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ອົງການຮ່ວມມືສາກົນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ການສ�ຳຫຼວດ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ
ສູນປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສະມາຄົມສຸຂະພາບ ລາວ (Lao Positive Health Association)
ກ�ຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ກຸ່ມຮັກຮ່ວມເພດ ຍິງຕໍ່ຍິງ, ຊາຍຕໍ່ຊາຍ, ຫຼີ້ນສອງເພດ, ຜູ້ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍທາງສັງຄົມລາວ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ
ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

MoHA
MoICT
MoJ
MoLSW
MoPWT
MoU
MPI
MoPS
MSM
MtF
NCD
NERI
NGO
NIOPH
NORAD
NPA
NTO
NYP
NZMFAT
PCCA
PPG
PPR
PSI
RIES
ROR
SC
SCF
SEAMO
SRH
SRHR
SSEAYP
STEPS
STI
TraC
TVET
TWG
UN
UNESCO
UNFPA
UNIAP
UNICEF
UNODC
USAID
USD
UXO
WHO
WIFS
WRA
YEAL
YPN

ກະຊວງ ພາຍໃນ
ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ກະຊວງຍຸດຕິທ�ຳ
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສ�ຳພັນກັບຊາຍ
ການປ່ຽນຈາກເພດຊາຍເປັນຍິງ (ຜູ້ທີ່ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ)
ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ
ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແຫ່ງຊາດ
ອົງການຮ່ວມມື-ພັດທະນາຂອງປະເທດ ນ໋ອກແວ
ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກ�ຳໄລ
ອົງການດ້ານວິຊາການແຫ່ງຊາດ
ເຄືອຂ່າຍໄວໜຸ່ມ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງປະເທດ ນິວຊີແລັນ
ຄະນະກ�ຳມະການຄວບຄຸມ AIDS ຂັ້ນແຂວງ
ກຸ່ມເພື່ອນປົກປ້ອງເພື່ອນ
ການທົບທວນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ
ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ
ຄະນະກ�ຳມະການຊີ້ນ�ຳການວິເຄາະ AYSA
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
ອົງການກ່ຽວກັບລັດຖະມົນຕີສຶກສາຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ
ສິດທິທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ
ແຜນງານເດີນທະເລສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ການສະໜັບສະໜູນທ່າແຮງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບການ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ
ການຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ບົດລາຍງານ)
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ
ຄະນະວິຊາການ ຂອງ AYSA
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ�ຳລັບປະຊາກອນ
ໂຄງການຮ່ວມມືຂອງອົງສະຫະປະຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ�ຳລັບເດັກ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�ຳ
ອົງການພັດທະນາ ສາກົນຂອງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ
ອົງການອະນາໄມໂລກ
ການເສີມທາດເຫຼັກປະຈ�ຳອາທິດ
ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຂອງ ປະເທດ ລາວ
ເຄືອຂ່າຍໄວໜຸ່ມ AYSA

ຄ�ຳນ�ຳ
ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ກວມເອົາ
ປະຊາກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ເຊິ່ງເກືອບຮອດ 60% ຂອງປະຊາກອນ ມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ
ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງປະຊາກອນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 10 ຫາ 24 ປີ. ການທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມນ້ອຍໃນສັດສ່ວນຫຼາຍ
ໄດ້ນ�ຳເອົາທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ປະເທດ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ໃນປີ 2015
ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດ
ທະນາ ໃນປີ 2020. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມມີບົດບາດສ�ຳຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທ�ຳອິດທີ່ໄດ້ດ�ຳເນີນການວິເຄາະສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ (AYSA) ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ສັງ
ລວມເອົາຂໍ້ມນ
ູ ທີມ
່ ກ
ີ ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊນ
ົ ໂດຍມຈ
ີ ດ
ຸ ປະສົງ ເພືອ
່ ດ�ຳເນີນການທົບທວນສະພາບລວມຂອງ
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ �ຳທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ເພືອ
່ ເພີມ
່ ທະວີບນ
ັ ດາແຜນງານ ກ່ຽວກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ອານາຄົດ.
ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທ�ຳອິດເພື່ອຊ່ວຍ ລັດຖະ ບານ, ອົງການຈັດຕັ້ ງສາກົນ ແລະ ຊາ ວໜຸ່ມເອງ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ
ປັບປຸງແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທະຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການມີ
ວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ ແລະ ການປົກປ້ອງ; ເຊັ່ນ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງ ຂະແໜງສຶກສາ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາຊາວໜຸ່ ມ ແຫ່ງຊາດ ຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັ ດ ລາວ (LPRYU/LYU). ຄາດວ່າສິ່ງທີ່
ຄົ້ນພົບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະສາມາດ ເຍືອງທາງແລະ ເພີ່ມທ
 ະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບ
ຄວາມສ�ຳຄັນໃນການລົງທຶນໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ກໍຄ
່ ືພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ
ວັດທະນະທ�ຳຂອງປະເທດໂດຍລວມ.

ດຣ. ວິໄ ລວົງ ບຸດດ
 າຄໍາ				
ເລຂາທິການ					
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

Dr. Hassan Mohtashami
ຜູ້ຕາງໜ້າ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ
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บๆບົດຂອບໃຈ
ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ (AYSA) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ (LYU) ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ
ກິລາ, ກະຊວງ ສາທາ, ກະຊວງ ຍຸຕິ ທ�ຳ, ກະຊວງ ພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
UNFPA ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼັກທີ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການດ�ຳເນີນການວິໄຈ
ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການ UNICEF, UNESCO, ILO ແລະ WHO ຍັງປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວິຊາການ ຕໍ່
ກັບການວິໄຈ ໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ
 ້ວຍ.
ພວກເຮົ າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸ ນຄຸນມາຍັງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການວິໄຈສະ
ພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວ ະຊົນ ດັ່ງກ່າວມີຜົນສ�ຳເລັດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນ ຈິງໃຈມາ
ຍັງຄະນະກ�ຳມະການຊີ້ນ�ຳການສຶກສາການວໄິ ຈໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ໄດ້ນ�ຳພາ ແລະ ຊີ້ທິດເຍືອງທາງ, ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການ
ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອັນລ�້ຳຄ່າ, ສະຫຼະເວລາຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການດ�ຳເນີນການວິໄ ຈຄັ້ງນີ້ ແລະ ກອງເລຂາທີ່ໄດ້
ຫ້າງຫະກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານປະຈ�ຳວັນໃຫ້ສ�ຳເລັດຜົນໄປດ້ວຍດີ.
ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບນ
ຸ ຄຸນຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອ�ຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ປະກອບມີຫ້ອງການ
ຊາວໜຸ່ມເມືອງ ແລະ ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ທີໄ່ ດ້ອຳ� ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມນ
ູ
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການວິໄຈດັ່ງກ່າວນີ້ອາດບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນ
ສ�ຳເລັດໄດ້ ຖ້າຫາກປາສະຈາກການຮ່ວມມືຂອງຄູອາຈານ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ໂດຍສະເພາະຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ຂໍສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອມາຍັງທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້.
ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ, Dr. Bruce Dick ແລະ ສະຖາບັນເບີເນັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນການວິເຄາະສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນຄັ້ງນີ້.
ນອກນັ້ນ, ຍັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກ ອົງການໃນເຄື່ອຍຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃ ນແຕ່ລະຄັ້ງ.
ທ້າຍສຸດນີ້, ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ອົງການ UNFPA ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ
ການເງິນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
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ບົດສັງລວມຫຍໍ້ການວິໄຈ
ການວິໃຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ (AYSA) ນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃ ສ່ກຸ່ມອ
 າຍຸ10-24 ປີ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃນ
ສປປລາວ ແລະປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບພວກເຂົາ, ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອ
ກ�ຳນົດຂົງເຂດບູລິມະສິດໃນການລົງມືປະຕິບັດ ທີ່ອາດສາມາດປັບປຸງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະປະເທດ, ທັງໃ ນປະຈຸບັນ ແ
 ລະ ອະນາຄົ

ດ.
ສາທາລະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ຕັ້ງຢູ່ອາຊີຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ມີປະຊາກອນຫຼ າ ຍຊົ ນ ຊາດຊົ ນ ເຜົ່ າ (49 ຊົນ ເຜົ່ າ ທີ່ແຕກຕ່າ ງກັ ນ ) ເ ຊິ່ ງ ເຜົ່າ ລາວກວມເອົາ 52.5% ຂອງພົນລະ
ເມືອງທັງໝົດ ແລະ ອາໃສຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງຕາມລ້ອງແມ່ນໍ້າຂອງ. ເຖີງແມ່ນວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດຫາຕົວ
ເມືອງມີການເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ໃນນັ້ນ 68% ຂອງພົນລະເມືອງ ຍັງອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
ໃນປີ 2011 ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ກ້າວສູ່ເສດຖະກິດທີ່ມີ
ລາຍຮັບປານກາງ. ການພັດທະນານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດແມ່ນໄດ້ເດີນໄປຕາມທິດ ເພື່ອບັນລຸວິໃສທັດທີ່ຍາວ
ໄກໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020”.1 ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມະຊິກຂອງ
ກຸ່ມອາຊຽນ, ສປປ ລາວ “"ໄດ້ເພີ້ມການເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດເຂົ້າໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ”".2 ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຖິງວ່າອັດຕາການ ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ລາວຈະສູງຍ້ອນຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ, 27.6% ຂອງ ພົນລະເມືອງຍັງດ�ຳລົງຊີວິດພາຍໃຕ້ຄວາມທຸກຍາກ, ຕໍ່າກວ່າເສັ້ນກໍານົດຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງ
ຊາດ (2007/2008).3
ສປປ ລາວ ມີ ປ ະຊາກອນທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມເຖິງ 60% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ 6 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງ ຊາວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ມີອາຍຸຕໍ່ າ ກວ່ າ 25 ປີ. ພວກເຂົາສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາ
ກອນ. ການເພີມ
່ ການລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກ
ສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຊາວ
ໜຸ່ມທຸກຄົນສາມາດບັນລຸຄວາມຜົນສ�ຳເລັດຕາມຄວາມສາດມາດຂອງພວກເຂົາ.
ການວິໄຈ ສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 5 ຂົງເຂດທີ່ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມເຊັ່ນ: ຂົງ
ເຂດການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ແຮງງານ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ການສຶກສາການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ຍັງໄ ດ້
ທົບທ
 ວນ ແລະ ສັງລວມເອົາຂມ
ໍ້ ູນທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມ, ນ�ຳສະເໜີທັດສະນະຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່
ທີ່ມີບົດບາດສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ກໍານົດຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ.
ຂໍ້ມູນໃນການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງເຊັ່ນ: ການທົບທວນບັນດານະ
ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ມີຢູ່ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເພື່ອຊອກຫາຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ຄວາມຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ້; ການວເິ ຄາະຂໍ້ມນ
ູ ດ
 ້ານປະລິມານ ແລະ ຄນ
ຸ ນ
 ະພາບ ຈາກຂໍ້
ມູນມືສອງທີ່ມີຢູ່ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງສະພາບຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ; ການທົບທວນບັນດາແຜນງານ ແລະໂຄງການທີ່ຖືກ
ຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ສໍາລັບຄນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເພືອ
່ ປະເມີນຈຸດສມ
ຸ ແລະ ຂອບເຂດການປະຕິບດ
ັ ຂອງບນ
ັ ດາໂຄງການ ແລະ ແຜນ
ງານເຫຼາົ່ ນັນ
້ ພ້ອມທງັ ກ�ຳນົດບດ
ົ ຮຽນທຖ
ີ່ ອດຖອນໄດ້; ການເກັບກໍາ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ ມໜ
ື ງຶ່ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມສນ
ົ ທະນາ,

1

ອົງການທະນາຄານໂລກ. ພາບລວມ ສປປ ລາວ. ເວັບໄຊຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ: http://www.worldbank.org/en/country/lao/overview.

2

Ibid.

3

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (2013). ບົດລາຍງານຄວບຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ (The
Millennium Development Goals. Progress Report for the Lao PDR) 2013, p.19
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ການເກັບກໍາຂ
 ໍ້ມນ
ູ ໄ ດ້ຖກ
ື ລົງປ
 ະຕິບດ
ັ ກ
ບ
ັ ກ
 ຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ, ຜູປ
້ ກ
ົ ຄອງ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານ
ສ�ຳພາດຜູໃ້ ຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ
ແລະແຜນງານທີ່ເນັ້ນໃ ສ່ຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມ.

ສະພາບຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ເ ຍົາວະຊົນ ໃ ນ ສປປ ລາວ
ຂໍ້ມນ
ູ ຈາກການວໄິ ຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະ ເຍົາວະຊນ
ົ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄ
ນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມຈ�ຳນວນຫາຼ ຍໃນ ສປປ
ລາວ ຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີໂອກາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ມີເວລາສ�ຳລັບກິດຈະກ�ຳເວລາຫວ່າງ ແລະປະກອບສ່ວນ
ຫຼາຍໆດ້ານຕ່ໍກັບຄອບຄົວ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງ. ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍຄົນກໍ່ບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງຍັງມີ
ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ປະເຊີນກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍ ແ
 ລະ ສະພາບການທີ່ບສ
ໍ່ າມາດສະແດງສິດທິແ
 ລະພ
 ັດທະນາຕົນເອງໄດ້.
ສປປ ລາວ ມີພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸໜຸ່ມ, 60% ຂອງພົນລະເມືອງລາວທັງໝ
 ົດ 6 ລ້ານກວ່າຄົນ ແມ່ນມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ
25 ປີ ແລະ ໃນນັ້ນ 50% ແມ່ນເພດຍິງ. 70% ຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີອາຍຸໜຸ່ມແມ່ນອາໃສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ເຊິ່ງຈ�ຳນວນຊາວໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນອາໃສຢູ່ໃນແຂວງໃຫຍ່ໆຂອງປະເທດ ເຊັ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈ�ຳປາສັກ. 52.5% ເປັນຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ. ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງໃນເກນອາຍຸ 15-19 ປີ
(ເພດຍິງ 59% ແລະ ເພດຊາຍ 19%) ແລະ 20-24 ປີ (ເພດຍິງ 36% ແລະ ເພດຊາຍ 6%) ໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ
ຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ. ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນ ສປປ ລາວ.
ອາຍຸສະເລ່ຍໃ ນການແຕ່ງງານຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງແມ່ຍິງອ
 າຍຸລະຫວ່າງ 25-49 ປີ ແມ່ນ 19.2 ປີ, ເຊິ່ງບໍ່ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງ
ຫຼາຍ ໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລະດັບ
ການສຶກສາ ແລະ ຖານະທາງເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອັດຕາສ່ວນການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນຕວ
ົ 
ເມືອງ ແມ່ນມີໜ
 ້ອຍກວ່າເມືອ
່ ທ
 ຽບໃສ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ແລະ ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຍ
ຸ ງັ ນ
 ້ອຍ ຢູໃ່ ນບາງຊນ
ົ ເຜົາ່ ແມ່ນ
ຍັງມີຫຼາຍ.
ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປ
 ະເທດໜຶ່ງທີມ
່ ີອັດຕ
 າການເກີດລູກຂອງໄວໜຸ່ມສູງທ
 ີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ, ມີເດັກເກີດ 94 ຄົນ ຕໍໄ່ ວ
ໜຸ່ມຍ
 ິງ ຈໍານວນ 1,000 ຄົນ (ອາຍຸ 15-19 ປີ), ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ຕົວເມືອງ (ເດັກເກີດ 114 ແ
 ລະ 44 ຄ
 ົນ ຕໍໄ່ ວໜຸ່ມຍິງ 1,000 ຄົນ, ຕ
 າມລໍາດັບ).
ໃ ນດ້ານການສຶກສາ, ອັດຕາການເຂົາ້ ໂຮງຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ນ 95.2%. ອັດຕາການຮູ້ໜງັ ສືຂອງຊາວ
ໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ແມ່ນສູງກວ່ານ້ອຍໜຶງ່ ຖ້າສມ
ົ ທຽບກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ, ແລະ ອັດຕາການຮູ້ໜງັ ສຂ
ື ອງຊາວໜຸ່ມ
ເພດຍິງ ແ
 ມ່ນຕໍ່າກວ່າເພດຊາຍທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ, ຄິດເປັນ 69% ແ
 ລະ 77% ຕາມລ�ຳດັບ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກໍາລັງແຮງງານຂອງຄົນໜຸ່ມ ຢູ່ສປປ ລາວ ແມ່ນມີສູງ. ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ�ຳລັງແຮງ
ງານຂອງພົນລະເມືອງໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ແມ່ນ 48.9% ແລະ 83.7%ໃນກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ. ໃນປະຈຸບັນ,
ອັດຕາການມີວຽກເຮັດຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນສູງກວ່າອັດຕາການມີວຽກເຮັດຂອງເພດຊາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ. ອັດ
ຕາການຫວ່າງງານ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ແມ່ນສູງກ
 ວ່າກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າເຂົາເຈົ້າ ແລະຈະຄ້ອນຂ້າງສູງຢູ່ໃນຕົວ
ເມືອງ. ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ, ສ�ຳລັບເພດຍິງ ແມ່ນ 2.5% ແລະ ສ�ຳລັບເພດ
ຊາຍແມ່ນ 3.5%.

ສຸຂະພາບ
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາໃນ ສປປ ລາວ ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບສຸຂະ
ພາບຂອງຄົນໜ
 ຸ່ມ. ການຫັນປ
 ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ເກີດມີອິດທີພົນໃຫ້
 ກັບຊາວໜຸ່ມມ
 ີພຶດ
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ຕິກ�ຳສ່ຽງ, ເຮັດໃຫ້ມີສິ່ງຈູງໃຈຄົນໜຸ່ມໃຫ້ໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບພຶດຕິກໍາສ່ຽງ, ພ້ອມກັນນັ້ນມັນກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ
ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມສາມາດ ທຈ
ີ່ ະຮບ
ັ ມືກ
ບ
ັ ສ
 ະພາບການທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງດັງ່ ກ່າວ. ໂອກາດທາງດ້ານການເຄືອ
່ ນຍ້າຍເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ສໍາລັບຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີອາຍຸຍັງໜຸ່ມ, ແລະຄວາມສ່ຽງທາງສຸຂະພາບອື່ນໆ ເຊັ່ນ
ການນຳໃຊ້ຢ
 າເສບຕິດ (ໂດຍສະເພາະຢາບ້າ) ແລະ

ການບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕ
 ິເຫດທາງຖະໜົນ.
ການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດໄດ້
 ມ
 ີການແຜ່ຂ
 ະຫຍາຍໄປທົ່ວປ
 ະເທດ, ຍ້ອນຫຼາກຫຼາຍເຫດຜົນ. ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ
ຊາວໜຸ່ມໄດ້ນ
 �ຳໃຊ້ຢາບ້າເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ ແຕ່ຢໃູ່ ນຕົວເມືອງຊາວໜຸ່ມນ
 ໍາໃຊ້ຢາບ້າເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ.
ການບໍລໂິ ພກສິງ່ ມ
ນ
ຶ ເມົາທີເ່ ພີມ
່ ຂນ
ື້ ຂອງຄນ
ົ ໜ
 ຸ່ມເຊິງ່ ຖືວ
 ່າເປັນທ
ຍ
ີ່ ອມຮບ
ັ ໄດ້
 ໃນສັງຄົມ ໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງທີຮ
່ ້າຍແຮງຕໍ່
ກັບສຸຂະພາບ ແ
 ລະຊີວິດຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າ.
ການມີລູກກ່ອນໄວອັນຄ
 ວນບໍ່ໄດ້ຖ
 ືກຮັບຮ
ວ
ູ້ ່າເປັນບັນຫາ ແລະຖືວ່າເປັນເລື່ອງຜິດປ
 ົກກະຕິ, ສະນັ້ນ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງ
ມີອັດຕາການຖືພາຂອງໄວໜຸ່ມສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ. ພຶດຕິກໍາສ່ຽງຕໍ່ການມີເພດສໍາພັນ, ລວມທັງການບໍ່ນິຍົມໃຊ້ຖົງ
ຢາງອະນາໄມ ແລະ ຍັງມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ ເປັນເລື່ອງເກີດຂື້ກັບຊາວໜຸ່ມໂດຍທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບາງກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ. ຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ນິຍົມໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມນອກຈາກກັບຜູ້ຍິງທີ່ຂາຍບໍລິການ,
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຖືພາໂດຍບໍ່ພຶງປາຖະໜາ ແລະການເອົາລູກອອກແບບຜິດກົດໝາຍເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ຂ້ອນຂ້າງມີຈໍາກັດ .
ໃນຂະນະທີ່ ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນຈໍານວນປະຊາກອນທົ່ວໄປຍັງຕໍ່າ,ມີປະມານ 0.2%4, ພຶດຕິກໍາສ່ຽງຕໍ່ການ
ຕິດຕໍ່ເຮສໄອວີ ຍັງຖເື ປັນເລືອ
່ ງປກ
ົ ກະຕິ. ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ການປ່ຽນແປງຂອງສງັ ຄົມແລະຈຸດ
ທີ່ຕັ້ງຂອງສປປ ລາວ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນ
ປະເທດ ແມ່ນຕ�່ຳ, 80% ຂອງຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບພະຍາດເອດ ແຕ່ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຮອບດ້າ ນກ່ຽວກັບກ
 ານປ້ອງກັນເຮສໄ ອວີ ໃນໝູ່ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນຍັງຕໍ່າ.ສອງການສຶກສາໄດ້ຊໃີ້ ຫ້ເຫັນວ
 ່າ ໜຶ່ງສ່ວນສີ່
ຂອງຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ມີ
 ຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ.5 6
ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ, ແຕ່ອັດຕາການຕິດພະຍາດຕິດ
ຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ພຕພ) ມີຕົວເລກທີ່ສູງ ໃນນັ້ນລວມທັງ ໜອງໃນທຽມ ແລະ ໝອງໃນ.7 ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຊາວ
ໜຸ່ມສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນໄດ້ງ່າຍກວ່າ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວ
ໜຸ່ມ ບໍປ
່ ະຕິບັດຕາມວິທີການ ການມີເພດສ�ຳພັນທີ່ປອດໄພ. ໃນຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທມ
ີ່ ີເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ເຖິງຍາກ ຊາວໜຸ່ມຍງັ ຂ
 າດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບ
ັ ສຂ
ຸ ະ ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ບໍ່ສາມາດການເຂົາ້ 
ເຖິງຖົງຢາງອາໄມ,ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສ�ຳຄັນພາໃຫ້ມີການຖືພາແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຕິດພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ.
ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສ�ຳພັນ ເພີ
 ່ມຄ
 ວາມສ່ຽງຕໍ່ການສົ່ງຕໍ່ ແ
 ລະ ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ.
ການຂາດການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ມີຄວາມຈໍາກັດໃນການເຂົ້າເຖິງກ
 ານບໍລິການໃຫ້ຄໍາປ
 ຶກສາ ດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນ
 ພັນ ແລະ
ສຸຂະພາບທາງເພດທີເ່ປັນມິດຕໍກ
່ ັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມຈໍາກັດໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການ ສໍາລັບຊາວ
ໜຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງານ, ຄ່າບໍລິການ, ທັດສະນະຄະຕິຂອງແພດໝໍ, ການຄວບຄຸມຕົນເອງໃນການເວົ້າ
ວ່າ, ການຢ້ານສັງຄົມປະນາມ, ການຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂອງແຫຼ່ງບໍລິການ, ລ້ວນແລ້ວ
ແຕ່ເປັນສ
 ິ່ງຂວາງ ບ
 ໍ່ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຫາການບໍລິການ ແ
 ລະ ຂ
 ໍ້ມູນທີ່ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງການ.
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IX

 ງມີຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍຫ
ຍັ
່ ຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະ
ກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະແໜງກາສາທາລະນະສຸກ ເທົ່ ານັ້ນ ແຕ່ທຸກຂະແໜງຕ່າງກໍ່ ມີບົດບາດທີ່ ສ�ຳຄັນທີ່ຈະ
ເພີ່ມການໂຄສະນາຂົນຂວາຍແລະ ປູກຈິດສ�ຳນຶກ ຕໍ່ແຜນງານສຸຂະພາບສຶກສາຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໃນທຸກລະ
ດັບ ຕົວຢ່າງ: ການເຊື່ອມທັກສະຊີວິດ”ເຂົ້າໃ ນຫຼັກສູດຫ
 ຼັກແຫ່ງຊ
 າດໃນໂຮງຮຽນ.

ການສຶກສາ
ວຽກງານການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກໃນຫຼາຍໆນະໂຍບາຍ,
ແຜນການ ແ ລະ ແຜນງານ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຂອງບົດ ບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາລະດັບຊັ້ນປ ະຖົມ ໄດ້ມີ
ການຫຼຸດລົງຢ
 ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ກ
ົ ຄອງ ແລະ ອ�ຳນາດການປກ
ົ ຄອງຕ່າງໆ ກໍ່ເຫັນໄດ້ຄນ
ຸ ຄ່າຂ
 ອງການ
ສຶກສາເປັນຢ່າງສູງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການສກ
ຶ ສາຈະມີຄວາມຄບ
ື ໜ້າຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ກໍ່ຍງັ ມຄ
ີ ວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຍັງມີສງິ່ ທ້າທາຍຫາຼ ຍຢ່າງ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄຸນະພາບ, ປະສິດຕິຜົນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ. ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງສ�ຳລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໃນ
ການເຂົ້າຮຽນຕົ້ນຕໍແມ່ນອຸປະສັກດ້ານການເງິນ ແລະ ການໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍັງ
ຄົງມ
ຄ
ີ ວາມແຕກໂຕນກນ
ັ ທ
 າງດ້ານບດ
ົ ບາດຍງິ - ຊາຍ ໃນການສກ
ຶ ສາຊັນ
້ ມ
ດ
ັ ທະຍົມ ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ໃ ນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ໂດຍລ ວມແ ລ້ ວ ຫຼ າຍຄົນ ຍັງເຫັນວ່າການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍກວ່າການສຶກສາສາຍວິຊາຊີບ. ເຖິງແນວໃດ
ກໍ່ຕາມ, ໃນເວລາດຽວກັນ ຍັງມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງການສຶກສາ ແລະໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານ
ທ�ຳ, ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ການສຶກສາທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃນການກະກຽມຕົນເອງດັ່ງທີ່ພວກເຂົາຄາດ
ຫວັງເອົາໄ ວ້. ຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມ, ພໍແ
່ ມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງຜູທ
້ ີ່ເຂົ້າຮວ່ມໃນການເກັບກໍາຂ
 ໍ້ມູນມໜ
ື ຶ່ງບາງ
ຄົນ ຍັງກ່າວເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາກັບ
ການມີສາຍພົວພັນທີເ່ອື້ອອ
 �ຳນວຍພວກເຂົາ.
ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຂະແໜງສຶກສາ ແລະຂະແໜງແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶງເຖິງ ເພດ, ຄວາມພິການ ຫຼື ຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນສປປ ລາວ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ການສົ່ງຕໍ່ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນແລະການເຮັດວຽກ ຈຶ່ງຕ
 ້ອງມປ
ີ ະສິດຕິ
ຜົນທີສ
່ ຸດ.

ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ
ໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ເຂດທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ ເ ຖິງຍາກ, ລະຫວ່າ ງຊາວໜຸ່ມຍິ ງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຊາຍ. ຄົ ນຮຸ້ນໜຸ່ມສ່ວນຫລາຍບໍ່ມີທັກສະ
ພຽງພໍ ທີ່ ຈ ະຕອບສະໜອງກັບຄ ວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະເພດວ ຽກງ ານທີ່ມີຢູ່, ນອກຈາກນີ້, ຊາວໜຸ່ມຍັງ
ມີຄວາມຈໍາກັດໃນການເຂົາ້ ຫາຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກບ
ັ ໂອກາດການມວ
ີ ຽກເຮັດງານທ�ຳ. ການຈ້າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢູ່ໃນປະເພດວຽກທີ່ມີຝີມືຕໍ່າ, ໄດ້ຮັບຄ່າແ
 ຮງຕໍ່າ, ຜະລິດຕະພາບຕໍ່າ, ແລະ ວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄ
 ່າຕອບແທນ. ຫຼາຍອາ
ຊີບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ ກະສິກ�ຳແບບກຸ້ມຕົນເອງ ບໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກວົງຈອນຂອງຄວາມ
ທຸກຍາກ.
ຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ແຕ່ງານ ແລະ ແຕ່ງງານ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມຍິງ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍເພີ່ມຂື້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ
ອອກນອກປະເທດ. ຊາວໜຸ່ມທເີ່ ຄືອ
່ ນຍ້າຍສວ່ນຫຼາຍມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການປກ
ົ ປ້ອງຢ່າງພຽງພໍທາງດ້ານສຂ
ຸ ະພາບ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການໃນສະຖານະພາບດ້ານກົດໝາຍ.

X

ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນການສ້າງກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາ
ມາດແຂ່ງຂັນໄ ດ້ພາຍ
 ໃນພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ກອບປະຊາຄົມເສດ
 ຖະກິດອາຊຽນ. ຢາກໄດ້ແ
 ນວນັ້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອ�ຳນວຍຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການ
ຝຶກອາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ, ແລະ ສ້າງສິ່ງຈູງໃຈ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ມີວຽກເຮັດ, ທັງໝົດນັ້ນ
ແມ່ນປະເດັນສ
 �ຳຄັນຕໍກ
່ ັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫ້ມ
 ີຄວາມຍືນຍົງ.

ການປົກປ້ອງ ແ
 ລະຄວາມສ່ຽງ
ຍັງມີຫຼາຍບັ ນ ຫາ ທີ່ ກ່ ຽວກັບການປົກປ້ອງ ເຊັ່ນ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ດ້ານຊົນເຜົ່າ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ສານເສບຕິດ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ
ແລະ ກ
 ີດຂວາງສິດທິທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແ
 ລະ ກ
 ານພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຊາວໜຸ່ມບາງກຸ່ມໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຢູ່ສະຖານະພາບສ່ຽງ - ສິດທິທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງພວກ
ເຂົາ ມີໂອກາດໜ້ອຍສຸດທ
 ີ່ຈະໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານປົກປ້ອງ, ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະ ນ�ຳໃຊ້. ຫຼາຍຄົນໃ ນກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖ
 ືກ
ລະບຸຢ
 ູ່ໃນການວໄຈສະພາບຊາວ
ິ
ໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊນ
ົ ເຊັນ
່ : ກຸ່ມຊ
 າວໜຸ່ມທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມພກ
ິ ານ, ກຸ່ມຮັກຮ
 ່ວມເພດຊາຍ
ຮັກຊາຍ, ຍິງຮັກຍິງ, ຫຼີ້ນສອງເພດ, ຜ່າຕັດປ
 ່ຽນເພດ (LGBT), ແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ຜູຍ
້ ົກຍ້າຍທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍ, ຊາວ
ໜຸ່ມຫວ່າງງານໃນຕົວເມືອງ, ກຸ່ມປະຊາກອນສະເພາະ (ກະເທີຍ, ເພດຊາຍທີ່ມີເພດສໍາພັນກັບເພດຊາຍ, ຊາຍໜຸ່ມ
ຍິງທີ່ພົວພັນກັບການຂາຍບໍລິການທາງເພດ), ຊາວໜຸ່ມຍິງທີ່ຖືພາ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມຍິງທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານ, ຜູ້
ທີ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ກຸ່ມສ
 ່ຽງໃນການທົດລອງໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ຊາວໜຸ່ມຍິງໃນເຂດທີ່ມຫ
ີ ົນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ຊາວ
ໜຸ່ມທ
 ີ່ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແ
 ລະ ຊາວໜຸ່ມໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງສໍາ
ຄັນແ
 ມ່ນຕ້ອງຮບ
ັ ປະກັນວ
 ່າບາງກຸ່ມຂ
 ອງຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມຈ
 ະບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ປະລະ. ການນ�ຳໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານ ທີອ
່ ງີ ໃສ່ສດ
ິ ທິພ
ນ
ື້ ຖານ
ເພື່ອການພັດທະນາ, ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ແລະການຕິດຕາມກວດກາທຸກຂັ້ນຕອນເປັນຈ
 ຸດສໍາຄັນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້
ມີຄວາມເທົາ່ ທຽມກັນໃນການເບິງ່ ແຍງຊາວໜຸ່ມ, ເຊິງ່ ລວມທັງການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ການທົບທວນຢ່າງເປັນລະບົບ
ຕໍ່ກັບຄ�ຳແນະນ�ຳ ຂອງຄະນະກຳ� ມະການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ, ຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບ
ຂອງການຈ�ຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຄະນະກ�ຳມະການວ່າດ້ວຍສິດທິຄ
 ົນພິການ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຊາວໜຸ່່ມ ແລະບັນດາອ�ຳນາດການປົກຄອງອາດເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມແຕກຕ່າງກັນ. ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມມັກຈະອ້າງອິງເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນກິດຈະກ�ຳຂອງບ້ານ ແລະ ງານບຸນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຖືເປັນ
ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນຊຸມຊົນຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າ.
ຊາວໜຸ່ມມີໂອກາດໜ້ອຍ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອງໃນທຸກລະ
ດັບ. ສຽງຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ໃນລະ
ດັບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ລະດັບຊາດ. ຍັງມີສິ່ງທ້າທ້າຍອີກຫຼາຍຢ່າງ ແລະຂໍ້ຈ�ຳກັດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ເຊັ່ນ
ການທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຊາວໜຸ່ມ, ໂອກາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈ�ຳກັດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງອ�ຳນາດການປົກຄອງ ແລະ
ຜູ້ປົກຄອງຕໍ່ກັບບົດບາດຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະຂາດເວທີ ສ�ຳລັບສະແດງຄ�ຳຄິດເຫັນຂອງຊາວໜຸ່ມ. ຖ້າປາສະຈາຜູ້ຕາງ
ໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ເຊັ່ນ ສູນກ
 າງ ຊາວໜຸ່ມແລ້ວ, ຊາວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນບໍ່ມີເວທີອື່ນໆທີ່ຈະສາມາດມີ
ສ່ວນຮ່ວມອອກຄ�ຳຄິດຄ�ຳເຫັນໄດ້.
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ສະພາບການດ້ານນະໂຍບາຍ
ໂດຍທົ່ວໄ ປແລ້ວ ມີນະໂຍບາຍທີ່ເອື້ອອ�ຳນວຍຕໍກ
່ ັບຄົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ ໃນບາງຂົງເຂດສະເພາະຍັງ
ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາເພີ່ມອີກເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກຂື້ນໃນບົດສຶກສາການວິໄຈສະພາບ
ຊາວໜຸ່ມແລະ ເຍົາວະຊົນ (ຕົວຢ່າງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທິງຕ່າງໆ). ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍຮອບດ້ານ ໃນລະດັບຊາດສະເພາະຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ເຊື່ອມບັນດານະໂຍບາຍຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການ ແ
 ລະ ກົດໝາຍທີ່ມຢ
ີ ູ່ .
ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີຈ
່ ະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປກ
ູ ຈ
ດ
ິ ສ
 ໍານຶກຕ
ດ
ິ ພັນກ
ບ
ັ ກ
ດ
ົ ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີຄ
່ ຸ້ມຄອງ ແລະ
ປົກປ້ອງພວກເຂົາເອງ; ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບສ
 ິດທິຂ
 ອງພວກເຂົາທີ່ກ່ຽວພັນກ
 ັບສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະການ
ມີວ
 ຽກເຮັດງານທ�ຳ. ຍ້ອນບໍ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ກ່ຽວກບ
ັ ກ
ດ
ົ ໝາຍທສ
ີ່ າມາດປກ
ົ ປ້ອງພວກເຂົາ, ດງັ່ ນນ
ັ້ ເຂົາເຈົາ້ ຈງຶ່ ມີຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ກັບການຖືກເອົາປຽບ, ແລະ ອາດຈະບໍ່ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອ�ຳນາດການປົກຄອງໃນເວລາຈ�ຳເປັນ. ແຕ່ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນວຽກງານຂອງຊາວໜຸ່ມ ກໍ່ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການ
ແນະນໍາປ
 ະຕິບັດກົດໝາຍ ແ
 ລະ ນ
 ະໂຍບາຍຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວພັນກ
 ັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.
ນະໂຍບາຍທີ່ດີ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ທີ່ປະກອບສ່ວນໃນການດໍາເນີນ ການວິໄຈ
ສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະ ເຍົາວະຊົນ ສະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ ໃນປະຈຸບັນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການບັງຄັບໃຊ້ ແລະການຕິດຕາມກວດກາບັນດານະໂຍບາຍແລະ ກົດ
ໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ແ
 ມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄ ດ້ດ
 ີສົມຄວນ.

ສະພາບການຂອງແຜນງານຕ່າງໆ
ບັນດາປັດໄຈທີ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບສຸຂະພາບແລະວຽກງານການພັດທະນາຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແມ່ນມີຫຼາຍລະດັບ ເຊັ່ນ:
ລະດັບບຸກຄົນ; ຄອບຄົວ ແລະ ໝເູ່ພື່ອນ; ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໃນນັ້ນລວມທັງຂອບເຂດ ແລະຄຸນ
 ະພາບຂອງການບໍລິ
ການສາທາລະນະສກ
ຸ ແລະ ບນ
ັ ດາໂຮງຮຽນ; ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕ
ິ ກ
ິ �ຳ, ຄຸນຄ່າທ
 າງດ້ານສງັ ຄົມ ແລະບັນທັດຖານ.
ແນ່ນອນມັນມີຄວາມສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໂດຍກົງ, ຕົວຢ່າງໃນການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານຂໍ້ມູນ (ສ�ຳ
ລັບສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາ ໃນການຝກ
ຶ ອບ
ົ ຮົມ ແລະການມວ
ີ ຽກເຮັດງານທ�ຳ), ການພດ
ັ ທະນາ
ທັກສະ (ລວມທັງທັກສະ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນ ແລະ ທັກສະການດ�ຳລົງຊີວິດ) ແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະການບໍລິການອື່ນໆ. ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຄວາມສ�ຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນການເພີ່ມທະວີຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ(ຕົວຢ່າງ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການ, ຜູປ
້ ົກຄອງ ແລະ ຄູອາຈານ) ແລະ ຮັບປະກັນວ່ານະໂຍບາຍ ແລະ
ນິຕິກ�ຳ, ຄຸນຄ່າ ແລະບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການແລະ
ສິດທິຂ
 ອງຄົນໜຸ່ມ, ເຊັ່ນ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄ
 ວນ ແ
 ລະ ການມີລູກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ.
ໃນສປປ ລາວ ມີແຜນງານຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ທີ່ມີເປົ້າໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງເນັ້ນໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍ
ແຜນງານມີເປົ້າໝາຍ ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວທົ່ວໄປ ແຕ່ມັນກໍ່ກວມລວມກ່ຽວພັນເອົາກຸ່ມຂອງຊາວໜຸ່ມເຊັ່ນດຽວ
ກັນ. ສ່ວນຫຼາຍບັນດາແຜນງານທີ່ແນ່ໃສ່ຊາວໜຸ່ມໂດຍກົງ ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ - ເຊິ່ງສ
 ະໜອງໂອ
ກາດໃນການທົດລອງ ແລະ ດັດປັບ, ແຕ່ວ່າແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຈະແມ່ນລັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຈັດຕັງ້ ທ້ອງຖິນ
່ ກໍ່ຕາມ. ຫຼາຍແຜນງານ ແມ່ນຖືກຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນວົງແຄບ, ເຊັນ
່ 
ໃນຂອບເຂດພູມສັນຖານ ແລະ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈ�ຳກັດ, ແລະຍັງຂາດລະບົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນທີເ່ປັນລະບົບ ເຊິ່ງເຮັດໃ ຫ້ບສ
ໍ່ າມາດປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.
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ການພດ
ັ ທະນານະໂຍບາຍ ແລະແຜນງານສ�ຳລບ
ັ ຄນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ບໍ່ສາມາດທຈ
ີ່ ະຢູ່ນອກກອບຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ
ຍຸດທະສາດທີ່ນໍາໃຊ້ສ�ຳລັບພົນລະເມືອງໂດຍທົ່ວໄປໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທຸກໆນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນງານ ຄວນພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ແລະ ເມື່ ອບັນດາແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ມີການ
ພັດທະນາແລ້ວ ມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນທ
 ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມ
 ີການທົບທ
 ວນຜ່ານມູມມອງຂອງຄົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ” ແລະ ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ
ຄວນຮັບປະກັນວ່າແ
 ຜນງານທີ່ກ່ຽວກັບຊ
 າວໜຸ່ມຕ້ອງມກ
ີ ານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.

ການປະສານງານກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫຼາຍຂະແໜງຕ້ອງເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ເພີ່ມທ່າແຮງຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃຫ້ສູງສຸດ ເພື່ອປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ໃນປະຈຸບັນແລະອະນາຄົດ. ມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກນ
ັ ຢ່າງແໜ້ນແກ່ນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ດ້ານສຂ
ຸ ະພາບ, ການສກ
ຶ ສາ, ແຮງງານ, ການປກ
ົ ປ
 ້ອງ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສ້າງອະນາຄົດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃນ ສປປ
ລາວ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ມີໜ່ວຍງານທີ່ເປັນກົນໄກຫຼັກ ໃນການປະສານງານລະຫວ່າງແຕ່ລະຂະແໜງການ. ໃນຂະນະທີ່
ບາງນະໂຍບາຍຂອງບາງຂະແໜງການໄດ້ກ່າວເຖິງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ແບບລວມໆຫຼາຍກວ່າເຈາະຈົງ, ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນຍຸດ
ທະສາດລວມສ�ຳລັບຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມໜົດທຸກກ
 ຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທຈ
ີ່ ະພິຈາລະນາໃຫ້ມີຫຼື ປັບ
ປຸງ ເວທີການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຄຮ
ູ່ ່ວມງານ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ໃນລະດັບຊຸມຊົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນດ້ານ
ສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາ ແ
 ລະການປັບປ
 ຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.
ນອກຈາກນນ
ັ້ , ຜົນຂອງການວໄິ ຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊນ
ົ ຍັງສາມາດນ�ຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສ້າງແຜນພດ
ັ ທະນາ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການ,
ພາຍໃຕ້ກອບເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີວາງ
່ ອອກຢ່າງຊດ
ັ ເຈນ. ນອກຈາກນນ
ັ້ ບົດການວໄຈ
ິ ສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະ
ເຍົາວະຊົນຄວນຖືກພິຈາລະນານ�ຳໃຊ້ເປັນບົດລາຍງານພື້ນຖານ ໃນການປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ແລະໂຄສະນາປຸກ
ລະດົມໃນວາລະຕ່າງໆ, ແລະ ເພື່ອກໍານົດບູລິມະສິດໃນໄລຍະສັ້ນແລະຍາວ, ແລະ ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ກັບເປົ້າ
ໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແ
 ລະ ຂັ້ນຕ
 ອນໃນການປະສານງານ.

XIII

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ

I  ພາກສະເໜີ
1.1 ຄວາມເປັນມາ ແ
 ລະ ເ ຫ
 ດຜົນ

Intro

ຊາວໜຸ່ມ (10-24 ປີ) ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນຈຸດໃຈກາງທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການພັດທະນາປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ: ໃນໄລຍະສັ້ນເພື່ອ
ໃຫ້ບັນລຸເ ປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ ງການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະເທດລາວ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫາຼ ຍໃນການພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ ຈາກການເຊືອ
່ ມໂຍງກັບປະຊາຄມ
ົ ເສດຖະກິດອາຊຽນ, ແລະ ກໍ່ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໃນ
ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020.
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ
 ັບຜົນປ
 ະໂຫຍດຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະຊາກອນ, ທີ່ກ່ຽວພັນກ
 ັບອັດຕາການຈະເລີນ
 ໃນປະຈບ
ຸ ັນ ແລະ ອັດຕາການເອື່ອຍອີງ,
ເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດນີ້ ຍັງຈະດໍາເນີນໄປອີກໃນຫຼາຍທົດສະຫວັດ. ປະຊາກອນຊາວໜຸ່ມໃນມື້ນີ້ຈະກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ ສຸຂະພາບ,
ການສຶກສາ, ທັກສະ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍລວມຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບທ່າແຮງ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ ໃ ນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດ.
ໃນປັດຈຸບັນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນໂດຍກວ້າງຂວາງວ່າ ຊາວໜຸ່ມລາວແມ່ນໄລຍະທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງບຸກຄົນໃນແງ່ສຸຂະພາບ, ເຊິ່ງການພັດ
ທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນເພື່ອການພັດທະນາການໃນທາງບວກຈາກເດັກນ້ອຍກາຍເປັນຜູ້
ໃຫຍ່, ພ້ອມທຈ
ີ່ ະຮບ
ັ ບດ
ົ ບາດ ແລະ ໜ້າຮັບຜິດຊອບຂອງການເປັນຜູ້ໃຫຍ່.8,9,10 ສິງ່ ທີເ່ ກີດຂນ
ື້ ກບ
ັ ໄລຍະຊວ
ີ ດ
ິ ຊາວໜມ
ຸ່ ໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ແມ່ນມ
ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບ
ທີ່ສໍາຄັນ, ບໍພ
່ ຽງແຕ່ຕໍ່ກັບສ
 ຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ຍັງມ
 ີຜົນຕໍ່ກັບຄ
 ວາມສາມາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ ໃນເວລາທີ່ພວກ
ເຂົາກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ລວມທັງສຸຂະພາບຂອງລູກຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ.11 ການພັດທະນາການທາງດ້ານບວກໃນການກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນ
ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ສ�ຳລັບການສ້າງຄອບຄົວ;
ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແ
 ລະ ການຕັດສິນໃ ຈຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ເປັນທີຮັບຮູ້ກັນວ່າມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ອາລົມຈິດ ຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມັກເກີດຂື້ນໃນ
ຊ່ວງທົດສະວັດທີສອງຂອງຊີວິດ, ເຊິ່ງມີປັດໄຈພາຍໃນ (ຕົວຢ່າງ ໂພສະນາການ ຫລື ການພັດທະນາພຶດຕິກ�ຳທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ ການດື່ມເຫຼົ້າ),
ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ.12 ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄວ, ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໃສຢູ່, ຮໍ່າຮຽນ ແລະ ທ�ຳມາຫາກິນກໍ່ປ່ຽນ
ແປງໄວເຊັ່ນກັນ. ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແລະ ເກືອບຢູ່ໃນສັງຄົມທຸກລະດັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການປ່ຽນແປງກ�ຳລັງເກີດຂຶ້ນ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດ
ກ�ຳລັງໄດ້ຮັບພັດທະນາ, ເຊັ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ, ນ�້ຳສະອາດ, ນອກຈາກນັ້ນ ຮູບແບບຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ,
ທັດສະນະ, ຄ່ານິຍມ
ົ ກ�ຳລັງປ່ຽນແປງ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມທ້າທາຍ; ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກ�ຳລັງຫຼງັ່ ໄຫຼເຂົາ້ ມາໃນເມືອງ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດມີການນ�ຳ
ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ກາລະໂອກາດໃໝ່ກໍ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍກໍ່ອາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີຜາສຸກ
ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຊິ່ງພ
 ໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ບໍ່ເຄີຍ
 ຜ່ານປະສົບການທີ່ກ່າວມານມ
ີ້ າກ່ອນ.
ການສຸມໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຈະມີຄວາມສ�ຳຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສ�ຳເລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງ ໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍ MDGs ແລະ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ
ພາຍຫຼັງວາລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�ຳເນີນງານ ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ພາຍຫຼັງປີ 2014
ແລະ ແນວທາງການພັດທະນາພາຍຫຼັງປີ 2015; ແລະເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແນວທາງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສ�ຳເລັດຜົນ, ເຊັ່ນ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງດ້ານສຸຂະ
ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ (SRHR), ລວມທັງ ເຮສໄອວີ (HIV), ແລະ ຮັບມືກບ
ັ ບັນຫາໃໝ່ໆ ເປັນຕົນ
້ ພະຍາດບໍ່ຕດ
ິ ຕໍ່ (NCDs),
ສຸຂະພາບທາງຈິດ ແລະ ການບາດເຈັບຕ່າງໆ; ພຶດຕິກ�ຳທີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າ 75% ຂອງການເຈັບເປັນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນສະແດງອອກກ່ອນອາຍຸ 25 ປີ.13
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Intro

ຊາວໜຸ່ມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເປັນກ້ອນກ�ຳລັງທີ່ແຮງກ້າພັກດັນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ໂດຍສະເພາະ ເປັນຜູ້ຍົກ
ບັນຫາທີເ່ປັນປະເດັນຂອງຄວາມຫຍໍທ
້ ໍ້ ແລະ ຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທ
 ໍາໃນສັງຄົມທີຢ
່ ໃູ່ ນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມ
ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ປະເທດກ�ຳລັງ
ປະເຊີນຢູ່. ສິງ່ ທ້າທາຍອັນຕົນ
້ ຕໍແມ່ນເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສາມາດໄດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດ ທີຢ
່ ູ່ຮອບຕົວພວກເຂົາ ແລະ ຜ່ານຜ່າຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຕົນເອງຂອງພວກເຂົາ; ໃນເວລາດຽວກັນ, ຍັງ ໄດ້ຮ
 ັບການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍ, ພຶດຕິກໍາສ່ຽງທີ່ສູງທີ່ຈະສົ່ງຜົນ
ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແ
 ລະ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໃນປັດຈຸບັນ ແ
 ລະ ອ
 ານາຄົດ.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ມັນມີຄວາມສ�ຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບ,
ການສຶກສາ, ທັກສະ ແລະ ໂອກາດຂອງຄົນໜຸ່ມຕໍ່ກັບວຽກງານທີ່ດີ, ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ຄວນມີເວທີໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ຕໍສ
່ ິ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສຸດທ້າຍນີ້ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ກ�ຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທຸກຄົນຄືກັນ
ຫຼື ໃນລັກສະນະດຽວກັນ –ເຊິ່ງມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫານີ້, ລວມທັງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ລະດັບການສຶກສາ, ຖານະດ້ານເສດຖະກິດ, ທີ່
ຢູ່ອາໃສ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມພິການ ແລະ ການຂາດການແນະນ�ຳ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງພໍ່ແມ່. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ມັນມີຄວາມສ�ຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະ
ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກຸ່ມໃດຖືກປະປ່ອຍ, ຮັບປະກັນວ່າຄວາມແຕກໂຕນກັນຖືກຫຼຸດຜ່ອນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມສະເໝີ
ພາບ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ບູລິມະສິດຕໍ່ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ຖືກເຊື່ອມເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ
ແລະ ແຜນງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນສ�ຳລັບປະຊາກອນສະເພາະກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.

1.2 ນິຍາມກອບຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ຊ
 າວໜຸ່ມ
ການວິເຄາະນີ້ ສຸມໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ປະກອບດ້ວຍເຍົາວະຊົນ (ອາຍຸ 10-19 ປີ) ແລະ ຊາວໜຸ່ມ (ອາຍຸ 20-24 ປີ). ການວິໄຈ
 ນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຊາວ
ໜຸ່ມຕາມນິຍາມທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດຢູ່ ສປປ ລາວ (ແຕ່ອາຍຸ 15-34 ປີ) ດັ່ງທີ່ກ່າວ ໃນການສົນທະນາເບື້ອງຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າການວິເຄາະນີ້ ແມ່ນມີເປົ້າ
ໝາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສູງ ແລະ ການລວມເອົາຄົນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 24-34 ປີ ເພີ່ມຕື່ມ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບົດລາຍງານກວ້າງຂຶ້ນຕື່ມ, ຊຶ່ງກຸ່ມອາຍຸນີ້
ຍັງມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງກບ
ັ ກຸ່ມທສ
ີ່ ກ
ຶ ສາວິໄຈໃນບດ
ົ ລາຍງານນີ້ ບໍ່ວ່າຈະໃນແງ່ການພັດທະນາ, ຄວາມສາມາດ, ການຂ້າມຜ່ານທາງສັງຄົມ, ຄວາມມຸ້ງຫວັງ,
ຄວາມຄາດຫວັງ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1.3 ຂໍ້ມູນປະຊາກອນຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ
ສປປ ລາວ ແມ່ນ ປະເທດທີ່ ບໍ່ ມີ ທາງອອກສູ່ ທ ະເລ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະກອບມີ 49 ຊົນເຜົ່າ ໃນນັ້ນ ຊົນເຜົ່າລາວປະກອບມີ
52.5% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.14 ທາງດ້ານພູມີປະເທດ, ປະເທດລາວ ຖືກ ແບ່ງອອກເປັນເຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມແມ່ນ�້ຳຂອງ, ເຂດພູພຽງແລະ ພູ
ສູງ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ, ເຊິ່ງປະຊາກອນອາໃສໃນຊົນນະ
ບົດໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 72.9% ຫາ 68.0% ໃນປີ 2005 ແລະ 2009 ຕາມລ�ຳດັບ.15
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີປະຊາກອນສ່ວນຫຼາຍ Á´Èຊາວໜຸ່ມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ໃນຈ�ຳນວນປະຊາກອນປະມານ 6 ລ້ານ ກວ່າຄົນ,
ປະຊາກອນປະມານ 60% ແມ່ ນ ມີ ອ າຍຕ�ຳ່ ກວ່ າ 25 ປີ.16 ອີງຕາມການສ�ຳຫຼວ ດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2012 (LSIS)17, ພົບວ່າໃນ
ຈ�ຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ: 13% ມີ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 10-14 ປີ; 10% ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ; ແລະ 7.7% ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-24 ປີ
(ຮູບ 1 ເອກະ ສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ຮູບທາດປະຊາກອນ ຊີໃ້ ຫ້ເຫັນຈຸດເດັນ
່ ແລະ ຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະ ຊາກອນ ທີໄ່ ດ້ເກີດຂຶນ
້
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນທີປ
່ ະເທດໄດ້ຮ
ບ
ັ ໃນປະຈຸບ
 ັນຫາ 30 ປີ ຕໍ່ໜ້າ.
ນອກຈາກນັ້ ນ ຍັ ງ ພົ ບ ວ່ າ ກຸ່ ມ ປະຊາກອນທີ່ ເ ຄື່ ອນຍ້ າຍ ແມ່ ນ ມີອ າຍຸ ນ້ອຍກວ່າ ກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍ. ຕາມການສ�ຳຫຼວດປະຊາກອນໃນ
ລະຫວ່າງປີ 1995 ຫາ 2005, ປະຊາກອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ຂື້ນໄ ປ ເຊິ່ງເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງແຂວງຫາແຂວງ ພົບວ່າ 11.5% ມີອາຍຸ
10-14 ປີ, ແລະ 42% ມີອາຍຸ 15-24 ປີ.18 ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງພົບວ່າປະຊາກອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ ແລະ 15-24 ປີ
ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຜູ້ຍິງ (ໃນກຸ່ມອາຍຸອື່ນໆ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຍິງ ແມ່ນຕ�່ຳກ່ວາຜູ້ຊາຍ).19
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Health of adolescents in Lao PDR, WHO, publication date unknown.

15

Population census (2005).
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Ibid.
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MoH and Lao Statistics Bureau (2012). Lao Social Indicator Survey.
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Ministry of Planning and Investment (2011). Internal Migration in the Lao People’s Democratic Republic. An Exploratory Study.
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Ibid.

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ�້ຳຂອງ ປີ 2007 ພົບວ່າສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີການເຄື່ອນ
ຍ້າຍອອກຈາກຊຸມຊົນຊົນນະບົດຂອງຕົນເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ລວມມີ ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ
ທຸກຍາກ, ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮຽນລະດັບສູງ ແລະ ໂອກາດທີ່ດີກວ່າໃນການມີເຮັດວຽກງານທ�ຳ, ແລະ ອິດສະລະໃນການຊອກຫາ ແລະ ເລືອກວິຖີ
ການດ�ຳລົງຊີວິດອັນໃໝ່.20 ບົດຄົ້ນຄວ້າຍັງພົບວ່າ ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈ�ຳກັດກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານບໍລິການໄດ້ແກ່ການເດີນທາງ, ຄວາມຕ້ອງການຜູ້ໄປເປັນໝູ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຊາວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງອາຍຸສະເລ່ຍ ໃນການແຕ່ງງານຄັ້ງທ�ຳອິດ ແມ່ນ 19.4 ປີ.
ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ອາຍຸຕ�່ຳສຸດໃນການແຕ່ງງານແມ່ນ 18 ປີ ສ�ຳລັບ ທັງແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ ປີ 1990 ຍັງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ
ອາຍຸ 15 ປີ ກໍ່ສາມາດແຕ່ງງານໄດ້ “ໃນກໍລະນີພິເສດ ແລະ ຈ�ຳເປັນ”.
Intro

ການສ�ຳຫຼວດ LSIS ພົບວ່າ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-24 ປີ ໃນ ເວລາສ�ຳຫຼວດ:21
 ແມ່ຍິງ 8.9% ແລະ ຜູ້ຊາຍ 2.6% ໄດ້ແຕ່ງງານ ເມື່ອອາຍຸ 15 ປີ;
 ແມ່ຍິງ 35.4% ແລະ ຜູ້ຊາຍ 12.7% ໄດ້ແຕ່ງງານ ເມື່ອອາຍຸ 18 ປີ;
 ແມ່ຍິງ 56.0% ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລະ 27.1% ໄດ້ແຕ່ງງານ ເມື່ອອາຍຸ 20 ປີ.
ອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແມ່ນມີສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບລະດັບການສຶກສາ ແລະ ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຖ້າສົມທຽບແລ້ວ, ຊາວໜຸ່ມທີແ
່ ຕ່ງງານແລ້ວ ໃນຕົວເມືອງແມ່ນມີອດ
ັ ຕາສ່ວນໜ້ອຍກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມທີແ
່ ຕ່ງງານແລ້ວ ໃນເຂດຊົນນະບົດ,
22
ແລະ ການແຕ່ງງານໄວຍັງພົບເຫັນຫຼາຍໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ແມ່ຍິງ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ. ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ ຈ�ຳນວນ 1 ໃນ 4 ຄົນ ແມ່ນແຕ່ງງານກັບຜູ້
ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ ປະມານ 5 ຫາ 9 ປີ. ຄວ າມແຕກໂຕນທາງດ້ານອາຍຸຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ແມ່ນພົບຫຼາຍຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີ
ຖານະຮັ່ງມີ.23

1.4 ຈຸດປະສົງ ແ
 ລະ ຂັ້ນຕອນໂດຍຫຍໍ້
ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮ
 ັບການຊີ້ນ�ຳໂດຍ ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບການສະໜັບສະໜູນຫຼັກຈາກ ອົງການ UNFPA.
ຂະບວນການວິໄຈ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນເບີເນັດ (BI) ແລະ ອົງການອື່ນໆ ໃນເຄື່ອຂ່າຍ ສປຊ. ການວິ
ໄຈຄັງ້ ນີ້ ໄດ້ເນັນ
້ ໃສ່ 5 ຂົງເຂດທີສ
່ ຳ� ຄັນຂອງຊີວດ
ິ ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ (ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ)
ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
1. ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຈາກເອກະສານ ແລະ ບົດລາຍງານທີ່ມີ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃນ
ປັດຈຸບັນ;
2. ທົບທວນບັນດານິຕິກ�ຳ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ກ�ຳນົດບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກບັນດາແຜນງານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່
ຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ;
3. ປະເມີນແນວຄວາມຄິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ (ໝາຍເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຊາວໜຸ່ມ);
4. ກ�ຳນົດຊ່ອງຫວ່າງແ
 ລະ ຂໍສ
້ ະຫຼຸບເພື່ອຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ໃນການປັບປຸງຊ
 ີວິດຂ
 ອງຄົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ;
5. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະແໜງ
ການຕ່າງໆ ແລະ ປະກອບສ່

ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ.
ຂໍ້ມູນຂອງການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ ແມ່ນມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
1. ການທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳ: ບັນດາຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໄດ້ຖືກ
ກ�ຳນົດ ແລະ ທົບທວນ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂອບເຂດ, ການປົກຄຸມ, ແລະ ຄວາມສະໜໍ່າສະເໜີ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງສ�ຳລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດ,
ແລະ ຊ
 ່ວຍໃນການກ�ຳນົດຊ່ອງຫວ່າງ ທ
 ີ່ອາດຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ບ
 ົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້.
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2. ການທົບທວນແຜນງານ:ບັນດາແຜນງານທີ່ໄດ້ຮ
 ັບການພັດທະນາສຳລັບຄ
 ົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ, ຫຼື ກວມເອົາຄ
 ົນຮຸ້ນໜຸ່ມຈ�ຳນວນຫຼາຍທີ່ເປັນຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮ
 ັບຜົນປ
 ະໂຫຍດ, ແມ່ນໄ ດ້ຖ
 ືກວິໄຈ ເພື່ອເຫັນໄດ້ສ
 ະພາບລວມຂອງການຕອບສະໜອງ ໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮຸ້ນ
ໜຸ່ມ, ຊີໃ້ ຫ້ເຫັນບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ ແ
 ຜນງານທີ່ມີຢູ່ ແ
 ລະ ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆ.

Intro

3. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືສອງ: ໄດ້ດ�ຳເນີນການທົບທວນບົດລາຍງານ, ບົດການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ບົດການປະເມີນຜົນຫຼ້າສຸດ ເພື່ອສັງລວມເອົາ
ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທີ່ໄດ້ຖືກເກັບກ�ຳ ແລະ ວິເຄາະໃນປະເທດແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງໄດ້ເວົ້າເຖິງສະພາບ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ເຍົາວະຊົນ ໃນປັດຈຸບັນ.
4. ການເກັບກ�ຳ ແ
 ລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ: ຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ແມ່ນເນັ້ນໃ ສ່ຂໍ້ມູນໃ ນແບບຄຸນະພາບ ເຊິ່ງໄດ້ມ
 າຈາກຄວາມເປັນຈ
 ິງ ແລະ
ໄດ້ມາຈາກຫລາຍແຫຼງ່ ຂໍ້ມນ
ູ ; ການສນ
ົ ທະນາກຸ່ມເປົາ້ ໝ
 າຍ (FGDs) ໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕງັ້ ປ
 ະຕິບດ
ັ ກບ
ັ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ,ເຍົາວະຊນ
ົ , ພໍ່ແມ່ ແລະ
ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ (KII) ກັ ບບຸກ ຄົນ ແລະ ສ ະຖ າບັນຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບກ�ຳ ຂໍ້ມູນທີ່ ກ່ຽວກັບປະ
ເດັນທີ່ຕ້ອງການສຶກສາ.
ເພືອ
່ ສ້າງຄວາມໝນ
ັ້ ໃຈ ໃນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານວຊ
ິ າການ ແລະ ເປີດໂອກາດການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນຕ
 ອນການປະຕິບັດກ
 ານວໄິ ຈດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຄະນະກ�ຳມະການຊີ້ນ�ຳ (SC): ຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນບໍລິຫານ ຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ການປົກປ້ອງໄວໜຸ່ມ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊີ້ນ�ຳແລະ ຕິດຕາມ
ການວິໄຈ.
2. ຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານວິຊາການ (TWG): ຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກະຊວງ
ຕ່າງໆ, ອົງການຈດ
ັ ຕງັ້ ສາກົນທບ
ີ່ ໍ່ຂນ
ື້ ກບ
ັ ລ
ດ
ັ ຖະບານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໂດຍມເີ ປົາ້ ໝາຍເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ
ການແລກປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການວິໄຈ ແ
 ລະ ສະໜອງຄ�ຳແນະນ�ຳດ້ານວິຊາການທີ່ຈໍາເປັນໂດຍອີງໃສ່ປ
 ະສົບກ
 ານພາຍໃນປະເທດ.
3. ເຄືອຂ່າຍຂອງຊາວໜຸ່ມ (NYP): ໄດ້ກ�ຳນົດກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ຊຶ່ງຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍຊາວໜຸ່ມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ມີເວທີໃນການສະແດງອອກທາງດ້ານທັດສະນະຂອງຊາວໜຸ່ມ ທີຈ
່ ະໄດ້ປ
 ະກອບສ່ວນເຂົ້າໃ ນການວາງແຜນ ແລະ ຜົນໄ ດ້ຮ
 ັບ
ຈາກການວິໄຈ.
4. ອົງການດ້ານວຊ
ິ າການແຫ່ງຊາດ (NTO): ສະຖາບນ
ັ ເບີເນັດ (BI) ໄດ້ຖກ
ື ຄ
ດ
ັ ເລືອກຜ່ານຂະບວນການທີ່ໂປງໃສ ເພືອ
່ ໃ ຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນການວໄິ ຈ, ລວມທັງການຊ່ວຍພດ
ັ ທະນາຂດ
ີ ຄ
 ວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບກ
ຸ ຄະລະກອນໃນສນ
ູ ກ
 າງຊາວໜຸ່ມທີກ
່ ່ຽວພນ
ັ 
ເຖິງການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ແ
 ລະ ມືສອງ ແ
 ລະ ການວິໄຈ.
ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ກໍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈ�ຳອາທິດລະຫວ່າງພະນັກງານຫຼັກຂອງສູນກາງ
ຊາວໜຸ່ມ, UNFPA ແລະ ສະຖາບັນເບີແນດ ທີເປັ
່ ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການວໄຈ,
ິ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບເຂົ້າໃນການວິໄຈ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີກອງປະຊຸມປົກກະຕິກັບຄະນະວິຊາການ ເພື່ອອ
 ໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມສານຂໍມ
້ ູນທີ່ມໃີ ນ
ປັດຈຸບັນກັບບັນດາກະຊວງຫຼັກ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມແລະ ເຍົາວະຊົນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນ�ຳ 6 ຄັ້ງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະທີ່
ສ�ຳຄັນຂອງການວິໄຈ ເພື່ອໃ ຫ້ທິດຊ
 ີ້ນ�ຳລວມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ3 ຄັ້ງທີ່ປະກອບຄະນະວິຊາການ ແລະ ສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍໄວໜຸ່ມ, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອສະໜອງທິດ
ຊີ້ນ�ຳໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນໂດຍລວມກ່ຽວກັບການວິໄຈ; ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງໄດ້ເປັນເວທີ ເພື່ອສົນທະນາຜົນຂອງການວິໄຈຂໍ້ມູນມືສອງ ແລະ
ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການວາງແຜນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມນ
ູ ມ
ໜ
ື ງຶ່ ; ແລະ ກອງປະຊຸມຄງັ້ ທສ
ີ າມໄດ້ຈດ
ັ ຂ
ນ
ຶ້ ເພືອ
່ ທ
ບ
ົ ທ
 ວນສງິ່ ທຄ
ີ່ ນ
ົ້ ພ
ບ
ົ ຈ
 າກການເກັບກ
 �ຳຂໍ້ມນ
ູ 
ມືໜຶ່ງ ແລະ ການທົບທ
 ວນແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ, ການກ�ຳນົດຂ
ສ
ໍ້ ະຫຼຸບ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະເພື່ອແ
 ກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊຶ່ງຕ
 ໍ່ມາກໍໄດ້ຮ
 ັບການ
ທົບທ
 ວນ ແ
 ລະ ສ
 ະຫຼຸບຄືນໂດຍຄະນະກ�ຳມະການຊີ້ນ�ຳ.

1.5 ວີິທີວິທະຍາ
ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະປີ 2013, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກກອງປະຊຸມວາງແຜນລະດັບຊາດທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເດືອນ ທັນວາ 2012.
ຂໍ້ມູນສ�ຳລັບການວິໄຈ ແ
 ມ່ນໄດ້ມ
 າຈາກແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ການທົບທວນບັນດານິຕກ
ິ �ຳ, ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່ສ�ຳຄັນ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ:
ບັນດາແຜນການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍມີຜົນກະທົບທີ່ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດ, ບັນຫາ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງຊາວໜຸ່ມ
ແລະເຍົາວະຊົນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໃນຊີວິດ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ກ�ຳນົດກອບວຽກໂດຍລວມທີ່ໄດ້ລະບຸພາລະບົດບາດ ຫຼື ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ
ກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆທີ່ເຄົາລົບ, ປົກປ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາແຜນການ, ນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິໄສທດ
ັ ຂອງລັດຖະບານ, ສິ່ງໃ ດຄວນ ແລະ ບໍຄ
່ ວນດ�ຳເນີນເພືອ
່ ປັບປຸງສ
 ຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການມີວຽກ

4

ເຮັດງານທ�ຳ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ລະບຸກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດທ
 ີ່ເປັນບ
 ຸລິມະສິດເພື່ອໃ ຫ້ບັນລຸ
ວິໄສທັດນ
 ີ້.
ການທບ
ົ ທວນບັນດາແຜນການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກບ
ັ ຄນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈຶງ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການປະຕິບັດ ເປັນອງົ ປະກອບ
ສະເພາະອັນໜຶ່ງສ�ຳລັບກ
 ານວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ເພື່ອຊອກຮູ້ຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ຄວາມກົມກຽວຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ
ນິຕິກ�ຳທມ
ີ່ ີຢູ່, ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງສ�ຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ໃ ນອະນາຄົດ ແ
 ລະ ເພື່ອກ�ຳນົດຊ
 ່ອງຫວ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃ ຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມ.

Intro

ໄດ້ເກັບກ�ຳເອກະສານຈາກກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ ທີ່ເປັນຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ,
ແລະ ເວັບໄຊ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ. ທຸກກົດໝາຍທີ່ພົວພັນເຖິ
 ງຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມຕ່າງກໍໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານວິເຄາະໂດຍນ�ຳໃຊ້ຕາຕະລາງທີ່ກ�ຳນົດຂຶ້ນ, ແລະ ລາຍ
ລະອຽດແມ່ນມີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5. ບົດສະຫຼຸບຂອງການວິໄຈນີ້ ທີ່ຖືກນ�ຳສະເໜີໃນ ພາກ II ແມ່ນສັງລວມບັນດາກົດໝາຍກ່ຽວພັນກັບ
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັງ ຂໍ້ກ�ຳນົດສ�ຳລັບປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະ ການລົງໂທດຜູ້ລ່ວງລະເມີດຂໍ້
ກ�ຳນົດເຫຼົ່ານີ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາເອກະສານແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງກໍ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນ ເພື່ອກ�ຳນົດລັກສະນະສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍ
ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ມີຢູ່ ທີໄ່ ດ້ມ
 ີຈຸດສຸມຕກ
ໍ່ ັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ການທົບທ
 ວນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານສະໜັບສະໜູນໂ ດຍຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈ
 າກການສ�ຳພາດກັບ
ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ໂ ດຍສະເພາະ ພະນັກງານລັດ.
ທົບທວນແຜນງານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ, ຫຼື  ກວມເອົາຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນຫຼາຍ ທີເ່ ປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:
ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມທມ
ີ່ ໃີ ນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ຢູ່ໃນຂະແໜງການ ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ການປົກປ້ອງ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ, ໄດ້ຖືກຮີບໂຮມ ແລະ ທົບທວນ ເພື່ອອະທິບາຍແຜນງານທີ່ມີຢູ່ແລະ ລັກສະນະຂອງຊ່ອງຫວ່າງ. ການທົບ
ທວນ ແຜນງານ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແ
 ຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2013.
ຈຸດປະສົງຂອງການທົບທ
 ວນແຜນງານມີດັ່ງນີ້:
1. ກ�ຳນົດ ແລະ ສ້າງແຜນວາດທີ່ກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ສ�ຳລັບ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ (ສຸຂະພາບ,
ການສຶກສາ, ວິຊາຊີບ, ຊີວ
 ິການເປັນຢູ່, ການພັກຜ່ອນ, ການປົກປ້ອງ, ອາສະໜັກ ແ
 ລະ ເຄືອຂ
 ່າຍ) 
2. ກ�ຳນົດຊ່ອງຫວ່າງ ແ
 ລະ ສິ່ງທ
 ີ່ຊ�້ຳຊ້ອນກັນໃນການ

ສະໜອງການບໍລິການ ແ
 ລະ ແ
 ຜນງານ;
3. ປະເມີນການປະກອບສ່ວນດ້ານວິຊາການ ແ
 ລະ ການເງິນ;
4. ປະເມີນວ່າຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນເຂົ້າໃຈ,ເຂົ້າເຖິງ ແລະຮັບຮ
ແ
ູ້ ນວໃດ ກ່ຽວກັບກ
 ານບໍລິການ.
ຄະນະວິຊາການວິໄຈ ໄດ້ສັງລວມລາຍຊື່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (iNGOs), ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ (UN), ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກ�ຳໄລ (NPAs) ແລະ ບັນດາກົມກອງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ.
ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວໄດ້ອີງໃສ່ ປື້ມສັງລວມການບໍລິການທີ່ຈ�ຳເປັນແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຢູ່ ສປປ ລາວ,24 ແລະ ປື້ມສັງລວມອີນເຕີ
ແນດຂອງອົ ງການຈັ ດ ຕັ້ງ ບໍ່ສັງກັ ດລັ ດຖະບານທີ່ມີຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ.25 ອີງໃສ່ ເອກະສານດັ່ງ ກ່າວ, ອົ ງການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຄົມ ແລະ ກົມກອງຕ່າງໆ
ໄດ້ ຮັບການຕິ ດຕໍ່ ທ າງອີ ເມວ ແລະ ໂທລະສັບ, ແນະນ�ຳໃ ຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ການວິ ໄ ຈ ແລະ ການທົ ບທວນແຜນງານ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການ ແລະ ແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການຊອກຄົ້ນຂໍ້ມູນ ຈາກບັນຊີສັງລວມທາງອີນເຕີແນດຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ມີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເວບໄຊຂອງຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຕ່າງ ເພື່ອຊ
 ອກຫາຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບແຜນງານເພີ່ມເຕີມ.
ໄດ້ນ
 �ຳໃຊ້ຫຼາຍບັນທັດຖ
 ານ ເພື່ອປະເມີນເງື່ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມຂອງແຜນງານທີ່ໄດ້ກ
 �ຳນົດເພື່ອສັງ ລວມເຂົ້າໃ ນການທົບທ
 ວນແຜນງານ:
ກຸ່ມອາຍຸ: ແຜນງານຄວນກ�ຳນົດເປົ້າໝາຍຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 10-24 ປີ; ຫຼື ຖ້າຫາກແຜນງານດັ່ງກ່າວເນັ້ນໃສ່
ປະຊາກອນທວ
ົ່ ໄປ ກໍ່ຄວນລວມເອົາບາງອງົ ປະກອບທີເ່ ນັນ
້ ໃສ່ສະເພາະຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ; ຫຼື ຖ້າຫາກແຜນການຫາກກ�ຳນົດກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສະເພາະ, ອັດຕາ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄວນຢໃູ່ ນເກນອາຍຸ 10-24 ປີ;
ການປົກຄຸມ: ແ
 ຜນງານຄວນເປັນແຜນງານແຫ່ງຊ
 າດ; ຫຼື ຖ້າເປັນແ
 ຜນງານຂັ້ນແ
 ຂວງ ກໍຄ
່ ວນເນັ້ນໃ ສ່ຢ
 ່າງໜ້ອຍ 3 ເມືອງ;
ໄລຍະເວລາ: ຢ່າງໜ້ອຍແຜນງານຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນເວລາ 3 ປີ, ບໍ່ວ່າກ�ຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ຫຼື ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ
ຫ້າປຜ
ີ ່ານມາ; ຫຼື ຖ້າແຜນງານນນ
ັ້ ຍັງຢູ່ໃນຂນ
ັ້ ຕອນການວາງແຜນ, ຄວນມແຜນງົ
ີ
ບປະມານ ແລະ ເອກະສານໂຄງການທໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ການພດ
ັ ທະນາເປັນຢ່າງດີ.
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Lao Women's Union (2012/13). National Directory of Essential Services for Children and Youth in Lao PDR. Vientiane, Lao PDR.
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Internet Directory of Non-Government Organizations (NGOs) in the Lao PDR (2014), http://www.directoryofngos.org.
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ບັນດາແຜນງານທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໜຶ່ງໃນຂໍ້ກ�ຳນົດບັນທັດຖານ, ແຕ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມທີ່ສັງຄົມຍອມຮັບໄດ້ຍາກ ຫຼື ກຸ່ມທີ່ທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ຮ
 ັບການພິຈາລະນາໄປຕາມແຕ່ກໍລະນີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການສັງລວມເອົາແ
 ຜນງານຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກເວົ້າເຖິງ ໃນໄລຍະ
ການສ�ຳພາດຜໃູ້ ຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກກັບບາງກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງໃ ນເຄືອຂ
 ່າຍ ສປຊ ແ
 ລະ NGOs.
ສໍາລັບການຄັດຈ້ອນຂໍ້ມູນຈາກແຕ່ລະແຜນງານທຖ
ີ່ ືກຄັດເລືອກ, ໄ ດ້ມ
 ີການຮວບຮວມດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້:
yy ລາຍລະອຽດຂອງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ລວມທັງລ
 າຍລະອຽດໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ
yy ປະເພດແຜນງານ
yy ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ: ອາຍຸ, ເພດ, ຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມສ່ຽງ 
Intro

yy ຂອບເຂດພູມສັນຖານ: ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນແ
 ຂວງ
yy ໄລຍະເວລາ
yy ຈຸດປະສົງ ແ
 ລະ ເປົ້າໝາຍ
yy ງົບປະມານ
yy ແຫຼ່ງທຶນ (ຄວາມຍືນຍົງ)
yy ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
yy ລະບົບການຕິດຕາມ ແ
 ລະ ປະເມີນຜົນ (M&E)
yy ຂໍ້ມູນທີ່ມີ ແລະ ສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພົບຈ
 າກການຕິດຕາມ ແ
 ລະ ປະເມີນຜົນ
ແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ກ�ຳນົດເປັນຫົວຂໍ້ກວ້າງໆ ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (SRH), ພະຍາດເອດ, ການສຶກສາ,
ການພັດທະນາທັກສະ, ການຈ້າງງານ, ການປົກປ້ອງ, ຄວາມພິການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ປະເພດສຸຂະພາບປະກອບ
ດ້ວຍສຂ
ຸ ະສກ
ຶ ສາ, ການບໍລກ
ິ ານສຂ
ຸ ະພາບ, ແລະ ສຸຂະພາບທພ
ີ່ ວ
ົ ພັນກບ
ັ ໂພສະນາການ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ສຸຂະສກ
ຶ ສາທສ
ີ່ ະເພາະ
ເຈາະຈງົ ກບ
ັ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ພະຍາດເອດ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງປະກອບດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ, ການ
ປ້ອງກັນອຸບັດເຫດ ແ
 ລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.
ການວິເຄາະດ້ານການອະທິບາຍໄດ້ດ�ຳເນີນກັບບາງແຜນງານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ເຊິ່ງໄດ້ສັງລວມກິດຈະກ�ຳອອກເປັນ 5ອົງປະກອບຂອງການວິ
ໄຈ AYSA: ສາທາ, ສຶກສາ, ການຈ້າງງານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປົກປ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆຍັງໄດ້ຮັບການທົບ
ທວນອງີ ໃ ສ່ປະເພດຕ່າງໆຂອງແຜນງານ, ລວມທັງ ແຫຼງ່ ທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານ, ກຸ່ມເປົາ້ ໝາຍ, ການປກ
ົ ຄ
ມ
ຸ , ການພດ
ັ ທະນາຄວາມສາມາດ ແລະ
ການຕິດຕາມ ແ
 ລະ ປະເມີນຜົນ.
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືສອງ:
ໄດ້ທບ
ົ ທວນເບິງ່ ບັນດາບົດລາຍງານ, ບົດຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ບົດປະເມີນ ເພືອ
່ ສັງລວມບັນດາຂໍ້ມນ
ູ ທາງດ້ານຄຸນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ທີໄ່ ດ້ເກັບກ�ຳ ແລະ
ວິໄຈ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2005.
ຈຸດປະສົ ງ ລວມຂອງການທວນທວນເອກະສານມື 2 ແມ່ນ ເພື່ອກ�ຳນົດແຫ່ຼງຂໍ້ມູນມືສອງທີ່ເໝາະສົມ, ສ�ຳເລັດການເກັບກໍາ ແລະ ຄັດ
ຈ້ອນຂໍ້ມູນຫຼັກ ກ່ຽວກັບຄົນໜຸ່ມ ໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 10-24 ປີ ໂດຍນ�ຳໃຊ້ຕາຕະລາງມາດຕະຖານ. ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆທີ່ສ�ຳຄັນໃນຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິ
ໄຈທີ່ ມີ ແ ມ່ ນໄ ດ້ ຖື ກ ກໍານົດ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຊ່ວຍໃນການກ�ຳນົດຮ່າງຂອງການເກັບຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ ມູນມືໜຶ່ ງທີ່ໄດ້ຮວບ
ຮວມຈະສາມາດຊ່ວຍ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃ ຫ້ສົມບູນຂື້ນ.
ຄະນະວິຊາການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການUNFPA ພ້ອມການປະກອບສ່ວນດ້ານວິຊາການ
ຈາກອົງການໃນເຄືອຂ່າຍສປຊ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ INGOs, ໄດ້ດ
 �ຳເນີນກ
 ານກ�ຳນົດ ແລະເກັບກ�ຳເອກະສານຄວາມເປັນມາ. ໄດ້
ມີການສົ່ງໜັງສືສະເໜີຂໍບົດລາຍງານ ແລະເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ເຖີງໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການໃນເຄືອຂ
 ່າຍ ສປຊ ແລະ NGOs.
26
ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບ ໄດ້ຖ
 ືກທົບທ
 ວນອີງໃສ່ສາມບັນທັດຖານທີກ
່ ໍານົດໄ ວ້. ສາມາດເກັບກ�ຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເອກະສານ, ແຕ່ມີພຽງ 31 ເອກະສານ
ຕອບສະໜອງຕາມບັນທັດຖານທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6). ແຕ່ລະເອກະສານ ແມ່ນໄດ້ມີການສະຫຼຸບຫຍໍ້ ໃນຕາຕະລາງສັງລວມ.
ໄດ້ກອບຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາດຽວກັນກັບພາສາທີ່ໃຊ້ໃນເອກະສານສະບັບຕົ້ນ (ລາວ ຫຼື ອັງກິດ) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ແປຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນປົກກະຕິ ຮ່ວມກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄະນະວິຊາການວິໄຈ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການວິໄ ຈຂໍ້ມູນມືສອງ.
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1. ຕ້ອງແມ່ນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການຄົ້ນຄວ້າ; 2. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດພິມ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ (ຍົກເວັ້ນ ໃນກໍລະນີ ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ແຮງງານເດັກ ແລະ ການສຶກສາ
ເພື່ອວັດແທກອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ (HIV) ໃນກຸ່ມຊາຍຮັກຊາຍ (2007), ເຊິ່ງບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ); 3. ຕ້ອງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 10-24 ປີ.

ຂະບວນການ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືສອງ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມດ�ຳເນີນການໃນໄຕມາດທ�ຳອິດຂອງປີ 2013, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບສະ
ພາບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS), ທີຈ
່ ັດຕັ້ງປະຕິບັດໂ ດຍ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຄົບຖ
 ວ້ນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ.
ການເກັບກ�ຳ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ
ການເກັບກ
 �ຳຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງສ�ຳລັບການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານພັດທະນາແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕ
 ໍ່ສິ່ງທີ່ຄົ້ນ
ພົບຈາກການທບ
ົ ທ
 ວນນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ິ �ຳແລະແຜນງານ, ແລະ ການວເິ ຄາະຂໍ້ມນ
ູ ມ
ສ
ື ອງ. ຂໍ້ມນ
ູ ມືໜງຶ່ ໂດຍພືນ
້ ຖານແລ້ວ ແມ່ນຂໍ້ມນ
ູ ດ້ານຄຸນນະພາບ
ທີ່ໄດ້ມ
 າຈາກຄວາມເປັນຈິງ ໃ ນປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ເກັບກ�ຳມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ.
Intro

ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະກັບຊາວໜຸ່ມ (FGDs)
ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາກຸ່ມເພື່ອສະເໜີແນວຄິດ ແລະ ມູມມອງ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ, ຄວາມໄຝ່ຝັນ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງ ານທໍາ, ການປົກປ
 ້ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັກຜ່ອນ. ໄດ້ມີຄວາມພະ
ຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໃນການສົນທະນາກຸ່ມແມ່ນເປັນຕ
 ົວແທນຂອງບາງປັດໄຈ
 ທີ່ເຫັນໄດ້ວ
 ່າມ
 ີຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ
ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືສອງ ເປັນຕົ້ນ ອາຍຸ, ເພດ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ອົງປະກອບດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ (ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະ
ບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ). ການສົນທະນາກຸ່ມ ຍັງຖືກດໍາເນີນກັບກຸ່ມຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ,
ແນວໂຮມ, ຫົວໜ້າຊ
 າວໜຸ່ມ, ຫົວໜ້າແ
 ມ່ຍິງ, ຄູສ
 ອນ,ແພດໃນສຸກສາລາ, ເພື່ອແນໃສ່ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນມູມມອງຂອງອໍານາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວ
ພັນເຖິງຊາວໜຸ່ມ.
ການສົນທະນາກຸ່ມ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່, ເຊິ່ງນໍາພາກຸ່ມສົນທະນາໂດຍບຸກຄະກອນຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການໂດຍ ສະຖາບັນເບີແນດ. ໃນການສົນທະນາກຸ່ມ ໄດ້ມ
 ີການແບ່ງລ
 ະຫວ່າງກຸ່ມແມ່ຍິງແລະ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຕາມກຸ່ມ
ອາຍຸ ( 10-14 ປີ, 15-19 ປີ, 20-24 ປີ) (ເບິ່ງຕ
 າຕະລາງ 1, 2 ແ
 ລະ 3 ໃ ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7).
ການສົນທະນາກຸ່ມໄດ້ຖ
ກ
ື ຈັດຂື້ນສໍາລັບກຸ່ມຂອງຄບ
ູ າ ໃນແຂວງຫວ
ຼ ງພະບາງ ແລະ ສ�ຳລັບກຸ່ມນັກສຶກສາມະຫາໄລຍິງ-ຊາຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ (KII):
ການສໍາພາດຜໃູ້ ຫ້ຂໍ້ມູນຫັຼກ ຖືກດ
 ໍາເນີນໄປດວ້ຍການສໍາພາດເພີ່ມເຕີມກັບບາງບຸກຄົນ ລ
 ວມມີ:
yy ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການ ສາທາ, ສຶກສາ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ກໍາມະບານ, ໃນບັນດາເມືອງທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກບັນດາ
ແຂວງ ເຊັ່ນ: ເມືອງເທດສະບານ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງ ຊົນນະບົດໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ແລະ ເມືອງຫ່າງໄກຊອກຫຼີກທີ່ມີ
ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຍາກໃນແຂວງອັດຕະປື;
yy ເຈົາ້ ຂ
 ອງຮ້ານບນ
ັ ເທີງ , ໄດ້ມກ
ີ ານສໍາພາດລງົ ເລິກກັບເຈົາ້ ຂ
 ອງຮ້ານບນ
ັ ເທີງ 3 ທ່ານ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ລວມເອົາ ເຂດຕົວເມືອງ,ເຂດຊົນນະບົດ,
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກທີ່ມເີສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ.
yy ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກສະເພາະເຈາະຈົງ ຊາວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ ບັນດາອົງການໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ ສປຊ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານທີ່ເຮັດ
ວຽກກ່ຽວພັນເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຜູ້ພິການ ທີສ
່ າມາດສະໜອງຂມ
ໍ້ ູນທີ່ສໍາຄັນຕ
 ໍ່ກັບບ
 ັນຫາທີ່ວາງອອກ (ຕາຕະລາງ 4, ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 7);
yy ບັນດາກະຊວງທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບເລືອ
່ ງສຂ
ຸ ະພາບ, ການສກ
ຶ ສາ, ການມວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາ, ການປກ
ົ ປ
 ້ອງແລະ ການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ ໃນນັ້ນມີ:ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສກ
ຶ ສາທິການແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ຄະນະວິຊາການວິໄຈ, ຮ່ວມກັບສະມາຊິກເຄື່ອຂ່າຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄະນະກ�ຳມະການຊີ້ນ�ຳການວິໄຈໄດ້ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເກັບກໍາຂໍ້
ມູນ, ເພື່ອກ
 �ຳນົດຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍແ
້ ນະນໍາສ�ຳລັບນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ແ
 ຜນງານຕ່າງໆ.

1.5.1 ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ການສຶກສາ
ການດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ໃນໜຶ່ງແຂວງທາງພາກເໜືອ, ໜຶ່ງແຂວງໃນສູນພາກກາງ ແລະ ໜຶ່ງແຂວງໃນພາກໃຕ້: ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ, ແ
 ຂວງສະຫວັນນະເຂດແລະແ
 ຂວງອັດຕ
 ະປື, ດ້ວຍເຫດຜົນດ
 ັ່ງລ
 ຸ່ມນີ້:
yy ມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົມທຽບລະຫວ່າງຕົວເມືອງ, ຊົນະບົດ, ຊົນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກໃນໜຶ່ງແຂວງ (ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ).
yy ມັນອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ
ຈ
ີ່ ະສົມທຽບລະຫວ່າງພື້ນທ
 ີ່ແຕ່ລະປະເພດຢ່າງໜ້ອຍຢູ່ໃນສອງແຂວງ.

7

yy ຕົວເມືອງເທດສະບານ ຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ
ແລະ ສາມາດໃຫ້ຕົວຢ່າງທດ
ີ່ ີກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມໃນເຂດຕົວເມືອງ.
yy ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແ
 ຂວງ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ຕ່າງກໍ່ມີເຂດຊົນນະບົດທີ່ສ
 າມາດສົມທຽບກັນ.
yy ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແ
 ຂວງ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ມີປະຊາກອນທີ່ຢໃູ່ ນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໃນອັດຕາສວ່ນທີ່ສູງ.
yy ແຂວງ ອ
 ັດຕະປືໄດ້ຮ
 ັບຄັດເລືອກຍ້ອນເປັນແຂວງຊົນນະບົດທ
 ີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ.

Intro

yy ສາມແຂວງທີ່ຖືກເລືອກລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາສະເພາະທີ່ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມ ເປັນຕົ້ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະ
ເທດ, ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແ
 ລະ ວິຖກ
ີ ານດ�ຳລົງຊີວິດທ
 ີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຂັດເລືອກເປັນໜຶ່ງໃນເຂດສຶກສາຂອງການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂໍ້ມູນມືສອງກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມຢູ່
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຫຼາຍ ແ
 ລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

1.5.2 ການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິໄຈ
ບັນດາຊຸດໂ ຄງຮ່າງຄ�ຳຖາມ ສ�ຳລັບການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ແລະ ການສົນທະນາກຸ່ມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ຮ
 ັບການປຶກສາຫາລືກັບ ຄະວິ
ຊາການວິໄຈ TWG, UNFPA, ທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກ, ເປັນຕົ້ນ ອົງການ UNICEF, UNESCO ແລະ
ILO. ເຄື່ອງມືແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊັ່ນ: ເຕັກນິກປະຈ�ຳວັນ ແລະ “"ໝາກໄມ້ສິບແກ່ນ"”27 ກໍໄດ້ຮັບການກະກຽມ ເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ
ການສົນທະນາທີ່ມີລັກສະນະມີສວ່ນຮວ່ມກັບຊາວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ. ຄ�ຳຖາມ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໄດ້ທົດສອບພາກສະໜາມ
ຢູ່ທີ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດ�ຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ດັດປັບຕາມຄວາມຈ�ຳເປັນ.
ມີສະມາຊິກໃນຄະນະວິໄຈທັງໝົດ 28 ຄົນ ພ້ອມກັບ ອາສະໝັກຈາກ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອົງການ Care ສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມຫຼັກເປັນເວລາ 5 ວັນ
ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການວິໄຈ, ວິທີການດ�ຳເນີນການສົນທະນາກຸ່ມ ແລະ ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ໂດຍນ�ຳໃຊ້ຄ�ຳຖາມແນະນ�ຳ/ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້
ກະກຽມ, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ພາຍຫຼັງກ
 ານເຝິກອົບຮົມ
 , ສອງວັນແມ່ນສ�ຳລັບການທົດສອບແບບສອບຖາມທີ່ພາກ
ສະໜາມ ແລະ ອີກ ສອງວັ ນສ�ຳ ລັ ບການປ້ອນຂໍ້ມູ ນ . ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ ກ�ຳນົດເອົາ ຜູ້ສ�ຳພາດຈ�ຳນວນ 18 ຄົນ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໜຶ່ງ
ຄົນຕໍ່ແຂວງ ຈາກບັນດາສ�ຳມະນາກອນ ແລະ ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນ ກໍໄ່ ດ້ມ
 ີການແບ່ງປ
 ັນ ແ
 ລະ ກ
 ໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີມງານໃນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ.
ໄດ້ ສ້ າງທັ ງ ໝົ ດ 6 ທີມ ໃນການລົງເກັບກ�ຳ ຂໍ້ມູ ນ . ທີມເກັ ບກ�ຳຂໍ້ມູນ ເພດຍິ ງ ໜຶ່ງທີມ ແລະ ທີມເກັບກ�ຳ ຂໍ້ມູນເພດຊາຍໜຶ່ງ ທີມຕໍ່ແຂວງ, ຊຶ່ງແຕ່ລະ
ທີມປະກອບດ້ວຍຜູ້ດ�ຳເນີນການສ�ຳພາດ ຫຼື ຜູ້ນໍາພາໜຶ່ງຄົນ ແລະ ຜູ້ບັນທຶກສອງຄົນ. ການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນ�ຳ ແລະ ຕິດຕາມໂດຍ
ສະຖາບັນເບີເນັດ.
ວິທີການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�ຳມະການຈັນຍາບັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໃນການສົນທະນາກຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ຫຼັກໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການດ�ຳເນີນການວິໄຈ, ການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ລະບົບທີ່ມີໃນການບໍ່ເປີດເຜີຍເອ
ກະລັກຂໍ້ມນ
ູ ຂ
 ອງພວກເຂົາ, ແຈ້ງໃຫ້
 ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົາ້ ມສ
ີ ດ
ິ ທ
ຈ
ີ່ ະຖອນຕວ
ົ ໄ ດ້ຕະຫຼອດເວລາຂອງການສນ
ົ ທະນາ, ແລະ ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃຫ້ການຍນ
ິ ຍ
 ອມ
ທາງວາຈາກ່ອນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ. ສ�ຳລັບກ
 ານສົນທະນາກຸ່ມຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸລ
 ະຫວ່າງ 10-14 ປີ, ແມ່ນໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານເຫັນພ້ອມແລ
 ະ ອະນຸຍາດ
ຈາກພແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ຜູປ
້ ົກຄອງ.
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ ແລະ ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອ�ຳນາດການປົກຄອງ
ບ້ານ ແລະ ເມືອງ, ໂດຍອີງຕາມບັນທັດຖານທີ່ໄດ້ວ
 າງອອກ ຊຶ່ງກວມເອົາ ອາຍຸ, ເພດ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ຊາວໜຸ່ມທ
 ີ່ເຂົ້າໂ ຮງຮຽນ ແລະ ບໍໄ່ ດ້ເຂົ້າໂ ຮງຮຽນ,
ຜູ້ທີ່ແຕງງານ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄ ດ້ແ
 ຕ່ງງານ, ແລະ ຜູ້ທເີ່ປັນສະມາຊິກ ແລະ ບໍ່ເປັນສ
 ະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ. ການສ�ຳພາດ ແລະການສົນທະນາໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ

ນ
 �ຳໃຊ້ຜູ້ແປພາສາ ໃ ນກໍລະນີມ
 ີຄວາມຈ�ຳເປັນ.
ທຸກການສົນທະນາກຸ່ມແລະ ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ ແມ່ນໄດ້ນ�ຳໃຊ້ທັງການອັດສຽງ ຫຼື ຈົດບັນທຶກລະອຽດໂດຍຜູ້ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ທີມງານໄດ້ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ບັນທຶກໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຂໍ້ມູນສາມາດເກັບກ�ຳໄດ້, ໃນເວລາຄວາມຈ�ຳກ່ຽວກັບການສົນທະນາ
ຍັງຄງົ ສດ
ົ ຢູ່. ຕໍ່ມາຂໍ້ມນ
ູ ທ
 ໄີ່ ດ້ບນ
ັ ທຶກໄ ວ້ເພືອ
່ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບຮກ
ັ ສາ ແລະ ການວເິ ຄາະ. ພະນັກງານເກັບກຳ
� ຂໍ້ມນ
ູ ໄ ດ້ສະຫຼຸບນ�ຳກນ
ັ 
ໃນແຕ່ລະວນ
ັ ເພືອ
່ ແກ້ບນ
ັ ຫາທອ
ີ່ າດເກີດຂນ
ຶ້ ຫຼື ຕ້ອງການປັບປຸງ, ສະນນ
ັ້ , ຈຶງ່ ຮບ
ັ ປະກັນວ່າເຂົາເຈົາ້ ສາມາດເກັບກຳ
� ຂໍ້ມນ
ູ ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມໝາຍຄບ
ົ ຖ້ວນຈາກ
ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້.
ຫຼັງຈາກສ�ຳເລັດການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ, ສະມາຊິກໃນທີມງານໄດ້ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສອງມື້ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະ
ພາບ. ຕໍ່ມາເຂົາເຈົາ້ ໄ ດ້ວເິ ຄາະຂໍ້ມນ
ູ ເປັນເວລາຫາຼ ຍກວ່າ 10 ວັນ ພາຍໃຕ້ການຊນ
ີ້ �ຳຂອງພະນັກງານຈາກສະຖາບນ
ັ ເບີເນັດ. ເນືອ
້ ໃນຂອງການສນ
ົ ທະນາ
ກຸ່ມໄດ້ຮບ
ັ ການວເິ ຄາະໂດຍຜ່ານການຄດ
ັ ຈ້ອນເຂົາ້ ໃນແຕ່ລະຫວ
ົ ຂໍ້ໃຫຍ່ຂອງການວໄຈ,
ິ ເຊິງ່ ຂົງເຂດຫກ
ຼັ ໄດ້ແກ່ ສາທາ, ສຶກສາ, ການມວ
ີ ຽກ ເຮັດງານທ�ຳ,
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ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ຫົວຂໍ້ ແລະ ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍໄດ້ຖືກກ�ຳນົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງການສົນທະນາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໂດຍ
ນັກວິໄຈຫຼັກ 6 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ແຕ່ລະທີມງານເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ, ໂດຍອີງຕາມຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານກຸ່ມອາຍຸຕ່າງໆ ແລະ
ມີການສົມທຽບຄ�ຳຕອບຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ຂໍ້ມູນດິບໄດ້ດຶງອອກຈາກພາສາລາວ ແລະ ແປປາກເປົ່າເປັນການໃສ່ລະຫັດເຂົ້າໃນໂປຼແກມ
Excel ເປັນພາສາອັງກິດ. ເມື່ອຢູ່ໃນແບບຂອງ Excel ແລ້ວ, ໄດ້ສ
 ະຫຼຸບສິ່ງທ
 ີ່ຄ້າຍຄືກ
 ັນຢ
 ູ່ໃນກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະ ຄ�ຳອະທິບາຍດ້ານສະພາບໂດຍລວມ
ໄດ້ຮັບກ
 ານກະກຽມ ສ�ຳລັບແ
 ຕ່ລ
 ະກຸ່ມຍ່ອຍຫຼັກ, ຈັດຕ
 າມແຂວງ.

1.6 ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈ�ຳກັດຂອງການວິໄຈ
ສິ່ງທ້າທາຍ

Intro

ໃນໄລຍະຂອງການດໍາເນີນການວໄິ ຈ ມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈ�ຳກັດ ດັ່ງນ
 ີ້:

yy ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະກອບສ່ວນຈາກທຸກກະຊວງ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເພາະມີພັນທະ ແລະ
ບຸລິມະສິດອື່ນໆ. ມັນບໍ່ງ່າຍເພື່ອຈະປະຕິບັດການວິໄຈໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຂອງການວິໄຈ ແມ່ນ
ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນສູນກ າງຊາວໜຸ່ມ, ບວກກັບການປ່ຽ ນແປງຂອງພະນັກ ງານໃນທຸກອົງການຈັດ ຕັ້ ງຕ່າ ງໆທີ່
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິໄ ຈ: ດ້ວຍເຫດນີ້ກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆຈຶ່ງໃຊ້ເວລາເກີນທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້.
yy ຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ໃຫ້ມີການແປພາສາຢ່າງປົກກະຕິລະຫວ່າງ ພາສາໃນການເຮັດວຽກ ສ�ຳລັບການວິໄ ຈ (ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ແລະ
ການຄົ້ນພົບຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຕົວຈິ ງ, ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມ
ແລະ ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ, ຊຶ່ງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລ�ຳອຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ຊັດເຈນ. ການສົນທະນາກຸ່ມໄ ດ້ດໍາເນີນໄ ປດວ້ຍການອັດ
ສຽງເປັນພາສາລາວ, ແລະ ການວິໄຈເບື້ອງຕົ້ນເປັນພາສາລາວ. ຈາກນັ້ນ ມີການແປເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ດ�ຳເນີນການວິໄຈ ແລະ ຂຽນບົດ
ລາຍງານເພີມ
່ ເຕີມ, ເຊືງ່ ຂັນ
້ ຕນ
ຶ ດັງ່ ກ່າວນອ
ີ້ າດເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານ ຕົກເຮ່ຍກ່ຽວກບ
ັ ລາຍລະອຽດ, ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນບາງ
ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ.
yy ສ�ຳລັບຂະບວນການວິໄຈຂໍ້ມູນມືສອງ, ມີຊັກຊ້າໃນການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ, ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຂັ້ນຕອນສ�ຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ທີຈ
່ ະຮູ້ວ່າຂໍ້ມນ
ູ ທີເ່ ກັບກ�ຳມານີທ
້ ຄ
ີ່ ບ
ົ ຊດ
ຸ ແລ້ວບໍ່.28 ນອກຈາກນັນ
້ , ບາງບົດລາຍງານທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ບໍ່ໄດ້ຖກ
ື ວິໄ ຈໃນຕາຕະລາງສົມທຽບ ເນືອ
່ ງຈາກ
ວ່າບໍ່ມີການແຍກຂໍມ
້ ູນຕາມອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ (ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຸ່ມອາຍຸ 10-24 ປີ ແມ່
 ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງປະຊາກອນລວມ).

ຂໍ້ຈ�ຳກັດ
yy ມີຂໍ້ຈ�ຳກັດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ແລະ ການວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສັງລວມໃນເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 9. ເຖິງແມ່ນໄດ້ກ�ຳນົດ
ບັນທັດຖານຕ່າງໆ ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມ ແລະ ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼັກ, ແຕ່ບາງຄັ້ງການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ ແມ່ນອີງໃສ່ຄົນທີ່ມີໜ້າຢູ່ໃນເວລານັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຈ�ຳນວນຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກັບກ�ຳ, ຄ�ຳຄິດເຫັນຂອງນັກວິໄຈຫຼາຍຄົນທີ່ ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ເຊິ່ງອາດຈະເກີດໃຫ້ມີຄວາມລ�ຳອຽງຕໍ່ກັບການຕີຄວາມໝາຍສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ.
yy ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂະບວນການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືສອງໄດ້ຄ
 ົ້ນພົບຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບຄົນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້
ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບ: ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນ ພັນ; ການສຶກສາ; ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ; ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ພາຍໃນປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມທີ່ຕັ້ ງພູມສັນຖານ, ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຈ�ຳນວນຫຼາຍ ແມ່ນສຸມຢູ່ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ສ�ຳລັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມ ມີຂໍ້ມູນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂະຫຍາຍ
ຂອບເຂດການວິໄຈສ�ຳລັບຫົວຂໍ້ນີ້. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປະກົດເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງຫຼາຍໃນບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີຄ
່ ົ້ນພົບແ
 ມ່ນ: ບັນຫາດ້ານ
ສຸຂະພາບດ້ານອື່ນໆທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສ�ຳລັບຄົນໜຸ່ມ, ເປັນຕົ້ນ ອຸບັດເຫດ, ການນ�ຳໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ; ການປົກປ້ອງ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງ, ເຊັ່ນວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ ປົກປ້ອງເດັກ; ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ. ພ້ອມ
ກັນນັນ
້ ກໍຍງັ ສັງເກດເຫັນວ່າຂໍ້ມນ
ູ ຕ່າງໆທີຄ
່ ນ
ົ້ ພບ
ົ ສ່ວນຫາຼ ຍແມ່ນກ່ຽວກບ
ັ ບັນຫາຕ່າງໆທີຊ
່ າວໜຸ່ມປະເຊີນ, ແທນທີຈ
່ ະແມ່ນກ່ຽວກບ
ັ ຄຸ່ນຄ່າ
ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.
yy ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ ບໍ່ມີມາດຕະຖານດຽວກັນ ລວມທັງການແຍກກຸ່ມອາຍຸ, ຂອບເຂດ ພູມສັນຖານ, ປີການຈັດພີມ ແລະ
ວິທີການວິໄຈ. ສະນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສັງລວມຢູ່ ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ມືສອງ ດັ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະສົມທຽບ ຫຼື ສະຫຼຸບໄດ້. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເທົາ່ ທີສ
່ າມາດດ�ຳເນີນໄດ້, ພາກນຂ
ີ້ ອງການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊນ
ົ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນພາບລວມ ແລະ ການສັງ
ລວມເອົາຂໍ້ມູນມືສອງທີ່ມີຢູ່ທີ່ກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມແ
 ລະເຍົາວະຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ.
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II  ກອບວຽກໃນລະດັບຊາດ ທີ່ສະໜັບສະ
    ໜູນຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
Mapping

2.1 ກອບນິຕິກ�ຳແຫ່ງຊາດທີ່ສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP), 2011-2015, ໄດ້ວາງບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ
ການພັດທ
 ະນາ ພາຍໃນປີ 2015, ເຊິ່ງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນໜຶ່ງໃ ນບູລມ
ິ ະສິດຫ
 ຼັກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຖືກໝອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ/ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ແຕ່ວ່າ ສປປ ລາວ
ຍັງບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະເພາະສ�ຳລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ການທົບທວນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳທີ່ມີຢູ່ ໄດ້ປະເມີນບັນດາກົດ
ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບທີໄ່ ດ້ປະກາດໃຊ້ ເພືອ
່ ກ�ຳນົດວ່າພາກໃດຂອງກົດໝາຍເຫຼາົ່ ນັນ
້ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 10-24 ປີ. ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເນັ້ນໃສ່ບາງຈຸດ
ແລະ ໃຫ້ທິດທາງສ�ຳລັບການພັດທະນາຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ກ�ຳນົດຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີປະເດັນສະເພາະ
ຕໍ່ຄນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມກໍຕາມ, ເປັນຕົນ
້ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໄພພິບດ
ັ , ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊ
 າດດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ຍຸດທະສາດສ�ຳລັບການພັດທະນາທັກສະ
ແລະ ການຈ້າງງານ ໃນ ສປປ ລາວ.
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລ
 າວ ແລະ ແຜນງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ມີຄວາມສ�ຳຄັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າ
ໃຈ 2 ອົງປະກອບຫັຼກໃ ນ ສປປ ລາວ ຄື: ມະຕິຕົກລົງ ສີ່ບຸກທະລຸ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ 9 ຂອງ ພັກທີ່ເຍື່ອງທາງການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ
ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຜັນຂ
 ະຫຍາຍ ໂ ດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ.
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້, ລັດຖະບານໄດ້ພັດທະນາ ສີ່ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ບຸກທະລຸ ດັ່ງລ
 ຸ່ມນີ້29
1. ບຸກທະລຸແ
 ນວຄວາມຄິດ ໂດຍການປົດປ່ອຍ ແລະ ແກ້ໄຂແນວຄິດອ
 ະນຸລັກທີບ
່ ໍ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຄວາມບລ
ໍ່ ະມັດລະວັງ ແລະ ຄວາມບໍ່ເປັນ
ທ�ຳ;
2. ບຸກທະລຸດ
 ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຂີດຄ
 ວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ
ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ອີງຕ
 າມສະພາບຄວາມເປັນຈິງ;
3. ບຸກທະລຸດ້ານການແກ້ໄຂລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານທີເ່ ປັນຕວ
ົ ຢບ
ັ ຢັງ້ ການຜະລິດເປັນສນ
ິ ຄ້າ (ຜົນຜະລິດທີສ
່ ້າງຂນ
ຶ້ ເພືອ
່ ຈດ
ຸ ປະສົງທາງການ
ຄ້າ) ແ
 ລະ ການສະໜອງການບໍລິການ;
4. ບຸກທະລຸດ
 ້ານການລບ
ົ ລ້າງຄວາມທຸກຍ
 າກຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍການຊອກຫາແຫຼງ່ ທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍສງົ່ ເສີມພເິ ສດ, ສ້າງພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍການກ�ຳນົດສິ່ງດັ່ງກ່າວເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ເປັນຕ່ອງໂສ້ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາ
ອື່ນ.
ເປົ້າໝາຍ ສີ່ບຸກທະລຸເຫຼົ່ານີ້ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າກັນ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ກ�ຳນົດທິດທາງດ້ານນະໂຍບາຍ,
ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນວຽງກງານ ສາມສ້າງ:
1. ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ;
2. ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແ
 ລະ;
3. ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ.
 ງແມ່ນວ່າ ບໍໄ່ ດ້ກ
ເຖິ
 ່າວສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ, ແຕ່ກເໍ່ປັນທ
 ິດແ
 ນະນໍາທີ່ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມແລະ
ເຍົາວະຊນ
ົ . ຕົວຢ່າງ, ເພືອ
່ ບັນລຸໄດ້ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຈະຕ້ອງອາໃສກ�ຳລັງແຮງງານເປັນຫຼກ
ັ , ເຊິງ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຊາວໜຸ່ມ.
ມີບາງກົດໝາຍທີ່ຮີບໂຮມໄດ້ໄດ້ກ່າວເຖິງການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມໂດຍກົງ, ຕົວຢ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ
ທິຂອງເດັກນ້ອຍ (2008), ຊຶ່ງຄ�ຳວ່າ “ເດັກ” ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຈົນເຖິງອາຍຸ 18 ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (2007) ເຊິ່ງເປົ້າ
ໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ ແ
 ມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.
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ສີ່ບຸກທະລຸ ແມ່ນແປຈາກພາສາລາວເປັນອັງກິດ ສ�ຳລັບການວິໄຈນີ້ ແລ້ວແປກັບມາເປັນພາສາລາວອີກຄັ້ງ.

ຢູ່ໃນກົດໝາຍອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ ກົດໝາຍ ຢາສູບ (2009), ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນປະຊາກອນທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນມີບາງລັກສະນະພິເສດຂອງກົດໝາຍ
ໄດ້ແນ
 ໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະ ຍັງມ
ບ
ີ ົດບັນຍັດຫຼາຍສະບັບທ
 ີ່ເວົ້າເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໂ ດຍທາງອ້ອມ, ຕົວຢ່າງ ເຂດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູບຢາໄດ້.
ໃນກົດໝາຍຈ�ຳນວນກວ່າ 93 ສະບັບ ໃນ ສປປ ລາວ, ບໍ່ມີສະບັບໃ ດທີ່ກ່າວໂດຍກົງຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ. ໃນກົດໝາຍ 17 ສະບັບ
ທີ່ມີເນື້ອໃນທີ່ພົວພັນກ
 ັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ເບີ່ງຕາຕະລາງ 1) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ
 ້ອງພວກເຂົາ ແຕ່ໃນຕົວຈ
 ິງ ກົດໝາຍເຫລົ່ານີ້ ມີຜົນໃນ
ຂອບເຂດຈ�ຳກັດ ຍ້ອນຂາດການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດທີມ
່ ີປະສິດຕິຜົນ ແ
 ລະ ປະຊາຊົນທ
 ົ່ວໄ ປຍັງບໍທ
່ ັນຮ
 ັບຮ
 ູ້ວ່າມ
 ີກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
.
ຕາຕະລາງ 1: ບັນດາກົດໝາຍທມ
ີ່ ີຈຸດສ
 ຸມ ກ່ຽວກັບ ໄ ວໜຸ່ມ
2012

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີອາຍາ

2004

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາ [ລວມທັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ]

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

2010

ກົດໝາຍຄອບຄົວ

2008

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາສຸຂະພາບ

2005

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ HIV/AIDS

2011

ກົດໝາຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປປລ

2009

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ

2004

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສັນຈອນທາງຖະໜົນ

2000

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

1995

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ສິດທິເດັກ

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ

2004

ກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

2005

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາສູບ

2009

Mapping

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ເຊັ່ນດຽວກັນ ນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການ ບໍໄ່ ດ້ກ
 �ຳນົດສະເພາະ ແລະ ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ ແຕ່ລວມພວກເຂົາເຂົ້າໃນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວ
ໄປ,ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການທີ່ສະເພາະ ແລະ ທັດສະນະ ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຖືກຄ�ຳນຶ່ງເຖິງວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອາຍຸອື່ນໆ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວມີ
ຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຂາດຍຸດທະສາດສະເພາະ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວ
ກັບການຈ້າງງານ ອາດມີຜົນກ
 ະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ
 ການແຂ່ງຂັນກ
 ັບບ
 ັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຊິງ່ ເປັນຫກ
ຼັ ໃນການບັນລຸພນ
ັ ທະຂອງລັດຖະບານ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດ�ຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດສ�ຳລັບແຜນງານການສຶກສາ
ສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ (2003-2015) ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສາມໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ປະກອບດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ
ຄວາມກ່ ຽວຂ້ ອ ງ ແ ລະ ການຄຸ້ມ ຄອງການສຶ ກ ສາ. ເພື່ ອ ບັ ນ ລຸ ເ ປົ້ າ ໝາຍໃ ນກ ານເພີ່ມ ຄວາມເທົ່ າ ທຽມກັ ນ ໃນການເຂົ້າເຖິ ງການສຶ ກສາຊັ້ ນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົ້ນ, ມີຄ
 ວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ ການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງໃນທຸກລະດັບຂອງຊັ້ນຮຽນ.
ນອກນັ້ນ, ໃນລະດັບສາກົນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສ່ອງຝ່າຍ ແລະ ບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫາສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມ, ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍແຜນດ�ຳເນີນງານ ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD PoA), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC), ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບ
ຂອງການຈ�ຳແນກຕໍ່ແມ່ຍງິ (CEDAW), ສົນທິສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕກ
ົ ລົງຟືນ
້ ຖານຂອງ ອົງການແຮງງານສາກົນ, ແລະ
ບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈ�ຳ (MoU) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ. ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ
ສົນທິສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນບັນດານະໂຍບາຍ ລວມທັງ ນະໂຍບາຍ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (2005), ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (2006), ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (2011-2015), ແລະ ນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ�ຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (2011-2015), ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດ�ຳເນີນງານກ່ຽວກັບ
ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ HIV/AIDS/STI ແລະ ອື່ນໆ.
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2.2 ແຜນງານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂ ດຍຜູໃ້ ຫ້ທືນແລະ ລັດຖະບານ ສໍາລັບຊ
 າວໜຸ່ມ

Mapping

ການສັງລວມແຜນງານແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມສ�ຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ສ�ຳລັບການວາງແຜນນະໂຍບາຍ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ໃ ນການວິໄຈນີ້, ໄດ້ກ�ຳນົດທັງໝົດ 48 ແຜນງານ, ໃນນັ້ນ ເຫັນວ່າ 33 ແຜນງານຖືກເງື່ອນໄຂທີ່ວາງອອກ ແລະ ສາມາດນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ

ວິໄຈ. ສ່ວນ
15 ແຜນງານທີ່ເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຫຼື ຄົ້ນພົບທາງ online ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ໃນການວິໄຈ ເນື່ອງຈາກ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບ
ເຂດຈຳກັດ (ຈ�ຳນວນ 1 ແຜນງານ), ຈ�ຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈ�ຳກັດ (ຈ�ຳນວນ 3 ແຜນງານ), ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄົນໜຸ່ມ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 10-24
ປີ (ຈ�ຳນວນ 6 ແຜນງານ), ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ບໍ່ພຽງພໍ (ຈ�ຳນວນ 3 ແຜນງານ), ຫຼື ບໍ່ແມ່ນແຜນງານ (ແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາ ຫຼື ນະໂຍບາຍພື້ນຖານ) (ຈ�ຳນວນ
2ແ
 ຜນງານ) (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4, ຕາຕະລາງ 1 ແ
 ລະ 2 ສ�ຳລັບລາຍລະອຽດ).
ອົງການຈດ
ັ ຕ
 ງັ້  31 ແຫ່ງ ໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມກັບແຜນງານທີມ
່ ເີ ງືອນໄຂທີໄ່ ດ້ກຳ� ນົດໄວ້, ໃນນນ
ັ້ ຫຼາຍກວ່າ 1 ອົງການໄດ້ປະກອບສ່ວນຫາຼ ຍກວ່າໜ
 ງຶ່ ແຜນງານ
(ຕາຕະລາງ 2). ແຜນງານທີ່ມີເງື່ອນໄຂສ່ວນໃຫຍ່ (88%) ເປັນແຜນງານກ�ຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ 4 ແຜນງານ (13%) ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ�ຳເລັດໄປແລ້ວໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ບໍ່ໄດ້ກ�ຳນົດກ່ຽວກັບ ແຜນງານໃນອະນາຄົດ. ທັງໝົດ 7 ແຜນງານ (21%) ແມ່ນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນລະດັບຊາດ. ແຜນງານທີ່ເຫຼືອກວມເອົາ ສີ່ແຂວງ ໃນຈ�ຳນວນ 17 ແຂວງທັງໝົດ. ແຂວງທີ່ມີແຜນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 13 ແຜນງານ (39%); 10 ແຜນງານ (30%) ຢູແ
່ ຂວງ ຫຼວງພະບາງ, 9 ແຜນງານ (27%) ຢູແ
່ ຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, 8
ແຜນງານ (24%) ຢູ່ແຂວງຈ�ຳປາສັກ ແລະ 7 ແຜນງານ (21%) ມີຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ສາລະວັນ (ເບິ່ງຮູບພາບທີ 1, ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍ 4). ແຂວງທີ່ມີແຜນງານໜ້ອຍສຸດແມ່ນ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ�້ຳທາ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ເຊກອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບາງແຂວງທີ່ຍັງຖືວ່າ
ເປັນແຂວງຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ, ມີຈ�ຳນວນແຜນງານກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມຂ້ອນຂ້າງດີພສົ
ໍ ມຄວນ, ເຊັ່ນ ແຂວງ ອັດຕາປື,
ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະແຂວງ ມີ 4 ແຜນງານ.
ຫຼາ ຍແຜນງານທີ່ ໄ ດ້ ເ ກັ ບກໍ າ ແມ່ ນໄດ້ຮັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຂອບເຂດຈ�ຳກັດ ລວມທັງຂອບເຂດພູມສັນຖານ ຫຼື ຈ�ຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈ�ຳກັດ. ບັນຫາອື່ນອີກທີ່ພົບເຫັນແມ່ນ ແຜນງານຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຢ່າງເໝາະສົມ. ດັ່ງນ
 ັ້ນ, ຖ້າບໍ່ມກ
ີ ານປະເມີນທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜນງານມີປະສິດທິຜົນ ຫຼືບໍ່ ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ
ໃນວົງກວ້າງຕື່ມອ
 ີກຫຼບ
ື ໍ່.

ອົງການ ສປຊ 
ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ30

iNGOs

30
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1

ອົງການ UNESCO

2

ອົງການ WHO

3

ອົງການ UNICEF

4

ອົງການ UNFPA

5

ອົງການອາຫານໂລກ

6

ອົງການ ທະນາຄານໂລກ

7

ອົງການ Plan ສາກົນ

8

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

9

ອົງການ CARE ສາກົນ ປະຈ�ຳ ສປປ ລາວ

10

ອົງການ Power International

11

ອົງການ Handicap International

12

ອົງການ World Education ປະຈ�ຳ ສປປ ລາວ

ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ LCDC ເຊິ່ງປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການວິໄຈນີ້

ການຫຼຸດຜ່ອນູວາມສ່ຽງ

ການປົກປ້ອງ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຄວາມພິການ

ການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິ

ການຈ້າງງານ

ການພັດທະນາທັກສະ

ສຶກສາ

SRH/HIV

ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ

ສາທາ

ຕາຕະລາງ 2: ອົງການຈັດຕັ້ງຕ
 ່າງໆ ແລະ ກະຊວງ (n=30) ທີ່ໄດ້ດ
 �ຳເນີນແຜນງານທີ່ພົວພັນກັບຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ແລະ
ປະເພດຂອງແຜນງານທີ່ໄດ້ສະໜອງ

ອົງການ ຄຼິດສະຕຽນ ຂອງປະເທດ ນໍເວປະຈ�ຳສປປ ລາວ

14

ອົງການ AFESIP

15

ອົງການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສາກົນ (Community Learning International)

16

ອົງການ ADRA

17

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ

18

ສະມາຄົມອາສາສະໝັກສັນຕິ

19

ອົງການ Friends International

20

ອົງການ Action With Lao Children

21

ກະຊວງ ສາທາ

22

ກະຊວງ ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ

23

ກະຊວງ ຖະແຫຼງ ຂ່າວ, ວັດທະນະທ�ຳ ແ
 ລະ ທ່ອງທ່ຽວ

24

ສູນຕ້ານ HIV/AIDS/STIs

ອົງການຈັດຕັ້ງ

25

ວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມ ລາວ

ມະຫາຊົນລ
 າວ 

26

ອົງການຊາວໜຸ່ມ

27

ສະຫາພັນແ
 ມ່ຍິງ

28

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວລາວ

29

ສະມາຄົມທັກສະຊີວິດລາວ

30

ອົງການ ກາແດງລາວ

31

ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜ
 ຸ່ມ ຂອງ ປະເທດລາວ

iNGOs

ລັດຖະບານລາວ

ແລະ ສະມາຄົມບໍ່
ຫວັງຜ
 ົນກ
 �ຳໄລ30

Mapping
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ຂົງເຂດທີ່ແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການສຶກສາ (39%), ການພັດທະນາທັກສະ (36%), ການປົກປ້ອງ (27%), SRH/HIV
(21%) ແລະ ສາທາ/ສຸຂະພາບທົ່ວໄປ (15%). ປະເພດແຜນງານອື່ນໆໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ໃນຮູບທີ 2 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ແຕ່ລະແຜນງານ
ອາດກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 1 ປະເພດ, ສະນັ້ນ ຕົວເລກລວມບວກເຂົ້າກັນຈຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 33 ແຜນງານ.
ມີຫາຼ ຍແຜນງານບໍ່ໄດ້ກ�ຳນົດເປົາ້ ໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງຕໍ່ກບ
ັ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮບ
ັ ປະໂຫຍດຈາກແຜນງານນນ
ັ້ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
ກໍ່ຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ທຸກແຜນງານຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ລວມເອົາບາງຈຸດສຸມ ກ່ຽວກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 10-24 ປີ, ປະຊາກອນເປົ້າໝາຍສະເພາະ
ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ບາງແຜນງານມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງກຸ່ມປະຊາກອນເປົ້າໝາຍ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເດັກນ້ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມ (30%), ຊາວ
ໜຸ່ມໂດຍທົ່ວໄປ (27%), ເດັກນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມ (24%), ຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (18%), ຊາວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງ
(18%). ກຸ່ມປະຊາກອນເປົ້າໝາຍອື່ນໆທີແບ່
່ ງຕາມແຜນງານ ແມ່ນໄ ດ້ສ
 ະແດງໃນ ຮູບທີ 1 ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ບໍໄ່ ດ້ແ
 ຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມ
ຊາວໜຸ່ມ ເຊັ່ນເພດ ແ
 ລະ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນຖ
 ືກຈັດໃ ຫ້ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ຜູ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ແຜນງານສ່ວນໃຫຍ່ (97%) ທີ່ເກັບກໍາໄດ້ ມີລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຢູ່ແລ້ວ. ໃນນັ້ນ, 13 ແຜນງານ (41%) ໄດ້ສ�ຳເລັດການປະ
ເມີນຜົນໄລຍະກາງ ຫລື ການປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍ ສ�ຳລັບໂຄງການໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ ຫຼື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, 19 ແຜນງານ (59%) ໄດ້ສະໜອງຂໍ້
ມູນໃນການຕິດຕາມ ຫຼື ຜົນໄ ດ້ຮ
 ັບຂອງການປະເມີນຜົນ ແ
 ລະ 12 ແ
 ຜນງານ (38%) ໄ ດ້ກ
 �ຳນົດເວລາໃນການປະເມີນຜົນໃ ນອະນາຄົດ.
ຂໍ້ຈ�ຳກັດສ
 �ຳຄັນຂອງຫຼາຍແຜນງານທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂາດການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນຢ
 ່າງຮອບດ້ານ. ໃນຂະນະທແ
ີ່ ຜນ
ງານສ່ວນຫຼາຍໄດ້ກ
 �ຳນົດວ
 ່າຕົນເອງມີລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແຕ່ຍັງຈ�ຳກັດ ໃນການປະເມີນຊັບພະຍາກອນທີ່ລົງທຶນໃ ສ່ເພື່ອປະຕິບັດ
ແຜນງານ, ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ເປັນຕົ້ນ ຈ�ຳນວນອາສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ຈໍານວນສູນດ�ຳເນີນງານ
ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ຫຼື ຈ�ຳນວນຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າເຖິງແຜນງານ ຫຼື ການບໍລິການ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ�ຳຄັນ, ການປະເມີນໝາກຜົນທີ່
ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບສູງສຸດແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນເພື່ອປະເມີນຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງແຜນງານ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ມີຫຼັກຖານ ແລະ
ສະໜັບສະໜູນກ
 ານຈັດສ
ນ
ັ ຊ
ບ
ັ ພະຍາກອນທເີ່ ໝາະສມ
ົ . ນອກຈາກນນ
ັ້ , ມັນຍ
 ງັ ເປັນປ
 ະໂຫຍດຖ້າຫ
 າກແຜນງານຕ່າງໆ ສາມາດປະເມີນຂ
 ອບເຂດຂອງ
ແຜນງານ ແລະ ລະດັບຂ
 ອງການຮັບຮູ້ ແ
 ລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຍ
 ັງປະເມີນການສະໜັບສະໜູນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດກ
 ັບກ
 ຸ່ມປະຊາກອນເປົ້າໝ
 າຍ.
ມີພຽງແຕ່ແຜນງານຈ�ຳນວນໜງຶ່ ເທົາ່ ນນ
ັ້ ປະກອບມຕ
ີ ວ
ົ ຊ
 ບ
ີ້ ອກດ້ານໝາກຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້
 ຮບ
ັ ທ
ສ
ີ່ ງູ ສດ
ຸ , ຕົວຢ່າງ ອົງການອົງການອານາໄມໂລກ (WHO)
ໄດ້ດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດແມ່ກາຝາກເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການຂ້າແມ່ທ້ອງ; ອົງການ ຄົນພິການສາກົນ (Handicap International) ໄດ້
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Mapping

ວາງແຜນເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ຕິດຕາມ ການສ�ຳຫຼວດດ້ານຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ແລະ ການປະຕິບັດ (KAP) ເພື່ອປະເມີນການປ່ຽນແປງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແລະ ພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງ; ແລະ ອົງການ UNICEF ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ສົມທຽບຄວາມຮູ້
ແລະ ພຶດຕິກ�ຳ ລະຫວ່າງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຫຼັກສູດ ແລະ ບໍ່ມີຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ເນັ້ນທັກສະຊີວິດ. ບາງແຜນງານໄດ້ລາຍງານການ
ປະເມີນດ້ານຄຸນະພາບ ກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ ແ
 ລະ/ຫຼື ຜູທ
້ ີ່ໄດ້ຮ
 ັບຜົນປ
 ະໂຫຍດ.
ຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງແຜນງານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ມີການເປີດກວ້າງສູ່ສາທາລະນະຊົນ - ເຖິງແມ່ນວ່າແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ດ�ຳເນີນການປະເມີນ
ຜົນກາງສະໄໝ ຫຼື ການປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍ, ການເຂົ້າເຖິງຜົນຂອງການປະເມີນມີຄວາມຈ�ຳກັດ, ຫຼື ມີບາງການປະເມີນຜົນກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ໃນຂັ້ນ
ຕອນສດ
ຸ ທ້າຍໃນເວລາການເກັບກ�ຳຂໍ້ມນ
ູ ຂອງການວໄິ ຈນ.ີ້ ດ້ວຍເຫດນັນ
້ , ຈຶງ່ ມຄ
ີ ວາມຫຍຸ້ງຍາກທີຈ
່ ະປະເມີນການຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິ
ຜົນຂອງແຜນງານຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ມີລະບົບການຕິດຕາມແລະ ປະເມີນຜົນໃດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ.
ຮູບແບບການນ�ຳໃຊ້ອາສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ນິຍົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຜນງານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານສຸຂະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມແລະ ປະເມີນຜົນ ສ�ຳລັບແຜນງານການສຶກສາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແມ່ນມີແຕ່ເກັບ
ກ�ຳຈ�ຳນວນອາສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງອາ
ສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນ
ຮູບທ
 ີ 1: ກຸ່ມເ ປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານສ�ຳລັບເ ຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ (n=33)
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27 ແຜນງານ (82%) ແມ່ນໄ ດ້ຮບ
ັ ທ
ນ
ຶ ຈາກພາຍນອກໂດຍຜ່ານຜູ້ໃຫ້ທນ
ຶ ຈາກລດ
ັ ຖະບານຕ່າງປະເທດ, ເປັນຕ
ນ
ົ້ ຜ່ານອົງການ AusAID, USAID,
ລັດຖະບານປະເທດ ລຸກຊ
 �ຳບວກ, ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ແລະ ອົງການໃນເຄືອຂ
 ່າຍ ສປຊ ແລະ NGOs, ເປັນຕ
 ົ້ນ ອົງການອະນາໄມໂລກ
(WHO), UNICEF, ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນ (PSI), ແລະ ກອງທຶນໂ ລກ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ AIDS, ວັນນະໂລກ ແລະ ໄຂ້ມ
 າເລເຣັຍ
(GFATM). ມີພຽງສອງແຜນງານທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດວ່າເປັນການໃຫ້ທຶນຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ອີກສີ່ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ກ�ຳນົດແຫຼ່ງທຶນ. ຂົງເຂດທີ່ໄດ້
ຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນພ
 າຍນອກສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນດ້ານການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ.
ມີສອງແຜນງານທີໄ່ ດ້ແ
 ຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ມີການຢຸດສະງັກ ຫຼື ບໍສ
່ າມາດສືບຕໍໄ່ ດ້ເພາະຂາດທຶນສ
 ະໜັບສະໜູນ. ສ່ວນແຜນງານອື່ນໆ ຍອມຮັບວ
 ່າແຜນ
ງານຂອງຕົນເອງແມ່ນອາໃສແຫຼ່ງທຶນພ
 າຍນອກເປັນຫຼັກ ແ
 ລະ ອາດບໍສ
່ າມາດສືບຕ
 ໍ່ໄດ້ຖ
 ້າຫາກມີການຖອນທຶນ.
22 ແຜນງານ (67%) ໄດ້ຮ
 ັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບ ຫຼື ຈັດຕັ້ງໂດຍກົງໂ ດຍ ກະຊວງ ຫຼື ກົມ ຢູຂ
່ ັ້ນສູນກ
 າງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ເປັນຕ
 ົ້ນ ກະຊວງ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ສາທາ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສູນ
ຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS), ແລະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ
 ົ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ 12 ແຜນງານ (36%) ໄດ້ເປັນຄູຮ
່ ່ວມງານ ຫຼື ໄດ້ຈ
 ັດ
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ຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜ
 ົນກ
 �ຳໄລພາຍໃນ, ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງມະຫາຊົນ ຫຼື ສະມາຄົມທຸລະກິດພ
 າຍໃນ ເປັນຕ
 ົ້ນ ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ (LYU),
ສະມາຄົມສຸຂະພາບ ລາວ (LaoPHA), ສະຫະພັນແ
 ມ່ຍິງ (LWU), ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜ
 ຸ່ມຂ
 ອງລາວ (YEAL).
ທັງໝົດ, 30 ແຜນງານ (91%) ໄດ້ກ
 �ຳນົດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານໂດຍຜ່ານການເປັນຄ
 ູ່ຮ່ວມງານກັບລ
 ັດຖະບານ ຫຼື ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ.

Mapping

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຢູ
 ່ໃນແຜນງານຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນສ
 �ຳລັບຄ
 ວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວນ
ກວມເອົາໄລຍະການສ້າງຂດ
ີ ຄ
 ວາມອາດສາມາດທເີ່ ໝາະສມ
ົ ແລະ ໄລຍະເວລາການມອບຮບ
ັ . ໃນແຜນງານທຮ
ີ່ ບ
ີ ໂ ຮມໄດ້ກ�ຳນົດການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ
ໃນລະດັບສູງກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງມະຫາຊົນແລະ ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜ
 ົນກ
 ຳໄລໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງຖະແຫຼງ ການ
ວຽງຈັນປີ 2006.31 ມີພຽງ 10 ແຜນງານທໄີ່ ດ້ເວົ
 ້າສະເພາະເຖິງການສ້າງຂີດຄ
 ວາມອາດສາມາດກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ
 ່າ ການສ້າງ
ຄວາມຂີດສາມາດອາດກວມລວມໃນແຜນງານອື່ນໆເຊັ່ນກັນ, ຍັງບ
 ໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງວ
 ່າ ການຮ່ວມມືແມ່ນດ�ຳເນີນແ
 ນວໃດ ແລະ ມີຄວາມພະຍາຍາມ
ທີພ
່ ຽງພໍບໍ່ ໃນການພດ
ັ ທະນາຂດ
ີ ຄວາມສາມາດຂອງອ�ຳນາດການປກ
ົ ຄອງແລະ ອົງການຈດ
ັ ຕງັ້ ຕ່າງໆ ໃນຂນ
ັ້ ທ້ອງຖນ
ິ່ ເພືອ
່ ສບ
ື ຕໍ່ຈດ
ັ ຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ງານຕ່າງໆໃນໄລຍະຍາວ.

2.3 ຂໍ້ແນະນ�ຳຕໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ
yy ກ
 ຸ່ມເປົາ້ ໝາຍຂອງຫາຼ ຍແຜນງານສ່ວນຫາຼ ຍ ບໍ່ແມ່ນຄ
ນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະ ຖືກຈ
ດ
ັ ເຂົ
 າ້ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນລວມ ທີຄ
່ າດວ່າຈະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກແຜນງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.
yy ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ແນ່ໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ ມັກຈະຖືວ່າພວກເຂົາ ແມ່ນເປັນຄົນກຸ່ມດຽວກັນທີ່ມີຄວາມຄືກັນໝົດ
ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບຜົນປ
 ະໂຫຍດເທົ່ານັ້ນ.
yy ການສ້າງ ຫຼື ທົບທວນ ແຜນການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນໂດຍ ຜ່ານທັດສະນະມູມມອງຂອງຄົນຮຸ້ນ
ໜຸ່ມ”.
yy ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພົວພັນກັບຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງທີ່ຄວນ. ຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຈະແຈ້ງໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຄວນໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ ໃ ນທຸກຂະແໜງການ.
yy ຂາດນະໂຍບາຍສະເພາະກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອົງກອນຂອງລັດຖະບານທີເ່ ຮັດວຽກເປັນຜູ້ປະສານງານຫຼກ
ັ ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ເຊິງ່ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ການຕິດຕາມ.
yy ຖ້າຫາກຊາວໜຸ່ມຈະກາຍເປັນກົນຈັກຂັບເຄືອ
່ ນການເຕີບໂຕຂອງປະເທດ, ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີຕ
່ ້ອງມກ
ີ ານປະຕິບດ
ັ ຫຼາຍສິງ່ ຢ່າງ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນ
ແລະ ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການວາງແຜນແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມຈ�ຳເປັ ນ ທີ ຕ້ອງສ້າງກົ ນໄກ/ລະບຽບການ/ເວທີ ໃຫ້ແກ່ຄົນ
ຮຸ້ນໜຸ່ມ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າ ກະບອກສຽງຂອງຊາວໜຸ່ມໄ ດ້ຖກ
ື ຮັບຟັງ ແລະ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການຕັດສິນໃຈ
ແລະ ການວາງແຜນການພັດທະນາ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, ລວມທັງການສ້າງແຜນການແຫ່ງຊ
 າດ.

31

Vientiane Declaration on Aid Effectiveness (2006): http://www.undp.org/content/lao_pdr/en/home/library/poverty/Vientiane_Declaration_
Aid_Effectiveness/.
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III ສຸຂະພາບ
3.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຕໍກ
່ ັບຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ເ ຍົາວະຊົນ
ມີຫາຼ ຍກດ
ົ ໝາຍທີພ
່ ວ
ົ ພັນເຖິງສ
ຂ
ຸ ະພາບ ເຊິງ່ ກົດໝາຍເຫຼາົ່ ນັນ
້ ປກ
ົ ປ້ອງສດ
ິ ທິຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະເຍົາວະຊນ
ົ ໃນການເຂົາ້ ເຖິງກ
 ານດແ
ູ ລສຂ
ຸ ະພາບ ແລະ
ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກຄວາມອັນຕະລາຍທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.

Health

ມາດຕາ 4 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະສຸກ (2005) ກ�ຳນົດວ່າທ
 ຸກຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ລວມທັງຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມ, “ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄ
 �ຳນຶງເຖິງເພດ, ອາຍຸ
ແລະ ເຜົ່າພັນ, ຊາດກໍາເນີດ, ສາດສະໜາແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ” ມີສິດໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບ. ໃນແງ່ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຂອງຂະແໜງການສາທາໂດຍລວມ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ມີໜ້າທ
 ີ່ຮັບປະກັນວ
 ່າທຸກຄ
 ົນ (ລວມທັງຄ
 ົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ) ສາມາດເຂົ້າເຖິງການດູແລ
ສຸຂະພາບທວ
ົ່ ໄປ ແລະ ການດແ
ູ ລສຂ
ຸ ະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ສິດທິເຫຼາົ່ ນ
 ໄີ້ ດ້ຮບ
ັ ກ
 ານປກ
ົ ປ
 ້ອງຈາກທງັ ກ
ດ
ົ ໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະ
ນະສຸກ (2005) ແລະ ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດ (2005). ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີບົດບັນຍັດ ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ລວມທັງຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່
ທັນໄດ້ແຕ່ງງານຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບການສະໜອງຖົງຢາງອະນາໄມ, ການໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດສຸກເສີນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວຫຼື ການບໍລິການ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ແຕ່ວ່າ ກໍ່ບໍ່ມນ
ີ ຕ
ິ ກ
ິ ໍາໃດໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ ທີຈ
່ �ຳກັດການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານດັງ່ ກ່າວສ�ຳລັບພວກເຂົາ.ການເອົາລກ
ູ ອອກ ແມ່ນໄດ້ກ່າວ
ຢູ່ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ (1990) ແລະ ໃນກົດໝາຍສຸຂະພາບ. ການເອົາລູກອອກ ສາມາດເປັນໄປໄດ້ທັງທາງຜິດແລະຖືກກົດໝາຍຂື້ນ
ກັບສະຖານທີການບໍລິການ(ສາມາດດ�ຳເນີນໄດ້ ໃນໂຮງໝໍລັດ ແລະ ຄຼນ
ີ ິກ ເທົ່ານັ້ນ), ປະເພດຂອງການບໍລິການ (ການໃຊ້ປ�້ຳ/ເຄື່ອງດູດອອກ ໂດຍ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາ)32 ແລະ ກໍ່ຂື້ນກັບສະຖານະສົມລົດ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງແມ່. ສ�ຳລັບແມ່ທີ່ຍັງໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານ, ການ
ເອົາລູກອອກແບບຖືກກົດໝາຍ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງອາດນ�ຳໄປສູ່ການລັກເອົາລູກອອກແບບຜິດກົດໝາຍ ລວມທັງການນ�ຳ
ໃຊ້ຢາເມັດ ແລະການຜ່າຕັດເອົດລູກອອກ ໃນບັນດາຄຼີນິກເອກະຊົນທີບ
່ ໍ່ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານອະນຸຍາດ ແລະ ຂ້າມໄປເອົາລ
 ູກອອກຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ.33 ການ
ໃສ່ໂທດ ຕໍ່ກັບການເອົາລູກອອກ ແມ່ນມີຄວາມເຄັ່ງຄັດ “ແມ່ຍິງທີ່ເອົາລູກອອກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນຄົນເອົາອອກ ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍຈະ
ຖືກຕັດອ
 ິດສະລະພາບ 3ເດືອນຫາ 1 ປີ ແ
 ລະ ເສຍ
 ຄ່າປັບໄໝ ຈ�ຳນວນ 100,000 ກ
 ີບ ເຖິງ 500,000ກີບ”.34
ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ (2007), ໄດ້ກໍານົດໃນ ມາດຕາ8 ເຖິງ ມາດຕາ 10 ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງລັດ, ສັງຄົມ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ "ໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ລ້ຽງດູ ເດັກນ້ອຍ" […..] "ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກອັນຕະລາຍ”, ແລະ
ພ້ອມນັ້ນ “ກໍ່ຮັບປະກັນການເຍິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ [ຂອງພວກເຂົາ]”". ໃນມາດຕາທີ 15ເດັກນ້ອຍມີສິດໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້
ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນຫຍັງ) ໃນນັ້ນກວມລວມໄປເຖິງເດັກນ້ອຍທີຍັງຢ
 ູ່ໃນທ້ອງ ໂດຍຮັບປະກັນວ
 ່າ ແມ່ຜູ້ຖືພາໄດ້ເຂົ
 ້າເຖິງ
ການດູແລສຸຂະພາບກ່ອນແລະ ຫຼັງເກີດ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ ກົດໝາຍຍັງກ່າວເຖິງການໄດ້ຮ
 ັບການສັກຢ
 າປ້ອງກັນ
ພະຍາດ, ການດູແ
 ລສຸຂະພາບ, ອາຫານທີ່ພຽງພໍ ແ
 ລະ ກ
 ານເຂົ້າເຖິງນໍ້າສ
 ະອາດ.
ໃ ນ ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍທີກ
່ ່າວມາຂ້າງເຖິງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ ໄດ້ກ
 �ຳນົດວ
 ່າເດັກນ້ອຍ ແຕ່ອາຍຸ
15 ເຖິງ 18 ປີ ມີສິດທີ່ຈະຕັດສິນໃ ຈຕໍ່ກັບວິທກ
ີ ານປິ່ນປົວ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງການແພດທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ
 ້ອງໄດ້ຮ
 ັບການຍິນຍອມຂອງ
ພໍ່ແມ່, ເວັ້ນແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ມີຄວາມພິການທາງສະໝອງ. ມາດຕາດຽວກັນນີ້ ໄດ້ລະບຸການໃຫ້ການບໍລິ
ການສຸຂະພາບແບບບໍ່ເສຍຄ່າ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມພິການ, ເດັກທີ່ຖືກປະລະ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກ (ຈ່າຍໂດຍງົບປະມານສະຫວັດດີການ
ຂອງລັດ). ມາດຕາ 17 ແມ່ນກ່ຽວກັບການສະໜອງການຮັກສາ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮ
 ັບຜ
 ົນກ
 ະທົບຈາກເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ. ມາດຕາ 18 ຂອງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ HIV (2011) ໄດ້ກ່າວ
 ວ່າ ຖ້າຫ
 າກຈະເອົາເລືອດຈາກເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ເພື່ອໄປກວດຫາເຊື້ອ, ແມ່ນມີຄວາມ
ຈ�ຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບການອະນຸຍາດຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູປ
້ ົກຄອງ.
ກົດໝາຍຢາສູບ ປີ 2009, ມາດຕາ 50, ຫ້າມບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ສູບ, ຊື້ ຫຼື ຂາຍຢາສູບ. ມີຫຼາຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການປ້ອງກັນ
ແລະ ປິ່ນປົວກ
 ານໃຊ້ສານທີ່ມີລິດຕໍ່ລະບົບປະສາດສະໝອງ. ມາດຕາ 55 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍຢາເສບຕິດ ປີ 2007 (ເຊິ່ງແ
 ມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂ
 ອງກົດ
ໝາຍຢາເສບຕດ
ິ ) ກ�ຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບຂອງບກ
ຸ ຄົນ ໂດຍສະເພາະຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມເພອ
ື່ ປ້ອງກນ
ັ ການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕດ
ິ (ເຊັນ
່ ວ່າ ຄົນຮຸ້ນ
ໜຸ່ມເອງມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ຢາເສບຕິດ) ແ
 ລະ ຊອກຫາການປິ່ນປົວຫ
 າກຕ້ອງການ.
ພາກທີ 4, ມາດຕາ 47, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ
 ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ (2007) ກ�ຳນົດກ
 ານປ້ອງກັນ ແລະ ການຟື້ນ
ຟູການຕິດຢາເສບຕິດໃນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະໜອງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູ, ບ�ຳບັດ
ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາສ�ຳລັບຜູ້ຕິດສິ່ງເສບຕິດ ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມທາງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ. ການປິ່ນປົວ
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ໃນເວລາຂອງການຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ແຜນງານທົດລ
 ອງເພື່ອປະເມີນການນ�ຳໃຊ້ນຢາ misoprostol ໃນການເຍິ່ງແຍງພາຍຫຼັງການເອົາລູກເອົາ, ແລະ ໃນການເອົາລູກອອກ
ທີ່ມີຜູ້ຊີ້ນຳ ໃນສະຖານທີ່ບລິ
ໍ ກ
 ານສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານ ແ
 ມ່ນກ�ຳລັງດ�ຳເນີນຢູ່.
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ປະເທດໄທ ໄ ດ້ຮ
 ັບການຍົກຂຶ້ນ ໃ ນກຸ່ມສົນທະນາ.
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ກົດໝາຍອາຍາ (1990): ມາດຕາ 92.

17

ຫຼື ບ�ຳບັດຢູ່ສະຖານທີໃ່ ຫ້ບໍລກ
ິ ານສຂ
ຸ ະພາບຖືວ່າເປັນວທ
ິ ທ
ີ າງອອກສດ
ຸ ທ້າຍ. ການຮບ
ັ ເອົາຊາວໜຸ່ມເຂົາ້ ສນ
ູ ບ�ຳບັດ, ຖ້າຈ�ຳເປັນ ແລະ ເໝາະສມ
ົ , ຕ້ອງ
ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະກ�ຳມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ. ລັດຖະບານໃຫ້ຄ�ຳ
ໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພົນລ
 ະເຮືອນຕໍ່ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ໃນນັ້ນກວມເອົາທ
 ັງຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ
ແລະ ການໂຄສະນາຂົນຂວາຍ. ພາຍໃນຂະແໜງການບ�ຳບັດຢາເສບຕິດ, ໄດ້ມີແຜນງານບ�ຳບັດຢາເສບຕິດປະຈ�ຳຢູ່ບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ
ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ຜ
 ູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນເພື່ອຮັບບໍລິການໄດ້.

Health

ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສ
 ົ່ງທ
 າງບົກ (2000) ກ�ຳນົດວ່າ “"ຄົນທ
ຂ
ີ່ ລ
ີ່ ດ
ົ ຈັກຕ
 ້ອງໃສ່ໝວກກັນກະທົບທມ
ີ່ ີມາດຕະຖານ"”. ໃນມາດຕາ
10, ອາຍຸໃນການຂັບຂີ່ລົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ແມ່ນ 15 ປີ ຫຼື ອາຍຸສູງກວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 15-18 ປີ ແມ່ນສາມາດຂັບຂີ່
ລົດຈັກທີມ
່ ີແຮງຈັກຕໍ່າກ
 ວ່າ 110cc ເທົ່ານັ້ນ. ຢູໃ່ ນມາດຕາດຽວກັນນັ້ນ, ກົດໝາຍຈ�ຳກັດກ
 ານນ�ຳໃຊ້ລົດຖີບສ
 �ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມອາຍຸ 12 ປີ ຫຼື ອາຍຸສູງ
ກວ່ານັ້ນຂຶ້ນໄ ປ. ແ
 ຕ່ໃນຕົວຈິງ ກົດໝາຍບໄໍ່ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານບັງຄັບໃ ຊ້ໄດ້ດ
 ີເທົ່າທີ່ຄວນ.
ທັງໝດ
ົ 12 ແຜນງານທຈ
ີ່ ດ
ັ ຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ໃນຂງົ ເຂດສາທາລະນະສກ
ຸ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈ
ດ
ັ ຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຂງົ ເຂດສຂ
ຸ ະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ
ແລະ/ຫຼື ເຮສໄອວີ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອ
 ງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີໄ່ ດ້ກ
 ່າວເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນມື
ສອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂອບເຂດຂອງແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ ຍັງມີຈ�ຳກັດຍົກເວັ້ນວຽກງານຫຼັກສູດທີ່ເນັ້ນໃສ່ທັກສະຊີວິດແລະ ການໃຫ້ຄໍາປືກສາຜ່ານ
ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ແລະ ການກະຈາຍສຽງທາງວິທະຍຸຂອງສູນສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບໍ່ມີແຜນງານໃດ
ທີ່ເກັບກ�ຳໄດ້ຈ
 າກການວິໄຈນີ້ ທ
 ີ່ສຸມໃ ສ່ບັນຫາສຸຂະພາບທາງຈິດຂອງຊາວໜຸ່ມ.
ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ດ�ຳເນີນແຜນງານພາຍໃຕ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ແນ່ໃສ່ສະເພາະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງການມີລູກກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບການມີເພດສ�ຳພັນແຕ່ຍັງນ້ອຍສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີແຜນງານ
ໃດໆທີ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອເລັ່ງໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ສະເພາະ ຫຼື ເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຕໍ່ກັບການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫຼື ການມີເພດສ�ຳພັນແຕ່ອາຍຸ
ຍັງນ້ອຍ. ພາຍໃນແຜນງານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມສະເພາະກໍ່ຄື ໂຄງການ HIV/AIDS ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ
ໃຫ້ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ແຕ່ຂາດລະບົບການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ນອກຈາກແຜນງານທີ່ໄດ້ເຈາະ
 ຈົງບັນຫາສຸຂະພາບຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ, ຍັງມ
 ີ2 ແຜນງານທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແລະ 3 ແຜນງານ
ກ່ຽວກັບກ
 ານສຶກສາທີ່ພົວພັນເຖິງຢາເສບຕິດ, ການສ້າງຈິດສ�ຳນຶກ ແ
 ລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.
ໃນຂະນະທກ
ີ່ ານນ�ຳໃຊ້ຢາບ້າ (methamphetamine) ມີກ
 ານແຜ່ຫ
 ຼາຍໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍທົ່ວໄ ປ ແຜນງານໃນປັດຈຸບັນກໍບ
່ ໍ່ໄດ້
ມີຈ
ດ
ຸ ສມ
ຸ ໃສ່ກຸ່ມເປົາ້ ໝາຍຊາວໜຸ່ມສະເພາະ, ເຖິງແມ່ນວ
 ່າ ລັດຖະບານໄດ້ດ�ຳເນີນຂະບວນການໂຄສະນາປກ
ູ ຈດ
ິ ສ�ຳນຶກໃນລະຫວ່າງ ປີ 2010-2012
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນຈາກ ບໍລິສັດ ເບຍລາວ, ບໍລິສັດບ
 ໍ່ແຮ່ພູເບ້ຍ ແລະ ທຸລະກິດອ
 ື່ນໆ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານສະໜັບ
ສະໜູນໂດຍນກ
ັ ສິລະປນ
ິ ທີມ
່ ຊ
ີ ສ
ື່ ຽງຂອງສປປ ລາວ. ແຜນງານກ່ຽວກບ
ັ ຢາເສບຕດ
ິ ໂດຍພນ
ື້ ຖານແລ້ວເນັນ
້ ໃສ່ການພດ
ັ ທະນາຊນ
ົ ນະບົດ ໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນທເີ່ ຄີຍປກ
ູ ຝ
ນ
ິ່ . ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�ຳ (UNODC) ມີຄ
 ວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ ຕໍ່ກບ
ັ ບນ
ັ ຫາ
ຢາເສບຕິດ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດດ້ວຍວິທີການສີດເຂັມເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງວິທີການ
ນີ້ແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຜູ້ທີ່ນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດປະເພດສີດເຂັມກໍ່ອາດຈະຫຼຸດລົງ.
ອົງການ UNODC ປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ກ�ຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ
(LCDC) ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານທີ່ກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິການດ້ານບໍລິຫານທີ່ອາດເປັນປະ
ໂຫຍດແກ່ຊ
 າວໜຸ່ມໂດຍລວມ, ແ
 ຕ່ບ
 ໍ່ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ຊາວໜຸ່ມໂດຍກົງ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງບ
 ໍ່ໄດ້ເຊື່ອມສານກັບສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ.
ໃນບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກ�ຳມາໄດ້ຍັງບໍ່ມີແຜນງານໃດທີ່ເນັ້ນໃສ່ຊາວໜຸ່ມເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນໄພອັນຕະລາຍ, ແລະການບໍລິການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ກ່ຽວກັບເຫຼົ້າ ແລະ ຢາເສບຕິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫຼາຍສູນຟ
 ື້ນຟ
 ູ ແລະ ປິ່ນປົວຜ
 ູ້ຕິດຢາເສບຕິດທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທີ່ຊາວໜຸ່ມໄ ດ້
ເຂົ້ານ�ຳໃຊ້, ລວມມີ ສູນຟ
 ື້ນຟ
 ູ ແລະ ປິ່ນປົວຜ
 ູ້ຕິດຢາເສບຢູ່ສູນຕິດສົມສ
 ະຫງ່າ ທີນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາສູນຢ
 ູ່ແຂວງ ບໍແ
່ ກ້ວ, ຈ�ຳປາສັກ,
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ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ. ສູນຕ
 ່າງໆໄດ້ດ�ຳເນີນແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ຢຸດເຊົ່າການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ເພື່ອຊ່ວຍ
ໃນການຟື້ນຟ
ູແ
 ລະ ການບໍລິການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.

3.2 ສະພາບດ້ານສຸຂະພາບ
ທຸກກຸ່ມອາຍຸທໄີ່ ດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມ (10-24 ປີ) ຕ່າງກໍ່ໄດ້ເນັນ
້ ໜັກເຖິງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ. 3 ບັນຫາສຸຂພ
ຸ າບອັນຕົນ
້ ຕໍປະກອບ
ມີ ການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ສິງ່ ມືນເມົາ, ການຖືພາທີບ
່ ໍ່ຕອ
້ ງການ ແລະ ອຸບດ
ັ ເຫດທາງຖະໜົນ ເຊິງ່ ທັງໝົດຕ່າງກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ນອກຈາກນັນ
້
ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ ທີ່ຊາວໜຸ່ມກ່າວເຖິງ ລວມມີ ໄຂ້ມາເລເລັຍ ແລະ ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ການເຈັບເປັນທີ່ເກີດຈາກນ�້ຳ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍ່ສະ
ອາດປອດໄພ.
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ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (2012/13). ບັນຊີກ
 ານບໍລິການທີ່ຈ�ຳເປັນແ
 ຫ່ງຊ
 າດສ�ຳລັບເດັກ ແ
 ລະ ຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

3.2.1 ການດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ ແລະ ໃຊ້ສານເສບຕິດ
ເປັນທຮ
ີ່ ບ
ັ ຮູ້ວ່າ ສປປ ລາວ ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງກັບບັນດາປະເທດເພືອ
່ ນບ້ານ ກ່ຽວກບ
ັ ການດມ
ື່ ເຫຼາົ້ ເບຍທີຢ
່ ູ່ໃນລະດັບຂ້
 ອນຂ້າງສງູ ທັງໃ ນກຸ່ມເພດຊາຍ
ແລະຍິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຶດຕິກ�ຳໃນການດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ຈະຖືວ່າເປັນບັນຫາຂອງເພດຊາຍສ່ວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເທດສະການຕ່າງໆ, ແຕ່
ວ່າເພດຍິງເອງກໍ່ດື່ມເຊັ
 ່ນດຽວກັນ.36 ຕົວຢ່າງ, ການດື່ມເຫຼົ້າ ແມ່ນຕິດພັນກ
 ັບໂອກາດການສັງສ
 ັນ ແລະ ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ເຊິ່ງຊ
 າວໜຸ່ມຍິງຈ
 �ຳຕ້ອງໄດ້
ດື່ມເຫຼົ້າຮ່ວມກັບແຂກ.
ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຫຼັກສູດທັກສະຊີວິດ ໄດ້ພ
 ົບເຫັນວ່າ 90% ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ປີທ
 ີ່ 5 ເຄີຍດື່ມເ ຫຼົ້າ, ໃນນັ້ນ ຜູ້ຊາຍ
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53% ແລະ ຜູ້ຍິງ 16% ໄດ້ລ
 າຍງານວ່າ ເຄີຍເມົາເຫຼົ້າຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ. ອາຍຸສ
 ະເລ່ຍ ເຊິ່ງຊ
 າວໜຸ່ມເລີ້ມດື່ມເຫຼົ້າ ແມ່ນ
ກາຍ 13 ປີ ເລັກໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຼ ຍ ລະຫວ່າງອາຍຸຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ນອກຈາກນນ
ັ້ , ຢູ່ຫວ
ຼ ງນ�ຳ້ ທາ 50% ຂອງ ກຸ່ມອາຍຸ
16 - 19 ປີ ແລະ 28% ຂອງກຸ່ມອາຍຸ 14-15 ປີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າໃນເດືອນຜ່ານມາ.38 ໃນການສຶກສານີ້ ຍັງພົບພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງທີ່
ກ່ຽວພັ ນ ກັ ນ (ການດື່ ມ ເຫຼົ້ າ , ການສູ ບຢາ, ແລະ ການມີເ ພດສ�ຳພັນທີ່ບໍ່ປ້ອ ງກັນ) ເຊິ່ງ ປະກົດເຫັນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ຊາຍຫຼ າຍກວ່າ ໃນກຸ່ມແມ່ຍິ ງທີ່
ຖືກສ�ຳພາດ.39 ສ່ວນຫຼາຍສາວບໍລິການທີ່ຖືກສ�ຳພາດ ໃນບົດສຶກສາການເຊື່ອມສານພຶດຕິກໍາ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງຊີວະວິທະຍາ (IBBS) ກ່າວວ່າ
ເຂົາເຈົ້າດື່ມເຫຼົ້າທຸກໆມື້.40

ມີຄວາມແຕກຕ່າງກນ
ັ ກ່ຽວກັບ ທດ
ັ ສະນະຄະຕິໃນການດມ
ື່ ເຫຼາົ້ ເບຍ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ ໃ ຈ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການດື່ມເຫົ້ຼາ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດພູມສັນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ: ກຸ່ມ
ຄົນໃນຕົວເມືອງ, ບໍ່ຄ່ອຍຄິດວ່າການດື່ມເຫຼົ້າເປັນບັນຫາ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາທີ່ພວກ
ເຂົາມີຄວາມກັງວົນໃຈກວ່າ ແມ່ນການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕດ
ິ . ນອກນນ
ັ້ ຍັງມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງ
ທາງທັດສະນະຄະຕິລະຫວ່າງການດື່ມເຫຼົ້າເບຍເປັນປະຈ�ຳຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການດືມ
່ 
ໃນໄລຍະເທດສະການ ຫ
 ຼື ໃນເຮືອນດີ”ເທົ່ານັ້ນ.

ດື່ມເຫຼົ້າ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ
ມ່ວນຊື່ນ
ແມ່ຍິງ, 15-19ປີ,ໃນເຂດຊົນນະບົດ
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ການດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ເປັນບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກການສົນທະນາກຸ່ມ ເຊັ່ນດຽວ ກັນກັບຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກຂໍ້ມູນມືສອງ: ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ
ການດືມ
່ ສິງ່ ມືນເມົາ ແມ່ນຢູ່ໃນວງົ ກວ້າງ ແລະ ອາດເປັນສາເຫດທສ
ີ່ �ຳຄັນຂອງການເກີດບນ
ັ ຫາທາງສຂ
ຸ ະພາບອນ
ື່ ໆ ເຊັນ
່ ອຸບດ
ັ ຕເິ ຫດທາງຖະໜົນ, ການ
ຕີກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ການມີເພດສ�ຳພັນໂ ດຍບໍ່ປ້ອງກັນ ເຊິ່ງນ�ຳໄປສູ່ການຖືພາ.

ຊາວໜຸ່ມໃນບ້ານພວກເຮົາດ
 ື່ມເຫຼົ້າບາງຄັ້ງຄ
 າວ
ສະເພາະແຕ່ເວລາມີບຸນ
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 15-19 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ຢູ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບອາຍຸໃນການດື່ມເຫຼາົ້ ເບຍ ສະນັນ
້ ທຸກຄ
ນ
ົ ສາມາດດມ
ື່ ໄດ້
 . ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈວ່າການດື່ມເຫຼົ້າແມ່ນເປັນບັນຫາແມ່ນພ
ວ
ົ ພັນສ
 ະເພາະກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແ
 ຮງໃນຄອບ
ຄົວ, ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ເປັນຜົວເມົາ ແລະ ຕີເມຍ ຫຼື ລູກ, ແລະ ພົວພັນກັບພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີ່
ອາຍຸໃຫຍ່ແ
 ລ້ວ ຕົວຢ່າງຂັບລ
 ົດເວລາມຶນເມົາແ
 ລະ ການມີເພດສ�ຳພັນ.

ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆ ໃນກຸ່ມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບປະເດັນສ�ຳຄັນຂອງການໄດ້ຮັບອິດທິພົນແລະ
ຄວາມກົດດັນຈາກໝູ່ເພື່ອນໃນການດື່ມເຫົ້ຼາ, ແລະ ເຫັນໄດ້ຢ
 ່າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ
ການດື່ມເຫຼົ້າເບຍເກີນຄວນ ແລະ ການເກີດອຸບດ
ັ ຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ເຂດຊົນນະບົດທມ
ີ່ ເີ ສັນ
້ ທາງເຂົາ້ ເຖິງຍ
 າກ, ການເມົາເຫຼາົ້ ອາດຈະເຮັດໃ ຫ້ນອນຫບ
ຼັ ໂ ດຍບໍ່ໄດ້ກາງມຸ້ງ ເຊິງ່ 
ອາດເປັນປັດໃຈປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດໄຂເລືອດອອກ.

ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເມົາ ເຂົາມ
 ັກຕີກັນ
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 15-19 ປີ,
ໃນເຂດຕົວເມືອງ

ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ ເວົ້າວ່າຢາເສບຕິດ ແລະ ຂອງມືນເມົາແມ່ນບັນຫາ ແລະ ຈ�ຳເປັນ
ຕ້ອງໂທຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອມາຈັບຕົວຊາວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ . ການຂາດການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບສະຖານທີຕ
່ ງັ້ ຂອງສະຖານທີບ
່ ນ
ັ ເທີງ (ເຊິງ່ ຈະ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນມໍ່ໆນີ້ ໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີ) ສ້າງສະພາບ
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ15-19 ປີ,ໃນເຂດຕົວເມືອງ
ແວດລ້ອມດ້ານລົບໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ຢາເສບ
ຕິດໄດ້ງ່າຍຂຶນ
້ . ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົາ້ ຂອງສະຖານທີບ
່ ນ
ັ ເທີງຈະກ່າວວ່າຊາວໜຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາ້ ສະຖານທີດ
່ ງັ່ ກ່າວ, ແຕ່ໃນ
ປັດຈຸບັນຍັງຂາດກອບດ້ານນິຕິກ�ຳທີ່ກ�ຳນົດເກນອາຍຸທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ບັນເທີງ.41 ສະຖານທີ່ບັນເທີງຍັງສະໜອງໂອກາດໃນການມີວຽກ
ເຮັດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ, ລວມທັງການຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ຊາວໜຸ່ມຈະເຂົ້າໄປພົວພັນ.
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ການສູບຢາ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເພດຊາຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ມີ
ການກ່າວເຖິງຫ
 າຼ ຍໃນການສນ
ົ ທະນາກຸ່ມ(FGDs). ຢາສູບ ຖືກ
 ຈັດເປັນທັງສິງ່ ເສບຕດ
ິ ແລະຍັງເປັນອ
ນ
ັ ຕະລາຍ
ຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບ. ການຊກ
ັ ຊວນຈາກໝູ່ເພືອ
່ ນໃຫ້ສບ
ູ ຢາ, ຄຽງຄູ່ກບ
ັ ຄວາມຕ້ອງການຢາກນ�ຳໃຊ້ຢາສູບເພືອ
່ ປ້ອງກນ
ັ ຍງຸ 
ໃນກຸ່ມຊ
 າວໜຸ່ມທລ
ີ່ ້ຽງຄວາຍ, ເລີຍເປັນກ
 ານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມກ
ີ ານນ�ຳໃຊ້ຢາສບ
ູ ຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ.
ນອກຈາກນນ
ັ້ ການສູບຢາ ຍັງໄດ້ຖກ
ື ຍົກຂຶນ
້ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຢູໃ່ ນເຂດຕົວເມືອງ, ແຕ່ວ່າຄວາມສ່ຽງທຕ
ີ່ ດ
ິ ພນ
ັ ກ
ບ
ັ 
ການໃຊ້ຢາສູບ ແ
 ມ່ນຍັງຖືວ່າເບົາ ຖ້າທຽບໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆທີພ
່ ວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນ.

ສູບຢາເພື່ອໄລ່ຍ
 ຸງ.
 ມ່ຍິງ, ອາຍຸ 15-19 ປີ,
ແ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ
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ການປະເມີນຫຼັກສູດໂດຍເນັ້ນທັກສະຊີວິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນໃນລະດັບ ມ 5 (Grade 11) ເກືອບໝົດທຸກຄົນຮູ້ຊື່ຂອງຢາເສບຕິດ
ແລະ ນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າເຄິງ່ ໜຶງ່ ເວົາ້ ວ່າເຂົາເຈົາ້ ຮູ້ຈກ
ັ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶງ່ ຄົນ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາທີນ
່ ຳ� ໃຊ້ຢາເສບຕິດ.42 ໃນຂະນະທີເ່ ດັກຊາຍບາງຄົນ
(4% ຂອງເດັກຊາຍ ທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ສິດສອນຫຼັກສູດທີ່ເນັ້ນໃສ່ທັກສະຊີວິດ’ ແລະ 7% ຂອງນັກຮຽນຊາຍທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ສອນ
ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ) ໄດ້ຍອມຮັບວ່າເຄີຍໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ມີເດັກຍິງໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວລາຍງານວ່າເຄີຍນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ.43
ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນທຸກພາກຂອງປະເທດ ແລະທຸກກຸ່ມອາຍຸ ໄດ້ກ່າວວ່າການໃຊ້ຢາບ້າ (methamphetamine) ແມ່ນເປັນບັນຫາສ�ຳຄັນ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອັດຕາການນໍາໃຊ້ຢາບ້າໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກັງວົນໃຈ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ
ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຢາບ້າ ແມ່ນເປັນບນ
ັ ຫາທກ
ີ່ ່າວເຖິງເປັນສ່ວນຫາຼ ຍຮອງຈາກເຫຼາົ້ ເບຍ ແລະ ຢາສູບ. ສ່ວນສານເສບຕດ
ິ ອ
ນ
ື່ ໆທີໄ່ ດ້ກ່າວເຖິງໃນການສ�ຳພາດ ລວມມີສານ
ລະເຫີຍ (ການດົມກາວ) ແລະ ກິນຫຼືສູບຝິ່ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຍັງຖືກກ່າວເຖິງໜ້ອຍກວ່າບັນຫາຢາບ້າ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບຜູ້ໃຊ້ຢາ
ເສບຕິດໃນ
 ກຸ່ມຊ
 າວໜຸ່ມ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ພົບວ
 ່າຜ
 ູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫ່ຍເລີມ
່ ໃຊ້ຢ
 າເສບຕິດຕອນອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19
44
ປີ.

ພວກເຂົາທັງກິນແລະ ຂາຍ (ຢາ).
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ,
ໃນເຂດຕົວເມືອງ

ການເສບຢາບ້າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃນກຸ່ມເພດຊາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງກໍລະນີ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະນາຍ
ບ້ານໄດ້ກ
 ່າວວ່າ ຊາວໜຸ່ມຍິງບ
 າງຄົນອາດໃຊ້ ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ເປັນບ່ອນຫາເງິນເພື່ອຊືຢ
້ າບ້າ
ເພື່ ອ ເສບຕິດ , ນີ້ສະແ ດງໃຫ້ ເ ຫັນວ່າ ມີ ການນ�ຳໃຊ້ຢາບ້າໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຍິງ ເຊັ່ນກັນ, ເຖິ ງແມ່ນວ່າ
ຈະຢູ່ໃນວົງຈ�ຳກັດ. ການຕດ
ິ ຢາບ້າເປັນບນ
ັ ຫາທພ
ີ່ ນ
ົ້ ເດັນ
່ ທສ
ີ່ ດ
ຸ ໃນເຂດຕວ
ົ ເມືອງ ແລະ ຊົນນະບດ
ົ , ຫຼາຍ
ກວ່າຊົນນະບົດເຂດທີມ
່ ີຫົນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ.

ທຸກໆແຂວງທີໄ່ ດ້ລງົ ເກັບກ�ຳຂໍ້ມນ
ູ ໃນການວິໄຈນີ້ ໄດ້ຍກ
ົ ບັນຫາກ່ຽວກັບ ຢາບ້າ, ແລະ ສາຍ
ພົວພັນກັບອາດຊະຍາກ�ຳ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວພັນກັບຢາບ້າ ແມ່ນ
ບໍ່ມີຜູ້ໃດກ້າລາຍງານຕໍ່ອໍານາດການປົກຄອງ
ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງໃນທຸກແຂວງ ແລະ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນກຸ່ມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ, ພໍ່ແມ່
ເພາະພວກເຂົາຢ
 ້ານວ່າຜູ້ທີ່ຕິດຢາ ຈະສ້າງບັນ
ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເຊັນ
່ ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄວາມຫິວຢາ, ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ/
ຫາໃຫ້ກັບພວກເຂົາ.
ການນາບຂູ່ຈາກກຸ່ມອັນຕະພານ, ນັກຄ້າຢາ ແລະ ຜູ້ອນ
ື່ ໆ ທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບການຄ້າຢາບ້າ. ຄວາມ
ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ຢ້ານກົວຕໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງຈາກຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າຢາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ກ້າ
ລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ຄ້າຢາ (ເຖິງວ່າຈະ ແມ່ນກຸ່ມອາຍຸນ້ອຍ) ເຊິງ່ ຊັກຈູງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ຂາຍຢາບ້າ. ຫຼງັ ຈາກຕິດຢາ, ຊາວໜຸ່ມອາດຕ້ອງລັກເຄືອ
່ ງ
ຈາກຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢາຂອງຕົນເອງ.
ມີເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນຕໍ່ກັບການໃຊ້ຢາບ້າ. ອີງຕາມການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມທີ່ຕິດຢາບ້າໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງ
ຈັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທໍາອິດຂອງການນຳໃຊ້ຢາແມ່ນມາຈາກ ການຊັກຊວນຂອງໜູ່ເພື່ອນ, ເຊິ່ງ 92.5% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມການສຶກສາ
ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເລີ້ມຕົ້ນທົດລອງຢາຄັ້ງທ�ຳອິດແມ່ນຮ່ວມກັບກຸ່ມໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາເອງ.ການສຶກສານີ້ ຍັງໄດ້ມີຂໍ້ແນະນໍາໃຫ້ມີ
ການພັດທະນາແຜນງານ ‘ເພື່ອນສອນເພື່ອນ’ ເພື່ອສອນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ຮູ້ຜົນຮ
 ້າຍຂອງການໃຊ້ຢາບ້າ, ແລະ ຄວນມີມາດຕະການທີ່ມີການປະກອບສ່ວນ
ແລະ ປະສານກົມກຽວກັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພື່ອຫ
 ຼຸດຜອ່ນຂະບວນການຜະລິດຢາ,
 ຄວາມຕ້ອງ ແ
 ລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ.45

ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກໜັກ, ພວກເຂົາເມື່ອຍ
ແລະ ຈຶ່ງໃຊ້ຢາບ້າ.
ແມ່ຍິງ, 15-19 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ
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ການໃຊ້ຢາບ້າຂອງຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນອາດເລີ້ມຈາກໃຊ້ເພື່ອເປັນຢາຊູກ�ຳລັງບໍ່ໃຫ້ອິດ
ເມື່ອຍ, ເຊັ່ນ ໃນກຸ່ມຄົນຂ
 ັບລົດ, ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜູທ
້ ີ່ຢຕ
ູ່ າມຊົນນະບົດ ທີ່
ເຮັດວຽກຕາມໄຮ່ນາ ແລະ ໃນປ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ເຫງົານອນ, ສົດຊື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ,
ແລະ ເພີ່ມກ�ຳລັງໃ ຫ້ພວກເຂົາ. ສ່ວນຊາວໜຸ່ມອື່ນໆ ສ່ວນໃຫຍ່ຢໃູ່ ນເຂດຕົວເມືອງ ການໃຊ້ຢາບ້າ
ແມ່ນອາດຍ້ອນຢາກລອງສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ເຮັດຕາມໝູ່ເພື່ອນ, ເຊິ່ງອາດກ້າວໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ພວກ
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UNICEF and MoE (2009). Assessment Life-Skills Curriculum Project in Lao PDR. Scaling up the response for Children

43

Ibid.

44

Burnet Institute, CHAS and UHS (2009). Amphetamine Type Stimulant Use and Sexually Transmitted Infection Risk among Young
People in Vientiane Capital and Vientiane Province, Lao PDR.

45

Ibid.

ເຂົາເປັນຜູ້ຂາຍຢາໃຫ້ຄົນອື່ນເພື່ອຈະໄດ້ມີເງິນມາຊື້ຢາກິນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຊາວໜຸ່ມບາງຄົນອາດເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຂາຍຢາບ້າເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ
ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ເສບເອງ.

3.2.2 ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ຊາວໜຸ່ມບາງຈ�ຳນວນ ໃນ ສປປ ລາວ, ທັງຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານ, ມີເພດສ�ຳພັນ. ບົດລາຍງານການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍທາງ
ສັງຄົມລາວ LSIS ລາຍ ງານວ່າ 26.8% ຂອງເພດຍິງ ແລະ 20.8% ຂອງເພດຊາຍ ອາຍຸ 15-19 ປີ ມີ ເພດສ�ຳພັນໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນກ່ອນການ
ສ�ຳຫຼວດ. ຕົວເລກ ດັ່ງກ່າວເພີ່ມ ຂຶ້ນເປັນ 70% ສ�ຳລັບ ທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບນັກຮຽນມັດທະ
ຍົມຕອນປາຍເພດຊາຍ ພົບວ່າ 31% ຂອງເພດຊາຍ ອາຍຸ 16-19 ປີ ເຄີຍມີເພດສ�ຳພັນ, ໂດຍອາຍຸສະເລ່ຍ ຂອງການມີເພດສ�ຳພັນຄັ້ງທ�ຳອິດແມ່ນ
16.8 ປີ.46 ການສຶກສາດ້ານຄຸນະພາບກ່ຽວກັບພຶດຕິກ�ຳທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ ເຫັນວ່າ ຊາວໜຸ່ມຍິງຈ�ຳນວນຫຼາຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີເພດ
ສ�ຳພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ. ຢູ່ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກ�ຳທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ, ຊຶ່ງແມ່ນການສ�ຳຫຼວດດ້ານປະລິມານ ກວມເອົາຊາວໜຸ່ມຍິງ
ຈ�ຳນວນ 832 ຄົນ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ເ ປັນ ນັກຮຽນ (ຈາກໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ), ລູກຄ້າຮ້ານເບຍ, ກ�ຳມະກອນໂ ຮງ
ງານຕັດຫຍິບ, ແມ່ຍິງທີ່ພົບໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ), ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່
ບັນເທີງ/ໂຮງແຮມ; ໄ ດ້ພ
 ົບວ
 ່າ 19.1% ຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານ ເຄີຍມີເພດສ�ຳພັນ.47
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ການສກ
ຶ ສາຄົນ
້ ຄວ້າຈາກການສນ
ົ ທະນາກຸ່ມຂອງການວໄິ ຈນີ້ ກໍ່ຍງັ ຢັງ້ ຢືນວ່າຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ ການພົວພັນທາງເພດສ�ຳພັນ ທັງໃນຕົວເມືອງ
ແລະ ຊົນນະບົດ. ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ສິ່ງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈາກແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານສິນລະທ�ຳກ່ຽວກັບເພດສ�ຳພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ການມີເພດສ�ຳພັນອາດເກີດຂຶ້ນ ໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ນ້ອຍກວ່າ
ກຸ່ມໃນຕົວເມືອງ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະນ�ຳໄປສູ່ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ທັງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຊາຍ ໃນທຸກ
ກຸ່ມອາຍຸຕ່າງກໍ່ເວົ້າເຖິງການຫຼິ້ນ”ທີ່ພົວພັນໄປເຖິງການມີເພດສ�ຳພັນ, ຜົນກະທົບ
 ຂອງມັນ ເຊັ່ນ ການຖືພາແບບບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ພຕພ.
ບັນດາພຶດຕິກ�ຳທາງເພດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງກ
 ານນ�ຳໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມໃນອັດຕາຕໍ່າ ແລະ ການມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນ ແມ່ນກໍ່ເຫັນໄ ດ້
ຢ່າງຊັດເຈນວ່າເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ເຊັ່ນ ຊາວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ອາຄາ. ອີງຕາມການສຶກສາວິໄ ຈ ກ່ຽວກັບ
ຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 14-19 ປີ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພຶດຕິກໍາສ່ຽງທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງເພດສ�ຳພັນ, ການກິນເຫຼົ້າ ແລະ ເສບຢາ ແມ່ນພົບເຫັນໃນອັດຕາສ່ວນທີ່
ສູງທີສ
່ ດ
ຸ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມອາຄາ ແລະ ຕໍ່າທີສ
່ ດ
ຸ ໃ ນກມ
ຸ່ ຊາວໜຸ່ມຊົນເຜົາ່ ມົງ້ ແລະ ຢ້າວ.48 ຄວາມແຕກຕ່າງດັງ່ ກ່າວນີ້ ອາດກ່ຽວພນ
ັ ກ
ບ
ັ ຄວາມເຊືອ
່ ຖືຮດ
ີ ຄອງ
ປະເພນີດັ້ງເດີມ (ເບິ່ງຫ້ອງທາງຂ້າງກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າອາຄາ ໃ ນພາກເໜືອຂ
 ອງສປປ ລາວ).
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຜ່ານມາແລ້ວ, ການບໍລິໂພກຂອງມຶນເມົາ ສ່ວນຫຼາຍເປັນປັດໃຈກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງ ທາງເພດສ�ຳພັນຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ
ຊາຍ.49 ໃນການສຶກສາວິໄຈກ່ຽວກບ
ັ ນັກຮຽນເພດຊາຍໃນຊນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມີພຽງແຕ່ 43% ຂອງຊາວໜຸ່ມຊາຍ ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຖງົ ຢາງອານາໄມ
ທຸກຄັ້ງກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຊົ່ວຄາວ ແລະ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ ລາຍງານວ່າໄດ້ນ�ຳໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມໃນເວລາມີເພດສ�ຳພັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.50 ໃນການສຶກສາວິ
ໄຈຫຼາຍຂະແໜງການ ຊຶ່ງມີການສຸ່ມຕົວແ
 ທນຈ�ຳນວນ 913 ຄົນ, ອາຍຸ 16-19 ປີ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�້ຳທາ, ເຫັນວ່າ 55.7% ຂອງຊາວໜຸ່ມໄດ້ມີເພດ
ສ�ຳພັນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, 44.1% ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ 51.7 % ບໍ່ໄດ້ນຳ� ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມເມື່ອມີ
ເພດສ�ຳພັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.51
ໃນການສຶກສາປີ 2010 ກ່ຽວກັບກຸ່ມຜູ້ປ່ຽນເພດຈາກເພດຊາຍມາເປັນເພດຍິງ (MtF)52 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
(84% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສານີ້ິ ອາຍຸລະ ຫວ່າງ 15-24 ປີ), 47% ລາຍງານວ່າມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄົນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ
ແລະ ໄດ້ນ
 �ຳໃຊ້ຖົງຢາງຢ່າງຕເໍ່ນື່ອງ (CCU) ໃນລະຫວ່າງການມີເພດສ�ຳພັນທ
 າງຮູທ
 ະວານແມ່ນ 55% ກັບຄ
 ູ່ຮ່ວມເພດປົກກະຕິ, 75% ກັບຄ
 ູ່ຮ່ວມ
ເພດຊົ່ວຄາວ ແລະ 87% ກັບຄູ່ນອນທີ່ມີການແລກປ່ຽນ.53 ໃນອີກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງໃນປີ 2010 ກ່ຽວກັບ ພຶດຕິກ�ຳຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ສາມາດມີ
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ເຜົ່າ ອາຄາ ໃ ນພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລ
 າວ
ຊົນເຜົ່າອາຄາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຮີດຄອງປະເພນີການເລີ້ມຕົ້ນເປັນ
ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ ມີຄວາມສ�ຳຄັນໃນການພັດທະນາທ າງດ້ານຮ່າງ
ກາຍ ແລະ ສັງຄົມ. ສ�ຳລັບເດັກຍິງ, ປະເພນີ ແມ່ນລວມທັງການ
"ເສຍຄວາມບໍລິສຸ ດ" (ອາທ໋ ອ ງທ໋ອງ) ຊຶ່ງຜູ້ຊາຍທີ່ມີ ອ າຍຸ ແລະ
ມີປະສົບການ ຈະມີເພດສ�ຳພັນກັບເດັກຍິງ 11 ຫາ 15 ປີ ກ່ອນ
ທີ່ພວກເຂົາຈະມີປະຈ�ຳເດືອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເດັກຍິງຈະຮ່ວມລັບ
ນອນກັບຫຼາຍຄົນ ຈົນກ
 ວ່າພວກເຂົາຈະຖືພາລູກຜູ້ທ�ຳອິດ.

Health

ສ�ຳລັບເດັກຊາຍ, ປະເພນີ "ການເປີດໜັງຫຸ້ມ ອາໄວຍະວະເພດ”"
(ຢາຫາຫ)ຶ ເດັກຊ
 າຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປີ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາຜູ້
ຍິງທີ່ມີອາຍຸ ແລະ ມີປະສົບການ ເພື່ອການມີເພດສໍາເພດຄັ້ງທໍາ
ອິດ.
ອີກປະເພນີໜງຶ່ ແມ່ນ"ການຮັບຕ້ອນແຂກ" (ອາທໍທາຢງັ້ ) ເຊິງ່ ມີ
ຄວາມຄາດຫວັງວ່າຍິງສາວພາຍຫລັງເສຍຄວາມບໍລິສຸດ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບແຂກການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງການມີເພດສໍາພັນນໍາກັນ
ກັ ບ ຄູ່ຮ່ວ ມເພດຫຼ າຍຄົ ນໃນເວລາດຽວກັນອາດເ ພີ່ ມຄ ວາມສ່ຽງ
ຂອງການຕິດແລະ ສົ່ງຕໍ່ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ເຊື້ອ
ເຮສໄອວີ. ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຕົວແ
 ທນຂອງຊາວໜຸ່ມ ຄວນໄດ້
ເຂົ້ າ ຮ່ວ ມໃນການວາງແຜນສຸຂະພາບ ເພື່ ອ ພັດ ທະນາມາດຕະ
ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ແທດເໝາະ
ກັບສັງຄົມຂອງເຜົ່າອາຄາ ແລະ ຖືກຍອມຮັບ ໃນກອບວັດທະນະ
ທໍາຂອງພວກເຂົາ.
ເອກະສານອ້າງອີງ: Sychareun V, Faxelid E, Thomsen S, Somphet
V, Popenoe R. Customary adolescent sexual practices among
the Akha of northern Lao PDR: considerations for public
health. Cult Health Sex. 2011 Dec;13 Suppl 2:S249-62.

ເພດສ�ຳພັນກັບທັງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ຂອງຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
ັ (ອາຍຸສ
 ະເລັຍ
່ 22 ປີ), ຜູຊ
້ າຍທສ
ີ່ າ
ມາດມີ ເພດສ�ຳພັນກັບທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າໃນປີຜ່ານ
ມາພວກເຂົາມີຄຮ
ູ່ ່ວມເພດສະເລ່ຍ 8 ຄົນ ແລະ 14% ລາຍງານວ່າ
ມີການນ�ຳໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຄູ່ນອນທຸກຄົນ.54 ບົດ
ລາຍງານການຕດ
ິ ຕາມຜນ
ົ ຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ (TRaC) ແນະນ�ຳໃຫ້ມກ
ີ ານ
ສົ່ງເສີມການປັບປຸງການກວດພຕພ ແລະ ເຮສໄອວີ (HIV) ແລະ
ຂໍ້ຄວາມການສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳທີ່ພົວພັນກັບການນ�ຳໃຊ້
ຖົງຢາງອານາໄມ ແ
 ລະ ນ�້ຳຢາຫຼໍ່ລື້ນ.55
ຈາກການປະເມີ ນ ຜົ ນຂອງແຜນງ ານສົ່ ງ ເ ສີມ ການໃຊ້ຖົງ
ຢາງອານາໄມ ປີ 2008 ພົບວ່າຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບຖົງຢາງອານາໄມມາຈາກໂຮງຮຽນ, ໂທລະພາບ, ໂປສເຕີ
ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ; ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບນັກຮຽນຊາຍໃນຊັ້ນ
ມັດທະຍມ
ົ ຕອນປາຍ, 62% ຂອງນກ
ັ ຮຽນຊາຍເວົາ້ ວ
 ່າແຫຼງ່ ຂໍ້ມນ
ູ
56
ຫຼກ
ັ ແມ່ນມ
 າຈາກໂທລະພາບ ແລະ ຮອງລງົ ມາແມ່ນຈ
 າກວທ
ິ ະຍຸ.
ການປະເມີນຫຼກ
ັ ສູດທກ
ັ ສະຊວ
ີ ດ
ິ ເຊິງ່ ໄດ້ຈດ
ັ ຕງັ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ໃນບາງໂຮງ
ຮຽນ ຢູ່ໃນສປປ ລາວ ພົບວ່ານັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ສ
 ອນຫຼັກ
ສູດທັກສ
 ະຊີວດ
ິ ມີຄ
 ວາມເຂົາ້ ໃຈຜິດໜ
 ້ອຍກວ່າກ
 ່ຽວກັບເຊືອ
້ HIV
ແລະ ມີ ຄ ວາມຮູ້ ດີ ກ ວ່ າ
ມີການໃຫ້ສຸຂະສກ
ຶ ສາຜ່ານ
ກ່ຽ ວກັ ບ ຖົ ງ ຢ າງອ ະນາ
ລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະ
ໄມ. ດັ່ງນັ້ນ ການປະເມີນ
ພາບ ແຕ່ຊາວໜຸ່ມບໍ່ສົນໃ ຈ
ດັ່ ງ ກ່ າ ວ ຈຶ່ ງ ມີ ຂໍ້ ສະເໜີ
ແນະໃ ຫ້ ເ ອົ າ ວິ ຊ າທັ ກ ສະ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ,
ຊີວິ ດ ເຂົ້ າ ໃ ນຫຼັ ກ ສູ ດຫຼັກ
ໃນເຂດເມືອງຕົວເມືອງ
ຂອງການຮຽນໃນທົ່ວປະ
ເທດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຄູອາຈານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຄວາມສາມາດ
ໃນການສອນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໃນທຸກລະດັບໄດ້ຮບ
ັ ກ
 ານ
ປັບປຸງ.57 ກຸ່ມສົນທະນາຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີພະນັກງານເຂົ້າມາໃນບ້ານ
ເພື່ອໂອລົມ ກ່ຽວກັບຖົງຢ
 າງອະນາໄມ.

ການປະເມີ ນ ແຜນງານສົ່ ງ ເສີມການໃຊ້ ຖົງຢາງອານາໄມ ປີ 2008
ສະແດງໃຫ້ຮູ່ວ່າ ຊາວໜຸ່ມບາງຄນ
ົ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຊ້ຖງົ ຢາງ
ອານາໄມ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນ
ກຸ່ມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ (ຊາວໜຸ່ມ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນສະເພາະ).58
ນອກຈາກນັ້ນ, ສ�ຳລັບ ຍິງສາວແລ້ວ ສັງຄົມຖືວ່າເປັນເລື່ອງຜິດສິນທ�ຳ ຖ້າວ່າພວກເຂົາຫາກມີຖົງຢາງອານາໄມໃນຄອບຄອງ ຫລືວ່າ ຊື້ຖົງຢາງອານາ
ໄມ.59 ການປະເມີນນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ພັດທະນາໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈັດຊື້ແລະແຈກຢາຍ ຖົງຢາງ
ອານາໄມທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ກໍ່ຄກ
ື ານປບ
ັ ປຸງລະບົບພາລາທກ
ິ ານ/ການຂົນສງົ່ ຂອງຖົງຢາງອານາໄມ (condom logistics system).60 ອຸປະສັກອ
ນ
ື່ ໆ
ຕໍ່ກັບການນ�ຳໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ ອາດລວມມີຄວາມພໍໃຈ/ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ, ສິ່ງຈູງໃຈດ້ານການເງິນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອານາ
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ໄມ ແລະ ຄວາມໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.61 ວຽກງານການ
ຕະຫຼາດຄວນມກ
ີ ານຕດ
ິ ພນ
ັ ກ
ບ
ັ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ການນ�ຳໃຊ້ຖງົ ຢາງອານາໄມເປັນ
ເລື່ອງທໍາມ
 ະດາ ແ
 ລະ ກ
 ່ຽວພັນກັ
 ບຄວາມຮັກ ແ
 ລະ ຄວາມໃກ້ຊິດສ
 ະໜິດສ
 ະໜົມ.62 

ໄປກັບຜູ້ຍິງຄ
 ົນໜຶ່ງແຕ່ລືມຖົງຢາງອະນາໄມ
ຜູ້ຊາຍ,15-19 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ

ສ�ຳລັບບ
ນ
ັ ຫາສຂ
ຸ ະພາບທາງເພດໂດຍລວມ, ຜົນຂ
 ອງການສກ
ຶ ສາຄນ
ົ້ ຄວ້າ ກ່ຽວກບ
ັ ພຶດຕິກ
 �ຳທາງເພດຂອງແມ່ຍງິ ໄດ້ເນັນ
້ ໃ ສ່ຄວາມເປັນຂອງການສະໜອງ
ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີເ່ປັນມິດສ�ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມ ກໍ່ຄື ການໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດ, ການຖືພາ, ການເອົາລ
 ູກ
ອອກ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງແນະນ�ຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອໃ ຫ້ພວກເຂົາສາມາດຜ່ານຜ່າບ
 ັນຫາການສື່ສານ
ແລະ ການໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາແກ່ລູກໆທີ່ກ�ຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງຊາວໜຸ່ມ.63

Health

ບັນ ຫາຂອງການມີ ເ ພດສໍ າ ພັນ ແ ບບຖື ກ ບີບບັ ງຄັ ບ ແມ່ ນ ປ ະເ ດັນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຖືກຍົກຂື້ນໃຫ້ເຫັນໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ ເຊິ່ງ 22.4% ຂອງ
ຊາວໜຸ່ມຍິງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍຖືກບີບບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ�ຳພັນໂດຍຄູ່ຮັກ. ກໍລະນີນີ້ ແມ່ນພົບເຫັນໂດຍສະເພາະ
ກັບຜູ້ທີ່ເລີ້ມມີເພດສ�ຳພັນ ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ: 52% ຂອງຜູ້ທີ່ມີເພດສ�ຳພັນຄັ້ງທ�ຳອິດ ຕອນອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື ຕ�່ຳກວ່າ ເຄີຍຖືກບີບບັງຄັບໃ ຫ້ມີເພດສ�ຳພັນ
ທຽບກັບ 18.5% ຂອງຜູ້ທີ່ມີເພດສ�ຳພັນຄັ້ງທ�ຳອິດຕອນອາຍຸຫລາຍກວ່າ 16 ປີ.64 ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາIBBS ໃນປີ 2008 ກ່ຽວກັບຜູຂ
້ າຍ
65
ບໍລິການທາງເພດຢູ່ ສີ່ແຂວງ ພົບວ່າ 22% ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ບົດລາຍງານທີ່ມີຊື່ວ່າ ‘ການຫຍິບເສັ້ນສາຍ” ຫຼື Sewing the
Line’ ແນະນ�ຳໃຫ້ມກ
ີ ານພດ
ັ ທະນາການຂະບວນການໂຄສະນາການປກ
ູ ຈດ
ິ ສ�ຳນກ
ຶ ມວນຊນ
ົ ດ້ວຍເປົາ້ ໝາຍເພືອ
່ ປ່ຽນແປງທັດສະນະທາງດ້ານບົດບາດ
66
ຍິງ-ຊາຍ ກ່
 ຽວກັບການຂົ່ມຂືນ ແ
 ລະ ການບັງຄັບໃຫ້ມເີພດສ�ຳພັນ.
ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປແມ່ນຍັງຕໍ່າ, ທີ່ມີອັດຕາຄາດຄະເນໄວ້ປະມານ 0.2%,67 ແຕ່ພຶດຕິກ�ຳທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສງູ ຕໍ່ການຕດ
ິ ເຊືອ
້ ເຮສໄອວີ ແມ່ນຍ
 ງັ ຖເື ປັນເລືອ
່ ງທ�ຳມະດາແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທ
 ໄວວາ,
ີ່
ການປ່ຽນແປງທາງສງັ ຄົມ
ແລະ ທີຕ
່ ັ້ງທາງພູມສ
 ັນຖານ ອາດເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ເພີ່ມຂຶ້ນໄ ວ. ສູນຕ
 ້ານເອດ ແລະ ພະຍາຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດ (CHAS) ໄດ້ເກັບກ�ຳຂໍ້
ມູນແຍກຕາມອາຍຸ ກ່ຽວກັບກໍລະນີເຊື້ອເຮສໄອວີ. ສ�ຳລັບ ປີ 2010, 2011 ແລະ 2012, ຈ�ຳນວນກໍລະນີໃໝ່ ທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຂອງຜູ້ມີອາຍຸ
15 ຫາ 24 ປີແມ່ນ 98, 126 ແລະ 102 ຕາມລ�ຳດັບ, ກວມເອົາປະມານ 16.7%, 18.8% ແລະ 15.9% ຂອງກໍລະນີໃໝ່ທັງໝົດໃນແຕ່ລະ
ປີ. ຈ�ຳນວນກໍລະນີໃໝ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 10-14 ແມ່ນຍັງຕໍ່າ, ຊຶ່ງແຕ່ລະປີມີ 1 ຫາ 2 ກໍລະນີ.68 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຊື້ອເຮສໄອວີ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ
ປະຊາກອນກຸ່ມໃດໜຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 48% ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແມ່ນແມ່ຍິງ69, ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ລວມມີ
ຊາວໜຸ່ມຊາຍທີ່ມີເພດສ�ຳພັນກັບຊາຍ (MSM) ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີການປ່ຽນເພດ, ຊາວໜຸ່ມຍິງທີ່ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ນ�ຳໃຊ້
ຢາເສບຕິດແບບສັກເຂົ້າເສັ້ນເລືອດ.70
ການມີເພດສ�ຳພັນລ
 ະຫວ່າງຊາຍກັບຊາຍແມ່ນມີການລາຍງານວ່າໄ ດ້ເກີດຂຶ້ນໂ ດຍທົ່ວໄ ປໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນການສຶກສາວິໄຈໃນກຸ່ມ
ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕ
 ອນປາຍເພດຊາຍ, 15% ລາຍງານວ່າເຄີຍມີເພດສ�ຳພັນທ
 າງຮທ
ູ ະວານ ຫຼື ທາງປາກ ກັບຜ
 ູ້ຊາຍ,71 ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາວິໄຈ
ກ່ອນໜ້າ (2004) ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຊາຍອາຍຸ 18-30 ປີ, 18.5% ລາຍງານວ່າມ
 ີເພດສ�ຳພັນທ
 າງຮູທ
 ະວານ ຫລື ທາງປາກກັບຜ
 ູ້ຊາຍ, ໃນນັ້ນ 55%
ລາຍງານວ່າມີເພດສ�ຳພັນທາງຮູທະວານ.72 ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສ�ຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ປ່ຽນເພດເປັນຍິງ (MtF) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ຈາກເຊືອ
້ ເຮສໄອວີ. ໃນຂະນະທຂ
ີ່ ໍ້ມນ
ູ ແ
 ຍກກຸ່ມອາຍຸແມ່ນມ
ຈ
ີ �ຳກັດ,  ການສກ
ຶ ສາວໄິ ຈກ່ຽວກບ
ັ ຜູຊ
້ າຍທມ
ີ່ ເພດ
ີ ສ�ຳພັນກບ
ັ ຊາຍ ປີ 2007ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ
 ່ວມມີອາຍຸສະເລ່ຍ ແມ່ນ 21 ປີ ພົບວ
 ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ແມ່ນ 5.6%; ແລະ ບໍ່ມີຂມ
ໍ້ ູນການຄາດຄະເນຫຼ້າສຸດອື່ນໆ
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ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.73 ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມທີ່ມີການປ່ຽນເພດຈາກຊາຍເປັນຍິງໃນປີ 2010, 4.2% ໄດ້ກວດພົບວ່າຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ,
12% ເປັນໜອງໃນແທ້, 32% ເປັນໜອງໃນທຽມ ແລະ 6.5% ມີການຕິດເຊື້ອ ພຕພ ຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ.74 ໃນວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ
ແລະ ເຍົາວະຊົນນີ້, ບໍມ
່ ກ
ີ ຸ່ມສົນທະນາກຸ່ມໃດ ຍົກບ
 ັນຫາການມີເພດສ�ຳພັນລ
 ະຫວ່າງຊາຍກັບຊ
 າຍ ຫຼື ຍິງກັບຍ
 ິງ ຂື
 ້ນເພື່ອສົນທະນາ.
ໃນປີ 2010, ອົງການ UNICEF ໄດ້ດ�ຳເນີນການປະເມີນແບບໄວວາ ທີ່ກວມເອົາການສ�ຳພາດ ແລະ ກຸ່ມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນ 72 ຄົນ
ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເອດ, ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນຜູ້ນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ແລະ ກຸ່ມ LGBT. ກ່ຽວ
ກັບການສະໜອງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ຊາວໜຸ່ມໃນກຸ່ມປະຊາກອນສະເພາະນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີ ຄລີນິກທີ່ເປັນທີ່ແຍກສະ
ເພາະເຈາະຈົງ, ມີແຜນງານທີ່ເຊື່ອມເຂົ້າກັບໂຮງໜໍ ແລະ ຄລີນິກທົ່ວໄປ, ແລະ ສູນຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ສາມາດນ�ຳໃຊ້ສ�ຳລັບຫຼາຍຈຸດປະສົງ. ລັກສະນະ
ທີສ
່ �ຳຄັນຂອງການບໍລກ
ິ ານທີພ
່ ວກເຂົາຕ
 ້ອງການປະກອບດ້ວຍ: ການຮກ
ັ ສາຄວາມລບ
ັ , ພະນັກງານແພດທບ
ີ່ ໍ່ມອ
ີ ກ
ັ ຄະຕິ, ຄວາມຊ�ຳນານດ້ານການແພດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດ. ສ�ຳລັບອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນ ລວມມີ ການກີດກັ້ນຕົນເອງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການຮັກສາ
ຄວາມລັບ, ທີ່ຕັ້ງ, ຊົ່ວໂ ມງການບໍລິການ ແລະ ຢ້ານກົວຕໍ່ບັນດາຂັ້ນຕອນທີ່ລ້ວງລ�້ຳຄວາມເປັນສ
 ່ວນຕົວ75, ຊຶ່ງຜູ
 ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດທີ່ເປັນເພດຍິງ
76
ກໍ່ພົບພ
 ໍ້ອຸປະສັກດຽວກັນນີ້. ບັນຫາການຂາດການຮັກສາຄວາມລັບ ຍັງຖ
 ືກຢືນຢ
 ັນຈາກກຸ່ມສົນທະນາວ່າແ
 ມ່ນອ
 ຸປະສັກ ໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່
ບໍລກ
ິ ານ. ດັງ່ ນ
ນ
ັ້ , ຂໍ້ສະເໜີແນະເພືອ
່ ພຈ
ິ າລະນາເພືອ
່ ແກ້ໄຂບນ
ັ ຫາອຸປະສັກດ
 ງັ່ ກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ: ຄລີນ
ກ
ິ ເຄືອ
່ ນທີ່ ຫຼື ຄລີນ
ກ
ິ ຫຼງັ ໂ ມງການ; ແຜນງານ
ຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈ�ຳແນກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ; ການເຂົ້າເຖິງໂຮງໝໍຂອງລັດຖະ
ບານ ແລະ ຄລີນ
 ິກ, ລວມທັງ ສ້າງສາຍພົວພັນລ
 ະຫວ່າງອົງການຈັດຕ
 ັ້ງທາງສັງຄົມແລະ ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ; ການລະດົມແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນກຸ່ມປະຊາກອນສະເພາະ) ໃຫ້ເປັນອາສາສະໝັກ ຫຼື ພະນັກງານ ເພື່ອຮັບຄົນໄຂ້ ແລະ ປະເມີນໃນ
ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ ແ
 ລະ ເອກະຊົນ.77
ໃນການສົນທະນາກຸ່ມຂອງການວໄິ ຈນີ້ ບັນຫາເຊື້ອໂ ລກເອດບໍຄ
່ ່ອຍໄດ້ຖ
 ືກຍົກຂຶ້ນແລະ ປາກົດວ່າ
ບໍ່ເປັນບນ
ັ ຫາໃຫຍ່ໃນຊມ
ຸ ຊ
ນ
ົ ທ້ອງຖນ
ິ່ ; ແລະ ຖ້າຖ
ກ
ື ຍ
ກ
ົ ຂ
ນ
ຶ້ ສ່ວນຫາຼ ຍແມ່ນກ່ຽວກັບການຂາຍບໍລິ
ການທາງເພດໃນປະເທດອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນລະດັບຕ�່ຳ ໃນ ສປປ ລາວ,
ຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ (80% ຂອງຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ) ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຍນ
ິ ກ່ຽວກັບ
ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ
ເຮສໄອວ/ີ ພະຍາດເອດ ເຖິງວ່າລະດັບຄວາມຮູຮອບດ້
້
ານແມ່ນຍັງຕ�ຳ່ , ອີງຕ
 າມບດ
ົ ຄນ
ົ້ ຄວ້າ 2 ບົດໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີແຕ່ 1 ໃ ນ4 ຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ ມີຄ
 ວາມຮູ້ຮອບດ້ານດ້ານກ່ຽວກັບເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ.78,79

 ສະເພາະແມ່ນສໍາລັບຜ
ໂດຍ
 ູ້ຊາຍທີ່ມີ
ເມຍນ້ອຍ

ໃນການສຶ ກ ສາພຶ ດ ຕິ ກ�ຳ ທາງເພດຂອງຍິ ງ ໜຸ່ ມ ສໍ າ ລັ ບ ຊ າວໜຸ່ມ ຍິ ງທີ່ ມີ ອາຍຸ 15-24 ປີ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນ ວ່ າ 25.6% ມີເພດສ�ຳພັນ ແລະ 18%
ຂອງກຸ່ມດັງ່ ກ່າວ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມເີ ພດສ�ຳພັນທີມ
່ ກ
ີ ານແລກປ່ຽນທາງການເງິນຫຼື ສິງ່ ຂອງ.80 ຢູ່ໃນບາງກຸ່ມສົນທະນາຍັງໄດ້ ເວົາ້ ເຖິງການມີເພດ
ສ�ຳພັນທີ່ມີການແລກປ່ຽນທາງການເງິນຫຼືສິ່ງຂອງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະໃນກຸ່ມນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ໂທລະສັບມືຖື. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີການລາຍງານອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ທີ່ຕໍ່າໃນແມ່ຍິງ
ທີ່ຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ ສປປ ລາວ (<1%), ແຕ່ວ່າ ອັດຕ
 າການການຕິດພະຍາດ ພຕພ ຂ້ອນຂ້າງສູງ ຊຶ່ງໜອງໃນທຽມ ແມ່ນ 18% ແລະ 7%
ແມ່ນໜອງໃນແທ້.81 ໃນການສຶກສາຂອງຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ທີ່ເປັນເພດຍິງຈ�ຳນວນ 407 ຄົນ (49% ຂອງກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວມີອາຍຸ 19 ປີ ຫຼື ໜຸ່ມ
ກວ່ານັນ
້ ), 86% ໄດ້ລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງວ່າ ພວກເຂົາມີອາການອັກເສບຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນ ຫຼື ອາການຂອງ ພຕພ ໃນໄລຍະສາມເດືອນຜ່ານມາ.82
ນອກຈາກ ການເຈັບເປັນທີ່ພົວພັນ ໂດຍກົງກັບການຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້, ພຕພ ອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອ ແ
 ລະ ການສົ່ງຕໍເຊື
່ ້ອເຮສໄອວີ.
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ໃນພາສາລາວ, ຄ�ຳວ່າ ‘'ສາວບໍລິການ’' ໄດ້ຖືກນ�ຳໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດທີ່ເປັນ
ໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ, ພວກເຂົາ
ເພດຍິງ, ຜູ້ທເີ່ຮັດວຽກຢນ
ູ່ ອກບາ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງອື່ນໆ. ມີເຂົ້າໃຈວ່າແ
 ມ່ຍິງບ
 ໍລິການສ່ວນ
ຫຼີ້ນນໍາກ
 ັນ ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນມ
 ີເພດສໍາພັນ 
ຫຼາຍແມ່ນເປັນຊາວໜຸ່ມ: ໃນການສ�ຳຫຼວດ IBBS ປີ 2008, ທີມ
່ ີສາວບໍລິການ” ເຂົ້າຮ່ວມ, 84%
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ຂອງສາວບໍລິການມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີ , ຊຶ່ງ 17% ຂອງສາວບໍລິການໄດ້ລາຍງານ ວ່າມີ
ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມເພດແບບຊວ
ົ່ ຄາວຫຼາຍຄົນ ໃນ 3 ເດືອນຜ່ານມາ, 17%ມຄ
ີ ູ່ຮວ່ມເພດແບບປະຈ�ຳ ໃນ
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ
3 ເດືອນຜ່ານມາ, ສະເລ່ຍຈໍານວນຄູ່ຮວ່ມເພດ ແມ່ນສອງຄົນໃນໄລຍະໜື່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.84
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ພຕພ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນການສົນທະນາກຸ່ມຂອງທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ຢູ່ໃນເຂດ
ຕົວເມືອງມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ພຕພ ຫຼາຍສົມຄວນ, ແຕ່ຍ້ອນຫຼາຍເຫດຜົນ ຊາວໜຸ່ມບໍ່ປະຕິບັດການມີເພດສ�ຳພັນທີ່ປອດໄພ. ຢູ່ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ການຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຖົງຢາງອານາໄມ ແລະ ວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດອື່ນໆ ພາໃຫ້ເກີດມີການຖືພາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການຕິດ ພຕພ. ຍັງມີການຈໍາ
ແນກລັງກຽດຂອງສັງຄົມຕໍ່ກັບການມີເພດສ�ຳພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ ສ້າງຄວາມອາຍ” ຫຼືໜ້າອາຍທີ່ຈະເຂົ້າຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ, ທີພ
່ ວກເຂົາບໍ່
ໄວ້ໃຈວ່າ ຈະຮັກສາຄວາມລັບຂອງເຂົາເຈົ້າໄ ດ້.

ຊາວໜຸ່ມຊາຍ 15-19 ປີ ພຽງຕ້ອງການ
ທົດລອງ (ມີເພດສຳພັນ) ແລະ ພວກເຂົາ
ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ແລະ ສຸດທ້າຍຕິດ ພຕພ
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ.

Health

ການມີເພດສ�ຳພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ສ�ຳລັບໜຸ່ມສາວທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂາດສຸຂະສຶກສາ
ດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຢ່າງພຽງພໍ, ບັນຫາ ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພຕພ ລວມທັງ ເຊື້ອເຮສໄອວີ, ແລະ ການເກີດກໍລະນີການຖືພາແບບບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການເອົາລູກອອກແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍປ
່ ອດໄພ ຢູ່ໃນ
ປະເທດ ແລະ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຊຶງ່ ມີຜນ
ົ ສະທ້ອນທາງລົບຈາກການກະທ�ຳດັງ່ ກ່າວຕໍ່ກບ
ັ ສຸຂະພາບ ທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຍິງໜຸ່ມ
ໃນອະນາຄົດ.
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕົວເມືອງ, ການມີເພດສ�ຳພັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນເລື່ອງໜັາເປັນຫ່ວງ
ພາໃຫ້ມີການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ການຖືພາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການເອົາລູກອອກທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ ແລະ/ຫຼື ການເອົາລ
 ູກອອກແບບບໍ່ປອດໄພ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບາງຄັ້ງພໍ່ແມ່ຢເູ່ຂດຊົນ
ນະບົ ດ ກໍ່ ສ ະໜັບສະໜູນການແຕ່ງ ງານແຕ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກມັນເປັນປະເພນີຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

ພໍ່ແມ່ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່ ລວມທັງພະສົງ, ກ່າວວ່າ ບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນໄ ດ້ຮບ
ັ ອິດຕພ
ິ ນ
ົ ມາຈາກວັດທະນະທ�ຳອືນ
່ , ອິນເຕີເນັດ
ແລະ ການກົດດັນຂອງໝູ່ຄູ່ ແລະ ການຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂ ະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ. ເຖິ ງແມ່ນວ່າ ຈະມີລາຍການວິທະຍຸ
ແລະ ໂທລະພາບ ກ່ຽວກບ
ັ ສຸຂະພາບ, ຊາວໜຸ່ມບໍ່ມຄ
ີ ວາມສົນໃຈ. ຢູ່ໃນບາງເຂດ, ຊົນເຜົາ່ ຍັງມີຄວາມຈ�ຳກັດໃ ນການເຂົາ້ ເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ເນືອ
່ ງຈາກອຸປະສັກ
ຕ່າງໆທາງພາສາ.
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ລະບຸວ່າ ຍັງຂ
 າດການບໍລກ
ິ ານສຸຂະພາບທີເ່ ນັນ
້ ໜັກໃສ່ສະເພາະຊາວໜຸ່ມ. ໃນຂະນະທີ່ ມີສະຖານທີສ
່ ະໜອງບໍລກ
ິ ານ, ແຕ່ສະຖານ
ທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍັງບ
 ໍ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນປິດລັບທີມ
່ ີປະສິດຕ
 ິຜົນ ແລະ ປາສະຈາກການຈ�ຳແນກ ຫຼື ລັງກຽດ.

3.2.3 ການມີລູກແ
 ຕ່ຍັງນ
 ້ອຍ
ໃນ ສປປ ລາວ, ການຈະມີລູ ກ ແມ່ ນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 17.8% ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີ ອາຍຸ 15-19 ປີ ແມ່ນໄດ້ເລີ້ີມເກີດລູກ, ແລະ
18.2% ຂອງຜູ້ຍິງ ອາຍຸ 20-24 ປີ ໄດ້ເກີດລູກກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ.85 ການເກີດລູກແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຊຶ່ງ
ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ 114 ເດັກເກີດ ຕໍ່ ແມ່ຍິງ 1000 ຄົນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ (LSIS). ການມີລູກແຕ່ຍັງນ
 ້ອຍແລະ
ອັດຕາການຈະເລີນພັນທີ່ສູງພົວພັນກັບຂົງເຂດຊົນນະບົດ (23.7% ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ອາຍຸ 20-24 ປີ ມີລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ທຽບ
ໃສ່ 5.9% ຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນໃນເຂດຕົວເມືອງ). ການມີລູກແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນທີ່ສູງ ຍັງກ່ຽວພັນເຖິງ ລະດັບ
ການສກ
ຶ ສາ, ສະພາບຄອບຄົວທກ
ຸ ຍາກ ແລະ ກຸ່ມຊນ
ົ ເຜົາ່ (ຮູບສະແດງ 2). ການມີລ
ກ
ູ ແຕ່ຍງັ ນ້ອຍ ແມ່ນມີອ
ດ
ັ ຕາສ່ວນທສ
ີ່ ງູ ໃນໝວດພາສາມງົ້ -ມຽນ
(38.7%).86
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CHAS/MoH, USAID, FHI, Global Fund, ADB and UNAIDS (2008). Integrated Behavioural Biological Surveillance (IBBS).
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CHAS/MoH, USAID, FHI, Global Fund, ADB and UNAIDS (2008). Integrated Behavioural Biological Surveillance (IBBS).

85

UNICEF (2012). Multiple Inidcator Cluster Surveys Indicator for early childbearing/MICS4 Indicators: Nymerators and Denominators,
version 3, http://www.childinfo.org/mics4_questionnaire.html.
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Ibid.
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ຮູບ
 ສະແດງ 2: ການມີລູກແຕ່ຍັງນ້ອຍ (ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ອາຍຸ 20-24 ທີ່ເກີດລ
 ູກມ
 ີຊີວິດໜ
 ຶ່ງຄົນ ກ່ອນອາຍຸ 18) ແບ່ງຕາມ
ເຂດທີ່ພັກອາໄສ, ລະດັບກ
 ານສຶກສາ, ດັດຊະນີຄ
 ວາມຮັ່ງມີ ແ
 ລະ ກຸ່ມພ
 າສາປາກເວົ້າ (LSIS 2011-2012)

ເຂດທີ່ພັກອາໄສ

ດັດຊະນີລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ

22.2

ຈີນ-ຕີເບດ

12.8

ມົ້ງ-ມຽນ

ຮັ່ງ

ປານກາງ

ທຸກ

ທຸກທີ່ສຸດ

ລະດັບການສຶກສາ

4.2

ມອນ-ຂະແມ

11.9

0.2

ວິຊາຊີບ/ຊັ້ນກາງ/ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ປະຖົມ

ບໍ່ມີການສຶກສາ

ຊົນນະບົດ

3.2

Health

ຕົວເມືອງ

5.9

26.5

ລາວ-ໄຕ

16.4

19.6

ຮັ່ງທີ່ສຸດ

27.0

24.9

23.7

38.7

35.9

35.2

ກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າຂອງ
ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ

ນອກຈາກຖົງຢາອະນາໄມ, ທີບ
່ ໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນ�ຳໃຊ້, ຊາວໜຸ່ມຍງັ ມີຂ
 ໍ້ຈ�ຳກັດ ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງກ
 ານ
ຄຸມກ�ຳເນີດ ສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານ ໃນ ສປປ ລາວ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສ
 ົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຖືພາ
ແບບບໍຕ
່ ັ້ງໃຈ ເນື່ອງຈາກການມີເພດສ�ຳພັນແບບ
 ບໍ່ປ້ອງກັນ, ແ
 ລະການເອົາລູກອ
 ອກ.

ຊາວໜຸ່ມບາງຄົນຈະເອົາລູກອອກແບບຜິດກົດໝາຍ, ບາງຄົນຈະຊື້ຢາມາ
ກິນເຮັດໃຫ້ລຸລູກ; ບາງຄົນຈະໄປຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເອົາລູກອອກ; ຖ້າຜູ້
ຍິງຄົນນັ້ນຮູ້ວ່າຕົນເອງຖືພາໄດ້ສອງເດືອນ, ລາວຈະກິນຢາເພື່ອເອົາລູກ
ອອກ; ມີຢາທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລຸລູກໄດ້ ສະນັ້ນແມ່ຍິງບາງຄົນກິນຢາ
ດັ່ງກ່າວ.
ນາຍບ້ານ, ໃນຕົວເມືອງ; ອ�ຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ

ກິນຢາ ເພື່ອເອົາລູກອອກ ຍ້ອນພວກເຂົາ
ບໍ່ຕ້ອງການເດັກ.
ເພດຊາຍ, 10-14 ປິ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ຕົວຢ່າງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼາຍກວ່າ 20% ຂອງຊາວ
ໜຸ່ມຍິງທີ່ເຄີຍມີເພດສ�ຳພັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ມີການເອົາລູກ
ອອກ,87ແລະ ການສຶກສາວິໄຈ IBBS ພົບວ່າ 71% ຂອງຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດໄດ້ມີການເອົາລູກອອກ.88 ບາງກຸ່ມໂດຍ
ສະເພາະຊາວໜຸ່ມຍິງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ອາຍຸ 1519 ປີ, ໄດ້ເດີນທາງອອກໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອເອົາລູກ
ອອກ. 

ແຕ່ວ່າ ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈະສາມາດນ�ຳໃຊ້ວິທີການນີ້ໄດ້ ພວກເຂົາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ວິທີທາງອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ
ການມີເພດສ�ຳພັນກ່ອນແຕ່ງງານແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຂົ້າຫາການບໍລິການດູແລດ້ານສຸຂະພາບ
ກ່ຽວກບ
ັ ພຕພ ແລະ ການຖືພາ ໂດຍ ທີບ
່ ໍ່ຖກ
ື ລັງກຽດ ແລະ ຈ�ຳແນກ. ຂໍ້ມນ
ູ ຈາກບນ
ັ ດານາຍບ້ານ ຍັງຢືນຢັນວ
 ່າການເອົາລູກອອກແມ່ນ ເກີດຂຶນ
້ ເລືອ
້ ຍ
ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ຢາເພື່ອເອົາລູກອອກກໍ່ຖືກນ�ຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫ
 ຼາຍ.

3.2.4 ພະຍາດທີ່ມາຈາກຍຸງ
ພະຍາດທີ່ມາຈາກຍຸງ ມີບົດບາດສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ. ທັງໄຂ້ມາລາເລຍ ແລະ ໄຂ້ເລືອດອອກ ເປັນສາເຫດສ�ຳຄັນພາໃຫ້ມີການ
ສູນເສຍຊີວິດຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນບັນຫາສຸຂະພາບທີໜ້າເປັນຫ
 ່ວງ (ໃນລະຫວ່າງການເກັບຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງຢ
 ູ່ພາກສະໜາມ ຂອງການວິ
ໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ມ
 ີການແພ່ລ
 ະບາດຂອງ ພະຍາດໄຂ້ມ
 າລາເລຍ ແລະໄຂ້ເລືອດອອກ). ຄວາມສ່ຽງແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວພັນ
ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສະພາບພູມສັນຖານຂອງຂົງເຂດ: ຊຶ່ງໃນເຂດຊົນນະບົດທາງພາກໃຕ້ ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ມາລາເລຍ, ສ່ວນໃນທາງພາກກາງ
ແລະ ພາກເໜືອ ຕາມເຂດຕົວເມືອງມີຄວາມສ່ຽງຕກ
ໍ່ ານເກີດໄຂ້ເລືອດອອກຫຼາຍກວ່າ.
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Care, AusAid and the Lao Women’s Union (2012). Sewing the Line; A qualitative baseline analysis of the risks and opportunities posed
for young women by migration from rural Laos to Vientiane for the purpose of employment in the garment industry.

88

CHAS/MoH, USAID, FHI, Global Fund, ADB and UNAIDS (2008). Integrated Behavioural Biological Surveillance (IBBS).

ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍປະຊາຊົນທົ່ວໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ວ່າຍຸງເປັນພາຫະນ�ຳເຊື້ອໄຂ້ມາລາເລຍ ເຊິ່ງການນອນໃນມຸ້ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມມັນເປັນສ
 ງິ່ ທຍ
ີ່ າກ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມທີຈ
່ ະຫັນເອົາຄວາມຮູ້ດງັ່ ກ່າວມາປະຕິບດ
ັ ຕວ
ົ ຈງິ : ການເຮັດວ
 ຽກໃນສວນແລະໃນຕອນກາງຄືນຢູ່ໃນປ່າ ເປັນສາ
ເຫດຂອງການເປັນໄຂ້ມ
 າລາເລຍໃນເພດຊາຍ ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ ແ
 ລະເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ໂ ດຍສະເພາະບາງເຂດໃນແຂວງພາກໃຕ້.
ໄຂ້ເລືອດອອກ ໂດຍສ່ວຍຫຼາຍຈະເປັນບນ
ັ ຫາທີໜ
່ ້າເປັນຫ່ວງ ໃນເຂດຕວ
ົ ເມືອງທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ົ ໜາແໜ້ນ ເຊິງ່ ຊາວໜຸ່ມທີເ່ ຮັດວຽກໃນຮ້ານອາຫານ ມຄ
ີ ວາມ
ສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອໄຂເລືອດອອກຈາກຍຸງໃນເວລາກາງເວັນ.
ການປິ່ນປົວ ໄຂ້ມາລາເລຍ ແມ່ນສາມາດຮັບການບໍລິການຈາກຄຣິນິກສຸຂະພາບ, ໂຮງໝໍ ແລະ ພະນັກງານສຸຂະພາບຢູ່ໃນບ້ານ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ຈາກການບອກເລົ່າຂອງຊາວໜຸ່ມ ບາງຄັ້ງຢາຮັກສາບໍ່ມໃີ ນເວລາທີ່ຕ້ອງການປິ່ນປ
 ົວ.
ຄວາມເຊື່ອຖືງົມງວາຍ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການເປັນໄຂ້ ຍັງຄົງປາກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ທີ່ຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ເຖິງຍາກ.

3.2.5. ຄວາມເຈັບເປັນທີ່ມາຈາກ ອາຫານແລະນໍ້າ
Health

ການເຈັບເປັນທີເ່ ກີດຈາກການຂາດສຂ
ຸ ະອະນາໄມ, ຂາດການເຂົາ້ ເຖິງນ
 �້ຳສະອາດ ສົງ່ ຜນ
ົ ກະທົບທສ
ີ່ �ຳຄັນຕໍ່ການເຈັບເປັນຂອງປະຊາຊນ
ົ ໃນສປປ ລາວ.
ເຊິງ່ ເຫັນໄ ດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ຈາກການສນ
ົ ທະນາກຸ່ມວ່າ (FGDs) ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແມ່ນເປັນບນ
ັ ຫາໃນທກ
ຸ ແຂວງ ແລະທຸກພາກຂອງປະເທດ. ການ
ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບ
ັ ສ
ຂ
ຸ ະອະນາໄມ ແລະ ຍັງມ
ກ
ີ ານບໍລໂິ ພກອາຫານດບ
ິ ຢ
 ູ່ເປັນປ
 ະຈ�ຳ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ການເຈັບເປັນຈາກການ
ມີແມ່ທ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ໃນບາງຊຸມຊົນຂອງຊົນນະບົດຍັງບໍ່ມີລະບົບນ�້ຳທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສະອາດ ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນກໍ່ຍັງຄົງຊົມໃຊ້ນໍ້າຈາກ
ແມ່ນ�້ຳໂດຍກົງ ຫຼື ຈາກນໍ້າສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະເຂດທີມ
່ ີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ໄດ້ຍ
 ົກຂ
 ຶ້ນວ່າ ບັນຫາກ່ຽວກັບໄ ຂ່ຫຼັງ ແລະ
ພົກຍ່ຽວ ແມ່
 ນເກີດຈາກການຊົມໃຊ້ນໍ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍດ
່ ີ.
ໃນຊາວໜຸ່ມບາງກຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຍິງ (ອາຍຸ 10-14 ປີ ແລະ 15-19 ປີ) ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ“ສາມສະອາດ”: ກິນສະອາດ, ດື່ມສະ
ອາດ ແລະ ຢູ່ສະອາດ. ຊຶ່ງແມ່ນມາດຕະຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ໄດ້ຖືກສອນໃນຊັ້ນປະຖົມ, ເພື່ອໄດ້ປັບປຸງຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານສຸຂະອະນາໄມ
ໂດຍການສງົ່ ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານລ້າງມກ
ື ່ອນການກຽມແລະກິນອ
 າຫານ, ກິນອາຫານທສ
ີ່ ກ
ຸ ເທົາ່ ນນ
ັ້ ແລະ ດືມ
່ ນໍ້າທຜ
ີ່ ່ານການຕມ
ົ້ ແລະເກັບຮກ
ັ ສາທີ່ປອດ
ໄພ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການເພາະພັນຂອງຍຸງ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງສຸຂະອານາໄມຕົນເອງ ແລະ ເຄື່ອງ
ນຸ່ງຮົ່ມ.

3.2.6 ອຸບັດຕ
 ເິ ຫດແ
 ລະ ການບາດເຈັບ
ອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ເປັນບັນຫາທີ່ຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ທັງ ໃນເຂດຊົນນະບົດແລະ ໃນຕົວເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວພັນ
ກັບພຶດຕິກຳ
� ສ່ຽງຂອງຊາວໜຸ່ມຊາຍຈາກການໃຊ້ຢາເສບຕດ
ິ ແລະ ການດມ
ື່ ເຫຼາົ້ ເບຍ. ອຸບດ
ັ ຕເິ ຫດແລະການແຂ່ງລດ
ົ ຈັກ ໄດ້ຖກ
ື ລະບຸວ່າເປັນປະເດັນຫຼກ
ັ 
ໃນທຸກກຸ່ມສົນທະນາຂອງທຸກກຸ່ມອາຍຸຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຈາກການສ�ຳພາດນາຍບ້ານ ແລະຜູ້ປົກຄອງ. ອຸບັດຕ
 ິເຫດທາງຖະໜົນ ເປັນສ
 າເຫດຂອງການ
ຕາຍຫຼັກໃ ນຊາວໜຸ່ມຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ10-24ປີ.89
ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບັນຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນເປັນສາຍເຫດຫຼັກທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ການບາດເຈັບສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍ. ນີເ້ປັນບັນຫາທເີ່ປັນອຸປະສັກທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະເປັນໜ
 ຶ່ງໃ ນເປົ້າໝ
 າຍສະຫັດສະຫວັດສ
 ະເພາະ ຂອງ ສປປ
ລາວ. ນອກນນ
ັ້ , ການຖກ
ື ໄຟຟ້າຊ໋ອດ ກໍ່ໄດ້ຖກ
ື ກ່າວເຖິງເປັນບາງຄງັ້ ຄາວ ວ່າເປັນອກ
ີ ບນ
ັ ຫາໜຶງ່ ທີພ
່ າໃຫ້ມກ
ີ ານບາດເຈັບ, ເນືອ
່ ງຈາກສາຍໄຟທຕ
ີ່ ກ
ົ ລົງ
ມາ ແລະການຕິດຕັ້ງທ
 ີ່ບໍ່ໄດ້ມ
 າດຕະຖານ.

3.3 ອຸປະສັກ ຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ
 ານສນ
ກ
ົ ທະນາກຸ່ມ(FGDs) ໄດ້ຍົກຫາຼ ຍເຫດຜົນວ່າເປັນຊາວໜຸ່ມຈຶງ່ ບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອປັບປຸງ
ແລະຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9), ເຊິງ່ ລວມທັງ
ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, ການຍອມຮັບ, ຄວາມເທົ່າທຽມ, ຄວາມເໝາະສົມ ແລະປະ
ສິດທິຜ
 ົນຂອງການບໍລິການສຸຂະພາບ.

ການປີ່ນປົວມ
 ີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດເມື່ອເຈົ້າບໍ
 ່ສະບາຍ,
ໂຮງໝໍຢໄູ່ ກ, ບາງຄົນມ
 ີພາຫະນະ, ບາງຄົນບ
 ໍ່ມີພາຫະນະ,
ບາງຄົນເສຍຊີວິດຍ
 ້ອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຮງໝໍ
ຜູ້ຊາຍ, 15-19 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ອຸປະສັກບາງຢ່າງເປັນປັດໃຈ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກກຸ່ມອາຍຸຂອງປະຊາກອນ, ຕົວຢ່າງການຂາດສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບໃນບາງບ່ອນ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ການຂາດເຂີນອຸປະກອນ, ຢາ ຫຼື ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການ, ແລະ ການອາໄສການປິ່ນປົວແ
 ບບດັ້ງເດີມ; ບາງອຸປະສັກ
ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ກບ
ັ ທກ
ຸ ກຸ່ມອາຍຸ, ແຕ່ອາດມີຄວາມສ�ຳຄັນໂດຍສະເພາະຕໍ່ກບ
ັ ຊາວໜຸ່ມ, ເຊັນ
່ ບໍ່ມມ
ີ ຸ້ງ, ບໍ່ມເີ ງິນໃນການເດີນທາງ ຫຼື ຈ່າຍໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ
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ສຸຂະພາບ, ຫຼື ຂາດຄວາມຮູ້ ລວມທັງ ດ້ານເພດສຶກສາ; ແລະ ອຸປະສັກອື່ນໆທີ່ອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະ, ຕົວຢ່າງ ທັດສະນະຄະຕິ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງພະນັກງານແພດຕໍ່ກັບວິຖທ
ີ າງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ຊຶ່ງມ
 ີຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ກັບການປ້ອງກັນ (ເຊັ່ນ ການເຂົ້າເຖິງຖົງ
ຢາງອະນາໄມ) ແລະການປິ່ນປົວ (ເຊັ່ນ ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ພຕພ). ການບໍລິການດູແລສຸຂະພາບໂດຍລວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃ ຊ້ເຮືອ,
ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ມເີງິນທຈ
ີ່ ະໄປ
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ນອກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການເດີນທາງ ໄປຍັງສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຫ່າງໄກ ກໍ່ຍັງເປັນ
ຂໍ້ຈ�ຳກັດອັນໜ
 ຶ່ງ ສ�ຳລັບຄົນທ
 ີ່ຢໃູ່ ນຊົນນະບົດ. ການທີ່ບໍ່ມເີງິນພຽງພໍ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າປ
 ິ່ນປົວ ຫຼື ຈ່າຍ
ຄ່າຢາ, ຊາວໜຸ່ມຈຶ່ງບ
 ໄໍ່ ດ້ຮ
 ັບການປິ່ນປົວ ແລະ ຫັນໄ ປໝໍຢາພື້ນເມືອງ ຫຼື ວາງຢາປິ່ນປົວດ້ວຍຕົນ
ເອງ ໂດຍໃຊ້ຢາທີ່ຫາຊໄື້ ດ້ຕ
 າມຕະຫຼາດ.

ຢູ່ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ, ພະນັກງານແພດອາດບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາຂອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີ
ບາງເທື່ອຝົນຕົກ ແລະ ບໍສ
່ າມາດໄປຫາສຸກ
ຄວາມຈ�ຳກັດຂອງດານເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງຊາວໜຸ່ມ ຊົນເຜົ່າ. ການຂາດພະນັກງານທີ່
ສາລາໄດ້, ດັ່ງນ
 ັ້ນ ຕ້ອງນອນເຈັບຢ
 ເູ່ຮືອນ
ໄດ້ການຮັບ
 ການຝກ
ຶ ອ
ບ
ົ ຮົມ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ສງົ່ ຜນ
ົ ກ
 ະທົບ ຕໍ່ຄນ
ຸ ນະພາບຂອງການດແ
ູ ລ, ແລະເປັນ
ມີກະທົບຕໍ່ທັດສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ກັບການເຂົ້າຫາການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ. ການ
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ,ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ
ຂາດເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະເຄື່ອງຮັບໃຊ້ທີ່ພຽງພໍ ກໍ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງພະ
ນັກງານແພດ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ໃນດ້ານການປ້ອງກັນ, ຫຼາຍປັດໃຈໃນຫຼາຍລະດັບທີ່ມີອິດທິພົນ ແລະ
ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ເປັນອຸປະສັກ ຕໍ່ກັບ ຊາວໜຸ່ມເຊັ່ນ ໃນລະດັບບຸກຄົນ (ຕົວຢ່າງ ຂາດການສຶກສາ, ຂາດສຸຂະ
ເພາະບໍ່ມີຢາທີ່ພຽງພໍ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ສຶກສາ) ຫຼື ໃນລະດັບສະພາບແວດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ ຂາດການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ, ຂາດຈິດ
ໃນການປິ່ນປົວ)
ສ�ຳນຶກ ຫຼື ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຈໍລະຈອນ, ຄ່ານິຍົມທາງສັງຄົມ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ສັງຄົມ, ສະພາບການເຮັດວ
 ຽກ).

3.4 ສະຫຼຸບ
1. ບັນຫາສ�ຳຄັນ ທີມ
່ ີຜົນກະທົບຕ
 ໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມ ປະກອບມີ: ສຸຂະພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບຈະເລີນ
 ພັນ (ການມີລູກກ່ອນໄວ
90
ອັນຄວນ , ການເອົາລກ
ູ ອອກ, ພຕພ), ພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ (ໄຂ້ມາລາເລຍ, ໄຂ້ເລືອດອອກ, ຖອກທ້ອງ), ການບາດເຈັບ (ການສັນຈອນທາງ
ຖະໜົນ, ການໃຊ້ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງຕໍ່ກນ
ັ ), ຂາດອະນາໄມ ແລະ ພດ
ຶ ຕິກ�ຳສ່ຽງຕ່າງໆ (ການດມ
ື່ ສງິ່ ມນ
ຶ ເມົາ, ສານເຄມີທອ
ີ່ ອກລດ
ິ ຕໍ່ປະສາດ ໂດຍ
ຕົ້ນຕໍແລ້ວແ
 ມ່ນ ຢາບ້າ ແ
 ລະ ຢາສູບ).
2. ບັນດາປດ
ັ ໄ ຈທາງວັດທະນະທ�ຳ ແລະສັງຄົມ ມີອ
ດ
ິ ທ
ພ
ິ ນ
ົ ຕ
 ໍ່ພດ
ຶ ຕິກ
 ໍາທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງ ແລະສິງ່ ຈ
 ງູ ໄ ຈຂອງຊາວໜຸ່ມທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກບ
ັ ຄ
 ວາມສ່ຽງ.
ການນ�ຳໃຊ້ຢາບ້າເພື່ອຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ (ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ) ແຕ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ
ການນ�ຳໃຊ້ຢາບ້າ ແມ່ນເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ຮັບຮູ້ວ່າເປັນໄພອັນຕະລາຍ. ການມີລູກກ່ອນໄວອັນຄວນບໍ່ໄດ້ຖືວ່າເປັນ
ເລື່ອງຜິດປ
 ົກກະຕິ, ສະນັ້ນ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງມ
 ີອັດຕາການຖືພາຂອງຊາວໜຸ່ມສ
 ູງທີ່ສຸດໃ ນພາກພື້ນ. ການດື່ມສິ່ງມ
 ຶນເມົາ ຖືເປັນສ
 ິ່ງຍ
 ອມຮັບໄ ດ້
ໃນສັງຄົມລາວ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິ ຕໍ່ກັບບັນດາພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງນີ້
ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງແຕ່ພຽງຂະແໜງການດຽວເທົ່ານັ້ນ.
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3. ການພັດທະນາດ້ານບວກ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຜົນໂດຍກົງກັບສຸຂະພາບ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວລວມມີ ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ
ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃ ນການຕິ ດພະຍາດຕິດຕໍ່ ສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ອອກຈາກບ້ານໄປເຮັດວຽກ, ແລະ ບຸກຄົນທີ່ອ າໃສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຮັ ບເອົາ ແຮງງານ
ເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂ
 ອງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຂອງເສັ້ນທາງທີ່ດຂ
ີ ື້ນ ແລະ ລົດຍົນທ
 ີ່ມີປະສິດພາບສູງຂ
 ື້ນ ສົ່ງຜ
 ົນໃຫ້
 ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບ
ການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທ�ຳອື່ນໆ ທີ່ມີວິທີການດ�ຳລົງຊີວິດທີ່
ແຕກຕ່າງ ແ
 ລະ ອາດເປັນກະທົບທາງລົບຕໍກ
່ ັບຊາວໜຸ່ມລາວທີມ
່ ີຄວາມຕ້ອງການຢາກລອງ.
4. ຂາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸປະສັກດຽວທີ່ກີດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງຊາວໜຸ່ມ. ຄວາມຈ�ຳ
ເປັນ ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ທັດສະນະຄະຕິ ຂອງແພດໝໍ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແ ພດໝໍບໍ່ ສາມາດຮັກ ສາຄວາມລັບ ກໍ່ເຮັດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ
ບໍ່ເຂົ້າຫາການບໍລິການ. ການອາໄສໝໍຢາຟື້ນເມືອງ ຍັງຄົງມີຢູ່ໃນເຂດທີ່ການໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະສຸກມີຈ�ຳກັດ.
5. ຖົງຢາງອະນາໄມ ເຖິງຈະເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂ ດຍທົ່ວໄປ ແຕ່ກໍ່ເປັນວິທີການຄຸມກ�ຳເນີດທີ່ຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ ບໍ່ມັກນ�ຳໃຊ້ (ຍົກເວັ້ນໃ ນກຸ່ມແມ່
ຍິງຂາຍບໍລິການ). ແຕ່ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຮູບແບບການຄຸມກ�ຳເນີດອື່ນທີ່ຊາວໜຸ່ມສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ການມີລູກໂດຍບໍ່ພຶງປະສົງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເຮັດ
ໃຫ້ມີການເອົາລູກອອກແບບຜິດກ
 ົດໝາຍ ໃນສປປ ລາວ ຫຼື ໃນປະເທດເພື່ອນ
 ບ້ານ, ຫຼື ນ�ຳໃຊ້ຢາເມັດທີ່ບໍ່ໄດ້ກ
 ານລົງທະບຽນເພື່ອເຮັດໃຫ້
ລຸລູກ ທີໂ່ ດຍປາສະຈາກການແນະນ�ຳທາງການແພດ.
6. ຢູ່ໃນນິຕກ
ິ �ຳ ຫຼື ເອກະສານກ່ຽວກບ
ັ ນະໂຍບາຍ/ແຜນງານ ດ້ານສາທາລະນະສກ
ຸ ບໍ່ໄດ້ເຈາະຈງົ ສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແຕ່ໄດ້ລະ
ບຸອາຍຸທາງການໃນການຍິນຍອມເຫັນດ
 ີທາງດ້ານກົດໝາຍ.
7. ປະກົດວ່າແພດໝໍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສະເພາະເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ເພາະສະນັ້ນ,
ໂດຍສະເພາະ ພຕພ ມັກຈ
 ະບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບການປິ່ນປົວ ໃນຊາວໜຸ່ມ ທີບ
່ ໍ່ທັນມ
 ີຄວາມໝັ້ນໃ ຈທີ່ຈະປຶກສ
 າກັບຜູ
 ້ໃຫ້ບໍລິການ. ໃນຂະນະທີ່ ມີແຜນ
ງານທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ທນ
ຶ ຈາກຜູ້ໃຫ້ທນ
ຶ ກ່ຽວກບ
ັ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຂ
ຸ ະພາບຈະເລີນພນ
ັ , ແຜນງານເຫຼາົ່ ນ
 ີ້ ຍັງມ
ຂ
ີ ໍ້ຈ�ຳກັດທາງດ້ານພູມສັນຖານ
ແລະ/ຫຼື ເນັ
 ້ນໃສ່ພົນລະເມືອງສະ
 ເພາະກຸ່ມໃນວົງແຄບເທົ່ານັ້ນ.
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ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແມ່
 ນຖືກເຂົ້າໃຈວ່າບ
 ໍ່ແມ່ນບັນຫາທັງຈາກ FGDs ຫຼື KIIs ຈາກນາຍບ້ານ ແ
 ລະ/ຫຼື ຜູປ
້ ົກຄອງ.
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IV

ການສຶກສາ

ລະດັບການສກ
ຶ ສາຂອງຜູເ້ ປັນແມ່ ແມ່ນມີສາຍພົວພ
ນ
ັ ກ
ບ
ັ ການຢູ່ຫອ
ຼ ດ, ຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ ແລະການຮຽນຈບ
ົ ຊນ
ັ້ ຂອງລກ
ູ ຂອງ
ລາວ.91 ໂດຍສະເພາະ ການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ ທີ່ອີກ 10 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ອາດກາຍເປັນແມ່ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວຮຸ້ນຕໍ່ໄປ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນໃນ
ການກ�ຳນົດອະນາຄົດຊາດ.
ຄຸນະພາບຂອງການສຶກສາ ແ
 ມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບສ
 ິດທິຂ
 ອງນັກຮຽນຕໍ່ກັບການສຶກສາ, ແ
 ລະກວມເອົາຫຼາຍປະເດັນຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:
yy ການຮບ
ັ ປະກນ
ັ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສດ
ິ ສອນຂອງຄູອາຈານ ເພືອ
່ ສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມຄ
ີ ວາມສນ
ົ ໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ. ການພດ
ັ ທະນາ
ຫຼັກສູດ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ນັກຮຽນມີອານາຄົດທີ່ປະສົບຜ
 ົນສ�ຳເລັດໂດຍສ້າງທັກສະຊີວິດ, ທັກສ
 ະດ້ານວິຊາການ ແລະ ຄວາມຄິດສ
 ້າງສັນ ທີ່
ຈ�ຳເປັນຕເຂົ
ໍ່ າເຈົ້າ.
yy ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີປ
່ ອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງອ
 �ຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈ�ຳເປັນຕ
 ່າງໆ ລວມທັງ ສິ່ງ
ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ, ບ່ອນຫຼິ້ນ, ແ
 ລະສະຖານທີ່ຫຼິ້ນກິລາຕ່າງໆ, ແ
 ລະປົກປ
 ້ອງຈາກສິ່ງເສບຕິດ.
ການວິໄຈນີ້ ແລະຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການສຶກສາ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ ບໍ່ທັນໄດ້ຕ
 ອບສະໜອງບັນທັດຖານເຫຼົ່ານີ້
ເທົ່າທີຄ
່ ວນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ເປັນການສຶກສາພາກບັງຄັບ ໃນ ສປປ ລາວ, ອັດຕາການສ�ຳເລັດການສຶກສາໃນຊັ້ນປະຖົມມີພຽງ 65% ໃນປີ
2012. ຄ່າສະເລ່ຍປີເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແມ່ນ 8.8 ປີ ສ�ຳລັບເພດຊາຍ ແລະ 7.6 ປີສ�ຳລັບເພດຍິງ. ໃນທົ່ວປະເທດ, ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເດັກນ້ອຍ
(44.6%) ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ(11-17 ປີ) ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ; ແລະ 25% ແມ່ນຍັງເຂົ້າຮຽນ ໃນຊັ້ນປະຖົມ ສ່ວນ
30% ແ
 ມ່ນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເລີຍ.92
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4.1 ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ແ
 ຜນງານດ້ານການສຶກສາສ�ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ເ ຍົາວະຊົນ

ໃນມາດຕາ 6 ວ່າດ້ວຍ ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ກັບການສຶກສາ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ 2007) ໄດ້ກ່າວເຖິງການສົ່ງເສີມການສຶກສາ ແລະ
ການຝຶກອ
 ົບຮົມໃຫ້ກ
 ັບພົນລະເມືອງທັງໝົດທຸກຄ
 ົນ, ໂດຍບໍ່ມີການຈ�ຳແນກຊົນເຜົ່າ, ສີຜິວ, ສາດສະໜາດ, ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ຖານະທາງເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ທກ
ຸ ຄ
ນ
ົ ແມ່ນມ
 ີສດ
ິ ຕໍ່ການສກ
ຶ ສາຊນ
ັ້ ປະຖົມ ເຊິງ່ ເປັນພາກບງັ ຄັບ, ເລີມ
່ ແຕ່ອ
 າຍຸ 6 ປີ (ມາດຕາ 17). [ການສກ
ຶ ສາໃນຊນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕ
ນ
ົ້ ແມ່ນ
ເປັນທາງເລືອກ, ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ທຸກຂົງເຂດ/ພື້ນທີ່]. ຜົນຈາກຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ວ່າມີບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຫົນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ໂ ດຍສະ
ເພາະໃນເຂດຊົນເຜົ່າ, ຍັງບ
 ໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນໄດ້. ໃນມາດຕາ 18, 20 ແລະ 22 ວາງໄລຍະເວລາຂອງປີຮຽນ ສ�ຳລັບຊ
 ັ້ນປະຖົມ (5 ປີ), ມັດ
ທະຍົມຕອນຕົ້ນ (4 ປີ) ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ (3 ປີ). ການສຶກສາຂັ້ນວ
 ິຊາຊີບ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ລະດັບ ລະຫວ່າງ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ. ການ
ສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ປະລິນ
 ຍາຕີ ແ
 ມ່ນຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປີ.
ສິດທິໃນການສຶກສາ ແມ່ນໄດ້ມີການອະທິບາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (ປີ 2007).
ສິດໃນການສຶກສາ ທີແມ່
່ ນ 1 ໃນ 10 ສິດຂ
 ອງເດັກນ້ອຍ, ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານປົກປ
 ້ອງ ໃນມາດຕາທີ 3 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ມາດຕາທີ 30 ໄດ້ກ
 �ຳນົດຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ເຖິງຊາວໜຸ່ມທີ່ພິການ ມີສິດເທົ່າທຽມໃນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວ
 ິຊາຊີບ ໂດຍບຖ
ໍ່ ືກແບ່ງແ
 ຍກ. ໃນນະໂຍບາຍການສຶກສາຮຽນ
ຮ່ວມ (ປີ 2011) ລັດຖະບານໄດ້ສ
 ະໜັບສະໜູນ ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂອັນສ
 ະດວກ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ພິການ ແລະສົ່ງເສີມຂ
 ະແໜງເອກະຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມແ
 ລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແ
 ລະສາກົນ ເພື່ອສ
 ະໜັບສະໜູນກ
 ານສຶກສາ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍແ
 ລະຊາວໜຸ່ມຜູ້ພິການ.
ການສຶກສາ ຍັງໃຫ້ໄດ້ຮັບກ
 ານສະໜັບສະໜູນ ຈາກສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊາຊົນ ປະຕິວັດລ
 າວ. ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍ ຄະນະກ�ຳມະທິການ ຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (ປີ 2009), ມາດຕາທີ 9 ວ່າດ້ວຍ ສິດ ແລະໜ້າທີ່, ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ສິດທິຕົ້ນຕໍ ຂອງຄະນະກ�ຳມະການຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລ
 າວ ໃນການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ເຍົາວະຊົນ (ອາຍຸ 9-15 ປີ) ແລະ ຊາວໜຸ່ມ (ອາຍຸ
15-35 ປີ) ກ່ຽວກັບ ແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ຄວາມສາມະຄີ ພ້ອມກັນນັ້ນກ
 ໍ່ເວົ້າເຖິງ ການປົກປ
 ້ອງຜົນປ
 ະໂຫຍດ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
ໂດຍການວາງແຜນຍຸດທ
 ະສາດ ແ
 ລະແຜນ
 ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະເຍົາວະຊົນ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoEs), ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຫຼາຍກວ່າກະຊວງອື່ນໆ ຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ. ໃນແຜນການ
ປະຈຸບັນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ�ຳນົດບູລິມະສິດໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມສ�ຳລັບໝົດທຸກຄົນ. ກະຊວງ ໄດ້ມີຍຸດ
ທະສາດໃນການປະຕິຮບ
ູ ການສກ
ຶ ສາ ລວມທັງກ
 ານເພີມ
່ ປ
ກ
ີ ານຮຽນ ໃນຊນ
ັ້ ມດ
ັ ທະຍົມຕ
ນ
ົ້ ຈາກ 3 ປີ ເປັນ 4 ປີ. ສະຖາບນ
ັ ພັດທະນາຜູ້ບໍລຫ
ິ ານການ
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ກະຊວງສາທາ ແ
 ລະ ສູນສ
 ະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດ(2012). ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
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ສຶກສາ ໄດ້ຖ
 ືກສ
 ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອປັງປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອ
ູ າຈານ. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີແຜນທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ, ແຕ່ວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີແຜນດ�ຳເນີນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດ
ທະສາດນີ້.
ກອບການພັດທະນາການສຶກສາ (ປີ 2009-2015) ຂອງກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນ
ຖານສ�ຳລັບເດັກຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ທີມ
່ ີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຢໃູ່ ນເຂດຊົນນະບົດ. ແຜນງານທີ່ຍັງບ
 ໍ່ໄດ້ຮ
 ັບທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອ ສ�ຳລັບການ
ຂະຫຍາຍໂອກາດ ປະກອບມີແຜນງານການສຶກສາແບບທຽບເທົ່າ ແລະການກັບເຂົ້າຮຽນຄືນຂອງຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ຍັງວ່າງງານ
ທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ. ໄດ້ວາງແຜນຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ທີຍ
່ ັງບ
 ໍ່ທັນໄ ດ້ຮ
 ັບທ
 ຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອຢ່າງພຽງພໍ) ເພື່ອເພີ່ມຈ�ຳນວນຫ້ອງ
ຮຽນໃນຊນ
ັ້ ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕນ
ົ້ , ແລະມດ
ັ ທະຍົມຕອນປາຍ ແລະປັບປງຸ ການສກ
ຶ ສາວຊ
ິ າຊບ
ີ ໃນຊນ
ັ້ ທດ
ັ ທະຍມ
ົ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງທຸກ
ຍາກ ແ
 ລະ ດ້ອຍໂອກາດ/ຂາດເຂີນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີສ
່ ຸດ.
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ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍງັ ມຄ
ີ ວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບ ຕໍ່ກບ
ັ ວຽກງານອາຊີວະສກ
ຶ ສາ. ອີງຕາມຂໍ້ມນ
ູ ຈາກ ກະຊວງ, ການເຂົາ້ ຮຽນໃນຂະແໜງອາຊີ
ວະສຶກສາ ແມ່ນກວມພຽງແຕ່ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງໂກຕາທັງໝ
 ົດທີ່ກ�ຳນົດໃຫ້ສ�ຳລັບຂ
 ະແໜງດັ່ງກ່າວ
 . ສາຍເຫດຫຼັກ ອາດເນື່ອງມາຈາກການທີ່ສັງຄົມຍັງ
ບໍ່ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນຂອງຂະແໜງອາຊີວະປຽບທຽບໃສ່ການສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ເຖິງວ່າຈ
 ະມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ທາງດ້ານວິຊາການໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ກໍ່ສ້າງ ແລະບໍ່ແຮ່ ເມື່ອທຽບໃສ່ຕໍາແໜງງານໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງກໍ່ຕາມ, ເຊິ່ງແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້
ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ສູນກາງຊາວໜ່ມ
ຸ ແລະ ການສ�ຳພາດກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອ�ຳນາດການ
ປົກຄອງ.
ກະຊວງ ສກ
ຶ ສາທກ
ິ ານ ແລະ ກລ
ິ າ ໄດ້ສ້າງແຮງຈງູ ໃຈ ຕໍ່ກບ
ັ ຂະແໜງອາຊີວະສກ
ຶ ສາ ເຊັນ
່ ບໍ່ມກ
ີ ານສອບເສັງເຂົາ້ ແລະ ການໃຫ້ເບ້ຍລ້ຽງສ�ຳລບ
ັ ນກ
ັ ຮຽນ,
ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນພຽງພໍຕໍ່ກັບການເພີ່ມຈໍານວນນັກຮຽນ. ມັນມີຄວາມຕ້ອງນິຕິກ�ຳທີ່ເອື້ອອ�ຳນວຍ, ການເຜີຍແ
 ຜ່ຂ
 ໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ
ການສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນຂະແໜງ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ. ໃນປະຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ�ຳລັງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍ
ການຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ເຊິ່ງຈະນ�ຳສະເໜີເຂົ້າໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນທ້າຍປີ 2013. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຍຸດທະສາດການສຶກສາວິຊາຊີບ ໃນຂັ້ນ
ມັດທະຍົມສຶກສາ ທີ່ໄດ້ທົດລອງ ໃນ 6 ໂຮງຮຽນ ໄດ້ແບ່ງເວລາການຮຽນອອກເປັນການສຶກສາທົ່ວໄປ (60%) ແລະ ການຮຽນອາຊີວະ (40%),
ເຊິ່ງຫຼັງຈາກຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕ
 ອນປາຍ ພວກເຂົາຈະສາມາດໄດ້ຮ
 ັບວ
 ິຊາສະເພາະ/ຄຸນວຸດທ
 ິໃດໜຶ່ງ.
 ຜນງານການສຶກສາ ກໍຍ
ແ
່ ັງເປັນບູລິມະສິດ ຂອງຫຼາຍອົງການຈັດຕ
 ັ້ງພາຍໃນແລະສາກົນ ທີເ່ຮັດວ
 ຽກໃນ ສປປ ລາວ. ໃນການທົບທ
 ວນແຜນງານ ໃນ
ການວິໄຈຄັ້ງນີ້, ພົບວ
 ່າ ມີທ
 ັງໝົດ 21 ແຜນງານທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານການສຶກສາ (ລວມທັງ ສຸຂະສຶກສາ) ຫຼື ການພັດທະນາທັກສະ ລວມມີການເຊື່ອມ
ສານແຜນງານ ເຂົາ້ ໃນລະບົບການສກ
ຶ ສາທາງການ, ເຊັນ
່ ໂຄງການຫຼກ
ັ ສູດທັກສະຊວ
ີ ດ
ິ , ແລະ ແຜນງານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກບ
ັ ທລ
ຸ ະກດ
ິ ຂອງ ອົງການ ILO
ໃນໂຮງຮຽນມດ
ັ ທະຍມ
ົ ທ
ຖ
ີ່ ກ
ື ຄດ
ັ ເລືອກ; ການສກ
ຶ ສານອກລະບົບ ເຊິງ່ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ ສງົ່ ເສີມໂ ອກາດໃນການຮໍ່າຮຽນສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມນອກໂຮງຮຽນ
ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ເຊັ່ນ ແຜນງານຄູເຄື່ອນທີ່; ແລະແຜນງານການສຶກສານອກລະບົບທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາປະຊາຊົນເປົ້າ
ໝາຍກ່ຽວກັບບັນຫາສະເພາະ ເຊັ່ນ ແຜນງານປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ຄວາມພິການ. ແຜນງານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາທັກສະ
ກວມເອົາ 6 ໃ ນ 7 ແຜນງານລະດັບຊາດ ແ
 ລະ ໂ ດຍທົ່ວໄ ປມີຂອບເຂດການປົກຄຸມທີ່ກວ້າງຂວາງ.
 ຜນງານການພັດທະນາທັກສະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມວ
ແ
 ິຊາຊີບ, ເຊັ່ນແ
 ຜນງານທີ່ ຈັດຕ
 ັ້ງໂດຍອົງການເພື່ອນມິດ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ້ານການ
ຄ້າມະນຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜນງານຈ�ຳນວນຫຼາຍ ມີຈຸດສຸມໃສ່ທັກສະຊີວິດໂ ດຍລວມ, ເຊັ່ນແ
 ຜນງານທາງສະຖານີວ
 ິທະຍຸທ
 ີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ແຜນງານທີ່
ເນັນ
້ ໃສ່ການຝຶກອບ
ົ ຮົມອາຊີວະ ສ່ວນຫາຼ ຍມີກຸ່ມເປົາ້ ໝາຍແມ່ນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ: ເດັກນ້ອຍຂ້າງຖະໜົນ, ແມ່ຍງິ ແລະເດັກນ້ອຍຜູ້ທເຫຍື
ີ່
ອ
່ ຂອງການຄ້າ
ມະນຸດ, ແມ່ຍິງທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງເພດ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ເຖິງວ່າບ
 າງແຜນງານການພັດທະນາທັກສະບໍ່ຮັບກ
 ານວິເຄາະ, ຍັງມີສູນການຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານອາຊີວະ ແລະທັກສ
 ະວິຊາການ ຈ�ຳນວນຫຼາຍທີໄ່ ດ້ຖືກຈ
 ັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດໃ ນລະດັບຊ
 າດ ໂດຍກົງ ຫຼື ຮ່ວມກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີກ
 ານສັງຄົມ (ຈ�ຳນວນ = 4 ແຫ່ງ), ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຈ�ຳນວນ = 21 ແຫ່ງ) ແລະ ສູນກ
 າງສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ (ຈ�ຳນວນ = 2 ແ
 ຫ່ງ). ນີແ
້ ມ່ນກວມເອົາ 10 ສູນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແ
 ລະ ອີກ 18 ສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.

4.2 ສະພາບດ້ານການສຶກສາ
4.2.1 ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຮູ້ໜັງສື
ໂ ດຍຜ່ານການທບ
ົ ທວນເອກະສານທງັ ໝ
 ດ
ົ , ການຄາດຄະເນການຮໜ
ູ້ ງັ ສ
 ື ແລະລະດັບການເຂົາ້ ໂ ຮງຮຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ
 ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນປີ 1992, 58.8% ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມ, ແລະ 47% ແມ່ນຜ
 ູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ
 ຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊ
 ັ້ນປະຖົມ. ໃນປີ 2012
ຕົວເລກຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 95.2% ຂອງຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປ
 ະຖົມ, ແລະ 70% ໄດ້ຮ
 ຽນຈົບຊັ້ນ
ປະຖົມ. ໃນໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ, ການຮູ້ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ (ລວມທັງ ເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ) ມີການເພີ່ມຂື້ນພຽງແຕ່
71.1% ຫາ 73.1%. ໃນປີ 2012, ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ LSIS ພົບວ່າ 2ໃນ3 ຂອງຊາວໜຸ່ມຍ
 ິງ (ອາຍຸ 15-24 ປີ) ແລະ 3
ໃນ 4 ຂອງຊາວໜຸ່ມຊາຍ ໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ ຮູ້ໜັງສື. ອັດຕາການຮໜ
ູ້ ັງສື ຂອງກຸ່ມ 15-19 ປີ ແມ່ນສູງກ
 ວ່າ ອັດຕາຂອງກຸ່ມອ
 າຍຸ 20-24 ປີພຽງ
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ເລັກນ້ອຍ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຊາດ (ເບິ່ງຮູບ 4, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ກໍ່ຍັງພົບວ່າມີ
ຄວາມກ່ຽວພັນທ
 າງບວກ ກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າລາວ-ໄຕ ຊຶ່ງມີລ
 ະດັບກ
 ານຮູ້ໜັງສື ທີສ
່ ູງກ
 ວ່າ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າຈີນ-ຕິເບດ.93

4.2.2 ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມດ້ານການສຶກສາ
ໃ ນທວ
ົ່ ປ
 ະເທດ, ໂດຍລວມແມ່ນບໍ່ມຄ
ີ ວາມແຕກໂຕນກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ລະຫວ່າງເດັກຍ
 ງິ -ເດັກຊ
 າຍ ທີເ່ ຂົາ້ ຮຽນໃນຊນ
ັ້ ມ
ດ
ັ ທະຍົມ. ເຖິງຢ
 ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີ່ສ�ຳຄັນ ແມ່ນພົບໃນບາງກຸ່ມຂອງພົນລະເມືອງ; ຂໍ້ເສຍປຽບຂອງເດັກຍິງ ໃນການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແມ່ນມີ
ຫຼາຍສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ດ�ຳລົງຊີວິດໃນບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸດ (ຄ່າດັດຊະນີຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນ 0.66
ລະຫວ່າງເດັກຍງິ /ເດັກຊາຍ), ແລະລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ ໃນຄອບຄົວໃນກຸ່ມພາສາປາກເວົາ້ ມົງ້ -ມຽນ (ຄ່າດດ
ັ ຊະນີຄວາມເທົາ່ ທ
 ຽມກນ
ັ ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນ 0.73 ລະຫວ່າງເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍ).94


 ໍ້ມນ
ຂ
ູ ເກັບກ�ຳຈາກຊາວໜຸ່ມໃນການສກ
ຶ ສາຄງັ້ ນ
 ີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ ແລະເຂດຊນ
ົ ນະບົດທມ
ີ່ ເສັ
ີ ນ
້ ທາງເຂົາ້ ເຖິງຍາກ, ຊາວໜຸ່ມບໍ່
ຄ່ອຍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາເນື່ອງຈາກວ່າ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການປູກເຂົ້າ ແລະລ້ຽງສັດ ແມ່ນອາຊີບຫຼັກ. ສ�ຳລັບເດັກຊາຍ, ການເຂົ້າຮຽນ
ໃນລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຖ້າພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາສາມາດຈ່າຍຄ່າອຸປະກອນການຮຽນ, ເສື້ອຜ້າ ແລະ ການເດີນທາງໄປໂຮງ
ຮຽນໄດ້.
ສ�ຳລັບເດັກຍິງ, ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມເດັກຍິງຈາກຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ແມ່ນບໍ່ມີ
ໂອກາດທຈ
ີ່ ະໄດ້ເຂົາ້ ໂຮງຮຽນກາຍຊນ
ັ້ ປະຖມ
ົ ເນືອ
່ ງຈາກອປ
ຸ ະສັກທາງດ້ານວດ
ັ ທະນະທ�ຳ ແລະການທບ
ີ່ ໍ່ເຫັນປະໂຫຍດຂອງການສກ
ຶ ສາຕໍ່ກບ
ັ ຄອບຄົວ
ແລະຊຸມຊ
 ົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກຸ່ມເດັກຍ
 ິງອາຍຸ 14-19 ປີສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊ່ວຍ
ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ, ບາງຄົນອອກໂຮງຮຽນເພື່ອ
ແຕ່ງງານ, ມີຜົວ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປູກຕົ້ນຊາ.

Education

ໃນເຂດທີ່ການແຕ່ງງານ ແລະການມີລູກແຕ່ນ້ອຍເປັນເລື່ອງທ�ຳມະດາ, ບໍ່ມີແຮງຈູງ
ໃຈທແ
ີ່ ຮງກ້າ ທີເຮັ
່ ດໃຫ້ເດັກຍງິ ໄດ້ຮຽນເກີນຊ
ນ
ັ້ ປ
 ະຖົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເດັກຍງິ 
ບາງຄນ
ົ ທີຢ
່ ໃູ່ ນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ ລວມທັງຜ
 ູ້ທເີ່ ຂົາ້ ຮ່ວມກຸ່ມສນ
ົ ທະນາບອກວ່າພວກເຂົາ
ຢາກສືບຕໍ່ຮຽນຖ້າມທ
ີ ນ
ຶ ຮອນ ແລະ ກົນໄກທີໃ່ ຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົາ້ ຮຽນໃນຊນ
ັ້ ມດ
ັ ທະ
ຍົມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້ບ້ານຂອງພວກເຂົາກໍ່ຕາມ. ໃນກຸ່ມສົນທະນາ
ຫຼກ
ັ ຮ່ວມກບ
ັ ຜູ້ປກ
ົ ຄອງ ແລະ ນາຍບ້ານ, ໄດ້ມກ
ີ ານກ່າວເຖິງຊາວໜຸ່ມທີພ
່ ກ
ິ ານ ລວມ
ທັງກ
 ານບໍ່ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການສກ
ຶ ສາລະດັບ ສູງກ
 ວ່າຊນ
ັ້ ມ
ດ
ັ ທະຍົມປ
 ທ
ີ ີ 3 ແລະ ບນ
ັ ຫາ
ການຈ�ຳແນກ.

ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນ
 ເຂດຊົນນ
 ະບົດ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແມ່ນງ່າຍກວ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ່າ ໃນເຂດຕົວເມືອງ
ທຽບໃສ່ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນອັດຕາສ່ວນເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ສູງກວ່າ ໃນເຂດຕົວເມືອງ (ເບິ່ງຮູບພາບ3, ເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 3).95 ປະຊາຊົນທີ່ຖືກສ�ຳພາດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ສຶກສານອກຈາກການຮູ້ໜັງສືຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຊິ
 ່ງມີຄວາມຈ�ຳເປັນເພື
 ່ອເຂົ້າເຮັດວ
 ຽກຢູ່ໃນບາງໂຮງງານ.

4.2.3 ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແ
 ລະ ການປະລະການຮຽນ
ຊາວໜຸ່ມທີໄ່ ດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມການສົນທະນາກຸ່ມ ທີເ່ ຂົາ້ ໂຮງຮຽນ ຫຼື ໄດ້ເຄີຍເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ເລົາ່ ກ່ຽວກບ
ັ ກດ
ິ ຈະກ�ຳທີພ
່ ວກເຂົາມກ
ັ ໃນໂຮງຮຽນ ເຊັນ
່ ກລ
ິ າ
ໂດຍສະເພາະ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຊາຍ. ສ່ວນເດັກຍິງແມ່ນມັກດ້ານການພົວພັນທາງດ້ານສັງຄົມຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນເວລາ
ທີເຂດ
່ ໂຮງຮຽນ ແມ່ນສະອາດ ແລະ ສະຫງົບ, ລວມທັງສ
 າຍພົວພັນກບ
ັ ຄອ
ູ າຈານ, ການຫຼນ
ິ້ ເກມ ແລະ ໜ້າທຮ
ີ່ ບ
ັ ຜິດຊອບໃນການຮັກສາຄວາມສະອາດ
ຂອງເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ. ແຕ່ທາງກົງກັນຂ້າມ ເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບ ແລະ ບໍ່ສະອາດ, ແລະ ຄູອາຈານມີຄວາມ
ເຂັ້ມງວດເກີນໄປໃນການໃສ່ໂທດ ຫຼື ຂາດແຮງຈູງໃຈໃນການສິດສອນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມບໍ່ຢາກໄປໂຮງຮຽນ: ໃນການສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງ
ກ່າວນີ້ ເຫັນວ່າຊາວໜຸ່ມຍິງກ້າສະແດງອອກກວ່າຊາວໜຸ່ມຊາຍ.

ເຮືອນຫຼັງນ້ອຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍ
ເຮັດໄຮ່. ເດັກຍິງອອກໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າເດັກຊາຍ
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ການສຶກສາວິໄຈ ໃນປີ 2009 ກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕໍ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພົບວ່າ 2 ສາ
ເຫດຫຼັກທີ່ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນລາຍຮັບຂອງພໍ່ແມ່ຕ່ໍາ (23% ຂອງການ
ອອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນໃ ນກຸ່ມທພ
ີ່ ໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົາ້ ມີລາຍຮັບຕໍ່າກວ່າ 200,000 ກີບຕໍ່
ເດືອນ) ແລະ ໄລຍະທາງໄກ ລະຫວ່າງບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ (22.5% ຂອງການອອກ
ໂຮງຮຽນລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນໄກກວ່າ 10 ກມ). 96

93

ກະຊວງສາທາ ແ
 ລະ ສູນສ
 ະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດ(2012). ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
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Ibid.

95

ກະຊວງສາທາ ແ
 ລະ ສູນສ
 ະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດ(2012). ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
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ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ອົງການ ADB (2009). Obstracles to school attendance and strategies for increasing the number of children in
schools.
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ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກກຸ່ມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊ່ວງໄລຍະເວລາຕົ້ນຕໍທີ່ຊາວໜຸ່ມອອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນໃນໄລຍະອາຍຸທີ່ຈະເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ. ເມື່ອເດັກນ້ອຍອາຍຸໄດ້ 10 ປີ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ
ພວກເຂົາກາຍເປັນແຫຼ່ງແຮງງານທີ່ສ�ຳຄັນໃນການຊ່ວຍຄອບຄົວປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ; ສະນັ້ນ, ແຮງງານຂອ
 ງພວກເຂົາຈຶ່ງມ
 ີຄວາມຕ້ອງການໃນຄອບຄົວ
(ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງເດັກຊາຍ).
ຊາວໜຸ່ມຍິ ງທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ອາດຖືກໃຫ້ຢູ່ເຮືອນເພື່ອ
ເບິງ່ ແຍງນ້ອງໆ. ຊາວໜຸ່ມທີອ
່ ອກໂຮງຮຽນ ເພືອ
່ ໄປເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດ
ທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອແຕ່ງງານ ແລະ ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວ. ການຖືພາ ເຊິ່ງສ່ວນ
ຫຼາຍມັກຈະນ�ຳໄປສູ່ການແຕ່ງງານ ເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ.

ຊາວໜຸ່ມໃນອາຍຸ 14-15 ປີ
ແມ່ນໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະແຕ່ງງານ.
ຜູ້ປົກຄອງ,ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ໃນຕົວເມືອງ ການອອກໂຮງຮຽນມີແນວໂນ້ມເກີດຂຶນ
້ ຊ້າກວ່າ, ຫຼງັ ຈາກພວກເຂົາຈົບຊັນ
້ ມັດ
ທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຊາຍທີ່ເລີ່ມໃຊ້ເວລາກັບໝູ່, ຫຼິ້ນເກມຄອມພິວເຕີ ແລະ
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກໝູ່ຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນແລ້ວ. ບາງຄົນເສັງບໍ່
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ
ຜ່ານກໍ່ອອກໂຮງຮຽນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ສິງ່ ນີອ
້ າດເປັນບັນຫາ ສ�ຳລັບເດັກຊາຍ ທີພ
່ ໍ່ແມ່ຕ່າງ
ກໍ່ພາກັນເຮັດວຽກ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຫ້
ຄ້າງຫ້ອງເຮັດໃ ຫ້ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ
ການຊີນ
້ �ຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕັງ້ ໜ້າ ເພືອ
່ ໃຫ້ສບ
ື ຕໍ່ເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ. ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ
ໄປເຮັດວຽກ (ຂາຍເຄື່ອງ)
ອາດ ຈ ະຢູ່ ບ້ າ ນ ເພື່ອ ຊ່ວຍ ທຸ ລະ ກິດຄ ອບຄົວ ຖ້າຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາບໍ່ປະສົບຜົນສ�ຳ

ເດັກຍິງມີຄວາມສ່ຽງ ເມື່ອພວກເຂົາຖືພາ.
ພວກເຂົາອອກໂຮງຮຽນ

Education

ເລັດ: ອຸປະສັກດ້ານການເງິນ ແມ່ນມີນໍ້າໜັກສູງ ທີສ
່ ້າງໂອກາດໃຫ້ອອກໂຮງຮຽນ ເພືອ
່ ສ້າງລາຍ
ຮັບສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ໃນເຂດຕົວເມືອງ.

ບາງຄົນອອກໂຮງຮຽນ (ເດັກຊາຍ)
ຍ້ອນຕິດຢາ
ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 15-19 ປີ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ

 ຶ່ງໃນເຫດຜົນຂ
ໜ
 ອງການອອກໂຮງຮຽນ ທີໄ່ ດ້ຍ
 ົກຂຶ້ນ ໃນເຂດ ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ
ແມ່ນການຕິດຢາເສບຕິດ. ຊາວໜຸ່ມເພດຊາຍ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ແມ່ນຢູໃ່ ນສະຖານະ
ພາບທີສ
່ ່ຽງທີສ
່ ດ
ຸ ໃ ນການເຂົາ້ ເຖິງຢາເສບຕດ
ິ , ແລະ ການຕັດສິນໃຈອອກໂຮງຮຽນ ອາດກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການຂາຍຢາເສບຕິດ ເພືອ
່ ຫາເງິນ ຫຼື ຜົນກະທົບຂອງຢາບ້າ ຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການ
ຮ�່ຳຮຽນ ໃ ນໂຮງຮຽນ ຂອງພວກເຂົາ.

ໃນຂົງເຂດຂອງການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ, ຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍຄົນບອກວ່າ ຄວາມກົດດັນຈາກໝູ່ແມ່ນປະເດັນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບອິດທິພົນ
ຂອງໜູ່ ໃນການຊກ
ັ ນໍາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຂົາ້ ຮ
 ່ວມກິດຈະກໍາທີບ
່ ໍ່ເປັນທຍ
ີ່ ອມຮັບ ເຊັ່ນ ການອອກໂຮງຮຽນ, ການແຂ່ງລດ
ົ , ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ສ�ຳລັບຊາວ
ໜຸ່ມຊາຍ ແລະ ການມີເພດສ�ຳພັນກ່ອນໄວອັນຄວນສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຍິງ.

4.2.4 ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຍັງເປັນເລື່ອງຍາກສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປີ
2010 ບົດລາຍງານ ການສ�ຳຫຼວດກ�ຳລັງແຮງງານ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີພຽງ 2.95% ຂອງພົນລະເມືອງລາວທັງໝົດ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-64 ປີ ໄດ້ຮັບ
ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ວິ ຊ າຊີ ບ ໃນຮູບ ແບບໃດໜຶ່ງ . 97 ສ�ຳລັບກຸ່ ມອາຍຸ 15-19 ປີ, ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ
ການຕັດຜົມ, ຖັກແຊ່ວ ແລະ ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ. ສ�ຳລັບໃນກຸ່່ມອາຍຸ 20-24 ປີ ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປຫຼາຍ
ທີ່ສຸດ ແມ່ນການຮຽນຂັບຂີ່ລົດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ/ຊອບແວ.
ໃ ນກຸ່ມສ
 ົນທະນາກັບພໍແ
່ ມ່ ແລະຊາວໜຸ່ມໄດ້ຊ
 ່ວຍຊີໃ້ ຫ້ເຫັນສາຍເຫດວ່າເປັນຫ
 ຍັງຊາວໜຸ່ມ ຈຶ່ງບ
ນ
ໍ່ ິຍົມເຂົ້າຮ
 ຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພວກເຂົາຈະສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້. ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດວ່າ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຂອງຕົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງໃນສາຍພັກ, ແທນທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າຮຽນສາຍອາຊີວະ ເຊິ່ງເປັນການເປີດໂອກາດອັນແນ່
ນອນໃຫ້ສາມາດມີວຽກເຮັດງານທ�ຳສ�ຳລັບແຮງງານທີມ
່ ສ
ີ ມ
ີ .ື ຊາວໜຸ່ມທບ
ີ່ ໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນການສກ
ຶ ສາ ຫຼື ເງິນສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການສຶກສາ ມີຄວາມ
ດີໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະ, ແ
 ຕ່ສ
 ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາບໍ່ມີພື້ນຖານການສຶກສາທີຕ
່ ້ອງການໃນການສະໝັກຮ
 ຽນ.
ໃ ນຫາຼ ຍການສໍາພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມນ
ູ ຫຼກ
ັ (KIIs) ກບ
ັ ອົງຂ
 ອງລດ
ັ ຖະບານ ໄດ້ເວົາ້ ເຖິງບນ
ັ ຫາຂອງ
ຊາວໜຸ່ມທີຖ
່ ກ
ື ສົງ່ ເສີມຈ
 າກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ ເພືອ
່ ເຂົາ້ ຮ
 ຽນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ,
ໂດຍຫວັງວ
 ່າຈະໄດ້ເຂົາ້ ເປັນລ
ດ
ັ ຖະກອນ ເຊິງ່ ຄວາມຄາດຫວັງນ
ອ
ີ້ າດບໍ່ສາມາດບນ
ັ ລຸໄ ດ້, ໃນ
ຂະນະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທັກສະວິຊາຊີບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການ ຂອງຂະແໜງອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ ແລະ ກະສິກ�ຳ. ສະນນ
ັ້ , ກະຊວງສກ
ຶ ສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶງ່ ໄດ້ພະຍາຍາມຫຼຸດຈຸດສ
ມ
ຸ ໃສ່ການສຶກສາລະດບ
ັ ປ
 ະລິຍາຕີ ແລະ ເນັນ
້ ໃສ່ການຝກ
ຶ ອ
ບ
ົ ຮົມ
ທັກສ
 ະຕ່າງໆທແ
ີ່ ທດເໝາະກັບວຽກງານທີ່ມີຢູ່.
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 ັກຮຽນທີ່ຮຽນດີ ບໍສ
ນ
່ າມາດທີ່ຈະສືບຕ
 ໍ່ຮຽນ
ໄດ້ ຖ້າພ
 ວກເຂົາບ
 ໍ່ຮູ້ຈັກໃ ຜ (ບໍ່ມີເສັ້ນສ
 າຍ)
ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ

ມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບ
ເວລາຮ່ວມເຂົາ້ ເປັນປະຊາຄມ
ົ ເສດຖະກິດອ
 າຊຽນ. ບັນຫາດັງ່ ກ່າວຖວ
ື ່າເປັນສງິ່ ທ້າທາຍ, ໂດຍສະເພາະ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດທີຍ
່ ງັ ຂາດ
ການສຶກສາໃນລະບົບສາມັນ ຫຼື ການຝຶກວິຊາຊີບ.

ສະເພາະຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງອັນດັບໜຶ່ງ ແລະ ອັນດັບ
ສອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ຄ່າຮຽນ, ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ, ປຶ້ມຮຽນ ແລະ ບ
 ່ອນພັກເຊົາ ເຮັດໃຫ້ການສຶກ
ສາຫຼັງມັດທະຍົມສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນສ�ຳລັບຜູ້ທຮ
ີ່ ັ່ງມີເທົ
 ່ານັ້ນ. ຂໍມ
້ ູນຈາກການສ�ຳຫຼວດດັດ
ຊະນໝ
ີ າຍສງັ ຄົມ ລາວ (LSIS)ຍັງຢັງ້ ຢນ
ື ໃຫ້ເຫັນສ
 າຍພວ
ົ ພັນລະຫວ່າງເຂດຕວ
ົ ເມືອງ,
ກຸ່ມຄົນຮັ່ງມີ, ແລະ ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່ (ເບິ່ງໃນຮູບທີ 3, ເອກະສານ-ຊ້ອນ
ທ້າຍ 3).98

ຊາວໜຸ່ມບາງຄົນທີ່ໂຊກດີ ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮ
 ັບທຶນກ
 ານສຶກສາ ເພື່ອເຂົ້າຮ
 ຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ແຕ່ການສົນທະນາກຸ່ມໄດ້ຊ
 ີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຈ
 �ຳນວນ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະມີໂອກາດຮັບທຶນດັ່ງກ່າວ: ມີພຽງນັກຮຽນ 2-3 ຄົນ ຕໍ່ເມືອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ອາດຈະໂຊກດີໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງງົບປະມານ
ສ�ຳລັບຄ່າຮຽນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການດ�ຳລົງຊີວິດ. ສ່ວນຜູ້ອື່ນໆ, ການຂາດການພົວພັນ ຫຼື ຮູ້ຈັກໃຜ, ອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ຳກັດຄວາມສາມາດໃນ
ການຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມ. ຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງ ບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງວ່າ ເດັກຍິງຈະຮັບທຶນການສຶກສາ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງອອກໄປ
ອາໃສຢູ່ໄກຈາກຄອບຄົວ.

ຂ້ອຍໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານຝືກອົບຮົມທ
 າງດ້ານບັນຊີ, 
ແຕ່ວຽກທີ່ມີຢູ່ແມ່ນສຳລັບແ
 ມ່ບ້ານ ສະນັ້ນ
ຂ້ອຍຈຶ່ງບ
ສ
ໍ່ າມາດຊອກວຽກເຮັດ.
ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ

4.3 ອຸປະສັກຕ
ກ
ໍ່ ານສຶກສາ

Education

 າກການສນ
ຈ
ົ ທະນາກຸ່ມກັ
 ບນກ
ັ ສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກັບຊາວໜຸ່ມ ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ
ແລະຕົວເມືອງ, ພວກເຂົາຍົກບັນຫາຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ ແຜນງານການສຶກສາ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ມີຢູ່ໃນ ລາວ ແລະ ປະເພດຂອງວຽກທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດແຮງງານ.
ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍໄ່ ດ້ປູ
 ພື້ນຖານໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ
ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາຄາດ
 ຫວັງໄ ວ້.

ອຸປະສັກຕໍ່ການສຶກສາ ໃນສປປ ລາວມີຫຼາຍບັນຫາ (ເບິ່ງຂໍ້ 3 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9). ການຂາດການສຶກສາ ເປັນວົງໂຄຈອນທີຊ�້ຳເຮື້ອທີ່ເກີດ
ຈາກຄວາມບໍ່ເທົາ່ ທຽມທາງດ້າ ນຊນ
ົ ເຜົາ່ , ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສຸຂະພາບ ເຊິງ່ ມີອດ
ິ ທ
ພ
ິ ນ
ົ ຕໍ່ກບ
ັ ຂົງເຂດອືນ
່ ໆຂອງຊວ
ີ ດ
ິ ໃນ ສປປ ລາວ.
ການສກ
ຶ ສາຂອງແມ່ ມີຄ
 ວາມກ່ຽວພັນກ
ບ
ັ ການຢູ່ລອດຂອງເດັກນ້ອຍ, ການພດ
ັ ທະນາການຂອງເດັກແລກເກີດ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນເຂົາ້ ຮຽນຂອງເດັກ,
ດັ່ງນັ້ນການຂາດການສຶກສາຂອງແມ່ ທີ່ມມ
ີ າແຕ່ອະດີດມີຜົນກ
 ະທົບຍາວນານຕໍ່ກັບອະນາຄົດ.99
ການສົນທະນາກຸ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດບາງກຸ່ມ ໄດ້ຍກ
ົ ບ
ນ
ັ ຫ
 າການທບ
ີ່ ໍ່ມໂີ ຮງຮຽນເປັນ
ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຈົບໂຮງຮຽນປະຖົມ, ພວກເຂົາ
ໜຶ່ງໃ ນອຸປະສັກ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ
 ່າໂຮງຮຽນຈະມີກໍ່ຕາມ ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ຕ້ອງສືບຕ
 ເຂົ
ໍ່ ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແຕ່ບມ
ໍ່ ີຫໍພັກ
ໂຮງຮຽນ ອາດສງົ່ ຜ
ນ
ົ ໃຫ້ອດ
ັ ຕາການມາເຂົາ້ ໂຮງຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມຫຼຸດລົງ ເຊັນ
່ ການ
ສໍາລັບພວກເຂົາ
ຂາດສິງ່ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກຍ
 ງິ 
ທີ
່
ມ
ີ
ປ
ະຈ�
ຳ
ເ
ດື
ອ
ນບໍ
່

ຢ
າກມາ
ໂ
ຮງຮຽນ
ແລະ
ອາດ
ສ
່
ົ
ງ

ຜ
ົ
ນ

ກ
ະທົ
ບ

ຕ
່
ໍ

ກ
ບ
ັ
ຕໍ
່

ສ
ຂ
ຸ
ະພາບ
ຂ
ອງ
ຜູ້ຊາຍ,15-19 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ
ນັກຮຽນ. ການຂາດໂຮງຮຽນກິນນອນກໍ່ຍັງແມ່ນບັນຫາ ສ�ຳລັບນ
 ັກຮຽນໃນເຂດຊົນ
ນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ແລະ ໄລຍະທາງຈາກບ້ານຫາໂຮງຮຽນກໍ່ເປັນອຸປະສັກທີ່ສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຍິງ ຊຶ່ງອາດ
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອາໃສຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວເພື່ອເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
ສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ອາດເປັນປັດໄ ຈໜຶ່ງ, ເຊັ່ນສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມເອງ ທີເ່ຮັດໃ ຫ້ພວກເຂົາ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ເຊິ່ງອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງໄດ້ອອກ
ໂຮງຮຽນ ເພືອ
່ ມາດູແລພໍ່ແມ່ ຫຼື ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຄໍ້າຈນ
ູ ຄອບຄົວ. ນອກນັນ
້ ການຖືພາຍັງເປັນສາເຫດທີ່
ສ�ຳຄັນຂອງການອອກໂຮງຮຽນສ�ຳລັບເດັກຍິງ.

ບາງເທື່ອບສ
ໍ່ ະບາຍ ແລ້ວຕ້ອງ
ໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ
ແມ່ຍິງ,15-19 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ອຸປະສັກດ້ານວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ ກໍ່ເປັນອຸປະສັກສໍາຄັນ, ລວມທັງ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຊົນເຜົ່າລະຫວ່າງ ນັກຮຽນ ແລະ ຄູຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ຂາດການຊຸກຍູ້ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າ ຜູທ
້ ີ່ມີພໍ່ແມ່ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຄຸນຄ່າຂ
 ອງການສຶກສາ.
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ກະຊວງສາທາ ແ
 ລະ ສູນສ
 ະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດ(2012). ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
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ກະຊວງສາທາ ແ
 ລະ ສູນສ
 ະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດ(2012). ການສ�ຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
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4.4 ສະຫຼຸບ
1. ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຈ�ຳກັດທາງດ້ານການເງິນ, ຂາດການສະໜັບສະໜູນຂອງພໍ່ແມ່, ຂາດຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນຂອງເດັກ ແລະ ພໍແ
່ ມ່ ຕໍກ
່ ັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາຕໍ່ກັບຄວາມສ�ຳເລັດໃນອະນາຄົດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ບູລມ
ິ ະ
ສິດອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ການເອົານ້ອງ ແລະ ການແຕ່ງງານ, ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄລຍະທາງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ສ�ຳລັບເດັກຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ.
2. ອາດມຄ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈຜດ
ິ ວ່າ ການສຶກສາຊັນ
້ ສູງ (ມະຫາວິທະຍາໄລ) ມີຄນ
ຸ ຄ່າຫຼາຍກວ່າ ການພດ
ັ ທະນາທກ
ັ ສະທາງດ້ານວຊ
ິ າຊບ
ີ . ມີຄວາມຈ�ຳ
ເປັນທີ່ຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃ ຫ້ເພີ່ມເຕີມ.
3. ໂຮງຮຽນອາດເປັນສະຖານທີ່ ທີສ
່ ຳ� ຄັນ ຊ່ວຍປບ
ັ ປຸງສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມໃ ຫ້ແຂງແຮງຂຶນ
້ ໂດຍຜ່ານສຸຂະສຶກສາທັກສ
 ະຂັນ
້ ພ
ນ
ື້ ຖານ, ການ
100
ພັດທະນາການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງໂຮງຮຽນ , ປັບປຸງນ
 ໍ້າສະອາດແລະ ສຸຂະພິບານ ແລະ ກາລະໂອກາດສ�ຳລັບການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງ (ໃນປັດຈຸບັນ ກ�ຳລັງມີການວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ການດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນໃນທົ່ວໂລກ (GSHS)).
4. ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ (ການປິ່ນປົວພະຍາດແມ່ກາຝາກ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການນ�ຳໃຊ້ສານ
ເສບຕິດ, ປັບປຸງໂພສະນາການ) ອາດມີຜ
 ົນກ
 ະທົບທີ່ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຜົນການຮຽນ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນ.
5. ເຖິງແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນຈົບຊັ້ນ,
ຍັງຄົງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສ�ຳຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢູ່ໃນບາງຊຸມຊົນທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ
ແລະ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ.
Education

6. ມີ ຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງແຮງງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນ,
ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶງເຖິງເພດ, ຄວາມພິການ ຫຼື ຊົນເຜົາ່ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກາລະໂອກາດ ການຈະເລີນເຕີບຕວ
ົ ທຈ
ີ່ ະເກີດຂຶນ
້ ໃນພາກພືນ
້
ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດຕິຜົນໃນການຂ້າມຜ່ານ ຈາກໂຮງຮຽນໄປສູ່ການມີວຽກເຮັດງ ານທໍາ.
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ການບໍລິການສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນປ ະຈຸບັ ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ ານໃ ຫ້ທາ ດເຫຼັກ (ອີງ ຕາມກາ ນຊ່ວ ຍເຫຼືອຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ), ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດກາຝາກ. ບໍ່ມີການບໍລິການ
ສຸຂະພາບຂອງໂຮງຮຽນ”. The only health service in schools for the moment is some iron supplementation (here and there as provided by
various donors), and treatment for parasitic infections. There is no “school health service” per se.

© Micka Perier/UNFPA, Lao PDR

V ການມີວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ
5.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໃນ ປີ 1965. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະ ວິກິດການ
ພາຍໃນພາກພື້ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ຈົນເຖິງທ້າຍທົດສະວັດ1980s. ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
(MoLSW) ໄດ້ຖ
 ືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນປີ 1993, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ2 ແຜນຍຸດທ
 ະສາດຄື: ຍຸດທ
 ະສາດການພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ຍຸດທ
 ະສາດດ້ານ
ສະຫວັດດີການສງັ ຄົມ. ແຕ່ວ່າ ສອງຍດ
ຸ ທະສາດນີ້ ບໍ່ໄດ້ມກ
ີ ານເຈາະຈົງສະເພາະຕໍ່ກບ
ັ ຊາວໜຸ່ມ, ແຕ່ກະຊວງຮັບຮູ້ວ່າຊາວໜຸ່ມແມ່ນກວມ

ເອົາຈ�ຳນວນ
ຫຼາຍຂອງກ�ຳລັງແຮງງານ.

Employment

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົ ກປ້ ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ມາດຕາ 83 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ
14 ປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບກ
 ານສຶກສາອົບຮົມຄືນ. ວິທກ
ີ ານແບບດຽວກັນນີ້ ຍັງໃຊ້ຕໍ່ກັບພຶດຕິກ�ຳທີ່ເປັນຕົວຢ່າງ ບໍ່ດີຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ”, ແລະ “ການລ່ວງລະເມີດ
ອື່ນໆທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດຢູ່ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້”.

ມາດຕາ41 ຂອງ ກົດໝາຍແຮງງານ (2006) ກ່ຽວກັບ ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ນາຍຈ້າງສາມາດຈ້າງແຮງງານເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຢ່າງ
ໜ້ອຍ 14 ປີ ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໄດ້ຖ້າວ່າເວລາເຮັດວຽກບໍ່ເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ຈັດຢູ່ໃນປະເພດວຽກໜັກ ຫຼື ເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມມີ ວຽກທຸກຊະນິດ ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ວຽກທີ່ເຮັດໃນອຸໂມງ ຫຼື ຢູ່ໃຕ້ນໍ້າ; ການຜະລິດ
ສິນຄ້າທີ່ນ�ຳໃຊ້ສານເຄມີ, ລະເບີດ ຫຼື ສານທ່ີເປັນພິດ; ວຽກທີ່ພົວພັນກັບຊາກສົບຂອງມະນຸດ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບພະຍາດຕິດຕໍ່; ວຽກ
ລ່ວງເວລາ, ຫຼື ວຽກ ໃນຕອນກາງຄືນ ແຕ່ 22:00 ໂມງ ເຖິງ 05:00; ວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນເກີນຄວນ; ຫຼື
ວຽກໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ບ
 ໍລິການເຫຼົ້າເບຍ ຫຼື ການພະນັນ.
ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງອາຍຸຕໍ່າສຸດຕາມກົດໝາຍ ທີ່ສາມາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ (14 ປີ) ກັບ ອາຍຸຂອງນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາພາກບັງ
ຄັບ (11 ຫຼື 12 ປີ). ຄວາມແຕກໂຕນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ຈົບການສຶກສາພາກບັງຄັບ ບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່
ຮຽນ, ພວກເຂົາສາມາດເລີ້ມເຮັດວຽກໄດ້ ແ
 ຕ່ບຖ
ໍ່ ືກຕາມກົດໝາຍແຮງງານທີ່ລະບຸໄ ວ້.
ການວິໄຈນີ້ ພົບວ່າມີພຽງແຕ່ສາມແຜນງານທີ່ເຈາະຈົງສະເພາະຊາວໜຸ່ມແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ. ສາມແຜນງານນີ້ ລວມມີ ສູນເພື່ອນມິດ,
ເຊິ່ງເປັນແຜນງານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສະໜອງໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທ�ຳ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຂ້າງຖະໜົນ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ແລະ ແຜນງານການສົ່ງເສີມທ່າແຮງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ພອນສະຫວັນ (STEPS), ທີ່ສົ່ງເສີມດ້ານການປະກອບການໃຫ້
ແກ່ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍການສ້າງ 2ສູນ ເພື່ອໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາດ້ານອາຊີບ ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ. ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີກ
 ານສັງຄົມ
ໄດ້ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍສູນບໍລິການຈັດຫາງານ 9 ແຫ່ງ ຢູ່ 9 ແຂວງ ຄື ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ,
ຈໍາປາສັກ, ໄຊຍະບູລີ, ແລະ ຫລວງພະບາງ. ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຈັດຫາອາຊີບທີ່ເໝາະສົມ, ແນະນໍາ, ສົ່ງຕໍ່ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ນາຍຈ້າງ ແຕ່ວ
 ່າແຜນງານນີ້ບໍ່ທັນໄດ້
 ເນັ້ນໃສ່ຊາວໜຸ່ມໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ. 
ຊາວໜຸ່ມ ໃນກຸ່ມສົນທະນາ ໄດ້ຍົກການຂາດໂອກາດທາງດ້ານວຽກເຮັດງານ ເປັນປະເດັນທີ່ພວກເຂົາກັງວົນໃຈຈຶ່ງມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງມີມາດ
ຕະການສຸ່ມໃສ່ຊາວໜຸ່ມເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ ຫຼື ສ້າງຄວາມເຂົາ້ ໃ ຈເພີ່ມຂ
ນ
ື້ ກ່ຽວກບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານ ທີພ
່ ວກເຂົາສ
 າມາດນ�ຳໃຊ້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕວ
ົ ເມືອງ ເຊິງ່ 
ໃນປະຈຸບັນອາດບໍ່ຄ່ອຍມີການເຮັດສວນຄົວປູກຝັງລ
 ້ຽງສັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃນຕົວເມືອງໄດ້ເລືອກ.
ໃນທວ
ົ່ ປະເທດໄດ້ມກ
ີ ານສ້າງຕັງ້ ສູນຝກ
ຶ ອບ
ົ ຮົມວຊ
ິ າຊບ
ີ ຫາຼ ຍແຫ່ງ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສງັ ຄົມ, ພະແນກ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່
ໃນຫຼາຍຂົງເຂດວິຊາຊີບເປັນຕົ້ນ: ການຄ້າຂາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຮ
 ົ່ມ, ຊ່າງໄມ້, ເຕັກໂນໂລຊີຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ ແລະ
ກົນຈັກລົດຍົນ. ໃນໄລຍະ2 ຫາ 3 ປີ ຜ່ານມາ, ສູນຝ
 ຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆໄດ້ຝ
 ຶກໃຫ້ກວ່າ 88,000 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມ. ແຜນ
ຍຸດທະສາດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຈະໄດ້ຮ
 ັບການປະເມີນຄືນໃ ນປີ 2015.
ຢູ່ສປປ ລາວ, ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ຮ່ວມມືກບ
ັ ລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາ
ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ�ຳແຫ່ງຊ
 າດ, ແລະ ກ�ຳມະບານ. ອົງການ ILO ບໍ່ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ແຜນງານ ທີເ່ ລັງ່ ໃສ່ຊາວໜຸ່ມໂດຍກງົ , ແຕ່ວຽກງານດງັ່ ກ່າວ ກໍ່ເປັນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ. ບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງ ອົງການ ILO ກໍເພື
່ ່ອສະໜັບສະໜູນການສ້າງມາດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງຊ
 າດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດ
ຕະຖານອາຊຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພ. ໃນອະນາຄົດ, ອົງການ ILO ຈະສືບຕໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການພັດທະນາມາດຕະຖານ, ລວມທັງລາຍຮັບທີ່ເປັນທ�ຳ ແ
 ລະ ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວ
 ຽກທີ່ປອດໄພ.
ການປະກັນສັງຄົມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະກວມເອົາ50 % ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ໃນທ້າຍ 2015 (ປະຈຸ
ບັນນີ້ ກວມເອົາ 25% ເທົ່ານັ້ນ).
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5.2 ສະພາບການມີວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ 
ຊາວໜຸ່ມ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນສູງຂອງກ�ຳລັງແຮງງານທັງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ; ຈ�ຳນວນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ
ແມ່ນປະກອບເຂົ້າໃນກ�ຳລັງແຮງງານ (ຜູ້ຊາຍ 43.5% ແລະ ຜູ້ຍິງ 54.3%). ໂດຍລວມ, ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເຮັດວຽກ
ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນສູງກ່ວາອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊາຍ (ແຕ່ວ່າອັດຕາສ່ວນນີ້ ມີການປ່ຽນແປງ ໃນກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 25 ປີຂຶ້ນໄປ); ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຍງິ ແມ່ນເລີມ
້ ເຂົາ້ ເຮັດວຽກຕັງ້ ແຕ່ອາຍຸຍງັ ນ້ອຍທຽບກັບຜູ້ຊາຍ.101 ບັນຫາທາງການເງິນຂອງຄອບຄົວ ອາດເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້
ເດັກນ້ອຍອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຊອກວຽກເຮັດ; ບົດການສຶກສາຄົນ
້ ຄວ້າ ກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກໃນຂົງເຂດການຜະລິດດິນຈີ່ ພົບວ່າໃນບາງໂຮງງານ
102
ໃນບາງແຂວງ ມີເດັກນ້ອຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ ເຮັດວຽກ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໜຶ່ງ ໄດ້ພົບວ່າເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 14 - 17 ປີ ທີ່ອອກໂຮງ
ຮຽນແລ້ວ ຈ�ຳນວນໜຶງ່ ໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 48 ຊົວ
່ ໂມງຕໍ່ອາທິດ.103 ບົດລາຍງານສະບັບໜຶງ່ ໄດ້ໃຫ້ຄຳ� ແນະນ�ຳ ໃນການສ້າງຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ເພືອ
່ ໃຊ້ໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ພ້ອມທັງດ�ຳເນີນໂຄງການ ການສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວບໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງສົ່ງລູກ ຫລານ
ຂອງຕົນອອກໄປຊອກວຽກເຮັດງານທ�ຳ.104
ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ສປປ ລາວ ອາໃສໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ວຽກກະສິກ�ຳ,
ລວມທັງກ
 ານເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ປູກຜັ
 ກ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ແມ່ນເປັນລາຍຮບ
ັ ຫກ
ຼັ ຂອງ
ຄອບຄົວສ່ວນຫຼາຍ. ຈາກການສ�ຳພາດກຸ່ມ ພົບວ່າໂຮງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ເພີ່ມ
ຂືນ
້ (ເຊັນ
່ ໂຮງງານກ້ອງຖ່າຍຮູບ Nikon, ໂຮງງານຕດ
ັ ຫຍິບ, ໂຮງງານຢາສບ
ູ ) ໂຮງງານ
ເຫຼ
າ
່
ົ
ນີ
ໄ
້
ດ້
ຫ
າ
ແ
ຮງ
ງ
ານ
ທ
ບ
່
ີ
ຈ
່
ໍ
າ
ໍ
ເປັ
ນ
ຕ້
ອ
ງມີ
ສ
ມ
ີ
,
ື
ແ

ລະ
ພາຍ
ໃ
ນ
ບ້
າ
ນ
ກໍ
ອ

່
າດ
ມ
ວ

ີ
ຽກ
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່ ເຊັນ
່
ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ
ການປຸກສ້າງເຮືອນ. ໃນ
ຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານລາວແມ່ນຕໍ່າກວ່າປະ
ເຂດຊົນນະບົດບາງເຂດ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເຊັ່ນ: ບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ໃນແຂວງສະຫວັນນ
 ະ
ເທດອື່ນໆ, ເຂົາເຈົ້າບ
 ໍ່ມີສີມື, ບໍສ
່ າມາດເຮັດວຽກ
ເຂດ, ອາດຈະຈ້າງງານ ແລະ ສະໜອງການຝກ
ຶ ອບ
ົ ຮົມໃຫ້ຊາວໜ່ມ
ຸ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ກັບຊີມັງ, ບໍສ
່ າມາດຂັບຂ
 ີ່ພາຫານະ
ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນທີອ
່ າໃສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຕ�່ຳກວ່າຊ
 ັ້ນ
ມັດທະຍົມ ແລະ ມີລະດັບການສຶກສາພໍອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ອາດຈະບໍ່ຖກ
ື ເລືອກເຂົາ້ ໃ ນ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍແ
່ ຮ່ ຫຼື ສ້າງຫົນທາງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

ເດັກຊາຍ ເຮັດວຽກເປັນກໍາມະກອນຢູ່ໂຮງງານ
ໂຕະຫີນ, ເປັນກໍາມະກອນກໍ່ສ້າງ, ເດັກຍິງເຮັດ
ວຽກຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບ.

Employment

ສ�ຳລັບ ຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກະສິກ�ຳຂອງຄອບຄົວ, ກຸ່ມສົນທະນາ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຄົນເປັນໄຂ້ຍຸງຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເຂົ້າປ່າໄປຫາໄມ້
ຍັງມໂີ ອກາດທາງດ້ານ ການຜະລິດກະສິກ�ຳເປັນສິນຄ້າອືນ
່ ໆ ເຊັນ
່ : ການປກ
ູ ຊາ, ຕົນ
້ ວກ
ິ , ຕົນ
້ 
ຂະຍູງ.
ຢາງພາຣາ, ກາເຟ, ອ້ອຍ ແລະ ການປູກມັນຕົ້ນ. ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ສາມາດສ້າງລາຍ
ໄດ້ທ
 າງດ້ານກະສິກ�ຳ ໃຫ້ແກ່ຄົນຮ
 ຸ່ນໜຸ່ມໃ ນຊົນນະບົດ ແລະ ໃນຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ
ເຖິງຍາກ ເຊັ່ນ: ຈາກການເກັບໝາກແໜ່ງ , ໄມ້ຂະຍູງ, ໜໍ່ໄມ້, ຫວາຍ ແລະ ເຫັດ. ການເຮັດ
ວຽກທີ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼື ບາງຄັ້ງເຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ: ການຫາໄມ້ຂະຍູງ ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງຊາວໜຸ່ມຊາຍ ໃນບາງແຂວງພາກ
ໃຕ້, ພວກເຂົາຈ
 ະເຂົ້າປ່າໃນຕອນກາງຄືນເພື່ອຕັດແລະ ລ
 �ຳລຽງໄມ້ (ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມ
 ີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໄ ຂ້ມ
 າລາເລຍ).
ຊາວໜຸ່ມໃນຊນ
ົ ນະບົດ ແລະ ໃນເຂດຕວ
ົ ເມືອງ ມີຄວາມອາດສາມາດເຂົາ້ ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານໂຮງແຮມ ຫຼື ພະນັກງານຮ້ານອາຫານ ໃນຂະແໜງ
ອຸດສາຫະກ�ຳການບໍລິການທີ່ກ�ຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ສ�ຳລັບຊາວໜ່

ຸມ, ຊາຍແລະຍິງ ທີມ
່ ີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ມີໂອກາດຊອກວຽກເຮັດງານ
ທ�ຳໄດ້ງ ່າຍ
 ກວ່າ.
ຊາວໜຸ່ມໃນຕວ
ົ ເມືອງນິຍມ
ົ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
ເຊັ່ນ: ໃນຕະຫຼາດ, ສູນການຄ້າ ITECC ແລະ ສະຖານທີ່ຂາຍຍ່ອຍ
ຂະໜາດໃຫຍ່ອື່ນໆ. ຊາວໜຸ່ມຊາຍໃນຕົວເມືອງນິຍົມເຮັດທຸລະກິດ
ກ່ຽວກບ
ັ ຂາຍໂທລະສັບມຖ
ື ື ແລະ ຂາຍເຄືອ
່ ງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ສ່ວນ
ຊາວໜຸ່ມຍິງ ໃນຕົວເມືອງ ຈະຂາຍສິ່ງຂອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນຮ້ານຄ້າ
ຕ່າງໆ.

ການຕ່ຳຫູກ, ສູນກ
 າງສະຫະພັນແ
 ມ່ຍິງ ແລະ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ບໍມ
່ ກ
ີ ານຝຶກອົບຮົມປະເພດນີ້
ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ
 ້ານ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດວ
 ຽກຢໂູ່ ຮງແຮມ, ບາງຄົນທ
 ີ່ໄດ້ພາສາກໍ່ເຮັດວ
 ຽກ
ຢູ່ຮ້ານອາຫານ, ແ
 ຕ່ບາງຄົນກ
 ໍ່ເຮັດວ
 ຽກເປັນກໍາມະກອນຂົນຊ
 ີມັງ
ພໍ່ແມ່, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ

ສ່ວນຫຼາຍໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ເຄື່ອງຫັດຖະກ�ຳໄດ້
ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງຊາວໜຸ່ມ. ວຽກຫັດຖະກ�ຳເຊິ່ງເປັນວຽກເສີມ ແລະ ຍັງ
ເປັນໂອກາດທີ່ຈະຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ, ຊາວໜຸ່ມຍິງອາດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຕ�່ຳຫູກ
ຈາກຄອບຄົວຂ
 ອງພວກເຂົາ ຫຼື ຈາກໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ. ເຄື່ອງນຸ່ງຈາກການຕໍາຫຸກຍັງຖືກ
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມ
ສາມາດ ໃຫ້ອຸດສ
 ະຫະກ�ຳຂອງຜູ້ຕ�່ຳຫູກ ແລະ ການຕັດຫຍິບ.
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ຊາວໜຸ່ມຊາຍໃນຊົນນະບົດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເວົ້າເຖິງການຮັບຈ້າງແຮງງານເປັນລາຍມື້ ຫຼືເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນໆໃນການຂົນ ຫຼືເຄື່ອນຍ້າຍອຸປະກອນ
ແລະເຄື່ອງສະໜອງຕ່າງໆ. ກຸ່ມສົນທະນາຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມອາຍຸແຕ່ 10-14 ປີ ອາດຊ່ວຍເຮັດວຽກໃນການຂົນນ�້ຳໃນ
ເຂດກໍ່ສ້າງ (ສ�ຳລັບປະສົມປ
 ູນ).ສ່ວນການໃຊ້ແຮງງານທີ່ໜັກກວ່າ, ເຊັ່ນການຂົນດ
 ິນຈ
 ີ່, ເປົາຊິມັງ ແລະ ໄມ້ ໃນວຽກກໍ່ສ້າງໂດຍທົ່ວໄ ປແມ່ນສ
 �ຳລັບ
ຊາວໜຸ່ມຊາຍ ທີມ
່ ີອາຍຸແຕ່ 14 ປີ ຂຶ້ນໄ ປ ເນື່ອງຈາກວຽກເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທ
 ີ່ຕ້ອງໃຊ້ກ�ຳລັງທ
 າງຮ່າງກາຍ.

5.2.1 ຄວາມແຕກຕ່າງ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

Employment

ກຸ່ມສົນທະນາ ໃນທຸກຂົງເຂດ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ- ຊາຍ ກ່ຽວກັບປະ
ຜູ້ຍິງບ
 ໍ່ມີຄວາມຮູ້; ພວກເຂົາເຈົ້າໄ ປເຮັດວ
 ຽກ
ເພດຂອງວຽກທີມີຢູ່, ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ກ�ຳລັງແຮງທາງຮ່າງກາຍຂອງວຽກນັ້ນໆ. ຊາວໜຸ່ມຊາຍຈະເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ວຽກໃຊ້
ແຮງງານອນ
ື່ ໆ, ສ່ວນຊາວໜຸມ
່ ຍງິ ຈະເຮັດວຽກ (ໂດຍປກ
ົ ກະຕິຈ
 ະບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນຄ່າຈ
 ້າງ) ເພືອ
່ 
ເພດຍິງ, ອາຍຸ 15 – 19 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ
ຊ່ວຍວຽກໃນຄອບຄົວ. ວຽກໃນຮ້ານອາຫານມີສ�ຳລັບທັງເພດຍິງ ແລະຊາຍ. ການປູກຝັງ,
ການເຮັດໄຮ່, ແລະ ເຮັດນາລ້ວນແຕ່ເປັນວຽກທີ່ໃຊ້ກ�ຳລັງແຮ
 ງງານຂອງທັງເພດຍິງແລະຊາຍ. ວຽກໃນໂຮງງານຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ອາດຈະບມ
ໍ່ ີໃຫ້ສ�ຳລັບ
ຊາວໜຸ່ມທີ່ກືກໜ
 ັງສື, ເຊິ
 ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພດຍິງ, ແ
 ຕ່ຜູ້ຍິງຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ກ
 ໍ່ຍັງສ
 າມາດຫາວຽກເຮັດໄ ດ້ໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ.
ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ຍັງມີທັດສະນະແບບດັ້ງເດີມ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດການມີວຽກ
ເຮັດງານທ�ຳ. ເພດຍິງຈ�ຳນວນໜຶ່ງໃນຕົວເມືອງ ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການບໍລິການໃນຮ້ານເບຍ, ເສີບອາຫານຢູ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ; ຢູ່
ໃນເຂດຊົນນະບົດເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບຄອບຄົວຂອງຕົນໃນວຽກກະສິກ�ຳ ຫຼື ເປັນຜູ້ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດ. ເພດຊາຍຈ�ຳນວນໜຶ່ງໃນເຂດຕົວເມືອງ
ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ, ສວນ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ. ເພດຊາຍໃນຊົນນະບົດ ສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນຊອກຫາວຽກທາງດ້ານກະສິກ�ຳ, ໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ ຫຼື ວຽກກໍ່ສ້າງ. ຊາວໜຸ່ມທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ອາດຈະ
ເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກເອົາລ
 ັດເອົາປ
 ຽບ.

5.2.2 ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ການເຄື່ອນຍ້ າ ຍເປັ ນ ບັ ນ ຫາທ້າທາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທັງຢູ່ພາຍໃນ, ປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ປະ
ເທດທີຢ
່ ູ່ຫ່າງໄກ.ເນືອ
່ ງຈາກໂອກາດທີມ
່ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທ�ຳໃນທ້ອງຖິນ
່ ຕົນເອງຍັງມີຄວາມຈ�ຳກັດ ອາດເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມຄ
ີ ວາມສ່ຽງຕໍ່ການຄ້າມະນຸດ,
ຄວາມສ່ ຽງດ້ າ ນສຸ ຂະພາບ ແລະ ບັ ນຫາດ້ານການປົກ ປ້ອງ ຍ້ອນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ
ຂອງເຂົ າເຈົ້ າ ຢູ່ ໃ ນປະເທດບ່ອ ນທີ່ເຂົາເຈົ້າ ກ�ຳລັງເຮັດວຽກຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຄ້າມະນຸດມີຜົນ
ຖ້າບໍ່ມີວຽກເຮັດ, ພວກເຮົາໄປແຂວງອື່ນ
ກະທົບຕໍ່ກັບທັງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ, ບັນຫາຂອງເພດຍິງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ
ເພດຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ
ເນືອ
່ ງຈາກຄວາມສ່ຽງທີກ
່ ່ຽວພນ
ັ ກ
ບ
ັ ການຂູດຮີດທາງເພດ. ອີງຕາມການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມນ
ູ ຫຼກ
ັ ຈາກ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�ຳ UNODC, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການເຮັດວຽກຂອ
 ງຊາວໜຸ່ມຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມ
ສ່ຽງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ ມີຄ
 ວາມສຳຄັນຄກ
ື ນ
ັ ກັບຄວາມສ່ຽງທີແ
່ ມ່ຍງິ ໄດ້ຮບ
ັ . ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງ ແມ່ຍງິ ແມ່ນເປັນ
ທີ່ຮັບຮູ້ຫຼາຍກວ່າ.
ການເຂົາ້ ຫາວຽກມຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງກນ
ັ ໃນແຕ່ລະລະດູການໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ
ຢູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ 5-6 ເປີເຊັນໄປເຮັດວ
 ຽກຢູ່ຕ່າງ
ລະຫວ່າງເຂດຊົນນະບົດ/ເຂດຕົວເມືອງ. ການມທ
ີ ລ
ຸ ະກດ
ິ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄືອ
່ ງຕ່າງໆ
ປະເທດ, ເຮັດວ
 ຽກຢູ່ໃນໂຮງງານຕັດຫຍິບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ກໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຈ�ຳເປັນ
ທີຈ
່ ະຕ້ອງເຄືອ
່ ນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອອກຕ່າງປະເທດເພືອ
່ ຊອກວຽກເຮັດ.
ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ
ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໃ ນ ສປປ ລາວ ທີຊ
່ ອກຫາວຽກຈ�ຳເປັນຕ້ອງມກ
ີ ານເຄືອ
່ ນຍ້າຍເລືອ
່ ຍໆ.
ເຖິງວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວ ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນໜຶ່ງທີ່ມາຈາກຊົນນະບົດ, ແຕ່ວ່າ ຊາວໜຸ່ມໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ
ມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຄື່ອຍຍ້າຍຊອກຫາວຽກໃນຂົງເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ ເພື່ອຊອກວຽກເຮັດຕາມໂຮງງານ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ
ວຽກບໍລິການອື່ນໆ.
ການເ ຄື່ອ ນຍ້ າ ຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງ ໃນນັ້ນສ່ວນໜ້ອຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມມາຈາກເຂດຊົນນະບົດທ່ີມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ເຖິງຍາກ ທີ່ມັກອອກໄປເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ປ
 ະເທດໄທ.
 າວໜຸ່ມຍງິ ອາດຖກ
ຊ
ື ຕວ
ົ ະວ່າໄປເຮັດວ
 ຽກເປັນແມ່ບ້ານ ແຕ່ສດ
ຸ ທ້າຍກໍ່ຕກ
ົ ເປັນເຫຍືອ
່ ຂອງການຄ້າມະນຸດໃນຂງົ ເຂດການຂາຍບໍລກ
ິ ານທາງເພດ. ຊາວ
ໜຸ່ມຊາຍອາດໄປເຮັດວຽກ ໃນສວນ ແລະ ໃນໂຮງງານ ຢູ່ບາງແຂວງຂອງປະເທດໄທ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ສປປ ລາວ. ພວກເຂົາອາດເດີນທາງໄປ
ເຮັດວຽກເປັນເວລາ 3 - 4 ເດືອນ ແລະກັບມາພັກຢູ່ບ້ານ.ຊາວໜຸ່ມໃນຊົນນະບົດບາງຄົນອາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທຄັ້ງດຽວ ແລະ
ກັບຄືນໄປເຮັດນາກັບຄອບຄົວ.
ເນື່ອງຈາກ ນາຍໜ້າໄດ້ຕ
 ົວະຍົວະ-ຫຼອກລວງ ຊາວໜຸ່ມໄ ປເຮັດວຽກໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ເຊິ່ງພວກເຂົາອ
 າດບໍ່ຮວ
ູ້ ່າພວກເຂົາໄ ປເຮັດວ
 ຽກແບບຜິດ
ກົດໝາຍ.
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ເປັນຜົນໃຫ້ບາງຄົນຖືກສົ່ງກັບບ້ານໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດນັ້ນໆ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ. ມີພຽງຊາວໜຸ່ມສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່
ເດີນທາງໄປປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນ ເພື່ອເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ໃນໂຮງຈັກ
ໂຮງງານ. ສ່ວນຊາວໜຸ່ມທີ່ມີພີ່ນ້ອງໃນເຂດ ອາເມລິກາເໜືອ ຫຼື ເອີຣົບ ອາດຈະ
ໄດ້ມ
 ີໂອກາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນດັ່ງກ່າວ.

ເຈົ້າໄ ປດ້ວຍໂຕເຈົ້າເອງ (ແບບຜິດກ
 ົດໝາຍ); ເຈົ້າເຮັດ
ໜັງສືແ
 ຜ່ນແ
 ດນແລະເຈົ້າສາມາດໄປແບບຖືກກົດໝາຍ
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ຜົນການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າທ
 າງຄຸນະພາບ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມຍິງເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ
ຕັດຫຍິບ: ນອກຈາກ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈ�ຳກັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ, ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ຍັງພົບກັບບັນຫາທ້າທາຍໃນການ
ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນ (ເຊັນ
່ : ການເຂົາ້ ເຖິງການກູ້ຢມ
ື ເງິນ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານທະນາຄານ, ການເຂົາ້ ໃຈລະບົບເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ການສົງ່ ເງິນຄືນ
ກັບບ້ານ) ພ້ອມທັງການຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ ອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.105 ໂດຍ
ລວມແລ້ວ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ແມ່ນຂາດການກຽມພ້ອມທີ່ດີເພື່ອຍ້າຍເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຍັງຕ້ອງການ ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
‘'ທັກສະຊີວິດ’'. ບົດລາຍງານນີ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດຕັດຫຍິບ ລິເລີ້ມກອບການປະຕິບັດງານໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄື່ອຂ່າຍການ
ສະໜັບສະໜັບສະໜູນລະຫວ່າງເພື່ອນຕໍ່ເພື່ອນ (robust peer support networks) ພາຍໃນໂຮງງານ.106
ຊາວໜຸ່ມຍິງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ມີໂອກາດເຂົ້າເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກ ໃນສະຖານບັນເທີງ
ແລະ ທຸລະກິດຂາຍບໍລິການທາງເພດ ເຊິ່ງມີການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ຂູດຮີດໃນລະດັບທີ່ສູງ, ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທາງການແມ່ນຈ�ຳກັດ ແລະ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.107 ການປະເມີນຜົນແບບເລັ່ງລັດຂອງ ອົງການ UNICEF ທີ່ໄດ້ເຮັດການສ�ຳພາດ ແລະ ສົນທະນາກຸ່ມນ�ຳຊາວໜຸ່ມ ຈ�ຳນວນ
72 ຄົນ ທີເ່ປັນກຸ່ມທ
 ີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ເຊື້ອເຮສໄອວີ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລະ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທ
 ີ່ເປັນກ
 ຸ່ມເພດທີ່ສາມ, ພວກ
ເຂົາຍົກໄດ້ຍົກບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຂາດໂອກາດຕໍ່ການຮຽນ, ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບແບບຖາວອນ. ການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່
ຕົວເມືອງເພື່ອຊອກວຽກເຮັດ ແລະ ສົ່ງເງິນກັບບ້ານໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ມີການລາຍງານຈາກການວິໄຈໃນທຸກໆກຸ່ມ, ແຕ່ການຂາດເຂີນເງິນສ�ຳລັບຄ
 ່າກິນ
ຢູ່ທົ່ວໄ ປ ແ
 ມ່ນຍັງເປັນບັນຫາຂອງທຸກໆຄົນ. ຊ
 າວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍທີໄ່ ດ້ຖ
 ືກສ�ຳພາດສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າພ
 ວກເຂົາຕ
 ້ອງການມີຊີວິດທ
 ີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.108

5.3 ອຸປະສັກຕໍ່ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ 

 ່ມສົນທະນາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອຸປະສັກຫ
ກຸ
 ຼາຍຢ່າງທີ່ກີດຂວາງຊາວໜຸ່ມ ໃນການເຂົ້າເຖິງວຽກງານທີເ່ປັນ
ທ�ຳ ແລະ ໄດ້ຮ
 ັບຄ
 ່າຈ
 ້າງດີ (ເບິ່ງ ຂໍ້ທີ່ 4, ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9), ເຊັ່ນ ການສ້າງຄອບຄົວແຕ່
 ອາຍຸ
ຍັງນ້ອຍ, ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ຂາດການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງມີຄວາມສ�ຳຄັນພື້ນ
ແມ່ຍິງ 15-19 ປີ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ
ຖານເພື່ອຊອກວຽກທີ່ດທ
ີ ີ່ສຸດໃນອະນາຄົດ. ນອກນັ້ນ, ຖ້າປາສະຈາກການຝຶກອ
 ົບຮົມ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ເພືອ
່ ເລີມ
່ ເຮັດທລ
ຸ ະກດ
ິ ຂອງຕວ
ົ ເອງ, ຊາວໜຸ່ມທີມ
່ ກ
ີ ານສກ
ຶ ສາໜ້ອຍໄດ້ຖກ
ື ຈ�ຳກັດໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງເດີນຕາມຮອຍການ
ເຮັດວຽກຂອງພ່ໍແມ່ ຫຼື ເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຄ
 ່າຕອບແທນຕ�່ຳຈາກການໃຊ້ແ
 ຮງງານທີ່ບໍ່ມີສີມື.

Employment

ອັດຕາການຫວ່າງງານ ຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ ແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນສູງກວ່າ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ
ເຂດຊົນນະບົດ, ເຖິງແມ່
 ນວ່າ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ພົບວ່າມີອັດຕາສູງກວ່າ, ເຊິ່ງອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ
109
6% ຫາ 7.5%. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວໜຸ່ມທີ່ຫວ່າງງານໃນເຂດຕົວເມືອງ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

ຫາວຽກຍາກຫຼາຍຍ້ອນການສຶກສາຕໍ່າ

ອໍານາດການປົກຄອງຍອມຮັບວ່າ ຊາວໜຸ່ມບໍ່ພຽງແຕ່ຂາດວຽກເຮັດງານທໍາ ແຕ່ຊາວໜຸ່ມຍັງຂາດ
ຝີມແ
ື ຮງງານຕາມຄວາມຕ້ອງການ (ຕົວຢ່າງ: ທັກສະການຂັບລົດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ) ຊຶງ່ ເປັນວຽກທີ່
ມີຢູ່. ເຖິງວ່າຍັງມີວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສີມືແຮງງານອີກຫຼາຍປະເພດ ໃນໂຄງການທີ່ສຳ� ປະທານຈາກລັດ
ຖະບານ ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດມີພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ຊາວໜຸ່ມລາວ
ເນືອ
່ ງຈາກແຮງງານທີມ
່ ສ
ີ ມ
ີ ຈ
ື າກຕ່າງປະເທດເຂົາ້ ມາເຮັດໜ
 ້າທແ
ີ່ ທນຄົນລາວທີບ
່ ໍ່ຄນ
ຸ ນະວຸດທິພຽງພໍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພ
 ວກເຂົາຈ
 ົບມ
 ະຫາວິທະ
ຍາໄລ, ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່
ຈະຊອກຫາວຽກເຮັດງ ານທໍາ.
ຜູ້ປົກຄອງ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ

ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໃນການຊອກວຽກງານທ�ຳ ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຄືເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງທີ່ຈະສຶກສາສາຍວິຊາຊີບ, ເຂົາ
ເຈົາ້ ເລືອກທີຈ
່ ະຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີການຂາດແຄນວິຊາການຢ່າງໜັກໃນຫຼາຍຂະແໜງ, ລວມທັງ ຂະແໜງກະສິກ�ຳ,
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານ,ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານສ�ຳລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລຍັງຈ�ຳກັດ.ຈາກ
ການສໍາພາດນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ລວມທັງຜູ້ທຮ
ີ່ ຽນຈົບແລ້ວ ຊີໃ້ ຫ້ເຫັນວ່າສິງ່ ທີເ່ ຂົາ້ ຮ
 ຽນບໍ່ໄດ້ແທດເໝາະກບ
ັ ກາລະໂອກາດຂອງວຽກທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ລາວ.

105

Care, AusAid and the Lao Women’s Union (2012). Sewing the Line; A qualitative baseline analysis of the risks and opportunities posed
for young women by migration from rural Laos to Vientiane for the purpose of employment in the garment industry.
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Idem
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CARE (2009), Just Beginning. A qualitative baseline analysis of the risk of abuse and exploitation of sex workers in Vientiane Capital
and subsequent access to elgal services.

108

UNICEF Lao PDR and the Ministry of Health (2011). A Rapid Assessment: Most-At-Risk Adolescents and Young People to HIV in
Lao PDR.

109

ILO, MoLSW, MPI (2010). Labour Force and Using Child Labour Survey.
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5.4 ສະຫຼຸບ
1. ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ແລະ
ລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຍັງບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ແລະປະເພດຂອງວຽກທີ່ມີສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ. ມີພຽງຊາວໜຸ່ມຈໍານວນ
ໜຶ່ງທີໄ່ ດ້ຮັບກ
 ານຝຶກອົບຮົມສໍາລັບວຽກງານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຍັງຂາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການຮັບສ
 ະໝັກວ
 ຽກທີຕ
່ ້ອງການສະເພາະຄົນບໍ່ມີ
ສີມື ແ
 ລະ ສ
 ີມືແຮງງານຕໍ່າ.
2. ວຽກງານແບບກຸ້ມຕົນເອງ ແມ່ນມີຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ
(ລວມເຖິງການເກັບເຄືອ
່ ງປ່າຂອງດງົ ມ
 າຂາຍ). ເຖິງຢ
 ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດແບບດັງ້ ເດີມ ຍັງມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງ
ໂອກາດແກ່ຊາວໜຸ່ມ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອ
 ອກຈາກວົງຈອນຂອງຄວາມທຸກຍາກໄດ້.
3. ຊາວໜຸ່ມບໍ່ທັນຖືກກ�ຳນົດເປັນບຸລິມະສິດທີ່ສ�ຳຄັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢູ່ໃນນິຕິກ�ຳ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີ່ມີເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງ
ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈ
 ິງ ພວກເຂົາເປັນອ
 ົງປະກອບທີ່ສ�ຳຄັນດ້
 ານກ�ຳລັງແຮງງານ ແຕ່ບໍ່ມີການ
ສະຫຽວນວຽກສະເພາະສ�ຳລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.

Employment

4. ຊາວໜຸ່ມມ
ກ
ີ ານເຄືອ
່ ນຍ້າຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານຮັບປະກັນດ້ານສຂ
ຸ ະພາບ ແລະ ດ້ານກົດໝາຍຮອງຮບ
ັ ສ�ຳລັບພວກ
ເຂົາ.
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VI

ການປົກປ້ອງ

ຄວາມໝາຍຂອງການປກ
ົ ປ້ອງ ໃນການວິໄຈນີ້ ແມ່ນລວມທັງກ
 ານປ້ອງກນ
ັ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ກົດໝາຍ,ໂດຍຜ່ານ
ລະບຽບການຂອງຂອບເຂດກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃສ່ວິໄນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພຂອງຊາວໜຸ່ມ.

6.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່ພົວພັນກັບການປົກປ້ອງສ�ຳລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ

Protection

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ກ�ຳນົດຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ເດັກນ້ອຍ (ກ�ຳນົດວ່າຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ
ລົງມາ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ. ມາດຕາ 2 ກ�ຳນົດເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ຍ້ອນສະຖານະພາບເປັນເດັກກ�່ຳພ້າ ຫຼື ເຄິ່ງ
ກ�່ຳພ້າ, ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ, ປະປ່ອຍ, ຂູດຮີດ, ຕິດຢາ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍພິການ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການນິຍາມວ່າເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ “"ບໍ່ມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ ແລະ
ຈິດໃຈ" ການພິການດັງ່ ກ່າວອາດຈະເກີດຂຶນ
້ ໃນເວລາເກີດ ຫຼື ຫຼງັ ການເກີດ ແລະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ທີຈ
່ ະສະໜອງ "“ ການຮຽນໂດຍບໍ່ເສຍ
ຄ່າ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຈາກເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ”" (ມາດຕາ 29), “"ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ"” (ມາດຕາ 30). ໃນ ມາດຕາ
3 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ�ຳນົດສິດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ສັງຄົມ ແລະ ລັດ.

ມາດຕາ 8 ກ�ຳນົດວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລັດ ແມ່ນສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເດັກ
ນ້ອຍມີນ�້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ພາຍໃຕ້ ມາດຕາ 9 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກຂອງສັງຄົມ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນໃນ
ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະກອບສ່ວນສ້າງສາປັບປຸງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ,
ສະຖານທີ່ສຶກສາຮ�່ຳຮຽນ, ເຄື່ອນໄຫວສິລະປະວັດທະນະທ�ຳ, ກິລາກາຍະກ�ຳ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກຈາກປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມ. ມາດຕາ
48 ຫ້ າມບໍ່ໃ ຫ້ເດັກ ນ້ ອຍນ�ຳ ໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ການດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ການສູບຢາ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານບັນ ເທີງ ໃນຍາມກາງຄືນ,
ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ການບໍລິການຂອງສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃນທາງທີ່ "ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ”". ສິ່ງລາມົກ
ອານາຈານ, ການພະນັນ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ອາວຸດຕ່າງໆກໍຖືກຫ້າມ ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍສະບັບນີ້. ອີງໃສ່ ມາດຕາ 49 ຫ້າມພໍ່ແມ່, ຜູ້ ປົ ກຄອງ ແລະ
ບຸກຄົນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດເດັກ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງສານເສບ
ຕິດທີ່ຕ້ອງຫ້າມ. ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ເຂົ້າຮ້ານອາຫານທີ່ບໍລິການເຫຼົ້າ ຫຼື ຂອງມຶນເມົາ ປະ
ເພດອື່ນໆ, ການໂຄສະນາເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາສູບ ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຂດຊຸມຊົນ ແ
 ລະ “"ການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ດີສ�ຳລັບເດັກ”".
ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 15 ປີ ເວລາກະທ�ຳຜິດ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນຜູ້ກະທ�ຳຜິດທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກ�ຳນົດ ໃນກົດໝາຍອາຍາ. ມາດຕາ 53 ຂອງ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ກ�ຳນົດວ່າມີ 4 ຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ສະໜອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍທີ່ບໍ່ຜ່ານສານ
ເຊິ່ງລວມມີໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຄະດີເດັກນ້ອຍຂັ້ນບ້ານ, ຫ້ອງການຍຸຕິທ�ຳເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ແລະ ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ. ສານເດັກນ້ອຍໃນ ມາດຕາ 69 ເວົ້າເຖິງຄະດີອາຍາທີ່ເດັກເປັນຜູ້ກະທ�ຳຄວາມຜິດ; ຄະດີກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກນ້ອຍ; ຄະດີແພ່ງທີ່
ພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍ; ແລະ ຄະດີອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບເດັກ.

ມາດຕາ 74 ກ�ຳນົດວ່າ "“ ເດັກນ້ອຍກະທ�ຳຜິດທີສ
່ ານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈະຖືກສົງ່ ໄປຍັງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍກະທ�ຳ
ຜິດ" ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານກ�ຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ, ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ມາດຕາ 60, ໄດ້ອະທິບາຍອ�ຳນາດຂອງສານເດັກເພື່ອພິຈາລະນາຄ�ຳຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ເດັກ (ກ�ຳນົດໂດຍສານວ່າ
ເດັກແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ລົງມາ). ມາດຕາ 53 ແລະ 114 ໄດ້ເວົ້າວ່າຖ້າເດັກຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ຖືກຮຽກໃຫ້ປະກົດຕົວຕໍ່ສານ, ຄໍາສັ່ງສານ
ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ສ
 ົ່ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫລື ຜູປ
້ ົກຄອງຂອງເດັກໂດຍກົງ. ຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມທ
 ີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ ແ
 ມ່ນຈະໄດ້ຮ
 ັບການພິຈາລະນາຄະດີຄ
 ືກັບຜູ້ໃຫຍ່.
ພາກທີ 6 ຂອງ ກົດໝາຍອາຍາ (2005) ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາການກະທ�ຳຜດ
ິ ທພ
ີ່ ວ
ົ ພັນກັບສ
 າຍພວ
ົ ພັນທ
 າງສມ
ົ ລົດ ແລະ ລະ ບຽບການຕາມປະເພນີ. ມາດຕາ
128ເຖິງ 134 ພົວພັນເຖິງການປັບໄໝ ແລະ ການລົງໂທດສ�ຳລັບການກະທ�ຳຜິດດ້ານການຂົ່ມຂືນເດັກ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ຕົວຢ່າງ ມາດຕາ
129 ກ�ຳນົດວ
 ່າບຸກຄົນໃ ດທພ
ີ່ ົວພັນກ
 ັບການມເີພດສ�ຳພັນກ
 ັບເດັກຍ
 ິງ ຫຼື ເດັກຊ
 າຍທີ່ມີອາຍຸຕ
 ໍ່າກວ່າ 15 ປີ ຈະຖືກຈ�ຳຄຸກ ແຕ່ 1 ເຖິງ 5 ປີ ແລະ ຈະ
ຖືກປ
 ັບໃໝ ແຕ່ 2,000,000 ເຖິງ 5,000,000 ກີບ. ມາດຕາ 133 ໄດ້ກ
 �ຳນົດວ
 ່າບຸກຄົນໃ ດທີ່ບັງຄັບເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ
 ໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໃຫ້ຂາຍບໍລິການ
ທາງເພດ ຈະຖືກຈ
 �ຳຄຸກແຕ່
 10-20 ປີ ແ
 ລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 20,000,000 ກີບ ຫາ 50,000,000 ກີບ.
ຢູ່ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ ປີ 2008, ມາດຕາ 9 ໄດ້ກ�ຳນົດວ່າຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຈະສາມາດ
ເອົາກັນເປັນຜົວເມຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພດ
ັ ທະນາ ແລະ ປົກປ
 ້ອງແມ່ຍງິ (2004), ມາດຕາ 17 ກ່ຽວກບ
ັ ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານຄອບຄົວ
ໄດ້ກ
 �ຳນົດວ່າແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີເສລີພາບໃນການເລືອກຄູ່ຄອງເພື່ອສ້າງຄອບຄົວ.
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ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີກົດໝາຍໃດໄດ້ກ�ຳນົດກ່ຽວກັບການລົງໂທດ/ໃສ່ວິໄນທາງຮ່າງກາຍໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ມີຫຼາຍໆມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ (2007) ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ກ
 ານລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສິນລະທ�ຳ, ປ່ອຍປະ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີບ
່ ໍ່ຄວນປະຕິບັດຕໍ່ກັບ
ເດັກ.

ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈາລະຈອນທາງທ້ອງຖະໜົນ (2000) ກ�ຳນົດວ່າ "“ ຄົນທຂ
ີ່ ລ
ີ່ ດ
ົ ຈັກຕ
 ້ອງໃສ່ໝວກກນ
ັ ກະທົບທີໄ່ ດ້ມາດຕະຖານ”".
ໃນ ມາດຕາ 10, ອາຍຸໃນການຂັບຂີ່ລົດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ທີ່ 15 ປີ ແລະ ສູງກວ່າ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 15-18 ປີ ຈ�ຳກັດໃນການໃຊ້
ລົດຈັກທີມ
່ ີແຮງຈັກຕໍ່າກ
 ວ່າ 110cc. ຢູໃ່ ນມາດຕາດຽວກັນ, ຜູທ
້ ີ່ຈະຂັບຂີ່ລົດຖີບຕ້ອງເປັນຜູ້ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
ກົດໝາຍຢາສູບ ປີ 2009, ມາດຕາ 50, ຫ້າມບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ສູບ, ຊື້ ຫຼື ຂາຍຢາສູບ. ມີຫຼາຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການປ້ອງກັນ
ແລະ ປິ່ນປົວຈາກການໃຊ້ສານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດ. ມາດຕາ 55 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ ປີ 2007 ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ກົດໝາຍຢາເສບຕິດ (2007) ກ�ຳນົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ
ຕ້ານຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນວ
 ່າ: ຊາວໜຸ່ມເອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ຢ
 າເສບຕິດ ແລະ ເມື່ອຕິດຢາເສບຕິດແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮັບການປິ່ນ
ປົວອອກຈາກຢາເສບຕິດ.

ມາດຕາ 46 ແລະ 47, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ (2007) ກໍານົດກ
 ານປ້ອງກັນ ແລະ ການຟື້ນຟ
 ູການຕິດຢາເສບຕິດໃນຄົນຮຸ້ນ
ໜຸ່ມ ແລະ ສະໜອງເງືອ
່ ນໄຂ ແລະ ສິງ່ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົາ້ ກ່ຽວກບ
ັ ການປນ
ິ່ ປົວ, ການຟືນ
້ ຟ,ູ ການບ�ຳບັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງເສບຕິດ ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີກົດເກນ ຫຼື ກົດໝາຍໃດທີ່ເວົ້າເຖິງອາຍຸຕໍ່າສຸດໃນການບວດເປັນສໍາມະເນນ ໃນພຸດທະສາດສະໜາຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍທົ່ວໄປ
ອາຍຸຕໍ່າສຸດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນການເຂົ້າບວດເປັນສໍາມະເນນແມ່ນ 7 ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈະເຂົ້າບວດເປັນສໍາມະເນນ ຫືຼ ແມ່ຊີ ໃນເກນ
ອາຍຸດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບອະນຸຍາດຈາກພໍ່ແມ່ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.
ໃ ນ ມາດຕາ 35 ຂອງກົດໝາຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງເດັກ (2007), ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ
 ານສັງຄົມ ແມ່ນອົງ
ການຄຸ້ມຄອງມີໜ້າທ
 ໃີ່ ນການປກ
ົ ປ
 ້ອງ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເດັກນ
 ້ອຍຜ່ານ
 ຄະນະກ�ຳມະການ ໃນການປກ
ົ ປ
 ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເດັກນ້ອຍ. ຄະນະ
ກ�ຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊ
 າດ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາທີ່ພົວພັນກ
 ັບກ
 ານຄ້າມ
 ະນຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານຮ່ວມກັບສະຫະພັນແ
 ມ່ຍິງລາວ,
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ນອກຈາກນັ້ນ ພະນັກງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ
 ານສັງຄົມ ຍັງ
ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ປະຕິບັດວຽກງານກັບ ສູນເພືອນມິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ພັກອາໃສ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍກ�່ຳພ້າ.
8 ແຜນງານທີຈ
່ ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ໂດຍອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ໄດ້ກ
 ວມເອົາບ
 ັນຫາຕ່າງໆທີ່ຖືກແຍກປະເພດຂອງການປົກປ້ອງ, ພົວພັນເຖິງບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຄ້າມະນຸດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ຜູ້ຂາຍບໍລິການ ແ
 ລະ ກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ.
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ມີພຽງແຜນງານດຽວ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມພິການ, ໂດຍອີງໃສ່ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາສ�ຳລັບເດັກທີ່ພິການ. ບໍ່ມີແຜນງານ
ໃດໄດ້ກ�ຳນົດການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກ່ຽວກັບບັນຫາການປົກປ
 ້ອງ ສ�ຳລັບຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມທ
 ີ່ມີຄວາມພິການ, ນອກຈາກນັ້ນ, ມີ 3 ແຜນງານໄດ້ສ
 ຸມ
ໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຕິດພັນກັບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ UXO, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງອາດຖືວ່າເປັນການປ້ອງກັນ
ຄວາມພິການ.
ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�ຳ UNODC ໄດ້ປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານຮ່ວມກັບ ອົງການຕົວແທນ
ສາກົນ ຂອງ ສປຊ UNIAP ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຂະແໜງຕຸລາການໃນຂົງເຂດການບັງຄັບໃຊ້
 ກ
 ົດໝາຍ, ການດ�ຳເນີນຄ
 ະດີ ແລະ ການ
ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃ ຈຕກ
ໍ່ ັບບັນດາກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວພົວພັນກ
 ັບຄົນຮຸ້ນໜ
 ຸ່ມ, ຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມກ
 ໍ່ບໍ່ໄດ້ຖ
 ືກກ�ຳນົດສະ
ເພາະຢູ່ໃນແຜນງານເຫຼົ່ານີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນວ່າລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງຂາດແຄນໂອກາດໃນການຈ້າງງານ
ເຊິງ່ ໄດ້ຂບ
ັ ເຄືອ
່ ນໃຫ້ມກ
ີ ານຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ເກີດຂຶນ
້ ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ທງັ ຍ
 ງິ  ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກ
 ະທົບຈ
 າກການຄ້າມະນຸດ, ແຕ່ວ່າຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ຕກ
ໍ່ ັບແມ່ຍິງ ແມ່ນຫ
 ຼາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊາວໜຸ່ມຍິງມີຄວາມສ່ຽງທີຈ
່ ະໄດ້ຮັບຈາກການຂູດຮີດທາງເພດ. ໂຄງການ ການດ�ຳເນີນງານ 3
ຝ່າຍ ເພື່ອປ
 ົກປ້ອງຜູເ້ຄື່ອນຍ້າຍ ຈາກການເອົາລັດເອົາປຽບທາງດ້ານແຮງງານ ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນນ�້ຳຂອງຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)
ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກ�ຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງການສະໝັກງານ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີຈຸດສຸມຕໍ່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ນອກຈາກວ່າ ພວກເຂົາຖືກຈັດໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່
ຫຼາຍກວ່າ.

6.2 ສະພາບດ້ານການປົກປ້ອງ
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຫຼາຍກົດໝາຍ ຈະມີການກ�ຳນົດໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການປົກປ
 ້ອງເດັກ
ນ້ອຍຍັງ ເປັນບັນຫາທ້າທ້າຍຢູ່ສປປ ລາວ ຍ້ອນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ. ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນບົດລາຍ
ງານສະບັບນີ້ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິ
 ງສິ່ງທີເ່ຂົາເຈົ້າເຮັດເພື່ອປົກປ
 ້ອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທ
ມ
ີ່ ີຄວາມສ່ຽງຫຼື ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທ
 ີ່ເປັນຜູ້ຖືກ
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ເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂູດຮີດ, ການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ປ່ອຍປະ. ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ກວມເອົາຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນເກນ
ອາຍຸອັນຄວນ ແ
 ລະ ຄ
 ົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ທ
 ີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ຖືກກ
 ົດຂີ່, ລວມທັງຄົ
 ນຮຸ້ນໜຸ່ມທີພ
່ ົວພັນກ
 ັບການຂາຍບໍລິການທາງເພດ.
ບົ ດປ ະເມີ ນຜົ ນກ່ຽ ວກັບ ບົດບາດຍິງ -ຊາຍທົ່ວ ປະເທດ ປີ 2012 ໄດ້ ສັງເກດເຫັນ ບັ ນ ຫາຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍຍິງ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີ ແລະ ເປັນແຮງງນຮັບໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ.110 ບໍ່
ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີເ່ປັນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດເດັກນ້ອຍ ສ�ຳລັບ
 ການວິໄ ຈ.
ການດື່ມສິ່ງມືນເມົາ (ເຫຼົ້າ,ເບຍ) ເປັນບັນຫາສ�ຳລັບທັງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາແມ່ນມາຈາກການໂຄສະນາ ແລະ ການໂຄສະ
ນາສິ່ງມຶນເມົາ (ເຫຼົ້າ,ເບຍ), ລວມທັງທັດສະນະທາງສັງຄົມຕໍ່ກັບການດື່ມເຫຼົ້າເບຍ; ແລະ ເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ການດື່ມສິ່ງມຶນ
ເມົາກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ນ�ຳໄປສູ່ການນ�ຳໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆ ລວມທັງການມີເພດສ�ຳພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ນິຕິກໍາສະບັບໃໝ່ເພື່ອຈໍາກັດການດື່ມສິ່ງ
ມືນເມົາ ສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ ຈະຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2015, ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຕ້ອງສະແດງບັດປະຈ�ຳຕົວປະຊາຊົນ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດ
ສັງ່ ຫຼື ດືມ
່ ເຫຼາົ້ ເບຍ ຫຼື ກ່ອນເຂົາ້ ໃນບາ ແລະ ສະຖານທີບ
່ ນ
ັ ເທີງຕ່າງໆໃນຍາມລາຕີ. ສ�ຳລັບຜູ້ທມ
ີ່ ອ
ີ າຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ແມ່ນໄດ້ມກ
ີ ດ
ົ ໝາຍເພືອ
່ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ລວມທັງມີການຫ້າມໂຄສະນາ. ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງກົດໝາຍເພີ່ມຕື່ມດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການບໍ່.

6.2.1 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ

Protection

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ກ�ຳນົດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍແມ່ນການທຸບຕີ, ແລະ ການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເປັນການຂົມ
່ ຂືນ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນຜູ້ຖກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການພົວພັນທາງເພດ ຫຼື ຈາກສິງ່ ລາມົກອານາຈານ. ນອກນັນ
້
ຍັງໄດ້ກ�ຳນົດເພີມ
່ ເຕີມວ່າ ການທໍລະມານແມ່ນພຶດຕິກ�ຳໃດໜຶງ່ ຫຼື ການປ່ອຍປະ ທີກ
່ ໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ,
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການຍຸຍົງສົ່ງເສີມເດັກໃຫ້ກະທ�ຳຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ເດັກນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບໄດ້ວາງຂໍ້ຫ້າມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກົດຂີ່ແຮງງານເດັກກໍ່ຕາມ ແຕ່ຜນ
ົ ການສ�ຳຫຼວດດັດຊ
 ະ
ນີໝາຍສງັ ຄົມລາວ LSIS ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍແມ່ນຍັງພົບຫຼາຍ; ໃນນັນ
້ , ເດັກອາຍຸ 10 -14 ປີ ຈ�ຳນວນ 75.7%
ແມ່ນມີປະສົບການ ທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃສ່ໂທດຕໍ່ພວກເຂົາ, ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຈ�ຳນວນຫລາຍກວ່າ 40% ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ເດັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງໂທດທາງ
ຮ່າງກາຍ.111

ຄູອາຈານລົງໂທດເຂົາເຈົ້າໂດຍໄມ້ແສ້ກ້ານ
ຟອຍ; ຄູອ
 າຈານໄດ້ດຶງ ແລະບິດຫ
 ູເຂົາເຈົ້າ”
ຜູ້ຊາຍ, 10-14 ປີ, ໃນ
 ເຂດຕົວເມືອງ

ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ ແລະເຂດຊົນນະບົດທມ
ີ່ ເີ ສັນ
້ ທາງເຂົາ້ ເຖິງຍາກ, ອ�ຳນາດການປກ
ົ ຄອງເມືອງ,
ນາຍບ້ານ, ຕ�ຳຫຼວດ, ຄູອ
 າຈານ ແລະ ຜູປ
້ ົກຄອງ ເປັນຜ
 ູ້ທີ່ມີອ�ຳນາດ ແລະ ສາມາດຈັດປະຊຸມ
ໃນບ້ານ ແລະ ໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີ່ເກເລບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງຊຸມ
ຊົນຜູ້ອື່ນໆ ເພື່ອປັບປຸງຕົນເອງ. ໃນເຂດຕົວເມືອງ ຊາວໜຸ່ມບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອຟັງອ�ຳນາດການປົກ
ຄອງປານໃດ ແຕ່ພວກເຂົາມີຄວາມຢ້າກົວຕໍ່ກບ
ັ ເຈົາ້ ໜ້າທີ,່ ການໃສ່ວໄິ ນ ແລະ ການຖືກກັກຂັງ
ຫຼາຍກວ່າ.

ການໃສ່ວິໄນໃນໂຮງຮຽນ ອາດຮຸນແຮງເກີນໄປ, ຊາວໜຸ່ມບາງຄົນ ໃນຕົວເມືອງ ໄດ້ກ
 ່າວເຖິງການ
ຕີແລະ ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍໂດຍຄອ
ູ າຈານ. ບັນຫານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖ
 ືກກ່າວເຖິງ ທັງໃນເຂດຕົວ
ເມືອງ ແລະ ຊ
 ົນນະບົດ.

ຂ້ອຍບມ
ໍ່ ັກອາຈານ ຜູທ
້ ີ່ຕຫ
ີ ົວຂ
 ອງຂ້ອຍ
ໂດຍໄມ້ບັນທັດ
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ໃນການສຶກສາວິໄ ຈໃນປີ 2012 ກ່ຽວກັບກ
 ານໃຊ້ຄວາມຮຸນແ
 ຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ
ບໍ່ປອດໄພ, ມີກ
 ານຕີກັນ, ຍິງກ
 ັນ, ດູຖ
ກ
ູ ,
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ຮັບຮູ້ວ່າຄວາມສະເໝີພາບເປັນສິດທິ
ຊາວໜຸ່ມຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ຜູ້ທເີ່ຮັດສິ່ງທີ່
ໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ 60% ຂອງຊາວໜຸ່ມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ (ອາຍຸ 15—-18 ປີ) ໄດ້ລາຍ
ຜິດກ
 ົດໝາຍ. 
ງານວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສ�ຳລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ກໍ່ຖືກກ�ຳນົດເປັນປະຈ�ຳ.112
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ.
ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງປະກົດວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຈ�ຳກັດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ສູງກວ່າຜູ້ຊາຍ ກວມລວມເອົາບົດບາດໃນການການເຮັດວຽກ, ໃນຄອບຄົວ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການພວ
ົ ພັນທ
 າງເພດ ແລະ ການນຸ່ງຖ
 .ື ສິ່ງທ
ສ
ີ່ �ຳຄັນ
ກໍ່ຄືຊາວໜຸ່ມ ມັກຈະຍົກເຫດຜົນສ�ຳລັບບາງກໍລະນີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເມື່ອພວກເຂົາເຊື່ອວ່າບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຖືກລ່ວງລະເມີດ. ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ເຄີຍເຫັນເຫດການ ຫຼື ໄດ້ມີປະສົບການຕົວຈິງ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນ, 46% ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ລ່ວງລະເມີດດ້ວຍການຈັບບາຍ ໃນລັກສະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອຶດອັດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ການສຶກສານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສົນທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຄວນມີ
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ຄວາມພະຍາຍາມສູງຂື້ນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິຮູບ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງໃນການໂຄສະນາເພື່ອໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ
ໃນທາງທີ່ດີ.
ບັນດາຄວາມຮຸນແຮງ ທີເ່ ກີດກັບແມ່ຍງິ ໂດຍຄົນແປກໜ້າ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງປານໃດ. ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຍິງໜຸ່ມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນບາງຄງັ້ ພວກເຂົາ
ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ການຂົ່ມຂືນ ແ
 ລະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຫດການຂົ່ມຂືນໃ ນທີ່ປ່ຽວ ຍັງຖ
 ືກຍົກຂຶ້ນໃ ນກຸ່ມສ
 ົນທະນາ.
ການຕີກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມຊາຍຖືກຍົກເປັນປະເດັນເລື້ອຍໆ ໃນການສົນທະນາ
ຊາວໜຸ່ມຕີກັນເມື່ອເຂົາເຈົ້າເມົາເຫຼົ້າ, ຄົນທ
 ີ່ບາດ
ກຸ່ມ, ໂດຍທວ
ົ່ ໄ ປ ແມ່ນເປັນຜນ
ົ ມ
 າຈາກການດມ
ື່ ສີງ່ ມຶນເມົາ (ເຫຼາົ້ ,ເບຍ) ແລະການແຂ່ງຂັນ
ເຈັບກ
 ໍ່ແລ່ນໜ
 ີ, ມັນເກີດຂຶ້ນໃ ນຍາມບຸນ. 
ເພື່ອຍາດຄວາມສົນໃຈຈາກເພດຍິງ. ໃນທົ່ວທຸກພາກ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນລະຫວ່າງງານ
ບຸນ ແລະສະຖານທບ
ີ່ ນ
ັ ເທິງ, ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງ ຂອງຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງເຫຼາົ່ ນີ້ ເກີດຂືນ
້ 
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃນ
 ເຂດຊົນນະບົດ.
ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຍັງເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນສັງຄົມນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍສະຖາ
ນະການທີ່ມີຢາເສບຕິດເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ, ລະດັບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ເຫັນວ່າຮ້າຍແຮງກວ່າ ແລະ ເກີນກວ່າການເວົ້າດູຖູກ ແລະ ຕີກັນດ້ວຍມືເປົ່າ
ມາເປັນການໃຊ້ມີດ ແ
 ລະອາວຸດອ
 ື່ນໆແທນ. ໃ ນບາງກໍລະນີ ອາດຈະເກີດການຄາດຕະກ�ຳ ໂດຍສາເຫດມາຈາກຢາເສບຕິດ.
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງ ຜົວແລະເມຍ,
ຫຼື ພໍແ
່ ມ່ແ
 ລະລູກ ໄດ້ຖືກຍ
 ົກຂຶ້ນໃນທຸກຂົງເຂດຂອງການວໄິ ຈ. ໃນເຂດຊົນນະບົດແລະເຂດຊົນ
ພວກເຮົາຄວນຈະສຶກສາອົບຮົມຜູ້ເປັນ
ນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ, ການດູຖກ
ູ , ຮ້າຍດ່າລ
 ະຫວ່າງພໍແ
່ ມ່ ແລະ ລູກ ແມ່ນຖືວ່າເປັນ
ຜົວບ
 ໍ່ໃຫ້ຕີເມຍ.
ເລື່ອງປົກກະຕິ”, ແລະ ມີການກ່າວເຖິງພຽງເລັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍ. ເຖິງ
ແມ່ຍິງ, 15 -19 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວລະຫວ່າງຜົວແລະເມຍ, ໂດຍສະເພາະມີເຫຼົ້າເບຍມາ
ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີແນວໂນ້ມທີຈ
່ ະມກ
ີ ານໃຊ້ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງທາງຮ່າງກາຍເພີມ
່ ຂ
ນ
ື້ , ເຖິງແມ່
 ນວ່າ ມັນເປັນເລືອ
່ ງທຍ
ີ່ າກທີຈ
່ ະກຳ� ນົດຄວາມຖີ່ ແລະປະກົດວ່າ
ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍອມຮັບ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ມີການລາຍງານເຖິງເຫດການໜື່ງເຊິ່ງ
ການຕີກັນລະຫວ່າງຜົວເມຍ,
ແມ່ນການຄາດຕະກ�ຳເມຍ ໂດຍຜູ້ເປັນຜົວ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນຜົວເອງ ພົບວ່າເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ, ຫຼື ບໍ່ກໍ່
ຜົວເມົາເຫຼົ້າ
ແມ່ນການຂ້າຕົວຕາຍ. ເຫດການນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕົກຕະລຶງ ເພາະບໍເ່ຄີຍເກີດໃນຊຸມຊົນມາກ່ອນ,
ແມ່ຍິງ, 10-14 ປີ, ໃ ນຊົນນະບົດ
ສີງ່ ດັງ່ ກ່າວນີ້ ແມ່ນຖືກຍົກຂຶນ
້ ໃນການສນ
ົ ທະນາ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມສນ
ົ ທະນາ ແລະ ກັບຜູ້ປກ
ົ ຄອງ, ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄວນຈົດຈ�ຳເປັນບົດຮຽນ.
ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງໃນຄອບຄົວເຊິງ່ ຕິດພນ
ັ ກບ
ັ ການໃຊ້ຢາບ້າ ເມືອ
່ ມີຊາວໜຸ່ມຊ
 າຍຜູໜ
້ ງຶ່ ທຸບຕີພໍ່ແມ່ຂອງຕນ
ົ ເອງ ທີປ
່ ະຕິເສດບໍ່ເອົາເງິນໃຫ້ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນໃນການເສບຢາເສບຕິດທີ່ເປັນນິໄສ. ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງປະເພດນີ້ ເປັນສງິ່ ທຂ
ີ່ ້ອນຂ້າງຕກ
ົ ຕະລຶງ ໃນຊຸມຊນ
ົ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພາະໂດຍ
ປົກກະຕິແ
 ລ້ວ ຊ
 າວໜຸ່ມໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຈ
 ະສະແດງຄວາມນັບຖືພແ
ໍ່ ມ່ຂອງພວກເຂົາ ແ
 ລະອ�ຳນາດການປົກຄອງ.

ຂີ້ລັກຍ້ອນຄອບຄົວທ
 ຸກຍາກ, ລັກໄ ກ່ ລັກ
ໝູ, ເປີດປະຕູ ແລະເຂົ້າໄປເພື່ອລັກເອົາເຂົ້າ
ແລະ ລົດຈັກ
ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ການລັກຂ
 ະໂມຍ ໄ ດ້ເພີ່ມຂື້ນໂດຍທົ່ວໄ ປ ໃນ ສປປ ລາວ, ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນ
ນະບົດ. ການລັກລົດຈັກ ແລະ ລັກເຂົ້າເຮືອນແບບຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຄົ້ນຫາເງິນ ແລະ ສິ່ງ
ຂອງມຄ
ີ ່າອນ
ື່ ໆໄປຂາຍ, ເຊິງ່ ມີແ
 ນວໂນ້ມແມ່ນຊາວໜຸ່ມຈາກບ້ານອນ
ື່ ” ແທນທຈ
ີ່ ະລກ
ັ ໃນເຂດ
ທ້ອງຖິ່ນຕົນເອງ, ໄປລັກຈາກບ້ານອື່ນທີ່ໄກຈາກບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ການລັກຂະໂມຍ ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນເຂົ້າ, ໄກ່ ຫຼືເປັດ: ການລັກຂະ
ໂມຍໂດຍຊາວໜຸ່ມບາງກຸ່ມແມ່ນເພື່ອເອົາໄປຫຼິ້ນກິນ. ໃນບາງກໍລະນີ ແມ່ນການລັກອາຫານ
ເພື່ອປະທັງຊີວິດ ແ
 ລະ ໃ ນກໍລະນີອ
 ື່ນໆແມ່ນເພື່ອສະໜອງຄວາມຍາກກິນອ
 າຫານໃໝ່ໆ.

Protection

6.2.2 ອາດຊະຍາກ�ຳ

ດັ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດການຂອງເດັກ
ບາງຄົນ ເສບສານເສບຕິດຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ເວ
(2007), ການສໍາຫຼວດໂດຍກຸ່ມສົນທະນາໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ອາດຊະຍາ
ລາເຂົາເຈົ້າບໄດ້
ໍ່ ເສບ, ພວກເຂົາຕີພໍ່ ແລະແມ່
ກໍາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດ�ຳເນີນການໂດຍນາຍບ້າຍ, ໂດຍສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ
ກໍລະນີ ອາດສະຍາກ�ຳມຄ
ີ ວາມຮນ
ຸ ແຮງ. ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ ແລະເຂດຊົນນະບົດທມີ
ີ່ ເສັນ
້
ຜູ້ຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ
ເຂົ້າເຖິງຍາກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ການຕັກເຕືອນ, ປັບໄໝ ແລະ
ການສກ
ຶ ສາອບ
ົ ຮົມ” ກ່ຽວກບ
ັ ກດ
ົ ໝາຍ ແລະ ກ່ຽວກັບຄວາມຮບ
ັ ຜິດ
 ຊອບຂອງຄນ
ົ ຮຸ້ນແມ່ນເກີດຂຶນ
້ ກ່ອນການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມແ
 ບບທາງການຂອງເຈົາ້ ໜ້າ
ທີ່ຕ�ຳຫຼວດ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຊາວໜຸ່ມຍິງ (ອາຍຸ 10-14 ປີ) ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ມີການລັກຂະໂມຍຊ�້ຳໆຫຼາຍເທື່ອ, ໂດຍຊາວໜຸ່ມຊາຍ
ຜູ້ກະທ�ຳຄວາມຜິດຈາກຢາເສບຕິດ ຈະບໍ່ຄ່ອຍຖືກລົງໂທດໜັກ, ແລະ ມີການຈ່າຍສິນບົນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�ຳຫຼວດ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍັງມີການກໍ່ອາດ
ຊະຍະກ�ຳຢູ່. ມີຂໍ້ມນ
ູ ອ້າງອີງໃນຫຼາຍໆບ່ອນ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາອີງຕ
 າມກດ
ົ ໝາຍອາຍາໂດຍການຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ຫຼື ການໃຫ້ສນ
ິ ບົນເຈົາ້ ໜ້າທີ.່
ອີງຕາມຄ�ຳເຫັນຂ
 ອງຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຈາກການສ�ຳພາດ ແລະ ການສົນທະນາກຸ່ມ, ວິທກ
ີ ານເຫຼົ່ານີ້ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຢັບຢັ້ງອາສະຍາກ�ຳ.
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6.2.3 ການຂູດຮ
 ີດ/ການເອົາລ
 ັດເ ອົາປ
 ຽບ
ຈາກການສ�ຳພາດຊາວໜຸ່ມຊາຍ ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງລາຍໄດ້ທເີ່ປັນ
ໄປໄດ້ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກຍົກຂື້ນໂດຍຊາວໜຸ່ມຍິງທີ່
ຖືກສ�ຳພາດ ໄດ້ຍົກການເປັນເມຍນ້ອຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ. ພໍ່ແມ່, ຜູ້
ປົກຄອງ, ນາຍບ້ານ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງ ກໍ່ຍງັ ໄດ້
 ກ່າວວ່າ ສງິ່ ນ
 ມ
ີ້ ທ
ີ ່າອ
 ່ຽງທີໜ
່ ້າ
ເປັນຫວ່ງສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຍິງ.

ບາງຄົນຈ
 ະເຮັດວຽກເປັນກ
 ຳມະກອນເກັບໝາກ
ໄມ້, ບາງຄົນຈ
 ະກາຍເປັນຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກ່ໍຈະສົ່ງເງິນກ
 ັບບ້ານໃຫ້ພໍ່ແມ່.
ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ໃນເຂດ

ຕົວເມືອງ

ວຽກຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຢູ່ສປປ ລາວ ເກີດຂຶ້ນໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງບາງຄົນອາຍຸ 15-19 ປີ ອາດມີເພດສ�ຳພັນເພື່ອແລກກັບເງິນ
ເພື່ອມາໃຊ້ຈ
 ່າຍໃນການດ�ຳລົງຊີວິດຂ
 ອງຕົນ, ໃຊ້ຈ່າຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງເປັນຕ
 ົ້ນໂ ທລະສັບ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮ
 ົ່ມໃໝ່, ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ເອົາໄ ປຈ່າຍຄ່າ
ຢາເສບຕິດ. ຍິງໜ
 ຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງອາດກາຍເປັນ"ເມຍນ້ອຍ”" ຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກ
 ານສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນແ
 ລກປ່ຽນກັບ
ການບໍລກ
ິ ານທາງເພດ. ແຕ່ກໍ່ຍງັ ມີຄນ
ົ ຈ�ຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີຕ
່ ກ
ົ ເປັນເຫຍືອ
່ ຂອງການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ບໍ່ດງັ່ ນນ
ັ້ ກໍ່ເດີນທາງໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ເພືອ
່ ເຮັດວຽກ
ຢູ່ໃນອຸດສະຫາກ�ຳການຄ້າຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ສິ່ງດ
 ັ່ງກ່າວຖືວ່າແມ່ນຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍ.

ເດັກອາຍຸ 12-13 ປີ ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ. ເຊິ່ງບໍ່
ເປັນການດີສຳລັບເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ 
ເພາະວ່າພ
 ໍ່ແມ່ທຸກຍາກ.

Protection

ເພດຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ

ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ໂດຍສະເພາະ ຄອບຄົວທ
 ີ່ທຸກຍາກ ແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ
ຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຜິດກົ
 ດໝາຍ. ການເກັບກ�ຳຂມ
ໍ້ ູນມືໜຶ່ງສ
 ະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະບົດທີມີ
່ ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ສ່ວນໃຫຍ່
ເດັກນ້ອຍ ເຊິງ່ ເລີມ
້ ແຕ່ອາຍຸໄດ້ ພຽງ 10 ປີ ຈະໄປຮັບຈ້າງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຮັດວຽກຊ່ວຍ
ຄອບຄົວຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ປະກົດວ່າບໍ່
ມີວຽກ ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານທົວ
່ ໄປ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕຳ�່ ກວ່າ 14 ປີ. ເນືອ
່ ງຈາກວ່າ
ເດັກນ້ອຍທີ່ອອກແຮງງານໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້,
ຄວາມສ່ຽງມສ
ີ ງູ ທີພ
່ ວກເຂົາຈ
 ະບໍ່ສາມາດໄດ້ວຽກທມ
ີ່ ຄ
ີ ່າຕ
 ອບແທນສງູ ເມືອ
່ ເຂົາເຈົາ້ ໃ ຫຍ່
ຂຶ້ນ ແ
 ລະ ຈະກາຍມາເປັນກ�ຳມະກອນໃນເວລາເຂົາເຕີບໂຕເປັນຜ
 ູ້ໃຫຍ່.

ເດັກນ້ອຍຂົນດິນຈ
 ີ່ ແລະ ປູນຊີເມັນ ສຳລັບ ວຽກ
ກໍ່ສ້າງ; ບໍດ
່ ສ
ີ ຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຈະເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ. 
ພວກເຂົາຍັງໜ
 ຸ່ມ, ແຕ່ບຢ
ໍ່ າກຮຽນໜັງສື.
ເພດຊາຍກຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ, ເຂດຊົນນະບົດ

ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກເອົາລັດເອົາປ
 ຽບ. ກະລຸນາ ເບິ່ງພາກ 8.3 ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນຍ້າຍ.

6.3 ອຸປະສັກຕ
ກ
ໍ່ ານປົກປ້ອງ
ການຂາດການສຶກສາ, ການປູກຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ຕ້ອງໄດ້ເຊີນ
 ຜູປ
້ ົກຄອງ ເພື່ອແນະນໍາສຶກສາອົບຮົມວ່າ
ໝາຍປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນອຸປະສັກອັນຕົ້ນຕໍ
ບັນຫາຮ້າຍແຮງຂະໜາດໃດ, ປັບໃ ໝ, ອີງ ຕາມລະບຽບ
ຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ກຸ່ມສົນທະນາເຫັນດີວ່າ ຍັງຂາດການປູກ
ການ. ຜູປ
້ ົກຄອງສັ່ງສອນລູກ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບເໍ່ຊື່ອຟັງ.
ຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະປົກປ
 ້ອງຊາວໜຸ່ມ. ພວກເຂົາປາ
ສະຈາກ
ຄ
ວາມ
ເ
ຂົ
າ
້

ໃ
ຈ
ທ
ຈ

່
ີ
ະ
ແ
ຈ້
ງ
ຕ

ກ

່
ໍ
ບ
ັ
ກ

ດ
ົ
ໝາຍ
ແ

ລະ
ສິດທິຂ
 ອງເຂົາເຈົາ້ , ຄົນຮຸ້ນ
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ
ໜຸ່ມແມ່ນມ
ຄ
ີ ວາມສ່ຽງຕໍ່ອດ
ິ ທພ
ິ ນ
ົ ຂ
 ອງຜູ້ຄ້າຢາເສບຕິດ, ຜູ້ຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄົນອືນ
່ 
ທີສ
່ າມາດເອົາລດ
ັ ເອົາປຽບເຂົາເຈົາ້ . ໃນເວລາດຽວກນ
ັ ນ
ນ
ັ້ , ມັນມ
ຄ
ີ ວາມສ�ຳຄັນຢ
 ່າງຈະແຈ້ງ ທີຕ
່ ້ອງມນ
ີ ະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍທປ
ີ່ ກ
ົ ປ
 ້ອງຄນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມ,
ແລະ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດ ແ
 ລະ ບັງຄ
 ັບໃຊ້ກົດໝາຍແ
 ລະ ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຍ້ອນມີຄວາມຄາດຫວັງຕ
 ໍ່າ ຕໍ່ກັບອາຊີບຂອງຕົນເອງ, ຊາວໜຸ່ມຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະ
ບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ສືບຕໍ່ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ
ລາວ ແລະສືບຕໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ກຸ່ມສົນທະນາກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ
ແລະ ຜູ້ປກ
ົ ຄອງໄດ້ຊໃີ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ອິດທພ
ິ ນ
ົ ຂອງວດ
ັ ທະນະທ�ຳພາຍນອກ ເຊັນ
່ ໄທ ແລະ ເກົາຫຼີ
ອາດນ�ຳພາຊາວໜຸ່ມລາວ ໃຫ້ທົດລອງ ແລະ ປະພຶດ ພຶດຕິກ�ຳທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຢູ່ ສປປ
ລາວ. ເຂົາເຈົາ້ ເຊືອ
່ ວ່າ ສິງ່ ເຫຼາົ່ ນີອ
້ າດນ�ຳໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເຫັນທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄນ
ົ
ຮຸ້ນໜຸ່ມ ແ
 ລະ ກຸ່ມຄົນອື່ນໆພາຍໃນສັງຄົມລາວ.

ຍ້ອນເທັກໂນໂລຢີ, ໄວໜຸ່ມ ເບິ່ງໂທລະທັດ,
ຫຼິ້ນໂ ທລະສັບມ
 ືຖື, ເມື່ອພວກເຂົາເຫັນສິ່ງ
ໃໝ່ໆກໍ່ຢາກລອງ ຫຼືເຮັດນຳ.
ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ

ການຂາດແຜນງານຕ່າງໆທີ່ສງົ່ ເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ດີສ�ຳລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໂດຍຜ່ານ ກິລາ, ດົນຕີ, ເຕັ້ນລ�ຳ ແລະ ອື່ນໆ ຈ�ຳກັດໂ ອກາດ
ສ�ຳລັບພວກເຂົາ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດກັບຜູ້ອື່ນໆ ແລະ ຍັງສາມາດນ�ຳເຂົາເຈົ້າໄປສູ່
ກິດຈະກ�ຳທີເ່ປັນລັກສະນະບັນເທີງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ.
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6.4ສະຫຼຸບ
1. ມີຫຼາຍປະເດັນທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນຫາການປົກປ້ອງ ທີ່ອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກີດກັ້ນສິດທິສິດ ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ຕໍ່ກັບການໄດ້ຮັບການ
ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຕື່ມ ເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ກຸ່ມ
ຊົນເຜ່ົາ, ບົດບາດຍິງເຜົ່າ, ການປະເຊີນຕໍ່ກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ລວມເຖິງ ການໃສ່ວິໄນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຮຸນແຮງ (ໃນເຮືອນ
ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ), ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍ/ການຄ້າມະນຸດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ແຮງງານເດັກ, ລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກ, ການນ�ຳໃຊ້ສານເສບຕິດໃນລະດັບສູງ
ໃນກຸ່ມຜູໃ້ ຫຍ່ ແລະການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳທີ່ເປັນການປົກປ
 ້ອງຍັງບ
 ໍ່ທັນຮ
 ັດກຸມ (ລວມເຖິງ
ການຕ້ານເຫຼົ້າເບຍແລະ ຢາສູບ; ກ
 ານເຂົ້າເຖິງສະຖານທີບ
່ ັນເທິງ).
2. ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ ລວມທັງ ນັກຮຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
3. ກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີຢ
່ ູ່ໃນສະຖານະພາບສ່ຽງຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລວມທັງ ຊາວໜຸ່ມພິການ, ຊາວໜຸ່ມ ກຸ່ມຮັກຮ່ວມເພດ ຍິງ
ຕໍ່ຍິງ, ຊາຍຕໍ່ຊາຍ, ຫຼີ້ນສອງເພດ, ຜູ້ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ (LGBT), ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກງານ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ, ລວມທັງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປະເຊີນກັບການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂົ່ມຂືນ.
4. ການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອປົກປ້ອງ, ເຄົາລົບ ແລະ
ປະ ຕິບັດສິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ລວມທັງ ການຕິດຕາມຢ່າງເປັນຮູບປະທ�ຳຕໍ່ຄ�ຳແນະນ�ຳ
ຂອງຄະນະກ�ຳມະການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.
5. ອາສະຍາກ�ຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ການກ�ຳທະຜິດໂດຍຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ປະກົດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປວງຊົນຍັງ
ຈ�ຳກັດຕໍ່ກັບບັນດາກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການ(ບັງຄັບໃ ຊ້)ປະຕິບັດທີ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງອ�ຳນາດການປົກຄອງ, ການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມທີ່ກະ
ທ�ຳຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງ.
6. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວນປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຫຼັກ, ກວມເອົາພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູອາຈານ, ຜູ້ສະ
ໜອງການບໍລິການ, ນາຍຈ້າງ, ອ�ຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຕ�ຳຫຼວດ, ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນອັນສ�ຳຄັນໃນການປົກປ້ອງສິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.
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VII ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຄວາມໝາຍຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ວາງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການວິໄຈ ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃນຂັ້ນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ
ການຮັບຮູ້ບດ
ົ ບາດການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກບ
ັ ສັງຄົມ. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີຖ
່ ກ
ື ສ�ຳພາດ ສ�ຳລັບການສຶກສາວິໄ ຈຄັງ້ ນີ້ ເຂົາ້ ໃຈຄວາມໝາຍຂອງການ
ປະກອບສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມຕໍ່ກັບສັງຄົມ ຫຼາຍກວ່າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂັ້ນຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງ “ການມີສ່ວນຮ່ວມ” ວ່າເປັນການ
ປະກອບສ່ວນແບບສະໝັກໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ�ຳກ່ຽວກັບບ້ານຂອງຕົນເອງ.

7.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງ ຊາວໜຸ່ມແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ
ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທີມ
່ ອ
ີ າຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ກ�ຳນົດອອກໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
(2007) ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມາດຕາ 7, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ນ້ ອ ຍກ�ຳນົດ ວ່າ “"ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນໃນທຸກເລືອ
່ ງທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ". ມາດຕາ 6 "ປົກປ້ອງ ເດັກນ້ອຍຈາກ
ການຈ�ຳແນກທີ່ເກີດ ຂຶ້ນບົນພື້ນຖານທາງຈາກຄວາມເປັນເພດຍິ ງ ແລະ ເພດຊາຍ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ພາສາ, ຄວາມເຊື່ອ, ສາດສະໜາ, ສະພາບ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ"”.
ສິດທິຂ
 ອງຄົນຮຸ
 ້ນໜຸ່ມ ທີ່ສາມາດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງໄດ້ແ
 ມ່ນ ອາຍຸຮອດ 18 ປີ ແລະ ເປັນຜ
 ູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ໃນຕ�ຳແໜ່ງ ການເມືອງ ເມື່ອອາຍຸ
ຮອດ 21 ປີ ຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງໄດ້ກ�ຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ (2006). ຊາວໜຸ່ມຊາຍທຸກຄົນ ສາມາດເຂົ້າເກນທະ
ຫານ ເມື
 ່ອອາຍຸໄດ້ 18 ປີ, ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍ ປ້ອງກັນຊາດ ແ
 ລະ ປ້ອງກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ(1995), ໃ ນມາດຕາ 3.
ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປ
 ະຕິວັດລາວ (2009) ເປັນບ
 ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານຂອງສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມເຊິ່ງໄ ດ້ຮ
 ັບ
ການຊີ້ນ�ຳຈາກ ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ
ເປົ້າໝາຍຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ບົດບາດໜ້າທີ່ອັນຕົ້ນຕໍຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມແມ່ນສ້າງຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະ
ພາບທີ່ກ່ຽວພັນກ
 ັບຊາວໜຸ່ມ ລວມມີ ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການສຶກສາ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ການບັງຄັບນ
 ໍາໃຊ້ກົດໝາຍຈາລະຈອນ, ການປົກປ
 ້ອງດ້ານ
ວັດທະນະທ�ຳ, ແລະ ພະຍາດຕິດຕ
 ໍ່. ໃນຂະນະທີ່ ຄົນຮ
 ຸ້ນໜຸ່ມຫຼາຍຄົນບ
 ໍ່ໄດ້ເປັນສ
 ະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລ
 າວ ໄດ້
ຊອກຫາວິທທ
ີ າງ ເພືອ
່ ໃຫ້
 ພວກເຂົາມີສ
 ່ວນຮ່ວມ ແລະເຕົາ້ ໂຮມຊາວໜຸ່ມຢ່າງຕງັ້ ໜ້າ. ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮ່ວມງານກັບບັນດາກະຊວງແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ເປັນຕົ້ນກະຊວງ ໂ ຍທາທິການແລະ ຂ
 ົນສົ່ງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນປ
 ະຊາກອນ ແ
 ລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ.
ໄດ້ພົບວ່າ ມີສາມແຜນງານທີ່ເນັ້ນສະເພາະໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນສັງຄົມແລະ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ລວມທັງ: ລາຍການໂທ
ລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ ທີໄ່ ດ້ຈ
 ັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ
 �ຳລັບເດັກ (UNICEF), ແລະ ອົງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ ກັບ ສູນກ
 າງຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສ
 �ຳລັບເດັກ (DREC). ຍ້ອນວ່າໂ ຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານລະບົບກະຈາຍສຽງ, ຈຶ່ງສາມາດປົກຄຸມໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປູກຈິດສ�ຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃນວຽກງານສັງຄົມ. ໂຄງການ DREC ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ດ�ຳເນີນພຽງແຕ່ໃນ ສາມແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊ
 າດ.
Participation

ນອກຈາກແຜນງານເຫຼາົ່ ນີ,້ ໃນຈ�ຳນວນ 23 ແຜນງານ (70%) ໄດ້ກ�ຳນົດວ່າຄນ
ົ ຮຸ້ນໜຸ່ມໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບແຜນງານ, ການວາງແຜນ,
ການຈັດຕງັ້ ປ
 ະຕິບດ
ັ ຫຼື ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນ
ົ . ເຖິງຢ
 ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນແຜນງານເຫຼາົ່ ນ
 ີ້ ອາດມີຄ
 ວາມແຕກຕ່າງຈາກຄວາມ
ໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນຈ�ຳນວນແຜນງານທີ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ, 10 ແຜນງານ ຫຼື (43%) ໄດ້ນ
 �ຳໃຊ້ຮູບແ
 ບບການ
ສຶກສາເພື່ອນສອນເພື່ອນ, 15 ແຜນງານ (65%) ສະແດງໃຫ້ເຫັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຢູ່ໃນການຈັດຕ້ງັ ປະຕິບັດແຜນງານ, 9 ແຜນ
ງານ (39%) ໃ ນການວາງແຜນ ຫຼື ການອອກແບບ ແ
 ລະ 7 ແ
 ຜນງານ (30%) ໃ ນການຕິດຕາມ ຫຼື ປະເມີນຜ
 ົນ.

7.2 ສະພາບດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມ
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນລະດັບການຕັດສິນບ
 ັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຄ
 ວນສຶກສາລົງເລິກໃນອະນາຄົດ.
ການວິໄຈໃນກຸ່ມສົນທະນາໄດ້ສ
 ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແນວຄິດກ່ຽວກັບກ
 ານມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຍັງເຂົ
 ້າໃ ຈຍາກສໍາລັບຊ
 າວໜຸ່ມ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂ
 ອງການ
ອອກແບບຄ�ຳຖາມ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ກໍ່ເພື່ອກ�ຳນົດຂອບເຂດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການຕັດສິນບັນຫາ ໃນລະດັບບ້ານ
ຫຼືຊຸມຊົນ. ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຄ�ຳຖາມນີ້ ໃນລັກສະນະການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກ�ຳຂອງບ້ານ ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນດ້ວຍຄວາມ “"ສາມັກຄີ"”ກັບສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃນບ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ອະທິບາຍຫຼາຍສິ່ງ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນບ້ານ, ໃນວັດ
ແລະການປຸກສ້າງສະຖານທີ່, ການເຮັດສວນ ແລະ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອງ ານສັງຄົມເຊັ່ນ: ແຕ່ງ ງານ, ງານສົ່ງສະການ ແລະງານບຸນຕ່າງໆ ໃນ ສປປ
ລາວ ເຊັ່ນ: ງານບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີ, ເຊິ່ງຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຊ່ວຍແບກເຮືອ ແລະ ກະກຽມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການບໍລິການຮັບໃຊ້ເສີບນ
 �້ຳ-ອາຫານ. ໂດຍ
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ສະເພາະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້ເຖິງຍາກ ແລະ ຢູທ
່ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ບຸນເທດສະການດັ່ງກ
 ່າວ ເປັນງານບຸນປ
 ະຈ�ຳປີທາງພຸດ
ທະສາດສະໜາ ແລະ ມີ
 ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ເຍົາວະຊົນຢ່
 າງຫຼວງຫຼາຍ.
ບໍ່ ມີຫຼັກ ຖານໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່າ ມີ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນຂັ້ ນຕັດສິນບັນ ຫາ
ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນເວທີໃດ ແລະ ໃນພາກໃດຂອງປະເທດ. ເຖິງແມ່ນຈະມຜ
ີ ູ້ຕາງໜ້າຂອງ ສູນການຊາວໜຸ່ມ
ໃນຂັ້ນບ້ານ, ຊາວໜຸ່ມກ່າວວ່າ ສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເກນອາຍຸຊາວໜຸ່ມ (ໃນບາງ
ກໍລະນີ ຊາວໜຸ່ມຂັນ
້ ບ
 ້ານແມ່ນຢູໃ່ ນຊ່ວງອາຍຸ40 ປີ) ແລະ ບໍ່ສາມາດເປັນຕົວແທນທາງດ້ານແນວ
ຄວາມຄິດຈາກແງ່ມູມຂອງຊາວໜຸ່ມ.

ນາຍບ້ານເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ເລຂາຊາວ
ໜຸ່ມບໍ່ກ້າຕັດສິນໃຈ.
ເພດຊາຍ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ, 20-24 ປີ

ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຊາວໜຸ່ມ ຈະຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປຊ່ວຍ
ໃນການຕັດຫຍ້າ, ອະນາໄມຕາມເສັ້ນທາງ, ການສ້າງກ�ຳແພງຂອງວັດ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຮັກສາໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນ
ນະບົດ, ການເຮັດວຽກເພືອ
່ ຊມ
ຸ ຊນ
ົ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສ�ຳຄັນສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ທີສ
່ ະແດງໃຫ້ເຫັນ
ແມ່ຍິງ, 15-19 ປີ, ຢ
 ູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ພັນທະຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາບ້ານ ແລະ ປະເທດຂອງພວກເຂົາ. ມີພຽງໃນເຂດຊົນ
ນະບົດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາກັບຊຸມຊົນ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການເບິ່ງແຍງ ແລະ
ຄວາມຫ່ວງໃຍເຊິ່ງກັນແ
 ລະກັນ. ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນບໍຫ
່ ຼາຍປານໃດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມຍ
 ິງ ທີ່ປະກອບ
ສ່ວນໃນການຕ້ອນຮັບແຂກໃນງານດອງ. ສ່ວນຊາວໜຸ່ມຊາຍແມ່ນຊ່ວຍຈັດຕຽມງານລ້ຽງ ຫຼື ງານສັງສັນ ທັງບ
 ໍລກ
ິ ານໝເູ່ພືອ
່ ນ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສ
 ະແດງອອກໃນພາລະບົດບາດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີມ
່ ອບໃຫ້ພວກເຂົາ ເຊັ່ນ
ການຍົກໜັກ, ຂ້າສັດ ຫຼື ເຮັດວຽກໜັກ ແມ່ນໜ້າທີຂ
່ ອງຜູ້ຊາຍ. ສ່ວນຜູ້ຍງິ ແມ່ນເຮັດວຽກໃນການກະກຽມການແຕ່ງກິນເປັນຫຼກ
ັ . ໃນເຂດຕວ
ົ ເມືອງ,
ຄວາມສາມັກຄ
 ີຂອງຊຸມຊ
 ົນ ແລະ ພັນທະຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແມ່ນບໄດ້
ໍ່ ຖ
 ືກກ່າວເຖິງ ຄືກ
 ັນກ
 ັບຊ
 າວໜຸ່ມ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນ
 ະບດ
ົ ທີ່ມີເສັ້ນທາງ
ເຂົ້າເຖິງຍາກ.

ພວກເຮົາຊວ່ຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, 
ເຮົາຊ່ວຍເຂົາ, ເຂົາຊ່ວຍເຮົາ.

ຕ້ອງການມີໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ;
ຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄົນມີນໍ້າໃຊ້ ແລະໄຟຟ້າ.
ແມ່ຍິງ, 10-14 ປີ, ໃ ນເຂດຊົນນະບົດ

ຊາວໜຸ່ມ ຮັບຮູ້ວ່າໂອກາດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນກ�ຳລັງເພີ
 ມ
່ ຂືນ
້ . ໃນເຂດຊົນ
ນະບົດ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ມັນກໍ່ຄືກັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອ ງການນໍ້ າ ສະອາດ, ໄຟຟ້ າ ແລະ
ຕ້ອງການມີສິດເທົ່າທຽມກັນ, ປາສະຈາກການ
ການສຶກສາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນຕົວ
ຈໍາແນກລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ.
ເມືອງ ຄວາມຕ້ອງການເຫຼາົ່ ນັນ
້ ຈະໄດ້

Participation

ຖືກຕອບສະໜອງ ພວກເຂົາຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້
ເທົ່າທຽມກັນ.

ຜູ້ຊາຍ, 15-19 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ

7.3 ອຸປະສັກຕ
ກ
ໍ່ ານມີສ່ວນຮ່ວມ
 ັ້ນເມືອງຄວນຈະເຂົ້າມາໃຫ້ການສຶກສາຊາວ
ຂ
ໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ພໍ່ແມ່, ໃ ນຊົນນະບົດ

ການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ອາດຖກ
ື ຈ
 �ຳກັດ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າຂາດທຶນຮ
 ອນເພືອ
່ ສືບ
 ຕໍ່ສກ
ຶ ສາ
ແລະ ການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນຂັນ
້ ການຕດ
ັ ສິນບນ
ັ ຫາ ໃນລະດັບຕ່າງໆຂອງສງັ ຄມ
ົ ລາວ. ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມຍັງຖ
 ືກຈ�ຳກັດ ໃນການແບ່ງປັນແ
 ຮງງານ ໃນຊຸມ
ຊົນ, ການເປັນອາສາສະໝັກໃນງານບນ
ຸ . ລະດັບຄວາມຮບ
ັ ຮູ້ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນ�ຳໃນທ້ອງຖິນ
່
ອາດຈະເປັນສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈໍາກັດ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ
ຊົນ.

ການເປັນຕົວແທນຂອງຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດການເຂົ້າຮ່ວມການຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆ ພາຍໃນບ້ານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ຍັງບໍ່ເຄີຍ
ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຕັດສິນແ
 ກ້ໄຂບັນຫາສ�ຳຄັນຂອງບ້ານ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ຫຼື ການບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບຮ
 ູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຊ
 າວໜຸ່ມ.
ຖ້າປ
 າສະຈາກການເປັນຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕ
 ັ້ງ ເຊັ່ນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ຈະບໍ່ມີ
ໃຫ້ໂອກາດຂັ້ນເທິງເຂົ້າມ
 າຍ້ຽມຍາມບ້ານເພື່ອເບິ
 ່ງ
"“ເວທີສໍາລັບການອອກສຽງ”" ຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ຊາວ
ກິ
ດ
ຈະກຳເພື
ອ
່
ສະ
ແ
ດງ
ຄ
ວາມ
ສ
າມາດ,
ບາງ
ຄ
ນ
ົ
ມ
 ີ
ໜຸມ
່ ເອງກໍ່ບໍ່ມຄ
ີ ວາມປາຖະໜາ ຫຼື ຕ້ອງການ ໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການຕດ
ັ ສິນບນ
ັ ຫາ,
ຄວາມສາມາດແຕ່ບມ
ໍ່ ີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ສ
 ະແດງອອກ
ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດ ເຊິງ່ ບົດບາດຂອງອ�ຳນາດການປກ
ົ ຄອງ ແມ່ນມຄ
ີ ວາມ
ເພດຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃ ນເຂດຕົວເມືອງ
ສ�ຳຄັນ ແລະ ມີພຽງຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນໜ້ອຍທີ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນລະດັບນັ້ນ. ໃນ
ກໍລະນີ ທີ່ມີຕົວແທນສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ, ພວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນ ເມື່ອຕົວແທນ ມີ
ຄວາມເປັນອາວຸໂ ສຫຼາຍ ທຈ
ີ່ ະເປັນຕ
ວ
ົ ແ
 ທນສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ. ການບໍ່ມໄີ ຟຟ້າ ກໍ່ມຜ
ີ ນ
ົ ຕໍ
 ່ກບ
ັ ຊາວໜຸ່ມ ໃນການເຂົາ້ ຮ່ວມວຽກງານ
ໃນຊຸມຊົນ: ຕົວຢ່າງ ຖ້າບໍ່ມີໄຟຟ້າ, ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າມີການຈັດງານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດຊັກນ�ຳໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມ.
ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ຍິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ.
ທັດສະນະຂອງຜູ້ທີ່ມີໜ້າຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມ ອາດເປັນອຸປະສັກເຊັ່ນກັນ. ການນ�ຳຂອງບາງກະຊວງ ກ່າວວ່າສິ່ງທ້າ
ທາຍຕົນ
້ ຕໍຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນເກີດມາຈາກການຂາດຄວາມສາມາດໃນການເປັນນັກຄິດວິເຄາະ, ແລະ ຂາດແຮງຈູງໃຈ ແລະ ວິໄນ. ມັນເປັນ ເລືອ
່ ງທ�ຳມະ
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ຊາດຢູ່ແລ້ວ ທີຜ
່ ູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຈະມີທດ
ັ ສະນະທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນຕໍ່ກບ
ັ ພຶດຕິກ�ຳຂອງຊາວໜຸ່ມ. ເຖິງແ
 ນວໃດກໍ່ຕາມ ມີຄ
 ວາມເປັນຫວ່ງເປັນໃຍທີ່
ເຫັນໄ ດ້ຊດ
ັ ເຈນ ຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ຜູໃ້ ຫຍ່ ໃນພາກສວ່ນຕ່າງໆ ຕໍ່ກບ
ັ ການປ່ຽນແປງທັດສະນະຂອງຊາວໜຸ່ມຍງິ ໃນການນຸ່ງຖ,ື ແລະ ການແຕ່ງ
ຊົງຜົມ, ເຊິ່ງໄດ້ຮ
 ັບອິດທິພົນທາງລົບມາຈາກພາຍນອກປະເທດ, ໃ ນນັ້ນ ລວມທັງ ການໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ.
ຖ້າມີວິທກ
ີ ານທີຍ
່ ອມຮັບໄດ້ທົ່ວສັງຄົມ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນເຂດຊົນ ນະບົດ ແລະ ຊົນນະບົດທ
 ີ່ມີ
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ຈົນເຖິງ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສ�ຳຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນອະນາຄົດ. ເພື່ອໃຫ້ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມັນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ
ລະຫວ່ າງຄ່ າ ນິ ຍົ ມ ທາງສັງຄົ ມ ຂອງຜູ້ໃ ຫຍ່ ໃນອະດີ ດ ແລະ ປັ ດ ຈຸບັ ນ ກັບ ຄວາມຫ ວັ ງຂອງຊາວໜຸ່ ມ ທີ່ ຕ້ ອ ງການໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ດີກວ່າ
ໃກການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການມວ
ີ ຽກເຮັດ, ການປົກປ
 ້ອງ ແ
 ລະ ກ
 ານມີສວ່ນຮວ່ມ.

7.4  ສະຫຼຸບ
1. ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍດ້ານໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາ ເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍງານບຸນ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
ລວມທັງ ພໍແ
່ ມ່ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ເຫັນຄ
 ວາມສ�ຳຄັນຂ
 ອງການສ້າງ ຄວາມສາມັກຄີ ພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.
2. ຊາວໜຸ່ມບໍ່ຄ່ອຍມີໂອກາດປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນບັນຫາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນທຸກລະດັບ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ອາດ
ບໍ່ມຜ
ີ ້ຕ
ູ າງໜ້າຂອງຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ໂອກາດ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມອາດມີບໍ່ຫາຼ ຍ. ອີກເຫດຜົນໜຶງ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ບົດບາດຂອງອ�ຳນາດການປົກຄອງມີຄວາມສ�ຳຄັນ ແ
 ລະ ຊາວໜມ
ຸ່ ຈ
 �ຳນວນໜ້ອຍຄົນທີຈ
່ ະສາມາດເຂົາ້ ຮ່ວມໃນລະດັບດັງ່ ກ່າວ. ສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ
ໃນຕົວເມືອງ, ປະກົດວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງມ
 ີເວທີທຈ
ີ່ �ຳກັດ, ໂດຍສະເພາະສ�ຳລັບຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກ
ສາຕໍ່າ. ນອກຈາກນັນ
້ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຍັງອາດມີຂໍ້ຈ�ຳກັດໃນການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ ບໍ່ສະເພາະເນືອ
່ ງມາຈາກແນວຄວາມຄດ
ິ ຂອງຕົນເອງເທົາ່ ນັນ
້ ແຕ່ຍງັ
ຖືກຈ�ຳກັດຍ້ອນແນວຄວາມຄິດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນໍາໃນທ້ອງຖນ
ີ່ . ປາສະຈາກການເປັນຕົວແທນ ຈາກອົງການຈັດຕັງ້ ເຊັນ
່ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ,
ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີ "ເວທີ
“
ສ�ຳລັບການອອກສຽງ"” ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນ ສປປ ລາວ.
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VIII ປະເດັນທີກ
່ ່ຽວກັບທຸກຂະແໜງການ
ບັນດາ 5 ຂົງເຂດ: ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຂອບສ�ຳລັບການສຶກສາ ໃນບົດລາຍງານນີ້
ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ແຕ່ວ່າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ມັນມີຄວາມຈ�ຳເປັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

8.1 ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ
ເຫຼາົ້ ໃນສັ
 ງຄົມລ
 າວ ແມ່ນບ
ນ
ັ ຫ
 າທກ
ີ່ ່ຽວພນ
ັ ກບ
ັ ທ
ກ
ຸ ຂະແໜງການ, ເນືອ
່ ງຈາກມີຜ
ນ
ົ ກະທົບຕ
 ໍ່ກບ
ັ ສ
ຂ
ຸ ະພາບ, ການສກ
ຶ ສາ, ການມີວ
 ຽກເຮັດງ ານທ�ຳ, ການ

ປົກປ້ອງ ແລະການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ. ການວໄິ ຈຂໍ້ມນ
ູ ມ
ໜ
ື ງຶ່ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ່ຽວພັນລ
 ະຫວ່າງເຫຼາົ້ ແລະ ຄວາມຮນ
ຸ ແຮງໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມກັບຜ
 ູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ຜົນຂ
 ອງນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ. ພຶດຕິກ
 ໍາສ
 ່ຽງທີສ
່ ົ່ງຜົນ
ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໄຂ້ຍຸງ, ອຸປະຕິເຫດໃນທ້ອງຖະໜົນ, ການຖືພາທີບ
່ ໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ການເອົາລ
 ູກອ
 ອກ ແມ່ນລ
 ້ວນແຕ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນ
ກັບການດື່ມເຫຼົ້າ.
ການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມຊາຍ ແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຈົນເຖິງການອອກໂຮງຮຽນ, ແລະ ພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງທີ່
ມີຜົນຕໍ່ບັນຫາການປົກປ້ອງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳຂອງຊາວໜຸ່ມທີກ
່ ່ຽວພນ
ັ ກັບແບບແຜນ ແລະ ຄ່ານິຍມ
ົ ທາງສັງຄົມ
ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອາດີດ ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນເລື່ອງທ�ຳມະດາ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດຄືກບ
ັ ອ
 ະດີດ
 ແຕ່ຊາວໜຸ່ມເລືອກທີຈ
່ ະເດີນໜ້າຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ. ລະດັບຄ
 ວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານແນວຄວາມຄດ
ິ ເຫົາ່ຼ ນີ້ ແມ່ນບໍ່
ຄືກັນລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ.
ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ (KIIs) ຈາກຜູ້ປົກຄອງ, ນາຍບ້ານ, ອ�ຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ພະສົງ, ແລະ ເຈົ້າຂອງສະຖານບັນເທິງ ແມ່ນເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຂອ
 ງພວກເຂົາ ຕໍ່ກັບສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ. ຄວາມຄິດຄ
 ວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາແມ່ນແ
 ມ່ນຄືກັນ ເຊິ່ງບັນຫາ
ທີ່ເປັນກັງວົນຫຼັກ ແມ່ນການດື່ມເຫຼົ້າເບຍ ແລະ ໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຍົກບ
 ັນຫາການບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ການບໍສ
່ າ
ມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ອາດເປັນສາເຫດໜຶ່ງປະກອບສ່ວນ ໃນການພັກດັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ກໍ່ອາດຊະຍາກ�ຳ. ເປັນເລື່ອງ
ທີແ
່ ນ່ນອນແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າບັນຫາໃດເປັນສາເຫດເລີມ
້ ຕົນ
້ ແລະ ເປັນຜົນຈຸດສຸດທ້າຍ ເຊິງ່ ຄວາມກ່ຽວພັນຂອງບັນຫາເຫຼາົ່ ນີ້ ແມ່ນບໍ່ມມ
ີ ສ
ື້ ນ
ິ້ ສຸດ.
ບັນດາຂັ້ນນ�ຳຂອງກະຊວງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສ�ຳພາດ ເຫັນດີກັບຄວາມເຫັນຂອງພໍແ
່ ມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ໃນນັ້ນ ລວມມີງການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງຊາວໜຸ່ມຊາຍ, ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ການຖືພາທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃ ຈ, ການຂາຍບໍລິການ
ທາງເພດ ແລະ ການເອົາລູກອອກສ�ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ການບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳສ�ຳລັບທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ.

8.2 ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນພາກສຸຂະພາບ, ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ແປກ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ທັງໃນການແຕ່ງງານ
ແລະ ບໍ່ແຕ່ງງານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມສິ່ງດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ກອບຂອງຮີດຄອງປະເພນີທເີ່ຄີຍປະຕິບັດ ແຕ່ກໍ່ຄ່ອຍໆມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກ
ຍິງໜຸ່ມສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂຶນ
້ (ລວມທັງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍທົວ
່ ໄປ) ແລະ ກາລະໂອກາດ
ດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປັບປຸງທາງດ້ານການສຶກສາ. ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາສະເພາະສຸຂະພາບ
ຂອງແມ່ທມ
ີ່ ອ
ີ າຍຸນ້ອຍ ແລະ ເດັກເທົາ່ ນັນ
້ , ແຕ່ຍງັ ອາດຜູກມັດເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ ທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່ ເນືອ
່ ງ
ຈາກພວກເຂົາອອກໂຮງຮຽນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຈ�ຳກັດໃນທາງເລື

ອກຂອງການມີວຽກເຮັດທ
 �ຳ.

8.3 ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ການເຄື່ ອ ນຍ້ າຍແມ່ ນ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊິ່ງມີຜົນມາຈາກການຊອກຫາໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ມີຜົນກະ
ທົບຕໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງ ແລະ ມີຜົນສ່ວນໜຶ່ງຕໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ເນື່ອງຈາກບໍມ
່ ີວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ເຊິ່ງ
ອາດມີຜົນມາຈາກການຂາດການສຶກສາ, ໂອກາດທີ່ມີຢູ່ແດນໄກ ອາດເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກເປັນຫຍື່ອຍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາດ້ານການປົກປ້ອງ ທັງພາຍໃນປະເທດ, ໃນປະເທດທໃີ່ ກ້ຄຽງ ແລະ ປະເທດອືນ
່ ໆທີຢ
່ ູ່ຫ່າງໄກກວ່ານນ
ັ້ . ເຖິງແມ່ນ ການຄ້າ
ມະນຸດ ແມ່ນຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຫຼື ເວົ້າໄດ້ວ່ານີ້ເປັນຄ້າມະນຸດທີ່ເປິດ
ເຜີຍ. ການການຄ້າມະນຸດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ໄດ້ມີການເນັ້ນໜັກໃສ່ເພດຍິງຫຼາຍກວ່າ ເພາະພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຈາກ
ການຖືກກົດຂີ່ທາງເພດ. ການຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເພດຊາຍມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນການຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ ເຊັ່ນ ສະພາບ
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ແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕົກຢູ່ໃນ ສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍ ຢູ່ທັງພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕືມ
່ ກ່ຽວກັບບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍ ແ
 ມ່ນຢູ່ໃນພາກການມີວ
 ຽກເຮັດງ ານທ�ຳ.

8.4 ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບໍ່ມີບັນຫາການເກີດລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແຕ່ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງຈ�ຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຈາກຄອບຄົວຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄອບຄົວ
ທີ່ມີຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ບໍ່ສາມາດຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນກັບດັກຂອງ
ວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ. ອິດຕພ
ິ ນ
ົ ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕໍ່ກບ
ັ ການມີວ
 ຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ສາມາດສືບຕໍ່ເນືອ
່ ງໄປຕະຫຼອດ ຍ້ອນ
ລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ. ການສຸມ ໃສ່ ປັບປຸງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບສ�ຳ ລັບຊາວໜຸ່ ມ ເພດຍິງ ຊຶ່ງອີກບໍ່ດົນພວກເຂົາຈະກາຍເປັນແມ່ ຄົນ ,
ແມ່ນເປັນວິທີການດຽວທີ່ສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂພສະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເດັກທີ່ຍັງບໍ່ເໝາະສົມ,
(ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນພາກສຸ ຂ ະພາບ) ແລະ ມີຄວາມສ�ຳຄັ ນໃນການສ້າງກ�ຳ ລັງແຮງງານ ທີ່ມີ ລ ະດັບການສຶກສາ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ
ເຂັ້ມແຂງ, ພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.113

8.5 ການສື່ສານ ແ
 ລະ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
ການເຂົາ້ ເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບປະເທດ, ຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບປະເທດອືນ
່ ໆໃນໂລກ ແມ່ນບນ
ັ ຫາທກ
ີ່ ່ຽວກັບທກ
ຸ ພ
 າກ
ສ່ວນ ໃ ນ ສປປ ລາວ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ການສໍາຫຼວດດັດຊ
 ະນີໝາຍສັງຄົມລາວ LSIS, ຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫລາຍ ໃນ ສປປ ລາວ (80.1% ຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 20-24
ປີ ) ແມ່ນເບິ່ງໂທ ລະພາບຢ່າ ງໜ້ອຍໜຶ່ງເທື່ອ ຕໍ່ອາທິດ.114 ໂທລະພາບ ແມ່ນສື່ທີ່ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກ່ວາໝູ່; ຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນເກືອບເ ຄິ່ງລາຍ
ງານວ່າໄດ້ຟັງວິທະຍຸ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນ 1 ໃນ 5 ແມ່ນໄດ້ອ່ານໜັງສືພິມ. ຜົນຈາກຫຼາຍການຄົ້ນຄວ້າ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວໜຸ່ມໄດ້ກ່າວວ່າ ສື່ສານ
ມວນຊົນ ໂ ດຍສະເພາະແມ່ນໂທລະພາບ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີສ
່ ໍາຄັນ.115
LSIS ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນພຽງ 10% ທີ່ເຄີຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.116 ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສື່ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ
ແມ່ນບໍ່ແທດເໝາະທີຈ
່ ະນ�ຳມາໃຊ້ເພືອ
່ ເຂົາ້ ເຖິງຊາວໜຸ່ມຈ�ຳນວນຫລາຍໃນປະຈຸບນ
ັ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໃຊ້ອນ
ິ ເຕີເນັດ ແມ່ນມີອດ
ັ ຕາເພີມ
້ ຂຶນ
້ ໄວ
ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບລະດັບຂອງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ. ບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ເຖິງແ
 ມ່ນວ່າໃນ
ຄວາມເປັນຈງິ ການນ�ຳໃຊ້ໂທລະສັບ ໄດ້ເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ ຢ່າງໄວວາໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ ແລະ ຜູ້ນຳ
� ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມຢູ່
ໃນເຂດຕົວເມືອງ.
ໃນເວລາສົນທະນາກຸ່ມ ການຂາດການເຂົາ້ ເຖິງຂໍ້ມນ
ູ ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນຊັດເຈນຈາກຄວາມຮບ
ັ ຮູ້ຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
ເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ມີເສັ້ ນ ທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ໃນເຂດຕົ ວເມື ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແມ່ນມີຜົນມາຈາກການນໍາ
ໃຊ້ພາສາທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ, ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້.
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ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກສ�ຳພາດໃນກຸ່ມສົນທະນາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ລວມໃນການວິໄຈບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນອະນາຄົດ.
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IX ສະຫຼຸບ
1. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມໂີ ຄງຮ່າງປະຊາກອນໜຸ່ມ. ເມື່ອກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກ້າວຂຶ້ນສ
ກ
ູ່ ຸ່ມອາຍຸສູງຂ
ນ
ຶ້ ໃນໂຄງຮ່າງປະຊາກອນ, ການສຶກສາ,
ສຸຂະພາບ, ທັກສະ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພວກເຂົາ ຈະມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບອນ
ັ ຍາວນານ ແລະ ຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ກບ
ັ ປັດຈຸບນ
ັ ແລະ ອານາຄົດ,
ສ�ຳລັບຄົນຮຸ້ນນີ້ ແລະ ຮຸ້ນຄົນຕໍ່ໆໄປ.
1. ຈັງຫວະການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າກ້າວໄວຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນສ�ຳເລັດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນຢຸກປັດຈຸບັນ ໃນການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່
ໄວຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງມີປະສິດຕິຜນ
ົ ແລະ ຮັບບົດບາດ ໃນການນ�ຳພາປະເທດຊາດໄປຕາມເສັນ
້ ທາງການພັດທະນາທາງດ້ານບວກຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ. ປັດຈຸ
ບັນ ເປັນຊ່ວງເວລາທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ�ຳຄັນທີສ
່ ດ
ຸ ສ�ຳລັບ ສປປ ລາວ ທີຈ
່ ະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ກບ
ັ ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ທັກສະ, ໂອກາດຂອງ
ການມີວຽກເຮັດທີ່ເໝາະສົມ, ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຕັດສິນໃຈກັບປະ
ເດັນທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕໍ່ຊວ
ີ ດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົາ້ . ມີຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງທີຈ
່ ະທຸມ
້ ເທຊັບພະຍາກອນເພີມ
່ ເຕີມ ເພືອ
່ ໃຫ້ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສດ
ິ ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເຊິງ່ ຈະເປັນຈຸດໃຈກາງຕໍ່ວຽກງານສາທາລະ
ນະສຸກ, ທັ ກສະ ແລະ ການຮູ້ໜັງສື ຂອງປະຊາກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພີ່ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.
1. ໃ ນຂະນະທີຊ
່ າວໜຸ່ມບາງກຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມໂີ ອກາດໃນການມວ
ີ ຽກເຮັດງານທ�ຳທີດ
່ ,ີ ໄດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາ, ມີສຂ
ຸ ະພາບທດ
ີ່ ີ ແລະ ສາມາດເຂົາ້
ເຖິງການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພ, ແຕ່ຍງັ ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍໃນການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານດ້ານສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ການສຶກສາ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເຂດທີ່ຕັ້ງຊົນນະບົດ, ຊົນເຜົ່າ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ. ບົດລາຍ
ງານສະບັບນີ້ ເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເນື່ອງຈາກມີປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໃນການພັດທະນານະ
ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ແ
 ມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຢໃູ່ ນສະຖານະພາບສ່ຽງຢ່າງຊັດເຈນ.
1. ການພັດທະນາແຜນງານສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກການພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສ�ຳລັບປະຊາກອນໂດຍລວມ,
ແຕ່ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ແ
 ລະ ສິດທິຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ພາຍໃນນະໂຍບາຍເຫຼາົ່ ນັນ
້ ຄວນກ�ຳນົດອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ
ແລະ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້. ພາບລວມຂອງແຜນງານທີ່ມຢ
ີ ູ່ໃນປະຈຸບນ
ັ ຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈ�ຳກັດ ໂດຍສະເພາະຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໂ ດຍປາສະຈາກ ການເອື່ອຍອີງໃສ່ທຶນພາຍນອກ, ແລະ ຍັງຂ
 າດຂມ
ໍ້ ູນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີ່ມີຄຸນະ
ພາບໃນການປະເມີນປະສິດທິຜ
 ົນຂອງແຜນງານ.
1. ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ຳ� ຄວນສະໜັບສະໜູນບັນດາການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ທີໃ່ ຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ສະໜັບ
ສ ະໜູນຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ (ເຊັ່ນ ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ) ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍກ່ຽວພັນກັບຊາວໜຸ່ມ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ
ລາວ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ �ຳທີດ
່ ຫ
ີ າຼ ຍຢ່າງ, ແຕ່ການປະຕິບດ
ັ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍເຫຼາ
ົ່ ນີ້ ຍັງມຂ
ີ ໍ້ຈຳ
� ກັດ ແລະ ຂາດສາ
ທາລະສ�ຳນຶກຕໍ່ກັບເນື້ອໃນທີ່ເປັນສີ່ງຈ�ຳກັດປະສິດທິຜົນ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊາວໜຸ່ມ.
1. ຂໍ້ມູນມືສອງທີ່ມີຢູ່ ສປປ ລາວ ສຸມໃສ່ບາງກຸ່ມຂອງປະຊາກອນ ຊຶ່ງຊາວໜຸ່ມ ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນນີ້. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງທຸກຂະແໜງການທກ
ີ່ ່ຽວພັນເຖິງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມແລະຍັງບ
ມ
ໍ່ ີລາຍລະອຽດພຽງພໍ ເພື່ອປະເມີນຂະໜາດຂອງ
ບັນຫາທີຊ
່ າວໜຸ່ມກໍາລັງປະເຊີນ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບເຂົາເຈົ້າ.
1. ມີສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ແຮງງານ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກ�ຳນົດອານາຄົດຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ. ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ສັງລວມເຂົ້າຢູ່ໃນບາງຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ, ບາງຄັ້ງຊັດເຈນ ແລະ ບາງຄັ້ງກ
 ໍ່ບຈ
ໍ່ ະແຈ້ງ, ແຕ່ປະຈຸບ
 ັນຍັງ
ບໍ່ມີຍຸດທະສາດລວມສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມໃນທົ່ວປະເທດ. ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ວຽກປະສານສົມທົ ບກັນ ໃນຂົງ
ເຂດເຫຼາົ່ ນີ້ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າຍຸດທະສາດຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຄົບຖ
 ້ວນຮອບດ້ານ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກກ
ັ ານພວ
ົ ພັນຂ
 ອງຂະແໜງການ ໃນການ
ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ສາມາດນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ ໂດຍປະສົມປະສານການການປະກອບສ່ວນ
ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
1. ໃນຂະນະທີ່ ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະ ເຍົາວະຊົນ ສຸມໃສ່ບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່ມເປັນສ
 ່ວນຫຼາຍ, ແຕ່ສິ່ງນີ້ກໍ່ບໍ່ຄວນຫັນເຫຈາກຫຼັກຖານທີ່
ວ່າ ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ມີເວລາສ�ຳລັບກິດຈະກ�ຳຜ່ອນຄາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ
ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນ - ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນແຫຼງ່ ຊັບພະຍາກອນ ທີສ
່ ຳ
� ຄັນແລະມຄ
ີ ນ
ຸ ຄ່າຂອງປະເທດ. ໃນໄລຍະປັດຈຸບນ
ັ ຊຶງ່ ກ
 ານປ່ຽນ
ແປງຫຼາຍຢ່າງທີເ່ ກີດຂນ
ຶ້ ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດໃຫ້ທງັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຜ
ນ
ົ ກະທົບທາງລບ
ົ ຕໍ່ກບ
ັ ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຊາວໜຸ່ມ.
ການລົງທຶນໃສ່ຊ າວໜຸ່ມ ທີ່ເ ປັນຕົວຂັບ ເຂື່ອນຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານບວກ, ໂດຍການແກ້ ໄຂບັນ ຫາສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ຊາວໜຸ່ມກ�ຳລັງປະ
ເຊີນແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາ ຈະສ້າງໂອກາດທພ
ີ່ ິເສດໃນການຫັນປ່ຽນສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດ.
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X ຂໍ້ແນະນ�ຳເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ ກວມເອົາ 60% ຂອງ ພົນລະເມືອງທັງໝ
 ົດ ໃນ ສປປ ລາວ. ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ປະຊາກອນກຸ່ມນີ້ປະເຊີນ
ມີ ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຜົນສ�ຳເລັດໃນອະນາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ. ການລົງທຶ ນໃສ່ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຈະນ�ຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງໃນທາງ
ບວກ.
ບົ ດລາຍງານພາກນີ້ ນ�ຳສະເໜີຂໍ້ແນະນ�ຳສ�ຳລັບຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຊ່ວຍການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ສະເພາະໃດໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
1. ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນເພືອ
່ ພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີມ
່ ປ
ີ ະ
ສິດທິຜົນ.
yy ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນ
ເປັນຕົ້ນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຄຽງຄູ່ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊາວ
ໜຸ່ມມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງມາດຕະຖານໃນການເຂົ້າປ
 ະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໃ ນປີ 2015.
2. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເ ປັນຫຼັກຖານພື້ນຖານສໍາລັບການສ້າງນະໂຍບາຍ.
yy ການເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບແຜນງານ ແລ
 ະ ບັນຫາຕ່າງ ໃນ ສປປ ລາວ ຄວນມີການແບ່ງເປັນກຸ່ມອາຍຸ ເຊິ່ງເປັນກຸນແ
 ຈທີສ
່ �ຳຄັນໃນການປະ
ເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວໜຸ່ມ.
yy ຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນເປັນພາສາລາວ ແ
 ລະ ພາສາອັງກິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປີດກວ້າງ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
yy ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະລິມານໃນອະນາຄົດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄວນມີຂອບເຂດລະດັບຊາດ ແລະ ມີການອອກແບບທີ່ຮັດກຸມພຽງພໍ ເພື່ອສ�ຳຫຼວດ
ຂໍ້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ, ຊົນເຜົ່າ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖານະພາບສົມລົດ
 ແລະ ຄວາມພິການ, ເພື່ອເປັນ
ບ່ອນອີງສ�ຳລັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ປະເມີນເຖິງອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ການຄົ້ນຄວ້າເຫຼົ່ານີ້ ຄວນສຶກສາລົງເລິກ
ຂົງເຂດທີ່ຍັງຂາດຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ການເອົາການລູກອອກ/ລຸລ
 ູກ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.
yy ຍັງມີຂໍ້ມູນຈ�ຳນວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ເກັບກ�ຳສ�ຳລັບບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ຄວນພິຈາລະນາການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນມື້ໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ວິເຄາະຂອງການວິໄຈ
ນີເ້ ພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ອງົ ການຈັດຕັງ້ ອືນ
່ ໆ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສົນໃຈ ສາມາດນ�ຳໃຊ້ຂໍ້ມນ
ູ ດັງ່ ກ່າວໃນການຄົນ
້ ຄວ້າກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພີມ
່ ຕືມ
່ .
3. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ.
yy ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ສະພາບຄວາມສ່ຽງອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມພິການ ແລະ ສະຖານະພາບ
ຂອງການພັກເຊົາ (ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ) ແລະ ຖານະພາບສົມລົດ ມີຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ.
yy ສະໜັບສະໜູນລະບົບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດເພືອ
່ ເພີມ
່ ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ກບ
ັ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ
ຊົນ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ສ�ຳລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະ
ພາບອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ຄ�ຳນຶ່ງເຖິງ ສ
 ະຖານະພາບສົມລົດ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ.
yy ສ້າງຍດ
ຸ ທະສາດ ໃນການໂຄສະຍາເພືອ
່ ປ່ຽນແປງພດ
ຶ ຕິກ
 �ຳ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ມກ
ື ບ
ັ ສິງ່ ທ້າທາຍຂອງພດ
ຶ ຕິກ
 �ຳສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມ
ສ່ຽງທີ່ສຸດ.
4. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ  ຄວາມປອດໄພ ລວມທັງການສຶກສາ ຊັ້ນ
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ, ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ທັກສະຊີວດ
ິ ແລະ ການຝຶກອົບ
ຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການວາງແຜນອາຊີບ, ເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມ ສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີກ
່ ມ
ົ
ກຽວກັບໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳທີມ
່ ີຢູ່.
yy ພິຈາລະນາກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ ໃຫ້ຢູ່ໃນເງືອ
່ ນໄຂຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົາ້ ມີຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນພາຍໃນພາກພື້ນ.
yy ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານໄລຍະຍາວສ�ຳລັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຊຸມຊົນ
ເຂດຊົນນະບົດ.
yy ບັງຄັບການນໍາໃ ຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນ ເພື່ອລົບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແ
 ລະ ການແຕ່ງງານກ່ອນ
 ໄ ວອັນຄ
 ວນ.
yy ສະໜອງສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພິບານໃຫ້ພຽງພໍແກ່ທຸກໂຮງຮຽນ
yy ພິຈາລະນາການໝູນວຽນການສອນ (ຄູໜ
 ູນວຽນ) ໃນເຂດຊົນນະບົດໃ ຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູ.
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yy ເພີ່ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳທີ່ດີ ໂດຍຜ່ານກະດານຂ່າວ, ການສື່ສານທາງອີເລັກໂຕນິກ ລວມທັງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.
yy ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມລາວ ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານທີ່ສະໜອງ
ການເຂົ້າເຖິງການຝຶກເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈສ�ຳລັບການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
5. ລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະແດງຄ�ຳເຫັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການກ�ຳນົດອານາຄົດ ຂອງ ສປປ ລາວ.
yy ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກ
ຮັບຮູ້.
yy ຮ່ວມກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມມີຕົວແທນ ໃນເວທີຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈບັນຫາ.
yy ສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເປັນທັງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເປັນຕົວຂັບເຂື່ອນການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາເອງ, ໂດຍໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດມີສ່ວນ
ຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ເພື່ອກ�ຳນົດ ແລະ ປົກປ້ອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ສ້າງເວທີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງປະກອບມີຫຼາຍພາກສ່ວນ
ລວມທັງ ອົງການຈັດຕງັ້ ທາງສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ທີເ່ ປັນຕົວແທນແລະ ຮັບໃຊ້ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ສະແດງອອກ.
6. ຮັບປະກັນວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ມໜ
ີ ້າທີຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບຫຼກ
ັ ໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງເພືອ
່ ນ�ຳພາການພັດທະນາ ແລະ ການປົກ
ປ້ອງຊາວໜຸ່ມ.
yy ປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບນິຕິກ�ຳທີ່ມີຢູ່, ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ ແ
 ລະ ໂ ຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັງຄັບໃ ຊ້ກ
 ົດໝາຍ,
yy ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຕຸລາການໃນການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມທີດ
່ ້ອຍໂອກາດ, ໂດຍສະເພາະ ທີກ
່ ່ຽວພັນກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ
 ື້ນຖານທາງເພດ,
yy ຮັບປະກັນການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ທີກ
່ ວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ເພືອ
່ ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພນ
ື້ ຖານທາງເພດ ລວມທັງຕໍ່ກບ
ັ
ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ເດັກນ້ອຍຍິງ, ແລະ ຜູຊ
້ າຍ ແ
 ລະ ເດັກນ້ອຍຊາຍ.
7. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາກັບຊາວ
ໜຸ່ມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
yy ລົງທຶນໃນການພັດທະນາຊ່ອງທາງການສືສ
່ ານແບບເປີດສ�ຳລັບການປະເມີນທັດສະນະ, ຄວາມຕ້ອງການທີປ
່ ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຜົນ
ສ�ຳເລັດຕ່າງໆຂອງຊາວໜຸ່ມ.
yy ຮັບປະກັນວ່າທຸກແຜນງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຮັບການປະເມີນທ
 າງດ້ານຄຸນະພາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີ
ປະສິດທິຜົນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ.
yy ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຕິດຕາມແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນການປັບປຸງສະ
ຫວັດດີການຂອງຊາວໜຸ່ມ.
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yy The World Bank (2014). Lao PDR Overview, http://www.worldbank.org/en/country/lao/overview.
yy WHO (2014): Health for the world’s adolescents – a second chance in the second decade, http://apps.
who.int/adolescent/second-decade/.
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11.2 ເອກະສານອ້າງອີງທີ່ເປັນເອກະສານ
yy Government of the Lao PDR and the United Nations (2013). The Millennium Development Goals. Progress
Report for the Lao PDR 2013.
yy Centre for HIV/AIDS/STI (CHAS) (2012). Global AIDS Response Progress (GARP)- Country Report, Lao
PDR.
yy Unicef and MoE (2009). Assessment Life-Skills Based Curriculum Project in Lao PDR. Scaling up the
response for Children.
yy Thanavanh B, Harun-Or-Rashid M, Kasuya H, Sakamoto J. (2013). Knowledge, attitudes and practices
regarding HIV/AIDS among male high school students in Lao People’s Democratic Republic: J Int AIDS
Soc.,16.
yy Kessler RC et al. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of dsm-iv disorders in the
national comorbidity survey replication: Archives of General Psychiatry, 62(6).
yy WHO (publication date unknown). Health of adolescents in Lao PDR.
yy Population census (2005).
yy MoH and Lao Statistics Bureau (2012). Lao Social Indicator Survey.
yy Ministry of Planning and Investment (2011). Internal Migration in the Lao People’s Democratic Republic.
An Exploratory Study.

62

yy National Maternal and Child Health Centre, MoH (2007): Adolescent Migrants in the Greater Mekong
Sub-Region: Are they equipped to protect themselves against sexual and reproductive health risks?
yy Lao Women’s Union (2012/13). National Directory of Essential Services for Children and Youth in Lao PDR.
Vientiane,  Lao PDR.
yy Jarakayan, R. (2002): The Ten Seed Technique.
yy Laos Penal Code (1990): Article 92.
yy WHO (2012). Baseline Survey of Alcohol Consumption: Availability and Effects on Individual Consumption,
(report presented October 2013, Vientiane).
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yy UNICEF Lao PDR and the Ministry of Health (2011). Rapid Assessment: Most-At-Risk Adolescents and
Young People to HIV in Lao PDR. Bangkok.
yy MoH and UNFPA (2008). Assessment of Condom Programming in Lao PDR.
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yy Centre for HIV/AIDS/STI (CHAS) (2012). Global AIDS Response Progress (GARP)- Country Report, Lao
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yy Centre for HIV/AIDS/STI, Lao PDR – HIV/AIDS Case Report 2012.
yy UNAIDS (2012): Report on the Global Aids Epidemic.
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XII ເ ອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ເອກະສານຊ້ ອນທ້າຍ 1: ໂຄງຮ່າງຂອງຄະນະກ�ຳມະການຊີ້ນ�ຳ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ
ດ້ານວິຊາການ ຂອງການວໄິ ຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ (AYSA)

ຄະນະຊນ
ີ້ �ຳ
ປະທ່າ ນຂອງຄະນະຊີ້ນ�ຳ ແມ່ນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົ ນ ປະ ຕິ ວັດລາວ ຮ່ວມກັບປະທ່ານຮ່ວມ
ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບ
ມີສະມາຊິກຈາກ MoH, MoES, MoJ ແລະ
MoHA.
11. ໃຫ້ການຊີ້ນ�ຳ ແລະ ນ�ຳພາ ໂດຍລວມໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວິໄຈ
22. ໃຫ້ການແນະນ�ຳ ແລະ ຮັບຮອງຜົນຂອງການ
ວິໄຈ
33. ແນະນ�ຳ ການນ�ຳໃຊ້ ແລະ ຫັນຜົນຂອງການວິໄຈ
ແລະ ຄ�ຳແນະນ�ຳ ເປັນມາດຕະການ
ອົງການໃນເຄືອຂ
 ່າຍ
ສປຊ
ອົງການ UNFPA
ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຫຼັກ ທາງດ້ານວິ
ຊາການ ແລະ ງົບປະມານ.
ພ້ອມທັງການສະໜັບ
ສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ
ຈາກ ອົງການ
UNICEF
WHO
UNESCO
ILO

ທີມງານວິຊາການ
ເປັນປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ສູນກາງ
ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ ແລະ
ປະກອບມີ ສ ະມາຊິ ກ ຈາກ MoJ, MoH,
MoES, MolSW, MoHA, LYU ແລະ
ຕົວແທນຕາງໜ້າຈາກຊາວໜຸ່ມ
1. ທົບທວນເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງຂື້ນການວິໄຈ
2. ທົບທວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການ
ວິໄຈຂໍມ
້ ູນມືສອງ ແລະ ການທົບທວນ
ແຜນງານ
3. ທົບທວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ວາງ
ແຜນສ�ຳ ລັ ບ ການສ�ຳ ພາດຜູ້ໃ ຫ້ຂໍ້ມູ ນ ຫຼັ ກ
ແລະ ກຸ່ມສົນທະນາ ລວມທັງການຄັດ
ເລືອກອົງກອນ, ເຂດຂອງການວິໄຈ ແລະ
ມາດຖານຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
ເຂົາ້ ໃນການສ�ຳພາດ, ແລະ ແບບສອບຖາມ
4. ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ
ປະກອບສ່ວນຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານ

ຫ້ອງການຊາວ
ໜຸ່ມແຂວງໜ່ວຍ
ງານປະສານງານ
ສະໜັບສະໜູນ
ອ�ຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການ
ລົງເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ

ຊາວໜຸ່ມບ້ານ
ໜ່ວຍງານ
ປະສານງານ
ສະໜັບສະໜູນ
ອ�ຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນເວລາ
ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ

ກອງເລຂາ
ສະໜອງການສະໜັບສະ
ໜູນທາງດ້ານບໍລິຫານ,
ການກະກຽມອ�ຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ
ວຽກງານເລຂານຸການ
ໃຫ້ແກ່ການວິໄຈ

65

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຊີ້ນ�ຳ ແລະ ດ�ຳເນີນການວິໄຈ
ຄະນະຊີ້ນ�ຳ
ທ່ານ ດຣ. ຄ�ຳພາ ພິມມະສອນ, ຮອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສຸນນາລາດ, ເລຂາທິການ, ຫົວໜ
 ້າຫ້ອງການສູນກ
 າງ ຊປປລ
ທ່ານ ສີວຽງໄຊ ອໍລະບູນ, ຮອງຫົວໜ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ຮອງ ສາດສະດາຈານ ດຣ ສິງ ເມໂນລັດ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ກະຊວງ ສາທາ
ທ່ານ ກາດ�ຳ ວົງເດືອນ, ຮອງຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນວິໄຈການສຶກສາ ແລະ ກິລ
 າ, ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ທ່ານ ລີປາວ ຢັງ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ທ່ານ ພົມມາ ແກ້ວບົວພາ, ຫົວໜ້າກົມ, ກະຊວງ ພາຍໃນ
ທ່ານ ພະຊົງ ວົງເດືອນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ, ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ

ທີມງານວິຊາການ
ທ່ານ ນາງ ສົມສ
 ະນິດ ແກ້ວດວງດີ, ຫົວໜ
 ້າກົມ, ເຍົາວະຊົນ ສູນກ
 າງ ຊປປລ

ທ່ານ ສົມກ
 ້ຽວ ກິ່ງສ
 ະດາ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມສື່ມວນຊົນ, ສູນກ
 າງ ຊປປ
 ລ
ທ່ານ ນາງ ມະນີເພັດ ຈຸນລ
 ະມະນີ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນກ
 າງ ຊປປ
 ລ
ທ່ານ ນາງ ດວງສາລີ ສີວ
 ິໄລ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມຈັດຕັ້ງ, ສູນກ
 າງ ຊປປລ
ທ່ານ ສົມສ
 ີ ໄ ຊເສດຕະລາດ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມອົບຮົມ,ສູນກ
 າງ ຊປປລ

ທ່ານ ສົມສ
 ະໜຸກ ພົງສ
 ີສັດຕະນາກ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມຂະບວນການ, ສ
 ູນກ
 າງ ຊປປ
 ລ
ທ່ານ ແສງດາວ ແ
 ກ້ວຂາວມະນີ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມກວດກາ, ສ
 ູນກ
 າງ ຊປປລ
ທ່ານ ຄ�ຳປຸ່ນ ແກ້ວວິພ
 າກອນ, ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມພັດທ
 ະນາ, ສູນກ
 າງ ຊປປ
 ລ
ສະຫາຍ ວໍລະຈິດ ຫາດາວເຮືອງ, ຫົວໜ
 ້າພະແນກນິຕິກ�ຳ, ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ
ທ່ານ ດຣ ຈັນທະຄາດ ປະພັດສະລາງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ສ້າງບ�ຳລຸງພະນັກງານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ ດຣ. ໂພໄຊ ສຸລ
 ິຍະວົງສາ, ວິຊາການພະແນກຄົ້ນຄວ້າສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ ວາບີ້ ສຸຢ
 າຈີ້, ວ
 ິຊາການກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ
 ີການສັງຄົມ
ທ່ານ ສຸລ
 ິຍາ ແກ້ວ
 ພິລ
 າວົງ, ຫົວໜ
 ້າສູນຝຶກວິຊ
 າຊີບ, ກົມພ
 ັດທ
 ະນາ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ທະນູວັນ ວົງມ
 ະນີ, ຮອງຫົວໜ
 ້າພະແນກຄົ້ນຄ້ວາຮຽບຮຽງ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ຄໍາສ
 ອນ ພີມມ
 ະສອນ, ຮອງຫົວໜ
 ້າພະແນກບໍລິຫານ, ກະຊວງຍຸຕິທ�ຳ
ທ່ານ ດຣ. ພຸດທະກອນ ເມືອງວົງ, ວິຊາການພະແນກຄົ້ນຄວ້າສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ ສຸນັນ ສະເພົາທອງ, ວິຊາການ ກົມຈັ້ດຕັ້ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ທ່ານ ເງິນສອນ ໄຊຍະຊ່າງ, ວິຊາການຫ້ອງການ, ກະຊວງພາຍໃນ
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ທ່ານ ນາງ ສີດ
 າ ໄຊຍະພານທອງ, ວິຊ
 າການພະແນກບໍລິຫານ, ກົມແ
 ຜນການ ກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ
ທ່ານ ຄານສິດ ຫຼວງໄຊ, ວິຊາການກົມຈັດຕັ້ງ, ກະຊວງພາຍໃນ
ທ່ານ ຄ�ຳພາໄມ ທົນມະນີ, ວິຂາການກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ທ່ານ ນາງ ສີໄຄເພັດ ແສງມະນີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ສັນທ
 ະນາ ສີສ
 ົມພອນ, ວິຊ
 າການກົມສື່ມວນຊົນ, ສູນກ
 າງ ຊປປລ
ທ່ານ ນາງ ວັນນະສອນ ພູນສະຫວັດ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ
ທ່ານ ນາງ ເດືອນເພັນ ພູນສ
 ະຫວັດ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ
ທ່ານ ນາຄອນເພັດ ພາສົມສຸກ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ
ທ່ານ ນາງ ສີອ
 �ຳພອນ ຄູນບ
 າທ້າວ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ

ກອງເລຂາ
ທ່ານ ນາງ ແສງອອນ ພວງມະນີວັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ນາງ ວາສະລິນ ບຸນມີໄຊ, ວິຊາການ ກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ນາງ ລັດດາ ສິນທະວົງ, ວິຊາການ ກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນກ
 າງ ຊປປລ

ທ່ານ ໄຊສະໝອນ ເງົາສີຫວັດ, ວິຊາການ ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ຄ�ຳສິງ ວິໄລຄ�ຳ, ວິຊາການ ກົມສື່ມວນຊົນ, ສູນກາງ ຊປປລ
ທ່ານ ຈັນຖາໝອມ ແສງວົງເພັດ, ວິຊາການ ກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນກາງ ຊປປລ

ອ�ຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ທ່ານ ອຸ່ນຄ�ຳ ສຸວັນນະພັນ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ທ່ານ ສົມໝາຍ ຂຸນດາວົງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງເຍົາວະຊົນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ທ່ານ ຄ�ຳເພັດ ຈັນທຸມມາ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງງອຍ
ທ່ານ ວິຈິດ ແກ້ວສະຫວັດ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງນ�້ຳບາກ
ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ແກ້ວມະນີ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ແຂວງອັດຕະປື
ທ່ານ ແກ້ວວົງວຽນ ບຸດສະວົງ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມແຂວງ ອັດຕະປື
ທ່ານ ຄ�ຳພະສີ ເວັນມະສອນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ອັດຕະປື
ທ່ານ ທອງພັນ ຈັນມະວົງສີ, ຄະນະປະຈ�ຳພັກເມືອງ, ຜູ້ຊີ້ນ�ຳອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ສະໜາມໄຊ
ທ່ານສຸວັນຊາບ ເພັດດາລາ, ຄະນະປະຈ�ຳພັກເມືອງ, ຜູ້ຊີ້ນ�ຳອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ຊານໄຊ
ທ່ານ ພູຂຽວ ແພງພະຈັນ, ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງ ຊານໄຊ
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ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ທ່ານ ວັນຄ�ຳ ອິນທິຈັກ, ຄະນະປະຈ�ຳພັກແຂວງ, ກ�ຳມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ຄະນະຊີ້ນ�ຳອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊັນຂັ້ນແຂວງ
ທ່ານ ສິງວິໄລ ແກ້ວພອນວິໄລ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ, ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມແຂວງ
ທ່ານ ບຸນເຕີມ ໄຊນະຈັກ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມບ້ານຫົວເມືອງເໜືອ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ
ທ່ານ ຈັກຕະທະນາ ກິຂຸມຄ�ຳ, ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງ ເຊໂປນ
ທ່ານ ຄ�ຳຫຼ້າ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມບ້ານແກ້ງທ່າຄະມິ, ເມືອງເຊໂປນ

ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ
Dr. Bruce Dick, ຊ່ຽວຊານສາກົນ

ສະຖານບັນເບີເນັດ ປະຈ�ຳ ສປປ ລາວ
Ms. Christi Lane-Barlow, Country Representative
ທ່ານ ທານາລິນ ວົງສອນເພັດ, ວິຊາການ ທາງດ້ານ HIV/Gender
ທ່ານ ນາງ Sriampa Songrob-Ponne, ຜູ້ບໍລິຫານການຄົ້ນຄວ້າ
Ms. Anna Bowring, PhD Candidate, Burnet Institute, Melbourne, Australia
ທ່ານ ນາງ ດຣ. ນິລະມົນ ຈັນລີວົງ, ອະດີດຜູ້ຕາງໜ້າປະຈ�ຳປະເທດ
ທ່ານ ດຣ. ສຸພາໄຊ ດວງຈັກ, ອະດີດຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ
ທ່ານ ນາງ ກົງໄຈ ວົງໄຊຍາ, ອະດີດຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານອາວຸດໂສ
Ms. Philippa Sackett, former Project Management Advisor
ທ່ານ ນາງ ຂັ້ນຄ�ຳ ສຸທະວິໄລ, ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ທ່ານ ນາງ ນວນດ�ຳ ກົມມານາ, ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ພົມມາວົງສາ, ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ

ອົງການ  UNFPA
Dr. Hassan Mohtashmi, former Representative, UNFPA Lao PDR
Dr. Esther Muia, former Representative, UNFPA Lao PDR
Ms. Rizvina de Alwis, Deputy Representative, UNFPA Lao PDR
ທ່ານ ນາງ ປ່າຟົ້ວລີ ລີຈຶ່ຝູງ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ, UNFPA Lao PDR
Ms. Siriphone Sally Sakulku, SRH Coordinator, UNFPA Lao PDR
ທ່ານ ໂອລົດ ແສນອາສາ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ, UNFPA Lao PDR

68

Ms. Anika Bruck, ASRH Programme Officer, UNFPA Lao PDR
ທ່ານ ດວງແກ້ວ ທໍ່ຊົງເລຍຈິ່, ຜູ້ຊ່ວຍແຜນງານ, UNFPA Lao PDR
ທ່ານ ພອນໄຊ ສິດທິຣາດວົງສາ, ພະນັກງານປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, UNFPA Lao PDR
ທ່ານ ນາງແອມຄ�ຳ ລິດທິເດດ, ຜູ້ຊ່ວຍແຜນງານ, UNFPA Lao PDR
ທ່ານ ນາງ ສຸອັງຄະນາ ສະຫວັດຜົນ, ຜູ້ຊ່ວຍແຜນງານ, UNFPA Lao PDR
Ms. Josephine Sauvarin, ASRH Advisor, UNFPA Asia and the Pacific Regional Office
ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ມະນີວອນ, ອະດີດຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ, UNFPA Lao PDR
Ms. Tracey-Anne Garraghan, former ASRH Specialist, UNFPA Lao PDR

ອົງການ WHO
Dr. Ko Eunyoung, MCH Team Leader
ອົງການ UNICEF
Ms. Verity Rushton, former Child Protection Specialist, UNICEF Lao PDR

ອົງການ UNESCO
Ms. Justine Sass, Regional HIV and AIDS Adviser for Asia and the Pacific, Chief, HIV Prevention and Health
Promotion (HP2) Unit, UNESCO Bangkok
Ms. Rebecca Brown, former Young Key Affected Populations Support Officer, UNESCO Bangkok

ອົງການ ILO
ທ່ານ ນາງ ເຂັ້ມພອນ ເພົ້າຄ�ຳແກ້ວ, ຜູ້ປະຊານງານ, ອົງການ ILO ປະຈ�ຳ ສປປ ລາວ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ສະຖຕ
ິ ພ
ິ ນ
ື້ ຖານກ່ຽວກບ
ັ ຊ
 າວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃນສປປ ລາວ

1. ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕ117
ິ
ເນື້ອທີ່

236 800 sq. kma

ປະຊາກອນທັງໝົດ, 2005

5 645 950 (ການສ�ຳຫຼວດພົນລະເມືອງ, 2005)

ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນ ປີ 2013

6 580 800 (ການສ�ຳຫຼວດພົນລະເມືອງ, 2005)

ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມືອງ, 2005

68.0% - 32.0%

ອັດຕາການເກີດລວມ, 2007

33.2 ຕໍ່ 1000 c

ອັດຕາການຕາຍລວມ, 2007

9.1 ຕໍ່ 1000

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນຕໍ່ປ,ີ 2007

2.4%

ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາມະນຸດ (HDI), 2010

0.497 (122 ຈາກ169)

ສະເລ່ຍອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕໍ່ຜູ້ເຮັດວຽກ, 2010

5.9% (ບົດລາຍງານ MDG, 2013)

ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ, 2007/08

6.5% (LECS 2007/08)

ປະຊາກອນ ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກລະດັບຊາດ, 2007/08

27.6% (LECS 2007/08)

c

c

c
d

2. ປະຊາກອນທັງໝົດທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມໂດຍແ
 ບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ ໃນປີ 2005
ເພດ

10-14

15-19

20-24

ລວມ

ເພດຊາຍ

391,810

323,750

253,941

969,501

ເພດຍິງ

375,437

323,598

261,416

960,451
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a. Lao Reproductive Health Survey 2005. Vientiane Capital, the Lao People’s Democratic Republic: Committee for Planning and
Investment, National Statistics Centre. Supported by the United Nations Population Fund, 2007.
b. World Health Statistics 2011. World Health Organisation, 2011. [Cited 24 May 2011.].
c. The Lao People’s Democratic Republic Country Context. World Health Organisation Regional Office for the Western Pacific. [Cited
24 May 2011.] Available from: http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/076BC0B0-9414-493C-A62D-30DDBE0B3B8A/0/17finalLAOp
ro2010.pdf.
d. Human Development Report 2010. Table 2: Human Development Index Trends, 1980-2010. United Nations Development Programme.
[Cited 6 November 2010.] Available from: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Table2.pdf.

3. ການແຈກຢາຍຂອງຊາວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະພາກພື້ນຕາມພູມສັນຖ
 ານ ໃນປີ 2005 ແລະ ປີ 2013
2005
ກຸ່ມອາຍຸ

ທີ່ຕັ້ງພ
 ູມສັນຖ
 ານ

14-10
ເພດຊາຍ

15-19
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

20-24
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

ເພດຍິງ

ແ
 ຂວງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

37,270

36,283

43,436

48,193

47,581

48,365

ຜົງສາລີ

11,975

11,340

9,039

8,844

6,403

6,243

9,836

9,305

8,617

8,566

6,296

6,664

ອຸດົມໄຊ

19,027

18,347

15,091

15,410

10,700

10,993

ບໍ່ແກ້ວ

9,489

9,222

8,024

8,246

5,921

6,431

ຫຼວງພະບາງ

30,020

28,112

23,939

23,930

17,824

17,993

ຫົວພ
 ັນ

22,215

20,937

15,246

14,087

10,361

10,167

ໄຊຍະບູລີ

24,102

22,981

20,460

20,212

15,309

15,743

ຊຽງຂວາງ

19,685

18,583

14,850

14,379

9,428

9,530

ວຽງຈັນ

28,858

27,639

26,115

24,386

20,280

19,670

ບໍລິຄ�ຳໄຊ

16,784

15,751

12,911

12,369

9,839

9,761

,

23,434

18,015

18,286

13,014

14,539

ສະຫວັນນ
 ະເຂດ

58,344

56,435

46,955

46,396

36,293

37,809

ສາລະວັນ

23'838

22,814

17,081

17,051

11,166

12,770

5,557

5,469

4,320

4,490

3,136

3,556

ຈ�ຳປາສັກ

43,159

41,483

34,099

32,602

26,309

26,503

ອັດຕະປື

7,616

7,302

5,552

6,151

4,081

4,679

391,810

375,437

323,750

323,598

253,941

261,416

ຫຼວງນ�້ຳທາ

ຄ�ຳມ່ວນ

ເຊກອງ

ລ
 ວມທັງໝົດ

2005
ທີ່ຕັ້ງພ
 ູມສັນຖ
 ານ

ກຸ່ມອາຍຸ
14-10
ເພດຊາຍ

ໃນຕົວເມືອງ
ຊົນນະບົດ
ຊົນນະບດ
ົ ທຖ
ີ່ ນ
ົ ທາງບໍ່ສາມາດໄປຮອດ

15-19
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

20-24
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

ເພດຍິງ

95,769

92,542

101,383

101,494

91,079

89,698

211,053

201,686

163,102

159,898

118,767

124,088

84,891

81,089

58,860

61,903

42,765

46,998
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2013 (ໂດຍການຄາດຄະເນ)
ກຸ່ມອາຍຸ

ທີ່ຕັ້ງພ
 ູມສັນຖ
 ານ

14-10
ເພດຊາຍ

15-19
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

20-24
ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

ເພດຍິງ

ແ
 ຂວງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

29,893

28,216

33,830

32,214

39,217

40,825

ຜົງສາລີ

11,340

10,947

11,690

11,097

9,352

8,911

9,375

9,318

9,948

9,539

9,236

8,865

ອຸດົມໄຊ

19,334

19,297

19,430

18,941

16,249

15,941

ບໍ່ແກ້ວ

9,805

9,658

9,759

9,534

8,881

8,796

ຫຼວງພະບາງ

26,914

26,719

27,672

26,530

25,165

23,927

ຫົວພ
 ັນ

21,147

20,894

22,091

21,185

18,070

16,798

ໄຊຍະບູລີ

18,651

18,141

21,437

20,610

22,323

21,509

ຊຽງຂວາງ

16,943

16,503

18,425

17,611

16,877

15,989

ວຽງຈັນ

25,487

25,019

27,684

26,985

28,820

27,364

ບໍລິຄ�ຳໄຊ

15,747

15,311

16,819

16,018

15,728

14,877

ຄ�ຳມ່ວນ

22,876

23,008

23,550

23,380

20,655

20,277

ສະຫວັນນ
 ະເຂດ

52,335

52,467

56,461

55,075

50,794

49,347

ສາລະວັນ

23,684

23,728

24,150

23,474

20,559

19,806

6,868

6,766

6,009

5,870

4,942

4,940

ຈ�ຳປາສັກ

38,456

37,851

40,509

39,118

37,126

35,506

ອັດຕະປື

8,505

8,210

8,069

7,798

6,669

6,696

357,360

352,053

377,533

364,979

350,663

340,374

ຫຼວງນ�້ຳທາ

ເຊກອງ

ລ
 ວມທັງໝົດ

4. ສະຖານະພາບສົມລົດຂ
 ອງຊາວໜຸ່ມ
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ເພດຊາຍ

ເພດຍິງ

ສະຖານະພາບສົມລົດ

ສະຖານະພາບສົມລົດ

ບໍ່ເຄີຍ

ແຕ່ງງານ      

ຢ່າຮ
 ້າງ/

ເປັນ

ບໍ່ເຄີຍ

ແຕ່ງງານ      

ຢ່າຮ
 ້າງ/

ແຕ່ງງານ

ແລ້ວ

ແຍກກັນຢູ່

ໝ້າຍ

ແຕ່ງງານ

ແລ້ວ

ແຍກກັນຢູ່

ເປັນໝ້າຍ

15-19

92.8

5.6

0.0

0.0

79.6

18.6

0.9

0.1

20-24

62.0

35.9

0.2

0.1

37.7

58.5

3.0

0.4

5. ປະຊາກອນຊາວໜຸ່ມແບ່ງຕາມກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
ກຸ່ມອາຍຸ
ຊົນເຜົ່າ

10 –- 14

15 - 19

ຊາຍ

ຍິງ

ຍິງ

ຊາຍ

ຍິງ

ລາວ

209,442

201,838

184,802

184,081

151,799

156,558

546,043

542,477

ໄຕ

17,132

16,229

12,718

12,082

9,321

9,213

39,171

37,524

ຜູ້ໄທ

13,624

13,169

10,894

10,578

8,028

8,588

32,546

32,335

ລື້

8,522

8,217

8,015

8,292

6,030

6,198

22,567

22,707

ຍວນ

1,950

1,980

1,886

1,871

1,350

1,529

5,186

5,380

ຢັ້ງ

462

423

390

381

297

305

1,149

1,109

ແຊກ

294

286

192

211

115

157

601

654

1,042

1,032

932

859

605

717

2,579

2,608

ກືມມຸ

43,810

41,908

33,451

34,052

25,229

25,112

102,490

101,072

ໄປຣ

1,506

1,379

1,010

1,212

631

873

3,147

3,464

636

583

403

393

343

378

1,382

1,354

ຜ້ອງ

1,772

1,786

1,263

1,389

992

1,041

4,027

4,216

ແມ່ນ

43

38

22

31

16

25

81

94

ເອີດູ

51

37

37

29

19

26

107

92

ບິດ

131

123

113

111

94

82

338

316

ລະແມດ

1,329

1,352

945

1,075

650

755

2,924

3,182

ສາມຕ່າວ

225

247

171

206

124

142

520

595

ກະຕ່າງ

8,341

7,928

5,686

6,000

4,093

4,575

18,120

18,503

ມະກອງ

7,977

7,652

5,506

5,734

3,950

4,464

17,433

17,850

ຕຣີ

1,571

1,485

1,063

1,267

871

1,115

3,505

3,867

ຢຣຸ

3,308

3,407

2,448

2,527

1,776

2,049

7,532

7,983

ຕຣຽງ

1,831

1,793

1,547

1,511

1,145

1,172

4,523

4,476

ຕະໂອ້ຍ

2,238

1,969

1,609

1,574

1,181

1,240

5,028

4,783

ແຢະ

675

644

547

580

451

383

1,673

1,607

ເບຣົາ

1,430

1,393

1,149

1,185

833

919

3,412

3,497

ກາຕູ

1,461

1,393

1,104

1,246

837

959

3,402

3,598

ອາລັກ

1,437

1,365

1,018

1,134

791

848

3,246

3,347

ໂອ້ຍ

1,548

1,466

1,057

1,210

845

947

3,450

3,623

ກະລຽງ

813

874

640

630

434

485

1,887

1,989

ເຈັງ

501

470

354

396

284

335

1,139

1,201

53

39

50

41

23

30

126

110

3,166

3,085

2,190

2,320

1,492

1,769

6,848

7,174

457

397

315

287

248

271

1,020

955

75

72

59

51

51

50

185

173

ຊິງມູນ

ສະດາງ
ໂສ້ຍ
ຍາເຫີນ
ລະວີ

ຍິງ

ລວມ

ຊາຍ

ໄທເໝືອ

ຊາຍ

20 - 24

73

ປະໂກະ

967

950

769

824

543

645

2,279

2,419

ຂະແມ

381

361

271

326

216

238

868

925

ຕຸ່ມ

269

242

209

203

163

173

641

618

ງ້ວນ

53

53

38

44

33

36

124

133

ມອຍ

44

36

43

25

28

25

115

86

ກິລ

35

24

23

18

16

29

74

71

ອາຄາ

6,611

5,954

5,016

4,659

3,909

3,708

15,536

14,321

ສິງສິຣິ

2,570

2,626

2,191

2,217

1,392

1,402

6,153

6,245

ລາຫູ

849

709

690

737

498

629

2,037

2,075

ສີລາ

221

183

170

137

94

111

485

431

ຮ່າຢີ່

69

60

65

57

36

31

170

148

ໂລໂລ

137

124

115

117

74

65

326

306

ຫໍ້

727

715

619

552

441

432

1,787

1,699

34,460

32,154

25,479

24,870

17,917

17,200

77,856

74,224

1,957

1,848

1,495

1,430

1,207

1,185

4,659

4,463

831

788

790

654

644

540

2,265

1,982

2,751

2,485

2,160

2,124

1,767

1,612

6,678

6,221

391,785

375,371

323,729

323,540

253,926

261,371

969,440

960,282

ມົ້ງ
ອິວມຽນ
ອື່ນໆ
ບໍ່ຕອບ
ລວມ

6. ຄາດຄະແນປະຊາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ
ຮູບ 1: ການແຈກຍາຍປະຊາກອນຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ໃນ ສປປ ລາວ 2012-2011 (LSIS 2011-2012)

ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ
ແມ່ຍິງ

74

ຜູ້ຊາຍ

ຮູບ 2: ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ

ຄາດຄະເນປະຊາກອນ ຕາມກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ເພດ ແຕ່ 2010-205
ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ: 2010

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ: 2015

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ: 2020

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ: 2050

75

ຮູບ 3: ອັດຕາສ່ວນການເຂົາ້ ຮຽນຊັນ
້ ມັດທະຍົມ (ດັດປັບ) ແບ່ງຕາມເຂດທີຢ
່ ູ່ອາໃສ, ດັດຊະນີລະດັບຄວາມຮັງ່ ມີ, ການສຶກສາຂອງແມ່
ແລະ ກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ (LSIS 2012-2011)
100
90

70
60
50
40
30
20
10

ເພດ

ເຂດທີ່ພັກ
ອາໄສ

ດັດຊະນີຂອງຄວາມຮັ່ງມີ

ຈີນ-ຕີເບດ

ມົ້ງ-ມຽນ

ມອນ-ຂະແມ

ລາວ-ໄຕ

ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ

ວິຊາຊີບ/ຊັ້ນກາງ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

ປະຖົມ

ບໍ່ມີການສຶກສາ

ຮັ່ງທີ່ສຸດ

ຮັ່ງ

ປານກາງ

ທຸກ

ທຸກທີ່ສຸດ

ຊົນນະບົດ

ຕົວເມືອງ

ຊາຍ

0
ຍິງ

ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ດັດປັບ

80

ກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າ
ຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ

ລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່

ຮູບ 4: ການຮູ້ໜງັ ສື ຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ ອາຍຸ 24-15 ປີ ແບ່ງຕາມເພດ, ກຸ່ມອາຍຸ, ເຂດທີຢ
່ ູ່ອາໃສ, ດັດຊະນີລະດັບຄວາມຮັງ່ ມີ
ແລະ ກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ (LSIS 2012-2011)
ຜູ້ຊາຍ

100

ແມ່ຍິງ

90

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື

80
70
60
50
40
30
20

ອາຍຸ

76

ເຂດທີ່ພັກ
ອາໄສ

ດັດຊະນີຂອງຄວາມຮັ່ງມີ

ກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າ
ຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ

ຈີນ-ຕີເບດ

ມົ້ງ-ມຽນ

ມອນ-ຂະແມ

ລາວ-ໄຕ

ຮັ່ງທີ່ສຸດ

ຮັ່ງ

ປານກາງ

ທຸກ

ທຸກທີ່ສຸດ

ຊົນນະບົດ

ຕົວເມືອງ

20-24

15-19

0

ລວມ

10

7. ຕາຕະລາງ ແລະ ບັນທັດຖານສ�ຳລັບ ການວເິ ຄາະຂໍ້ມນ
ູ ມສ
ື ອງ, ການທບ
ົ ທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ
ຕາຕະລາງວເິ ຄາະຂມ
ໍ້ ູນມືສອງ
ລາຍລະອຽດ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເອກະສານ

ເນື້ອໃ ນ

ຈຸດປະສົງ





ວິທກ
ີ ານ

ຫຼັກ

ສ�ຳຄັນ

ແມ່ນຫຍັງ

ຄ�ຳຖາມໃດທີ່

ຄົນໜຸ່ມກຸ່ມໃ ດ:

ເອກະສານໄດ້ເນັນ
້  ເປົ້າໝາຍຂອງ

ຜູ້ຂຽນ, ອົງການ

ອາຍຸ, ເພດ, ລັກສ
 ະ

ໃສ່ບັນຫາໃດ

ການສຶກສາ, ທົບ ການເກັບກ
 �ຳ  ດ້ານພູມສັນຖານ,

ແມ່ນສິ່ງທີ່

ຍັງບ
 ໍ່ໄດ້ຄ
 �ຳຕອບ

ຈັດຕັ້ງ

ນະອື່ນ, ຄົນໜ
 ຸ່ມທ
 ີ່ມີ (ສາທາ, ສຶກສາ,

ທວນ ແ
 ລະ ຄົ້ນ

ແລະ ວິເຄາະ ຂໍ້ຈ�ຳກັດທ
 ີ່

ຄົ້ນພົບຫຼັກ

ຊຶ່ງຕ
 ້ອງການ

ຄວາມ ອ່ອ
 ນແອ?

ຄ້ວາມີຫຍັງແ
 ດ່?

ແນວໃດ?

ອື່ນໆ)?

ການປົກຄຸມ

ສິ່ງທ
 ີ່ຄົ້ນພົບ ຊ່ອງຫວ່າງທີ່

ຫົວຂ
 ໍ້, ປີ,

ການຈ້າງງານ,

ຂໍ້ມູນໄດ້ຮ
 ັບ

ຂໍຈ
້ �ຳກັດ

ໄດ້ກ�ຳນົດຢ
 ູ່ໃນບົດ ຂອງການ

ຊອກຮູ້ເພີ່ມ

ລາຍງານ (ເຊັ່ນ

ທົບທວນ

ເຕີມ

ວິທີ)

ນະໂຍບາຍ?

ບັນທັດຖານ
yy ຕ້ອງແມ່ນບົດລ
 າຍງານການຕີລາຄາ, ການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ;
yy ໄດ້ຮ
 ັບການຈັດພີມຕັ້ງແຕ່ປີ 2006118
yy ສຸມໃສ່ວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ການຈ້າງງານ, ການປົກປ້ອງ ແ
 ລະ/ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນໜ
 ຸ່ມ
yy ລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ແຍກຕາມອາຍຸສ�ຳລັບຄົນໃນກຸ່ມອາຍຸ 24-10 ປີ (ຫຼື ສ�ຳລັບສ
 ັດສ່ວນຂອງກຸ່ມອາຍຸດ
 ັ່ງກ່າວ, ຕົວຢ່າງ 24-15 ປີ)
yy ລວມເອົາຈຸດສຸມໃນທົ່ວປ
 ະເທດ ຫຼື ຢູສ
່ ະເພາະແຂວງ/ກຸ່ມປະຊາກອນໃດໜຶ່ງ

ຂໍມ
້ ູນສ�ຳລັບກ
 ານກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ/ນິຕກ
ິ �ຳທມ
ີ່ ີ
ລາຍລະອຽດຂອງ  
ນະໂຍບາຍ/ນິຕກ
ິ �ຳ

ເນື້ອໃ ນສ�ຳຄັນ
ຂອງຂອງນະ
ໂຍບາຍ/ນິຕກ
ິ �ຳ

ສະຖານະ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ມາດຕະການ
ສ�ຳລັບກ
 ານ
ປະຕິບັດທ
 ບ
ີ່ ໍ່
ສອດຄ່ອງ

ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
ເພື່ອສ
 ະໜັບສະໜູນ
ນະໂຍບາຍ

ຊື່, ກະຊວງ ຮັບຜິດ
ຊອບ ສ�ຳລັບກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແ
 ລະ ຕິດຕາມ
(ເຊັ່ນ ສາທາ, ສຶກສາ,
ການຈ້າງງານ, ຄວາມ
ຍຸຕິທ�ຳທາງອາຍາ)

ນະໂຍບາຍ/ນິຕກ
ິ �ຳ
ອ�ຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ, ມ
 ີພາລະ
ບົດບາດແລະ/ຫຼື
ສົ່ງເສີມຫຍັງແ
 ດ່?

ນະໂຍບາຍ/
ນິຕິກ�ຳດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ນ
 �ຳສົ່ງ,
ສົນທະນາ 
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຮ
 ັບຮອງ
ເທື່ອ?

ມີຈຸດສຸມຕໍ່ກັບກຸ່ມສະ
ເພາະໃດໜຶ່ງຂ
 ອງຄົນ
ໜຸ່ມບໍ່ກ່ຽວກັບອາຍຸ, 
ເພດ ຫຼື ຄວາມອ່ອນແອ
(ເຊັ່ນ ພິການ, ຜູຂ
້ າຍ
ບໍລິການທາງເພດທີ່ຍັງ
ໜຸ່ມ, ຜູໃ້ ຊ້ຢ
 າເສບຕິດທີ່
ຍັງໜ
 ຸ່ມ, ອື່ນໆ.)?

ຜົນກະທົບຂອງການ
ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ນະໂຍບາຍ/ກົດໝາຍ
ແມ່ນຫຍັງ?

ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວກວມ
ເອົາ ເອກະສານອ້າງອີງຕໍ່
ກັບການພັດທະນາຍຸດ
ທະສາດ/ແຜນດ�ຳເນີນ
ງານ ສ�ຳລັບຈັດຕ
 ັ້ງ
ປະຕິບັດ, ລະບົບ/ຕົວຊ
 ີ້
ບອກໃນການຕິດຕາມ
ການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດ,
ອື່ນໆ.
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ຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີການສຶກສາກ່ຽວກັບແ
 ຮງງງານເດັກ ແລະ ການສຶກສາເພື່ອວັດກ
 ານຊຸກຊຸມຂອງ HIV ລະຫວ່າງຊາຍທີ່ມີເພດສ�ຳພັນກ
 ັບຊາຍ (2007), ຊຶ່ງບ
 ໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ.
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ບັນທັດຖານ
ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ �ຳທີ່:
yy ໄດ້ນ
 �ຳສົ່ງເພື່ອຮັບຮອງ/ອະນຸມັດ (ເຊັ່ນ ບໍແ
່ ມ່ນຮ
 ່າງສ�ຳບັບຕົ້ນ)
yy ລວມເອົາບາງຈຸດສຸມທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄົ້ນໜຸ່ມ (ເຊັ່ນ ບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍທົ່ວໄປທີ່ມີຜົນສະທ້ອນສ�ຳລັບຄົນໜຸ່ມອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະ
ຊາກອນທົ່ວໄ ປ, ແ
 ຕ່ບໄໍ່ ດ້ເວົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າສະເພາະ)
yy ຂໍ້ມນ
ູ ຈະໄດ້ສງັ ລວມເຂົາ້ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຖ້າຫາກສາມາດເອົາໄດ້ຈາກເອກະສານຕ່າງໆ (ເຊັນ
່ ບໍ່ມກ
ີ ານຄນ
ົ້ ຄວ້າເພີມ
່ ເຕີມເພືອ
່ ຊອກຫາສະຖານະ
ພາບຂອງການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ, ການເຜີຍແຜ່, ອື່ນໆ.)
ຂໍ້ມູນສ
 �ຳລັບກ
 ານກ�ຳນົດແຜນງານ
ລາຍລະອຽດ ປະເພດ
ຂອງອົງການ ແຜນງານ
ຈັດຕ
 ັ້ງ

ກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍ

ຊື່ຂອງແຜນ
ງານ/ ໂ ຄງ
ການ,ເວັບໄຊ,
ບຸກຄົນຕ
 ິດຕໍ່

ມີຈຸດສຸມຕໍ່ ທົ່ວປ
 ະເທດ,
ກັບກຸ່ມສະ ບາງເມືອງ ຫຼື
ເພາະໃດ
ບາງແຂວງ
ໜຶ່ງຂອງຄົນ
ໜຸ່ມບໍ່ກ່ຽວ
ກັບອາຍຸ, 
ເພດ ຫຼື
ຄວາມອ່ອນ
ແອ (ເຊັ່ນ
ຄົນພິການ,
ຜູ້ຂາຍ
ບໍລິການ
ທາງເພດທີ່
ຍັງໜຸ່ມ, ຜູ້
ໃຊ້ຢາເສບ
ຕິດທີ່ຍັງ
ໜຸ່ມ,
ອື່ນໆ.)?

ສາທາ,
ສຶກສາ,
ການຈ້າງ
ງານ, ຂໍມ
້ ູນ
ຂ່າວສານ,
ການພັດທະ
ນາທັກສະ,
ການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມ
(ທີຈ
່ ະໄດ້ຮ
 ັບ
ການພັດ
ທະນາ)

ການປົກ
ຄຸມດ້ານ
ພູມສັນ
ຖານ

ເປົ້າໝາຍ
ມູນຄ່າ
ແລະ ຈຸດປະ
ສົງຂອງແຜນ
ງານ ແລະ
ກອບເວລາ

ຄວາມ          ການມີ
ຍືນຍ
 ົງ
ສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຄົນ

ໜຸ່ມ

ການ
ຕິດຕາມ 
ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ

ເປົ້າໝາຍ,
ມູນຄ່າຂອງ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ແຜນງານ, 
ໄລຍະເວລາຂອງ ແຫຼງ່ ທຶນ
ໂຄງການແມ່ນ
ຫຍັງ? ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ໂຄງການ
ຕ້ອງການບັນລຸ?

ແຜນງານ
ດັ່ງກ່າວ
ປະຕິບັດງ ານ
ຕາມໂຄງສ້າງ
ຂອງລັດຖະ
ບານບໍ່; ອາ
ໃສແຫຼ່ງທຶນ
ພາຍນອກບໍ່;
ຖ້າຫາກ
ໂຄງການບໍ່
ໄດ້ປ
 ະຕິບັດ
ໜ້າທ
 ີ່ອີກຕ
 ໍ່
ໄປ ເຫດຜົນ
ຍ້ອນຫຍັງ?

ມີລະບົບ
ສ�ຳລັບກ
 ານ
ຕິດຕາມແຜນ
ງານບໍ່ (ເຊັ່ນ
ການປົກຄຸມ 
ແລະ ຄຸນນ
ະ
ພາບ); ໄ ດ້ຈ
 ັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ
ການປະເມີນ
ຜົນບ
 ໍ່?

ການວາງ
ແຜນ, ການ
ຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິ
ບັດ, ການ
ຕິດຕາມ 
ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ

ບັນທັດຖານ
ແຜນງານ/ໂຄງການຄວນຈະ:
yy ສຸມໃສ່ຄົນໜຸ່ມຢ່າງຈະແຈ້ງ (ມັນອ
 າດຢູ່ພາຍໃນແຜນງານລວມ ແ
 ຕ່ຕ້ອງມີບາງອົງປະກອບສະເພາະທີ່ເນັ້ນສ
 ະເພາະຄົນໜຸ່ມ)
yy ລະດັບຊາດ ຕາມທ�ຳມະຊາດ ຫຼື ຖ້າວ່າໃ ນລະດັບແຂວງ, ຄວນສາມາດເຂົ້າເຖິງຄົນໜ
 ຸ່ມຈ�ຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ
yy ບໍ່ວ່າກ�ຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຢູ່ໃນແຜນ (ເຊັ່ນ ມີເອກະສານໂຄງການ ແລະ ການປະກອບທຶນ/ຮ່ວງງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາເປັນຢ່າງດ)ີ , ຫຼື ຖ້າຫ
 າກພຈ
ິ າລະນາວ່າເປັນການປະຕິບດ
ັ ທດ
ີ່ ”ີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທໄີ່ ດ້ໃນປດ
ັ ຈຸບນ
ັ , ກໍຄວນໄດ້ຮບ
ັ ການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ 
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ)

78

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລວມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນການທົບທວນ
ແຜນງານ
ຕາຕະລາງ 1: ບັນດາແຜນງານທີ່ໄດ້ລ
 ວມເຂົ້າໃນການທົບທວນ
ອົງການຈັດຕັ້ງ

ຊືແ
່ ຜນງານ

1

ອົງການບັນເທົາທຸກ ແ
 ລະ ພັດທະນາ
Adventist (ADRA)

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຕ້ານ HIV/AIDS (YEAH)

2

ອົງການ AFESIP

AFESIP

3

ອົງການ CARE ສາກົນ ປະຈ�ຳ ສປປ ລາວ

 ຜນງານສ�ຳລັບແ
ແ
 ມ່ຍິງໃ ນຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ;
ໂຄງການປູກຈ
 ິດສ�ຳນຶກດ
 ້ານກົດໝາຍ ແ
 ລະ ທັກສ
 ະຊີວິດສ
 �ຳລັບແ
 ມ່ຍິງ

4

ສູນຕ້ານ ເອດ ແລະ ພຕພ (CHAS)

ສູນໃ ຫ້ຄ�ຳປຶກສາສ�ຳລັບ ຜູຂ
້ າຍບໍລິການເພດຍິງ

5

ສູນວັດທະນະທ�ຳເດັກ (ກະຊວງ ຖະແຫຼງ ຂ່າວ,
ວັດທະນະທ�ຳ ແ
 ລະ ທ່ອງທ່ຽວ), UNICEF

ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸ -ໂທລະພາບສ�ຳລັບໄ ວລຸ້ນ

6

ສູນວັດທະນະທ�ຳເດັກ (ກະຊວງ ຖະແຫຼງ ຂ່າວ,
ວັດທະນະທ�ຳ ແ
 ລະ ທ່ອງທ່ຽວ)

ແຜນງານສົ່ງເສີມການອ່ານ

7

ອົງການ ຄຼິດສະຕຽນຂອງປະເທດ ນໍເວ
ປະຈ�ຳ ສປປ ລາວ (NCA)

ໂ ຄງການກ່ຽວກັບການສ້າງຈິດສ
 �ຳນຶກກ່ຽວກັບຜົນກ
 ະທົບທ
 ີ່ບໍ່ດີຂອງການ
ຄ້າມະນຸດ ແ
 ລະ ການນ�ຳໃຊ້ຢ
 າເສບຕິດຢໂູ່ ຮງຮຽນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຊຸມຊົນໃ ກ້ຄຽງ ໄ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດ

8

ອົງການ ຮຽນຮຊ
ູ້ ຸມຊົນສາກົນ (Community
Learning International)

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
ຢູ່ ຊຸມຊ
 ົນຂອງ ສປປ ລາວ

9

ອົງການ Friends International

ເພື່ອນມິດ: ສ້າງໂຄງການເດັກຂ້າງຖະໜົນແ
 ບບຍືນຍ
 ົງ

10

ອົງການ Handicap International

ປ້ອງກັນອ
 ຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ ແ
 ລະ ຄວາມພິການ

11

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ (VFI)

ໜ່ວຍງານຕ້ານການຄ້າມ
 ະນຸດ

12

ສະມາຄົມທັກສະຊີວິດລ
 າວ, ອົງການ Plan
International

ໂ ຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປ້ອງກັນຢາເສບຕິດ, ສິດທິຄ
 ວາມ
ສະເໝີພ
 າບຍິງ-ຊາຍ ແ
 ລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮທ
ູ້ ້ອງຖິ່ນໃ ນໂຮງຮຽນ ແ
 ລະ
ຊຸມຊົນ

13

ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດວັດລາວ

ຫຼາຍໂຄງການ

14

ອົງການກາແດງລາວ

ໂ ຄງການ ກ່ຽວກັບການຂົນຂວາຍອາສາສະໝັກທີ່ເປັນຊ
 າວໜຸ່ມຂອງ
ອົງການກາແດງລາວ ໃ ນການຕ້ານອຸບັດເຫດຕາມຖະໜົນ ແ
 ລະ ສົ່ງເສີມ
ການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດກ
 ານປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕ
 ົ້ນ

15

ວິທະຍຸຊາວໜຸ່ມລາວ ແ
 ລະ ອົງການ UNICEF

ຍົກລະດັບບ
 ົດບາດຂອງວິທະຍຸເພື່ອປະຕິບັດສ
 ິດທິຂ
 ອງຄົນໜຸ່ມ ແ
 ລະ 
ເດັກນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ ໃ ຫ້ປະກົດຜ
 ົນເປັນຈິງ

16

LaoPHA

ໂ ຄງການ ຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ດ�ຳລົງຊ
 ີວິດກ
 ັບ HIV/AIDS 
ແລະ ຜົນກ
 ະທົບຂອງມັນທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ

17

LaoPHA

ໂຄງການກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສ�ຳພັນກ
 ັບຜ
 ູ້ຊາຍ

18

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ (LWU)

ສູນຊ
 າວໜຸ່ມວຽງຈັນ

19

ກະຊວງ ສຶກສາ

ໂຄງການຫຼັກສູດທ
 ັກສະຊີວິດ

20

ກະຊວງ ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ, ກົມອະນຸບານ ແ
 ລະ ປະຖົມ ໂຄງການ Mekong Rainbow
ສຶກສາ

79

21

ກະຊວງ ສາທາ, ກະຊວງ ສຶກສາ, ອົງການ WHO,
UNICEF ແ
 ລະ WFP

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນທ
 າດເຫຼັກປະຈ�ຳອາທິດ (WIFS)

22

ຫໍສະໝຸດແຜ່ງ ຊາດ, ສະໜັບສະໜູນໂ ດຍອົງການ
Action With Lao Children (ALC) ແລະ
ສະມາຄົມອາສາສະໝັກສັນຕິ (SVA)

ໂຄງການສົ່ງເສີມການອ່ານແຫ່ງຊ
 າດ

23

ອົງການ Plan International (Belgium)

ໂ ຄງການສ້າງອົງການສັງຄົມພ
 ົນລະເຮືອນຈາກຂັ້ນບ
 ້ານ: ການມີສ່ວນຮ່ວມ,
ສິດ ແ
 ລະ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນລ
 ະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ສ�ຳລັບໄວໜຸ່ມຂ
 ອງກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ

24

ອົງການ Power International

ປັບປຸງກ
 ານເຂົ້າເຖິງການສຶກສາສ�ຳລັບເດັກພ
 ິການຢູແ
່ ຂວງ ອຸດົມໄ ຊ

25

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສ
 �ຳລັບເດັກ (DREC)

26

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບກ
 ານປ້ອງກັນເດັກເພື່ອເຮັດໃ ຫ້ເດັກປ
 ອດໄພ

27

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ສະຫະພັນແ
 ມ່ຍິງ

ການໂຄສະນາສົນທິສັນຍາວ່າດ
 ້ວຍສິດທິເດັກສາກົນ ໂ ດຍຜ່ານວິທະຍຸ ແ
 ລະ
ໂທລະພາບສ�ຳລັບເດັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ; ເດັກເປັນຕ
 ົວແທນຂອງການປ່ຽນ
ແປງ

28

ອົງການ UNESCO

ແຜນງານຄເູຄື່ອນທີ່ (ແຜນງານຮຽນທຽບຊັ້ນປ
 ະຖົມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ ແ
 ລະ 
ແຜນງານຮຽນທຽບຊັ້ນມັດທະຍົມຕ
 ົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

29

ອົງການ UNFPA

ແຜນງານກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ໄ ວໜຸ່ມ

30

ອົງການ ອະນາໄມໂລກ (WHO)

ໂ ຄງການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອພະຍາດ Soil-transmitted Helminth
(STH) ສ�ຳລັບເດັກໄວເຂົ້າຮ
 ຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

31

ທະນາຄານໂລກ & ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜ
 ຸ່ມຂອງລາວ ໂຄງການ STEPS

32

ອົງການ World Education ຢູ່ ສປປ ລາວ (WEL)

ໂຄງການ ໃ ຫ້ການສຶກສາແ
 ລະ ປູກຈ
 ິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບ ລະເບີດບ
ທ
ໍ່ ັນແ
 ຕກ
(UXO) ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າໂ ຮງຮຽນ

33

ອົງການອາຫານໂລກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ແຜນງານອາຫານທີ່ໂຮງຮຽນ

ຕາຕະລາງ 2: ບັນດາແຜນງານທີ່ບໍ່ໄດ້ລ
 ວມເອົາໃ ນການທົບທວນແຜນງານ
ຈ�ຳ  ອົງການຈັດຕັ້ງ
ນວນ

80

ຊື່

ເ ຫດຜົນທີ່ບໍ່ ຄ�ຳອະທິບາຍໂດຍສັງເ ຂບ
ໄດ້ລ
 ວມເອົາ

1

ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ການຮຽນຮູ້ໄວຢູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ
(ELPS)

ບໍ່ໄດ້ກ
 ວມເອົາ
ເປົ້າໝ
 າຍຄົນ
ໜຸ່ມພຽງພໍ

 ຜນງານດັ່ງກ່າວຈັດຕ
ແ
 ັ້ງປະຕິບັດແ
 ຕ່ປີ 2006-2012 ຢູ່ ແ
 ຂວງ
ຫຼວງພະບາງ, ໄ ຊຍະບຸລີ ແ
 ລະ ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ. ໄ ດ້ເນັ້ນໃ ສ່ການຝຶກ
ອົບຮົມຄ
 ູກ່ອນເວລາປະຈ�ຳການ ແ
 ລະ ປັບປຸງອ
 ັດຕາການຮັກສາ
ນັກຮຽນຢູ່ ປໍ 1 ແລະ ປໍ 2.

2

ອົງການ
UNWOMEN

ສຶກສາກ່ຽວກັບການໃຊ້ ບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຮຸນແຮງຕກ
ໍ່ ັບ
ແຜນງານ
ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ເດັກຍິງ
ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການສຶກສາໄດ້ຊ
 ອກຮູ້ທັດສະນະ, ແ
 ນວຄວາມຄິດ, ຄວາມຮູ້ 
ແລະ ການປະຕິບັດຂ
 ອງຊາຍໜຸ່ມ ແ
 ລະ ຍິງໜ
 ຸ່ມ ອາຍຸ 15-18 ປີ
ທີ່ພົວພັນກ
 ັບບ
 ົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແ
 ລະ ການໃຊ້ຄ
 ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບ
ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ເດັກຍິງ.

3

ອົງການ UNESCO

ການທົບທ
 ວນນະໂຍ
ບໍ່ແມ່ນ
ບາຍສ�ຳລັບການຝຶກ
ແຜນງານ
ອົບຮົມ ແ
 ລະ ການຮຽນ
ຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ 
ແລະ ວິຊາຊີບ
(TVET) ສ�ຳລັບ
ສປປ ລາວ

ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອກ
 �ຳນົດທ
 າງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ຍຸດທ
 ະ
ສາດເພື່ອປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມ ແ
 ລະ ການຮຽນຮູ້ທາງດ້າ ນ
ເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ (TVET) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງບົດລ
 າຍງານໄດ້ທ
 ີ່: http://www.unescobkk.org/
resources/e-library/publications/article/policyreview-of-tvet-in-lao-pdr-unesco-2013/

4

ອົງການ UNODC

LAOK48:

ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃ ສ່ຄົນ ການປ້ອງກັນ, ການປິ່ນປົວ ແ
 ລະ ການກັບຄືນສ
 ູ່ສັງຄົມຂ
 ອງການ
ໜຸ່ມອາຍຸ
ນ�ຳໃຊ້ຢ
 າເສບຕິດ ແ
 ລະ ການພັດທະນາທີ່ເປັນທ
 າງເລືອກ ເຖິງ
10-24 ປີ
ແມ່ນມບ
ີ າງອົງປ
 ະກອບພົວພັນກ
 ັບຄົນໜ
 ຸ່ມ (ເຊັ່ນ ການໂຄສະນາ
ຈິດສ
 �ຳນຶກຂ
 ອງພົນລະເຮືອນ, ວັນສ
 າກົນຕ
 ້ານຢາເສບຕິດ), ບໍມ
່ ີ
ຈຸດສ
 ຸມກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມເທົ່າທີ່ຄວນ.

5

 ົງການ World
ອ
Renew (ແຕ່ກ່ອນ
ແມ່ນ CRWRC)

ໂ ຄງການທົດລ
 ອງ
ກ່ຽວກັບPreliterate
Primer (PPP)

ມີການປົກຄ
 ຸມ
ໃນວົງແ
 ຄບ

ໂ ຄງການທົດລ
 ອງຂະໜາດນ້ອຍ (2011-2012) ຢູ່ເມືອງໃໝ່, 
ແຂວງຜົ້ງສ
 າລີ. ໂຄງການປະກອບດ້ວຍການຮູ້ໜັງສ
ຂ
ື ັ້ນພື້ນຖານ
ມີການສະໜັບສະໜູນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແ
 ລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍການ
ສິດສອນຈ�ຳນວນໜຶ່ງ. ໂຄງການພະຍາຍາມທີ່ຈະສະໜອງພື້ນ
ຖານໃນການອ່ານ ແ
 ລະ ຮູນ
້ ັບເລກສ�ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ຜູໃ້ ຫຍ່
ທີ່ເປັນນັກຮຽນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ) ຜູທ
້ ີ່ບມ
ໍ່ ີຄວາມສາມາດເວົ້າ
ພາສາລາວໄດ້ພ
 ຽງພໍ ຫຼື ພື້ນຖານການສຶກສາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກ
ສູດກ
 ານສຶກສານອກລະບົບ
 ແຕ່ກ
 ່ອນ. ໄ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານປະເມີນຜົນໃ ນ
ເດືອນ ພຶດສະພາ 2012.

6

ອົງການ Good
Neighbours
International
(GNI)

ໂ ຄງການການສຶກສາ
ທີ່ອີງໃສ່ຊຸມຊົນ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ

ມີເປົ້າໝາຍປັບປຸງກ
 ານເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄຸນນ
 ະພາບຂອງການບໍລິ
ການການສຶກສາຢູ່ ສາມເມືອງ ຂອງແຂວງວຽງຈັນ. ກິດຈະກ�ຳ
ປະກອບດ້ວຍການສ້າງຫ້ອງຮຽນ, ການສະໜອງເອກະສານດ້ານ
ການສຶກສາ, ກິດຈະກ�ຳນອກຫຼັກສູດ ແ
 ລະ ແ
 ຜນງານສະໜັບສະ
ໜູນເດັກ.

7

ອົງການ Room to
Read (RtR)
ປະຈ�ຳລາວ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ

ດ�ຳເນີນງ ານຢູ່ຫຼາຍເມືອງຂອງແຂວງບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ອຸດົມໄ ຊ, ຜົ້ງສ
 າລີ,
ສາລະວັນ, ສະຫວັນນ
 ະເຂດ, ວຽງຈັນ ແ
 ລະ ໄ ຊຍະບຸລີ. ແ
 ຜນ
ງານດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມໂອກາດດ້ານການສຶກສາສ�ຳລັບ
ເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
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ສູນພັດທະນາການ
ສຶກສາສ�ຳລັບເດັກ
(CEC)
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ສະມາຄົມສ
 �ຳລັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ແ
 ລະ ບັນ
ເທົາທຸກປ
 ະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
(AAR)

ບໍ່ໄດ້ສ
 ຸມໃສ່ຄົນ ການຝຶກອົບຮົມວ
 ິຊາຊີບສ�ຳລັບຄ
 ົນພ
 ິການ.
ໜຸ່ມ ອາຍຸ
ລະຫວ່າງ
10-24 ປີ
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ສະມາຄົມຄ
 ົນພິການ
ເພດຍິງຂອງ ລາວ

ຜູ້ໄດ້ຮ
 ັບຜົນ
ປະໂຫຍດມີ
ຈ�ຳນວນຈ�ຳກັດ

ປະຈ�ຳຢນ
ູ່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແ
 ລະ ໃ ຫ້ການຝຶກອົບຮົມວ
 ິຊາຊີບ
ສ�ຳລັບແ
 ມ່ຍິງພິການ ອາຍຸ 15-35 ປີ (ໃນປີ 2013 ມີພຽງ 35 
ໄດ້ຮ
 ັບປະໂຫຍດຈາກແຜນງານດັ່ງກ່າວ).
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ສູນພັດທະນາດອນ
ກອຍ ແ
 ລະ ນາໄຫ

ຜູ້ໄດ້ຮ
 ັບຜົນ
ປະໂຫຍດມີ
ຈ�ຳນວນຈ�ຳກັດ

ດ�ຳເນີນກ
 ິດຈະກ�ຳ ແ
 ລະ ເກມ ກັບເດັກນ້ອຍຈາກສູນທ
 ີ່ປະຈ�ຳຢູ່
ບ້ານ, ນ�ຳພາໂດຍ ອາສາສະໝັກ 5-10 ຄົນ
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 ົງການແຮງງານ
ອ
ສາກົນ (ILO)

ບໍ່ໄດ້ສ
 ຸມໃສ່ຄົນ ເຮັດວ
 ຽກກັບລັດຖະບານໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍການຈ້າງງານ,
ໜຸ່ມ ອາຍຸ
ຊຶງ່ ອ
 າດມີຜົນກ
 ະທົບຕໍ່ກັບຄົນໜ
 ຸ່ມ, ແ
 ຕ່ບໍ່ໄດ້ກ
 �ຳນົດໃ ສ່ຄົນໜ
 ຸ່ມ
ລະຫວ່າງ
ສະເພາະ.
10-24 ປີ

ຫໍສະໝຸດ

ບໍ່ໄດ້ສ
 ຸມໃສ່ຄົນ ຫໍສະໝຸດໄ ດ້ເປີດໃ ນວັນລ
 ັດຖະການ ແ
 ລະ ກິດຈະກ�ຳໄດ້ຈ
 ັດຕັ້ງ
ໜຸ່ມ ອາຍຸ
ປະຕິບັດໃ ນທ້າຍອາທິດ.
ລະຫວ່າງ
10-24 ປີ

81
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ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ ແ
 ຜນງານອາສາສະໝັກ ຜູ້ໄດ້ຮ
 ັບຜົນ
(HJA)
ນັກຮຽນຝຶກງານ
ປະໂຫຍດມີ
ຈ�ຳນວນຈ�ຳກັດ

ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ (HJA), ແມ່ນສະມາຄົມບ
 ໍ່ຫວັງຜ
 ົນກ
 �ຳໄລ
ຂອງລາວ (NPA), ໄດ້ຈ
 ັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນງານອາສາສະໝັກ
ນັກຮຽນຕັ້ງແ
 ຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2010. ຈຸດປະສົງຂ
 ອງແຜນງານ
ກວມເອົາ: ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມນ�້ຳໃຈອາສາສະໝັກ, ເພີ່ມໂອກາດສ�ຳລັບ
ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຊາວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຊົນນະບົດ ຢູ່ ປະເທດ ລາວເພື່ອ
ເຂົ້າຮ
 ່ວມໃນການພັດທະນາຊຸມຊ
 ົນຂອງຕົນເອງ; ແ
 ລະ ສະໜອງ
ທັກສະ ແ
 ລະ ປະສົບກ
 ານປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຊຸມຊົນ ແ
 ລະ ໂ ອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ ສ�ຳລັບຊາວ
ໜຸ່ມຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ລຸ້ນທີໜ
 ຶ່ງ, ໄ ດ້ຮ
 ັບອ
 າສາສະໝັກ
15 ຄົນ ແ
 ລະ ໄ ປປະຈ�ຳການກັບ 8 ອົງການຈັດຕ
 ັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ.
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ກະຊວງ ສາທາ

ໂ ຄງການສາທິດສ
 ັກຢາ
ວັກແຊງ HPV

ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃ ສ່ຄົນ ໂ ຄງການ ຈະໄດ້ເລີມ
່ ຕົ້ນໃນປີ 2014, ຈະດ�ຳເນີນງ ານເປັນເວລາ
ໜຸ່ມອາຍຸ
ສອງປ,ີ ໄ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດໂ ດຍກະຊວງ ສາທາ ແ
 ລະ ໄ ດ້
10-24 ປີ
ຮັບທ
 ຶນຜ
 ່ານ ພັນທະມິດ GAVI. ໃນປທ
ີ ີໜຶ່ງ ໂ ຄງການຈະເລັ່ງ
ໃສ່ນັກຮຽນປະຖົມປໍ 4 ແ
 ລະ ປໍ 5, ອາຍຸລ
 ະຫວ່າງ 9-10 ປີ 
ແລະ ເດັກຍິງທ
 ີ່ບໄໍ່ ດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ອາຍຸ 9 ປີ, ທີແ
່ ຂວງວຽງຈັນ. 
ໃນປທ
ີ ີສອງ, ໂ ຄງການຈະເລັ່ງໃ ສ່ນັກຮຽນປະຖົມປໍ 4 ທີ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແ
 ລະ ແ
 ຂວງວຽງຈັນ. ໂ ຄງການຍັງຈ
 ະ
ຊອກເບີ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃ ນການເຊື່ອມສານແຜນງານຂ້າແມ່
ທ້ອງໃນປັດຈຸບັນ ແ
 ລະ ກິດ
 ຈະກ�ຳໂພສະນາການສຶກສາອື່ນໆເຂົ້າ
ໃນການສະໜອງແຜນງານ HPV ໃນປທ
ີ ີ 2. ການຂະຫຍາຍໄປ
ທົ່ວປ
 ະເທດໄດ້ຄ
 າດໄວ້ພ
 າຍຫຼັງກ
 ານປະເມີນຜົນໂ ຄງການສາທິດ
ດັ່ງກ່າວ.
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ສະມາຄົມຄ
 ົນພິການ
ແຫ່ງຊ
 າດ

ໂ ຄງການທີ່ເລັ່ງໃສ່
ຊາວໜຸ່ມ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍ

ສະມາຄົມຄົນພ
 ິການແຫ່ງຊ
 າດໄດ້ດ
 �ຳເນີນງ ານທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແ
 ລະ ແ
 ຂວງວຽງຈັນ. ກິດຈະກ�ຳ ຂອງສະມາຄົມດ
 ັ່ງກ່າວ
ປະກອບມີການຝຶກອົບຮົມວ
 ິຊາຊີບ, ການບໍລິການຈ້າງງານ ແ
 ລະ
ການໂຄສະນາຂົນຂວາຍ. ເຂົາເຈົ້າໄ ດ້ປ
 ະຕິບັດໂຄງການທີ່ເລັ່ງໃສ່
ຊາວໜຸ່ມສະໜັບສະໜູນຊ
 າວໜຸ່ມພິການ, ແ
 ຕ່ບໍ່ໄດ້ສ
 ະໜອງລາຍ
ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ພວກເຮົາໄດ້ກ�ຳນົດ 31 ແຜນງານວ່າໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄົນໜຸ່ມທີ່ໄດ້ດ�ຳເນີນການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄ ປແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບການປະເມີນຜົນຢ
 ່າງເໝາະສົມ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຄວາມມີປະສິດທິຜ
 ົນຂ
 ອງແຜນງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່
ຈະແຈ້ງ. ຂົງເຂດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການກ�ຳນົດແຜນງານຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃ ນອະນາຄົດ ກວມເອົາການນ�ຳໃຊ້ເຫຼົ້າ ແລະ ຢາເສບ
ຕິດ, ສຸຂະພາບຈິດ, ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພິການ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແ
 ລະ ໂ ອກາດໃນການຈ້າງງານສ�ຳລັບຄົນໜ
 ຸ່ມ.
ຈ�ຳນວນແຜນງານທີ່ເລັ່ງໃສ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຢູ່ ສປປ ລາວ ອາດເປັນການຄາດຄະເນຕໍ່າເກີນຄວາມເປັນຈິງເນື່ອງຈາກມີການລາຍງານແບບສັງ
ລວມ ແລະ ພາຍໃຕ້ການລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງການບໍລິການ. ຜູ້ສະໜອງແຜນງານຈ�ຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ຫຼາຍກວ່າໜງຶ່ ແ
 ຜນງານພາຍໃຕ້ຈດ
ຸ ປະສົງອ
ນ
ັ ດຽວກັນ, ການສະໜອງທນ
ຶ ແລະ M&E. ຕົວຢ່າງ LYU ໄດ້ສ
 ະໜອງຂໍ້ມູນຮ່ວມໃຫ້ແ
 ກ່ 13 ແຜນງານ.
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖ
 ືກນັບເປັນແຜນງານດຽວ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທ
 ີ່ຈະແຍກຂໍ້ມູນແຕ່ລະແຜນງານ.
ຂໍ້ຈ�ຳກັດອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືການກ�ຳນົດແຜນງານຕ່າງໆ ແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຂໍ້ສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີ
ຢ່າງເປີດກວ້າງ. ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສ�ຳເພາະຊາວໜຸ່ມ ຫຼື ຄົນໜ
 ຸ່ມ ແຕ່ມີຜູ້ໄດ້ຮ
 ັບຜ
 ົນປ
 ະໂຫຍດຈ�ຳນວນຫຼາຍຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸດ
 ັ່ງກ່າວ ອາດບໍ່
ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າເປັນແຜນງານທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄົນໜຸ່ມ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ແຜນງານໃນລັກສະນະນີ້ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງມາຮັບການທົບທວນ. ນອກນັ້ນ,
ແຜນງານທໄີ່ ດ້ສ
 ັງລວມໃນການທົບທ
 ວນອາດເປັນການລ�ຳອຽງຕໍ່ກັບກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງຕ່າງໆ ທີດ
່ �ຳເນີນກ
 ານເປັນພ
 າສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ.
ໃນທີ່ສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ກັບທັດສະນະຂອງຄົນໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ມັນ
ເປັນໄປບໍ່ເພື່ອປະເມີນວ່າໄວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຮັບຮ
 ູ້ການບໍລິການແນວໃດ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີລ
່ ວມໃນການທົບທວນ
ນະໂຍບາຍ
ກົດໝາຍ

84

ປີ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)

2012

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີອາຍາ

2004

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາ [ລວມທັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ]

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

2010

ກົດໝາຍຄອບຄົວ

2008

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາສຸຂະພາບ

2005

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ HIV/AIDS

2011

ກົດໝາຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

2009

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ

2004

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສັນຈອນທາງຖະໜົນ

2000

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

1995

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງ ສິດທິເດັກ

2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ

2004

ນະໂຍບາຍ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

2005

ກົດໝາຍອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)

2005

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາສູບ

2009
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PSI, CHAS

Report

Research

TRaC: Tracking Results Continuously (2010)

Adolescent Migrants in the Greater Mekong

4.

5.

9.

8.

7.

6.

Union

women…(2012)

ສ�ຳຫລວດ

(2008)

PDR Year: April (2008)

Assessment of Condom Programming in Lao

ລາວ (2010)

ບົດລາຍງານການສ�ຳຫລວດແຮງງານເດັກ ປີ 2010 ຂອງ ສປປ

ກິລາ ປີ 2012-2013. (ປີພິມ: 2012)

ກິລາ ປີ 2011-2012 ແລະແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ

ບົດປະເມີນຜົນ

ບົດສ�ຳຫລວດ

MoF + UNFPA

ກະຊວງແຜນການ

ສູນສະຕິຕິແຫ່ງຊາດ,

ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,

ILO ກະຊວງແຮງງານ

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ສູນຕ້ານເອດ ແລະ ພຕພ, FHI

ບົດລາຍງານການ

Integrated Behavioral Biological Surveillance,

ບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ບົດລາຍງານ

child health centre, Lao

Sub-region, (2007)

National maternal and

international, Lao Women

AusAID, Care

Baseline report

Sewing the line, a qualitative baseline analysis

of the risks and opportunities posed for young

3.

UNICEF, Ministry of
Education

Assess-ment report

Assessment of Life-Skills Based Curriculum

2

UNFPA

ຜຸ້ຂຽນ

Project in Lao PDR. (2010)

Research

Lao Social Indicator Survey (LSIS) (2012)

ປະເພດ

1.

ດັບ

ລ�ຳ       ຫົວຂໍ້ (ປີ)

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6: ເອກະສານທົບທວນ ໃນການວິໄຈຂໍ້ມູນມືສອງ

17/1/2013

ປັບປຸງຄືນ

ແຕ່ທາງໃນເປັນພາສາລາວ

ປົກພາສາອັງກິດ
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17.

16.

15

using data from

Exploratory Study
censuses

Exploratory study

Internal Migration in the Lao PDR - An

Opportunity
Investment

Ministry of Planning and

Eng

No

15-24)

(girls aged

No

15-25)

(youth aged

No

aggregated

dis-

National level Some data

(lit review)

N/A

review

Reducing Vulnerability and Increasing

Eng

Report / Literature

Country Gender Assessment for Lao PDR:

World Bank, ADB

Capital only

Vientiane Capital, Lao PDR (2008)

Vientiane

Eng

Young Women’s Sexual Behaviour Study

PCCA, Burnet, UNFPA

province)

Province, Lao PDR (2009)
Research

and VTE

2 provinces
(VTE Cap

CHAS, UHS, Burnet

18)

aged under

(only

No

Laos

province only

Vientiane

children

Eng

(ages 14-60)

No

X

ແຍກອາຍຸບໍ່?

National level Yes

4 provinces

X

ລະດັບຊາດ?

People in Vientiane Capital and Vientiane

Research

Amphetamine Type Stimulant Use and Sexually

14

Eng

Eng

Eng

Lao

ພາສາ

National University of

Social Welfare and

Ministry of Labour and

Planning and Investment

Bureau Ministry of

Welfare, Laos Statistics

Labour and Social

Management, Ministry Of

17/1/2013

ປັບປຸງຄືນ

ໝານເຫດ

Transmitted Infection Risk among Young

Research

Child labour in Lao Brick Sector (2004)

2010

ILO, Dept of Labour

Labour Force and Using Child Labour Survey

Survey report

Supported by UNESCO

Men in Lao PDR

Burnet Institute,

Mekong Erotics Men loving/pleasuring/using

Research

development Project)

ຊັ້ນມັດທະຍົມ, (2009)

ກະຊວງສຶກສາ ADB BESDP
(Basic Education Sector

ບົດວິໄຈ

ຜຸ້ຂຽນ

ໃນການເພີ່ມ ແລະ ຮັກສາການເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ

ອຸປະສັກກີດຂວາງການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຍຸດທະວິທີ ທີ່ເປັນໄປໄດ້

ປະເພດ
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12

11

10.

ດັບ

ລ�ຳ       ຫົວຂໍ້ (ປີ)
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24

23
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20.

19

18.

ດັບ

Research study
(peer-reviewed
publication)

Behaviourally Bisexual Men in Vientiane, Lao

PDR, 2010 (2013; study conducted in 2009)

Report

Characteristics of a Sexual Network of

Savannakhet, Lao PDR (2010)

Female Transgenders in Vientiane Capital and

Behavioural Tracking Survey among Male-to-

First Round HIV/STI Prevalence and

study conducted in 2010)

and young people to HIV in Lao PDR (2011;

K, Hughes C et al.

van Gemert C, Vongsaiya

International

Population Services

with the Ministry of Health

UNICEF in partnership

Report

Rapid Assessment: Most-at-risk adolescents

Centre for HIV/AIDS/STI
(CHAS)

Report

Case Report (2012)

Centre for HIV/AIDS/STI, Lao PDR – HIV/AIDS

access to legal services.

workers in Vientiane Capital and subsequent

CARE

Eng

Eng

Eng

Eng

Eng

Vientiane

Savannakhet

Capital and

Vientiane

Province

Khammoune

Province, and

Vientiane

Capital,

Vientiane

undertaken in

research

Primary
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Capital only

Vientiane

of the risk of abuse and exploitation of sex

Baseline study

Mixed

Just Beginning: A qualitative baseline analysis

Eng

Khuang) only
(lit review)

UNFPA

2 provinces

ລະດັບຊາດ?

health of migrant women

Socio-cultural influences on the reproductive

Literature review

Eng

ພາສາ

Xieng

ໝານເຫດ

Lower Secondary Schools in Northern Laos

Plan and ChildFund

ຜຸ້ຂຽນ

(Bokeo &

Research study

ປະເພດ

Adolescent Ethnic Community Girls Accessing

Social and Cultural Barriers To Rural

ລ�ຳ       ຫົວຂໍ້ (ປີ)
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(lit review)
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31

30

28

27

26

25

ດັບ

UN Women Regional

(peer-reviewed
publication)

HIV/AIDS among male high school students in

Lao People’s Democratic Republic (2013; study

(peer-reviewed
publication)

accessing services for sexually transmitted

infections among female sex workers in Laos: a

(peer-reviewed
publication)
Research study
(peer-reviewed
publication)

among adolescents in Luangnamtha province,

Lao PDR (2011; study conducted in 2008).

Customary adolescent sexual practices among

the Akha of northern Lao PDR: considerations

for public health (2011; study conducted in

2009)

Research study

Concurrent multiple health risk behaviours

2010)

cross-sectional study (2012; study conducted in

Research study

Care seeking behaviour and barriers to

conducted in 2010).

Research study

Knowledge, attitudes and practices regarding

Final Report: Lao PDR (2012).

Popenoe R

Thomsen S, Somphet V,

Sychareun V, Faxelid E,

S, Faxelid E

Sychareun V, Thomsen

Thomsen S. Sychareun V

Phrasisombath K.

Sakamoto J

Rashid M. Kasuya H.

Thanavanh B. Harun-Or-

Pacific

Report

Study on the perception and attitudes of young

Chanlivong N et al.

Office for Asia and the

publication)

Lao People’s Democratic Republic, 2007 (2009)

Phimphachanh C,

Sheridan S,

women and girls in Lao PDR and Thailand.

(peer-reviewed

ຜຸ້ຂຽນ

people on issues related to violence against

Research study

who have sex with men in Vientiane Capital,

ປະເພດ

HIV prevalence and risk behaviour among men

ລ�ຳ       ຫົວຂໍ້ (ປີ)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7: ລາຍລະອຽດຂອງການຄັດເ ລືອກສະຖານທີ່ເກັບກ�ຳຂມ
ໍ້ ູນມືໜຶ່ງ
ຕາຕະລາງ 1: ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນຫຼັກ/ການສົນທະນາກຸ່ມ
ສະຖານທີ່ (ແຂວງ) ສະພາບພື້ນທີ່

ການສົນທະນາກຸ່ມຈຸດສ
 ຸມ (FGDs)

ເຫດຜົນ

ພາກເໜືອ: ແຂວງ

i) ຊົນນະບົດ;

 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ຢູ່

ສ�ຳລັບເຫດຜົນດ້ານການເປັນຕົວແທນ

ຫຼວງພະບາງ (LPB)

ii) ຊົນນະບົດບໍ່
ມີເສັ້ນທາງ;
iii) ຕົວເມືອງ

ເຂດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ
ຢູ່ ເຂດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ

ຂໍ້ສັງເກດ:              2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ
ຈະໄດ້ເລືອກ    
ເອົາໜຶ່ງບ້ານຢູ່       2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ໃນແຕ່ລະເຂດ
ຢູ່ ເຂດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ
ທັງໝົດ: 14 FGDs
ພາກກາງ: ແຂວງ

i) ຊົນນະບົດ;

ສະຫວັນນະເຂດ

ii) ເຂດຕົວເມືອງ

(SVN)

 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ຢູ່
ເຂດຕົວເມືອງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ
ລວມ: 10 FGDs

ພາກໃຕ້: ແຂວງ
ອັດຕະປື (ATP)

i) ເຂດຊົນນະ
ບົດ;
ii) ເຂດຊົນນະ
ບົດບໍ່ມີ
ເສັ້ນທາງ;

 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ຢູ່
ເຂດຊົນນະບົດ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ

ດ້ານພູມສັນຖານ, ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າການ
ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນມືໜຶ່ງອາດດ�ຳເນີນຢູ່ 1
ແຂວງພາກເໜືອ, 1 ແຂວງ ພາກກາງ
ແລະ 1 ແຂວງ ພາກໃຕ້.
ເທດສະບານ (ແລະ ແຂວງ) ຂອງແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້
ຖືກກ�ຳນົດເປັນສະຖານທີ່ສ�ຳລັບການສົນ
ທະນາກຸ່ມຈຸດສຸມໃນຕົວເມືອງ ເພາະເປັນ
ໜຶ່ງໃນຈຸດສູນກາງຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດໃນປະເທດ.119 ນອກນັ້ນ, ທັງສອງ
ແຂວງຍັງມີເຂດຊົນນະບົດແທ້ເພື່ອສົມ
ທຽບກັນ.
ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົມທຽບ, ເຂດຕົວ
ເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະບົດບໍ່ມີ
ເສັ້ນທາງຈະຖືກປຽບທຽບຢູ່ໃນແຂວງ
ໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ ຫຼວງພະບາງ). ນອກຈາກນັ້ນ,
ແຕ່ລະປະເພດຂອງພື້ນທີ່ຈະໄດ້ສົມທຽບ
ກັນຢ່າງໜ້ອຍສອງແຂວງ.
ແຂວງ ອັດຕະປື, ເປັນແຂວງຊົນນະບົດທີ່
ມີຊົນເຜົ່າຫຼາກຫຼາຍ, ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ
ເປັນສະຖານທີ່ຕ່າງໜ້າທາງພາກໃຕ້.
ທັງສາມແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກກໍ່
ມີບັນຫາສະເພາະທີ່ີມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ
ຊາວໜຸ່ມ (ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະ
ເທດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະ
ເທດ, ການຄ້າຂາຍທາງເພດ, ການທ�ຳມາ
ຫາກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ການຕັດໄມ້,
ອື່ນໆ.).

ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24 ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ
ລວມ: 10 FGDs

ລວມຍອດ (3 ແຂວງ): 34 FGDs
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ຕາຕະລາງ 2: ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນຫຼັກ ແ
 ລະ ການສົນທະນາກຸ່ມຈຸດສຸມ
ພື້ນທີ່ (ແຂວງ)

ສະພາບພື້ນທີ່ ສ�ຳພາດ/ການສົນທະນາກຸ່ມ

ລະດັບຊ
 າດ:

ຕົວເມືອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

yy ບັນດາກົມຂອງກະຊວງ, ອົງການໃນເຄືອຂ
 ່າຍ ສປຊ, INGOs, ແ
 ລະ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜ
 ົນກ
 �ຳໄລ
ທີ່ມີແຜນງານທີ່ເນັ້ນໃ ສ່ຊ
 າວໜຸ່ມ
yy ຊາວໜຸ່ມທເີ່ຄື່ອນຍ້າຍ
yy ຊາວໜຸ່ມທມ
ີ່ ີຄວາມພິການບາງຢ່າງ
yy ຜູ້ນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (LPB)

ຕົວເມືອງ

yy ພໍ່ແມ່ (ຂອງເດັກອ
 າຍຸ 10-24 ປີ)
yy ໜ່ວຍງານໄກ່ເກັ່ຍຂັ້ນບ
 ້ານ (ນາຍບ້ານ/ຮອງນາຍບ້ານ, ແ
 ນວລາວ, ຊາວໜຸ່ມ, ແ
 ມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຄູອ
 າຈານ 
ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ)
yy ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂັ້ນເມືອງຂອງຫ້ອງການ ສາທາ ແ
 ລະ ສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ແ
 ມ່ຍິງ, ກ�ຳມະບານ, ຕ�ຳຫຼວດ
yy ຄູບາ
yy ຄະນະກ�ຳມະການຊາວໜຸ່ມຂັ້ນແ
 ຂວງ
yy ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ

ແຂວງ ສະຫວັນນ
 ະເຂດ (SVN) ຊົນນະບົດ

yy ພໍ່ແມ່ (ຂອງເດັກອ
 າຍຸ 10-24 ປີ)
yy ໜ່ວຍງານໄກ່ເກັ່ຍຂັ້ນບ
 ້ານ (ນາຍບ້ານ/ຮອງນາຍບ້ານ, ແ
 ນວລາວ, ຊາວໜຸ່ມ, ແ
 ມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຄູອ
 າຈານ 
ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ)
yy ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂັ້ນເມືອງຂອງຫ້ອງການ ສາທາ ແ
 ລະ ສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ແ
 ມ່ຍິງ, ກ�ຳມະບານ, ຕ�ຳຫຼວດ
yy ຄະນະກ�ຳມະການຊາວໜຸ່ມຂັ້ນແ
 ຂວງ
yy ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ

ແຂວງ ອັດຕ
 ະປື (ATP)

ເຂດຊົນນະບົດ

yy ພໍ່ແມ່ (ຂອງເດັກອ
 າຍຸ 10-24 ປີ)

ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ

yy ໜ່ວຍງານໄກ່ເກັ່ຍຂັ້ນບ
 ້ານ (ນາຍບ້ານ/ຮອງນາຍບ້ານ, ແ
 ນວລາວ, ຊາວໜຸ່ມ, ແ
 ມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຄູອ
 າຈານ 
ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ)
yy ຜູ້ຕ່າງໜ້າຂັ້ນເມືອງຂອງຫ້ອງການ ສາທາ ແ
 ລະ ສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ແ
 ມ່ຍິງ, ກ�ຳມະບານ, ຕ�ຳຫຼວດ
yy ຄະນະກ�ຳມະການຊາວໜຸ່ມຂັ້ນແ
 ຂວງ
yy ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ

ບັນທັດຖານໃນການເລືອກເອົາຜ
 ູ້ເຂົ້າຮ່ວມທເີ່ ປັນຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານ ໃ ນກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ

ບັນທັດຖານທີ່ມລ
ີ ັກສະນະອະທິບາຍ (ເຊັ່ນ ແຍກ ເປັນກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ):
11. ເພດ (ເພດຊາຍ/ເພດຍິງ)
22. ກຸ່ມອ
 າຍຸ (10-14; 15-19; 20-24 ປີ)

ບັດທັດຖ
 ານໃນການຄັດເລືອກເພີ່ມເຕີມສ�ຳລັບທຸກກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ:
11. ຊາວໜຸ່ນທີເ່ຂົ້າໂຮງຮຽນ ແ
 ລະ ບໍໄ່ ດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ
22. ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ບໍມ
່ ີວຽກເຮັດ
33. ຊາວໜຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແ
 ລະ ໂ ສດ
44. ຊາວໜຸ່ມຈາກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ (ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນແຕ່ລະສະພາບພື້ນທ
 )ີ່
55. ສະມາຊິກ ແລະ ບໍແ
່ ມ່ນສະມາຊິກຂອງຊາວໜຸ່ມ
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ຕາຕະລາງ 3: ພາບລວມຂອງກຸ່ມຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ດ�ຳເນີນຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (LPB), ອັດຕະປື (ATP),
ສະຫວັນນ
 ະເຂດ (SVK) ແ
 ລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (VC)
ກຸ່ມຈຸດສ
 ຸມ
ຫຼພບ

ອຕປ

ສຫນ

10-14

0

0

2

2

15-19

2

0

2

4

20-24

2

0

2

4

ພໍ່ແມ່

1

0

1

2

ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ

1

0

1

2

ອ�ຳນາດການປົກຄອງເມືອງ

1

0

0

1

ສະຖານບັນເທີງ

1

0

0

1

ຂຸບາ

1

0

0

1

ມະຫາໄລ

0

0

0

10-14

2

2

0

4

15-19

2

2

2

6

20-24

2

2

2

6

ພໍ່ແມ່

1

1

1

3

ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ

1

1

1

3

ອ�ຳນາດການປົກຄອງເມືອງ

0

0

1

1

ສະຖານບັນເທີງ

0

0

1

1

10-14

0

0

0

0

15-19

2

2

0

4

20-24

2

2

0

4

1

1

0

2

1

1

0

2

ອ�ຳນາດການປົກຄອງເມືອງ

0

1

0

1

ສະຖານບັນເທີງ

0

1

0

1

23

16

16

ຊາວໜຸ່ມ

ຕົວເ ມືອງ

ຊາວໜຸ່ມ
ຊົນນະບົດ

ຊາວໜຸ່ມ
ຊົນນະບົດ     

ທີ່ມເີ ສັ້ນທາງ ພໍ່ແມ່
ເຂົ້າເຖິງຍາກ ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານ

ລວມ

ນວ

2

2

ລວມ

2

57
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ຕາຕະລາງ 4: ຜູຕ
້ ອບການສ�ຳພາດຂອງຜູ້ຂໍ້ມູນຫຼັກ
ການສ�ຳພາດຜູ້ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນຫຼັກ

VC
ອົງການ IOM

1

ອົງການ Care ສາກົນ

1

ອົງການແຮງງານ ສາກົນ (ILO)

1

ສະມາຄົມຄົນພິການລາວ

1

ອົງການ UNODC

1

ກະຊວງ ສາທາ

1

ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ

1

ກະຊວງ ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ

1

ກະຊວງແຮງງານ ແ
 ລະ ສະຫວັດດີກ
 ານສັງຄົມ

1

ກະຊວງ ແ
 ຜນການ ແ
 ລະ ການລົງທຶນ

1

ລວມ

92

10

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ສະຫຼຸບສ
 ິ່ງທ
 ຄ
ີ່ ົ້ນພົບ
1. ສຸຂະພາບ
ແຂວງ

ຊົນນ
 ະບົດ

ອັດຕະປື

ນ�ຳໃຊ້ຢາບ້າ

ຕົວເ ມືອງ
120

ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເມື
 ່ອຍລ້າ. ເປັນໄ ຂ້ຍຸງຍ
 ້ອນ

ຂາດການນ�ຳໃຊ້ມຸ້ງ, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າເພື່ອຫາໄມ້ຂະຍຸງ. ນ�ຳໃຊ້ຢາບັງ
ຄັບເອົາລູກອອກ. ແ
 ຕ່ງງານເມື່ອອາຍຸພຽງ 12 ປີ. ການເຈັບເປັນເກີ
 ດມາ
ຈາກ ອາຫານ/ສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວ. ມີກ
 ານນ�ຳໃຊ້ເຫຼົ້າ, ພົວພັນກ
 ັບ
ການຕີກັນ ແ
 ລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງວາຈາໃນຄອບຄົວ. ຂາດເງິນທີ່

ບໍ່ມີເຂດຕົວເມືອງ

ຈະຈ່າຍຄ່າປິ່ວປົວ/ຜ່າຕັດ ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ. ບັນຫາການດູແລສຸຂະພາບ
ແຂ້ວ. ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ພຕພ, ລົງຂ
 າວ.
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ "ສາມສະອາດ121" ລະຫວ່າງເດັກຍ
 ິງກ
 າຍຸ 15-19 ປີ.
ຫຼວງພະບາງ

ໃຊ້ຢາບ້າເພາະເມື່ອຍລ້າ. ເປັນໄຂ້ມ
 າເລເຣຍຈາກການເຮັດວ
 ຽກຢູ່ສະ

ການນ�ຳໃຊ້ຢາບ້າເພື່ອຄ
 ວາມມ່ວນຊື່ນ. ໄ ພອັນຕະລາຍຂອງ

ໜາມ ແລະ ປ່າ. ເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ. ນ�ຳໃຊ້ເຫຼົ້າເຮັດໃ ຫ້ເປັນ ໄຂ້ເລືອດອອກສ�ຳລັບພ
 ະນັກງານຮ້ານອາຫານ. ຂາດຄວາມຮູ້
ໄຂ້ມ
 າເລເຣຍ ຖ້າບ
 ໍ່ດັ່ງນ
 ັ້ນ ກໍ່ມີບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການດື່ມ. ເວົ້າໜ້ອຍ

ກ່ຽວກັບໄ ຂ້ເລືອດອອກ (ບໍມ
່ ີມຸ້ງເປັນວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນ). ການ

ໜຶ່ງກ່ຽວກັບການເອົາລູກອອກ. ໂ ຄງລ່າງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ຈ�ຳກັດ, ຂາດ

ໃຊ້ເຫຼົ້າຕ
 ິດພັນກ
 ັບກ
 ານເຈັບເປັນ ແ
 ລະ ການບາດເຈັບທ
 າງທ້ອງ

ການສະໜອງຢາ. ນ�້ຳບໍ່ສະອາດເປັນບັນຫາສ�ຳລັບພ
 ະຍາດໄຂ່ຫຼັງ. ໄ ຂ້

ຖະໜົນ. ສົນທະນາຫຼາຍກ່ຽວກັບກ
 ານເອົາລ
 ູກອ
 ອກ. ບັນຫາ

ອອກຕຸ່ມ ແ
 ລະ ອາດເປັນ ໂປລໂິ ອ (ເປັນລ່ອຍ) ຄິດວ
 ່າພົວພັນກ
 ັບລ
 ະດູ

ກ່ຽວກັບຄ
 ຸນນ
 ະພາບນ�້ຳ. ພຕພ/ການຖືພາທບ
ີ່ ໍ່ຕ້ອງການຈາກ

ການ. ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ອະນາໄມ.

ການມີເພດສ�ຳພັນທ
 ີ່ບໄໍ່ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານປ້ອງກັນ. ຄວາມອາຍປ້ອງ
ກັນບ
 ໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານປິ່ນປົວ.

ສະຫວັນນ
 ະເຂດ

ໃຊ້ຢາບ້າຍ້ອນເມື່ອຍລ້າສ�ຳລັບກຸ່ມຜ
 ູ້ມີອາຍຸ, ຜູໜ
້ ຸ່ມນ້ອຍໃຊ້ຢ
 າບ້າ,

ການລອງຢາບ້າເຮັດໃ ຫ້ມີການຕິດຢາບ້າ. ພົວພັນກ
 ັນຫ
 ຼາຍ

ກາວ ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ, ການສະແດງອອກ. ເດັກຍິງ (10-14 ປີ)

ສົມຄວນກ່ຽວກັບຄ
 ວາມຮຸນແ
 ຮງ. ບາງຄົນນ�ຳໃຊ້ຢ
 າບ້າຍ້ອນ

ມີຈຸດສ�ຳນຶກສູງກ່ຽວກັບການເອົາລູກອອກ. ເປັນຫ
 ່ວງກ່ຽວກັບການສູບ

ຄວາມເມື່ອຍລ້າ. ໄ ຂ້ເລືອດອອກລະບາດ ຍ້ອນຂາດສິ່ງອ�ຳ

ຢາຫຼາຍກວ່າການກິນເຫຼົ້າ. ນ�ຳໃຊ້ໝຢາ
ໍ ພື້ນເມືອງ ແ
 ລະ ການປິ່ວປົວແ
 ບບ ນວຍຄວາມສະດວກໃນການດູແລ, ກຸ່ມຄ
 ົນ. ບໍມ
່ ີທຶນໃ ນການ
ດັ້ງເດີມ. ການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ ຈ�ຳກັດໂ ດຍຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍໃນ

ປິ່ນປົວ. ຜູຊ
້ າຍທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວຖືເຊື້ອ HIV. ການກິນເຫຼົ້າຕິດ

ການເດີນທາງ/ປິ່ນປົວ.

ພັນກ
 ັບການຕີກັນ ແ
 ລະ ແ
 ຂ່ງຂັນກ
 ັນ. ໂ ຮງງານຢາສູບແ
 ມ່ນ
ແຫຼ່ງມົນລ
 ະພິດທ
 າງອາການທີ່ສ�ຳຄັນ. ການເຈັບເປັນເນື່ອງຈາກ
ຂາດສຸຂະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ.

2. ວຽກງານສຶກສາ
ແ
 ຂວງ

ຊົນນະບົດ

ອັດຕະປື

ຂາດເງິນສ�ຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ, ການຂົນສ
 ົ່ງ. ຄູນ
 �ຳໃຊ້ການ
ລົງໂທດທາງຮ່າງ ກາຍ "ຕີ". ໂ ຮງຮຽນຢູ່ໄກ. ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອ
ເຮັດວຽກຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຢູ່ໄຮ່, ສວນກາເຟ ຫຼື ໂ ຮງສີ. ເຂດຊົນນະບົດ
ທີ່ມີເສັ້ນທາງ, ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການສືບຕກ
ໍ່ ານສຶກສາ ແ
 ຕ່ວ່ານ
 ັກ
ຮຽນເກັ່ງສອງຄົນທ�ຳອິດເທົ່ານັ້ນທໄີ່ ດ້ຮ
 ັບທຶນກ
 ານສຶກສາ. ໂ ຮງ
ຮຽນມີຄວາມປອດໄພ ນອກຈາກສ່ຽງຕໍ່ການສູບຢາ. ການຕີກັນ 
ແລະ ຢອກກັນທີ່ໂຮງຮຽນເຮັດໃຫ້ຊ
 າວໜຸ່ມບໍ່ມັກໂຮງຮຽນ. ໃ ຊ້ ບໍ່ມີເຂດຕົວເມືອງ
ເວລາຫວ່າງຢູ່ປ່າ ຫາຟືນເພື່ອມາເຮັດກິນ ຫຼື ຫາໄມ້ຂະຍຸງໄ ປຂາຍ,
ພັກຜ່ອນກັນໝູ່ເພື່ອນ. ເດັກຍິງເອົາຟືນ ແ
 ລະ ຕັກນ�້ຳ. ໃ ນເວລາ
ພັກຮຽນ ເດັກຍິງເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ, ເດັກຊາຍອາດຊອກເຮັດວ
 ຽກ
ທີ່ໄດ້ເງິນຕອບແທນຢູ່ໃນ S&B, ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ເຮັດວ
 ຽກ
ຢູ່ສວນ. ໄ ລຍະທາງ, ຄວາມທຸກຍ
 າກ ແ
 ລະ ການເຈັບເປັນ ເຮັດ
ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມບໍ່ສາມາດສ�ຳເລັດການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

120

ຢາບ້າ: methamphetamine

121

ສາມສະອາດ: ນ�້ຳສະອາດ, ຢູ່ສະອາດ, ກິນອາຫານສະອາດ

ຕົວເ ມືອງ
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ຫຼວງພະບາງ

ພໍ່ແມ່ບໍ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການສ�ຳລັບກ
 ານສຶກສາ. ໂ ດຍ
ສະເພາະກັບເດັກຍິງທີ່ອອກໂຮງຮຽນ ເພື່ອໄປແຕ່ງງານເມື່ອອາຍຸ
14-15 ປີ. ເດັກຊາຍອອກໂຮງຮຽນໄປເຮັດວຽກ. ເດັກຍິງມ
 ີທັດ
ສະນະທີ່ດີ ແ
 ລະ ອອກສຽງສ�ຳລັບຄ
 ວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເພື່ອຈະໄປໂຮງຮຽນ ແ
 ລະ ຄຸນຄ່າຂ
 ອງການສຶກສາ. ໃນເວລາ
ຫວ່າງ, ເດັກນ້ອຍຫຼິ້ນ. ໃ ນເວລາພັກຮຽນ, ໄ ວໜຸ່ມເຮັດວ
 ຽກຢູ່
ໃນ S&B ຫຼື ໄ ປຕ່າງແຂວງ. ນັກຮຽນເວົ້າເຖິງຄອ
ູ າຈານຕີເຂົາເຈົ້າ
ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ. ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນຢາກເປັນຄ
 ູອາຈານ ເມື່ອເຂົາ
ເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ຊາວໜຸ່ມບາງຄົນຢາກເຂົ້າຮ່ວມກ�ຳລັງຕ
 �ຳຫຼວດ
(ທັງເພດຍິງ&ເພດຊາຍ)

ຊາວໜຸ່ມອາດອອກໂຮງຮຽນໄປເຮັດທ
 ຸລະກິດ. ແ
 ລະ
ອອກໂຮງຮຽນໄປແຕ່ງງານ ແ
 ລະ ຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເດັກ
ຍິງອ
 າຍຸ 15-19 ປີ ແ
 ລະ ຊາວໜຸ່ມ 20-24 ປີ ມີຄ
 ວາມ
ມຸ້ງຫວັງແ
 ຮງກ້າສ�ຳລັບວ
 ຽກງານທີ່ມີທັກສະ. ການນ�ຳໃຊ້
ຢາເສບຕິດ ແ
 ລະ ຄວາມຮຸນແ
 ຮງໃນໂຮງຮຽນເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມຮູ້ສຶກບໍປ
່ ອດໄພ. ໂ ຮງຮຽນທັນສ
 ະໄໝ, ມີແ
 ອ
ເຢັນ ແ
 ລະ ບໍມ
່ ີການຕໍ່ວ່າກ
 ່ຽວກັບສະພາບການຮຽນຮູ້.
ຕ້ອງການການສະໜັບ ສະໜູນໃ ຫ້ນັກຮຽນເກັ່ງໄດ້ສ
 ືບຕໍ່
ຮຽນ.

ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ຊາວໜຸ່ມ ແ
 ລະ ໄ ວໜຸ່ມບາງຄົນເຮັດວຽກຢຟ
ູ່ າມ ແລະ ບໍໄ່ ດ້ເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ. ອອກໂຮງຮຽນໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນຟາມຂອງຄອບຄົວ. 
ເດັກຊາຍມັກຈະສ�ຳເລັດການສຶກສາ. ຫັດຖະກ�ຳ, ການຫາອາ
ຫານ, ວຽກເຮືອນການຊານໃນເວລາຫວ່າງ (ບໍໄ່ ດ້ຫ
 ຼິ້ນກ
 ິລາ). 
ໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພ ແ
 ຕ່ກ
 ານເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ດັ່ງ
ກ່າວອາດມີຄວາມອັນຕະລາຍ. ຂາດເດີ່ນໂຮງຮຽນສ�ຳລັບເຮັດກ
 ິດ
ຈະກ�ຳ. ເດັກຊາຍມີປາກມີສຽງຫຼາຍກ່ຽວກັບກ
 ານຮຽນ, ໂ ຮງ
ຮຽນ. ເວລາພັກຮຽນສຸມໃສ່ວຽກປູກຝັງ. ເດັກຍິງຕ
 ້ອງການແຕ່ງ
ການຫຼັງຮຽນຈົບ. ເດັກຊາຍຢາກເຮັດກະສິກ�ຳ ຫຼື ສອນໜັງສື.

ເດັກນ້ອຍບາງຄົນບ
 ໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂ ຮງຮຽນຍ້ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ, ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນສູງເນື່ອງຈາກຄ່າໃ ຊ້
ຈ່າຍໃນການຮຽນ, ຂາດຄວາມສົນໃ ຈໃນການຮຽນ (ທັງ
ພໍ່ແມ່ ແ
 ລະ ເດັກນ້ອຍ), ຢາບ້າ. ເດັກຍິງອ
 ອກໂຮງຮຽນ
ຫຼາຍກວ່າເດັກຊາຍ. ສ�ຳລັບຜ
 ູ້ທີ່ມີເງິນແ
 ລະ ພໍແ
່ ມ່ຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າກ
 ານສຶກສາໄດ້ສ
 ືບຕໍ່ການສຶກສາຫຼັງ
ຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມ. ອອກສັງຄົມ, ຫຼິ້ນກ
 ິລາ, ເຮັດວຽກ
ໃນເວລາຫວ່າງ. ໂຮງຮຽນມີຄວາມປອດໄພ. ເລື່ອງອານາ
ໄມຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນເປັນບ
 ັນຫາໃນລະດູຝົນ. ຄູເກັບ
ເງິນຈ
 າກນັກຮຽນ. ກິລາ, ກິດຈ
 ະກ�ຳ ແ
 ລະ ການອອກ
ສັງຄົມໄ ດ້ເນັ້ນໜັກຢ
 ູ່ໂຮງຮຽນ. ເດີ່ນໂ ຮງຮຽນ/ອາຄານ
ຮຽນຕ້ອງການສ້ອມແປງ.

3. ການຈ້າງງານ
ແ
 ຂວງ

ຊົນນະບົດ

ອັດຕະປື

ໄມ້ຂ
 ະຍຸງ, ການກໍ່ສ້າງ, ສວນ, ໂ ຮງງານຕັດຫຍິບ, ສວນຢາງ/

ຕົວເ ມືອງ

ໄມ້ວ
 ິກ/ອ້ອຍ/ກາເຟ, ປະມົງ, S&B, ຮ່ອນຄ�ຳ. ຜູເ້ຄື່ອນຍ້າຍ

ເຮັດວຽກຢູ່ປາກຊ່ອງ, ເຮັ
 ດວຽກເປັນ ແ
 ມ່ບ້ານ122 ຢູປ
່ ະເທດ
ໄປ, ວຽກກໍ່ສ້າງຢູ່ພາກພື້ນ. ອາດຖືກຄ້າມະນຸດ ຫຼື ໄ ປແບບຜິດ
ກົດໝາຍ. ໄດ້ຮ
 ັບຄ່າຈ້າງ 20,000 ຫາ 30,000 ກີບ/ວັນ ເປັນ
ຄົນເສີບ, ໄ ດ້ເງິນເດືອນ 600,000-800,000 ກີບຕໍເ່ດືອນຢູ່
ສ່ວນກາເຟ. ຜູເ້ຄື່ອນຍ້າຍບາງຄົນກັບຄ
 ືນບ້ານເພື່ອເຮັດກ
 ານປູກ
ຝັງ. ບາງຄົນກັບບ້ານເປັນຄົນຕິດຢ
 າ. ແ
 ຮງງານການປູກຝັງຕ
 າມ
ລະດູການແມ່ນເຫັນຢູ່ທົ່ວໄ ປ, ປູກເຂົ້າ, ຕົກກ້າ, ເກັບກ
 ່ຽວ. ຜູ້
ຊາຍສາມາດຊອກວຽກໜັກໄດ້, ແ
 ມ່ຍິງຫ
 າວຽກປະເພດອື່ນໄ ດ້
ງ່າຍກວ່າ. ມີຄ
 ວາມຕ້ອງການໂຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນ (ຕັດຫຍິບ, ດິນ
ຈີ່, ໂ ຮງເລື່ອຍ), ການບໍລິການຕ່າງໆ ເປັນ ປ�້ຳນ�້ຳມັນ, ບໍລິສັດ
ຂົນສົ່ງ.
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ຫຼວງພະບາງ

ຂາຍຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ໝາກແໜ່ງ (Cardamom), ໜໍ່

ເຮັດວ
 ຽກຢູ່ບ້ານປະກອບດ້ວຍການຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ແລະ ເຮັດວ
 ຽກຢູ່ງານ

ໄມ້ ແ
 ລະ ຫວາຍ. ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ S&B. ເດັກຊາຍເຮັດວ
 ຽກ

ດອງ, ເສີບອາຫານ ແ
 ລະ ທ�ຳຄວາມສະອາດ. ໂ ຮງງານນ�້ຳດື່ມ, ໂ ຮງງານ

ກໍ່ສ້າງ ແ
 ລະ ເດັກໜຸ່ມຊອກວຽກຂົນວັດຖຸກ
 ໍ່ສ້າງຢສ
ູ່ ະຖານທີ່

ເຟີນິເຈີ, ວຽກຮ້ານອາຫານ ແ
 ລະ ວຽກແປງລົດກ
 ໍ່ມີສ�ຳລັບເດັກຊາຍ. “

ກໍ່ສ້າງ. ໂ ຮງງານຕັດຫຍິບ, ວຽກກ�ຳມະກອນ ແລະ ວຽກງານ

"ເດັກຍິງສ່ວນໃຫຍ່ໄ ປໄທ". ການຄ້າມະນຸດ ແ
 ລະ ຂາຍບໍລິການທາງ

ອາຫານ. ບາງຄົນກ່ໄໍ ປຕ່າງປະເທດ ໂ ດຍສະເພາະປະເທດໄທ 

ເພດພາຍໃນ ແລະ ຢູປ
່ ະເທດໄປ, ລວມທັງກ
 າຍເປັນ "ເມຍນ້ອຍ" ທີ່

ແລະ ໄ ປເຮັດວຽກຢູ່ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນ
 ະເຂດ, ໄ ຊຍະບຸລີ,

ໄດ້ຄ
 ່າຕອບແທນດີ ຊຶ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງສ�ຳລັບເດັກຍ
 ິງ. ກ�ຳມະກອນໄດ້

ປາກເຊ, ອັດຕ
 ະປື, ກັບຄ
 ືນສະເພາະ "ລາວສູງ" (ປີໃໝ່ມົ້ງ). 

ເງິນເດືອນຕໍ່າ ປະມານ 300,000-700,000 ກີບ ຕໍເ່ດືອນ, ຜູເ້ຮັດ

ເງິນເດືອນສູງເຖິງ 1 ລ້ານ ກີບຕ
 ເໍ່ດືອນສ�ຳລັບຜູ້ຊາຍທີ່ເຮັດ

ວຽກຢໂູ່ ຮງແຮມໄດ້ເງິນຫ
 ຼາຍກວ່າ (900,000-1 ລ້ານ ກີບ/ເດືອນ) 

ວຽກກໍ່ສ້າງ, ເດັກຍິງໄດ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍກວ່າຢູ່ໂຮງຈັກໂ ຮງງານ

ແລະ ຜູ້ນ�ຳທ່ຽວໄດ້ເງິນເດືອນ ເຖິງ 1.4 ລ້ານ ກີບ/ເດືອນ: "ຄວາມຮູ້

(300,000 ກີບ/ເດືອນ). ອາດມກ
ີ ານຄ້າມະນຸດ ແ
 ລະ ແຮງ


ຕໍ່າ=ເງິນເດືອນຕໍ່າ". ຄູບ
 ໍ່ໄດ້ຮ
 ັບເງິນເດືອນຕົງເວລາ. ວຽກທີ່ມີຢູ່ໃນ

ງານເດັກ. ການຫວ່າງງານເປັນຜົນມ
 າຈາກການບໍ່ຮໜ
ູ້ ັງສື, ສ່ວນ ຕະຫຼາດ, ຂາຍຂອງ, ຢູ່ຮ້ານອາຫານ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ແ
 ລະ ຢູສ
່ ວນປູກ. 
ໃຫຍ່ຜູ້ຊາຍ.

ແມ່ຍິງ "ບໍ່ມີຄວາມຮູ້", ເວົ້າພ
 າສາຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້, ຮຽນບຈ
ໍ່ ົບ ແ
 ລະ
ບໍ່ມີເສັ້ນ. ບາງຄົນຕິດພຕພ ແ
 ລະ ມີລູກຊ
 ຶ່ງເຂົາເຈົ້າທ
 ີ່ເປັນພ
 ໍ່ແມ່ເພື່ອລ້ຽງ
ລູກ. ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸແ
 ນ່ກ່ພ
ໍ ະຍາຍາມຊອກວຽກທສ
ີ່ ອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ
 ຽນມາ, ເຖິງແ
 ມ່ນມີການສຶກສາສູງ. "ຂ້ອຍຮຽນເປັນນ
 າຍ
ບັນຊີ, ແ
 ຕ່ວຽກທີ່ຂ້ອຍໄດ້ແ
 ມ່ນແມ່ບ້ານ". ສ່ວນຫຼາຍເດັກຍ
 ິງມ
 ີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍ
 າກຫຼາຍກວ່າໃ ນການຊອກວຽກ.

ສະຫວັນນະເຂດ

ຫາກະປູ ແລະ ໜໍ່ໄມ້, ປາ, ຕໍ່າຫູກ, ລ້ຽງເປັດ, ໄກ່, ໝູ ແລະ

ຊາວໜຸ່ມຊ່ວຍຄອບຄົວໃນບໍລິເວນບ້ານ, ແຕ່ຍັງພົວພັນກັບການຂາຍຢາ

ຄວາຍ, ສວນ ແລະ ຕັກນ�້ຳ ແລະ ເອົາຟືນເພື່ອມາແຕ່ງກິນ.

ເສບຕິດ. ວຽກທີ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນແມ່ນມີໃນການກໍ່ສ້າງສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມ

ວຽກທັງໝົດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນຢູ່ບ້ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ

ສູງອາຍຸ, ໃນການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ໂຮງງານເຟີນິເຈີ. ວຽກຮ້ານອາ

ຄອບຄົວ. ບາງຄັ້ງ ຊາວບ້ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ

ຫານສ�ຳລັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ຢູ່ມຸກດາຫານປະເທດໄທ ແລະ

ໄດ້ຄ່າຈ້າງ 30,000 ກີບ ຕໍ່ວັນສ�ຳລັບກ�ຳມະກອນ ເພື່ອຊ່ວຍ

ປາຍທາງອື່ນ ບ່ອນທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງຕ້ອງການເຂົາເຈົ້າ (ເຊັ່ນຢູ່ ປະເທດ

S&B. ວຽກກໍ່ສ້າງ ແລະ ປຸກເຮືອນຈ�ຳນວນໜຶ່ງຢູ່ບ້ານອາດໄດ້

ການາດາ, ຝຣັ່ງເສດ, ມາເລເຊຍ) ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນປາຍທາງສ�ຳ

ຮັບຄ່າຈ້າງແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວຽກແມ່ນການຊ່ວຍຄົນອື່ນໃນ

ລັບແຮງງານເຄື່ອນຊ້າຍເພາະມີຄ່າຈ້າງສູງ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເດີນທາງ

ບ້ານແຕ່ບໍ່ມີລາຍຮັບ. ຊາວໜຸ່ມບໍ່ໄດ້ມີວຽກທີ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນ

ແລະ ປະສົບການໃນການພັດທະນາຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ກ�ຳມະກອນ, ລູກເຮືອ

ຢູ່ໃນເຂດນີ້.

ອາດເປັນອາຊີບສ�ຳລັບເດັກຊາຍ ແລະ ມັນມີຄວາມງ່າຍດາຍສ�ຳລັບເຂົາ
ເຈົ້າເພື່ອຊອກວຽກກວ່າເດັກຍິງ. ການຄ້າມະນຸດ ໄປຍັງປະເທດໄທ
ເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອົບນວດ ແລະ ສະປາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສ�ຳລັບ
ແມ່ຍິງ. ເຮັດວຽກເປັນສາວເບຍ [ມັກຈະໄດ້ຮັບສະເໜີໃຫ້ມີການບໍລິ
ການທາງເພດ]. ເດັກໜຸ່ມອາດເປັນກ�ຳມະກອນທີ່ມີການມັດຈ�ຳແຮງງານ
ຢູ່ໃນເຮືອປະມົງ. ເຮັດວຽກຢູ່ ITECC, casino, ໂຮງງານຕ່າງໆ
ລວມທັງໂຮງງານຜະລິດກ້ອງ, ໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ໂຮງງານຢາສູບ ແລະ
ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດ ທີ່ມີຊາວໜຸ່ມອາຍຸພຽງ 16 ປີ. ແມ່ຍິງອາດກາຍ
ເປັນທ່ານໝໍ ແລະ ຄູອາຈານ ຫລື ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານລັດ. ເດັກ
ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ ເຊື່ອວ່າວຽກຫ້ອງການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວຽກຂອງຜູ້
ຊາຍ. ການສູນເສຍຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນບ້ານເຂົ້າໃຈວ່າເປັນທາງລົບ, ຍ້ອນ
ຂາດກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ສູນເສຍວັດທະນະທ�ຳລາວຈາກບ້ານ. ຍາກທີ່
ຈະໄດ້ວຽກຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ ຫຼື ມີເສັ້ນສາຍ ແລະ ເພາະມີລະດັບ
ການສຶກສາຕໍ່າ.
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4. ການປົກປ້ອງ ແ
 ລະ ຄວາມອ່ອນແອ
ແຂວງ

ຊົນນະບົດ

ອັດຕະປື

ຂີ້ລັກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕິດພັນກັບການໃຊ້ຢາບ້າ. ລັກທໍ່

ຕົວເມືອງ

ນ�້ຳປະປາ, ສາຍໄຟຟ້າ, ເຖິງແມ່ນເກີບໃສ່. ນອກຈາກຕີສະມາຊິກ
ຄອບຄົວເພືອຂູດເອົາເງິນຈາກເຂົາເຈົ້າ, ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ໜ້ອຍ. ພາຍໃນຄອບຄົວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ວາ
ຈາໄດ້ຖືກຈັບຕາຢ່າງແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງອື່ນ,
"ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ", "ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ". ການຕີກັນ
ລະຫວ່າງຜົວ-ເມຍ, ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍຂອງລູກຊາວໜຸ່ມ
ທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ, ການ
ດື່ມເຫຼົ້າໃນຍາມບຸນເຮັດໃຫ້ມີການຕີກັນ. ການລົງໂທດເລີ່ມຈາກການ ບໍ່ມີເຂດຕົວເມືອງ
ສຶກສາອົບຮົມຈົນເຖິງຈ�ຳຄຸກ. ຊາວໜຸ່ມພິການໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຢູ່ບ້ານຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ ໂດຍການຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້
ເຂົາເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ
ອາບນ�້ຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ໜູ່ບ້ານຊົນນະບົດໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄົນທີ່ພິການ
ທາງຮ່າງກາຍ, "ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ"’. ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ
ເວົ້າເຖິງການຄາດຕະກ�ຳອັນໜຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ປະສົບການຂອງເຂດ
ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງລາຍງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ລາຍງານວ່າ
ບໍ່ມີການຄາດຕະກ�ຳ.
ຫຼວງພະບາງ

"ມີຄວາມວຸ້ນວາຍໃນລະຫວ່າງງານດອງ", ເຫຼົ້າ, ເວົ້າໃສ່ກັນ ແລະ ບໍ່

ຊາວໜຸ່ມພົວພັນກັບການຕີກັນ, ຄາດຕະກ�ຳ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ. ຂໍ້

ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ. ມີການຕີກັນລະ

ຂົດແຍ່ງທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຕ�ຳຫຼວດ. "ກຸ່ມໄວໜຸ່ມອາຍຸ

ຫວ່າງໄວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ. ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຂັບລົດເປັນສາຍ

14-15 ປີ ຕັ້ງແກັງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຂາຍ ແລະ ສົ່ງຢາເສບຕິດ".

ເຫດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດ ແລະ ເກີດມີລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກດັງຂຶ້ນ.

ຂີ້ລັກງັດແງະ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພົວພັນກັບການໃຊ້ຢາ

ອ�ຳນາດການປົກຄອງບ້ານປັບໃໝສູງເຖິງ "ຄວາຍໜຶ່ງໂຕ"” ແລະ ໃຫ້

ເສບຕິດ ແລະ ການດົມກາວ. "ເພາະເຂົາເຈົ້າມົ້ວສຸມຢາບ້າ".

ຄ�ຳປຶກສາ. "ເມື່ອເຂົ້າເຈົ້າບໍ່ຖືກກັນ, ທ່ານຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົມກັບເຂົາ"

ການແຂ່ງລົດຈັກສ້າງຄວາມລົບການ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�ຳລັບການໄກ່ເກັ່ຍຂຶ້ນຢູ່ກັບ "ນາຍບ້ານ ແລະ

"ບາງຄົນພິການຈາກອາການບາດເຈັບ". ການຂົ່ມຂືນ, ລັກພາຕົວ

ແນວລາວ".

ແລະ "ການຂູດຮີດ" ເກີດຂຶ້ນ. ການລົງໂທດບາງຄັ້ງກໍ່ຮ້າຍແຮງ.
"ນາຍຄູຕີ ແລະ ບິດຫູເຂົາເຈົ້າ". ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງການຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່. "ຖ້າຫາກບາງຄົນລັກກະເປົາຂອງທ່ານ, ຕ�ຳ
ຫຼວດຈະຈັບເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສິນບົນຕ�ຳຫຼວດ ແລະ ຕ�ຳຫຼວດ
ກໍປ່ອຍເຂົາໄປ”". ເກີດມີການຄ້າຜູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ.

ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນລັກອາຫານເພື່ອເອົາຊີວິດລອດ ຫຼື ເພື່ອເອົາໄປຂາຍ

ເດັກຊາຍອາຍຸ 16 ປີ ລັກໝາກໄມ້, ໄກ່ ແລະ ເປັດ. ອາຍຸ 17-18

ໄກ່, ລັກເຂົ້າ"; "ລັກເພາະຄອບຄົວທຸກຍາກ, ລັກໄກ່, ລັກໝູ, ເປີດ

ປີ ສູບຊາ, ດົມກາວ ແລະ ລັກ. ການດື່ມເຫຼົ່າກໍ່ນ�ຳພາໄປສູ່ການລັກ.

ປະຕູບ້ານ ແລະ ເຂົ້າໄປ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເອົາເຂົ້າ" ໃນບາງກໍລະນີ, ການ

ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ອາດມີໜີ້ຈາກການພະນັກ ແລະ ຫຼິ້ນໄພ້. ການ

ໃຊ້ຢາເສບຕິດພາໃຫ້ລັກ "ຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນຜີສາດຢາເສບຕິດ, ຄົນ

ຂົ່ມຂືນ, ການຄ້າມະນຸດກໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ. ການຕີກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ,

ຕິດຢາບ້າ ຫຼື ຝິ່ນ. ເຂົາເຈົ້າລັກໄກ່ ແລະ ເປັດ". ການດູຖູກກັນ ແລະ

ບາງຄັ້ງໃຊ້ມີດ. ຊາວໜຸ່ມຊັກຊວນນາຍບ້ານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຕີກັນລະຫວ່າງຜົວ-ເມຍ ແລະ ລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ. "ບາງຄອບຄົວ

ຂອງພໍ່ແມ່ເພື່ອແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. "ສູ່ຂວັນ" ເປັນພິທີກ�ຳ

ທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ" ”ໃຊ້ຢາບ້າ, ດົມກາວ

ຂອງການຂໍໂທດ. ການປັບໃໝ. "ໃໝເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີການປັບ

ແລະ "ເປັນໄຂ້" ແມ່ນເຫດຜົນສ�ຳລັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.

ປຸງ, ສົ່ງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ [ເມືອງ]". ຊາວໜຸ່ມ (ເດັກຍິງ) ຮູ້ສຶກໄດ້

ການລົງໂທດ, ການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານພິທີບາສີ, ໂດຍມີການນ�ຳໃຊ້ລະ

ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຈາກແກັງ ແລະ ຄົນຂີ້ລັກ. "ບໍ່ປອດໄພ, ມີການຕີກັນ,

ບົບກົດໝາຍເມື່ອຈ�ຳເປັນ. ອ�ຳນາດການປົກຄອງເມືອງມີສ່ວນຮ່ວມ

ຍິງກັນ, ດູຖູກຊາວໜຸ່ມທີ່ຕິດຢາ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດສິ່ງຜິດກົດໝາຍ".

ເມື່ອມີອາສະຍາກ�ຳຮ້າຍແຮງ. ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າຕ�ຳຫຼວດ "ບໍ່ເຮັດ

ເພດຊາຍ ອາຍຸ 20-24 ປີ ກ່າວ.

ຫຍັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ [ຄົນຂີ້ລັກ] ພຽງແຕ່ຮ້ອງໃສ່". ຊາວໜຸ່ມຮູ້ສຶກເສຍ
ຄວາມປອດໄພເພາະການຕີ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາ. ຊາວໜຸ່ມພິການໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ. "ຍາກເພາະຄົນດັ່ງກ່າວຕາບອດ, ບໍ່ສາ
ມາດໄປໃສໄດ້, ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ".
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ການງັດແງະ ແລະ ດຶງກະເປົ໋າໂດຍຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ. ຈີ້ດ້ວຍມີດ.

ເພື່ອໄດ້ເງິນເພື່ອມີຊີວິດລອດ. "ບາງຄົນລັກໝາກນັດໄປຂາຍ, ລັກ

5. ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແຂວງ

ຊົນນ
 ະບົດ

ອັດຕະປື

ຊາວໜຸ່ມຕີຄວາມໝາຍການມສ
ີ ່ວນຮ່ວມເປັນວຽກທີ່ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ເຮັດ

ຕົວເ ມືອງ

ໃຫ້ບ້ານ. "ພວກເຮົາເຮັດວຽກທີ່ພັກ ແ
 ລະ ລັດຖະບານບອກພວກ
ເຮົາ, ລວມທັງ ເຮັດຮົ້ວໃຫ້ໂຮງໝໍ". ວຽກອາສາສະໝັກອື່ນໆກວມ
ເອົາການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ, ຊ່ວຍປະຊາຊົນຍ້າຍເຮືອນ, ປຸກເຮືອນ 
ແລະ ຊ່ວຍເມື່ອມຄ
ີ ົນເສຍຊີວິດ. ຊາວໜຸ່ມໄ ດ້ເຮັດອ
 າຫານ ແ
 ລະ
ໜຶ້ງເຂົ້າເພື່ອລ້ຽງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ຕາຍ. ຊາວໜຸ່ມຊ່ວຍງານບຸນ
ຕ່າງໆ ແລະ ປ່ອຍເຮືອໄຟຢູ່ໃນແມ່ນ�້ຳ. ວຽກງານມີລັກສະນະເດັ່ນສ
 �ຳ
ລັບເພດຍິງ ແ
 ລະ ຊາຍ. ເດັກຍິງໜຶ້ງເຂົ້າ; ແລະ ເດັກຊ
 າຍເຮັດວ
 ຽກ
ໜັກທາງກາຍະພາບ ເຊັ່ນ ແບກໄມ້ເພື່ອເອົາມາເຮັດຮ
 ົ້ວ, ກໍ່ສ້າງ, ສົມ
ຊີມັງ. ເດັກໜຸ່ມມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການຂ້າສັດເພື່ອເປັນອ
 າຫານ. “"ເດັກ
ຍິງຈ
 ະເຮັດວຽກເບົາ, ເດັກຊາຍຈະເຮັດວຽກໜັກ". ຊາວໜຸ່ມຈາກ

ບໍ່ມີເຂດຕົວເມືອງ

ເຂດຊົນນະບົດທ
 ີ່ບໍ່ມເີສັ້ນທາງ ສຸມໃ ສ່ປັບປຸງຊີວິດຂ
 ອງເຂາເຈົ້າສ�ຳລັບ
ອະນາຄົດ, ໂ ດຍຜ່ານການສຶກສາ ແ
 ລະ ການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ. ຊາວ
ໜຸ່ມຊົນນະບົດສ
 ຸມໃສ່ການຫຼີກຈາກເມົາແລະ ຂັບ ແ
 ລະ ການຕີກັນ.
ຄວາມສາມັກຄີ ແ
 ລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແ
 ລະ ກັນແ
 ມ່ນມີຄວາມ
ສ�ຳຄັນຕໍ່ກັບຊ
 ຸມຊົນຊົນນະບົດ. ຊາວໜຸ່ມຮ
 ູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າມ
 ີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກິດຈະກ�ຳວາງແຜນຈ�ຳນວນໜຶ່ງ, ແ
 ຕ່ບໄໍ່ ດ້ມ
 ີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສ�ຳລັບອ
 ະນາຄົດ, ຊາວໜຸ່ມຊົນນະບົດຫ
 ວັງທ
 ີ່ຈະ
ໄດ້ຮ
 ັບການພັດທະນາ, ເຊັ່ນ ອາຄານຕ່າງໆ (ທີມ
່ ີ "ຂັ້ນໃດເລື່ອນ”",
ຂົວ "ຂ້າມນ�້ຳເຊ", ໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.
ຫຼວງພະບາງ

"ແຕ່ລະຄົນຊ່ວຍກັນໃ ນຍາມເທດສະການ", ເພດຍິງ ອາຍຸ 10-14

ໃນຊ່ວງງານບຸນ, ເດັກຊ
 າຍເຮັດວຽກປ້ອງກັນ ແ
 ລະ ກາງໂຕະ ແ
 ລະ

ປີ, ແ
 ຕ່ງງານ, ທ�ຳຄວາມສະອາດ, ຕັດຫ
 ຍ້າ, ກ່ຽວເຂົ້າ. ເດັກຊ
 າຍຂ້າ

ຕັ່ງ, ເສີບ
 ນ�້ຳ ແ
 ລະ ນ�້ຳກ້ອນ. ເດັກຍ
 ິງຢ
 ືນຢທ
ູ່ າງໜ້າເພື່ອທັກທ
 າຍ

ໝູ, ຊ່ວຍໃນການສ້າງເຮືອນ. "ເດັກຊາຍເຮັດວຽກໜັກ, ເດັກຍິງເຮັດ ແຂກ. ໃ ນໄລຍະບຸນຊ່ວງເຮືອ, ເຂົາເຈົ້າຫາມເຮືອລົງແ
 ມ່ນ�້ຳ ແ
 ລະ 
ວຽກງ່າຍໆ" ເພດຊາຍອາຍຸ 15-19. ວຽກສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຮັດນ
 �ຳກັນ  ປະດັບດ້ວຍໄຟ. ເມື່ອເມືອງຕ້ອງການອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ, ບ້ານ
ໃນຊ່ວງ "ປີໃ ໝ່ Lao Soum". ເດັກຊາຍກໍ່ອາດ "ຊ່ວຍນາຍບ້ານ

ກໍ່ຈະສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄ ປ. ການມີສ່ວນຮ່ວມ "ສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍ

ຊອກຫາຄົນບ
 ໍ່ດີ" ຫຼື “"ເກັບເງິນ" ເພດຊາຍ ອາຍຸ 15-19 ປີ. ເດັກ

ໃນ". ຊາວໜຸ່ມຢໃູ່ ນເມືອງນີ້ຫວັງຖ
 ້າໂອກາດທີ່ຈະສະແດງອອກເຖິງ

ຍິງຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າປະກອບສ່ວນໂດຍການໃຫ້ແນວຄວາມຄິດ ແ
 ລະ

ສິ່ງທ
 ີ່ເຂົາເຈົ້າສ
 າມາດ. ເຂົາເຈົ້າຮ
 ັບຮ
 ູ້ວ່າໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ, 

ຂໍ້ສະເໜີແນະ. ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງຮູ້ສຶກວ່າ “"ເດັກຍິງເຮັດວ
 ຽກຫຼາຍກວ່າ",  ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດ ແ
 ລະ ຮຽນຮູ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ຊາວ
ເພດຍິງ ອາຍຸ 20-24 ປີ. ວຽກທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຮ່ວມກັນແ
 ມ່ນ "ສ�ຳ

ໜຸ່ມຊອກຫາໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນສ�ຳລັບກ
 ານຮຽນຮູ້ ແ
 ລະ ເສລີ

ຄັນຫຼາຍ, ມັນສ
 ້າງຄວາມສາມັກຄີ". ຊາວໜຸ່ມຊົນນະບົດຫ
 ວັງວ
 ່າເຂົາ ພາບຈາກການຈ�ຳແນກ. ເດັກຍ
 ິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ ເສຍໃຈສ�ຳລັບ
ເຈົ້າຈະມີ ໄ ຟຟ້າ ແ
 ລະ ນ�້ຳປະປາ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຊ່ວຍໃນ

ການປ່ຽນແປງໃນວັດທະນະທ�ຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ແ
 ລະ ການສູນເສຍ

ການສ້າງໂຮງຮຽນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມ
 ີຄວາມສ�ຳຄັນສ
 �ຳລັບເຂົາ ມໍລະດົກຂອງຊາດລາວ. ”"ທຸກຄ
 ົນມີຊົງຜົມໃນຮູບແບບ
 ເກົາຫຼີ" ເພດ
ເຈົ້າ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຮງກ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊ
 ຶ່ງກ
 ັນ 

ຍິງອ
 າຍຸ 15-19 ປີກ່າວ. ສ�ຳລັບອ
 ະນາຄົດ, ຊ
 າວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ

ແລະ ກັນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. "ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນດີທີ່ສຸດເມື່ອ

20-24 ປີ ຕ້ອງການສະໜາມກິລາທປ
ີ່ ອດຢາເສບຕິດ, ໂ ອກາດທີ່ຈະ

ພວກເຮົາຮັກກັນ". ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ມກ
ີ ານສະແດງອອກຂອງຄວາມ

ມີການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພັງ ແລະ ຄວາມຮູ້. ເຂົາເຈົ້າຕ
 ້ອງການກອງທຶນ

ຕ້ອງການທີ່ແຮງກ້າທີ່ສຸດ ສ�ຳລັບຄວາມສາມັກຄີ ວ່າເປັນການສະແດງ ບ້ານສ�ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມ, ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າສ
 າມາດເລີມ
່ ທຸລະກິດ. ເຂົາເຈົ້າ
ອອກເຖິງນ�້ຳໃຈຂອງຊຸມຊົນ ແ
 ລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. ເດັກຊາຍກໍ່

ຮູ້ສຶກບ
 ໍ່ໄດ້ມ
 ີການເປັນຕ
 ົວແ
 ທນເທົ່າທ
 ີ່ຄວນຈາກຫົວໜ້າຊ
 າວໜຸ່ມ.

ອາດມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແຮງກ້າເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ "ພວກເຮົາ "ນາຍບ້ານຕັດສິນໃ ຈ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມບໍ່ກ້າຕ
 ັດສິນໃ ຈ".
ຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງ", "ພວກເຮົາຢາກມີຄວາມຮູ້ ແ
 ລະ ສະຫຼາດ" 
ເພດຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ. ເດັກຍິງເນັ
 ້ນການຟັງຄວາມ, ເຄົາລົບພ
 ໍ່ແມ່,
ການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ.
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ສະຫວັນນ
 ະເຂດ

ຊາວໜຸ່ມຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບແຮງງານຂອງຊຸມຊົນ, ເກັບສ
 ິ່ງເສດ

ການຂົນຂວາຍດ້ານອະນາໄມ ແ
 ລະ ການຕັດຫ
 ຍ້າ, ການເຮັດວ
 ຽກ

ເຫຼືອ, ບຸກເບີກດິນ, ຕັດຫ
 ຍ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ແ
 ລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກ
 ັນ  ໃນຍາມບຸນ, ເກັບຂ
 ີ້ເຫຍື້ອ, ຮັບໃ ຊ້ງ ານດອງ ແ
 ລະ ເມື່ອມ
 ີຄົນເສຍ
ເພື່ອມຄ
ີ ົນເສຍຊີວິດ. ຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນມີຄວາມ

ຊີວິດ. ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນວິທທ
ີ ີ່ເຂົາເຈົ້າປ
 ົກປ້ອງບ້ານແລະ ສິ່ງ

ສ�ຳຄັນໃນການເຮັດສ�ຳເລັດວຽກທີ່ຈ�ຳເປັນຢູ່ໃນບ້ານ. “"ເພາະນາຍບ້ານ ແວດລ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າ "ຈົ່ງໃ ຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຫັນພ
 ວກເຮົາ". ໃນ
ເຮັດໃຫ້ມ
 ັນມີຄວາມສ�ຳຄັນ, ພວກເຮົາໄດ້ຖ
 ືກສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າຮ
 ່ວມ".

ອະນາຄົດ, ພວກເຂົາຫ
 ວັງຢ
 າກໃຫ້ມີການບັງຄັບປ
 ະຕິບັດກ່ຽວກັບຢາ
ເສບຕິດເຂັ້ມຂຸ້ນຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ, ຫ້າມການມີເພດສ�ຳພັນກ
 ່ອນການແຕ່ງງານ
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນຢໃູ່ ນບ້ານ.

6. ສະຫຼຸບແບ່ງຕາມກຸ່ມ ແລະ ຂົງເຂດພູມສັນຖານ/ທີ່ຢູ່ອາໃສ
ພໍ່ແມ່ ແ
 ລະ ອ�ຳນາດການປົກຄອງ
yy
yy
yy
yy
ເຂດ
ຊົນນະບົດ yy
ທີ່ບໍ່ມີ
yy
ເສັ້ນທາງ yy
yy
yy
yy

ຊົນນະບົດ
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ສະໜັບສະໜູນການແຕ່ງງານແຕ່ຍ
 ັງໜຸ່ມນ້ອຍ
ຄວາມເປັນຮ່ວງກ່ຽວກັບ ມາເລເຣຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ນຂອງການເຮັດວ
 ຽກຢູ່ໃນປ່າ
ຈິດສ�ຳພນຶກກ
 ່ຽວກັບ ຍຸດທ
 ະສາດດ້ານສຸຂະພາບ/ອະນາໄມ
ການກິນເຫຼົ້າແມ່ນພຶດຕິກ
 �ຳຄວາມສ່ຽງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄ ປຫຼາຍທີ່ສຸດ
ການເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພາະໄລຍະທາງ ແ
 ລະ ຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍ
ອຸປະສັກໃນການສື່ສານເນື່ອງຈາກທັກສະດ້ານພາສາ ສ�ຳລັບ ຊົນເຜົ່າບ
 າງກຸ່ມ
ອັດຕາການສຶກສາຕໍ່າສ�ຳລັດເດັກນ້ອຍ, "ເພາະເຂົາເຈົ້າໄ ປຕາມພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາ"
ພັນທະຕໍ່ຄອບຄົວຂ
 ັດເຂື່ອນອະນາຄົດຂອງຊາວໜຸ່ມ
ຄວາມຕ້ອງການທຈ
ີ່ �ຳກັດສ�ຳລັບຊາວໜຸ່ມເພື່ອອ
 ອກຈາກບ້ານໄປຊອກຫາວຽກນອກ
ເຫັນບົດບາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ, ວິໃ ນ ແ
 ລະ ເປັນແ
 ບບຢ່າງ

yy ຄິດວ່າຊາວໜຸ່ມບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບສຸຂະສຶກສາພຽງພໍ, ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮ
 ຽນຮທ
ູ້ ີ່ໂຮງຮຽນ
yy ອາໃສໂທລະພາບ ສ�ຳລັບການຮຽນຮູ້ ແ
 ຕ່ການເຂົ້າເຖິງໂທລະພາບຍັງຈ
 �ຳກັດ/ຍັງບໍມ
່ ີ
yy ໄລຍະທາງຫາໂຮງຮຽນ, ຄ່າໃຊ້
 ຈ່າຍໃນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮ
 ົ່ມ ເປັນຕ
 ົວຂັບເຂື່ອນອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ, ມັກເປັນ
ການຕັດສິນໃ ຈຂອງພໍ່ແມ່
yy ພັນທະຕໍ່ຄອບຄົວຍ
 ັງຈ�ຳກັດຄວາມສາມາດເພື່ອໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານສຶກສາ
yy ການອອກໂຮງຮຽນເພື່ອແຕ່ງງານແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ ແ
 ລະ ຍອມຮັບໄ ດ້ສ�ຳລັບເດັກຍ
 ິງ
yy ແມ່ຍິງໜຸ່ມບາງຄົນຈະຊອກວຽກຢູ່ຮ້ານເສີມສວຍ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແຕ່ວຽກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກ�ຳ ຫຼື
ປູກຝັງ.
yy ເຄື່ອນຍ້າຍໄປປະເທດ ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ.
yy ແຮງງານເດັກແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິ (ອາຍຸ 10+), ແລະ ຍອມຮັບໄ ດ້ ເພາະວ່າຄ
 ອບຄົວທຸກຍ
 າກ ແລະ ວຽກທັງໝ
 ົດເພື່ອຊ
 ່ວຍ
ສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວ
yy ພໍ່ແມ່ຄິດວ່າຄວນມີລະບຽບການວ່າຮ້ານອາຫານຄວນປິດຈັກໂມງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມອາຍຸຈັກປີຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າສະຖານທີ່ບັນ
ເທີງໄດ້, ເຊັ່ນ ດິສໂ ກ້.
yy ການລ່ວງລະເມີດລະຫວ່າງຄູ່ສົມລົດ, ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍຂອງຊາວໜຸ່ມ, ການລ່ວງລະເມີດທາງວາຈາ ແມ່ນຖືກ
ຫ້າມ
yy ເຊື່ອວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ມບ
ີ ົດບາດໃນທາງວິໃນ, ໃ ນນາມເປັນຜ
 ູ້ໃຫ້ການສຶກສາ
yy "ຊາວໜຸ່ມແມ່ນກ
 ະດູກສນ
ັ ຫຼງັ ຂອງປະເທດ", ຕ້ອງການທຈ
ີ່ ະຊກ
ຸ ຍູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສ້າງມະໂນພາບ
ໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຕົວເ ມືອງ

yy ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີອິດທ
 ິພົນຕ
 ໍ່ກຸ່ມອາຍຸໜ
 ້ອຍທີ່ສຸດ. ອາຍຸ 15-19 ປີ ກ�ຳລັງທ
 ົດລ
 ອງກັບຊີວິດ
yy ເຊືອ
່ ວ່າ ທາງເລືອກດ້ານການແຕ່ງກ
 າຍ ແ
 ລະ ຊົງຜ
 ົມເປັນອ
 ຸປະສັກຕ
 ໍ່ວັດທະນະທ�ຳລາວ
yy ເປັນຮ່ວງກ່ຽວກັບການນ�ຳໃຊ້ຢາເສບຕິດໃນເດັກນ້ອຍ, ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ການເອົາລູກອອກຢູ່ປະເທດໄທ ຫຼື ພາຍ
ໃນປະເທດ, ເດັກຍິງເປັນ ພຕພ/HIV
yy ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດ "ທຸລະກິດ" ຫລື ເພື່ອແຕ່ງງານ, ບໍໜ
່ ຸ່ມ ຫຼື ຖີເ່ທົ່າກັບປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ
yy ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຊາຍທີ່ອອກໂຮງຮຽນ, ພັວພັນກ
 ັບຢ
 າເສບຕິດ, ຕ້ອງການຈະເຮັດຕ
 າມເພື່ອນ
yy ແມ່ນແຕ່ກ
 ັບການສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ຕ້ອງການເງິນເພື່ອຊອກວຽກ
yy ອາໃສ "ເຈົ້າໜ້າທີ່" ໜ້ອຍລົງ, ອາໃສພໍ່ແມ່, ຄູອ
 າຈານຫຼາຍຂຶ້ນ
yy ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ, ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທເປັນຜ
 ູ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ກ�ຳມະກອນ
yy ເບີ່ງຊາວໜຸ່ມລາວວ່າບໍ່ມີທັກສະ, ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຊີມັງ, ບໍ່ສາມາດຂັບລົດ, ມີຄວາມສາມາດຈ�ຳກັດທີ່ຈະຊອກ
ວຽກເຮັດ
yy ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
yy ແຮງງານເດັກທີ່ມີຈ�ຳກັດ
yy ສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີທັກສະປະກອບການ, ເປີດທ
 ຸລະກິດ
yy ເຊືອມໂຍງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແ
 ລະ ອາສະຍາກ�ຳໃສ່ກ
 ານນ�ຳໃຊ້ຢ
 າເສບຕິດ
yy ຢາກເຫັນຈຸດສຸມກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການແຂ່ງຂັນດ
 ົນຕີ ແ
 ລະ ເຫດການອື່ນສ�ຳລັບຊ
 າວໜຸ່ມ
yy ສະເໜີແນະຈຸດສຸມທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບອ
 ົງການຊາວໜຸ່ມ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9: ສະຫຼຸບຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການມີ
ວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
1) ອຸປະສັກຕໍ່ສຸຂະພາບ
ອຸປະສັກ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສາທາ
ດ້ານການເງິນ

ຂາຍຢາບ້າເອົາເງິນ

ກາຍເປັນຕິດຢາບ້າ

ບໍ່ມີເງິນປິ່ນປົວທີ່ຄລີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ

ບໍ່ໄດ້ໄປປິ່ນປົວ

ບໍ່ມີເງິນເດີນທາງໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນິກ (ອາດເດີນທາງບົກ ຫຼື ເດີນ
ທາງເຮືອ)

ບໍ່ໄດ້ໄປປິ່ນປົວ

ຂາດການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາທາງເພດ

ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ພຕພ, ເອົາລູກອອກ. ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ
ຮ່າງກາຍຕົນເອງ [ສີ່ງທີ່ໜ້າເປັນຮ່ວງບາງອັນແມ່ນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນ
ຈ�ຳນວນໜຶ່ິງອາດເປັນການລົງຂາວທ�ຳມະດາ, ອື່ນໆ.]

ມີລູກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ/ການຖືພາທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເອົາລູກອອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ມີລູກທີ່ບໍ່ເປັນທີ່
ຕ້ອງການ

ຂາດເງິນຊື້ຖົງຢາງອານາໄມ

ຄວາມສ່ຽງຂອງ ພຕພ/ເອດສໄວວີ

ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າຫາອາຫານ ຫຼື ໄມ້ຂະຍຸງ

ເປັນໄຂ້ມາເລເລຍ, ໃຊ້ຢາບ້າເພື່ອມີພະລັງເຮັດວຽກ. ບໍ່ມີເງິນຊື້ເສືອແຂນ
ຍາວ, ສະນັ້ນ ຈື່ງມີຄວາມສ່ຽງເປັນໄຂ້ມາເລເລຍ

ຂາດເງິນເພື່ອສືບຕໍ່ການສຶກສາຕໍ່ຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມ

ຂາດແພດ/ພະຍາດບານຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮຽນມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ແພດ/ພະ
ຍາບານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຖະໜົນຫົນທາງໃໝ່ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ

ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຢາໄດ້ງ່າຍ

ຂາດກອບທາງດ້ານນິຕິກ�ຳ/ການບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການນ�ຳໃຊ້ເຫຼົ້າ ມີຮ້ານກິນດື່ມຫຼາຍແຫ່ງໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ນັກຮຽນດື່ມຫຼາຍ
ເກີນໄປ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ຄົນອື່ນ (ບໍ່ສະເພາະນັກຮຽນ) ກໍ່ມີອຸ
ບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ
ຂາດຈິດສ�ຳນຶກ່ຽວກັບອານາໄມທາງດ້ານ ອາຫານ, ນ�ຳ້

ມີການເຈັບເປັນຫຼາຍ

ສຸກສາລາບໍ່ຢູ່ໃກ້

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວເມື່ອຕ້ອງການ.
ທ່າອ່ຽງຊອກຫາຢາຟື້ນເມືອງ ຫຼື ຢາ "ເອກະຊົນ" ເພື່ອປິ່ນປົວ.

ບໍ່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຢູ່ໃນບາງແຂວງ (ຫຼື ບໍ່ຮັບຮູ້ເຂົາເຈົ້າ)

ບໍ່ມີວິທີຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກ່ຽວກັບກົດໝາຍຈໍລະຈອນ, ຂາດ, ການຝຶກການຂັບຂີ່

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ

ຂາດຄວາມຄາດຫວັງສ�ຳລັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ

ພຶດຕິກ�ຳສ່ຽງ

ຂາດການບັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍຈໍລະຈອນໂດຍຕ�ຳຫຼວດ

ມີຫຼາຍຄົນເກີນໄປຂີ່ລົດຈັກຄັນດຽວນ�ຳກັນ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ
ວັດຖະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ
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ຂາດວາງແຜນລູກຮ່າງຢູ່ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

[ບໍ່ມີເວລາພຽງພໍລະຫວ່າງການຖືພາແຕ່ລະຄັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ]

ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍນ�ຳໄປສູ່ບໍ່ມີເວລາເພື່ອ ວາງແຜນອະນາ
ຄົດກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ

ອາໃສການອອກແຮງງານໜັກເປັນຫຼັກ

ອາຍທີ່ຈະລົມເລື່ອງ ພຕພ

ບໍ່ໄດ້ຊອກປິ່ນປົວເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການຮັກສາຄວາມລັບ

ອາໃສຄວາມເຊື່ອແບບດັ້ງເດີມສ�ຳລັບການດູແລສຸຂະພາບ

ມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບໝໍຢາຟື້ນເມືອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ
ຍາກຂຶ້ນ

ອຸປະສັກທາງສັງຄົມຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເດັກຍິງ-ເດັກຊາຍ
ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ /ພໍ່ແມ່ ແລະ
ເດັກຍິງ

ເດັກຍິງຢາກເຮັດສິ່ງທີ່ເດັກຊາຍເຮັດ, ດື່ມ, ໄປທ່ຽວນອກ ແຕ່ເດັກຍິງມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າບໍ່ສາມາດເວົ້າ/ອ່ານພາສາລາວ ໄດ້

ພະນັກງານແພດບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າໄດ້. ບໍ່ເຂົ້າໃຈການນ�ຳສະເໜີສຸ
ຂະສຶກສາ. ບໍ່ເຂົ້າໃຈ "ການສະແດງລະຄອນກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ"

ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ເທີງພູ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ເປັນບາງລະດູການເທົ່ານັ້ນ, ມີການ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈ�ຳກັດ

ພະນັກງານແພດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ: ແຜນງານເຄື່ອນທີ່ບໍລິການ, ການຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານສຸຂະສຶກສາ

ຄວາມກົດດັນທາງລົບຈາກໝູ່ເພື່ອນ

ຢາບ້າ, ການມີເພດສ�ຳພັນແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ, ແຂ່ງລົດຈັກ
ອຸປະສັກດ້ານວິຊາການ

ຂາດນ�້ຳສະອາດ

ເປັນສາຍເຫດຕໍ່ບັນຫາໄຕ, ກະເພາະ. ອາການຂາດນ�້ຳ. ເປັນເລື່ອງປົກ
ກະຕິສ�ຳລັບຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ຈະນ�ຳໃຊ້ນ�້ຳຈາກແມ່ນ�້ຳ, ແຕ່ນ�້ຳດັ່ງກ່າວເປື້ອນ
ເກີນໄປສ�ຳລັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໃຊ້.

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນມີ
ປະກັນສຸຂະພາບ

ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພຽງພໍ - ບົ່ງມະຕິບໍ່ຖືກ, ບາງຄັ້ງເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ
ພັດບົ່ງມະຕິວ່າຖືພາ. ບາງຄັ້ງບໍ່ມີການກວດກາແຕ່ຢ່າງໃດ, ພຽງແຕ່ວາງ
ຢາ

ຂາດການສຶກສາ

ບໍ່ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກ�ຳທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ມຸ້ງຍ້ອມຢານ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ມີຢູ່ຢ່າງຈ�ຳກັດ ເພື່ອໃຫ້
ສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ນ�ຳໃຊ້

ເປັນໄຂ້ຍຸງຍ້ອນປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ. ນ�ຳໃຊ້ມຸ້ງ
ຈາກຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຍ້ອມຢາ.

ຂາດໄຟຟ້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສື່ສານໃນບ້ານ

ບໍ່ສາມາດປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເວລາມຸ້ງ
ມາຮອດບ້ານ, ເວລາມີການບໍລິການເຄື່ອນທີ່, ອື່ນໆ.

ສຸກສາລາຂາດອຸປະກອນ, ຢາ

ສຸກສາລາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ດີ, ຄົນບໍ່ຢາກໄປຫາ

ແຜນງານປະກັນສຸຂະພາບມີຄວາມຈ�ຳກັດ ດ້ານມູນຄ່າ

ຄຸນນະພາບຂອງຢາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການດູແລທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້
ແກ່ຜູ້ມີປະກັນສຸຂະພາບແມ່ນຍັງຕໍ່າຫຼາຍ

2) ສາເຫດຂອງການອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍ
ອຸປະສັກ

ຜົນກະທົບຂອງການສຶກສາ
ດ້ານການເງິນ

ຂາດສຸຂະສຶກສາ

ອອກໂຮງຮຽນ

ມີລູກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ/ຖືພາໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນ

ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ງງານ

ບໍ່ມີເງິນປິ່ນປົວຢູ່ຄລີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ

ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ບໍ່ມີເງິນເດີນທາງໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນິກ (ອາດເດີນທາງບົກ ຫຼື ເດີນທາງ
ເຮືອ)

ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສຶກສາ (ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ) ແມ່ນສູງ
ຫຼາຍສ�ຳລັບບາງຄອບຄົວ

ຄ່າໂຮງຮຽນ, ປື້ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບິກ, ສໍ ກໍ່ແພງ

101

ພໍ່ແມ່ເຈັບເປັນ, ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເດັກຕ້ອງ ຫາເງິນເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນຄອບຄົວ

ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວ (ຫຼື ຫາເງິນ)

ຂາດເງິນເພື່ອຮຽນຕໍ່ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມ

ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສ�ຳລັບນັກຮຽນສ່ວນ
ຫຼາຍ. ຄ່າອາຫານ, ຫໍພັກ, ສອນເພີ່ມແມ່ນສູງຫຼາຍ.
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກ່ຽວກັບອານາໄມອາຫານ, ນ�້ຳ

ເວລາບໍ່ສະບາຍບໍ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້

ຂາດເສັ້ນສາຍເພື່ອໄດ້ຕໍ່າແໜ່ງລັດທີ່ດີ

ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ

ບໍ່ມີຫໍພັກສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດເພື່ອ ໃຫ້ຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະ
ຍົມ

ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດຊອກທີ່ພັກໃກ້ໂຮງຮຽນມັດທະນາຍົມ ສະນັ້ນຈຶ່ງ
ອອກຮຽນ

ຂາດຄູ (ຫຼື ຄູບໍ່ມາສອນ)

ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ, ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ

ຂາດໂອກາດໃນການເຮັດວຽກສ�ຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ

ການສຶກສາອາດບໍ່ໄດ້ກະກຽມນັກຮຽນດີພໍສ�ຳລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການ.

ຂາດກອບດ້ານນິຕິກ�ຳ/ການບັງຄັບໃຊ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການດື່ມເຫຼົ້າ -

ເຂົ້າເຖິງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປ້ອງກັນໃຫ້ນັກດື່ມ
ຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ລົບກວນນັກຮຽນຄົນອື່ນ

ຂາດຄວາມຄາດຫວັງໃນອານາຄົດຂອງຕົນ

ຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ/ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບກົດໝາຍຈໍລະຈອນ, ຂາດການຝຶກອົບຮົມການ ຂາດການສຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ
ຂັບຂີ່
ຂາດການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໄດ້ວຽກ - ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ/ການຝຶກອົບຮົມ ວິທີຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດ
ໝາຍສະໝັກງານ. ທັກສະໃນການສ�ຳພາດ

ບໍ່ມີໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້

ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີບ່ອນຮຽນຢູ່ໃກ້

ຂາດການໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳດ້ານອາຊີບ

ແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນຊາບບ່ອນທີ່ມີວຽກເຮັດ

ຂາດການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂາດແຜນງານການຝຶກງານ
ຢ່າງເປັນທາງການ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ອາຊີວະສຶກສາ ຖ້າຫາກຮຽນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ

ດ້ານວັດຖະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ
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ກຸ່ມຊົນເຜົ່າບໍ່ສາມາດເວົ້າ/ອ່ານພາສາລາວໄດ້

[ອາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການສຶກສາ]

ຂາດການວາງແຜນລູກຮ່າງຢູ່ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ບໍ່ສາມາດສຶກສາເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແນ່ຢູ່ບ້ານເພື່ອເບີ່ງແຍງຜູ້
ທີ່ອ່ອນກວ່າ. ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຊາຍຍັງສາມາດເຂົ້າຮຽນຢູ່

ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ເທີງພູ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ເປັນບາງລະດູການເທົ່ານັ້ນ, ມີການຕິດ
ຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈ�ຳກັດ

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໂຮງຮຽນເພື່ອໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ບໍ່ມີບ່ອນພັກທີ່ໃກ້
ກັບໂຮງຮຽນ

ອາຍທີ່ຈະລົມເລື່ອງ ພຕພ

ບໍ່ໄດ້ຮັບສຸຂະສຶກສາ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຖາມເລື່ອງນີ້

ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ, ການສຶກສາບໍ່ໜ້າສົນໃຈ,
ການສອນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ

ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກ ຫຼື ພຽງເລາະຫຼິ້ນ. ຄູບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມພຽງພໍ ສະນັ້ນ ນັກຮຽນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຈາກຄູ

ຄວາມກົດດັນທາງລົບຈາກໝູ່

ອອກໂຮງຮຽນ

ການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂາດເວລາວາງແຜນອະນາຄົດກ່ອນ
ເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ

ອອກໂຮງຮຽນໄວຈ�ຳກັດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ແລະ ໂອກາດໃນ
ຊີວິດ

ໂອກາດການໃນການມີວຽກເຮັດແຕກຕ່າງ ກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ເດັກຍິງອາດບໍ່ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
ຕ່າງໆ

ເດັກຍິງອາດບໍ່ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນ

ໂທລະພາບລາວບໍ່ມີຫຼາຍລາຍການ ສະນັ້ນ ເບີ່ງໂທລະພາບໄທ

ຄວາມກົດດັນຂອງໝູ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ດ້ານວິຊາການ

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບດີເຖິງແມ່ນມີປະກັນສຸຂະ
ພາບກໍຕາມ

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບດີເຖິງແມ່ນມີປະກັນສຸຂະ
ພາບກໍ່ຕາມ

ຂາດການສຶກສາ

ຂາດການສຶກສາ

ຂາດອຸປະກອນສ�ຳລັບກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ

ຂາດອຸປະກອນສ�ຳລັບກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ

3) ອຸປະສັກຕໍ່ການສຶກສາ
ອຸປະສັກດ້ານການເງິນ

ຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາ
ດ້ານການເງິນ

ຂາດສຸຂະສຶກສາ

ອອກໂຮງຮຽນ

ມີລູກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ/ຖືພາໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນ

ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ງງານ

ບໍ່ມີເງິນປິ່ນປົວຢູ່ຄລີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ

ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ບໍ່ມີເງິນເດີນທາງໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ຄລີນິກ (ອາດເດີນທາງບົກ ຫຼື ເດີນທາງ
ເຮືອ)

ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສຶກສາ (ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ) ແມ່ນສູງ
ຫຼາຍສ�ຳລັບບາງຄອບຄົວ

ຄ່າໂຮງຮຽນ, ປື້ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບິກ, ສໍ ກໍ່ແພງ

ພໍ່ແມ່ເຈັບເປັນ, ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເດັກຕ້ອງຫາເງິນເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນຄອບຄົວ

ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວ (ຫຼື ຫາເງິນ)

ຂາດເງິນເພື່ອຮຽນຕໍ່ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມ

ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສ�ຳລັບນັກຮຽນສ່ວນ
ຫຼາຍ. ຄ່າອາຫານ, ຫໍພັກ, ສອນເພີ່ມແມ່ນສູງຫຼາຍ.
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບການອານາໄມອາຫານ, ນ�້ຳ

ເວລາບໍ່ສະບາຍບໍ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້

ຂາດເສັ້ນສາຍເພື່ອໄດ້ຕໍ່າແໜ່ງລັດທີ່ດີ

ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ

ບໍ່ມີຫໍພັກສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດເພື່ອ ໃຫ້ຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະ
ຍົມ

ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດຊອກທີ່ພັກໃກ້ໂຮງຮຽນມັດທະນາຍົມ ສະນັ້ນຈຶ່ງ
ອອກຮຽນ

ຂາດຄູ (ຫຼື ຄູບໍ່ມາສອນ)

ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ, ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ

ຂາດໂອກາດໃນການເຮັດວຽກສ�ຳລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ

ການສຶກສາອາດບໍ່ໄດ້ກະກຽມນັກຮຽນດີພໍສ�ຳລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການ.

ຂາດຂອບດ້ານນິຕິກ�ຳ/ການບັງຄັບປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການດື່ມເຫຼົ້າ - ເຂົ້າເຖິງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປ້ອງກັນໃຫ້ນັກດື່ມ
ຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ລົບກວນນັກຮຽນຄົນອື່ນ
ຂາດຄວາມຄາດຫວັງໃນອານາຄົດຂອງຕົນ

ຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ/ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບກົດໝາຍຈໍລະຈອນ, ຂາດການຝຶກອົບຮົມການ ຂາດການສຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ
ຂັບຂີ່
ຂາດການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໄດ້ວຽກ - ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ/ການຝຶກອົບຮົມ ວິທີຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ຈົດ
ໝາຍສະໝັກງານ. ທັກສະໃນການສ�ຳພາດ

ບໍ່ມີໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້

ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຖ້າຫາກບໍ່ມີບ່ອນຮຽນຢູ່ໃກ້
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ຂາດການໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳດ້ານອາຊີບ

ແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນຊາບບ່ອນທີ່ມີວຽກເຮັດ

ຂາດການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂາດແຜນງານການຝຶກງານ
ຢ່າງເປັນທາງການ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ອາຊີວະສຶກສາ ຖ້າຫາກຮຽນບໍ່ຈົບມັດທະຍົມ

ດ້ານວັດຖະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ
ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເວົ້າ ແລະ ອ່ານພາສາລາວບໍ່ໄດ້

[ອາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການສຶກສາ]

ຂາດການວາງແຜນລູກຫ່າງຢູ່ໃນຊົນເຜົ່າບາງກຸ່ມ

ບໍ່ສາມາດສຶກສາເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແນ່ຢູ່ບ້ານເພື່ອເບີ່ງແຍງຜູ້
ທີ່ອ່ອນກວ່າ. ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຊາຍຍັງສາມາດເຂົ້າຮຽນຢູ່

ດ�ຳລົງຊີວິດຢູ່ເທີງພູ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ບາງລະດູການເທົ່ານັ້ນ, ມີການຕິດຕໍ່
ພົວພັນກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈ�ຳກັດ

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໂຮງຮຽນເພື່ອໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ບໍ່ມີບ່ອນພັກທີ່ໃກ້
ກັບໂຮງຮຽນ

ອາຍທີ່ຈະລົມເລື່ອງ ພຕພ

ບໍ່ໄດ້ຮັບສຸຂະສຶກສາ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຖາມເລື່ອງນີ້

ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ, ການສຶກສາບໍ່ໜ້າສົນໃຈ,
ການສອນບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ

ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກ ຫຼື ພຽງເລາະຫຼິ້ນ. ຄູບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມພຽງພໍ ສະນັ້ນ ນັກຮຽນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຈາກຄູ

ຄວາມກົດດັນທາງລົບຈາກໝູ່

ອອກໂຮງຮຽນ

ການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂາດເວລາວາງແຜນອະນາຄົດກ່ອນ
ເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ

ອອກໂຮງຮຽນໄວຈ�ຳກັດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ແລະ ໂອກາດໃນ
ຊີວິດ

ໂອກາດການໃນການມີວຽກເຮັດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

ເດັກຍິງອາດບໍ່ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ
ຕ່າງໆ

ເດັກຍິງອາດບໍ່ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນ

ໂທລະພາບລາວບໍ່ມີຫຼາຍລາຍການ ສະນັ້ນ ເບີ່ງໂທລະພາບໄທ

ຄວາມກົດດັນຂອງໝູ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ດ້ານວິຊາການ

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບດີເຖິງແມ່ນມີປະກັນສຸຂະ
ພາບກໍຕາມ

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຂາດການສຶກສາ

ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ອາຊີວະສຶກສາ ຖ້າຫາກຮຽນບໍ່ຈົບປະຖົມສຶກສາ

ຂາດອຸປະກອນສ�ຳລັບກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ

ບໍ່ມີອຸປະກອນສ�ຳລັບກິລາ,

4)  ອຸປະສັກຕ
ກ
ໍ່ ານມີວຽກເຮັດງານທ�ຳ
ອຸປະສັກ

ຜົນກະທົບຕໍ່ການຈ້າງງານ
ດ້ານການເງິນ

ບໍ່ມີເງິນສ�ຳລັບການປິ່ນປົວ ຢູ່ຄຣີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ*

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ພິການ)

ບໍ່ມີເງີນສ�ຳລັບການເດີນທາງໄປໂຮງໝໍ ຫຼື ຄຣີນິກ (ອາດຈະເດີນທາງ
ທາງຖະໜົນ ແລະທາງເຮືອ)

ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ພິການ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາ (ໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ) ທີ່ສູງ ຂໍ້ຈ�ຳກັດທາງການສຶກສາ, ໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກມີຈ�ຳກັດ
ເກີນໄປສ�ຳຫຼັບບາງຄອບຄົວ
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ການຕ້ັງຄັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ / ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ

ມີໂອກາດເຮັດວ
 ຽກພຽງເລັກນ້ອຍສ�ຳລັບແ
 ມ່ຍິງ

ຂາດການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ

[ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈ້າງງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ] ເນື່ອງຈາກບຮ
ໍ່ ູ້ເຖິງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກການເຮັດວ
 ຽກ ການບໍລິການທາງເພດ

ຂາດເງິນທີ່ຈະຊື້ຖົງຢາງອະນາໄມ

[ບໍ່ມີເງິນອາດນ�ຳພາໄປສູ່ການເຮັດວຽກບໍລິການທາງເພດ - ທີເ່ປັນບັນ
ຫາຕໍ່ການຈ້າງງານທີ່ປອດໄພ]

ຂາຍຢາບ້າເພື່ອໃຫ້ໄ ດ້ເງິນ

[ອຸປະສັກຕ
 ໍ່ການຈ້າງງານທີ່ປອດໄພ]

ຂາດເງິນເພື່ອສືບຕໍ່ຮຽນຫຼັງຊັ້ນມັດທະຍົມ

ຂາດການສຶກສາຫຼັງຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມປາຍ ຈ�ຳກັດການພັດທະນາໃນຊຸມ
ຊົນ ແ
 ລະໂອກາດ ໃນການເຮັດວຽກ

ເຮັດວຽກໃນປ່າ ເພື່ອຫ
 າອາຫານ ຫ
 ຼືໄມ້ຂ
 ະຍູງ

[ອຸປະສັກຕໍກ
່ ານຈ້າງງານທີ່ປອດໄພ, ເນື່ອງຈາກການເຮັດວ
 ຽກໃນປ່າມີ
ຄວາມອັນຕະລາຍ, ແ
 ລະ ສາມາດເປັນໄ ຂ້ມ
 າລາເລຍ]
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດການປຶກສາທາງດ້ານອາຊີບ

ນັກສຶກສາບໍ່ມີແຜນສ�ຳລັບກ
 ານສຶກສາຂອງພວກເຂົາວ່າຈ
 ະເຮັດວ
 ຽກຢູ່
ໃສເມື່ອເຂົາເຈົ້າຮ
 ຽນຈົບຈາກໂຮງຮຽນ.

ຂາດການເຂົ້າເຖິງການຮຽນສາຍວິຊາຊີບ, ຂາດແຜນງານການຝຶກງານ
ທີ່ເປັນທາງການ

 ຮງງານທີ່ມີສີມືບມ
ແ
ໍ່ ີໃນ ສປປ ລາວ (ຕົວຢ່າງ ຊ່າງນ�້ຳປະປາ, ກ
 �ຳມະ
ກອນກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງໄຟຟ້າ)

ການຄ້າຢາບ້າໄດ້ຮ
 ັບການອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກເສັ້ນທາງໃໝ່

ຂາຍຢາບ້ານແມ່ນເປັນອ
 າຊີບໜ
 ື່ງ

ຂາດຄູອາຈານ (ຫຼື ຄູອາຈານບໍປ
່ ະກົດຕົວ)

ບໍ່ມີການສຶກສາ ຈ
 �ຳກັດກ
 ານເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ດ້ານອາຫານ ແ
 ລະ ນໍ້າ

ບໍ່ມີການສຶກສາ ຈ
 �ຳກັດກ
 ານເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ

ບໍ່ມີຕະຫຼາດຂາຍຜະລິດຕ
 ະພັນປ່າໄມ້ ເມື່ອພວກເຂົາເກັບຜົນຜ
 ະລິດ
ຈາກປ່າ

ຂາດຄວາມສາມາດທີ່ຈະຫາເງິນ ຈາກຜະລິດຕ
 ະພັນທີເ່ກັບໄ ດ້ຈ
 າກປ່າ.

ຂາດການສະໜັບສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຮັດວຽກ

ວຽກອາດຈະມີຢູ່ ແ
 ຕ່ຄົນບມ
ໍ່ ີວິທີທີ່ຈະຮັບຮກ
ູ້ ່ຽວກັບວຽກ.

ຂາດໂຮງຮຽນທີ່ຢໃູ່ ກ້

ເປັນສ
 ິ່ງທ
 ີ່ຍາກ ສ�ຳລັບເດັກນ້ອຍໃນຊົນນະບົດຈະໄດ້ວຽກທີ່ອີງຕ
 າມ
ການສຶກສາ.

ຂາດໂອກາດການຈ້າງງານສ�ຳລັບນັກຮຽນທີ່ຈົບໃໝ່.

ອາດຕ້ອງການເສັ້ນສາຍເພື່ອຈະໄດ້ວ
 ຽກເຮັດທີ່ດທ
ີ ີ່ສຸດ.

ຂາດເສັ້ນສາຍທີຈ
່ ະໄດ້ເຮັດວຽກໃນຕ�ຳແໜ່ງທີດ
່ ີໃນລັດຖະບານ

ບໍ່ສາມາດໄດ້ວ
 ຽກເຮັດທີດ
່ ີໃນລັດຖະບານໄດ້ ຖ້າບ
ຮ
ໍ່ ຄ
ູ້ ົນຊ່ວຍ.

ຂາດທາງເລືອກດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອເລີ່ມທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ

ບໍ່ສາມາດສ້າງວຽກ ຫຼື ລາຍຮັບ ເນື່ອງຈາກບໍມ
່ ີທຶນຮອນ ໃນການເລີມ
່
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ດ້ານວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ
ການຊັກຊວນຂອງໝູ່ຄູ່ໃນທາງລົບ

ບໍ່ມີການສຶກສາ ຈ
 �ຳກັດກ
 ານເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານ

ອາໃສຢູ່ເຂດພູດອ
 ຍ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສ
 ະເພາະຕາມລະດູການ, ມີກ
 ານຕິດຕໍ່ ກ
 າລະໂອກາດໃນການເຮັດວ
 ຽກຈ�ຳກັດ ນອກຈາກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ 
ພົວພັນກັບຄ
 ົນອື່ນພຽງເລັກນ້ອຍ
ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄ ຮ່. ໂ ອກາດຫາເງິນມ
 ີເລັກນ້ອຍ, ພໍແຕ່ໄດ້ຢ
 ູ່ໄດ້
ກິນ.
 ຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ພາໃຫ້ຂາດເວລາວາງແຜນສ�ຳລັບອະນາຄົດ
ແ
ກ່ອນທຈ
ີ່ ະເລີ່ມມີຄ
 ອບຄົວ

ມີຂໍ້ຈ�ຳກັດໃນການເບີ່ງເງື່ອນໄຂອື່ນໆ ຫຼາຍວ່າເຮັ
 ດວ
 ຽກປູກຝັງໃນຄອບ
ຄົວ. ບໍມ
່ ີແນວຄິດການເຮັດວ
 ຽກແບບໃໝ່

ໂ ອກາດໃນການຈ້າງງານມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ ຍິງ ແ
 ລະ 
ຊາຍ.

ມີວຽກພຽງເລັກໜ້ອຍທີ່ໄດ້ຮ
 ັບຄ
 ່າແຮງສູງສ�ຳລັບເດັກຍິງ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃ ນໂອກາດການຈ້າງງານ

ເດັກຊາຍມີໂອກາດຖືກວ່າຈ
 ້າງຫຼາຍກວ່າ

ຄົນຊົນເຜົ່າ ເວົ້າ/ອ່ານ ພາສາລາວບໍ່ໄດ້

[ອາດເປັນອ
 ຸປະສັກຕ
 ໍ່ການຈ້າງງານ]
ດ້ານວິຊາການ

ຂາດການສຶກສາ

ປາດສະຈາກການສຶກສາ ພວກເຂົາບ
 ໍ່ສາມາດໄດ້ວ
 ຽກທີ່ໄດ້ຮ
 ັບຄ
 ່າຈ
 ້າງ
ສູງ.

ຂາດປະສົບການ ແ
 ລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ

ເມື່ອຊອກວຽກເຮັດ, ໃ ບປະກາດຈົບມ
 ັດທະຍົມບໍ່ພຽງພໍ, ບໍສ
່ າມາດໄດ້
ວຽກດີເຮັດ, ເຮັດໄ ດ້ແ
 ຕ່ເປັນແ
 ຮງງານທີ່ບໍ່ມີສີມືເທົ່ານັ້ນ.

ໄ ດ້ຮ
 ັບການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີບ
່ ມ
ໍ່ ີຄຸນນະພາບດີ ເຖິ
 ງແມ່ນວ
 ່າມີ
ປະກັນສ
 ຸຂະພາບກໍຕາມ

ຜົນກ
 ານເຮັດວ
 ຽກບໍ່ໄດ້ດ
ີ
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5) ອຸປະສັກຕກ
ໍ່ ານປົກປ້ອງ
ອຸປະສັກ

ຜົນກະທົບຕກ
ໍ່ ານປົກປ້ອງ
ດ້ານການເງິນ

ຂາດການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ

ບໍ່ຮັບຮ
ກ
ູ້ ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີຕ
່ ິດພັນກ
 ັບການມີເພດສ�ຳພັນ ທ
 ີ່ບໍ່ມ
 ີການ
ປ້ອງກັນ [ໃນຊົນນະບົດ]

ຜູ້ປົກຄອງເຈັບເປັນ, ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ຫຼື ລູກຕ້ອງເຮັດວ
 ຽກ 
ເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ.

ເດັກນ້ອຍອາດເລ່ີມວຽກເມື່ອອາຍຸໄ ດ້ 10 ປີ ເພື່ອຊ່ວຍທາງດ້ານການ
ເງິນຂ
 ອງຄອບຄົວ.

ລູກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຢາກໄດ້ /ຖືພາທີ່ບໄໍ່ ດ້ມ
 ີການວາງແຜນ

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ອາດເປັນຜົ
 ນມ
 າຈາກຄວາມບໍ່ເປັນ
ຜູ້ໃຫຍ່, ແ
 ຮງກົດດ
 ັນຈາກການມີລູກກ່ອນໄວອັນຄ
 ວນ.

ຂາຍຢາບ້າເພື່ອຫ
 າເງິນ

ການຕີກັນ, ຕີພ
 ໍ່ແມ່, ການລັກຂະໂມຍ

ບໍ່ມີເງິນຊື້ຖົງຢ
 າງອະນາໄມ

ຄວາມສ່ຽງຂອງການຖືກບ
 ັງຄັບໃ ຫ້ມີເພດສ�ຳພັນໂ ດຍບປ
ໍ່ ້ອງກັນ

ການລັກ, ການອາດຊະຍາກ�ຳ ທີເ່ກີດຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ການລັກໄກ່, ເຂົ້າ ເພື່ອການຢລ
ູ່ ອດ

ການຊັກຊ
 ວນຈາກໝູ່ຄູ່ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສິນຄ້າລາຄາແພງ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ

ໄ ວໜຸ່ມອາດຈະເລືອກພຶດຕິກ
 �ຳທີ່ອັນຕະລາຍ (ຜູຂ
້ າຍບໍລິການທາງ
ເພດ, ການລັກ) ເພື່ອຫ
 າເງິນ ໄປຊເື້ຄື່ອງຂອງຕາມທ່າອ່ຽງຂອງສັງຄົມ
[iphone5]

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ
ຂາດຄວາມທະເຍີທະຍານສ�ຳລັບອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ

ອາດຊະຍາກ�ຳ, ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ຂາດນິຕ�ຳກ�ຳ/ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອປົກປ
 ້ອງການດື່ມ
ເຫຼົ້າ

ການດື່ມເຫຼົ້າພົວພັນກ
 ັບການຕີກັນ, ອຸບັດເຫດທາງ

ຖະໜົນ.

ຂາດຈິດສ�ຳນຶກ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍການສັນຈອນ, ຂາດການຝຶກແອບ
ການຂັບຂີ່

ຂາດຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ແ
 ລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກ
 ົດໝາຍການ
ສັນຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ.

ຂາດການບັງຄັບປະຕິບັດ ເມື
 ່ອມີການລ່ວງລະເມີດກ
 ົດໝາຍ

ຜູ້ລ່ວງລະ
 ເມີດກ
 ົດໝາຍຖືກປ
 ັບໄໝ ຫຼືຕັກເຕືອນເທົ່ານັ້ນ, ແ
 ລະຈາກ
ນັ້ນກ
 ໍ່ເຮັດອ
 ີກ.

ບໍ່ມີການປິ່ນປົວຜູໃ້ ຊ້ຢາເສບຕິດ ໃ ນບາງແຂວງ (ຫຼື ບໍມ
່ ຈ
ີ ິດສ�ຳນຶກໃ ນ
ພວກເຂົາ)

ເມື່ອບາງຄົນເລິ່ມໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍສ�ຳລັບ
ພວກເຂົາທ
 ີ່ຈະຢຸດມັນ.

ຂາດການບັງຄັບປະຕິບັດກ
 ົດໝາຍການສັນຈອນໂດຍຕ�ຳຫຼວດ

ຄວາມສ່ຽງການເກີດອຸບັດຕ
 ິເຫດ, ການບາດເຈັບ.

ດ້ານວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ

106

ອຸປະສັກທາງສັງຄົມ ຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບ ສ�ຳລັບເດັກຍິງແລະຊາຍ
ສ້າງຄວາມຂັດແຍ່ງກັນລະຫວ່າງ ອ�ຳນາດການປົກຄອງ/ພໍແ
່ ມ່ ແລະ
ເດັກຍິງ.

ເດັກຍິງຊ
 ອກຫາວິທີການເຂົ້າເຖິງບ່ອນທີພ
່ ວກເຂົາຮ
 ູ້ສຶກເທົ່າທຽມກັບ
ເດັກຊາຍ, ແ
 ຕ່ບ່ອນເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍໄ່ ດ້ເຫັ
 ນພວກເຂົາເທົ
 ່າທຽມກັນເທື່ອ. 
ເຮັດໃ ຫ້ມັນມີຄວາມອັນຕະລາຍຫຼາຍຂື້ນ ສ�ຳລັບເດັກຍິງທ
 ີ່ຈະຕ້ອງ
ອອກມາ.

ໂ ທລະພາບລາວ ບໍມ
່ ີລາຍການໃຫ້ເບິ່ງຫຼາຍ ສະນັ້ນ, ຈື່ງມ
 ັກເບິ່ງໂ ທລະ
ພາບໄທ

ການຊັກຊວນຈາກໝູ່ຄູ່ ຈາກວັດທະນະທ�ຳຂອງໄທ

ຄວາມອາຍ ທີສ
່ ົນທະກນາກ່ຽວກັບ ພຕພ

ການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີມ
່ ີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຖ້າກ
 ານຕິດພະຍາດບໍ່
ໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານປິ່ນປົວ.

ຂາດການຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າການສຶກສາ, ການສຶກສາບໍ່ໜ້າສົນໃຈ, ການ
ສິດສອນມີຄ
 ຸນນະພາບຕ�່ຳ

ຄູອາຈານອາດມີຕີໄວໜຸ່ມ, ຫຼື ຮ້ອງໃສ່ພວກເຂົາ.

ດ້ານວິຊາການ
ຂາດອຸປະກອນ ກ
 ິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ

ບໍ່ມີບ່ອນທີ່ປອດໄພ ໃ ນການຫຼິ້ນກິລາ

ຂາດໄຟຟ້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານໃນໝູ່ບ້ານ

ບໍ່ມີລະບົບການເຕືອນຢູ່ບ້ານ [ໂທລະໂຄ່ງ]

ຂາດປະສົບການ, ການຝຶກອົບຮົມດ
 ້ານວິຊາການ

ໄ ວໜຸ່ມຍິງ ທີມ
່ ີການສຶກສາໜ້ອຍ ມ
 ີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບກ
 ານຖືກຄ້າມະ
ນຸດ ໄ ປປະເທດໄທ ເພື່ອໄປຊອກວຽກ. ພວກເຂົ້າຖ
 ືກລໍໃ້ ຈຈາກຄ�ຳສັນ
ຍາວ່າຈະໄດ້ຮ
 ັບເງິນເດືອນສູງ, ແ
 ຕ່ລົງທ້າຍດ້ວຍການເຮັດວ
 ຽກທີ່ອັນ
ຕະລາຍ

6) ອຸປະສັກຕ
ກ
ໍ່ ານມີສ່ວນຮ່ວມ
ອຸປະສັກ

ຜົນກະທົບຕ
ກ
ໍ່ ານມີສ່ວນຮ່ວມ
ດ້ານການເງິນ

ລູກທີບ
່ ໍ່ຕ້ອງການຢາກໄດ້ /ການຖືພາທີ່ບໄໍ່ ດ້ວ
 າງແຜນ

ການຫຍ່າ / ການແຍກທາງ / ສະພາບທີ່ມີແຕ່ພໍ່ ຫຼື ມີແ
 ຕ່ແມ່ພ
 ຽງລ�ຳພັງ
ອາດຈ�ຳກັດ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບ້ານກັບຊ
 າວໜຸ່ມ

ບໍ່ມີເງິນເພື່ອສືບຕໍ່ເຂົ້າຮຽນຫຼັງຊ
 ້ັນມັດຕະຍົມ

ສະເພາະຜູ້ທີ່ຮັ່ງມ
 ີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ ທີສ
່ າມາດໄດ້ສຶ
 ກສາທີ່ຈ�ຳເປັນສ�ຳລັບ
ພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າຮ
 ່ວມໃນການນ�ຳພາຂອງບ້ານ/ເມືອງ/ແຂວງ.
ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມລາວ ຍັງບ
 ໍ່ໄດ້ເຄື
 ່ອນໄຫວ ໃ ນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ

ບໍ່ມີຕົວແທນ, ບໍມ
່ ີສິດມ
 ີສຽງ

ຂາດຄວາມທະເຍີທະຍານ ໃ ນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ

ຂາດຄວາມຕ້ອງການ ໃ ນການເຂົ້າຮ
 ່ວມກັບບ້ານ.

ແນວຄວາມຄິດຂອງໄວໜຸ່ມ ບໍໄ່ ດ້ພ
 ົວພັນກ
 ັບການຕັດສິນໃ ຈໃນບ້ານ

ຕົວແທນຊາວໜຸ່ມ ໃ ນໝູ່ບ້ານມີຄ
 ວາມອາວຸໂ ສຫຼາຍ [ອາຍຸເກີນ40 ປີ] 
ແລະ ບໍໄ່ ດ້ຕ່າງໜ້າຊ
 າວໜຸ່ມ ໃ ນກອງປະຊຸມກັບອ
 ົງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ ທີເ່ຂົ້າມາໃນໝບ
ູ່ ້ານ. ຊ
 າວໜຸ່ມອາໃສລາວ ແ
 ຕ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າ
ຫຍັງໃ ຫ້ລາວໄດ້.

ດ້ານວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ
ການຊັກຊ
 ວນຈາກໝູ່ຄູ່ໃນທາງລົບ

ເດັກຊາຍບຕ
ໍ່ ້ອງການຊ່ວຍວຽກໃນບ້ານ

ອຸປະສັກທາງສັງຄົມ ຕໍຄ
່ ວາມສະເໝີພາບ ສ�ຳລັບເດັກຍິງແລະຊາຍ ສ້າງ ເດັກຍິງຕ້ອງການ ອ
 ອກໄປນອກບ້ານກັບໝູ່ຄູ່ ແ
 ລະມີສັງຄົມຄືກ
 ັບເດັກ
ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນລ
 ະຫວ່າງອ�ຳນາດການປົກຄອງ/ພໍແ
່ ມ່ ແ
 ລະ ເດັກ
ນ້ອຍຊາຍ.
ນ້ອຍຍິງ.
ອາໃສຢູ່ເຂດພູດອຍ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ພ
 ຽງແຕ່ບ
 າງລະດູການ, ມີກ
 ານຕິດຕ
 ໍ່
ພົວພັນກ
 ັບຄົນອື່ນພຽງເລັກນ້ອຍ

ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ເພື່ອຮູ້ເຖິງແຜນງານ, ຂໍລ
້ ິເລີມ
່ ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ບໍ່
ມີສຽງ

ດ້ານວິຊາການ
ຂາດໄຟຟ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕສ
ໍ່ ື່ສານໃນບ້ານ

ຂາດຈິດສ
 �ຳນຶກກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆໃນບ້ານ, ຂາດການເຂົ້າເຖິງການ
ຕິດຕໍ່ສື່ສານ.

ຂາດອຸປະກອນກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ

ບໍ່ມີສະຖານທີ່ສ�ຳລັບຊາວ
 ໜຸ່ມ ເພື່ອແ
 ຂ່ງຂັນກ
 ິລາ ແ
 ລະ ມ
 ີກິດຈະກ�ຳ
ຮ່ວມກັນ.
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