມ�ນທ�ານ ສີສະຫວາດ ສີສານ ເປ�ນອະທິບໍດີຄັງເງິນ ແຕ�ງຕັ້ງໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈົ້າສ�ວັນນະ



ພ�ມາ. ຄັງເງ ິນຂອງລັດຖະບານປະສມົແມ�ນສ�າງຕັ້ງພາຍຫລັງພິມເງິນກີບຄັງໄຂໃບ 50 ກີບ ມາຈໍລະຈອນໃນເຂດປ�ດປ�ອຍ ມີຈ�ານວນທັງ

ໝົດ 750 ລ�ານກີບ ເພື່ອຮັບໃຊ�ກ�າລັງແນວລາວຮັກຊາດ ແລະ ກ�າລັງເປ�ນກາງຮັກຊາດ. 

5. ໄລຍະແຕ�ປ� (1954 - 1973) 

       ແມ�ນເປ�ນປ�ທີ່ຈັກກະພັດອາເມລິກາ ແລະ ລ�ກມື ມ�າງເພສັນຍາລວມລາວ ແລະ ຄວາມຖືກຕ�ອງປອງດອງຊາດ ເພີ່ມທະວີສົງຄາມ

ພິເສດຢ��ລາວຂ້ຶນສ��ລະດັບສ�ງ. ບັນດາກ�າລັງຮັກຊາດຍິ່ງຕຍີິ່ງໄດ�ຮັບໄຊຊະນະ. ປ�ດປ�ອຍດິນແດນໄດ� 2/3 ຂອງປະເທດ ແລະ ເຂດປ�ດປ�ອຍ

ໄດ�ຕິດລຽນແຕ�ເໜືອເຖິງໃຕ�. ປ�ດປ�ອຍເອົາພົນລະເມືອງໄດ�ເກືອບເຄິ່ງໜ່ຶງຂອງປະເທດ. ເວລານີ້ປະເທດເຮົາໄດ�ແບ�ງອອກເປ�ນສອງເຂດຄ:ື 

ເຂດຄວບຄ�ມຂອງຝ�າຍວຽງຈັນ ຫລື ຝ�າຍຣາຊະອານາຈັກລາວ ແລະ ອີກເຂດໜ່ຶງແມ�ນເຂດປ�ດປ�ອຍຂອງບັນດາກ�າລັງຮັກຊາດ. 

ເວ້ົາເຖິງວຽກງານທະນາຄານ ເວລານີ້ ໄດ�ຜັນແປໄປດັ�ງນ້ີ: 

ກ. ຢ��ເຂດຄວບຄ�ມຂອງຝ�າຍຣາຊະອານາຈກັລາວ ຫລ ືຝ�າຍວຽງຈນັ: 

       ແມ�ນມີທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວທີ່ໄດ�ຈັດຕັ້ງໃນເມ່ືອກ�ອນນັ້ນສຶບຕໍ�ມາເລີຍ ແລະ ນ�າໃຊ�ເງ ິນກີບວຽງຈັນ ເປ�ນສະກ�ນເງິນທ່ີ

ໝ�ນວຽນຢ��ໃນເຂດຂອງຕົນ. ນອກຈາກນັ້ນແມ�ນເງິນຊ�ວຍເຫຼືອຂອງອາເມລິກາເປ�ນກ�າລັງດັນ ຊ�ວຍໜ�ນໃຫ�ເງ ິນກີບວຽງຈັນ, ຮັບປະກັນ

ການໃຊ�ຈ�າຍຕ�າງໆ. ເວລານີ,້ ທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວໄດ�ມີການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍການສ�າງຕັ້ງສາຂາຢ��ຕ�າງແຂວງຈํານວນໜ່ຶງຄື: ຢ��ປາກ

ເຊ ແຂວງຈ�າປາສັກ ແລະ ຫລວງພະບາງ. ນອກຈາກນ້ັນເປ�ນລະບົບຄັງເງ ິນປະຈ�າແຂວງ. ຄຽງຄ��ກັບທະນາຄານແຫ�ງຊາດ, ແລ�ວກໍ�ຍັງມີ

ທະນາຄານ ເອກະຊົນນາຍທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດຈ�ານວນໜ່ຶງ ເຊັ�ນ: 

      + ທະນາຄານ ອິນດ�ຈີນ 

      + ທະນາຄານ ໂຕກິໂອ 

      + ທະນາຄານລາວ ພານິດພັດທະນາ 

      + ທະນາຄານ ພັດທະນາແຫ�ງຣາຊະອານາຈັກລາວ 

      + ທະນາຄານ ລາວວຽງ 

      ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານເຫລົ�ານີ້ ທັງໝົດແມ�ນຕ້ັງຢ� ູນະຄອນວຽງຈັນ. ບໍ�ທັນມີສາຂາຢ��ຕ�າງແຂວງເທື່ອ. 

      - ເວ້ົາເຖິງດ�ານການຈັດຕັ້ງກໍ�ແມ�ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເປ�ນຕົນ້ແມ�ນການປະກອບພະນັກງານສະເພາະພະນັກງານແຫ�ງຊາດລາວກໍ�ມີ

ພະນັກງານປະກອບນັບຮ�ອຍຄົນ ຊຶ່ງພະນັກງານສ�ວນຫລາຍມີຄວາມຮ�� ແລະ ປະສົບການໃນຫລາຍດ�ານ, ມີລະບຽບການຫລາຍອັນໄດ�ວາງ

ອອກຄົບຊຸດ. 

      - ການປະກອບພາຫະນະອ�ປະກອນຮັບໃຊ� ແມ�ນຄົບຖ�ວນພຽງພໍສົມຄວນ. ທຽບໃສ�ຍ�ກສະໄໝນັ້ນ, ອາດເວ້ົາໄດ�ວ�າຖືກຕາມລະບົບ

ມາດຕະຖານ. 

       - ດ�ານວິຊາການແມ�ນອ�ດົົົມສົມບ�ນຫລາຍຮ�ບຫລາຍສີ, ມີການໄລ�ລຽງຕົ້ນທຶນ, ກ�າໄລ, ການລະດົມທຶນ, ການນ�າໃຊ�ທຶນຕາມກົນ

ໄກທ�ລະກິດ, ຍົກເວ້ັນທະນາຄານ ແຫ�ງຊາດລາວເທົ�ານັ້ນ ທີ່ບໍ�ໄລ�ລຽງທ�ລະກິດ ຄືກັບທະນາຄານທ�ລະກິດເອກະຊົນ. 

ຂ. ຢ��ເຂດປ�ດປ�ອຍຂອງບນັດາກ�າລງັຮກັຊາດ: (ທະນາຄານຂອງເຂດປ�ດປ�ອຍ) 

       ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຂອງພາລະກິດຕໍ�ສ��ປ�ດປ�ອຍຊາດຍາດເອົາໄຊຊະນະຢ�າງສົມບ�ນ, ເຮັດສ�າເລັດການ

ປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດນັ້ນ. ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ ສ�ນກາງພັກປະຊາຊົນລາວຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝທີ I ໄດ�

ວາງມະຕິອອກໃນເດືອນ 3 ປ� 1966 ວ�າດ�ວຍການສ�າງ ເຂດປ�ດປ�ອຍໃຫ�ກາຍເປ�ນລັດໜ່ຶງທີ່ມີລັກສະນະເອກະລາດ ເປ�ນເຈົ້າຕນົເອງໃນ

ທ�ກດ�ານເທື່ອລະກ�າວຢ�າງໜັກແໜ�ນ. ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນນະໂຍບາຍທາງດ�ານການເງິນຂອງເຂດປ�ດປ�ອຍ, ໂດຍປະຕິບັດຈິດໃຈດັ�ງກ�າວ ຄະນະ

ກ�າມະການສ�ນກາງແນວລາວຮັກຊາດ ຈຶ່ງໄດ�ກະກຽມເງື່ອນໄຂໃນການສ�າງຕັ້ງຄັງເງ ິນຢ��ໃນເຂດປ�ດປ�ອຍ. ຜ�ານການກະກຽມມາເປ�ນໄລຍະ

ເວລາໜ່ຶງຈົນມາຮອດວັນທີ 07/10/1968 ຄະນະປະຈ�າສ�ນກາງແນວລາວ ຮັກຊາດ ຈິ່ງໄດ�ມີ ມະຕິຕົກລົງສ�າງຕັ້ງຄັງເງ ິນສ�ນກາງຂ້ຶນທ່ີຖ��າ



ຫ�ອງເສດຖະກິດການເງິນ ເຊິ່ງແມ�ນຖານທ່ີໝ້ັນປະຕິວັດ ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ. ເພື່ອພິມຈ�າໜ�າຍເງິນກີບປ�ດປ�ອຍເປ�ນການທົດ

ລອງ. ທັງເປ�ນການສ�າງຜົນງານຂ��ານັບຮັບຕ�ອນວັນປະກາດເອກະລາດ 12 ຕ�ລາ ຄົບຮອບ 23 ປ� (12/10/1945 -12/10/1968) ການ

ສ�າງຕັ້ງໃນເບ້ືອງຕ້ົນໃສ�ຊື່ວ�າ “ຄັງເງ ິນສ�ນກາງ” ໂດຍໄດ�ແບ�ງອອກປ�ນສອງພາກສ�ວນຄ:ື ຄັງເງ ິນພິເສດ ແລະ ຄັງເງນິສ�ນກາງ ເຊິ່ງຂ້ືນກັບ

ການຊ້ີນ�າຂອງຄະນະປະຈ�າສ�ນກາງແນວລາວຮັກຊາດ ແລະ ຄະນະຫ�ອງເສດຖະກິດການເງິນ. ການພິມຈ�າໜ�າຍໃນເບ້ືອງຕົ້ນຢ��ເຂດປ�ດ

ປ�ອຍນັ້ນກໍ�ຍັງມີເງິນກີບວຽງຈັນ ແລະ ເງິນຄັງໄຂຈໍລະຈອນຄຽງຄ��ກັນໄປ, ຈ�ດປະສງົ ແລະ ເປ��າໝາຍຂອງການສ�າງຕັ້ງຄັງເງນິ ຫຼືວ�າທະນາ 

ຄານເພື່ອເປ�ນພາຫະນະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ�ແກ�ການຕໍ�ສ��ກ��ຊາດຂອງປະຊາຊົນເຮົາທັງເປ�ນ ການແກ�ໄຂຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ

, ຕ�າຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າໃນເຂດປ�ດປ�ອຍຂອງກ�າລັງຮັກຊາດ ກະຕ�ກຊຸກຍ� �ເສດຖະກິດໃນເຂດປ�ດປ�ອຍໃຫ�ຂະຫຍາຍຕົວ ດ�ວຍ

ຈິດໃຈກ��ມຕົນເອງ, ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ�ວຍຕົນເອງເທື່ອລະກ�າວຢ�າງໜັກແໜ�ນ. ເມ່ືອເຫັນວ�າ ການພິມຈ�າໜ�າຍເງິນກີບປ�ດປ�ອຍມີຜົນ

ດີຫຼາຍດ�ານສ�ນກາງ ແນວລາວຮັກຊາດຈ່ຶງໄດ�ຕົກລົງຂະຫຍາຍຄັງເງິນໄປ ທົ�ວເຂດປ�ດປ�ອຍຂອງກ�າລັງຮັກຊາດຢ�າງເປ�ນລະບົບໃນເດືອນ 

12/1968 ຊຶ່ງປະກອບດ�ວຍ: ຄັງເງ ິນແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວາງພະບາງ, ອ�ດົມໄຊ, ຫວຼງນ��າທາ, ຜົ້ງສາລ,ີ ບໍລິຄ�າໄຊ ຫຼື ສະຫະ 90 

ໃນເມ່ືອກ�ອນ (ແຂວງບໍລິຄ�າໄຊໃນປະຈ�ບັນ) ນອກນ້ັນຍັງມີ ຄັງເງ ິນແຂວງຄ�າມ�ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ສ�ວນຢ��ເຂດປ�ດປ�ອຍທາງ ພາກໃຕ�

ແມ�ນໄດ�ຈັດຕັ້ງຕາມຫຼັງ ເພາະການຕິດຕໍ�ພົວພັນມີຄວາມຫຍ��ງຍາກ ແລະ ພາຍຫຼັງສ�າງຕັ້ງຄັງເງ ິນແຂວງ ຕ�າງໆຂອງເຂດປ�ດປ�ອຍແລ�ວກໍ�ໄດ�

ພມິຈ�າໜ�າຍເງິນກີບປ�ດປ�ອຍທົ�ວທັງໝົດເຂດປ�ດປ�ອຍ ຄຽງຄ� �ກັບເງິນກີບວຽງຈັນ ແລະ ຄັງເງິນໄຂ, ຈົນຮອດປ� 1969 ສ�ນກາງແນວລາວ

ຮັກຊາດຈ່ຶງໄດ�ຕກົລົງຕໍ�ສ��ເງ ິນຕາກັບສັດຕ�ໂດຍການກວດລ�າງເງິນກີບວຽງຈັນ ແລະ ເງິນກີບຄັງໄຂອອກຈາກເຂດປ�ດປ�ອຍຂອງກ�າລັງຮັກ

ຊາດຢ�າງສິນ້ເຊີງ. ມີພຽງແຕ�ເງນິກີບປ�ດປ�ອຍເທົ�ານັ້ນທີ່ໝ�ນວຽນຢ�າງເປ�ນເອກະລາດອັນໜ່ຶງອັນດຽວ. ສ�າລັບຜ��ບໍລິຫານເວລານັ້ນມີທ�ານ 

ທອງຈັນ ອ�ປະລາວັນ ຫົວໜ�າຫ�ອງການເງິນເປ�ນຫົວໜ�າທະນາຄານສ�ນກາງ ແລະ ມີຄະນະຊ�ວຍວຽກຄື: ທ�ານ ສີສະຫວາດ ສີສານ ເປ�ນ

ຮອງຫົວໜ�າທະນາຄານສ�ນກາງ, ທ�ານ ອ�ດອນ ພົນເສນາ ເປ�ນຫົວໜ�າທະນາຄານພິເສດ. ເວ້ົາເຖງິການສ�າງຕັ້ງຄັງເງ ິນຢ��ເຂດປ�ດປ�ອຍແມ�ນ

ມີຄວາມຫຍ��ງຍາກໃນຫຼາຍດ�ານ. ເພາະຢ��ໃນພາວະສົງຄາມທາງອາກາດ ແລະ ໜ�າດິນຂອງອາເມລິກາ ແລະ ລ�ກມື, ຄັງເງ ິນຕ�ອງໄດ�ຢ��ປ�າ

ຢ��ຖ��າເລິກ, ດົງໜ�າ. ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງດ�ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນການປະກອບພະນັກງານການເງິນ, ແຜນການ, ການຄ�າ, ຄົມມະນາ 

ຄົມຂົນສົ�ງ ໃນຖ��າດຽວກັນສ�ວນແຂວງຕ�າງໆກໍ�ມີແຂວງໜ່ຶງປະມານ 7-8 ຄົນ ວິຊາການແທນແມ�ນແຂວງລະ 3 - 4 ຄົນເທົ�ານັ້ນ ທ່ີຮຽນ

ມາຈາກຫວຽດນາມ (ລະດັບຊັ້ນຕ້ົນ) ພະນັກງານຂອງທະນາຄານຂອງຝ�າຍປະເທດລາວບໍ�ພຽງແຕ�ຕ�ານກັບສັດຕ�ຜ��ຮ�ກຮານ ເຂ້ົາໃນເຂດປ�ດ

ປ�ອຍເຊັ�ນ: ໄປລ�າລຽງອອກແນວໜ�າ ກ�າປ�ນຕີສັດຕ�ເພື່ອຮັກສາຄັງສາງຂອງຕົນ, ບາງຄົນຈົນເຖິງບາດເຈັບຍ�ອນສ��ຮົບ ຕົວຢ�າງຢ� ູທະນາຄານ

ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນບ້ັນຮົບ ກ��ກຽດ ມີ 1 ສະຫາຍຖືກບາດເຈັບຍ�ອນສ��ຮົບປ�ອງກນັຄັງສາງ ແລະ ຫີບເງິນບໍ�ໃຫ�ຕົກເຂ້ົາໃນກ�າມືຂອງສັດຕ� 

ແລະ ມີພະນັກງານຈ�ານວນໜ່ຶງກໍ�ໄດ�ເສຍຊີວິດ ຍ�ອນໄປເຮັດໜ�າທີ່ວິຊາສະເພາະ ຖືກສັດຕ�ລັດຂ�າ ລັດຍິງ ແລະ ກໍລະນີອ່ືນໆ. ທັງໝົດລ�ວນ

ແຕ�ສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງຈິດໃຈຮັກຊາດຮັກບ�ານເກີດເມືອງນອນ, ຄຽດແຄ�ນ ແລະ ບໍ�ຍອມຈ�ານົນຕໍ�ສັດຕ�ຜ��ຮ�ກຮານ, ປະກອບສ�ວນຍາດ

ເອົາໄຊຊະນະລວມມາໃຫ�ການປະຕິວັດ ເວ້ົາລວມ ແລະ ຂະແໜງການຂອງທະນາຄານ ເວ້ົາສະເພາະ. 

     - ເວ້ົາເຖິງການປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ບໍ�ມີຫຍັງ ເຖິງວ�າມີກໍ�ແບບປະຖົມປະຖານທ່ີສ�ດ, ສ�ວນຫລາຍໃຊ�ແຮງງານຄົນເປ�ນຕົ້ນຕໍເຊັ�ນ: 

ການຮັບ, ຈ�າຍເງິນ, ການຄິດໄລ�, ການມ�ຽນມັດເງິນຄ�າ ກໍ�ມີແຕ�ຫີບເຫລັກທ�າມະດາ, ລະບົບຄັງສາງແມ�ນເຮັດເອົາເອງ, ລົດລາງພາຫະນະ

ບໍ�ມີສະເພາະເພື່ອຮັບໃຊ�ການຂົນຍ�າຍເງິນ, ອາໄສພາຫະນະລວມຂອງກ��ມເສດຖະກິດ ຫຼື ກອງລ�າລຽງຂອງສ�ນກາງແຂວງ ຫຼື ລົດຮັບໃຊ�

ການທະຫານ. ການຕິດຕໍ�ພົວພັນລະຫວ�າງຄັງເງິນສ�ນກາງ ແລະ ແຂວງ ພົບຄວາມຫຍ� �ງຍາກ ເປ�ນຕ້ົນການສັ�ງຈ�າຍເງິນສ�ວນຫລາຍແມ�ນ

ຜ�ານລະບົບສື່ສານກົດລັບ ເພື່ອເປ�ນໃຈກາງໃນການພົວພັນ ເພາະຕ�ອງຮັກສາຄວາມລັບຫລາຍຢ�າງ. ການດ�າເນີນດ�ານວິຊາສະເພາະບໍ�ມີຫຍັງ

ພໍເທົ�າໃດ ເປ�ນຕ້ົນການລະດົມແຫຼ�ງທຶນກໍ�ບໍ�ທັນມີ, ການນ�າໃຊ�ທຶນກໍ�ບໍ�ທັນໄດ�ຂະຫຍາຍຕົວສ�ວນຫລາຍແມ�ນເອົາເງິນໃຫ�ຢ�ມເພື່ອໃຫ�ການ

ຄ�າຊື້ເຄື່ອງຊ�ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຄືອ່ງສິນເສິກຈາກການເງິນ ເຮັດແບບບໍລິຫານເກື້ອກ�ນ ບໍ�ມີການໄລ�ລຽງ, ລາຍຮັບເງິນສົດຕ້ົນຕໍ ທີ່ມອບເຂ້ົາ

ທະນາຄານ ກໍ�ມີແຕ�ເງ ິນຂາຍສິນຄ�າຂອງຮ�ານຄ�າລັດ ແລະ ລວມໝ��ຈ�ານວນໜ�ອຍໜ່ຶງ. ໜ�າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຄັງເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ໃນເບ້ືອງ 



ຕົ້ນແມ�ນຮັບໃຊ�ການເບີກຈ�າຍງ ົບປະມານບໍລິຫານຮັບໃຊ�ແນວໜ�າ, ແນວຫລັງ, ຕົກມາຮອດວັນທີ 21 ເດືອນ ກ�ມພາ ປ� 1973-1974 

ເມ່ືອສັນຍາລວມລາວຄັ້ງທີ 3 ໄດ�ເຊ�ັນກັນ. ສົງຄາມທາງອາກາດຂອງອາເມລິກາຕໍ�ເຂດປ�ດປ�ອຍໄດ�ຢ�ດຕິລົງ, ເວລານີ້ ການຄັງເງິນກໍ�

ຂະຫຍາຍຕົວແດ�ສ�ນກາງແນວລາວຮັກຊາດ ຈຶ່ງໄດ�ປ�ຽນຊື່ຈາກຄັງເງິນ ມາເປ�ນ ທະນາຄານປະເທດລາວ ຊຶ່ງມີທະນາຄານສ�ນກາງ, 

ທະນາຄານພິເສດ, ທະນາຄານແຂວງ ສ�ານັກງານອົງການຕ�າງໆ ນັບທັງທະນາຄານກໍ�ໄດ�ຍົກຍ�າຍອອກຈາກປ�າດົງ, ຖ��າເຫວ ມາຢ��ນອກ

ກາງແຈ�ງ ເວລານີ້ ການເຄື່ອນໄຫວກໍ�ແມ�ນສະດວກສະບາຍກວ�າເກົ�າ, ທະນາຄານ ກໍ�ມີສະຖານທ່ີບ�ອນເຮັດວຽກຕ�າງຫາກແຍກຈາກ 

ພາກສ�ວນຕ�າງໆຢ�າງຈະແຈ�ງ. ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ກໍ�ກວ�າງຂວາງ, ມີການລະດົມທຶນເງິນຝາກປະຢ�ດ ມີການປ�ອຍເງິນໃຫ�ກ��ຢ�ມ  

ຮັບໃຊ�ການຜະລິດຕ�າງໆ ເຮັັດໃຫ�ໃບໜ�າຂອງເຂດປ�ດປ�ອຍນັບວັນປ�ຽນແປງ ແລະ ເຂ້ັມແຂງເທຶ່ອລະກ�າວ. ການຈັດຕັ້ງທະນາຄານປະເທດ

ລາວ ກໍ�ໄດ�ຂະຫຍາຍສາຂາຂອງຕົນຢ��ໃນ 5 ແຂວງທາງ ພາກໃຕ�ເຊັ�ນ: ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຕາເວັນອອກ, ແຂວງບໍລິເວນ, ແຂວງ

ອັດຕະປ� ແລະ ແຂວງສີພັນດອນ ການປະກອບພະນັກງານກໍ�ເພີ່ມຂ້ຶນ ເລີ່ມມີພະນັກງານຊັ້ນກາງທີ່ຮຽນຈົບມາຈາກຫວຽດນາມຫລາຍແດ�. 

6. ໄລຍະການປະຕບິດັສນັຍາສະຫງບົເສກິ. ສ�າງຄວາມຖກືຕ�ອງປອງດອງຊາດ ລວມທງັຄ້ັງທ ີ3 (1973 - 1975):  

ໂດຍປະຕິບັດຈິດໃຈຂອງສັນຍາ ແລະ ອານ�ສັນຍາສະຫງ ົບເສິກ ສ�າງຄວາມຖືກຕ�ອງປອງດອງຊາດຊ່ືງໄດ�ລົງນາມກັນ ໃນວັນທີ 21 

ກ�ມພາ ປ� 1973 ທ່ີນະຄອນວຽງຈັນ ໄດ ້ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານປະສົມ ແລະ ຄະນະມົນຕີປະສົມການເມືອງແຫ�ງຊາດຂ້ຶຶນ. ເພື່ອກະກຽມ

ເງື່ອນໄຂໃຫ�ແກ�ການຢ�ດອ�ານາດການປ�ກຄອງໃນທົ�ວປະເທດ. ປະຕິບັດຈິດໃຈດັ�ງກ�າວ ບັນດາກํາລັງຮັກຊາດ ຊື່ງປະກອບດ�ວຍກํາລັງ

ທະຫານ ແລະ ຕ�າຫຼວດ ພ�ອມດ�ວຍພະນັກງານຂ້ັນສ�ງ, ຂ້ັນກາງ, ພົນລະເຮືອນຈ�ານວນໜ່ຶງໄດ�ເຂ້ົາມາສ�� 2 ຕົວເມືອງເປ�ນກາງຄື: ວຽງຈັນ 

ແລະ ຫຼວງພະບາງ. ເພື່ອເຂ້ົາຮ�ວມປະສົມກັບຝ�າຍວຽງຈັນ, ຮັກສາລັດຖະບານປະສົມ ແລະ ຄະນະມົນຕີປະສົມການເມືອງແຫ�ງຊາດ. ໄປ

ຄຽງຄ��ກັບພະນັກງານການເມືອງ, ການທະຫານນ້ັນກໍ�ມີພະນັກງານຝ�າຍເສດຖະກິດກໍ�ໄດ�ເຂ້ົາມາຮ�ວມນ�າຈ�ານວນໜ�ອຍໜ່ຶງ. ເວລານີ້ລະບົບ

ທະນາຄານ ລະຫວ�າງ 2 ເຂດ ແມ�ນເຄື່ອນໄຫວຕາມປ�ກກະຕິຢ��ເຂດໃຜເຂດລາວ ຢ��ຝ�າຍວຽງຈັນຄ��ມຄອງ ຫຼື 2 ຕົວເມືອງເປ�ນກາງກໍ�ແມ�ນ

ໃຊ�ເງ ິນກີບວຽງຈັນ ຢ��ເບ້ືອງເຂດປ�ດປ�ອຍຂອງບັນດາກ�າລັງຮັກຊາດກໍ�ແມ�ນໃຊ�ເງ ິນກີບປ�ດປ�ອຍເໝືອນເດີມ. 

7. ໄລຍະແຕ�ປ� 1975 -1976 

          ແມ�ນເປ�ນປ�ທີ່ທົ�ວພັກ, ທົ�ວກອງທັບ, ທົ�ວປວງຊົນເຮົາລ�ກຮື້ຂ້ຶນຍຶດອ�ານາດການປ�ກຄອງ, ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975 ລົບລ�າງ

ລະບອບລາຊາທິປະໄຕ ສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຂ້ືນແທນ. ນັບແຕ�ນັ້ນມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາກໍ�

ໄດ�ຢ�ດ ແລະ ໂອນເອົາທະນາຄານ ແຫ�ງຊາດລາວໃນເມ່ືອກ�ອນ ພ�ອມດ�ວຍທະນາຄານເອກະຊົນ, ນາຍທຶນຈํາໜ�າຍຈํານວນໜ່ຶງເຊັ�ນ: 

ທະນາຄານ ອິນດ�ຈີນ, ທະນາຄານ ພັດທະນາແຫ�ງຣາດຊະອານາຈັກລາວ, ທະນາຄານລາວວຽງ ມາເປ�ນກ�າມະສິດຂອງລັດ, ນອນນ້ັນແມ�ນ

ມອບໃຫ�ເຈົ້າຂອງເກົ�າເຂົາຄືນ, ພາຍຫລັງຢ�ດແລ�ວ. ໃນເບ້ືອງຕົ້ນກໍ�ຍັງໃຊ�ເງ ິນກີບວຽງຈັນຢ��ໃນເຂດປ�ດປ�ອຍໃໝ�. ຈົນມາຮອດເດືອນ 06 / 

1976 ລັດຖະບານຈ່ິງໄດ�ຕົກລົງປ�ຽນເງິນກີບວຽງຈັນ ແລ�ວເອົາເງ ິນກີບປ�ດປ�ອຍພິມຈ�າໜ�າຍແທນທົ�ວເຂດປ�ົດປ�ອຍໃໝ�. ເປ�ນການລົບ

ລ�າງພາຫະນະເຄື່ອງມືທາງດ�ານເງິນຕາຂອງອ�ານາດການປ�ກຄອງປະຕິການຂວາຈັດ ແລະ ກ�າລັງທີຝ່�ນປະຕິວັດ ນັບວ�າເປ�ນໄຊຊະນະອັນ

ໃຫຍ�ຫຼວງ ແລະ ມີລັກສະນະຕັດສິນ ກ�ຽວກັບການຕໍ�ສ��ເງ ິນຕາລະຫວ�າງເຮົາກັບສັດຕ� ເຮັດໃຫ�ຝ�າຍກົງກັນຂ�າມຕົກຢ��ໃນທ�າຮັບ ແລະ ປະລາ

ໄຊຢ�າງເຈັບແສບໃນແນວລົບເງິນຕາ, ເປ�ນການຍົກສ�ງ ແລະ ເປ�ດກວ�າງຂອບເຂດການຈໍລະຈອນຂອງເງິນກີບ ປ�ດປ�ອຍ ຢ�າງກວ�າງຂວາງ. 

ນັບແຕ�ນັ້ນມາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາກໍ�ໄດ�ມີເງ ິນຕາທີ່ເປ�ນອັນໜ່ຶງອັນດຽວກັນ ແລະ ໃນ ປ� 1975 - 1976 ພາກສ�ວນ ທະນາຄານສ�ນ

ກາງ ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ບັນດາທະນາຄານແຂວງຕ�າງໆຂອງ ເຂດປ�ດປ�ອຍກໍ�ໄດ�ຍົກຍ�າຍເຂ້ົາມາສ��ໂຕເມືອງ ເພື່ອສືບຕໍ�ວຽກງານຂອງຕົນ. 

ທະນາຄານສ�ນກາງວຽງໄຊ ກໍ�ມາເຕົ້າໂຮມກັບທະນາຄານແຫ�ງຊາດລາວ ທ່ີລັດຖະບານປະຕິວັດເຮົາຕັ້ງຂ້ຶນ ແລະ ເປ�ນທະນາຄານອັນໜ່ຶງອັນ

ດຽວກັນ ເອ້ີນວ�າ ທະນາຄານແຫ�ງຊາດ. ຊຶ່ງມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ນະຄອນວຽງຈັນ ແລະ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນມີ 19 ສາຂາ ແລະ ທຽບເທົ�ານັບ

ທັງສາຂາຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ຕັ້ງຂ້ຶນໃໝ� ພາຍຫລັງປ�ດປ�ອຍພະນັກງານກໍ�ໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງໄວວາ ສະເພາະທະນາຄານແຫ�ງຊາດທ່ີວຽງຈັນກໍ�ມີ

ພະນັກງານ 278 ຄົນ ຖ�ານັບທົ�ວປະເທດກໍ�ເກືອບຈະຮອດ 1.000 ຄົນ ເມ່ືອທຽບໃສ�ລະບົບທະນາຄານຂອງເຂດປ�ດປ�ອຍໃນ ເມ່ືອກ�ອນມີ

ພະນກັງານທັງໝົດພຽງແຕ� 130 ກວ�າຄົນ. ໃນນ້ັນພະນັກງານວິຊາສະເພາະແທ� 40 ກວ�າຄົນເທົ�ານັ້ນ. 



     - ການຈັດຕ້ັງໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງໃນທ�ກດ�ານ ມີກົມ, ພະແນກ, ໜ�ວຍງານຕ�າງໆຢ�າງຄົບຊຸດ. 

     - ການປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກກໍ�ແມ�ນກ�າວໜ�າກວ�າແຕ�ກ�ອນ, ລົດລາງພາຫະນະຮັບໃຊ�ວິຊາສະເພາະກໍ�ແມ�ນມີ ໃນລະດັບອັນແນ�ນອນ 

ຖ�າທຽບໃສ�ສະໄໝສົງຄາມ. 

     - ດ�ານວິຊາການກໍ�ແມ�ນກວ�າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ມີລັກສະນະຮອບດ�ານ ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນການລະດົມແຫຼ�ງທຶນ, ການນ�າໃຊ�ທຶນກໍ�

ແມ�ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງທະນາຄານທ່ີໄດ�ກ�ານົດໄວ�ຢ�າງເປ�ນກ�າວໆ. ເລີ່ມມີການພົວພັນກັບສາກົນເປ�ນຕ້ົນແມ�ນປະເທດ

ສງັຄົມນິຍົມຈ�ານວນໜ່ຶງເຊັ�ນ: ຫວຽດນາມ, ກ�າປ�ເຈຍ, ໂຊຫວຽດ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ອ່ືນໆ ... 

      ໄລຍະການຟ��ນຟ�ເສດຖະກິດພາຍຫລັງສັນຕິພາບກັບຕ�າວຄືນມາ (1976 - 1980) ເວລານີ້ພາລະບົດບາດຂອງທະນາຄານແມ�ນເປ�ນ

ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ�ໃຫ�ແກ�ອ�ານາດການປ�ກຄອງຂອງຊົນຊັ້ນກ�າມະຊີບ. ຊຶ່ງແມ�ນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປ�ນຕົວແທນ ໃນນີ້ທະນາຄານມີ

ພາລະໜ�າທີ່ຄ��ມຄອງການພິມຈ�າໜ�າຍເງິນຕາໃຫ�ມີຄວາມສະຫງ ົບ, ອອກແຮງລະດົມທຶນຮອນເພື່ອຮັບໃຊ�ໃຫ�ແກ�ການຟ��ນຟ�ເສດຖະກິດ, 

ຮ�າບາດແຜສົງຄາມພາຍຫຼັງສັນຕິພາບກັບຕ�າວຄືນມາ ໂດຍການໃຫ�ກ��ຢ�ມຊຸກຍ��ການຜະລິດກະສິກ�າ, ອ�ດສະຫະກ�າ, ການຈໍລະຈອນສິນຄ�າ 

ຢ��ພາຍໃນປະເທດເປ�ນຕົ້ນຕໍ.ໍ ໄປຄຽງຄ��ກັນນັ້ນກໍ�ຮັບພາລະເບີກຈ�າຍເງິນເດືອນ ແລະ ບໍລິຫານອ່ືນໆ ເພື່ອແກ�ໄຂຊີວິດການເປ�ນຢ��ຂອງ

ພະນັກງານ, ທະຫານ - ຕํາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ�າ ແລະ ໃນເດືອນ 12/1979 ລັດຖະບານໄດ�ປ�ຽນເງິນກີບປ�ດປ�ອຍແລ�ວເອົາ

ເງ ິນກີບທະນາຄານ ອອກຈ�າໜ�າຍແທນໃນຂອບເຂດທົ�ວປະເທດຈົນເຖິງທ�ກວັນນີ.້ 

8. ໄລຍະປະຕບິດັນະໂຍບາຍດດັສ�າງ ແລະ ກໍ�ສ�າງສງັຄົມນິຍົມ (1980 - 1985):  

      ຕົກມາຮອດປ� 1980 ສະພາປະຊາຊົນສ�ງສ�ດໄດ�ອອກກົດໝາຍສະບັບເລກທີ 001/81/ປສລ ລົງວັນທີ 21 ສິງຫາ 1981 ວ�າດ�ວຍສິດ

ຜ�ກຂາດກ�ຽວກັບວຽກງານທະນາຄານ. ເວລານີ້ທະນາຄານໄດ�ປ�ຽນຊື່ຈາກ ທະນາຄານແຫ�ງຊາດ ມາເປ�ນ ທະນາຄານແຫ�ງລັດ ແລະ ປ�ຽນຊື່

ຜ��ບໍລິຫານຈາກ ຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�ທະນາຄານແຫ�ງຊາດ ມາເປ�ນທະນາຄານແຫ�ງລັດ ພ�ອມດ�ວຍບັນດາຮອງປະທານກໍ�ເຊັ�ນດຽວກັນ. 

ໄລຍະນີ້ແມ�ນທະນາຄານ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕາມກົນໄກບໍລິຫານເກື້ອກ�ນເປ�ນທະນາຄານອັນດຽວ ເອກະພາບໃນການຄ��ມຄອງ ແຕ� 

ສ�ນກາງຮອດທ�ອງຖ່ິນ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງຂອງທະນາຄານ ກໍ�ແມ�ນຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງກວ�າງຂວາງ ອັນປະກອບດ�ວຍ ທະນາຄານແຂວງ, 

ທະນາຄານເມືອງ, ຫ�ອງຮັບເງນິເມືອງ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ. ເວ້ົາເຖິງທະນາຄານເມືອງ ແມ�ນເກືອບວ�າມີທ�ກໆເມືອງໃນທົ�ວປະເທດ, ຕັ້ງ

ຕາມຫົວໜ�ວຍບໍລິຫານ ເວລານີ້ທະນາຄານໄດ�ມີຊ�ຽວຊານ ຂອງ ທະນາຄານຫວຽດນາມ ປະຈ�າຢ��ສ�ນກາງແຕ�ລະແຂວງ. ນອກຈາກ

ຊ�ຽວຊານຫວຽດນາມແລ�ວ ຢ� ູທະນາຄານສ�ນກາງ ຍັງມີຊ�ຽວຊານໂຊຫວຽດ, ເຢຍລະມັນ ມາຊ�ວຍເຫຼືອການຮ�ວມມືກັບສາກົນ ເວລານີ້

ເລີ່ມກ�ວາງຂວາງ. 

     - ດ�າເນີນການຄ��ມຄອງຮອບດ�ານແຕ�ສ�ນກາງຮອດທ�ອງຖ່ີນເຊັ�ນ: ດ�ານການຈັດຕັ້ງ, ການບັນຈ�ຊັບຊ�ອນພະນັກງານ, ດ�ານການເງິນ 

ແລະ ງ ົບປະມານ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນເດືອນ ແລະ ການໃຊ�ຈ�າຍຕ�າງໆ ແມ�ນທະນາຄານສ�ນກາງຮັບຜິດຊອບ. 

     - ດ�ານວິຊາສະເພາະເວລານີ້ ເວ້ົາເຖິງແຫຼ�ງທຶນແມ�ນບໍ�ມີພໍເທົ�າໃດ ສ�ວນຫລາຍແມ�ນອາໄສທຶນພິມຈ�າໜ�າຍ ຕາມແຜນການທ່ີສ�ນກາງ

ອະນ�ມັດແຕ�ລະປ�. ນອກຈາກນ້ັນກໍ�ມີທຶນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ ແລະ ທຶນລະດົມເງິນຝາກປະຢ�ດຈ�ານວນໜ່ຶງ ເວ້ົາລວມແຫຼ�ງທຶນທັງອ�ອນນ�ອຍ ທັງ

ຂາດເຂີນ ກະແຈກກະຈາຍທີ່ສ�ດ. 

    - ດ�ານການນ�າໃຊ�ທຶນ ກໍ�ແມ�ນຮັບໃຊ�ນະໂຍບາຍດັດສ�າງ ແລະ ກໍ�ສ�າງສັງຄົມນິຍົມເຊັ�ນ: ໃຫ�ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ນິຄົມກະເສດຂອງລັດ

ກ��ຢ�ມ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ�ແມ�ນໃຫ�ຮ�ານຄ�າຂອງລັດ, ລວມໝ��ກ��ຢ�ມເຊັ�ນ: ສະຫະກອນຊື້ຂາຍ, ສະຫະກອນກະເສດ, ສ�ວນເສດຖະກິດ

ເອກະເທດ, ເອກະຊົນ ແມ�ນບໍ�ໄດ�ໃຫ�ກ��ຢ�ມ ຫຼື ໃຫ�ກໍ�ແມ�ນຈ�າກັດທີ່ສ�ດ. ການໃຫ�ກ��ຢ�ມກໍ�ບໍ�ມີການໄລ�ລຽງ ຫລື ໄລ�ລຽງກໍ�ແມ�ນແບບ

ເກືອ້ກ�ນ. ໄດ�ກ�າໄລເທົ�າໃດມອບໃຫ�ສ�ນກາງ, ຫຼຸບທຶນແມ�ນໃຫ�ສ�ນກາງຖົມຂ�ມໃຫ�. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ�ງກ�າວໄດ�ແກ�ຍາວມາເຖິງປ� 

1986 - 1987 ຈຶ່ງຄ�ອຍໆ ມີການຫັນປ�ຽນ. 



 

9. ໄລຍະການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍທາງດ�ານເສດຖະກິດໃໝ� ທີມ່ກີານໄລ�ລຽງແບບທ�ລະກິດ ຕາມທດິສງັຄົມນຍົິມ 

(1988 - 2003)  

      ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄັ້ງທີ IV ຊຶ່ງໄດ�ໄຂຂ້ຶນ ໃນວັນທີ 13/11/1986 

ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ�ນດ�າເນີນການປ�ຽນແປງໃໝ�ຮອບດ�ານ, ມີທິດນ�າ, ມີຫລັກການ. ໂດຍປະຕິບັດຈິດໃຈ

ດັ�ງກ�າວ ສະພາລັດຖະມົນຕີໄດ�ອອກມະຕິຕົກລົງ ເລກທີ 11/ປສລ ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 1988 ວ�າດ�ວຍການຫັນເອົາລະບົບທະນາຄານໄປສ��

ທ�ລະກິດຕາມທິດສັງຄົມນຍິົມ. ເພື່ອເຮັດໃຫ�ມະຕິຕົກລົງດັ�ງກ�າວ ໄດ�ປະກົດຜົນເປ�ນຈິງ ທະນາຄານແຫ�ງລັດກໍ�ໄດ�ຫັນເອົາລະບົບທະນາຄານ 

ທີ່ເປ�ນອັນໜ່ຶງອັນດຽວໃນເມ່ືອກ�ອນມາເປ�ນທະນາຄານ 2 ຂ້ັນ ນ້ັນກໍ�ຄື: ທະນາຄານກາງ ແລະ ທະນາຄານທ�ລະກິດ, ທະນາຄານກາງເປ�ນ

ທະນາຄານຂອງທະນາຄານ ຫຼື ທະນາຄານແມ� ເພື່ອເຮັດໜ�າທີ່ຄ��ມຄອງມະຫາພາກທາງດ�ານເສດຖະກິດເງິນຕາ ແລະ ສິນເຊື່ອ, ເວລານີ້

ທະນາຄານໄດ�ປ�ຽນຊື່ຈາກທະນາຄານແຫ�ງລັດ ມາເປ�ນທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີກົດໝາຍເລກທີ 05/ສພຊ ລົງວັນທີ 14 ຕ�ລາ 

1995 ຮອງຮັບ, ມີສະພາບໍລິຫານທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນອົງການຄ��ມຄອງດ�ແລສ�ງສ�ດ. ນອກຈາກນ້ັນໄດ�ປ�ຽນຊືປ່ະທານທະນາ 

ຄານແຫ�ງລັດ ມາເປ�ນ ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເປ�ນອົງການນິຕິບ�ກຄົນ, ເປ�ນສະມາຊິກຂອງ

ລັດຖະບານ ມີຖານະທຽບເທົ�າກະຊວງ, ມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ນະຄອນວຽງຈັນ ເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງກວດກາບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດ ແລະ 

ສະຖາບັນການເງິນຢ��ໃນ ສປປ ລາວ, ເປ�ນຜ��ຮັກສາຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ, ເຮັດໜ�າທີຄ່��ມຄອງການພິມຈ�າໜ�າຍ

ເງິນຕາຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ອະນ�ຍາດຂອງລັດຖະບານ, ເຮັດການຊ�າລະສະສາງລະຫວ�າງທະນາຄານ, ລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດ 

ໃຫ�ແກ�ລດັຖະບານເປ�ນປ�ກກະຕິ ເປ�ນຕົວແທນໃຫ�ລັດຖະບານໃນກອງເງນິທຶນສາກົນ ແລະ ເຮັດໜ�າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ

ລັດຖະບານ. ຈາກນັ້ນກໍ�ໄດ�ຫັນເອົາບັນດາສາຂາ ແລະ ທຽບເທົ�າໄປສ��ທ�ລະກິດ ຈາກ 19 ແຫ�ງໃນເມ່ືອກ�ອນໃຫ�ຍັງເຫຼືອພຽງ 7 ແຫ�ງຄືື: 

ຫັນເອົາທະນາຄານກ�າແພງ (I) ເປ�ນທະນາຄານນະຄອນຫຼວງ ບໍ�ມີສາຂາ, ຫັນເອົາທະນາຄານກ�າແພງ (II) ເປ�ນທະນາຄານເສດຖາທິລາດ 

ມີສາຂາຢ��ບໍລິຄ�າໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫັນເອົາທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວໄປສ��ທ�ລະກິດ, ຫັນເອົາບັນດາທະນາຄານ ທີ່ຢ��ບັນ 

ດາແຂວງພາກໃຕ� ໃຫ�ເປ�ນທະນາຄານພາກໃຕ�ເຊິງ່ມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ�� ປາກເຊ ແຂວງຈ�າປາສັກ ມີສາຂາຢ�� ຈ�າປາສັກ, ເຊກອງ, ອັດຕະ

ປ�, ຫັນເອົາທະນາຄານຕ້ັງຢ��ພາກກາງເປ�ນທະນາຄານລາວໃໝ� ຊຶ່ງມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງ ຢ��ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີສາຂາຕັ້ງຢ�� ທ�າແຂກ 

ແຂວງຄ�າມ�ວນ, ຫັນເອົາທະນາຄານຢ��ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເປ�ນທະນາຄານລ�ານຊ�າງ ຊຶ່ງມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ຫລວງພະບາງ ແລະ ມີ

ສາຂາຕັ້ງຢ�� ໄຊຍະບ�ລີ, ບໍ�ແກ�ວ, ອ�ດົມໄຊ, ຫຼວງນ��າທາ, ຜົ້ງສາລ,ີ ຈາກນ້ັນກໍ�ຫັນເອົາບັນດາທະນາຄານຢ��ທາງພາກຕາເວັນອອກສ�ຽງເໜືອ 

ເປ�ນທະນາຄານອາລ�ນໃໝ� ຊຶ່ງມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ມີສາຂາຢ�� ຊ�າເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ. ການຫັນ

ໄປສ��ທ�ລະກິດໄດ�ສ�າເລັດລົງໃນປ� 1991 ບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດເຫຼົ�ານີ້ ແມ�ນເຮັດໜ�າທີ່ຈ�ນລະພາກ ມີໜ�າທີ່ບໍລິການລ�ກຄ�າໂດຍກົງຕໍ�

ກັບການໃຫ�ກ��ຢ�ມ, ການຝາກ, ການຖອນ, ການໂອນເງິນ, ການຊ�າລະສະສາງ, ການຄ��າປະກັນ ແລະ ອ່ືນໆ ຢ��ພາຍໃຕ�ການຄ��ມຄອງ ແລະ 

ກວດກາຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານທ�ລະກິດບໍ�ມີສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອ�ານວຍກາຍເປ�ນຜ��ຄ��ມຄອງດ�ແລ. ຈາກທີ່

ເປ�ນທະນາຄານທ່ີດ�າເນີນກົນໄກບໍລິຫານເກື້ອກ�ນ ໄດ�ກ�າວໄປສ��ການໄລ�ລຽງໃນທ�ກດ�ານ, ມີຖານະການເງິນເປ�ນເອກະລາດ, ເປ�ນເຈົ້າຕົນ

ເອງ ແລະ ກໍ�ຢ��ໃນຊ�ວງໄລຍະເວລານີ້ ບັນດາທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງລັດຫ� �ນສ�ວນເອກະຊົນ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ກໍ�ໄດ�

ເກີດຂ້ຶນຢ�າງເປ�ນຂະບວນເຊັ�ນ: ທະນາຄານຮ�ວມພັດທະນາລາວ - ໄທ, ທະນາຄານກ�ງເທບ, ທະນາຄານກ�ງໄທ, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ, 

ທະນາຄານທະຫານໄທ, ທະນາຄານກ�ງສີອາຍ�ດທະຍາ, ທະນາຄານໄທພານິດ ຕໍ�ມາຮອດປ� 1993 ລັດຖະບານກໍ�ໄດ�ຈັດຕັ້ງທະນາຄານ

ສົ�ງເສີມກະສິກ�າ ຂ້ຶນເປ�ນທະນາຄານສະເພາະຮັບໃຊ�ການຜະລິດກະສິກ�າ ແລະ ຕໍ�ມາມີທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງຕ�າງປະເທດ ຈ�ານວນຫນ່ຶງ

ສືບຕໍ�ມາຕັ້ງສາຂາເຊັ�ນ: ທະນາຄານພັບບຣິກ, ສະແຕນດາດແບງ, ທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍ�ຖືກສ�າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປ� 

2000 ນັບແຕ�ປະຕິບັດກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ�ມານີ້ທະນາຄານໄດ�ຮ�ວມມືກັບສາກົນຢ�າງກ�ວາງຂວາງ. ເປ�ນຕ້ົນກອງທຶນສາກົນ IMF, 



ADB, WB ເປ�ນຕ້ົນ. ອາດເວ້ົາໄດ�ວ�ານັບແຕ�ປ� 1990 ເປ�ນຕ້ົນມາ ແມ�ນລະບົບທະນາຄານມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງທາງດ�ານ

ປະລິມານ ແລະ ຄ�ນນະພາບໄດ�ນ�າໃຊ�ເຄື່ອງມື ແລະ ອ�ປະກອນຮັບໃຊ�ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນມາ ເປ�ນກ�າວໆບໍ�ວ�າຂົງເຂດລັດກໍ�ຄືເອກະຊົນກໍ�

ໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງໃຫ�ດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ໂດຍສະເພາະແມ�ນ ທະນາຄານທ�ລະກິດຂອງລັດໄດ�ມີການລວມຕົວ ຈາກ 7 ແຫ�ງໃນເມື່ອກ�ອນ ໃຫ�

ຍັງເຫລືອແຕ� 2 ແຫ�ງຄື: ທະນາຄານລາວໃໝ�ຈ�າກັດ ແລະ ທະນາຄານລ�ານຊ�າງຈ�າກັດ ຊຶ່ງມີສ�ານັກງານໃຫຍ�ຕັ້ງຢ��ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 

ແລະ ມີສາຂາຢ��ງຢາຍຢ��ທົ�ວປະເທດ. (ໃນປ� 1997 - 1998) ໄດ�ສ�າເລັດການປ�ບປ�ງດັ�ງກ�າວສາມາດເວ້ົາໄດ�ວ�າ: ລະບົບທະນາຄານຢ��ປະເທດ

ເຮົາໄດ�ຮັບການພັດທະນາໃຫ�ກ�າວໄປຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ. ຫາກຫຼຽວຄືນຫຼັງກ�ອນໜ�ານີ້ 35 ປ� ເຫັນວ�າຫ�າງໄກກັນຫຼາຍຈາກທີ່ຝາມືເປ��າ ເລີ່ມຕົ້ນ

ຈາກຫ�ວຍເລິກປ�າດົງຕຶບໜາ, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ�ປະຖົມປະຖານສ�ດທ່ີຫຼ�າຫຼັງ ຊ��າບໍ�ໜ�າຍັງຖືກສົງຄາມທາງບົກ ແລະ ທາງອາກາດທ�າລາຍຢ�າງ

ທໍລະຫດົ ແລະ ປ�າເຖື່ອນທ່ີສ�ດຈາກພວກປ��ນບ�ານຊງິເມືອງ ກ�າວສ��ຄວາມສີວິໄລ ນ��າໄຫຼໄຟສະຫວ�າງ. ດ�າລົງຊີວິດຢ��ພາຍໃຕ� ທ�ອງຟ�າແຫ�ງ

ສັນຕິພາບ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບຮອບດ�ານ. ບັນດາທີ່ຕັ້ງສ�ານັກງານຂອງທະນາຄານທ�ກແຫ�ງໄດ�ກ�າວສ��ສະພາບປ�ກກະຕິ ໂອ�ໂຖງ ແລະ ທັນ

ສະໄໝ, ຢ� ູໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ�າງໆກໍ�ເຊັ�ນດຽວກັນ ຖັນແຖວພະນັກງານນັບຮ�ອຍ, ນັບພັນໄດ�ຮັບການປ�ບປ�ງຍົກ

ລະດັບຂ້ຶນໃນທ�ກດ�ານຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ ທັງຢ��ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ. ການເຕີບໃຫຍ�ເຂັ້ມແຂງຂອງທະນາຄານປະເທດລາວໃນເມ່ືອກ�ອນ 

ແລະ ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈ�ບັນ ແມ�ນມີຫຼາຍສາເຫດ ແລະ ຫລາຍປ�ດໃຈຄື:ື ປ�ດໃຈພາຍໃນ ແລະ ປ�ດໃຈພາຍນອກ

ເປ�ນຕ້ົນການ ອ��ມຊູຊ�ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຢ��ໃກ� ແລະ ຢ��ໄກ ພິເສດແມ�່ນທະນາຄານແຫ�ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ�ໃຫ�ການ

ອ��ມຊູຊ�ວຍເຫຼືອຢ�າງຮອບດ�ານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕະຫລອດມາ ບໍ�ວ�າໃນສະໄໝຕໍ�ສ��ກ��ຊາດກໍ�ຄື ພາຍຫລັງສັນຕິພາບກັບຕ�າວຄືນມາ ແລະ 

ໄລຍະທີ່ພວກເຮົາດ�າເນີນພາລະກິດປ�ຽນແປງໃໝ�ຢ�າງຮອບດ�ານເວລາ ໃດພວກເຮົາກໍ�ໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜ�ນຈາກທະນາຄານແຫ�ງລັດ

ຫວຽດນາມເປ�ນພິເສດ, ປະກອບສ�ວນຮດັແໜ�ນຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ�າງສອງພັກ, ສອງລັດ ປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ - 

ຫວຽດນາມ ໃຫ� ແໜ�ນແຟ�ນ ແລະ ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫລອດໄປ. ຂະແໜງການທະນາຄານຈະຂໍຈົດຈ�າ ແລະ ຮ��ບ�ນຄ�ນຕໍ�ການ ຊ�ວຍເຫລືອ

ອັນລ��າຄ�ານັ້ນຈົນຕາບເທົ�າໃດໆ. ໂດຍເຫັນໄດ�ຄ�ນງາມຄວາມດີໃນໄລຍະຜ�ານມາກໍ�ຄືປະຈ�ບັນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ�ອອກດ�າລັດຮັບຮອງເອົາ

ວັນທີ 7 ຕ�ລາ 1968 ເປ�ນວັນສ�າງຕັ້ງຂະແໜງການທະນາຄານ, ເພາະວັນດັ�ງກ�າວແມ�ນວັນພິມຈ�າໜ�າຍເງິນກີບປ�ດປ�ອຍຂອງບັນດາກ�າລງັ

ຮັກຊາດ ເຊິ່ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປ�ນ ແກນນ�າ ແລະ ນ�າພາຍາດເອົາໄຊຊະນະຢ�າງສົມບ�ນ, ນັບແຕ�ໂຮມເຂ້ົາກັນກັບທະນາຄານແຫ�ງ

ຊາດລາວເປ�ນຕ້ົນ ມາແຕ�ລະສະໄໝມີບັນດາທ�ານຜ��ບໍລິຫານດັ�ງນີ:້ 

    - 2/12/1975 - 1977 ທ�ານ ທອງຈັນ ອ�ບປາລະວັນ ເປ�ນຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�ທະນາຄານແຫ�ງຊາດ; 

    - 1978 - 1980 ທ�ານ ໜ�ພັນ ສິດພະໄຊ ເປ�ນຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�;  

    - 1980 ທ�ານ ຄ�າຜ�ຍ ແກ�ວບົວລະພາ ເປ�ນຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ� (3 ເດືອນ); 

     - 1980 - 1983 ທ�ານ ໂຊດ ເພັດລາສີ ເປ�ນຜ��ອ�ານວຍການໃຫຍ�; 

     - 1983 - 84 - 87 ທ�ານ ບ�ດສະບົງ ສ�ວັນນະວົງ ເປ�ນປະທານທະນາຄານແຫ�ງລັດ; 

    - 1987 - 1988 ທ�ານ ໜ�ພັນ ສິດພະໄຊ ເປ�ນປະທານທະນາຄານແຫ�ງລັດ; 

    - 1988 - 1990 ທ�ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ�ຕ�� ເປ�ນປະທານທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

  - 1990 - 1992 ທ�ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ�ຕ�� ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ;  

  - 1993 - 1994 ທ�ານ ບ�ດສະບົງ ສ�ວັນນະວົງ ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

  - 1995 - 1997 ທ�ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ�ຕ�� ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

   - 1997 - 1999 ທ�ານ ເຈືອງ ສົມບ�ນຂັນ ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

  - 1999 - 2001 ທ�ານ ສ�ກັນ ມະຫາລາດ ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

   - 2001 - 2002 ທ�ານ ພ�ເພັດ ຄ�າພ�ນວົງ ຮັກສາການແທນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 



  - 25 / 4 / 2002 - 21 / 2 / 2003 ທ�ານ ຈັນສີ ໂພສີຄ�າ ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

  - 21/ 2 / 2003 ເປ�ນຕ້ົນມາແມ�ນ ທ�ານ ພ�ມີ ທິບພະວອນ ເປ�ນຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ; 

  ການກໍ�ສ�າງພະນກັງານດ�ານວິຊາການໃນປ� 1975 - 2002 

 • ສ�າງຢ��ພາຍໃນປະເທດ  

   - ຝ�ກອົບຮົມ ແລະ ສ�າມະນາພາຍໃນ 4,886 ຄົນ; 

   - ບ�າລ�ງໄລຍະສັ້ນຊັ້ນຕົ້ນ 511 ຄົນ; 

   - ຊັ້ນກາງ 168 ຄົນ; 

   - ຊັ້ນສ�ງ 07 ຄົນ; 

   - ປະລິນຍາຕີ 09 ຄົນ; 

 • ສ�າງຢ��ຕ�າງປະເທດ  

   - ຝ�ກອົບຮົມ ແລະ ສ�າມະນາຢ��ຕ�າງປະເທດ 1,416 ຄົນ. 

   - ຊັ້ນກາງ 152 ຄົນ; 

   - ຊັ້ນສ�ງ 25 ຄົນ; 

   - ເໜືອຊ້ັນສ�ງ 120 ຄົນ; 

 

      ນັນ້ແມ�ນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມເປ�ນມາແຕ�ອະດີດຈົນເຖິງປະຈ�ບັນຂອງທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ. 

    ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພ�ມໃຈ ແລະ ທໍລະນົງໃຈເປ�ນຢ�າງຍິ່ງຕໍ�ກັບການເຕີບໃຫຍ�, ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ�ກັບຜົນງານຜົນສ�າເລັດທີ່ຂະແໜງ 

ການພວກເຮົາຍາດມາໄດ�ຖືອັນນັ້ນແມ�ນສິ່ງກາລະບ�ຊາ ແລະ ອ�າມະຕະຕະຫລອດໄປ ແຕ�ຄວາມພາກພ�ມໃຈ ແລະ ທໍລະນົງໃຈດັ�ງກ�າວມັນ

ບໍ�ໄດ�ຢ�ດຢ��ພຽງເທົ�ານີ້, ມັນຈະຕ�ອງໄດ�ສືບຕໍ�ກ�າວໄປທາງໜ�າເລື້ອຍໆ ເພື່ອຄວາມສວິີໄລ ແລະ ຄວາມຮັ�ງມີເຂ້ັມແຂງຂອງປະເທດຊາດ. ນ�າ

ປະເທດເຮົາໃຫ�ຫລ�ດພ້ົນອອກຈາກຄວາມດ�ອຍພັດທະນານັ້ນ ມັນຮຽກຮ�ອງໃຫ�ຂະແໜງການທະນາຄານເຮົາຕ�ອງໄດ�ປ�ບປ�ງຕົນເອງໃຫ�

ເຂ້ັມແຂງໃນທ�ກດ�ານ ເປ�ນຕ້ົນແມ�ນດ�ານທຶນຮອນ, ດ�ານວິຊາການ, ດ�ານຊັບພະຍາກອນມະນ�ດ, ການປະກອບອ�ປະກອນພາຫະນະ

ເຕັກນິກຕ�າງໆໃຫ�ຄົບຖ�ວນບໍລິບ�ນ ແລະ ທັນສະໄໝຄືກັບນາໆຊາດທ່ີເພິ່ນກ�າລັງກ�າວໄປສ��ຍ�ກສະໄໝແຫ�ງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ທັນສະ  

ໄໝ ແນໃສ�ບັນລ�ແຜນຍ�ດທະສາດທາງດ�ານເງິນຕາ ແລະ ສິນເຊື່ອແຕ�ນີ້ຫາ ປ� 2020 - 2010 - 2005 ທີ່ທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�

ວາງໄວ�. ຫັນທະນາຄານໄປສ��ຄວາມທັນສະໄໝແຕ�ລະກ�າວ. ສາມາດເປ�ນແກນນ�າ, ເປ�ນເຈົ້າພາທາງຂອງລະບົບທະນາຄານ ຢ��ປະເທດເຮົາ 

ສາມາດແກ�ງແຍ�ງແຂ�ງຂັນກັບທະນາຄານຢ��ພາຍໃນ ແລະ ຂອງຕ�າງປະເທດ, ເຮັດໃຫ�ທະນາຄານເຮົາຍັບເຂ້ົາໃກ�ກັບມາດຖານສາກົນເທື່ອລະ

ກ�າວ. ຢາກເຮັດໄດ�ແນວນັ້ນມັນຮຽກຮ�ອງ ໃຫ�ພະນັກງານສະມາຊິກພັກທົ�ວຂະແໜງການທະນາຄານ ຈົ�ງໄດ�ເສີມຂະຫຍາຍມ�ນເຊື້ອ ແລະ 

ຜົນງານທ່ີຕົນຍາດມາໄດ�ໃນໄລຍະຜ�ານມານັ້ນຢ�າງບໍ�ຢ�ດຢ��ງ, ພ�ອມກັນຕັດສິນໃຈເປ�ນນ��າໜ່ຶງໃຈດຽວ ເຊີດຊູຈິດໃຈຮັກຊາດເປ�ນເຈົ້າຕົນ

ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ�ວຍຕົນເອງ, ເດັດດ�ຽວຜ�ານຜ�າອ�ປະສັກຕ�າງໆ ນາໆ ເພື່ອພາຂະແໜງການທະນາຄານກ�າວຂ້ຶືນໄປເລື້ອຍໆຕາມຄວາມ

ຮຽກຮ�ອງຕ�ອງການຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຍ�ກສະໄໝ. 

ຂຽນໂດຍ: ວຽງທອງ ແກ�ວມະນສີ ີ


