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ຄ�າສັບຫຍ�້

ADRA ອົງການ ພັດທະນາ ແລະ ບັນເທົາທຸກ
AIDS ພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນເຊື່ອມ (ພະຍາດເອດ)
ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ASRH ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໄວໜຸ່ມ
AUD ເງິນໂດລາ ປະເທດ ອົດສະຕຼາລີ
AUSAID ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດ ອົດສະຕຼາລີ
AYSA ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
BI ສະຖາບັນ ເບີເນັດ
BCC ການສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�າ
CAD ເງິນໂດລາ ປະເທດ ການາດາ
CCO ຫ້ອງການໃຫ້ຄ�າປຶກສາທາງດ້ານອາຊີບ
CCU ການນ�າໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ
CHAS ສູນຕ້ານເອດ HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ
CRC ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ
CSE ເພດສຶກສາແບບຄົບຊຸດ
CSO ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມສັງຄົມ
DIC ສູນຂ�້ມູນ (Drop-in centre)
DPPE ກົມ ອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ
DREC ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດສ�າລັບເດັກ
DRR ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
EU ສະຫະພາບເອີຣົບ
FGD ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະ
GBV ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ 
GFATM ກອງທຶນໂລກເພື່ອຕ້ານ ໂລກ AIDS, ວັນນະໂລກ ແລະ ມາເລເຣັຍ
GSHS ການສ�າຫຼວດສຸຂະພາບນັກຮຽນທົ່ວໂລກ
HIV ເຊື້ອໄວຣັສທ�າລາຍພູມຄຸ້ມກັນຂອງມະນຸດ (ເຮສໄອວີ)
IBBS  ການເຝົ້າລະວັງດ້ານຊີວະ ແລະ ພຶດຕິກ�າແບບປະສົມປະສານ
ICPD ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ICPD PoA ແຜນດ�າເນີນງານ ຂອງ ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະການພັດທະນາ
IEC ຂ�້ມູນສ�າລັບການສຶກສາ ແລະ ການສື່ສານ
ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ
INGO ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ
IOM ອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍ
JICA ອົງການຮ່ວມມືສາກົນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
KAP ການສ�າຫຼວດ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ແລະ ການປະຕິບັດ
KII ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ
Lao-ITECC ສູນປະຊຸມ ແລະ ວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Lao PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
LaoPHA ສະມາຄົມສຸຂະພາບ ລາວ (Lao Positive Health Association)
LCDC ກ�າມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ
LDC ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
LGBT ກຸ່ມຮັກຮ່ວມເພດ ຍິງຕ�່ຍິງ, ຊາຍຕ�່ຊາຍ, ຫຼີ້ນສອງເພດ, ຜູ້ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ
LPRYU  ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
LSIS ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍທາງສັງຄົມລາວ
LWU ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
LYU ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
MCH ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ
M&E ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
MDGs ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ 
MoES ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
MoH ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ



MoHA ກະຊວງ ພາຍໃນ
MoICT ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
MoJ ກະຊວງຍຸດຕິທ�າ
MoLSW ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
MoPWT ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ
MoU ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 
MPI ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
MoPS ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
MSM ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສ�າພັນກັບຊາຍ
MtF ການປ່ຽນຈາກເພດຊາຍເປັນຍິງ (ຜູ້ທີ່ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ)
NCD ພະຍາດບ�່ຕິດຕ�່
NERI ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
NGO ອົງການຈັດຕັ້ງບ�່ສັງກັດລັດ
NIOPH ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດແຫ່ງຊາດ
NORAD  ອົງການຮ່ວມມື-ພັດທະນາຂອງປະເທດ ນ໋ອກແວ
NPA ສະມາຄົມບ�່ຫວັງຜົນກ�າໄລ
NTO ອົງການດ້ານວິຊາການແຫ່ງຊາດ
NYP  ເຄືອຂ່າຍໄວໜຸ່ມ
NZMFAT ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງປະເທດ ນິວຊີແລັນ
PCCA  ຄະນະກ�າມະການຄວບຄຸມ AIDS ຂັ້ນແຂວງ
PPG ກຸ່ມເພື່ອນປົກປ້ອງເພື່ອນ
PPR ການທົບທວນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ
PSI ອົງການສາກົນບ�ລິການປະຊາຊົນ
RIES  ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ROR ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ
SC ຄະນະກ�າມະການຊີ້ນ�າການວິເຄາະ AYSA
SCF ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
SEAMO ອົງການກ່ຽວກັບລັດຖະມົນຕີສຶກສາຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
SRH ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ
SRHR ສິດທິທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ
SSEAYP ແຜນງານເດີນທະເລສ�າລັບຊາວໜຸ່ມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
STEPS ການສະໜັບສະໜູນທ່າແຮງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບການ
STI ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ
TraC ການຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ (ບົດລາຍງານ)
TVET ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ
TWG ຄະນະວິຊາການ ຂອງ AYSA
UN ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
UNESCO  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທ�າ
UNFPA ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ�າລັບປະຊາກອນ
UNIAP ໂຄ ງການ ຮ່ວມ ມືຂອງ ອົງ ສະຫະ ປະຊາດ  ເພື່ອ ຕ້ານ ການ ຄ້າ ມະນຸດ
UNICEF ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ�າລັບເດັກ
UNODC ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�າ 
USAID ອົງການພັດທະນາ ສາກົນຂອງປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ
USD ເງິນໂດລາສະຫະລັດ
UXO ລະເບີດທີ່ຍັງບ�່ທັນແຕກ
WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ
WIFS ການເສີມທາດເຫຼັກປະຈ�າອາທິດ
WRA ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ
YEAL ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມຂອງ ປະເທດ ລາວ
YPN ເຄືອຂ່າຍໄວໜຸ່ມ AYSA
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ສປປ ລາວ ເປັນໜ່ຶງປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທ່ີມີປະຊາກອນໜຸ່ມຫຼາຍທ່ີສຸດ. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ກວມເອົາ 
ປະຊາກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ  ເຊິ່ງເກືອບຮອດ 60% ຂອງປະຊາກອນ ມີອາຍຸ ຕ�່່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ 
ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງປະຊາກອນມີອາຍຸລະຫວ່າງ 10 ຫາ 24 ປີ. ການທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມນ້ອຍໃນສັດສ່ວນຫຼາຍ 
ໄດ້ນ�າເອົາທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງມາສູ່ປະເທດ. 

ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ໃນປີ 2015 
ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາ ໝາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການຫຼຸດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດ້ອຍພັດ 
ທະນາ ໃນປີ 2020. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມມີບົດບາດສ�າຄັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ. 

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທ�າອິດທີ່ໄດ້ດ�າເນີນການວິເຄາະສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ (AYSA)  ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງໄດ້ສັງ 
ລວມເອົາຂ�້ມນູທ່ີມກີ່ຽວກບັຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໂດຍ ມຈຸີດປະສົງ ເພ່ືອດ�າເນີນການທົບທວນສະພາບລວມຂອງ 
ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າທ່ີມຢູ່ີເພ່ືອເພ່ີມທະວີບັນດາແຜນງານ ກ່ຽວກບັຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ. 
ຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທ�າອິດເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ ງສາກົນ  ແລະ ຊາວໜຸ່ມເອງ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ 
ປັບປຸງແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ  ໃຫ ້ຫລາກ ຫລາຍ ແລະ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຊຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມໄດ້ຢ່າງມປີະສິດທະຜົນ ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ, ການມ ີ
ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ ແລະ ການປົກປ້ອງ;  ເຊັ່ນ ແຜນການ 5 ປີ ຂອງ ຂະແໜງສຶກສາ, ຂະ ແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ 
ດີການສັງຄົມ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການ 
ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (LPRYU/LYU). ຄາດວ່າສິ່ງທີ່ 
ຄົ້ນພົບ ແລະ ຂ�້ສະເໜີແນະຈາກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະສາມາດ ເຍືອງທາງ  ແລະ   ເພີ່ມ ທະວີ ຄວາ ມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ຕ�່ກັບ 
ຄວາມສ�າຄັນໃນການລົງທຶນໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ  ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງພວກ ເຂົາ ກ�່ ຄືພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນະທ�າຂອງປະເທດໂດຍລວມ.    

                 ດຣ.  ວິ ໄລ ວົງ ບຸດ ດາ ຄ�າ        Dr. Hassan Mohtashami
                    ເລຂາທິການ                 ຜູ້ຕາງໜ້າ
      ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ                      ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດກອງ ທຶນ ສ�າລັບ  
                                                                                  ປະຊາກອນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ



VI

““ບົດຂອບໃຈ

ການວິ ໄ ຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ (AYSA) ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາ 
ຊົນປະຕິ ວັດລາວ (LYU) ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ, ກະຊວງ ສາທາ, ກະຊວງ ຍຸຕິທ�າ, ກະຊວງ ພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. 
UNFPA ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຫຼັກທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ໃນການດ�າເນີນການວິ ໄຈ 
ນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການ UNICEF, UNESCO, ILO ແລະ WHO ຍັງປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວິຊາການ ຕ�່ 
ກັ ບການວິໄຈ ໃນຄັ້ງນີ້ອີກ ດ້ວຍ.

ພວກເຮົາຂ�ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການວິ ໄຈສະ 
ພາບຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາ ວະ ຊົນດັ່ງກ່າວມີຜົນສ�າເລັດ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງ ຍິ່ງ ຂ�ສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນຈິງໃຈມາ 
ຍັງຄະນະກ�າມະການຊີ້ນ�າການສຶກສາ ການ ວິ ໄຈ ໃນຄັ້ງນີ້ ທີ່ໄດ້ນ�າພາ  ແລະ ຊີ້ທິດເຍືອງທາງ, ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການ 
ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອັນລ�້າຄ່າ, ສະຫຼະເວລາຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການດ�າເນີນການວິ ໄຈຄັ້ງນີ້ ແລະ ກອງເລຂາທີ່ໄດ້ 
ຫ້າງຫະກະກຽມ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານປະຈ�າວັນໃຫ້ສ�າເລັດຜົນໄປດ້ວຍດີ.    

ຂ�ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕ�່ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອ�ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ປະກອບມຫ້ີອງການ 
ຊາວໜຸ່ມເມອືງ  ແລະ ແຂວງ ພ້ອມ ດ້ວຍອ�ານາດການປົກຄອງບ້ານ ທ່ີໄດ້ອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເກບັ ກ�າ ຂ�້ມນູ 
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບສ່ວນຂ�້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ການ ວິ ໄຈ ດັ່ງກ່າວນີ້ອາດບ�່ສາມາດປະສົບຜົນ 
ສ�າເລັດໄດ້ ຖ້າຫາກປາສະຈາກການຮ່ວມມືຂອງຄູອາຈານ, ພ�່ແມ່ ແລະ ໂດຍສະເພາະຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ. ຂ�ສະແດງຄວາມ 
ຂອບໃຈຢ່າງ ລົ້ນ ເຫຼືອມາຍັງທຸກ ທ່ານ ທີ່ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວິໄຈ ໃນຄັ້ງນີ້.   

ຂ�ຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ, Dr. Bruce Dick ແລະ ສະຖາບັນເບີເນັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນການວິເຄາະສະພາບຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ໃນຄັ້ງນີ້. 

ນອກນັ້ນ, ຍັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຄູ່ຮ່ວມງານ ຈາກ ອົງການ ໃນ ເຄື່ອຍຄ່າ ຍສະຫ ະປະຊາ ຊາດ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃນ ແຕ່ລະຄັ້ງ. 

ທ້າຍສຸດນີ້, ພວກເຮົາຂ�ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ອົງການ UNFPA ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ 
ການເງິນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 



VII

ບົດສັງລວມຫຍ�້ການວິໄຈ

ການວິ  ໃຈສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ (AYSA)  ນີ້    ໄດ້ ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ ກຸ່ມ ອາຍຸ  10-24 ປີ. ການ ສຶກສາ ດັ່ງກ່າວ  
ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ເພື່ອສ້າງ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ທີ່ ດີຂື້ນ ກວ່າ ເກົ່າຕ�່ ກັບ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ   ເຍົາວະ ຊົນ  ໃນ  
ສປປ  ລາວ  ແລະ  ປັດ ໃຈ ຕ່າງໆທີ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບ ພວກ ເຂົາ,  ທັງ ດ້ານ ບວກ  ແລະ  ດ້ານ ລົບ,  ໂດຍ ມີ ຈຸດປະ ສົງ ເພື່ອ 
ກ�ານົດຂົງ ເຂດ ບູລິ ມະ ສິດ ໃນ ການ ລົງ ມື ປະຕິບັດ ທີ່ ອາດ ສາມາດ ປັບປຸງ ຊີວິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ ປະກອບສ່ວນຕ�່ ກັບ 
ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງ ປະ ປະ ເທດ, ທັງ ໃນປະຈຸ ບັນ  ແລະ   ອະນາຄົດ.

ສາທາລະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ບ�່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ຕັ້ງຢູ່ອາຊີຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
ມີປະຊາກອນຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ (49 ຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)   ເຊິ່ງເຜົ່າລາວກວມເອົາ 52.5% ຂອງພົນລະ 
ເມືອງທັງໝົດ ແລະ ອາໃສຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງຕາມລ້ອງແມ່ນ�້າຂອງ. ເຖີງແມ່ນວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດຫາຕົວ 
ເມືອງມີການເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ໃນນັ້ນ 68% ຂອງພົນລະເມືອງ ຍັງອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.

ໃນປີ 2011 ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ�່າ ແລະ ກ້າວສູ່ເສດຖະກິດທີ່ມີ 
ລາຍຮັບປານກາງ. ການພັດທະນານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດແມ່ນໄດ້ເດີນໄປຕາມທິດ ເພື່ອບັນລຸວິໃສທັດທີ່ຍາວ 
ໄກໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020”.1 ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມະຊິກຂອງ 
ກຸ່ມອາຊຽນ, ສປປ ລາວ ” "ໄດ້ເພີ້ມການເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດເຂົ້າໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ”".2 ແຕ່ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ ເຖິງວ່າອັດຕາການ ເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ລາວຈະສູງຍ້ອນຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະ
ຊາດ, 27.6% ຂອງ ພົນລະເມືອງຍັງດ�າລົງ ຊີວິດພາຍໃຕ້ຄວາມທຸກຍາກ, ຕ�່າກວ່າເສັ້ນກ�ານົດຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງ 
ຊາດ (2007/2008).3 

ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມເຖິງ 60% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ 6 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງ ຊາວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວ 
ມີອາຍຸຕ�່າກວ່າ 25 ປີ. ພວກເຂົາສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ໃນການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງ ດ້ານ ປະຊາ 
ກອນ. ການເພ່ີມການລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກ 
ສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການ ສ້າງ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຊາວ 
ໜຸ່ມທຸກຄົນສາມາດບັນລຸຄວາມຜົນສ�າເລັດຕາມຄວາມສາດມາດຂອງພວກເຂົາ. 

ການ ວິ   ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ 5 ຂົງ ເຂດທີ່ ສ�າຄັນຕ�່ ກັບ ຊີວິດ ຂ ອງຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ຂົງ 
ເຂດ ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ,  ແຮງ ງານ, ການ ປົກ ປ້ອງ   ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ. ການ ສຶກສາການ ວິ ໄຈດັ່ງກ່າວ  ຍັງ ໄດ້ 
ທົບ ທວນ  ແລະ  ສັງ ລວມ ເອົາ ຂ�້ ມູນ ທີ່ ມີຢູ່ ກ່ຽວ ກັບຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ,  ນ�າສະເໜີ ທັດສະນະ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່ 
ທີ່ ມີ ບົດບາດ ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບຊີວິດ ຂອງ ພວກເຂົາ, ແລະ ກ�ານົດຂ�້  ສະຫຼຸບ  ແລະ  ຊ່ອງ ຫວ່າງ ທີ່ ຈ�າ ເປັນຕ້ອງ ໄດ ້ຮັບ ການ ແກ້ 
ໄຂ.

ຂ�້ ມູນ ໃນ ການ ວິ   ໄຈສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ຫຼາຍ ແຫ່ຼງ ເຊັ່ນ: ການ ທົບ ທວນບັນດາ ນະ 
ໂຍບາຍ , ກົດໝາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດທີ່ ມີ ຢູ່ທ່ີ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ,  ເພື່ອຊອກ ຫາຂອບ ເຂດ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, 
ຄວາມ ຕ�່  ເນ່ືອງ, ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ  ບົດຮຽນທ່ີ ຖອດ ຖອນ ໄດ້; ການ ວິ ເຄາະຂ�້ ມນູ ດ້ານ ປະລິມານ  ແລະ  ຄຸນ ນະພາ ບ ຈາກຂ�້ 
ມູນມືສອງ ທີ່ ມີ ຢູ່  ເພື່ອອະທິບາຍ ເຖິງ ສະພາບ  ຂອງຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ; ການທົບ ທວນບັນດາ ແຜນງານ  ແລະ  ໂຄງການທີ່ ຖືກ 
ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດສ�າລັບ ຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ,     ເພ່ືອ ປະ ເມນີຈຸດ ສຸມ  ແລະ ຂອບ ເຂດ ການ ປະຕິບັດຂອງ ບັນດາ ໂຄງການ  ແລະ  ແຜນ 
ງານ  ເຫ່ົຼານ້ັນ  ພ້ອມ ທັງກ�ານົດ ບົດຮຽນ ທ່ີຖອດ ຖອນ ໄດ້;  ການ ເກບັ ກ�າ  ແລະ  ວິ ເຄາະ ຂ�້ ມນູ ມໜ່ຶືງ  ໂດຍ ຜ່ານ ກຸ່ມ ສົນທະນາ,  

1 ອົງການທະນາຄານ ໂລ ກ. ພາບລວມ ສປປ ລາວ. ເວັບໄຊຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ: http://www.worldbank.org/en/country/lao/overview.
2 Ibid.
3 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ແລ ະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ (2013). ບົດ ລາຍ ງານຄວບ ຄືບ ໜ້າກາ ນຈັດຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ເປົ້າ ໝາຍ ສະ ຫັດສະຫວັດ ເພື່ອ ກາ ນພັດ ທະນາ (The 

Millennium Development Goals. Progress Report for the Lao PDR) 2013, p.19

http://www.worldbank.org/en/country/lao/overview
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ການ  ເກບັ ກ�າ ຂ�້ ມນູ ໄດ້ຖືກລົງ ປະຕິບັດ ກບັ ກຸ່ມຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ, ຜູ້ ປົກຄອງ  ແລະ  ອ�ານາດ ກາ ນປົກຄອງ ບ້ານ,  ແລະ  ໄດ້ ມກີານ 
ສ�າ ພາດຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ   ເຊິ່ງປະກອບ ດ້ວຍ ຜູ້ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການວາງ ແຜນ  ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ບັນດານະ ໂຍບາຍ  
ແລະ  ແຜນ ງານທີ່ ເນັ້ນ ໃສ່ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ.

ສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນໃນສປປລາວ

ຂ�້ ມນູ ຈາກ ການ ວິ ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ  ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ   ມ ີຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ຈ�ານວນ ຫຼາຍ  ໃນ ສປປ 
ລາວ ຍັງມີ ສຸຂະພາບ ແຂງ ແຮງ,   ມີ ໂອກາດເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ, ມີ ເວລາ ສ�າລັບ ກິ ດຈະ ກ�າ  ເວລາ  ຫວ່າງ ແລະ  ປະກອບສ່ວນ 
ຫຼາຍໆ ດ້ານຕ່ໍ ກັບ ຄອບຄົວ  ແລະ  ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕົນ ເອງ.  ແຕ່ ຍັງ ມີຫຼາຍຄົນກ�່ ບ�່ ເປັນ ເຊັ່ນ ນັ້ນ, ຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ຈ�ານວນໜຶ່ງຍັງ ມີ 
ສຸ ຂະ ພາບ ບ�່ ແຂງ ແຮງ, ບ�່ ສາມາດເຂົ້າ ເຖິງ ການ ສຶກສາ,  ປະ ເຊີນ ກັບ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ເປັນ  ອັນ 
ຕະລາຍ  ແລະ ສະພາບ ການ ທີ່ບ�່ ສາມາດ ສະ ແດງ ສິດທິ   ແລະ   ພັດທະນາຕົນ ເອງ ໄດ້.

ສປປ ລາວ ມີ ພົນ ລະ ເມືອງ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ໜຸ່ມ, 60% ຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ລາວ ທັງ ໝົດ 6 ລ້ານ ກວ່າ ຄົນ ແມ່ນມີ ອາ ຍຸ ຕ�່າ ກວ່າ 
25 ປີ   ແລະ   ໃນ ນັ້ນ 50%  ແມ່ນ ເພດ ຍິງ. 70% ຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ໜຸ່ມ  ແມ່ນອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ  ເຂດ ຊົນນະບົດ 
ເຊິ່ງ   ຈ�ານວນຊາວ ໜຸ່ມ ຫຼາຍທີ່ ສຸດ  ແມ່ນອາໃສ ຢູ່ ໃນ ແຂວງ ໃຫຍ່ ໆ ຂອງ ປະ ເທດ ເຊັ່ນ  ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ,  ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ  ແຂວງ ຈ�າປາ ສັກ. 52.5%  ເປັນ ຊົນ   ເຜົ່າ ລາວ ລຸ່ມ. ຊາວ ໜຸ່ມ ເພ ດຍິງ  ໃນ  ເກ ນອາຍຸ 15-19 ປີ 
(  ເພດຍິງ 59%  ແລະ  ເພດ ຊາຍ 19%) ແລະ 20-24 ປີ (ເພດ ຍິງ 36%  ແລະ  ເພດ ຊາຍ 6%) ໄດ້ແຕ່ງງານແລ້ວ 
ຫຼາຍກວ່າ ເພດ ຊາຍໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ. ການ  ແຕ່ງງານ ແຕ່ ອາຍຸ ຍັງ ນ້ອຍ ແມ່ນ ເປ ັນ ເລ່ືອງ ປົກກະຕິ   ໃນ ສປປ ລາວ.   
ອາຍຸ ສະ ເລ່ຍ ໃນ ການແຕ່ງງານ  ຄັ້ງ ທ�າ ອິດ ຂ ອງ ແມ່ຍິງ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 25-49 ປີ ແມ່ນ 19.2 ປີ,  ເຊິ່ງບ�່ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ຫຼາຍ  ໃນ ສອງ ທົດ ສະວັດ ທ່ີ ຜ່ານ ມາ. ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງຊາວໜຸ່ມທ່ີ ແຕ່ງງານ  ມີ ຄວາມ ກ່ຽວ ພັນຢ່າງ ໃກ້ຊິດ ກັບ ລະດັບ 
ການ ສຶກສາ  ແລະ ຖານະ ທາງ ເສດຖະກິດຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ. ອັດຕາ ສ່ວນການ ແຕ່ງງານ   ແຕ່ ຍັງ ນ້ອຍ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ  ໃນ ຕົວ 
ເມອືງ  ແມ່ນມ ີໜ້ອຍ ກວ່າ  ເມືອ່ ທຽບ ໃສ່ ໃນ  ເຂດຊົນນະບົດ,    ແລະ ການ ແຕ່ງງານ  ແຕ່ ອາ ຍຸ ຍັງ ນ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ບາງ ຊົນ ເຜ່ົາ ແມ່ນ 
ຍັງມີ ຫຼາຍ. 

ສປປ ລາວ ຍັງ ເປັນ ປະ ເທດ ໜຶ່ງທ່ີ ມີ ອັດ ຕາ ການ ເກີດ ລູກຂອງ   ໄວໜຸ່ມສູງ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ພາກ ພື້ນ, ມີ ເດັກ ເກີດ 94 ຄົນ ຕ�່ ໄວ 
ໜຸ່ມ ຍິງ ຈ�ານວນ 1,000 ຄົນ     (ອາຍຸ 15-19 ປີ),  ແລະ  ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງ  ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ  ແລະ 
ຕົວ ເມືອງ ( ເດັກ ເກີດ 114  ແລະ 44  ຄົນ   ຕ�່ ໄວ ໜຸ່ມ ຍິງ 1,000 ຄົນ,  ຕາມລ� າດັບ).

 ໃນ ດ້ານ ກາ ນສຶກສາ, ອັດຕາ ການ  ເຂ້ົາ ໂຮງຮຽນຊ້ັນປະຖົມຂອງ  ເດັກ ນ້ອຍ ແມ່ນ 95.2%. ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງສືຂອງ   ຊາວ 
ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ   ແມ່ນສູງ ກວ່ານ້ອຍໜ່ຶງ ຖ້າ ສົມ ທຽບ ກຸ່ມ ອາຍຸ 20-24 ປີ ,  ແລະ ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງ ສືຂອງ ຊາວໜຸ່ມ 
ເພດ ຍິງ  ແມ່ນຕ�່າ ກວ່າ  ເພດ ຊາຍທີ່ຢູ່ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ, ຄິດ ເປັນ 69%  ແລະ 77% ຕາມ ລ�າດັບ.

ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ກ�າລັງ ແຮງ ງານຂອງຄົນ ໜຸ່ມ ຢູ່  ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ມີ ສູງ. ອັດຕາການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ໃນ ກ�າລັງ ແຮງ 
ງານຂອງພົນລະ ເມືອງ ໃນກຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ  ແມ່ນ 48.9%  ແລະ 83.7%  ໃນກຸ່ມ ອາຍຸ 20-24 ປີ.   ໃນ ປະຈຸ ບັນ, 
ອັດຕາ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ຂອງ  ແມ່ ຍິງ  ແມ່ນ ສູງ ກວ່າອັດຕາ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ຂອງ ເພດ ຊາຍໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ. ອັດ 
ຕາການ ຫວ່າງ ງານ   ໃນ ກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ  ແມ່ນ ສູງ ກວ່າ ກຸ່ມ ທີ່ ມີອາຍຸ ແກ່ ກວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ  ຈະ ຄ້ອນ ຂ້າງສູງ ຢູ່ໃນ ຕົວ 
ເມືອງ . ອັດຕາ ການ ຫວ່າງ ງານຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ, ສ�າລັບ  ເພດ ຍິງ  ແມ່ນ 2.5%  ແລະ ສ�າລັບ ເພດ 
ຊາຍ ແມ່ນ 3.5%.

ສຸຂະພາບ

ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ  ການ ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ໃນ  ສປປ ລາວ    ມີ ຜົນ ກະທົບ ຫຼາຍຢ່າງຕ�່ ກັບ ສຸຂະ 
ພາບ ຂອງຄົນ ໜຸ່ມ. ການ ຫັນ ປ່ຽນທາງ ດ້ານ ວັດທະນະທ�າ  ແລະ  ສັງຄົມ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດມີ ອິດ ທີ ພົນ  ໃຫ້ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ມີພຶດ 
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ຕິ ກ�າ ສ່ຽງ,   ເຮັດ ໃຫ້ ມີສິ່ ງຈູງ ໃຈ ຄົນ ໜຸ່ມ ໃຫ້  ໄປ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ, ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ມັນ ກ�່ ຍັງ  ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ  
ຕ້ອງ ໄດ້ສ້າງ ຄວາມ ສາມ າດ  ທ່ີ ຈະ ຮັບມ ືກບັ ສະພາບ ການ ທ່ີ ມ ີຄວາມສ່ຽງດ່ັງກ່າວ .    ໂອກາດ ທາງ ດ້ານ ການ ເຄ່ືອນຍ້າຍເຮັດ 
ໃຫ້ ມີຄວາມ ສ່ຽງຕ�່ ກັບ ພະຍາດ ຕິດ ຕ�່ ສ�າລັບຜູ້ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ຍັງໜຸ່ມ,  ແລະ  ຄວາມ ສ່ຽງ ທາງສຸຂະພາບ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ 
ການນ ຳ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ( ໂດຍ ສະ ເພາະຢາ ບ້າ)   ແລະ ການບາດ ເຈັບຈາກ ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ.

ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ  ໄດ້ ມີ ການ ແຜ່ ຂະ ຫຍາ ຍ ໄປ ທົ່ວ ປະ ເທດ, ຍ້ອນຫຼາກ ຫຼາຍ  ເຫດຜົນ.  ຢູ່ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຂດ ຊົນນະບົດ 
ຊາວ ໜຸ່ມໄດ້ ນ�າ ໃຊ້ຢາ ບ້າເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ    ແຕ່ຢູ່ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ນ�າໃຊ້ ຢາ ບ້າ ເພື່ອ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ. 
ການ ບ�ລິ ໂພ ກສ່ິງ ມນຶ ເມາົທ່ີ ເພ່ີມ ຂ້ືນຂອງ ຄົນ ໜຸ່ມເຊ່ິງຖື ວ່າ ເປັນ ທ່ີຍອມ ຮັບ   ໄດ້ໃນສັງຄົມ  ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ສ່ຽງທ່ີ ຮ້າຍ ແຮງຕ�່ 
ກັບ ສຸຂະພາບ  ແລະ   ຊີວິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.

ການ ມີລູກ ກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ ບ�່ໄດ້ ຖືກຮັບ ຮູ້ ວ່າ ເປັນ ບັນຫາ  ແລະ  ຖືວ່າເປັນ ເລື່ອງ ຜິດ ປົກ ກະຕິ , ສະ ນັ້ນ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງ 
ມີ ອັດຕາ ການ ຖືພາຂອງ ໄວ ໜຸ່ມ ສູງ ທີ່ ສຸດ ໃນ ພາກ ພື້ນ. ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງຕ�່ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ, ລວມທັງ ການບ�່ ນິຍົມ ໃຊ້ ຖົງ 
ຢາງ ອະນາ ໄມ  ແລະ ຍັງ ມີ ຄູ່ ນອນ ຫຼາຍ ຄົນ  ເປັນ ເລື່ອງ ເກີດ ຂື້ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ໃນ ບາງກຸ່ມ 
ຊົນ ເຜົ່າ . ຊາວໜຸ່ມ ຍິງ  ແລະ  ຊາຍ   ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວບ�່ນິຍົມໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມ  ນອກຈາ ກກັບ ຜູ້ຍິງ ທີ່ ຂາຍ ບ�ລິການ, 
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ ກ�່ ໃຫ້ ເກີດ ມີການ ຖື ພາ ໂດຍ ບ�່ ພຶງ ປາ ຖະໜາ  ແລະ  ການ ເອົາລູກ ອອກ ແບບ ຜິດ ກົດໝາຍ  ເຊິ່ງຂ�້ ມູນ ດັ່ງກ່າວ 
ຂ້ອນ ຂ້າງ ມີ  ຈ�າກັດ .

 ໃນ ຂະນະ ທີ່ ການ ຕິດ ເ ຊື້ ອ ເຮສ ໄອ ວີ  ໃນ ຈ�ານວນ ປະຊາກອນທົ່ວ ໄປຍັງ ຕ�່າ,  ມີປະມານ 0.2%4, ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ ຕ�່ ການ 
ຕິດ ຕ�່ເຮສໄອວີ ຍັງ ຖື ເປັນ ເລ່ືອງ ປົກກະຕິ. ການຈະ ເລີ ນ ເຕີບ ໂຕຂອງ ເສດຖະກິດ, ການ ປ່ຽນ ແປງຂອງ ສັງຄົມ  ແລະ  ຈຸດ 
ທີ່ ຕັ້ງ ຂອງ  ສປປ ລາວ ອາດ ກ�່ ໃຫ້ ເກີດການ ເພີ່ມ ຂື້ນຂອງ ຜູ້ ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ. ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ການ ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ  ໃນ 
ປະ ເທດ  ແມ່ນ ຕ�່າ, 80% ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ເຄີຍ ໄດ້ ຍິນ ກ່ຽວ ກັ ບພະຍາດ ເອດ  ແຕ່ ລະດັບ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ 
ຮອບດ້ ານກ່ຽວ ກັບ ການ ປ້ອງກັນ ເຮ ສ ໄອ ວີ  ໃນ ໝູ່ຊາວໜຸ່ມ  ແມ່ນ ຍັງ ຕ�່າ.  ສອງການ ສຶ ກສາ  ໄດ້ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ 
ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ   ມີຄວາມ ຮູ້ຮ ອບດ້ານ ກ່ຽວ ກັບ ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ.5 6 

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ອັດຕາ ການ ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃນ ກຸ່ມ ຄົນທົ່ວ ໄປແມ່ນຢູ່ ໃນ ລະດັບ ຕ�່າ,  ແຕ່ ອັດຕາ ການ ຕິດພະຍາດ ຕິດ 
ຕ�່ທາງ ເພດ ສ�າພັນ (ພຕພ) ມີ ຕົວ ເລກ ທີ່ ສູງ  ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ ໜອງ  ໃນ ທຽມ  ແລ ະ  ໝອງ ໃ ນ.7  ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໃຫຍ່ ຊາວ 
ໜຸ່ມ ສາມາ ດເຂົ້າ ຫາ ຂ�້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ພະຍາດ ຕິດ ຕ�່ ທາງ ເພດ ສ�າພັນ ໄດ້ ງ່າຍ ກວ່າ,  ແຕ່ຍັງ ມີ ຫຼາຍ ເຫດຜົນ ທີ່  ເຮັດ ໃຫ້ຊາວ 
ໜຸ່ມ ບ�່ ປະຕິບັດຕາມ ວິທີການ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນທີ ່ ປ ອດ ໄພ. ໃນ ຊົນນະບົດ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ເຂດ ທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ 
ເຖິງຍາກ  ຊາວ ໜຸ່ມ ຍັງ ຂາດ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກບັ ສຸຂະ ພາບ ຈະ ເລີ ນພັນ  ແລະ ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ   ແລະ ບ�່ ສາມາດການເຂ້ົາ 
ເຖິງຖົງ ຢາງ ອາ ໄມ,    ເຊ່ິງເປັນ ປັດ ໄຈ  ສ�າຄັນພາ ໃຫ້ ມີ ການ ຖືພາ ແບບບ�່ ຕ້ັງ ໃຈ  ແລະ  ຕິດ ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ.  
ກາ ນຕິດ ເຊື້ອພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ   ເພີ່ມ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕ�່ ການ ສົ່ງ ຕ�່  ແລະ ການ ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ. 

ການຂາດ ກາ ນ ເຂົ້າ ເ ຖິງ ຫຼື  ມີ ຄວາມ ຈ�າກັດ ໃນການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການບ�ລິການ ໃຫ້ຄ�າ ປຶກສາ ດ້ານ ສຸຂະພາບຈະ ເລີ ນພັນ  ແລະ 
ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດທີ່ ເປັນ ມິດຕ�່ ກັບ ໄວ ໜຸ່ ມ   ແລະ  ຄວາມ ຈ�າກັດ ໃນ ການ ເຂົ້າ ຫາຂ�້ ມູນ  ແລະ ການ ບ�ລິການ  ສ�າລັບຊາວ 
ໜຸ່ມ ທ່ີ ແຕ່ງງານ  ແລະ ບ�່ ໄດ້ ແຕ່ ງານ, ຄ່າ ບ�ລິການ, ທັດ ສະ ນະ ຄະຕິຂອງ ແພດ ໝ�  , ການ ຄວບຄຸມຕົນ ເອງ ໃນ ການ ເວ້ົາ   
ວ່າ  , ການ ຢ້ານ ສັງຄົມ ປະນາມ, ກາ ນ  ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈກ່ຽວ ກັບ ການ ຮັກສາ ຄວາ ມລັບ ຂອງ  ແຫ ຼ່ງ ບ�ລິການ, ລ້ວນ ແລ້ວ 
ແຕ່ ເປັນ ສິ່ງ ຂວາງ  ບ�່  ໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ  ເຂົ້າ ຫາການ ບ�ລິການ  ແລະ  ຂ�້ ມູນ ທີ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ຕ້ອງການ.

4 Centre for HIV/AIDS/STI (CHAS) (2012). Global AIDS Reponse Progress (GARP) ” Country Report, Lao PDR.
5 UNICEF and MoE (2009). Assement Life-Skills Curriculum Project in Lao PDR. Scaling up the response for Children.
6 Thanavanh B, Harun-Or-Rashid M, Kasuya H, Sakamoto J. (2013). Knolwege, attitudes and practices regarding HIV/AIDS 

among male high schiil students in Lao People”s Democractic Republic: J Int AIDS Soc., 16:p.17387
7 Ibid.
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  ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຕ້ອງສືບຕ�່ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ  ແຕກ ໂຕນ ກັນ  ໃນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບ�ລິການ  ສຸຂະພາບ ຂອງ ແຕ່ລະ 
ກຸ່ມ ຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ . ບ�່ ພຽງ ແຕ່  ຂະ ແໜງ ກາສາທາລະນະສຸກ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແຕ່ ທຸກຂະ ແໜງ ຕ່າງ ກ�່ ມີ ບົດບາດທ່ີ ສ�າຄັນທີ່ ຈະ 
ເພ່ີມການ ໂຄສະນາ ຂົນຂວາຍ  ແລະ ປູກ ຈິດ ສ�ານຶກ ຕ�່ ແຜນ ງານ ສຸຂະພາບ ສຶກສາ ຕ່າງໆ  ໃຫ້ ແກ່ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມໃນ ທຸກ ລະ 
ດັບ ຕົວຢ່າງ: ການ ເຊື່ອມທັກ ສະ ຊີວິດ”ເຂົ້າ ໃນຫຼັກສູດ ຫຼັກແຫ່ງ ຊາດໃນໂຮງຮຽນ.

ການສຶກສາ

ວຽກ ງານການ ສຶກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ  ທີ່ ເຫັນ ໄດ້ ຊັດ ເຈນ,  ເຊິ່ງເຫັນ ໄດ້ ຈາກໃນຫຼາຍໆ ນະ ໂຍບາຍ,   
ແຜນການ  ແລະ  ແຜນ ງານ . ຄວາມ ແຕກ  ໂຕນ ກັນ ຂອງ ບົດບາດ ຍິງ -ຊາຍ  ໃນການ ສຶກສາ ລະດັບ ຊັ້ນ ປະຖົມ  ໄດ້ ມີ 
ການຫຼຸດລົງ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ, ພ�່ ແມ່ຜູ້ ປົກຄອງ  ແລະ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງຕ່າງໆ  ກ�່ ເຫັນ ໄດ້ ຄຸນຄ່າ ຂອງ ການ 
ສຶກສາ ເປັນ ຢ່າງ ສູງ.

 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ການ ສຶກສາ ຈະມ ີຄວາມ ຄືບ ໜ້າຫຼາຍຢ່າງ,  ແຕ່ ກ�່ ຍັງ ມ ີຄວາມ ແຕກ ໂຕນກນັ  ແລະ ຍັງມ ີສ່ິງ ທ້າ ທາຍ ຫຼາຍຢ່າງ 
ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ຄຸ ນະພາ ບ, ປະສິດຕິ ຜົນ  ແລະ ການ ເຂົ້າ ເຖິງການ ສຶກສາ. ມີ ອຸປະສັກ ຫຼາຍຢ່າງສ�າລັບ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ  ໃນ 
ການເຂົ້າ ຮຽນ  ຕົ້ນຕ� ແມ່ນອຸປະສັກດ້ານ ການ ເງິນ  ແລະ ການ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກພ�່ ແມ່ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ຍັງ 
ຄົງ ມຄີວາມ ແຕກ ໂຕນ ກນັ ທາງ ດ້ານ ບົດບາດ ຍິງ -ຊາຍ  ໃນ ການ ສຶກສາຊ້ັນ ມດັທະຍົມ  ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນ  ເຂດຊົນນະບົດ  
ແລະ  ໃນ ບາງກຸ່ມຊົນ ເຜົ່າ.

  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ ຫຼາຍ ຄົນ ຍັງ ເຫັນ ວ່າການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ  ມີ ຄຸນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າການສ ຶກ ສາສາຍ ວິຊາ ຊີບ.   ເຖິງ ແນວ ໃດ 
ກ�່ຕາມ,  ໃນ  ເວລາ ດຽວ ກັນ  ຍັງ ມີ ຄວາມ ບ�່ສອດຄ່ອງ ກັນລະຫວ່າງການ ສຶກສາ  ແລະ  ໂອກາດໃນ ການມີ ວຽກ ເຮັດງານ  
ທ�າ , ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ການ ສຶກສາ ທີ່ ເຂົາ ໄດ້ ຮັບບ�່ ໄດ້ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ກະກຽມ ຕົນ ເອງ  ດັ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາຄາດ 
ຫວັງ ເອົາ ໄວ້. ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ , ພ�່ ແມ່ ຜູ້ ປົກຄອງ  ແລະ ອ�າ ນາດ ການ ປົກຄອງຜູ້ ທີ່ ເຂົ້າ ຮວ່ມໃນການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ມື ໜຶ່ງບາງ 
ຄົນ ຍັງ ກ່າວ ເຖິງ ສາຍ ພົວພັນ ລະຫວ່າງ  ຄວາມບ�່ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ຮຽນ ຕ�່ ໃນ ລະດັບ ສູງ   ແລະ ການມີ ວຽກ ເຮັດງານ ທ�າກັບ 
ກາ ນມີສາຍ ພົວພັນທີ່ ເອື້ອ ອ�ານວຍ ພວກ ເຂົາ.

ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນທ່ີ ຕ້ອງ ເພີ່ມ ທະວີ ການ ຮ່ວມ ມືລະຫວ່າງ ຂະ  ແໜງ ສຶກສາ  ແລະ  ຂະ ແໜງ ແຮງ ງານ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ວ່າ 
ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ທຸກ ຄົນ,  ໂດຍ ບ�່ຄ�ານຶງ ເຖິງ  ເພດ , ຄວາມ ພິການ ຫຼື ຊົນ ເຜົ່າ   ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ໂອກາດ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ   
ໃນ  ສປປ ລາວ.  ເພື່ອບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ດັ່ງກ່າວ,  ການ ສົ່ງ ຕ�່ລະຫວ່າງ  ໂຮງຮຽນ  ແລະ  ການ  ເຮັດ ວຽກ ຈຶ່ງ ຕ້ອງ ມີ ປະສິດ ຕິ 
ຜົນທີ່ ສຸດ.

ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ

ໂອກາດ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດງານ ທ�າ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງກັນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງເຂດ ຕົວ ເມືອງ,  ເຂດຊົນນະບົດ  ແລະ  
ເຂດ ທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ, ລະຫວ່າງ ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ  ແລະ  ຊາວ ໜຸ່ມຊາຍ. ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ສ່ວນ ຫລາຍ ບ�່ມີ ທັກ ສະ 
ພຽງພ�ທີ່ ຈະຕອບ ສະໜອງກັບ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງ ປະ ເພດ ວຽກ ງານ ທີ່ ມີ ຢູ່ , ນອກຈາກ ນີ້, ຊາວໜຸ່ມ ຍັງ 
ມຄີວາມ ຈ�າກດັ ໃນ ການ ເຂ້ົາ ຫາຂ�້ ມນູກ່ຽວ ກບັໂອກາດ  ການ ມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ . ການ ຈ້າງ ງານ ຂອງຊາວ ໜຸ່ມ ສ່ວນ ໃຫຍ່   
ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ປະ ເພດວຽກ ທີ່ ມີຝີ ມືຕ�່າ, ໄດ້ຮັບຄ່າ ແຮງຕ�່າ, ຜະລິດຕະພາບ ຕ�່າ,  ແລະ ວຽກ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ຄ່າ ຕອບ ແທນ.   ຫຼາຍອາ 
ຊີບ ດັ້ງ ເດີ ມ   ເຊັ່ນ ກະສິກ�າ ແບບ ກຸ້ມ ຕົນ  ເອງ  ບ�່  ໄດ ້ ເປີດ  ໂອກາດ ໃຫ້ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມຫຼຸດພົ້ນອອກ ຈາກ ວົງ ຈອນ ຂອງຄວາມ 
ທຸກ ຍາກ.

ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ບ�່ ແຕ່ ງານ  ແລະ ແຕ່ງງານ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ ມີ ການເຄື່ອນ ຍ້າຍ ເພີ່ມ ຂື້ນຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທ ດ  ແລະ 
ອອກນອກປະ ເທດ.  ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີ ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ ສວ່ນຫຼາຍມກັ ຈະ ບ�່ ໄດ້ ຮັບການ ປົກ ປ້ອງຢ່າ ງພຽງພ�ທາງດ້ານ ສຸຂະພາບ  ແລະ   
ຄວາມ ຕ້ອງການໃນສະຖານະ ພາບ ດ້ານ ກົດໝາຍ.



XI

ສິ່ງສ�າຄັນ ແມ່ນການ ສ້າງກາລະ ໂອກາດ ແລະ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ໃຫ້ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ   ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາ 
ມາດແຂ່ງຂັນ ໄດ້  ພາຍ ໃນ ພາກ ພື້ນ ພາຍໃຕ້ກອບປະຊາຄົມ  ເສດ ຖະກິດອາ ຊຽນ.  ຢາກ ໄດ້ ແນວ ນັ້ນຕ້ອງ ໄດ້ສ້າງ ສະພາບ 
ແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອ�ານວຍ ຫຼາຍ ຢ່າງ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນນະ ໂຍບາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈ້າງ ງານທ່ີ ເປີ ດ ໂອກາດ ໃຫ້  ເຂົ້າ ເຖິງການ 
ຝຶກ ອາຊີບ ຂັ້ນ ພື້ນຖານ,  ແລະ  ສ້າງ ສິ່ງ ຈູງ ໃຈ  ໃນ ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ດ້ອຍ ໂອກາດ  ໄດ້ ມີ ວຽກ ເຮັດ, ທັງ ໝົດ ນັ້ນ  
ແມ່ນປະ ເດັນ ສ�າຄັນຕ�່ ກັບ ການ ພັດທະນາ ເສ ດ ຖະກິດຂອງ ປະ ເທດ ໃຫ້ ມີຄວາມ ຍືນ ຍົງ.

ການປົກປ້ອງແລະຄວາມສ່ຽງ

ຍັງ ມີຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ ກ່ຽວ ກັບການ ປົກ ປ້ອງ  ເຊັ່ນ ການ ແຕ່ງງານ ກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ, ດ້ານ ຊົນ ເຜົ່າ, ບົດບາດ  ຍິງ -ຊາຍ, 
ການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ, ການ ຄ້າ ມະນຸດ  ແລະ ການນ�າໃຊ້ສານເສບຕິດ,   ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ  ໜຸ່ມມີ ຄວາມ ສ່ຽງ   ເພີ່ມ ຂື້ນ  
ແລະ  ກີດຂວາງ ສິດທິທາງດ້ານ ສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ  ແລະ  ການ ພັດທະນາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. 

ຊາວໜຸ່ມ ບາງ ກຸ່ມ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ຜູ້ ຢູ່ ສະຖານະ ພາບ ສ່ຽງ - ສິດທິທາງ ດ້ານ ສຸ ຂະ ພາບ  ແລະ  ການ ສຶກສາຂອງພວກ 
ເຂົາ ມີໂອກາດ ໜ້ອຍ ສຸດ ທີ່ຈະ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງ, ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ  ແລະ   ນ�າໃຊ້.  ຫຼາຍຄົນ ໃນ ກຸ່ມ ເຫຼົ່ານີ້  ໄດ້ ຖືກ 
ລະບຸ ຢູ່ ໃນ ການ ວິ  ໄຈສະພາບຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ເຊ່ັນ: ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີມຄີວາມ ພິການ, ກຸ່ມຮັກ ຮ່ວມ ເພດຊາຍ 
ຮັກ ຊາຍ, ຍິງ ຮັກຍິງ, ຫຼີ້ນສອງ ເພດ, ຜ່າຕັດ ປ່ຽນ ເພດ (LGBT),  ແຮງ ງານ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ ຍົກຍ້າຍ ທີ່ມີອາຍຸ ນ້ອຍ, ຊາວ 
ໜຸ່ມ ຫວ່າງ ງານ ໃນ ຕົວ ເມືອງ, ກຸ່ມປະຊາ ກອນສະ ເພາະ (ກະເທີຍ, ເພດ ຊາຍ ທ່ີ ມີ ເພດສ ໍາພັນ ກັບ ເພດ ຊາຍ,  ຊາຍ ໜຸ່ມ 
ຍິງ ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ການ ຂາຍບ�ລິການທາງເພດ),  ຊາວໜຸ່ມ ຍິງທີ່ຖືພາ ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊາວໜຸ່ມ ຍິງ ທີ່ ຍັງ ບ�່ ທັນ ແຕ່ງງານ, ຜູ້ 
ທີ່ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ ກຸ່ມ ສ່ຽງໃນການທົດລອງ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ, ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງ ໃນ ເຂດ ທີ່ ມີ ຫົນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ, ຊາວ 
ໜຸ່ມ ທີ່ ທຸກ ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມໃນ ບາງ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ.

ການ ປ່ຽນ  ແປງ ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ  ໃນ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ກັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ ງສ�າ 
ຄັນ ແມ ່ນຕ້ອງ ຮັບປະກັນ ວ່າ   ບາງ ກຸ່ມ ຂອງຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ຈະ ບ�່ ໄດ້ ຖືກປະລະ. ການ ນ�າ ໃຊ້ ວິທີ ການ ທ່ີອີງໃສ່ ສິດທິ ພ້ືນຖານ 
ເພື່ອການ ພັດທະນາ, ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ແລະ  ການ ຕິດຕາມ ກວດ ກາທຸກ ຂັ້ນ ຕອນ  ເປັນ ຈຸດ ສ�າຄັນ ທີ່ສາມາດ  ເຮັດ ໃຫ້ 
ມຄີວາມເທ່ົາທຽມກນັ ໃນ ການ ເບ່ິ ງ ແຍງ ຊາວ ໜຸ່ມ, ເຊ່ິງລວມທັງ ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ  ແລະ ການທົບທວນຢ່າງເປັນລະບົບ 
ຕ�່ກັບຄ�າແນະນ�າ ຂອງຄະນະ ກ�າມະການວ່າ ດ້ວຍ ສິດທິ  ເດັກ, ຄະນະ ກ�າມະການວ່າດ້ວຍ ການ ລົບລ້າງ ທຸກ ຮູບ ແບບ 
ຂອງການຈ�າແນກຕ�່ແມ່ຍິງ  ແລະ ຄະນະ ກ�າມະການວ່າ ດ້ວຍ ສິດທິ ຄົນພິການ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຊາວໜຸ່່ມ  ແລະ  ບັນດາ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງອາດ ເຂົ້າ ໃຈ ແນວ ຄວາມ ຄິດຂອງການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ການ ມີ 
ສ່ວນ ຮ່ວມມັກ ຈະ ອ້າງ ອິງ ເຖິງການ ເຂົ້າ ຮ່ວມຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ກິດຈະກ�າ ຂອງ ບ້ານ  ແລະ  ງານ ບຸນ ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຖື ເປັນ 
ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມັກ ຄີ ພາຍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.

ຊາວໜຸ່ມ  ມີ ໂອກາດ ໜ້ອຍ  ໃນ ການ ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າ  ໃນ ການຕັດສິນ ບັນຫາຕ�່ ກັບ ຊີວິດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ເອງໃນ ທຸກ ລະ 
ດັບ. ສຽງ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ໃນ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ  ຊົນນະບົດ ຍັງ ບ�່ ໄດ້ ຖືກ ລວມ ເຂົ້າ ໃນການວາງ ແຜນ ພັດທະນາ  ໃນ ລະ 
ດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຫຼື ລະດັບ ຊາດ. ຍັງ ມີ ສິ່ງ ທ້າ ທ້າຍ ອີກ ຫຼາຍຢ່າງ  ແລະ  ຂ�້ ຈ�າກັດ  ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ເຊັ່ນ 
ການທີ່ບ�່ ມີ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ, ໂອກາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຈ�າກັດ, ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ  ແລະ 
ຜູ້ ປົກຄອງຕ�່ ກັບ ບົດບາດ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ແລະ    ຂາດເວ ທີ ສ�າລັບສະ ແດງ ຄ�າຄິດເຫັນຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ . ຖ້າປາສະຈາຜູ້ຕາງ 
ໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ ເຊັ່ນ ສູນ ກາງ ຊາວໜຸ່ມແລ້ວ,   ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນບ�່ມີເວທີອື່ນໆທີ່ຈະສາມາດມີ
ສ່ວນຮ່ວມອອກຄ�າຄິດຄ�າເຫັນໄດ້.
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ສະພາບການດ້ານນະໂຍບາຍ

ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ  ມີ ນະ  ໂຍບາຍ ທີ່  ເອື້ອອ�ານວຍຕ�່ ກັບ   ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່່ມ  ໃນ ສປປ ລາວ,  ແຕ່ວ່າ  ໃນບາງ ຂົງ ເຂດສະ ເພາະຍັງ 
ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ພັດທະນາ  ເພີ່ມ ອີກ  ເຊິ່ງບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ຖືກ ຍົກ ຂື້ນ ໃນ ບົດ ສຶກສາການ ວິ ໄຈ ສະພາບ  
ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ (ຕົວຢ່າງ, ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ການ ດື່ມ ສິ່ງ ມຶນ ເມົາ  ແລະ  ສະຖານ ທີ່ ບັນ ເທິງ ຕ່າງໆ) .  ແຕ່ ເຖິງ 
ຢ່າງ ໃດ ກ�່ຕາມ ຍັງ ບ�່ ມີ ນະ ໂຍບາຍ  ຮອບດ້ານ  ໃນ ລະດັບ ຊາດ ສະ ເພາະ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ   ທີ່ເຊື່ອ ມ ບັນດາ ນະ ໂຍບາຍຂອງ ແຕ່ 
ລະ ຂະແໜງການ  ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີ ຢູ່   .

ຊາວ ໜຸ່ມມ ີຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ທ່ີ ຈະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ປູກ ຈິດ ສ�ານຶກ ຕິດພັນ ກບັ ກດົໝາ ຍ  ແລະ  ນະ ໂຍບາຍທ່ີ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  
ປົກ ປ້ອງ ພວກ ເຂົາ ເອງ;  ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງ ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ຂອງ ພວກ ເຂົາທີ່ກ່ຽວ ພັນ ກັບສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ  ແລະ  ການ 
ມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ.  ຍ້ອນ ບ�່ ມຄີວາມ ຮູ້ກ່ຽວ ກບັ ກດົໝາຍ ທ່ີ ສາມາດ ປົກ ປ້ອງ  ພວກ ເຂົາ,  ດ່ັງ ນ້ັນເຂົາ ເຈ້ົາ ຈ່ຶງມ ີຄວາມ ສ່ຽງ 
ຕ�່ ກັບ ການ ຖືກ ເອົາ ປຽບ,  ແລະ  ອາດ ຈະ ບ�່ ຊອກ ຫາການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ  ໃນເວລາຈ�າ ເປັນ .   ແຕ່ໃນ 
ຂະນະ ດຽວ ກັນ, ຜູ້ ທີ່ ຮັບ ຜິດຊອບ ໃນ ວຽກ ງານ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ກ�່ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນທ່ີ ຈະ ຕ້ອງ ຮູ້  ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈ  ວິທີ ການ 
ແນະ ນ�າ ປະຕິບັດກົດໝາຍ  ແລະ  ນະ ໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ.

ນະ ໂຍບາຍ ທີ່ ດີ  ກ�່ ຕ�່ເມື່ອ ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ.  ປະຊາຊົນຈ�ານວນ ຫຼາຍ  ທີ່ປະກອບສ່ວນ  ໃນ ການ ດ�າເນີ ນ ການ ວິ ໄຈ 
ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ສະ ແດງ ຄວາມ ເປັນ ຫວ່ງຕ�່ ກັບ ນະ ໂຍບາຍ  ການ ປົກ ປ້ ອງຊາວ ໜຸ່ມ ໃນປະຈຸບັນ  
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ, ການ ບັງຄັບ ໃຊ້  ແລະ  ການ ຕິດຕາມ ກວດກາບັນດາ ນະ ໂຍບາຍ   ແລະ  ກົດ 
ໝາຍເຫຼົ່ານີ້  ແມ່ນ ຍັງ   ບ�່ ທັນ ໄດ້ ດີສົມຄວນ.

ສະພາບການຂອງແຜນງານຕ່າງໆ

ບັນດາ ປັດ ໄຈທີ່ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕ�່ ກັບ ສຸຂະພາບ   ແລະ  ວຽກ ງານ ການພັດທະນາ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ   ແມ່ນ ມີຫຼາຍລະດັບ  ເຊັ່ນ: 
ລະດັບບຸກຄົນ; ຄອບຄົວ  ແລະ  ໝູ່ ເພື່ອນ;  ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ  ໃນ ນັ້ນລວມທັງຂອບ ເຂດ  ແລະ  ຄຸ ນະພາ ບຂອງ ການ ບ�ລິ 
ການ ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະ  ບັນດາ ໂຮງຮຽນ; ບັນດາ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ນິຕິ ກ�າ, ຄຸນຄ່າ ທາງ ດ້ານ ສັງຄົມ  ແລະ  ບັນທັດຖານ.  
ແນ່ນອນມັນ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ໂດຍ ກົງ, ຕົວຢ່າງ   ໃນ ການ ຮັບປະ ກັນ ການ ເຂົ້າ  ເຖິງທາງ ດ້ານ ຂ�້ ມູນ (ສ�າ 
ລັບສຸຂະພາບຂອງ ພວກ ເຂົາ,   ໃຫ້ໂອກາດ ພວກ ເຂົາ  ໃນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ  ການ ມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ), ການ ພັດທະນາ 
ທັກ ສະ (ລວມທັງທັກ ສະ, ຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ການ ເງິນ  ແລະ ທັກ ສະການ ດ�າລົງ ຊີວິດ)  ແລະ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ  ການ ບ�ລິການ 
ສາທາລະນະ ສຸກ  ແລະ  ການ ບ�ລິການ ອ່ືນໆ.  ແຕ່ມັນ ກ�່ ຍັງ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ  ທ່ີ ຈະ ຕ້ອງ ຮັບປະ ກັນການ  ເພ່ີມ ທະວີຄວາມ 
ສາມາດ  ໃຫ ້ ຜູ້  ຮັບຜິດຊອບ  (ຕົວຢ່າງ ຜູ້ ໃຫ້ ບ�ລິການ, ຜູ້ ປົກຄອງ  ແລະ  ຄູ ອາຈານ)  ແລະ  ຮັບປະກັນ ວ່ານະ ໂຍບາຍ  ແລະ  
ນິຕິ ກ�າ, ຄຸນຄ່າ  ແລະ    ບັນທັດຖານທາງ ສັງຄົມ     ໃຫ້ການ ສະໜັບສະ ໜູນ  ແລະ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ແລະ  
ສິດທິ ຂອງ ຄົນ ໜຸ່ມ, ເຊັ່ນ ການ ແຕ່ງງານ ກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ  ແລະ ການ ມີ ລູກ ຕັ້ງ ແຕ່ ອາຍຸ ຍັງ ນ້ອຍ.

   ໃນ  ສປປ ລາວ ມີ  ແຜນ ງານຈ�ານວນ ໜ້ອຍທ່ີ ທ່ີ ມີເປ້ົາ ໝາຍສະ ເພາະ ເຈາະ ຈົງ  ເນ້ັນ ໃສ່ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ , ເຖິງ  ແມ່ນ ວ່າຫຼາຍ 
ແຜນງານມີເປ້ົາໝາຍ ສ�າລັບພົນລະເມືອງລາວທ່ົວໄປ  ແຕ່ ມັນ ກ�່ ກວມ ລວມກ່ຽວພັນເອົາ ກຸ່ມ ຂອງຊາວໜຸ່ມເຊ່ັນດຽວ 
ກັນ.   ສ່ວນຫຼາຍ ບັນດາແຜນງານ ທີ່  ແນ່ ໃສ່ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍ ກົງ  ແມ່ນອີງ ໃສ່ ແຫຼ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ -   ເຊິ່ງ ສະໜອງໂອ 
ກາດ  ໃນ ການທົດລອງ ແລະ  ດັດ ປັບ ,   ແຕ່ ວ່າແຜນ ງານ  ເຫ່ົຼານ້ີ ສ່ວນ ຫຼາຍບ�່ ມີຄວາມຍືນຍົງ ເຖິງ ແມ່ນວ່າຜູ້ ຈັດ ຕ້ັງ ປະ ຕິ 
ບັດ ຈະ ແມ່ນລັດຖະບານ ຫືຼ ອົງການຈັດຕ້ັງທ້ອງຖ່ິນກ�່ຕາມ. ຫຼາຍແຜນງານ  ແມ່ນຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນວົງ ແຄບ,   ເຊ່ັນ   
ໃນ ຂອບ  ເຂດ ພ ູມສັນຖານ  ແລະ  ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ເປ້ົາ ໝາຍທ່ີ ຈ�າກັດ, ແລະຍັງຂາດລະບົບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະ 
ເມີນຜົນທີ່ ເປັນ ລະ ບົບ  ເຊິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ບ�່ ສາມາດ ປະ ເມີນປະສິດທິພາບຂອງແຜນງານ ເຫ ຼົ່ານີ້ ໄດ້.
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ການ ພັດທະນານະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ແຜນ ງານສ�າ ລັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ບ�່ ສາມາດ ທ່ີ ຈະ ຢູ່ນອກ ກອບ ຂອງບັນດາ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  
ຍຸດ ທະ ສາດ ທີ່ ນ�າ ໃຊ້ສ�າລັບ ພົນລະ ເມືອງ  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ໄດ້.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ຕາມ, ທຸກໆ ນະ ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  
ແຜນ ງານ ຄວນພິຈາລະນາຄວາມ ຕ້ອງ ການ ສະ ເພາະ  ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ,  ແລະ  ເມື່ອ  ບັນດາ ແຜນ ງານຕ່າງໆໄດ້ ມີ ການ 
ພັດທະນາ ແລ້ວ ມັນ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ທົບ ທວນ ຜ່ານມູມມ ອງ ຂອງ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ”  ແລະ  ສ�າຄັນທີ່ສຸດ 
ຄວນ ຮັບປະກັນ ວ່າ ແຜນ ງານທີ່ ກ່ຽວ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມຕ້ອງ ມີ ການມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ.

ການປະສານງານກັບຫຼາຍຂະແໜງການ

ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າມີ ຫຼາຍ ປັດ ໄຈ ທີ່ ມີ  ຜົນ ກະທົບຕ�່ ຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ, ດັ່ງ ນັ້ນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານຈາກ ຫຼາຍຂະແໜງ ຕ້ອງ  ເຮັດ 
ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ ປັບ ປຸງສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ  ແລະ  ການ ພັດທະນາຂອງ  ພວກ ເຂົາ,  ແລະ  ເພີ່ມ ທ່າ ແຮງ ຂອງ ເຂົາ 
ເຈົ້າໃຫ້ ສູງ ສຸດ   ເພື່ອປະກອບ ສວ່ນເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດທະນາ  ໃນ ປະ ຈຸບັນ  ແລະ  ອະນາ ຄົດ. ມັນ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ທີ່ ຈະ  
ຕ້ອງ ໄດ້ ປະສານ ງານ ກນັ ຢ່າງ  ແໜ ້ນ ແກ່ນ ລະຫວ່າງຂະ ແໜງ ການ ດ້ານ ສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ,  ແຮງ ງານ, ການ ປົກ ປ້ອງ  
ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ   ທັງ ໝົດ ນັ້ນ  ແມ່ນ ເພື່ອ ການ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນສ້າງ ອະນາຄົດ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ໃນ  ສປປ 
ລາວ.

 ໃນ ປັດຈຸບັນ, ຍັງ ບ�່ ມີ ໜ່ວຍ ງານ ທີ່ ເປັນ ກົນ ໄກຫຼັກ  ໃນ ການ ປະສານ ງານ ລະຫວ່າງ ແຕ່ລະ ຂ ະ ແໜງ ການ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່   
ບາງນະ ໂຍບາຍ ຂອງບາງ ຂະ ແໜງ ການ ໄດ້ ກ່າວ ເຖິງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ,    ແບບ ລວມໆຫຼາຍ ກວ່າ ເຈາະຈົງ  , ຍັງ ບ�່ ທັນ ມີ ແຜນຍຸດ 
ທະ ສາດ  ລວມ ສ�າລັບຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມໜົດທຸກ ກຸ່ມ    ໃນ ສປປ ລາວ. ສະ ນັ້ນ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ທີ່ ຈະ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ ມີ  ຫຼື ປັບ 
ປ ຸງ  ເວທີການ ຮ່ວມ ມືຂອງ ບັນດາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ  ໃນ ລະດັບ ຊາດ  ແລະ  ໃນ ລະ ດັບ ຊຸມ ຊົນ  ເພື່ອ  ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນດ້ານ 
ສຸຂະພາບ, ການ ພັດທະນາ  ແລະ  ການ ປັບ ປຸ ງຊີວິດການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ.

ນອກຈາກ ນ້ັນ, ຜ ົນຂອງ  ການ ວິ ໄຈສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ຍັງສາ ມາດ ນ�າ ໃຊ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການ ສ້າງ ແຜນ ພັດທະນາ 
ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ   ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ  ໃນ ການ ປະສານ ງານ ແລະ  ການ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຂະ ແໜງ ການ,  
ພາຍ ໃຕ້ກອບ ເປ້ົາ ໝາຍ  ແລະ ຄາດໝາຍທ່ີ  ວາງ ອອກ ຢ່າງ ຊັດ ເຈນ.   ນອກຈາກ ນ້ັນ ບົດ ການ ວິ   ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ 
ເຍົາວະ ຊົນຄວນ ຖືກ ພິຈາລະນາ ນ�າ ໃຊ້ເປັນ ບົດ ລາຍ ງານ ພ້ືນຖານ   ໃນ ການ ປຶກສາ ຫາລື ລະດັບ ຊາດ  ແລະ   ໂຄສະນາ ປຸກ 
ລະດົມ ໃນ ວາລະ ຕ່າງໆ,   ແລະ  ເພ່ືອກ�ານົດບູລິ ມະ ສິດ ໃນ ໄລຍະ ສ້ັນ  ແລະ  ຍາວ,  ແລະ  ເພ່ືອ ຕົກລົງ ເຫັນ ດີຕ�່ ກັບເປ້ົາ  
ໝາຍ, ຄາດໝາຍ  ແລະ ຂັ້ນ ຕອນໃນ ການປະສານ ງານ. 



ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ



1

Intro

Iພາກສະເໜີ
1.1ຄວາມເປັນມາແລະເຫດຜົນ
ຊາວໜຸ່ມ (10-24 ປີ) ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນຈຸດໃຈກາງທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບການພັດທະນາປະເທດ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ: ໃນໄລຍະສັ້ນເພື່ອ 
ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດແຫ່ງການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະເທດລາວ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບ ຜົນ ປະ 
ໂຫຍ ດຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ ໃນ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຈາກ ການເຊ່ືອມໂຍງກບັ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ, ແລະ ກ�່ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍແຫ່ງຊາດ  ໃນ 
ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃນປີ 2020.

ສປປ ລາວ  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປ  ງທາງ ດ້ານ ປະຊາກອນ,  ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບອັດຕາ ການຈະ ເລີ ນ  ໃນ ປະ ຈຸ ບັນ  ແລະ ອັດຕາການ ເອື່ອຍອີງ,   
ເຊິ່ງຜົນ ປະ  ໂຫຍ ດນີ້ ຍັງ ຈະ  ດ�າ ເນີນ ໄປ ອີກໃນ ຫຼາຍ ທົດ ສະຫວັດ. ປະຊາກອນ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ມື້ ນີ້ຈະ ກາຍ ເປັນ ຜູ້ ໃຫຍ່ ໃນ ອະນາຄົດ ດັ່ງ ນັ້ນ ສຸຂະພາບ, 
ການສຶກສາ, ທັກສະ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍລວມຂອງເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ໄລຍະ ຍາວຕ�່ກັບທ່າແຮງ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມສາມາດ 
ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່  ໃນ ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດ.

ໃນປັດຈຸບັນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນໂດຍກວ້າງຂວາງວ່າ   ຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນ ໄລ ຍະ  ທີ່ ສ�າຄັນ ທີ່ ສຸດ ໃນຊ່ວງ ຊີ ວິດຂອງ ບຸກຄົນໃນ ແງ່ ສຸຂະພາບ,   ເຊິ່ງການ ພັດ 
ທະນາທາງ ດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດ ໃຈ  ແລະ ສັງ ຄົມ ຂ ອງ ພວກ ເຂົາ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ  ເພື່ ອການພັດທະ ນາ ການ ໃນ   ທາງ ບວກຈາກ    ເດັກນ້ອຍ ກາຍ ເປັນ ຜູ້ 
ໃຫຍ່,  ພ້ອມ ທ່ີຈະ ຮັບ ບົດບາດ  ແລະ ໜ້າຮັ ບຜິດ ຊອບ ຂອງການ ເປັນ ຜູ້ ໃຫຍ່.8,9,10 ສ່ິງທ່ີ ເກີດ ຂ້ືນ ກບັ ໄລຍະ ຊີວິດ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ປັດຈຸບັນ  ແມ່ນ ມຜົີນກະທົບ 
ທີ່ ສ�າຄັນ, ບ�່ ພຽງ ແຕ່ຕ�່ກັບ ສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໃນ ປັດຈຸບັນ,  ແຕ່ ຍັງ ມີຜົນຕ�່ກັບ ຄວາມ ສາມາດ  ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ໃນ ເວລາ ທີ່ ພວກ 
ເຂົາ ກາຍ ເປັນ ຜູ້ ໃຫຍ່ ແລະ ລວມທັງສຸຂະພາບຂອງລູກຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ.11 ການພັດທະນາການທາງດ້ານບວກ ໃນການກາຍ ເປັນ ຜູ້ ໃຫຍ່  ແມ່ນ 
ມ ີຄວາມ ສ�າຄັນສ�າລັບສຸຂະພາບ  ແລະ ຄວາ ມຈະ ເລີ ນຮຸ່ງ ເຮືອງ ໃນ ອະນາຄົດຂອງພວກ ເຂົາ ເອງ, ຄອບຄົວ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ, ສ�າລັບ ການ ສ້າງຄອບຄົວ ; 
ການ ມີ ວຽກ  ເຮັດ ງານ ທ�າ  ແລະ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ຢ່າງ ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ.

 ເປັນ ທີ ຮັບ ຮູ້ ກັນ ວ່າມີຫຼາຍປັດ  ໄຈທ່ີມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ອາລົມ ຈິດ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມທີ່ມັກ ເກີດ ຂື້ນໃນ 
ຊ່ວງທົດສະວັດທີສອງຂອງຊີວິດ,  ເຊິ່ງມີປັດໄຈພາຍ ໃນ (ຕົວຢ່າງ ໂພສະນາການ ຫລື ການພັດທະນາພຶດຕິກ�າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ  ເຊັ່ນ ການດື່ມເຫຼົ້າ), 
ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກ.12 ບ�່ສະເພາະແຕ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄວ, ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໃສຢູ່, ຮ�່າຮຽນ ແລະ ທ�າມາຫາກິນກ�່ປ່ຽນ 
ແປງໄວເຊັ່ນກັນ. ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແລະ ເກືອບຢູ່ໃນສັງຄົມທຸກລະດັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການປ່ຽນແປງກ�າລັງເກີດຂຶ້ນ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດ 
ກ�າລັງໄດ້ຮັບພັດທະນາ, ເຊັ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ໃຫ້ບ�ລິການສຸຂະພາບ, ນ�້າສະອາດ, ນອກຈາກ ນັ້ນ ຮູບແບບຊີວິດແບບດັ້ງເດີມ, 
ທັດສະນະ, ຄ່ານິຍົມ ກ�າລັງປ່ຽນແປງ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມທ້າທາຍ; ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກ�າລັງຫ່ັຼງໄຫຼເຂ້ົາມາໃນເມອືງ, ໂທລະສັບມຖືື ແລະ ອິນເຕີເນັດມກີານນ�າ 
ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ກາລະໂອກາດໃໝ່ກ�່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍກ�່ອາດຂົ່ມຂູ່ຕ�່ຄວາມຢູ່ດີຜາສຸກ 
ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຊິ່ງ ພ�່ ແມ່ ຜູ້ ປົກຄອງ ບ�່ເຄີ ຍຜ່ານ ປະສົບ ການທີ່ກ່າວມາ ນີ້ ມາ ກ່ອນ.

ການສຸມໃສ່ຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມຈະມີຄວາມສ�າຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສ�າເລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງ  ໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍ MDGs ແລະ ຕ�່ກັບການພັດທະນາ 
ພາຍຫຼັງວາລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານ ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ພາຍຫຼັງປີ 2014 
ແລະ  ແນວທາງການພັດທະນາພາຍຫຼັງປີ 2015;  ແລະເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ແນວທາງທີ່ຍັງບ�່ທັນສ�າເລັດຜົນ, ເຊັ່ນ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງດ້ານສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ (SRHR),  ລວມທັງ   ເຮສໄອວີ (HIV), ແລະ ຮັບມກືບັບັນຫາໃໝ່ໆ ເປັນຕ້ົນພະຍາດບ�່ຕິດຕ�່ (NCDs), 
ສຸຂະພາບທາງຈິດ ແລະ ການບາດເຈັບຕ່າງໆ; ພຶດຕິກ�າທີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງພະຍາດບ�່ຕິດຕ�່ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເປັນ ເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າ 75% ຂອງການເຈັບເປັນດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແມ່ນ ເລີ່ ມຕົ້ນສະແດງອອກກ່ອນອາຍຸ 25 ປີ.13

8 WHO (2014): Health for the world”s adolescents ” a second chance in the second decade, http://apps.who.int/adolescent/second-
decade/.

9 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): p.593”602.

10 WHO (2011): Controlling NCDs: protecting health promoting development, http://www.who.int/nmh/events/2011/ncds_booklet_2011.
pdf?ua=1.

11 WHO (2012): Preconception care to reduce maternal and childhood mortality and morbidity, meeting report, http://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/concensus_preconception_care/en/. 

12 WHO (2014): Health for the world”s adolescents ”- a second chance in the second decade, http://apps.who.int/adolescent/second-
decade/.

13 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): p.593”602.
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ຊາວໜຸ່ມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເປັນກ້ອນກ�າລັງທີ່ແຮງກ້າພັກດັນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ເປັນ ຜູ້ ຍົກ 
ບັນຫາທີ່ ເປັນ ປະ ເດັນຂອງ ຄວາມ ຫຍ�້ ທ�້  ແລະ  ຄວາມບ�່ ຍຸດຕິ ທ�າ ໃນ ສັງຄົມທີ່ ຢູ່ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ສປປ ລາວ ຈ�າເປັນຕ້ອງມີ ຄວາມ 
ສາມາດ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກຄວາມອາດສາມາດ  ແລະ ສະຕິ ປັນຍາຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນການຊ່ວຍ ແກ້ ໄຂ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ ປະ ເທດ ກ�າລັງ 
ປະ ເຊີນ ຢູ່. ສ່ິງທ້າທາຍອັນຕ້ົນຕ� ແມນ່ ເຮັ ດ ແນວ ໃດ  ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມສາມາດ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈາກໂອກາດ ທ່ີຢູ່ຮອບ  ຕົວພວກ ເຂົາ  ແລະ ຜ່ານ ຜ່າຄວາມ 
ສ່ຽງ ທີ່ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ພັດທະນາຕົນ ເອງ ຂອງ ພວກ ເຂົາ; ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ, ຍັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍ, ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ ທີ່ ສູງທ່ີ ຈະສົ່ງ ຜົນ 
ຕ�່ ກັບສຸ ຂະ ພາບ  ແລະ  ຄວາມ ສາມາ ດຂອງ ພວກ ເຂົາ ໃນ ປັດຈຸບັນ  ແລະ  ອານາ ຄົດ.  

ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ ຈະ ສາມາດ ໄດ້ ຮັບຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທ່ີ ກ່າ ວມາ ຂ້າງ ເທິງ, ມັນມີຄວາມສ�າຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບ, 
ການສຶກສາ, ທັກສະ ແລະ ໂອກາດຂອງຄົນໜຸ່ມຕ�່ກັບວຽກງານທີ່ດີ, ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ ແລະ ເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ຄວນ ມີ   ເວທີ ໃຫ້ ເຂົາ 
ເຈົ້າ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ຕ�່ ສິ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສຸ ດທ້າ ຍນີ້ ມີ ຄວາມຈ�າເປັນທ່ີ ຈະ ຕ້ອງຮັບຮູ້   ແລະ  ເຂົ້າ  ໃຈ ວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ກ�າລັງເກີດຂຶ້ນ  ແມ່ນບ�່ໄດ້ ສົ່ງຜົນກະທົບຕ�່ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ທຸກ ຄົນຄືກັນ 
ຫຼື ໃນລັກສະນະດຽວກັນ ”ເຊິ່ງມີຫຼາຍປັດ ໄຈທີ່ ມີຜົນກະທົບຕ�່ບັນຫານີ້, ລວມທັງ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ລະດັບການສຶກສາ, ຖານະດ້ານເສດຖະກິດ, ທີ່ 
ຢູ່ ອາ ໃສ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມພິການ ແລະ ການຂາດການແນະນ�າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງພ�່ແມ່. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ມັນມີຄວາມສ�າຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະ 
ຮັບປະກັນວ່າບ�່ ມີກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກຸ່ມ ໃດຖືກປະປ່ອຍ, ຮັບປະກັນ ວ່າຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຖືກຫຼຸດ ຜ່ອນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມສະເໝີ 
ພາບ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ບູລິມະ ສິດ ຕ�່ ກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ຄວາມ ສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ຖືກ ເຊື່ ອມ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນສ�າລັບປະຊາກອນສະ ເພາະ ກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວ.

1.2ນິຍາມກອບຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ
ການວິເຄາະນີ້ ສຸມໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ປະກອບດ້ວຍ ເຍົາວະ ຊົນ (ອາຍຸ 10-19 ປີ) ແລະ ຊາວໜຸ່ມ (ອາຍຸ 20-24 ປີ). ການວິ  ໄຈ ນີ້ບ�່ໄດ້ລວມເອົາຊາວ 
ໜຸ່ມຕາມ ນິຍາມ ທີ່ໄດ້ກ�ານົດຢູ່ ສປປ ລາວ (ແຕ່ອາຍຸ 15-34 ປີ) ດັ່ງ ທີ່ກ່າວ ໃນການສົນທະນາເບື້ອງຕົ້ນ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າການວິເຄາະນີ້  ແມ່ນມີເປົ້າ 
ໝາຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສູງ ແ ລະ ການ ລວມເອົາຄົນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 24-34 ປີ  ເພີ່ມ ຕື່ມ ຍິ່ງ ຈະ ເຮັດ  ໃຫ້ ບົດ ລາຍ ງານ ກວ້າງ ຂຶ້ນ ຕື່ມ, ຊຶ່ງກຸ່ມ ອາຍ ຸນີ້ 
ຍັງ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກບັ ກຸ່ມ ທ່ີ ສຶກສາວິ ໄຈ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ນ້ີ ບ�່ ວ່າ ຈະ ໃນ ແງ່ການພັດທະນາ, ຄວາມສາມາດ, ການຂ້າມຜ່ານທາງສັງຄົມ, ຄວາມມຸ້ງຫວັງ, 
ຄວາມຄາດຫວັງ, ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

1.3ຂ�້ມູນປະຊາກອນຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສປປລາວ
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ບ�່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະກອບ ມີ 49 ຊົນເຜົ່າ ໃນນັ້ນ ຊົນເຜົ່າລາວປະກອບມີ 
52.5% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.14 ທາງດ້ານພູມີປະເທດ, ປະເທດລາວ ຖືກ ແບ່ງອອກເປັນເຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມແມ່ນ�້າຂອງ, ເຂດພູພຽງ   ແລະ  ພູ 
ສູງ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ,   ເຊິ່ງປະຊາກອນອາ ໃສ ໃນ ຊົນນະ 
ບົດ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 72.9% ຫາ 68.0% ໃນປີ 2005 ແລະ 2009 ຕາມລ�າດັບ.15

ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ປະ ເທດ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ປະຊາກອນ ສ່ວນ ຫຼາຍ ”””   ຊາວໜຸ່ມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3). ໃນຈ�ານວນປະຊາກອນປະມານ 6 ລ້ານ ກວ່າຄົນ, 
ປະຊາກອນປະມານ 60% ແມ່ນມີອາຍຕ�າ່ກວ່າ 25 ປີ.16 ອີງຕາມການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2012 (LSIS)17, ພົບວ່າໃນ 
ຈ�ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ: 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 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນຈຸດເດ່ັນ ແລະ ຄວາມສ�າຄັນຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານປະ ຊາກອນ ທ່ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນທີ່ ປະເທດ ໄດ້ ຮັ ບໃນປະຈຸ ບັນຫາ 30 ປີ ຕ�່ໜ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງພົບວ່າກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ແມ່ນມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ບ�່ເຄື່ອນຍ້າຍ. ຕາມການສ�າຫຼວດປະຊາກອນໃນ 
ລະຫວ່າງປີ 1995 ຫາ 2005, ປະຊາກອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ຂື້ນ ໄປ 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�່າກ່ວາຜູ້ຊາຍ).19

14 Health of adolescents in Lao PDR, WHO, publication date unknown.
15 Population census (2005).  
16 Ibid. 
17 MoH and Lao Statistics Bureau (2012). Lao Social Indicator Survey.
18 Ministry of Planning and Investment (2011). Internal Migration in the Lao People”s Democratic Republic. An Exploratory Study. 
19 Ibid. 
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ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ�້າຂອງ ປີ 2007 ພົບວ່າສາເຫດຕົ້ນຕ�ທີ່ພາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີການເຄື່ອນ 
ຍ້າຍອອກຈາກຊຸມຊົນຊົນນະບົດຂອງຕົນເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ລວມມີ ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມ 
ທຸກຍາກ, ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮຽນລະດັບສູງ ແລະ ໂອກາດທີ່ດີກວ່າໃນການມີເຮັດວຽກງານທ�າ, ແລະ ອິດສະລະໃນການຊອກຫາ ແລະ ເລືອກວິຖີ 
ການດ�າລົງຊີວິດອັນໃໝ່.20 ບົດຄົ້ນຄວ້າຍັງພົບວ່າ ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈ�າກັດກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນ ແລະ ການບ�ລິການທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານບ�ລິການໄດ້ແກ່ການເດີນທາງ, ຄວາມຕ້ອງການຜູ້ໄປເປັນໝູ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຊາວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ ເຊິ່ງອາຍຸສະເລ່ຍ ໃນການແຕ່ງງານຄັ້ງທ�າອິດ ແມ່ນ 19.4  ປີ. 
ທາງດ້ານກົດໝາຍ, ອາຍຸຕ�່າສຸດໃນການແຕ່ງງານແມ່ນ 18 ປີ ສ�າລັບ ທັງແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ ປີ 1990 ຍັງໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ 
ອາຍຸ 15 ປີ ກ�່ສາມາດແຕ່ງງານໄດ້ ”ໃນກ�ລະນີພິເສດ ແລະ ຈ�າເປັນ”.

ການສ�າຫຼວດ LSIS ພົບວ່າ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 20-24 ປີ ໃນ ເວລາສ�າຫຼວດ: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. 

ອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ ແມ່ນ ມີສາຍພົວພັນ ໂດຍກົງກັບລະດັບການສຶກສາ ແລະ ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 
ຖ້າສົມທຽບແລ້ວ, ຊາວໜຸ່ມທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ ໃນຕົວເມອືງແມ່ນມອັີດຕາສ່ວນໜ້ອຍກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມທ່ີແຕ່ງງານແລ້ວ ໃນເຂດຊົນນະບົດ, 
ແລະ ການແຕ່ງງານໄວຍັງພົບເຫັນຫຼາຍໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.22

ໂດຍລວມແລ້ວ, ແມ່ຍິງ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ. ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ ຈ�ານວນ 1 ໃນ 4 ຄົນ ແມ່ນແຕ່ງງານກັບຜູ້
ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າ ປະມານ 5 ຫາ 9 ປີ. ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານອາຍຸຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ແມ່ນພົບຫຼາຍຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ມີ 
ຖານະຮັ່ງມ.ີ23

1.4ຈຸດປະສົງແລະຂັ້ນຕອນໂດຍຫຍ�້
ການວິ ໄຈສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຊີ້ ນ�າ ໂດຍ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ  ໄດ້ ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນຫຼັກຈາກ  ອົງການ UNFPA. 
ຂະບວນການວິໄຈ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຖາບັນເບີເນັດ (BI) ແລະ ອົງການອື່ນໆ ໃນເຄື່ອຂ່າຍ ສປຊ. ການວິ 
ໄຈຄ້ັງນ້ີ  ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ 5 ຂົງເຂດທ່ີສ�າຄັນຂອງຊີວິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ (ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ວຽກເຮັດງານທ�າ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ) 
ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:

1. ສັງ ລວມຂ�້ ມູນ ທີ່ ມີ ຈາກ ເອກະສານ  ແລະ ບົດ ລາຍ ງານ ທີ່ ມີ  ເພື່ອ ສະໜອງ ໃຫ້ ເຫັນ ພາບ ລວມຂອງ ສະພາບ  ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໃນ 
ປັດຈຸບັນ;

2. ທົບ ທວນ ບັນດາ ນິຕິ ກ�າ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ໃນ ປັດຈຸບັນ  ແລະ ກ�ານົດ ບົດຮຽນ ທີ່ ຖອດ ຖອນ ໄດ້ຈາກ ບັນດາ ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ຢູ່ ທີ່ ໄດ້ສຸມ ໃສ່  
ຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ;

3. ປະເມີນແນວຄວາມຄິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ   ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບ ຊີວິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ (ໝາຍ ເຖິງຜູ້  ໃຫຍ່ທີ່ ມີໜ ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ  
ຊາວ ໜຸ່ມ);

4. ກ�ານົດຊ່ອງ ຫວ່າ ງ   ແລະ   ຂ�້ ສະຫຼຸບ  ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນການປັບປຸງ ຊີວິດ ຂອງ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ;
5. ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ວິ ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ ການ  ແລະ ການ ປະກອບສ່ວນຈາກ ຂະ ແໜງ  

ການ ຕ່າງ ໆ   ແລະ   ປະກອບສ່ວນ  ເຂົ້າໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມອາດ ສາມາດ  ໃຫ້ ແກ່ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ. 

ຂ�້ມູນຂອງການວິໄຈສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ ແມ່ນມາຈາກຫລາຍແຫລ່ງຂ�້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:  

1. ການທົບທວນນະໂຍບາຍແລະນິຕິກ�າ: ບັນດາ ຍຸດ ທະ ສາດ, ກົດໝາຍ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍທີ່ ມີ  ຄວາມ ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ໄດ້ ຖືກ 
ກ�ານົດ  ແລະ ທົບ ທວນ  ເພື່ອ ຄົ້ນ ຫາ ຂອບ ເຂດ, ການ ປົກ ຄຸມ,  ແລະ ຄວາມ ສະໜ�່າສະ ເໜີ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ສ�າ ລັບການ ສຶກສາ ໃນ ອະນາຄົດ,  
ແລະ  ຊ່ວຍ ໃນ ການ ກ�ານົດ ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ທີ່ອາດ ຕ້ອງ ເພີ່ມ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ແລະ  ບົດຮຽນ ທີ່ ສາມາດ ຖອດ ຖອນ ໄດ້ .

20 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?

21 MoH and Lao Statistics Bureau (2012): Lao Social Indicator Survey.
22 Ibid.
23 Ibid.
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2. ການທົບທວນແຜນງານ: ບັນດາ ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ສ ຳ ລັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ, ຫຼື ກວມ ເອົາ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ຈ�ານວນ ຫຼາຍ ທີ່  ເປັນ ຜູ້ ທີ່ 
ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ,  ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກ ວິໄຈ  ເພື່ອ  ເຫັນ ໄດ້ ສະພາບລວມຂອງການ ຕອບສະໜອງ ໃນ ປັດຈຸບັນ   ຕ�່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນ 
ໜຸ່ມ , ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນບົດຮຽນ ທີ່ ຖອດ ຖອນ ໄດ້ຈາກ  ແຜນ ງານທີ່ ມີ ຢູ່  ແລະ ຊ່ອງ ຫວ່າງຕ່າງ ໆ .

3. ການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ:ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ການ ທົບ ທວນ ບົດ ລາຍ ງານ, ບົດການ ຄົ້ນ ຄ້ວາ  ແລະ ບ ົດການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຫຼ້າສຸດ  ເພື່ອສັງ ລວມ ເອົາ  
ຂ�້ ມູນ ທາງ ດ້ານ ປະລິມານ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບ ທີ່ ໄດ້ ຖືກ ເກັບ ກ�າ  ແລະ ວິ ເຄາະ  ໃນ ປະ ເທດ ແຕ່ ປີ 2005  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ,  ເຊິ່ ງໄດ້ ເວົ້າ ເຖິງ ສະພາບ 
ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ໃນ ປັດຈຸບັນ.

4. ການເກັບກ�າແລະການວິເຄາະຂ�້ມູນມືໜຶ່ງ:ຂ�້ມູນມືໜຶ່ງ ແມ່ນ ເນັ້ນ ໃສ່ຂ�້ມູນ ໃນ ແບບຄຸນະພາບ  ເຊິ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກຄວາມ ເປັນ ຈິງ ແລະ 
ໄດ້ມາຈາກຫລາຍແຫ່ຼງຂ�້ ມນູ; ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ເປ້ົາ ໝາຍ   (FGDs)  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ກັບ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ,  ເຍົາວະ ຊົນ, ພ�່ ແມ່  ແລະ 
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ  ແລະ ການ ສ�າພາດ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ (KII)  ກັບບຸກຄົນ ແລະ  ສະ ຖາ ບັນ ຕ່າງໆ ເພື່ອເກັບ ກ�າຂ�້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບປະ 
ເດັນທີ່ຕ້ອງການສຶກສາ. 

ເພ່ືອສ້າງ ຄວາມ ໝ້ັນ ໃຈ  ໃນ ການຕອບສະໜອງທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ແລະ   ເປີດ ໂອກ າດການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນ ຕອນ ການ ປະຕິບັດ ການ ວິ ໄຈ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຄະນະກ�າມະການຊີ້ນ�າ(SC): ຄະນະ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບ ດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂັ້ນ ບ�ລິ ຫານ ຈາກສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ໃນຂົງ ເຂດ ວຽກ ງານ ສາທາ, ສຶກສາ, ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ  ແລະ ການ ປົກ ປ້ອງ ໄວ ໜຸ່ມ ,  ໂດຍ ມີ ຈຸດປະສົງ  ເພື່ອຊີ້ ນ�າ   ແລະ  ຕິດຕາມ   
ການ ວິ ໄຈ. 

2. ຄະນະປະຕິບັດງານດ້ານວິຊາການ(TWG): ຄະນະ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບ ດ້ວຍພະນັກງານ ວິຊາ ການ ຈາກສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ກະຊວງ 
ຕ່າງໆ, ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ ສາກົນ ທ່ີ ບ�່ ຂ້ືນ ກບັ ລັດຖະບານ  ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ,  ໂດຍ ມ ີເປ້ົາ ໝາຍ ເພ່ືອ ຮັບປະກນັຄວາມ ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ການ   ແລກປ່ຽນ ຂອງຂ�້ ມູນ  ກ່ຽວ ກັບການ ວິ  ໄຈ  ແລະ ສະໜອງ ຄ�າ ແນະນ�າ ດ້ານ ວິຊາ ການ ທີ່ ຈ�າ ເປັນໂດຍ ອີງ ໃສ່ ປະສົບ ການ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ. 

3. ເຄືອຂ່າຍຂອງຊາວໜຸ່ມ(NYP): ໄດ້ ກ�ານົດ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ, ຊຶ່ງ ຫຼາຍ ຄົນ ກ� ໄດ້ ເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງ ເຄືອ ຂ່າຍ ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ຢູ່ ແລ້ວ,  ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນ ໃຫ້ ມີ ເວທີ ໃນ ການສະ ແດງ ອອກ ທາງ ດ້ານ ທັດສະນະ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີ ຈະ ໄດ້ ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ການວາງ ແຜນ  ແລະ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ 
ຈາກ ການ ວິ  ໄຈ. 

4. ອົງການດ້ານວິຊາການແຫ່ງຊາດ(NTO):ສະ ຖາ ບັນ ເບີ ເນັດ (BI)  ໄດ້ຖືກ ຄັດ ເລືອກ  ຜ່ານ ຂະ ບວນ ກາ ນທ່ີ ໂປງ ໃສ  ເພ່ືອ ໃຫ້ການ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ດ້ານວິຊາ ການ ໃນການ ວິ ໄຈ, ລວມທັງການ ຊ່ວຍ ພັດທະນາ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ ້ ແກ່ບຸກຄະ ລະ ກອນ  ໃນ ສູນ ກາງຊາວ ໜຸ່ມທ່ີກ່ຽວ ພັນ 
ເຖິງການ   ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ມື ໜຶ່ງ  ແລະ ມື ສອງ  ແລະ ການ ວິ ໄຈ.

ຕະຫຼອດ ໄລຍະຂອງ ການ ວິ ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ, ກ� ໄດ້ ມີ ການ ຈັດ ກອງ ປະຊຸມ ປະຈ�າ ອາທິດ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານ ຫຼັກ ຂອງສູນ ກາງ  
ຊາວ ໜຸ່ມ, UNFPA  ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ເບີ ແນ ດ ທີ່  ເປັນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການ ວິ  ໄຈ,  ເພື່ອສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ການ ບ�ລິຫານ ແລະ ວິຊາ ການ ທີ່ ມີຄຸນ 
ນະພາ ບ ເຂົ້າ ໃນ ການ ວິ ໄຈ. ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ຍັງ ມີ ກອງ ປະຊຸ ມປົກກະຕິ ກັບ ຄະນະ  ວິຊາ ການ  ເພື່ອ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ  ເຊື່ອມ ສານຂ�້ ມູນ ທີ່ ມີ ໃນ 
ປັດຈຸບັນກັບ ບັນດາກະຊວງ ຫຼັກ  ທີ່ ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຕ�່ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ.  ໄດ້ ຈັດ ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະ  ຊີ້ ນ�າ 6 ຄັ້ງ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ ທີ່ 
ສ�າຄັນ ຂອງ ການ ວິ ໄຈ  ເພື່ ອ ໃຫ້ທິດ ຊີ້ ນ�າ ລວມ. 

ນອກຈາກ ນັ້ນ,  ໄດ້ ຈັດ ກອງ ປະຊຸມ ລະດັບ ຊາດ  3 ຄັ້ງ  ທີ່ ປະກອບ ຄະນະ  ວິຊາ ການ  ແລະ ສະມາ ຊິກ ຂອງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ໄວ ໜຸ່ມ, ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງສະຫະ 
ປະຊາຊາດ, ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ບ�່ ສັງກັດ ລັດຖະບານ ພາຍ  ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ.  ກອງ ປະຊຸມ ຄັ້ງ ທີ ໜຶ່ງ  ໄດ້ ຈັດ ຂຶ້ນ ເພື່ອ ສະໜອງ ທິດ 
ຊີ້ນ�າ ໃຫ້ ແກ່ ການວາງ ແຜນ ໂດຍ ລວມກ່ຽວ ກັບການ ວິ  ໄຈ; ກອງ ປະຊຸມ ຄັ້ງ ທີ ສອງ ໄດ້ ເປັນ ເວທີ  ເພື່ອ ສົນທະນາຜົນຂອງ ການ ວິ  ໄຈ ຂ�້ ມູນ ມື ສອງ  ແລະ 
ປະກອບສ່ວນ ເຂ້ົາ ໃນ ການວາງ ແຜນການ ເກບັ ກ�າ ຂ�້ ມນູ ມ ືໜ່ຶງ;  ແລະ ກອງ ປະຊຸມ ຄ້ັງ ທີ ສາມ ໄດ້ ຈັດ ຂ້ຶນ ເພ່ືອ ທົບ ທວນ ສ່ິງ ທ່ີ ຄ້ົນ ພົບ ຈາກ ການ ເກບັ ກ�າ ຂ�້ ມນູ 
ມື ໜຶ່ງ  ແລະ ການ ທົບ ທວນ  ແຜນ ງານ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ, ການ ກ�ານົດ ຂ�້ ສະຫຼຸບ  ແລະ ການ ໃຫ້ ຂ�້ ສະ ເໜີ ແນະ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ,  ເຊຶ່ງ ຕ�່ ມາ ກ� ໄດ້ ຮັບ ການ 
ທົບ ທວນ  ແລະ  ສະຫຼຸບ ຄືນ ໂດຍ ຄະນະ ກ�າມະການ ຊີ້ ນ�າ.

1.5ວີິທີວິທະຍາ
ການ ວິ  ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ  ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນ  ໄລຍະປີ 2013,  ເລີ່ ມຕົ້ນ ຈາກ ກອງ ປະຊຸມ ວາງ ແຜນ ລະດັບ ຊາດ ທີ່ ໄດ້ຈັດ ຂຶ້ນ ທີ່ 
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ,  ເດືອ ນ ທັນວາ 2012.

ຂ�້ ມູນ ສ�າລັບ ການ ວິ ໄຈ  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ແຫຼ່ງຂ�້ ມູນ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ:

ການທົບທວນບັນດານິຕິກ�າ,ນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ:

ບັນດາ ແຜນການ, ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍ  ມີ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ, ບັນຫາ, ກາລະ ໂອກາດ  ແລະ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ  ຊາວ ໜຸ່ມ 
ແລະ  ເຍົາ ວະ ຊົນ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ປະ ເຊີນ ໃນ ຊີວິດ.  ເອກະສານ ເຫຼົ່າ ນີ້  ກ�ານົດ ກອບ ວຽກ ໂດຍ ລວມ ທີ່ ໄດ້ ລະ ບຸ ພາລະບົດບາດ ຫຼື ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ 
ກິດຈະກ�າ ຕ່າງໆ ທີ່ ເຄົາລົບ, ປົກ ປ້ອງ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ສິດ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ   ປະກົດ ຜົນ ເປັນ ຈິງ. ນອກຈາກ ນັ້ນ ບັນດາ ແຜນການ, ນະ ໂຍ 
ບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍ  ຍັງສະ ແດງ  ໃຫ ້ ເຫນັ  ວິ ໄສ ທດັຂອງ ລັດຖະບານ,  ສິ່ງ ໃດ ຄວນ  ແລະ ບ�່ ຄວນ ດ�າ ເນີນ ເພືອ່ ປັບປຸງ ສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ, ການ ມີ ວຽກ 
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ເຮັດ ງານ ທ�າ, ການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ເຍົາວະຊົນ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແລະ ລະບຸ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ທີ່ ເປັນ ບຸລິມະສິດ ເພື່ອ ໃຫ້ ບັນລຸ 
ວິ  ໄສ ທັດ ນີ້.

ການ ທົບ ທວນບັນດາແຜນການ, ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍທ່ີ ມ ີຢູ່ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈ່ຶງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບ ັດ  ເປັນ ອົງ ປະກອບ 
ສະ ເພາະ ອັນ ໜຶ່ງ ສ�າລັບ ການ ວິ  ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ,  ເພື່ອ ຊອກ ຮູ້ຄວາມ ກ່ຽວ ພັນ  ແລະ ຄວາມ ກົມ ກຽວ ຂອງ ບັນດາ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ 
ນິຕິ ກ�າ ທີ່ ມີ ຢູ່,  ເພື່ອ ນ�າ ໃຊ້ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ສ�າລັບ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ  ໃນ ອະນາຄົດ  ແລະ  ເພື່ອ ກ�ານົດ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເພີ່ ມ ເຕີມ.  

ໄດ້ ເກັບ ກ�າ ເອກະສານ ຈາກ ກະຊວງຍຸຕິ ທ�າ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ສັງ ລວມຂ�້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ກົດໝາຍ ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ຈາກ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ,  
ແລະ  ເວັບ  ໄຊ ຂອງ ລັດຖະບານລາວ. ທຸກ ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນ  ເຖິງຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ຕ່າງ ກ�ໄດ້ ຮັບ ການ ວິ ເຄາະ ໂດຍ ນ�າ ໃຊ້ ຕາຕະລາງ ທີ່ ກ�ານົດຂຶ້ນ,  ແລະ ລາຍ 
ລະອຽດ ແມ່ນ ມີ ຢູ່ ໃນ ເອກະສານ ຊ້ອນ ທ້າຍ 5. ບົດ ສະຫຼຸບຂອງການວິໄຈນີ້ ທີ່ຖືກນ�າສະເໜີ ໃນ ພາກ II  ແມ່ນສັງ ລວມບັນ ດາ ກົດໝາຍກ່ຽ ວພັນ ກັບ 
ຊາວ ໜຸ່ມ   ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັງ ຂ�້ ກ�ານົດ ສ�າລັບປົກ ປ້ອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ແລະ ການ ລົງ ໂທດ ຜູ້ລ່ວງ ລະ ເມີດ ຂ�້ 
ກ�ານົດ ເຫຼົ່ານີ້. 

ນອກຈາກ ນັ້ນ, ບັນ ດາ  ເອກະສານ ແຜນການ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ກະຊວງ  ກ�່ໄດ້ ຮັບ ການ ທົບ ທວນ  ເພື່ອ ກ�ານົດລັກສະນະ ສະ ເພາະ ຂອງ ນະ ໂຍບາຍ  
ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດ ທີ່ ມີ ຢູ່ ທີ່ ໄດ້ ມີ ຈຸດ ສຸມ ຕ�່ ກັບ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ. ການ ທົບ ທວນ ດັ່ງກ່າວ ນີ້  ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ຂ�້ ມູນ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ການ ສ�າພາດ ກັບ 
ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ພະນັກງານ ລັດ. 

ທົບທວນແຜນງານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ,ຫຼືກວມເອົາຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນຫຼາຍທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ:

ການຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີ ມ ີໃນ ປັດຈຸບັນ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການມວີຽກເຮັດງານທ�າ, ການປົກປ້ອງ 
ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ,  ໄດ້ ຖືກຮີບ ໂຮມ  ແລະ ທົບ ທວນ  ເພື່ອ ອະທິ ບາຍ ແຜນ ງານທີ່ ມີ ຢູ່   ແລະ ລັກສະນະ ຂອງຊ່ອງ ຫວ່າງ. ການ ທົບ 
ທວນ ແຜນ ງານ  ໄດ້ ເລີ່ ມຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ແຕ່ ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ  ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2013.

ຈຸດປະສົງຂອງ ການ ທົບ ທວນ ແຜນ ງານ ມີ ດັ່ງ ນີ້:

1. ກ�ານົດ  ແລະ ສ້າງ ແຜນ ວາດທີ່ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບ�ລິການ  ແລະ  ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ໃນ ປັດຈຸບັນ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ (ສຸຂະພາບ, 
ການ ສຶກສາ, ວິຊາ ຊີບ, ຊີ ວິການ ເປັນ ຢູ່, ການ ພັກຜ່ອນ, ການ ປົກ ປ້ອງ, ອາ ສະ ໜັກ  ແລະ  ເຄືອ ຂ່າຍ)  

2. ກ�ານົດ ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ ສິ່ງ ທີ່ ຊ�້າຊ້ອນ ກັນ    ໃນການ ສະ ໜອງ ການ ບ�ລິການ  ແລະ  ແຜນ ງານ;
3. ປະ ເມີນ ການ ປະກອບ ສ່ວນ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ການ ເງິນ; 
4. ປະ ເມີນວ່າ ຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ ຊົນເຂົ້າ ໃຈ,  ເຂົ້າ ເຖິງ  ແລະ  ຮັບ ຮູ້ ແນວ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບ�ລິການ.  

ຄະນະວິຊາ ການ ວິ ໄຈ ໄດ້ສັງລວມລາຍຊື່ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບ�່ສັງກັດລັດຖະບານ (iNGOs), ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ (UN), ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະມາຄົມບ�່ຫວັງຜົນກ�າໄລ (NPAs) ແລະ ບັນດາກົມກອງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ ສປປ ລາວ.  
ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວໄດ້ອີງໃສ່ ປື້ ມສັງ ລວມການບ�ລິການທີ່ຈ�າເປັນແຫ່ງຊາດສ�າລັບຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນຢູ່ ສປປ ລາວ,24 ແລະ ປື້ ມສັງ ລວມອີນ ເຕີ      
ແນ ດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບ�່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.25 ອີງໃສ່  ເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຄົມ ແລະ ກົມກອງຕ່າງໆ 
ໄດ້ຮັບການຕິດຕ�່ທາງອີເມວ ແລະ ໂທລະສັບ,  ແນະນ�າ ໃຫ້ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບການວິ ໄຈ ແລະ ການທົບທວນແຜນງານ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສະໜອງ 
ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການບ�ລິການ ແລະ ແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການຊອກຄົ້ນຂ�້ມູນ ຈາກບັນຊີສັງ ລວມທາງອີນ ເຕີ ແນ ດຂອງອົງການ 
ຈັດຕັ້ງບ�່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ມີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ  ເວ ບ ໄຊຂອງຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງ   ເພື່ອ ຊອກ ຫາຂ�້ ມູນກ່ຽວ ກັບແຜນງານເພີ່ມເຕີມ.

ໄດ້ ນ�າ ໃຊ້ ຫຼາຍ ບັນທັດ ຖານ  ເພື່ອ ປະ ເມີນ ເງື່ອນ ໄຂ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ ຂອງ ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້ ກ�ານົດ ເພື່ອ ສັງ ລວມ ເຂົ້າ ໃນ ການ ທົບ ທວນ ແຜນ ງານ:

ກຸ່ມອາຍຸ:  ແຜນ ງານ ຄວນ ກ�ານົດ ເປົ້າ ໝາຍ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ ຊົນຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 10-24 ປີ; ຫຼື ຖ້າ ຫາກ ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ ເນັ້ນ ໃສ່ 
ປະຊາກອນ ທ່ົວ ໄປ  ກ�່ຄວນ ລວມ ເອົາ ບາງ ອົງ ປະກອບທ່ີ ເນ້ັນ ໃສ່ ສະ ເພາະຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ; ຫືຼ ຖ້າ ຫາກ ແຜນການ ຫາກ ກ�ານົດ ກຸ່ມ ຄວາມ ສ່ຽງ ສະ ເພາະ, ອັດຕາ 
ສ່ວນ ໃຫຍ່ຂອງ ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ ຄວນ ຢູ່ ໃນ ເກນ ອາຍຸ 10-24 ປີ;

ການປົກຄຸມ:  ແຜນ ງານ ຄວນ ເປັນ ແຜນ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ; ຫຼື ຖ້າ ເປັນ ແຜນ ງານ ຂັ້ນ ແຂວງ ກ�່ ຄວນ ເ ນັ້ນ ໃສ່ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 3  ເມືອງ;

ໄລຍະເວລາ: ຢ່າງ ໜ້ອຍ ແຜນ ງານ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ເປັນ ເວລາ 3  ປີ, ບ�່ ວ່າ ກ�າລັງ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຢູ່ ຫຼື   ໄດ້ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນ ໄລຍະ 
ຫ້າ ປີຜ່ານມາ; ຫືຼ ຖ້າ ແຜນ ງານ ນ້ັນຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂ້ັນ ຕອນ ການວາງ ແຜນ , ຄວນ ມ ີ  ແຜນງົບປະມານ  ແລະ  ເອກະສານ ໂຄງການ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ເປັນຢ່າງດີ.

24 Lao Women's Union (2012/13). National Directory of Essential Services for Children and Youth in Lao PDR. Vientiane, Lao PDR.
25 Internet Directory of Non-Government Organizations (NGOs) in the Lao PDR (2014), http://www.directoryofngos.org.



6

In
tro

ບັນດາ ແຜນ ງານ ທີ່ ບ�່ ສອດຄ່ອງ ກັບ ໜຶ່ງ  ໃນ ຂ�້ ກ�ານົດບັນທັດຖານ ,  ແຕ່ ເນັ້ນ ໃສ່ ຜູ້ ທີ່ ຢູ່ ໃນກຸ່ມ ດ້ອຍ ໂອກາດ, ກຸ່ມ ທີ່ ສັງຄົມຍອມຮັບ ໄດ້ ຍາກ ຫຼື ກຸ່ມ ທີ່ທີ່ີມີ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຕ່າງໆ  ກ�່ໄດ້ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ   ໄປຕາມ ແຕ່ ກ�ລະນີ   . ນອກຈາກ ນັ້ນ,  ຍັງ ມີ ການ ສັງລວມ ເອົາ ແຜນ ງານ ຈ�ານວນໜຶ່ງ ທີ່ຖືກ ເວົ້າ ເຖິງ ໃນ ໄລຍະ 
ການ ສ�າພາດ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ ກັບບາງ ກະຊວງ, ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ສປຊ  ແລະ NGOs.

ສ�າລັບ ການ ຄັດ ຈ້ອນຂ�້ມູນຈາກແຕ່ລະ ແຜນ ງານ ທີ່ ຖືກຄັດ ເລືອກ,  ໄດ້ ມີ ການ ຮວບ ຮວມດັ່ງ ຕ�່ ໄປ ນີ້:
 y ລາຍ ລະອຽດ ຂອງ ອົງການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ງານ, ລວມທັງ ລາຍ ລະອຽດ ໃນ ການ ຕິ ດຕ�່ ພົວພັນ
 y ປະ ເພດ ແຜນ ງານ 
 y ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ: ອາຍຸ,  ເພດ, ຊົນ ເຜົ່າ, ກຸ່ມ ສ່ຽງ  
 y ຂອບ ເຂດພູມ ສັນຖານ: ຂັ້ນ ເມືອງ  ແລະ ຂັ້ນ ແຂວງ
 y  ໄລຍະ ເວລາ
 y ຈຸດປະສົງ  ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ
 y ງົບປະມານ
 y  ແຫຼ່ງທຶນ (ຄວາມ ຍືນ ຍົງ)
 y ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ
 y ລະບົບ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ (M&E)
 y ຂ�້ ມູນ ທີ່ ມີ  ແລະ ສິ່ງ ທີ່ ຄົ້ນ ພົບ ຈາກ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ

ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ ໄດ້ ກ�ານົດ ເປັນ ຫົວ ຂ�້ ກວ້າງໆ  ເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບ, ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ  ແລະ ສຸຂະພາບ ຈະ ເລີ ນພັນ (SRH),   ພະຍາດເອດ, ການ ສຶກສາ, 
ການ ພັດທະນາ ທັກ ສະ, ການ ຈ້າງ ງານ, ການ ປົກ ປ້ອງ, ຄວາມ ພິການ, ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ. ປະ ເພດ ສຸຂະພາບ ປະກອບ 
ດ້ວຍ ສຸຂະ ສຶກສາ, ການ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ,  ແລະ ສຸຂະພາບ ທ່ີ ພົວພັນ ກບັ ໂພ ສະນາ ການ,  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ລວມ ເອົາ ການ ບ�ລິການ  ແລະ ສຸຂະ ສຶກສາ ທ່ີ ສ ະ ເພາະ 
ເຈາະ ຈົງ ກບັສຸຂະພາບ ຈະ ເລີ ນພັນ, ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ  ແລະ  ພະຍາດ ເອດ.  ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ປະກອບ ດ້ວຍ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທາງ ຖະໜົນ, ການ 
ປ້ອງ ກັນ ອຸບັດເຫດ  ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ໄພພິບັດ.

ການ ວິ ເຄາະ ດ້ານ ການ ອະທິບາຍ  ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ກັບ ບາງ ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄັດ ເລືອກ  ເຊິ່ງ ໄດ້ ສັງ ລວມ ກິດຈະກ�າ ອອກ ເປັນ 5  ອົງ ປະກອບ ຂອງ ການ ວິ   
ໄຈ AYSA: ສາທາ, ສຶກສາ, ການ ຈ້າງ ງານ, ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ ການ ປົກ ປ້ອງ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຕ່າງໆ  ຍັງໄດ້ ຮັບ ການ ທົບ 
ທວນ ອີງ ໃສ່ ປະ ເພດຕ່າງໆ ຂອງ ແຜ ນງານ, ລວມທັງ  ແຫ່ຼງທຶນ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບ�ລິຫານ, ກຸ່ມ ເປ້ົາ ໝາຍ, ການ ປົກ ຄຸມ, ການ ພັດທະນາ ຄວາມ ສາມາດ  ແລະ 
ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ. 

ການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ:

ໄດ້ທົບທວນເບ່ິງບັນດາບົດລາຍງານ, ບົດຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ບົດປະເມນີ ເພ່ືອສັງລວມບັນດາຂ�້ມນູທາງດ້ານຄຸນະພາບ ແລະ ປະລິມານ  ທ່ີໄດ້ເກັບກ�າ ແລະ 
ວິໄຈ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2005.

ຈຸດປະສົງລວມຂອງການທວນທວນເອກະສານມື2ແມ່ນ  ເພື່ອກ�ານົດແຫ່ຼງຂ�້ມູນມືສອງທີ່ເໝາະສົມ, ສ�າເລັດການ ເກັບ ກ�າ ແລະ ຄັດ 
ຈ້ອນຂ�້ມູນຫຼັກ ກ່ຽວກັບຄົນໜຸ່ມ ໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 10-24 ປີ ໂດຍນ�າໃຊ້ຕາຕະລາງມາດຕະຖານ. ຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆທີ່ສ�າຄັນໃນຂ�້ມູນ  ແລະ ການ ວິ 
ໄຈທ່ີມີ  ແມ່ນ ໄດ້ຖືກກ�ານົດ ແລະ ນອກຈາກ ນັ້ນ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ກ�ານົດ ຮ່າງ ຂອງ ການເກັບຂ�້ມູນມືໜຶ່ງ , ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ�້ມູນມືໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮວບ 
ຮວມຈະສາມາດຊ່ວຍ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃນຂ�້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ ້ສົມບູນຂື້ນ.

ຄະນະ   ວິຊາ ການວິໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ,  ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ  ຈາກອົງການ  UNFPA ພ້ອມ ການ ປະກອບສ່ວນ ດ້ານ ວິຊາ ການ 
ຈາກ ອົງການ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ  ສປຊ  ແລະ ອົງການ ທີ່ ບ�່ ຂື້ນ ກັບ ລັດຖະບານ INGOs,  ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ກາ ນກ�ານົດ  ແລະ  ເກັບ ກ�າ ເອກະສານ ຄວາມ ເປັນ ມາ.  ໄດ້ 
ມີ ການ ສົ່ງ ໜັງສື ສະ ເໜີ  ຂ� ບົດ ລາຍ ງານ  ແລະ  ເອກະສານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ   ເຖີງໜ່ວຍ ງານ ຂອງ ລັດຖະບານ, ອົງການ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ສປຊ  ແລະ NGOs.  
ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບ  ໄດ້ ຖືກທົບ ທວນ ອີງ ໃສ່ສາມບັນທັດຖານທີ່ ກ�ານົດ ໄວ້.  26 ສາ ມາດເກັບກ�າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເອກະສານ, ແຕ່ມີພຽງ 31 ເອກະສານ 
ຕອບສະໜອງຕາມບັນທັດຖານທີ່ໄດ້ກ�ານົດໄວ້ ( ເອກະ ສານ ຊ້ອນ ທ້າຍ 6). ແຕ່ລະເອກະສານ ແມ່ນໄດ້ມີ ການສະຫຼຸບຫຍ�້ ໃນຕາຕະລາງສັງລວມ. 
ໄດ້ກອບຂ�້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວ ເປັນພາສາດຽວກັນກັບພາສາ ທີ່ໃຊ້ ໃນເອກະສານສະບັບຕ້ົນ (ລາວ ຫຼື ອັງກິດ) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ແປຕາມ 
ຄວາມເໝາະສົມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນ ເປັນປົກກະຕິ ຮ່ວມກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄະນະ ວິຊາ ການ ວິ ໄຈ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກໄດ້ປະ 
ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການວິ ໄຈຂ�້ມູນມືສອງ.

26  1. ຕ້ອງແມ່ນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການຄົ້ນຄວ້າ; 2. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດພິມ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ  (ຍົກເວັ້ນ ໃນກ�ລະນີ ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ແຮງງານເດັກ ແລະ ການສຶກສາ 
ເພື່ອວັດແທກອັດຕາການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ (HIV) ໃນກຸ່ມຊາຍຮັກຊາຍ (2007), ເຊິ່ງບ�່ມີຂ�້ມູນໃໝ່ໆ); 3. ຕ້ອງມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 10-24 ປີ. 
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ຂະບວນການ ການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມດ�າເນີນການໃນໄຕມາດທ�າອິດຂອງປີ 2013, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂ�້ມູນທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບສະ 
ພາບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (LSIS), ທີ່ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂດຍ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນຂ�້ມູນທີ່ມີຄວາມຄົບ ຖວ້ນ ແລະ ມີຂ�້ມູນລ້າສຸດກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ.

ການເກັບກ�າແລະວິໄຈຂ�້ມູນມືໜຶ່ງ  

ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ມື ໜຶ່ງ ສ�າລັບ ການ ວິ ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ   ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ   ແລະ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ຕ�່ ສິ່ງ ທີ່ຄົ້ນ 
ພົບ  ຈາກ ການ ທົບ ທວນ ນະ ໂຍບາຍ, ນິຕິ ກ�າ  ແລະ  ແຜນ ງານ, ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ຂ�້ ມນູ ມ ືສອງ. ຂ�້ມນູມໜ່ຶືງໂດຍພ້ືນຖານແລ້ວ ແມ່ນຂ�້ມນູດ້ານຄຸນນະພາບ 
ທີ່ ໄດ້ ມາ ຈາກ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ  ໃນ ປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ເກັບກ�າມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂ�້ມູນ.

ການສົນທະນາກຸ່ມສະເພາະກັບຊາວໜຸ່ມ(FGDs)

ຊາວ ໜຸ່ມ ໄດ້ ຖືກ ເຊີນ ເຂົ້າ ຮ່ວມສົນທະນາ ກຸ່ມ ເພື່ອ ສະ ເໜີແນວ ຄິດ  ແລະ ມູມມອງ ຕ�່ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ  ໃນ ປັດຈຸບັນ ທີ່ ມີ ຜົນ ຕ�່ຊີວິດ ຂອງ 
ຊາວ ໜຸ່ມ, ຄວາມ ໄຝ່ຝັນ, ສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ, ກາ ນມີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ, ການ ປົກ ປ້ ອງ, ການ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ  ການ ພັກຜ່ອນ. ໄດ້ມີຄວາມພະ
ຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມ ທີ່ໄດ້ ເຂົ້າໃນການສົນທະນາກຸ່ມແມ່ນ ເປັນ ຕົວ ແທນຂອງບາງ ປັດ  ໄຈ ທີ່ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ  ແລະ ໜ້າ ສົນ  ໃຈ 
ຈາກການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ ເປັນຕົ້ນ ອາຍຸ, ເພດ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ອົງປະກອບດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ (ຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະ 
ບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ). ການສົນທະນາ ກຸ່ມ ຍັງ ຖືກດ�າ ເນີນ ກັບ ກຸ່ມ ຂອງ ຜູ້ ປົກຄອງ, ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ, ນາຍບ້ານ, ຮອງ ນາຍບ້ານ,  
ແນວ ໂຮມ, ຫົວໜ້າ ຊາວ ໜຸ່ມ, ຫົວໜ້າ ແມ່ຍິງ, ຄູ ສອນ,  ແພດ ໃນ ສຸກສາລາ,  ເພື່ອ ແນ ໃສ່ ການ  ເຂົ້າ ເຖິງຂ�້ ມູນມູມມອງ ຂອງ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ທີ່ກ່ຽວ 
ພັນ ເຖິງຊາວ ໜຸ່ມ.

ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ແມ່ ນ ໃຊ້ ເວລາ 1-2 ຊົ່ວ ໂມງ ໃນ ແຕ່ ລະສະ ຖານ ທີ່, ເຊິ່ ງນ�າພາ ກຸ່ມ ສົນທະນາ ໂດຍ ບຸກຄະ ກອນ ຈາກ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍ ການ 
ສະໜັບສະໜູນ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ໂດຍ ສະຖາ ບັນ ເບີ ແນ ດ.  ໃນ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ໄດ້ ມີ ການ ແບ່ງ ລະຫວ່າງກຸ່ມ ແມ່ ຍິງ  ແລະ ຜູ້ຊາຍ   ແລະ ຕາມ ກຸ່ມ 
ອາຍຸ  (10-14 ປີ, 15-19 ປີ,  20-24 ປີ) (ເບິ່ງ ຕາຕະລາງ 1, 2  ແລະ 3  ໃນ ເອກະສານ ຊ້ອນ ທ້າຍ 7). 

ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມໄດ້ ຖກືຈດັ ຂື້ນສ�າລບັ ກຸ່ມຂອງ ຄບູາ   ໃນ ແຂວງ ຫວຼງ ພະ ບາງ  ແລະ ສ�າລບັກຸ່ມນກັສຶກສາມະຫາ ໄລ  ຍິງ-ຊາຍ  ຢູ່ນະຄອນຫວຼງ ວຽງ ຈັນ.    

ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ(KII):

ການ ສ�າພາດ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫັຼກ ຖືກ ດ�າ ເນີນ ໄປ ດວ້ຍການ ສ�າພາດເພີ່ມ ເຕີມກັ ບບາງບຸກຄົນ  ລວມມີ:

 y  ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຂະ ແໜງ ການ ສາທາ, ສຶກສາ, ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ , ຕ�າຫຼວດ ແລະ ກ�າມະບານ,  ໃນ ບັນດາເມືອງທີ່ ຖືກ ຄັດ ເລືອກຈາກ ບັນດາ 
ແຂວງ  ເຊັ່ນ:  ເມືອງ  ເທດສະບານ  ໃນ ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ,  ເມືອງ ຊົນນະບົດ    ໃນແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ,  ແລະ  ເມືອງ ຫ່າງ ໄກ ຊອກ ຫຼີກ ທີ່ ມີ 
ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ຫາ ຍາກ  ໃນ ແຂວງ ອັດ ຕະປື;

 y  ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ບັນ ເທີ ງ,  ໄດ້ ມ ີການ ສ�າພາດ ລົງ ເລິກກບັ ເຈ້ົາ ຂອງ ຮ້ານ ບັນ ເທີງ 3 ທ່ານ  ໃນ ແຕ່ລະ ແຂວງ ລວມ ເອົາ ເຂດຕົວ ເມ ືອງ,  ເຂດຊົນນະບົດ,  
ແລະ  ເຂດຫ່າງ ໄກ ຊອກ ຫຼີກທີ່ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ.

 y ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ສະ ເພາະ ເຈາະ ຈົງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ເຊັ່ນ  ບັນດາ ອົງການ ໃນ  ເຄືອ ຂ່າຍ ຂອງ  ສປຊ, ອົງການ ທີ່ ບ�່ ຂື້ນ ກັບ ລັດຖະບານ ທີ່ ເຮັດ 
ວຽກ ກ່ຽວ ພັນ ເຖິງການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ  ແລະ ຜູ້ພິການ ທີ່ ສາມ າດສະໜອງ ຂ�້ ມູນ ທີ່ ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ວາງ ອອກ ( ຕາຕະລາງ 4, ເອກະສານ ຊ້ອນ 
ທ້າຍ 7); 

 y ບັນດາ ກະຊວງ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ  ເລ່ືອງ ສຸຂະພາບ , ການ ສຶກສາ, ການ ມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ, ການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ  ການ ມ ີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊາວ 
ໜຸ່ມ  ໃນ ນັ້ນ ມີ:  ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ  ການ ລົງ ທຶນ, ກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ, ກະຊວງ ສຶ ກສາທິ ການ  ແລະ  ກິລາ, ກະຊວງ  ແຮງງານ ແລະ  
ສະຫວັດດີກາ ນສັງຄົມ.     

ຄະນະ ວິຊາ ການ ວິ ໄຈ, ຮ່ວມ ກັບ ສະມາຊິກ ເຄື່ອຂ່າຍ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄະນະ ກ�າມະການ ຊີ້ ນ�າການ ວິ ໄຈ   ໄດ້ ສົນທະນາ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ຂອງ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ 
ມູນ, ເພື່ອ ກ�ານົດ ຂ�້ ສະຫຼຸບ  ແລະ ຂ�້ ແນະ ນ�າ ສ�າລັບ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ.  

1.5.1ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ການສຶກສາ

ການ ດ�າ ເນີນ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ມື ໜຶ່ງ ໄດ້ ຖືກປະຕິບັດ ໃນ ໜຶ່ງ ແຂວງ ທາງ ພາກ  ເໜືອ, ໜຶ່ງ ແຂວງ ໃນ ສູນ ພາກ ກາ ງ  ແລະ ໜຶ່ງ ແຂວງ ໃນ ພາກ ໃຕ້:  ແຂວງ 
ຫຼວງ ພະ ບາງ,  ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  ແລະ   ແຂວງອັດ ຕະປື, ດ້ວຍ ເຫດ ຜົນ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

 y ມັນ ອາດ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ສົມ ທຽບ ລະຫວ່າງ ຕົວ ເມືອງ, ຊົນະ ບົດ , ຊົນະ ບົດ ຫ່າງ ໄກ ຊອກ ຫຼີກທີ່ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ  ໃນ ໜຶ່ງ ແຂວງ ( ແຂວງ 
ຫຼວງ ພະ ບາງ). 

 y ມັນ ອາດ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ສົມ ທຽບ ລະຫວ່າງພື້ນ ທີ່ ແຕ່ລະ ປະ ເພດ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ສອງ ແຂວງ. 
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 y ຕົວ ເມື ອງ ເທດສະບານ ຂ ອງ  ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ  ແລະ  ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ ກ�່ ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ ບັນດາ ຕົວ ເມືອງ ທີ່ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ໃນ ປະ ເທດ  
ແລະ ສາມາດ ໃຫ້  ຕົວຢ່າງ ທີ່ ດີ  ກ່ຽວ ກັບ ຊາວໜຸ່ມ ໃນ ເຂດຕົວ ເມືອງ. 

 y  ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ  ແລະ  ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ ຕ່າງກ�່ ມີ ເຂດ ຊົນນະບົດທີ ່ສາມ າດ  ສົມ ທຽບ ກັນ. 
 y ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ  ແລະ  ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ ມີ ປະຊາກອນ ທີ່ຢູ່ ໃນ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ອັດຕາ ສວ່ນທີ່ສູງ. 
 y  ແຂວງ  ອັດ ຕະປື  ໄດ້ ຮັບ ຄັດ ເລືອກ ຍ້ອນ ເປັນ ແຂວງ ຊົນນະບົດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ ດ້ານ ຊົນ ເຜົ່າ. 
 y ສາມ ແຂວງ ທີ່ ຖືກ ເລືອກ ລ້ວນ ແຕ່ ມີ ບັນຫາ ສະ ເພາະ ທີ່ ອາດ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ເປັນ ຕົ້ນ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ພາຍ ໃນ  ແລະ ລະຫວ່າງ ປະ 

ເທດ, ການ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ  ແລະ ວິຖີ ການ ດ�າລົງ ຊີວິດ ທີ່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ. 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຂັດ ເລືອກ ເປັ ນໜຶ່ງ ໃນ ເຂດ ສຶກສາ ຂອງ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນມື ໜຶ່ງ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ຂ�້ມູນມືສອງກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມຢູ່ 
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຫຼາຍ  ແລະ ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້.

1.5.2ການເກັບກ�າຂ�້ມູນແລະການວິໄຈ

ບັນດາຊຸດ ໂຄງ ຮ່າງຄ�າຖາມ ສ�າລັບການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ  ແລະ ການສົນທະນາກຸ່ມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍ ໄດ້ ຮັບການປຶກສາຫາລືກັບ ຄະ ວິ 
ຊາ ການ ວິ ໄຈ TWG, UNFPA, ທີ່ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຫຼັກ, ເປັນຕົ້ນ ອົງການ UNICEF, UNESCO ແລະ 
ILO. ເຄື່ອງມືແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊັ່ນ: ເຕັກນິກປະຈ�າວັນ ແລະ ”"ໝາກໄມ້ສິບແກ່ນ"”27 ກ�ໄດ້ຮັບການກະກຽມ ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກ 
ການສົນທະນາທີ່ມີລັກສະນະມີ ສວ່ນຮວ່ມກັບຊາວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ. ຄ�າຖາມ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆໄດ້ທົດສອບພາກສະໜາມ 
ຢູ່ທີ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດ�າເນີນການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ຈາກນັ້ນກ�ໄດ້ດັດປັບຕາມຄວາມຈ�າເປັນ. 

ມີສະມາຊິກ ໃນຄະນະ ວິ ໄຈທັງໝົດ 28 ຄົນ ພ້ອມ ກັບ ອາ ສະໝັກຈາກ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອົງການ Care ສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ. ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ທ່າລາດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມຫຼັກເປັນເວລາ 5 ວັນ 
ກ່ຽວ ກັບ ຈຸດປະສົງຂອງ ການ ວິ ໄຈ, ວິທີການດ�າເນີນການສົນທະນາກຸ່ມ ແລະ ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ ໂດຍນ�າໃຊ້ຄ�າຖາມແນະນ�າ/ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ 
ກະກຽມ, ການຄຸ້ມຄອງຂ�້ມູນ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ພາຍຫຼັງ ການ ເຝິກອົບຮົ ມ, ສອງວັນແມ່ນສ�າລັບການທົດສອບແບບສອບຖາມທີ່ພາກ 
ສະໜາມ ແລະ ອີກສອງວັນສ�າລັບການປ້ອນຂ�້ມູນ. ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ກ�ານົດເອົາ ຜູ້ສ�າພາດຈ�ານວນ 18 ຄົນ ແລະ ຜູ້ປະສານງານໜຶ່ງ 
ຄົນຕ�່ແຂວງ ຈາກບັນດາສ�າມະນາກອນ ແລະ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ກ�່ ໄດ້ ມີ ການແບ່ງ ປັນ  ແລະ  ກ�ານົດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງ ທີ ມງານໃນ ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ.

ໄດ້ສ້າງທັງ ໝົດ 6 ທີມ  ໃນ ການ ລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນ. ທີມເກັບກ�າຂ�້ມູນເພດຍິງໜຶ່ງທີມ ແລະ ທີມເກັບກ�າຂ�້ມູນເພດຊາຍໜຶ່ງທີມຕ�່ ແຂວງ, ຊຶ່ງແຕ່ລະ 
ທີມປະກອບດ້ວຍຜູ້ດ�າ ເນີນ ການ ສ�າພາດ ຫຼື  ຜູ້ ນ�າພາໜຶ່ງຄົນ ແລະ ຜູ້ບັນທຶກສອງຄົນ. ການເກັບກ�າຂ�້ມູນ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊີ້ ນ�າ  ແລະ ຕິດຕາມໂດຍ 
ສະຖາບັນເບີເນັດ.

ວິທີ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈາກ ຄະນະ ກ�າມະການຈັນ ຍາ ບັນ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ທັງ ໝົດ ໃນ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ  ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ 
ຫຼັກ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການ ດ�າ ເນີນ ການ ວິ  ໄຈ,    ການ ຮັ ບປະກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຮັກສາ ຄວາມ ລັບ  ແລະ ລະບົບ ທີ່ ມີ ໃ ນການບ�່ ເປີດ ເຜີຍ   ເອ 
ກ ະລັກ ຂ�້ ມນູ ຂອງ ພວກ ເຂົາ,  ແຈ້ງ  ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ເຂົາ ເຈ້ົາ ມ ີສິດ ທ່ີຈະ ຖອນ ຕົວ ໄດ້ຕະຫຼອດ ເວລາ ຂອງ ການ ສົນທະນາ,  ແລະ ຂ� ໃຫ້  ຜູ້ ເຂ້ົາຮ່ວມ ໃຫ້ການ ຍິນ ຍອມ 
ທາງ ວາຈາ  ກ່ອນ ກາ  ນ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ.  ສ�າລັບ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 10-14 ປີ,  ແມ່ນໄດ້ ຮັບ ການ ເຫັນ ພ້ອມ   ແ ລະ ອະນຸຍາດ 
ຈາກ ພ�່ ແມ່  ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງ.

ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ສະ ເພາະ  ແລະ ການ ສ�າພາດ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ  ໄດ້ ຮັບ ຄັດ ເລືອກ ໂດຍ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ 
ບ້ານ  ແລະ  ເມືອງ,  ໂດຍ ອີງ ຕາມ ບັນທັດຖານ ທີ່ ໄດ້ ວາງ ອອກ ຊຶ່ງ ກວມ ເອົາ ອາຍຸ,  ເພດ, ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ,  ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ບ�່ ໄດ້ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ, 
ຜູ້ ທີ່ ແຕງ ງານ  ແລະ ຍັງ ບ�່ ທັນ ໄດ້ ແຕ່ງງານ,  ແລະ ຜູ້ທີ່ ເປັນ ສະມາຊິກ  ແລະ ບ�່ ເປັນ ສະມາ ຊິກ ຊາວ ໜຸ່ມ. ການ ສ�າພາດ  ແລະການ ສົນທະນາ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ເປັນ ພາສາ ທ້ອງ ຖິ່ນ,   ແລະ  ນ�າ  ໃຊ້ ຜູ້  ແປ ພາສາ  ໃນ ກ�ລະນີ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ . 

ທຸກ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ   ແລະ ການສ�າພາດ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ   ແມ່ນ ໄດ້ ນ�າ ໃຊ້ ທັງ ການ ອັດ ສຽງ  ຫຼື ຈົດ ບັນທຶກ ລະອຽດ  ໂດຍຜູ້ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ . ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ 
ທີ ມງານ ໄດ້ ສັງ ລວມ ເອົາ ຂ�້ ມູນ ທີ່ ໄດ້ ບັນທຶກ ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ວ່າທຸກ ຂ�້ ມູນ ສາ ມາດ ເກັບ ກ�າ ໄດ້ , ໃນ ເວລາ  ຄວາມ ຈ�າ ກ່ຽວກັບ ການ ສົນທະນາ 
ຍັງ ຄົງ ສົດ ຢູ່. ຕ�່ ມາ ຂ�້ ມນູ ທ່ີ ໄດ້ ບັນທຶກ ໄວ້  ເພ່ືອ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ເກບັ ຮັກສາ  ແລະ ການ ວິ ເຄາະ . ພະນັກງານ ເກບັ ກ�າ ຂ�້ ມນູ ໄດ້ ສະຫຼຸບ ນ�າ ກັນ  
ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ   ເພ່ືອ ແກ້ ບັນຫາ ທ່ີ ອາດ  ເກດີ ຂ້ຶນ ຫືຼ ຕ້ອງການປັບປຸງ, ສະ ນ້ັນ, ຈ່ຶງ ຮັບປະກັນ  ວ່າ ເຂົາ ເຈ້ົາ ສາມາດ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມນູ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ໝາຍ ຄົບ ຖ້ວນຈາກ 
ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ໄດ້. 

ຫຼັງຈາກ ສ�າ ເລັດ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ,  ສະມາຊິກ  ໃນທີ ມງານ  ໄດ້ມາ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ສອງ ມື້ ເພື່ອ ວິ ເຄາະຂ�້ ມູນ  ເພື່ອ ຮຽນ ຮູ້ ວິທີ ວິ  ໄຈຂ�້ ມູນ ດ້ານຄຸນ ນະ 
ພາ ບ. ຕ�່ ມາ ເຂົາ ເຈ້ົາ ໄດ້ ວິ ເຄາະ ຂ�້ ມນູ ເປັນ ເວລາ ຫຼາຍ ກວ່າ 10 ວັນ ພາຍ ໃຕ້ ການ ຊ້ີ ນ�າ ຂອງ ພະນັກງານ  ຈາກສະ ຖາ ບັນ ເບີ ເນັດ.  ເນ້ືອ ໃນ ຂອງ ການ ສົນທະນາ 
ກຸ່ມ  ໄດ້ ຮັບ ການ ວິ ເຄາະ ໂດຍ ຜ່ານ ການ ຄັດ ຈ້ອນ ເຂ້ົາໃນ ແຕ່ ລະ ຫົວ ຂ�້ ໃຫຍ່ຂອງ ການ ວິ  ໄຈ,  ເຊ່ິງຂົງ ເຂດ ຫັຼກ ໄດ້ ແກ່ ສາທາ, ສຶກສາ, ການ ມວີຽກ ເຮັດງານທ�າ, 

27 Jarakayan, R. (2002): The Ten Seed Technique. 
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ການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ.  ຫົວ ຂ�້  ແລະ ຫົວ ຂ�້ ຍ່ອຍ ໄດ້ ຖືກ ກ�ານົດ ຢູ່ ໃນຕາຕະລາງບັນ ທຶກ ຂ�້ ມູນຂອງ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ  ໂດຍ    
ນັກ ວິ ໄຈຫັຼກ 6 ທ່ານ ທີ່ ມາ ຈາ ກ ແຕ່ ລະທີມງານ  ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ,  ເຊິ່ ງ ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຕິດຕາມ ,  ໂດຍອີງ ຕາມ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງທາງດ້ານກຸ່ມ ອາຍຸ ຕ່າງ ໆ   ແລະ 
ມີ ການສົມ ທຽບ ຄ�າ ຕອບ ຂອງ ເພດ ຍິງ  ແລະ  ເພດ ຊາຍ. ຂ�້ ມູນ ດິບ ໄດ້ ດຶງ ອອກ ຈາກ ພາສາ ລາວ  ແລະ  ແປ ປາກ ເປ ົ່າ ເປັນ ການ ໃສ່ ລະຫັດ ເຂົ້າ ໃນ ໂປຼ ແກມ 
Excel  ເປັນ ພາສາ ອັງກິດ.   ເມື່ອ ຢູ່ ໃນ ແບບ ຂອງ  Excel  ແລ້ວ,  ໄດ້ ສະຫຼຸບ ສິ່ງ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ຢູ່ ໃນ ກຸ່ມ ຕ່າງໆ  ແລະ ຄ�າ ອະທິບາຍ ດ້ານ ສະພາບ  ໂດຍ ລວມ  
ໄດ້ຮັບ ການ ກະກຽມ ສ�າລັບ ແຕ່ ລະ ກຸ່ມ ຍ່ອຍ ຫຼັກ, ຈັດ ຕາມ ແຂວງ.  

1.6ສິ່ງທ້າທາຍແລະຂ�້ຈ�າກັດຂອງການວິໄຈ
ໃນ ໄລຍະ ຂອງ ການ ດ�າ ເນີນ ການ ວິ ໄຈ  ມີຫລາຍສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂ�້ຈ�າກັດ ດັ່ງ ນີ້:

ສິ່ງທ້າທາຍ

 y ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການປະກອບສ່ວນຈາກທຸກກະຊວງ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ກັບ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ເພາະມີພັນທະ ແລະ  
ບຸລິມະສິດອື່ນໆ. ມັນບ�່ງ່າຍເພື່ອຈະປະຕິບັດການວິ ໄຈໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໄລຍະເວລາ  ເນື່ອງຈາກ ວ່າ ໜຶ່ງ ໃນຈຸດປະສົງຂອງການ ວິ ໄຈ  ແມ່ນ 
ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ ແກ່ພະນັກງານ ໃນ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ, ບວກ ກັ ບການ ປ່ຽນ  ແປງ ຂ ອງພະນັກງານໃນທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ 
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິ ໄຈ: ດ້ວຍເຫດນີ້ກິດຈະກ�າຕ່າງໆຈຶ່ງໃຊ້ເວລາເກີນທີ່ໄດ້ກ�ານົດໄວ້.

 y ຄວາມຈ�າເປັນທີ່ໃຫ້ມີການແປພາສາຢ່າງປົກກະຕິລະຫວ່າງ ພາສາໃນການເຮັດວຽກ ສ�າລັບການວິ ໄຈ (ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ແລະ 
ການ ຄົ້ນ ພົບ ຄວາມດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນ ຕົວ ຈິງ,  ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມ 
ແລະ ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ, ຊຶ່ງອາດກ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມລ�າອຽງ ແລະ ຄວາມບ�່ຊັດ ເຈ ນ. ການສົນທະນາກຸ່ມ ໄດ້ດ�າ ເນີນ ໄປ ດວ້ຍການອັດ 
ສຽງເປັນພາສາລາວ, ແລະ ການວິໄຈເບ້ືອງຕົ້ນເປັນພາສາລາວ. ຈາກນັ້ນ ມີການແປເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ດ�າເນີນການວິໄຈ ແລະ ຂຽນບົດ 
ລາຍງານເພ່ີມເຕີມ,  ເຊ່ື ງຂ້ັນ ຕຶນດ່ັງກ່າວ ນ້ີອາດເຮັດໃຫ້ມກີານ ຕົກເຮ່ຍກ່ຽວ ກບັລາຍລະອຽດ, ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນບາງ 
ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍ.

 y ສ�າລັບຂະບວນການວິ ໄຈຂ�້ມູນມືສອງ, ມີ ຊັກ ຊ້າ ໃນ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ, ແລະ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າຂັ້ນຕອນສ�າ ເລັດ ແ ລ້ວ  ແຕ່ ຍັງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ທີຈ່ະຮູ້ວ່າຂ�້ມນູທີ ່ເກ ັບກ�າມາ  ນີທ້ີ ່ຄບົ ຊດຸ ແລ້ວ ບ�່.28 ນອກຈາກນ້ັນ, ບາງບົດລາຍງານທ່ີໄດ້ຮັບ ບ�່ໄດ້ຖືກວິ ໄຈໃນຕາຕະລາງສົມທຽບ ເນ່ືອງຈາກ 
ວ່າ ບ�່ ມີ ການແຍກຂ�້ ມູນຕາມອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ (ເຖິງແມ່ນວ່າ ກຸ່ມອາຍຸ 10-24 ປີ   ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງປະຊາກອນ ລວມ).

ຂ�້ຈ�າກັດ

 y ມີຂ�້ຈ�າກັດຫຼາຍຢ່າງຕ�່ກັບການເກັບກ�າຂ�້ມູນມືໜຶ່ງ ແລະ ການວິໄຈຂ�້ມູນ,  ເຊິ່ງສັງ ລວມ ໃນເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 9. ເຖິງແມ່ນໄດ້ກ�ານົດ 
ບັນທັດຖານຕ່າງໆ ໃນການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມ ແລະ ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ, ແຕ່ບາງຄັ້ງການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມ  ແມ່ນອີງໃສ່ຄົນທີ່ມີໜ້າຢູ່ໃນເວລານັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຈ�ານວນຂ�້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ້ເກັບກ�າ, ຄ�າຄິດເຫັນຂອງນັກວິໄຈຫຼາຍຄົນທີ່ ແຕກຕ່າງ 
ກັນ, ເຊິ່ງອາດຈະ ເກີດ ໃຫ້ ມີຄວາມລ�າອຽງຕ�່ກັບການຕີຄວາມໝາຍສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ.

 y ໂດຍລວມແລ້ວ, ຂະບວນການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ ໄດ້ ຄົ້ນ ພົບຫຼາຍ ຂ�້ມູນທີ່ພົວພັນກັບຄົນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ, ໄດ້ພົບເຫັນຂ�້
ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບ: ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ; ການສຶກສາ; ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ; ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ພາຍໃນປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ອີງຕາມທີ່ຕັ້ ງພູມສັນຖານ, ຂ�້ມູນທີ່ມີຢູ່ຈ�ານວນຫຼາຍ ແມ່ນສຸມຢູ່ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນທາງ 
ກົງກັນຂ້າມ, ສ�າລັບຫົວຂ�້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມ ມີຂ�້ມູນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂະຫຍາຍ
ຂອບເຂດການວິໄຈສ�າລັບຫົວຂ�້ນີ້. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ປະກົດເຫັນວ່າບ�່ໄດ້ມີການເວ້ົາເຖິງຫຼາຍໃນບັນດາຂ�້ມູນຕ່າງໆທີ່ ຄົ້ນ ພົບ ແມ່ນ: ບັນຫາດ້ານ 
ສຸຂະພາບດ້ານອື່ນໆທີ່ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງສ�າລັບຄົນໜຸ່ມ, ເປັນຕົ້ນ ອຸບັດເຫດ, ການນ�າໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ; ການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຄວາມສ່ຽງ,   ເຊັ່ນ ວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ ປົກປ້ອງເດັກ; ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ. ພ້ອມ 
ກນັນ້ັນ ກ�ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າຂ�້ມນູຕ່າງໆທ່ີຄ້ົນ ພົບ ສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນ ກ່ຽວ ກບັບັນຫາຕ່າງໆທ່ີຊາວໜຸ່ມປະເຊີນ, ແທນທ່ີຈະ ແມ່ ນກຽ່ວ ກບັຄຸ່ນຄ່າ  
ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ ທີ່ ສາມາດ ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກ ເຂົາ. 

 y ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາທີ່ມີຢູ່ ບ�່ມີມາດຕະຖານດຽວ ກັນ ລວມທັງ  ການແຍກກຸ່ມອາຍຸ, ຂອບ ເຂດ ພູມສັນຖານ, ປີການຈັດພີມ ແລະ 
ວິທີການວິ ໄຈ. ສະນັ້ນ, ຂ�້ມູນທີ່ໄດ້ສັງລວມຢູ່ ໃນການວິເຄາະຂ�້ມູນ ມືສອງ ດັ່ງກ່າວກ�່ບ�່ງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະສົມທຽບ ຫຼື ສະຫຼຸບໄດ້. ເຖິງ 
ຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ເທ່ົາທ່ີສາມາດດ�າ ເນີນ ໄດ້, ພາກ ນ້ີ ຂອງ ການວິໄຈສະພາບຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນພາບລວມ ແລະ ການສັງ 
ລວມເອົາຂ�້ມູນມືສອງທີ່ມີຢູ່ທີ່ກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ ຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ.

28 ເນື່ອງຈາກວ່າ ຫຼາຍບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ສປປ ລາວ ບ�່ໄດ້ຮັບການຈັດພິມ, ຫຼື ບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍດາຍ, ການວິໄຈຂ້ມູນມືສອງ ຕ້ອງອີງໃສ່ສະມາຊິກຂອງຄະນະຊີ້ນ�າ 
ແລະ ຄະນະວິຊາການ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກ�ານົດ ແລະ ສະໜອງບົດລາຍງານໃຫ້.
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IIກອບວຽກໃນລະດັບຊາດທີ່ສະໜັບສະ
ໜູນຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
2.1ກອບນິຕິກ�າແຫ່ງຊາດທີ່ສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມ
 ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ  ແຫ່ງ ຊາດ (NSEDP), 2011-2015,  ໄດ້ ວາງບັນດາ ມາດ ຕະການ  ເພື່ອ ບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ສະ ຫັດສະຫວັ ດ ເພື່ອ       
ກາ ນພັດ ທະນາ ພາຍ ໃນ ປີ 2015,  ເຊິ່ງການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸ ດ ແມ່ນໜຶ່ງ ໃ ນບູລິ ມະ ສິດ ຫຼັ ກ.  

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສູນກາງ ຊາວໜຸ່ມ ໄດ ້  ຖືກ ໝອບ ໝາຍ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ/ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ແຕ່ວ່າ ສປປ ລາວ 
ຍັງບ�່ມີນະໂຍບາຍ ຫຼື ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສະເພາະສ�າລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ການທົບທວນບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າທີ່ມີຢູ່ ໄດ້ປະເມີນບັນດາກົດ 
ໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ສະບັບທ່ີໄດ້ປະກາດໃຊ້ ເພ່ືອກ�ານົດວ່າພາກໃດຂອງກດົໝາຍເຫ່ົຼານ້ັນ ມຄີວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 10-24 ປີ. ມີຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື   ເນັ້ນ ໃສ່ບາງ ຈຸດ   
ແລະ ໃຫ້ທິດທາງສ�າລັບການພັດທະນາຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບ�່ໄດ້ກ�ານົດຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງຕ�່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ມີ ປະ ເດັນສະເພາະ 
ຕ�່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກ�ຕາມ, ເປັນຕ້ົນແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໄພພິບັດ, ນະ   ໂຍບາຍ ແຫ່ງ ຊາດດ້ານ ໂພ ສະນາ ການ ແລະ ຍຸດທະສາດສ�າລັບການພັດທະນາທັກສະ 
ແລະ ການຈ້າງງານ ໃນ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອ ສ້າງຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ແນວທາງນະ ໂຍບາຍ ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ແລະ ແຜນງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ມີຄວາມສ�າຄັນທີ່ຕ້ອງ ເຂົ້າ 
ໃຈ 2 ອົງປະກອບຫັຼກ ໃນ ສປປ ລາວ ຄື: ມະຕິຕົກລົງ ສີ່ບຸກທະລ ຸຂອງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ 9 ຂອງ ພັກທີ່ເຍື່ອງທາງການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ 
ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຜັນ ຂະຫຍາຍ  ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ ບັດນະ ໂຍບາຍ ສາມສ້າງ. 

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກ�ານົດໄວ້, ລັດຖະບານໄດ້ພັດທະນາ ສີ່ເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ບຸກທະລຸ ດັ່ງ ລຸ່ມນີ້29

1. ບຸກທະລຸ ແນວ ຄວາມ ຄິດ  ໂດຍ ການ ປົດ ປ່ອຍ  ແລະ  ແກ້ ໄຂ ແນວ ຄິດ ອະນຸລັກທີ່ ບ�່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ, ຄວາມ ບ�່ ລະມັດລະວັງ  ແລະ ຄວາມ ບ�່ ເປັນ 
ທ�າ; 

2. ບຸກທະລຸ ດ້ານການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ສ້າງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ 
ໃນ ຫຼາຍ ຂົງ ເຂດ ອີງ ຕາມ ສະພາບ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ; 

3. ບຸກທະລຸ ດ້ານການ ແກ້ ໄຂ ລະບົບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບ�ລິຫານທ່ີ ເປັນ ຕົວ ຢັບຢ້ັງ ການ ຜະລິດ ເປັນ ສິນຄ້າ (ຜົນ ຜະລິດທ່ີ ສ້າງ ຂ້ຶນ ເພ່ືອ ຈຸດປະສົງ ທາງ ການ 
ຄ້າ)  ແລະ ການ ສະໜອງ ການ ບ�ລິການ;

4. ບຸກທະລຸ ດ້ານ ການ ລົບ ລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ ຂອງ ປະຊາຊົນ,  ໂດຍ ການ ຊອກ ຫາ ແຫ່ຼງທຶນ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ສ່ົງ ເສີມ ພິ ເສດ, ສ້າງ ພ້ືນຖານ ໂຄງ ລ່າງ 
ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໂດຍ ການ ກ�ານົດ ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ເປັນ ບຸລິມະສິດ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ເພື່ອ ໃຫ້ ເປັນ ຕ່ອງ ໂສ້ ໃນ ຂົງ ເຂດ ການ ພັດທະນາ 
ອື່ນ. 

ເປົ້າ ໝາຍ ສີ່ ບຸກທະລຸ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຈ�າ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ເຊື່ອມ ສານ ເຂົ້າກັນ  ແລະ    ເພື່ອ  ບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ດັ່ງກ່າ ວນີ້ , ລັດຖະບານ ໄດ້ ກ�ານົດ ທິດ ທາງດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ, 
ໜຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ກ� ່ແມ່ນວຽງ ກງານ  ສາມ ສ້າງ:

1. ສ້າງ ແຂວງ ໃຫ້ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ຍຸດ ທະ ສາດ;
2. ສ້າງ ເມືອງ ໃຫ້ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ເຂັ້ມ ແຂງ ຮອບດ້ານ  ແລະ; 
3. ສ້າງ ບ້ານ ໃຫ້ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ພັດທະນາ.

  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ບ�່ ໄດ້ ກ່າວສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ, ແຕ່ກ�່ ເປັນ ທິດ ແນະ ນ�າທີ່ສ�າຄັນຕ�່ກັບວຽກ ງານ ການ ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ  ແລະ 
ເຍົາວະ ຊົນ. ຕົວຢ່າງ, ເພ່ືອບັນລຸໄດ້ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຈະຕ້ອງອາໃສກ�າລັງແຮງງານເປັນຫັຼກ, ເຊ່ິງຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ 
ຊາວ ໜຸ່ມ.

ມີບາງກົດໝາຍທີ່ ຮີບ ໂຮມໄດ້  ໄດ້ກ່າວ ເ ຖິງການ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມໂດຍກົງ, ຕົວຢ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ
ທິຂອງເດັກນ້ອຍ (2008), ຊຶ່ງຄ�າວ່າ ”ເດັກ” ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຈົນເຖິງອາຍຸ 18 ປີ. ນອກຈາກ ນັ້ນ  ຍັງ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (2007)    ເຊ ິ່ງ ເປົ້າ 
ໝາຍ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.  

29  ສີ່ບຸກທະລຸ ແມ່ນແປຈາກພາສາລາວເປັນອັງກິດ ສ�າລັບການວິໄຈນີ້ ແລ້ວແປກັບມາເປັນພາສາລາວອີກຄັ້ງ.
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ຢູ່ໃນກົດໝາຍອື່ນໆ, ຕົວຢ່າງ ກົດໝາຍ ຢາສູບ (2009), ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕ�ແມ່ນປະຊາກອນທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນມີບາງລັກສະນະພິເສດຂອງກົດໝາຍ 
ໄດ້  ແນ ໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ແລະ ຍັງ ມີ ບົດ ບັນຍັດຫຼາຍສະບັບ ທີ່ ເວົ້າ ເຖິງຜົນກະທົບຕ�່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໂດຍທາງອ້ອມ, ຕົວຢ່າງ ເຂດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູບຢາໄດ້.

ໃນ ກົດໝາຍ ຈ�ານວນ ກວ່າ 93 ສະບັບ  ໃນ ສປປ ລາວ,  ບ�່  ມີ ສະບັບ ໃດທີ່ກ່າ ວ ໂດຍ ກົງຕ�່ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ.  ໃນ ກົດໝາຍ 17 ສະບັບ 
ທີ່ມີ  ເນື້ອ ໃນ ທີ່ພົວພັນ ກັບ  ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເດັກນ້ອຍ ( ເບີ່ ງຕາຕະລາງ 1) ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອປົກ ປ້ອງພວກ ເຂົາ  ແຕ່ ໃນ ຕົວ ຈິງ ກົດ ໝາຍເຫລົ່ານີ້ ມີ ຜົ ນ ໃນ 
ຂອບ ເຂດ ຈ�າ ກັດ ຍ້ອນ ຂາດການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດທີ່ ມີ ປະ ສິດ ຕິ ຜົນ  ແລະ ປະຊາຊົນ ທົ່ວ ໄປຍັງບ�່ ທັນ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ມີ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າ ວ. 

ຕາຕະລາງ1:ບັນດາກົດໝາຍທີ່ມີຈຸດສຸມກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) 2012

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�າເນີນຄະດີອາຍາ 2004

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາ [ລວມທັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ] 2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ 2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 2010

ກົດໝາຍຄອບຄົວ 2008

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາ ສຸຂະພາບ 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

 ເຊັ່ນ ດຽວກັນ   ນະ ໂຍບາຍ ແລະ  ແຜນການ ບ�່ ໄດ້ ກ�ານົດສະ ເພາະ  ແລະ ຈະ ແຈ້ງ ກ່ຽວ ກັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ແຕ່ ລວມພວກ ເຂົາເຂົ້າ  ໃນ  ກຸ່ມປະຊາກອນ ທົ່ວ 
ໄປ,    ເຊິ່ງຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ສະ ເພາະ  ແລະ ທັດສະນະ  ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າບ�່ ຄ່ອຍ ໄດ້  ຖືກຄ�າ ນຶ່ງ ເຖິງ ວ່າມີ ຄວາມແຕກ ຕ່າງ ຈາກ ກຸ່ມ ອາຍຸ ອື່ນໆ.   ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ມີ  
ຜົນ ສະທ້ອນ ຫຼາຍ ຢ່າງຕ�່ ກັບສຸຂະພາບ, ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການ ປົກ ປ້ອງຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ   ແລະ ການ ຂາດຍຸດ ທະ ສາດສະ ເພາະ ສ�າ ລັບຊາວ ໜຸ່ມ ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ຈ້າງ ງານ ອາດ ມີ ຜົນ ກະທົບ ໃນ ທາງ ລົບຕ�່ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ສປປ ລາວ   ໃນ ການ ແຂ່ງຂັນ ກັບ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ.

ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກລິາ ເຊ່ິງ ເປັນ ຫັຼກໃນການບັນລຸພັນທະຂອງລັດຖະບານ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນດ�າເນີນງານ ແຫ່ງຊາດສ�າລັບແຜນງານການສຶກສາ 
ສ�າລັບໝົດທຸກຄົນ (2003-2015)    ໂດຍ  ເນັ້ນໃສ່ສາມໜ້າວຽກຕົ້ນຕ� ປະກອບດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ 
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ. ເພື່ອບັນ ລຸເປົ້າໝາຍ ໃນ ການ ເພີ່ມຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນມັດທະ 
ຍົມຕອນຕົ້ນ, ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນທີ່ ຕ້ອງສຸມ ໃສ່ ການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງໃນທຸກລະດັບຂອງຊັ້ນຮຽນ. 

ນອກນັ້ນ, ໃນລະດັບສາກົນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮ ອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ, ຂ�້ຕົກລົງສາກົນ ແລະ ຂ�້ຕົກລົງສ່ອງຝ່າຍ ແລະ ບົດບັນທຶກ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫາສະເພາະໃດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນຕ�່ກັບຊາວໜຸ່ມ, ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍແຜນດ�າເນີນງານ ຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍ 
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD PoA), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC), ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບ 
ຂອງການຈ�າແນກຕ�່ແມ່ຍິງ (CEDAW), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ ແລະ ບັນດາຂ�້ຕົກລົງຟ້ືນຖານຂອງ ອົງການແຮງງານສາກນົ, ແລະ 
ບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈ�າ (MoU) ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ. ຂ�້ຕົກລົງ ແລະ 
ສົນທິສັນຍາເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນບັນດານະໂຍບາຍ ລວມທັງ ນະໂຍບາຍ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (2005), ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ 
ກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (2006), ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (2011-2015), ແລະ ນະໂຍບາຍ, 
ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ (2011-2015), ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານກ່ຽວກັບ 
ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ HIV/AIDS/STI ແລະ ອື່ນໆ. 
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2.2ແຜນງານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ໃຫ້ທືນແລະລັດຖະບານສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ
ການສັງ ລວມແຜນງານແຫ່ງຊາດທີ່ ມີ ຢູ່ ກ່ຽວກັບກິດຈະກ�າສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມສ�າຄັນຢ່າງຍິ່ງ ສ�າລັບການວາງແຜນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

 ໃນ ການ ວ ິ ໄຈ ນີ້, ໄດ້ກ�ານົດທັງໝົດ 48 ແຜນງານ, ໃນນັ້ນ ເຫັນວ່າ 33 ແຜນງານຖືກເງື່ອນໄຂທີ່ວາງ ອອກ  ແລະ ສາ ມາດນ�າ ໃຊ້ ເຂົ້າ  ໃນການ ວິ ໄຈ. ສ່ວນ 
15 ແຜນງານທ່ີເຫຼືອທີ່ໄດ້ ຮັບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຫຼື ຄົ້ ນພົບທາງ online ແຕ່ບ�່ໄດ້ນ�າ ໃຊ້ ໃນ ການ ວ ິ ໄຈ ເນື່ອງຈາກ: ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນ ຂອບ  
ເຂດ ຈ ຳກັດ (ຈ�ານວນ 1  ແຜນ ງານ), ຈ�ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈ�າກັດ (ຈ�ານວນ 3  ແຜນ ງານ), ບ�່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄົນໜຸ່ມ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 10-24 
ປີ (ຈ�ານວນ 6  ແຜ ນງານ), ຂ�້ມູນທີ່ມີຢູ່ບ�່ພຽງພ� (ຈ�ານວນ 3  ແຜນ ງານ), ຫຼື ບ�່ແມ່ນແຜນງານ ( ແມ່ ນການຄົ້ນຄ້ວາ ຫຼື ນະໂຍບາຍພື້ນຖານ) (ຈ�ານວນ 
2  ແຜນ ງານ) (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4, ຕາ ຕະລາງ 1  ແລະ 2  ສ�າລັບລາຍລະອຽດ). 

ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ   31 ແຫ່ງ ໄດ້ມສ່ີວນຮ່ວມກບັແຜນງານທ່ີມເີງອືນໄຂທ່ີໄດ້ກ�ານົດໄວ້,  ໃນ ນ້ັນຫຼາຍກວ່າ 1 ອົງການໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼາຍ ກວ່າ ໜ່ຶງແຜນງານ 
(ຕາຕະລາງ 2). ແຜນງານທີ່ມີເງື່ອນໄຂສ່ວນໃຫຍ່ (88%) ເປັນແຜນງານກ�າລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ, ໃນຂະນະທີ່ 4 ແຜນງານ (13%) ໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ�າເລັດໄປແລ້ວໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ບ�່ໄດ້ກ�ານົດກ່ຽວ ກັ ບ ແຜນງານໃນອະນາຄົດ. ທັງໝົດ 7 ແຜນງານ (21%)  ແມ່ນ  ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ໃນລະດັບຊາດ. ແຜນງານທີ່ເຫຼືອກວມເອົາ ສີ່ແຂວງ ໃນຈ�ານວນ 17 ແຂວງທັງໝົດ. ແຂວງທີ່ມີ ແຜນ ງານ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 13 ແຜນງານ (39%);  10 ແຜນງານ (30%) ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, 9 ແຜນງານ (27%) ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, 8 
ແຜນງານ (24%) ຢູ່ ແຂວງຈ�າປາສັກ ແລະ 7 ແຜນງານ (21%) ມີຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ  ແຂວງ ສາລະວັນ (ເບິ່ງຮູບພາບທີ 1,  ເອກ ະສານ ຊ້ອນ 
ທ້າຍ 4). ແຂວງທີ່ມີ ແຜນ ງານໜ້ອຍສຸດແມ່ນ ຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ�້າທາ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ເຊກອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ບາງແຂວງທີ່ຍັງຖືວ່າ 
ເປັນແຂວງຫ່າງ ໄກຊອກ ຫຼີີກ ແລະ ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ, ມີຈ�ານວນແຜນງານກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມຂ້ອນຂ້າງດີພ� ສົມຄວນ, ເຊັ່ນ ແຂວງ ອັດຕາປື, 
ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ ເຊິ່ງແຕ່ລະແຂວງ ມີ 4 ແຜນງານ. 

ຫຼາຍແຜນງານທີ່ໄດ້ເກັບ ກ�າ  ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ຂອບເຂດຈ�າກັດ ລວມທັງຂອບ ເຂດພູມສັນຖານ ຫຼື ຈ�ານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈ�າກັດ. ບັນຫາ ອື່ນ ອີກ ທີ່ ພົບ ເຫັນ ແມ່ນ ແຜນງານຕ່າງໆບ�່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນຢ່າງເໝາະສົມ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ຖ້າບ�່ມີ ການ ປະ ເມີນທີ່ ສະ 
ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ແຜນ ງານມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ບ�່ ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າ ແຜ ນງາ ນ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການຜັນຂະຫຍາຍ 
ໃນວົງກວ້າງຕື່ມ ອີກຫຼື ບ�່ .  

ຕາຕະລາງ2:ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະກະຊວງ(n=30)ທີ່ໄດ້ດ�າເນີນແຜນງານທີ່ພົວພັນກັບຊາວໜຸ່ມຢູ່ສປປລາວ,ແລະ
ປະເພດຂອງແຜນງານທີ່ໄດ້ສະໜອງ

 ອົງການຈັດ ຕັ້ງ ສາ
ທາ

SR
H

/H
IV

ສຶກ
ສາ

ກາ
ນ ພ

ັດທ
ະນ

າ ທ
ັກ ສ

ະ
ກາ

ນ ຈ
້າງ

 ງາ
ນ

ກາ
ນ ນ

�າ ໃ
ຊ້ ຢ

າ ເສ
ບ ຕ

ິ

ຄວ
າມ

 ພິກ
ານ

ກາ
ນ ມ

ີ ສ່ວ
ນ ຮ

່ວມ

ກາ
ນ ປ

ົກ ປ
້ອງ

ກາ
ນ ຫ

ຼຸດຜ
່ອນ

ູວາ
 ມສ

່ຽງ

ອົງການ ສປຊ  
ແລະ ອົງການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ30

1 ອົງການ UNESCO           

2 ອົງການ WHO           

3 ອົງການ UNICEF           

4 ອົງການ UNFPA           

5 ອົງການ ອາຫານ ໂລກ           

6 ອົງການ ທະນາຄານ ໂລກ           

iNGOs

7 ອົງການ Plan ສາກົນ           

8 ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ           

9 ອົງການ CARE ສາກົນ  ປະຈ�າ ສປປ ລາວ           

10 ອົງການ Power International           

11 ອົງການ Handicap International           

12 ອົງການ World Education ປະຈ�າ ສປປ ລາວ           

30 ໄດ້ມີການຕິດຕ�່ LCDC ເຊິ່ງປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການວິໄຈນີ້
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iNGOs

13 ອົງການ ຄຼິດສະ ຕຽນ ຂອງ ປະ ເທດ ນ� ເວ ປະຈ�າ  ສປປ ລາວ           

14 ອົງການ AFESIP           

15 ອົງການ ຮຽນ ຮູ້ ຊຸມ ຊົນ ສາກົນ (Community Learning International)           

16 ອົງການ ADRA           

17 ອົງການ ບ້ານ ຈຸ ດສຸມ ສາກົນ           

18 ສະມາຄົມ ອາສາ ສະໝັກ ສັນຕິ           

19 ອົງການ Friends International           

20 ອົງການ Action With Lao Children           

ລັດຖະບານ ລາວ

21 ກະຊວງ ສາທາ           

22 ກະຊວງ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ           

23 ກະຊວງ ຖະ ແຫຼ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�າ  ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ           

24 ສູນ ຕ້ານ HIV/AIDS/STIs           

ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ມະຫາຊົນ ລາວ  
ແລະ ສະມາຄົມ ບ�່ 
ຫວັງ ຜົນ ກ�າ ໄລ30

25 ວິທະຍຸ ຊາວ ໜຸ່ມ ລາວ           

26 ອົງການ ຊາວ ໜຸ່ມ           

27 ສະຫາ ພັນ ແມ່ຍິງ           

28 ສະມາ ຄົມສົ່ງ ເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວລາວ           

29 ສະມາຄົມ ທັກ ສະ ຊີວິດລາວ           

30 ອົງການ ກາ ແດງ ລາວ           

31 ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດ ໜຸ່ມ ຂອງ ປະ ເທດ ລາວ

ຂົງເຂດທີ່ແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການສຶກສາ (39%), ການພັດທະນາທັກສະ (36%), ການປົກປ້ອງ (27%), SRH/HIV 
(21%) ແລະ ສາທາ/ສຸຂະ ພາບທ່ົວໄປ (15%). ປະເພດແຜນງານອ່ືນໆໄດ້ກ�ານົດໄວ້ໃນຮູບທີ 2  ເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ 4.  ແຕ່ລະແຜນງານ 
ອາດກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 1 ປະເພດ, ສະນັ້ນ ຕົວເລກລວມບວກເຂົ້າກັນຈຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 33 ແຜນງານ. 

ມຫຼີາຍແຜນງານບ�່ໄດ້ກ�ານົດເປ້ົາໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງຕ�່ກບັຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກ ແຜນ ງານ ນ້ັນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ 
ກ�່ຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ທຸກແຜນງານຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ລວມເອົາບາງຈຸດສຸມ ກ່ຽວກັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 10-24 ປີ, ປະຊາກອນເປົ້າໝາຍສະເພາະ 
ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ບາງແຜນງານມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງກຸ່ມປະຊາກອນເປົ້າໝາຍ. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເດັກນ້ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມ (30%), ຊາວ 
ໜຸ່ມໂດຍທົ່ວໄປ (27%), ເດັກນ້ອຍຊັ້ນປະຖົມ (24%), ຊາວໜຸ່ມທີ່ບ�່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ (18%), ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ດ້ອຍ ໂອກາດ ຫຼື ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ 
(18%). ກຸ່ມປະຊາກອນ ເປົ້າ ໝາຍອື່ນໆທີ່  ແບ່ງ ຕາມ ແຜ ນງານ  ແມ່ນ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃນ ຮູບທີ 1 ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ ບ�່ ໄດ້ ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມ 
ຊາວໜຸ່ມ  ເຊັ່ນ ເພດ  ແ ລະ  ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ ຖືກຈັດ ໃຫ້ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ ກວ່າ ຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນ ການຕັດສິນໃຈ. 

ການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ແຜນ ງານ ສ່ວນ ໃຫຍ່ (97%) ທີ່   ເກັບ ກ�າ ໄດ້  ມີ ລະບົບ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ຢູ່ ແລ້ວ.  ໃນ ນັ້ນ, 13  ແຜນ ງານ (41%)  ໄດ້  ສ�າ ເລັດ ການ ປະ 
ເມີນ ຜົນ  ໄລຍະ ກາງ ຫລື ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ສຸດ ທ້າຍ ສ�າລັບໂຄງການ ໃນ ໄລຍະ ປັດຈຸບັນ ຫຼື  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ, 19  ແຜນ ງານ (59%)  ໄດ້ ສະໜອງ ຂ�້ 
ມູນ ໃນ ການ ຕິດຕາມ ຫຼື ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ 12  ແຜນ ງານ (38%)  ໄດ້ ກ�ານົດ ເວລາ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ໃນ ອະນາຄົດ. 

ຂ�້ ຈ�າກັດ ສ�າຄັນ ຂອງ ຫຼາຍ ແຜນ ງານ ທີ່ ເນັ້ນ ໃສ່ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຂາດ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ຢ່າງຮອບດ້ານ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ແຜນ 
ງານ ສ່ວນ ຫຼາຍ ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ຕົນ ເອງ ມີ ລະບົບ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ,  ແຕ່ຍັງຈ�າກັດ  ໃນ ການ ປະ ເມີນ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ລົງທຶນ ໃສ່ ເພື່ອປະຕິບັດ 
ແຜນ ງານ, ຂັ້ນ ຕອນ ປະຕິບັດ  ແລະ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ,  ເປັນ ຕົ້ນ ຈ�ານວນ ອາສາ ສະໝັກ ເພື່ອນ ສອນ ເພື່ອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ, ຈ�ານວນ ສູນ ດ�າ ເນີນ ງານ 
ທີ່ ໄດ້ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ, ຫຼື ຈ�ານວນ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ເຂົ້າ ເຖິງ ແຜນ ງານ ຫຼື ການ ບ�ລິການ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຂ�້ ມູນ ດັ່ງກ່າວ ມີ ຄວາມສ�າຄັນ, ການ ປະ ເມີນ ໝາກຜົນ ທີ່  
ໄດ້ ຮັບ  ແລະ  ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ສູງ ສຸດ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ເພ່ືອປະ ເມີນ ຄວາມ ມ ີປະສິດ ທິຜົນ ຂອງ ແຜນ ງານ, ຮັບປະກັນ ການ ປະຕິບັດ ທ່ີ ມີ ຫັຼກ ຖານ  ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດ ສັນ ຊັບພະຍາກອນ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ. ນອກຈາກ ນ້ັນ, ມນັ ຍັງ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດຖ້າ ຫາກ ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ  ສາມາດ ປະ ເມນີ ຂອບ ເຂດ ຂອງ 
ແຜນ ງານ  ແລະ ລະດັບ ຂອງ ການ ຮັບ ຮູ້  ແລະ ນອກຈາກ ນັ້ນ  ຍັງ ປະ ເມີນການ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ກັບ ກຸ່ມ ປະຊາກອນ ເປົ້າ ໝາຍ. 

ມພີຽງ ແຕ່ ແຜນ ງານ ຈ�ານວນ ໜ່ຶງ ເທ່ົາ ນ້ັນ  ປະກອບ ມ ີຕົວ ຊ້ີ ບອກ ດ້ານໝາກຜົນ  ແລະ ຜົນ  ໄດ້ ຮັບ ທ່ີ ສູງ ສຸດ, ຕົວຢ່າງ ອົງການອົງການ ອານາ ໄມ ໂລກ (WHO)  
ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ການ ສ�າ ຫຼວດ ແມ່ ກາ ຝາກ ເພ່ືອ ປະ ເມີ ນຜົນ ກະທົບ ຂອງ ການ ຂ້າ ແມ່ ທ້ອງ; ອົງການ ຄົນ ພິການ ສາກົນ (Handicap International)  ໄດ້ 



14

Ma
pp

in
g

ວາງ ແຜນ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ພື້ນຖານ  ແລະ ຕິດຕາມ ການ ສ�າ ຫຼວດດ້ານ ຄວາມ ຮູ້, ທັດສະນະ  ແລະ ການ ປະຕິບັດ (KAP)  ເພື່ອ ປະ ເມີນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທາງ ຖະໜົນ  ແລະ ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ;  ແລະ ອົງການ UNICEF  ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ໄດ້ ສົມ ທຽບ ຄວາມ ຮູ້  
ແລະ ພຶດຕິ ກ�າ ລະຫວ່າງ ນັກຮຽນ ທີ່ ໄດ້ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ທີ່ ມີ ຫຼັກສູດ  ແລະ ບ�່ ມີ ຫຼັກສູດ ການ ສຶກສາ ທີ່ ເນັ້ນ ທັກ ສະ ຊີວິດ. ບາງ ແຜນ ງານ ໄດ້ ລາຍ ງານ ການ  
ປະ ເມີນ ດ້ານຄຸນະພາບ ກ່ຽວ ກັບບຸກຄະລາ ກອນ  ແລະ/ຫຼື ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ.  

ຂ�້ມູນ ແລະ ບົດລາຍງານຂອງແຜນງານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ�່ມີການ ເປີດ ກວ້າງ ສູ່ ສາທາລະນະ ຊົນ - ເຖິງແມ່ນວ່າແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ດ�າເນີນການປະເມີນ 
ຜົນກາງສະໄໝ ຫຼື ການປະເມີນຜົນສຸດທ້າຍ,  ການ ເຂົ້າ ເຖິງຜົນຂອງ ການ ປະ ເມີນມີ ຄວາມ ຈ�າກັດ, ຫຼື ມີ ບາງການປະເມີນຜົນກ�າລັງ ດ�າ ເນີນ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນ 
ຕອນ ສຸດ ທ້າຍ   ໃນ ເວລາ ການ ເກບັ ກ�າ ຂ�້ ມນູຂອງ ການ ວິ ໄຈ ນ້ີ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຈ່ຶງ ມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີຈະປະເມນີການຂອບ ເຂດ ແລະ ຄວາມມປີະສິດທິ 
ຜົນຂອງແຜນງານຕ່າງໆ. ນອກ ຈາກ ນັ້ ນ, ບ�່ມີລະບົບການ ຕິດຕາມ   ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນໃດທີ່ໄດ້ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນວ່າມີການເກັບກ�າຂ�້ມູນແຍກຕາມອາຍຸ.  

ຮູບແບບການນ�າໃຊ້ອາສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ນິຍົມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຜນງານທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານສຸຂະພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ຂ�້ມູນການ ຕິດຕາມ   ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ສ�າລັບແຜນງານການສຶກສາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ແມ່ນມີ ແຕ່ ເກັບ 
ກ�າຈ�ານວນອາສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພ່ືອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເທົ່າ ນັ້ນ ແລະ ຈ�ານວນປະຊາກອນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງອາ 
ສາສະໝັກເພື່ອນສອນເພື່ອນ 

ຮູບທີ1:ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານສ�າລັບເຍົາວະຊົນແລະຊາວໜຸ່ມ(n=33)
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ຍິງ

ແມ
່ຍິງຂ

າຍບ
�ລິກ

ານ

ກຸ່ມ
ຊົນ

ເຜົ່າ

ກຸ່ມ
ຊາວ

ໜຸ່ມທ
ີ່ມີຄ

ວາມ
ສ່ຽ

ງ

ຊາວ
ໜຸ່ມນ

ອກ
ໂຮ

ງຮຽ
ນ

27  ແຜນ ງານ (82%)  ແມ່ນ ໄດ້ຮັບ ທຶນ ຈາກ ພາຍ ນອກ ໂດຍ ຜ່ານ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ຈາກ ລັດຖະບານ ຕ່າງປະ ເທດ,  ເປັນ ຕ້ົນ ຜ່ານອົງການ AusAID, USAID, 
ລັດຖະບານ ປະ ເທດ ລຸກ ຊ�າ ບວກ,  ແລະ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU),  ແລະ ອົງການ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ສປຊ  ແລະ NGOs,  ເປັນ ຕົ້ນ ອົງການ ອະນາ ໄມ ໂລກ 
(WHO), UNICEF, ອົງການ ສາກົນ ບ�ລິການ ປະຊາຊົນ (PSI),  ແລະ ກອງ ທຶນ ໂລກ  ເພື່ອ ຕ້ານ ພະຍາດ AIDS, ວັນນະ ໂລກ  ແລະ  ໄຂ້ ມາ ເລ ເຣັຍ 
(GFATM). ມີ ພຽງ ສອງ ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ເປັນການ ໃຫ້ ທຶນ ຂອງ ລັດຖະບານ ລາວ  ແລະ ອີກສີ່ ໂຄງການ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ກ�ານົດ ແຫຼ່ງທຶນ. ຂົງ ເຂດ ທີ່ ໄດ້ 
ຄວາມ ສົນ ໃຈຈາກ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ພາຍ ນອກສ່ວນ ຫຼາຍ ແມ່ນດ ້ານການ ສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແ ລະ ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ.

ມີສອງ ແຜນ ງານ  ທີ່ ໄດ້ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ໄດ້ມີ ການ ຢຸດ ສະ ງັກ ຫຼື ບ�່ ສາມາດ ສືບຕ�່ ໄດ້ ເພາະ ຂາດທຶນ ສະໜັບສະໜູນ.  ສ່ວນແຜນ ງານ ອື່ນໆ ຍອມ ຮັບ ວ່າ ແຜນ 
ງານ ຂອງ ຕົນ ເອງ ແມ່ນ ອາ ໃສ  ແຫຼ່ງທຶນ ພາຍ ນອກ ເປັນ ຫຼັກ  ແລະ ອາດບ�່ ສາມາດສືບ ຕ�່ ໄດ້ ຖ້າ ຫາກ ມີ ການ ຖອນ ທຶນ. 

22  ແຜນ ງານ (67%)  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ກັບ ຫຼື  ຈັດ ຕັ້ງໂດຍກົງ ໂດຍ ກະຊວງ ຫຼື ກົມ ຢູ່ ຂັ້ນ ສູນ ກາງ,  ແຂວງ  ແລະ  ເມືອງ,  ເປັນ ຕົ້ນ ກະຊວງ 
ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ສາທາ, ກະຊວງ  ແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ, ກະ ຊວງ ຖະ ແຫຼ ງຂ່າວ, ວັດທະນະ ທ�າ  ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ, ສູນ 
ຕ້ານ ເອດ  ແລະ ພຕພ (CHAS),  ແລະ ກະຊວງ  ໂຍທາ ທິການ  ແລະ ຂົນ ສົ່ງ. ນອກຈາກ ນັ້ນ 12  ແຜນ ງານ (36%)  ໄດ້ ເປັນຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຫຼື  ໄດ້ ຈັດ 
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ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂດຍ ສະມາຄົມ ບ�່ ຫວັງ ຜົນ ກ�າ ໄລ ພາຍ ໃນ, ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ ຫຼື ສະມາຄົມ ທຸລະ ກິດ ພາຍ ໃນ  ເປັນ ຕົ້ນ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ (LYU), 
ສະມາຄົມສຸຂະພາບ ລາວ (LaoPHA), ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ (LWU), ອົງການ ກາ ແດງ ລາວ  ແລະ ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດ ໜຸ່ມ ຂອງ ລາວ (YEAL). 
ທັງ ໝົດ, 30  ແຜນ ງານ (91%)  ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ໂດຍ ຜ່ານ ການ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ກັບ ລັດ ຖະບານ ຫຼື ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ໃນ ທ້ອງ 
ຖິ່ນ. 

ການ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ລະ ຫວ່າງ ລັດຖະບານ  ແລະ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ  ຢູ່ ໃນ ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ ສ�າລັບ ຄວາມ ຍືນຍົງ  ແລະ ຄວນ 
ກວມ ເອົາ ໄລຍະ ການ ສ້າງ ຂີດ ຄວາມອາດ ສາມາດ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ  ແລະ  ໄລຍະ ເວລາ ການ ມອບ ຮັບ.  ໃນ ແຜນ ງານ ທ່ີ ຮີບ ໂຮມໄດ້ ກ�ານົດ ການ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ 
ໃນ ລະດັບ ສູງ ກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ   ແລະ ສະມາຄົມ ທີ່ ບ�່ ຫວັງ ຜົນ ກ ຳ ໄລ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ຕາມ ການ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ຖະ ແຫຼ ງການ 
ວຽງ ຈັນ  ປີ 2006.31 ມີ ພຽງ 10  ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້  ເວົ້າ ສະ ເພາະ ເຖິງ ການ ສ້າງ ຂີດ ຄວາມອາດ ສາມາດ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ການ ສ້າງ 
ຄວາມ ຂີດ ສາມາດ ອາດ ກວມ ລວ ມ ໃນ ແຜນ ງານ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກັນ, ຍັງ ບ�່ ມີ ຄວາມ ຈະ ແຈ້ງ ວ່າ ການ ຮ່ວມ ມື ແມ່ນ ດ�າ ເນີນ ແນວ  ໃດ  ແລະ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ 
ທ່ີ ພຽງພ� ບ�່  ໃນ ການ ພັດທະນາ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ  ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ   ແລະ ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ ຕ່າງໆ  ໃນ ຂ້ັນ ທ້ອງ ຖ່ິນ ເພ່ືອ ສືບ ຕ�່ ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ແຜນ 
ງານ ຕ່າງໆ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ. 

2.3ຂ�້ແນະນ�າຕ�່ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານ
 y  ກຸ່ມເປ້ົາ ໝາຍຂອງ ຫຼາຍ ແຜ ນງານສ່ວນ ຫຼາຍ  ບ�່ ແມ່ນ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ  ແລະ ຖືກ ຈັດ  ເຂ້ົາ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນລວມ ທ່ີຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ຈາກແຜນງານຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.
 y ໃນຫຼາຍກ�ລະນີ, ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ ແນ່ໃສ່ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມສ່ວນ ຫຼາຍ  ມັກຈະຖືວ່າ ພວກ ເຂົາ  ແມ່ ນເປັນຄົນກຸ່ມດຽວກັນທີ່ມີຄວາມຄືກັນໝົດ 

ແລະ ເປັນຜູ້ຮັບຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ເທົ່າ ນັ້ນ. 
 y ການສ້າງ ຫຼື ທົບທວນ ແຜນການ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນໂດຍ ຜ່ານທັດສະນະມູມມອງຂອງຄົນຮຸ້ນ 

ໜຸ່ມ”.  
 y ບັນດານະໂຍບາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພົວພັນກັບຊາວໜຸ່ມ ບ�່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ ທີ່ ຄວນ. ຄວາມສະເໝີພາບລະ 

ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຄວນ ໄດ້ 
ຮັບ ການ ປັບປຸງ  ໃນ ທຸກຂະ ແໜງ ການ.

 y ຂາດນະໂຍບາຍສະເພາະກ່ຽວກບັຊາວໜຸ່ມ ແລະ ອົງ ກອນຂອງລັດຖະບານທ່ີ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ຜູ້ປະສານງານຫັຼກ ວຽກ ງານ ຊາວໜຸ່ມ ເຊ່ິງສະ ແດງ 
ໃຫ້ ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ການຕິດຕາມ.

 y ຖ້າຫາກຊາວໜຸ່ມຈະກາຍເປັນກົນຈັກຂັບເຄ່ືອນການເຕີບໂຕຂອງປະເທດ, ມ ີຄວາມ ຈ�າ ເປັນທ່ີຕ້ອງ ມ ີການປະຕິບັດຫຼາຍສ່ິງຢ່າງ ເພ່ືອຮັບປະກັນ 
ແລະ ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການວາງແຜນ ແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມຈ�າເປັນທີຕ້້ ອງສ້າງກົນໄກ/ລະບຽບການ/ເວທີ ໃຫ້ແກ່ຄົນ 
ຮຸ້ນໜຸ່ມ ເພ່ືອຮັບປະກນັວ່າ ກະບອກສຽງຂອງຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຖືກຮັບຟັງ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນການຕັດສິນໃຈ 
ແລະ ການວາງແຜນການພັດທະນາ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, ລວມທັງການສ້າງແຜນການ ແຫ່ງ ຊາດ.

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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IIIສຸຂະພາບ
3.1ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານທາງດ້ານສຸຂະພາບຕ�່ກັບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ

ມ ີຫຼາຍ ກດົໝາຍທ່ີ ພົວພັນ ເຖິງ ສຸຂະພາບ ເຊ່ິງກດົໝາຍ ເຫ່ົຼານ້ັນ ປົກ ປ້ອງ ສິດທິ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໃນ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ດູ ແລ ສຸຂະພາບ  ແລະ 
ປົກ ປ້ອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ຈາກ ຄວາມ ອັນຕະລາຍທາງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ທີ່ ອາດ ເກີດ ຂື້ນ.

ມາດຕາ 4 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ສາທາລະນະ ສຸກ (2005) ກ�ານົດ ວ່າ ທຸກ ຄົນ  ຢູ່ ສປປ ລາວ, ລວມທັງຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ, ” ໂດຍ ບ�່ ໄດ້ ຄ�າ ນຶງ ເຖິງ ເພດ, ອາຍຸ  
ແລະ  ເຜົ່າ ພັນ, ຊາດ ກ�າ ເນີ ດ, ສາດສະໜາ  ແລະ ສະພາບ ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ” ມີ ສິດ ໄດ້ຮັບ  ການ ດູ ແລ ສຸຂະພາບ.     ໃນ ແງ່ຂອງນະ  ໂຍບາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສາທາໂດ ຍລວມ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ  ມີ ໜ້າ ທີ່ ຮັບປະກັນ ວ່າ  ທຸກ ຄົນ (ລວມທັງ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ) ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ດູ ແລ 
ສຸຂະພາບ ທ່ົວ ໄປ  ແລະ ການ ດູ ແລ ສຸຂະ ພາບ ທາງ ເພດ  ແລະ ສຸຂະພາບຈະ ເລີ ນພັນ. ສິດທິ ເຫ່ົຼາ ນ້ີ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງ ຈາກ ທັງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ສາທາລະ 
ນະ ສຸກ (2005)  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ສຸຂະພາບ ຈະ ເລີ ນພັນ ແຫ່ງ ຊາດ (2005).  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ບ�່ ມີບົດ ບັນຍັດ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ລວມທັງ ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ບ�່ 
ທັນ ໄດ້ ແຕ່ງງານຢ່າງ ຊັດ ເຈນ  ກ່ຽວ ກັບການສະໜອງຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມ, ການ ໃຊ້ ການ ຄຸມ ກ�າ ເນີດສຸກ ເສີນ, ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ  ຫືຼ ການ ບ�ລິການ 
ສຸຂະພາບ ຂອງແມ່,    ແຕ່ ວ່າ  ກ�່ບ�່ມ ີນິຕິ ກ�າ ໃດ  ໃນ ປັດຈຸບັນ ທ່ີຈ�າກັດ  ການ ເຂ້ົາ ເຖິງການ ບ�ລິການດ່ັງກ່າວສ�າລັບ ພວກ ເຂົາ.  ການ ເອົາ ລູກ ອອກ  ແມ່ນ ໄດ້ ກ່າວ 
ຢູ່ ໃນປະມວນ  ກົດໝາຍ ອາຍາ (1990) ແລະ  ໃນ ກົດໝາຍ ສຸຂະພາບ . ການ ເອົາ ລູກ ອອກ ສາມາດ  ເປັນ ໄປ ໄດ້ທັງ ທາງຜິດ  ແລະ  ຖືກກົດໝາຍ  ຂ້ືນ 
ກັບສະຖານ ທີ ການ ບ�ລິການ  ( ສາມາດ ດ�າ ເນີນ ໄດ້  ໃນໂຮງໝ� ລັດ  ແລະ ຄີຼນິກ  ເທ່ົາ ນ້ັນ), ປະ ເພດ ຂອງ ການ ບ�ລິການ (ການ ໃຊ້ ປ�້າ/ເຄ່ືອງດູດ ອອກ ໂດຍ 
ບ�່ ໄດ້ ໃຊ້ ຢາ)32  ແລະ  ກ�່ຂື້ນກັບສະຖານະສົມລົດ  ແລະ  ເສດຖະກິດຂອງ ແມ່. ສ�າລັບ ແມ່ ທີ່ ຍັງ ໜຸ່ມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ຜູ້ທີ່ ບ�່ ທັນ ໄດ້ ແຕ່ງງານ, ການ 
ເອົາ ລູກ ອອກ ແບບ ຖືກ ກົດໝາຍ  ແມ່ນ ຈະ ບ�່ ໄດ້ ຮັ ບການ ອະນຸຍາດ, ດ່ັງ ນ້ັນ ຈ່ຶງອາດ ນ�າ  ໄປ ສູ່ ການ ລັກ ເອົາລູກ ອອກ ແບບ ຜິດກົດໝາຍ   ລວມທັງ ການນ�າ 
ໃຊ້ ຢາ ເມັດ    ແລະ  ການຜ່າຕັດ ເອົດ ລູກ ອອກ  ໃນ ບັນດາ ຄຼີນິກ ເອກະ ຊົນທີ່ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ  ແລະ ຂ້າມ ໄປ ເອົາ ລູກ ອອກ ຢູ່ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ.33 ການ 
ໃສ່ ໂທດ ຕ�່ ກັບການ ເອົາ ລູກ ອອກ  ແມ່ນມີ ຄວາມ  ເຄ່ັງ ຄັດ ” ແມ່ຍິງ ທ່ີ ເອົາ ລູກ ອອກ ດ້ວຍຕົນ ເອງ ຫືຼ  ໃຫ້ ຄົນ ອ່ືນ ເປັນ ຄົນ ເອົາ ອອກ ຖື ວ່າ ຜິດ ກົດໝາຍຈະ 
ຖືກຕັດ ອິດ ສະລະ ພາບ 3  ເດືອນ ຫາ 1 ປີ  ແລະ   ເສຍ ຄ່າ ປັບ  ໄໝ ຈ�ານວນ 100,000  ກີບ  ເຖິງ 500,000 ກີບ”.34

ກົດໝາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດ  ແລະ  ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເດັກນ້ອຍ (2007),  ໄດ້ ກ�ານົດ ໃນ ມາດຕາ  8  ເຖິງ ມາດຕາ 10 ກ່ຽວ ກັບຄວາມ ຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງ ລັດ, ສັງຄົມ, ພ�່ ແມ່  ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງ   "ໃນ ການ ເບ່ິງ ແຍງ ແລະ ລ້ຽງ ດູ ເດັກນ້ອ ຍ"  [”..]  "ເພ່ືອ ປົກ ປ ້ອງພວກ ເຂົາຈາກ ອັນຕະລາຍ”, ແລະ 
ພ້ອມ ນ້ັນ ”ກ�່ຮັບ ປະກັນການ ເຍ່ິງ ແຍງ ສຸຂະພາ ບຂ້ັນ ພ້ືນຖານ ສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ [ຂອງພວກເຂົາ]”". ໃນ ມາດຕາ ທີ 15   ເດັກນ້ອຍ ມີສິດ  ໃນ ການໄດ້ ຮັບ ຂ�້ 
ມູນ ຂ່າວສານດ້ານ ສຸຂະພາບ (ບ�່ວ່າຈະ ເປັນ ຂ�້ ມູນ ຫຍັງ)  ໃນ ນັ້ນ ກວມ ລວມ ໄປ ເຖິງ ເດັກນ້ອຍ ທີ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ທ້ອງ   ໂດຍ ຮັບປະກັນ ວ່າ  ແມ່ ຜູ້ ຖືພາໄດ້  ເຂົ້າ ເຖິງ 
ການ ດູ ແລສຸຂະພາບກ່ອນ  ແລະ  ຫຼັງ  ເກີດ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ຂ�້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ. ນອກຈາກ ນັ້ນ ກົດໝາຍ ຍັງກ່າວ ເຖິງ  ການ ໄດ້ ຮັບ ການ ສັກ ຢາປ້ອງກັນ 
ພະຍາດ, ການດູ ແລ ສຸຂະພາບ, ອາຫານ ທີ່ພຽງພ�  ແລະ  ການເຂົ້າ ເຖິງນ�້າ ສະອາດ. 

 ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງ ກົດ ໝາຍທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເຖິງ,  ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ການ ໃຫ້ການ ດູ ແລ ສຸຂະພາບສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ເດັກນ້ອຍ  ແຕ່ ອາຍຸ 
15  ເຖິງ 18 ປີ ມີ ສິດ ທີ່ ຈະຕັດສິນ ໃຈ ຕ�່ ກັບ ວິທີ ການປິ່ນປົວ  ແລະ ສະຖານ ທີ່  ທາງ ການ ແພດ ທີ່ ເໝາະ ສົມ  ໂດຍ ບ�່ຈ�າເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍິນ ຍອມ ຂອງ 
ພ�່ ແມ່,  ເວັ້ນ  ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ   ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ ກາ ນຄວບ ຄຸມ ຂອງ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຫຼື ມີ ຄວາມ ພິການ ທາງ ສະໝອງ.  ມາດຕາ ດຽວ ກັນ ນີ້  ໄດ້ ລະບຸ  ການ ໃຫ້ການ ບ�ລິ 
ການ ສຸຂະພາບ ແບບ ບ�່ ເສຍ ຄ່າ ສ�າລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ມີ ຄວາມ ພິການ,  ເດ ັກທ່ີ ຖືກ ປະ ລະ  ຫືຼ  ເດັ ກນ້ອຍ ທ່ີ ທຸກ ຍາກ (ຈ່າຍ ໂດຍງົບປະມານສະຫວັດດີ ການ  
ຂອງ ລັດ).  ມາດຕາ 17  ແມ່ ນກ່ຽວ ກັບ ການ ສະໜອງ ການ ຮັກສາ ສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ  ເຮ ສ ໄອ ວີ/ພະຍາດ ເອດ. ມາດຕາ 18 ຂອງ 
ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ້ອງ ກັນ HIV (2011)  ໄດ້ກ່າ ວວ່າ ຖ້າ ຫາກ ຈະ ເອົາ ເລື ອດຈາກ ເດັກນ້ອຍ ຕ�່າ ກວ່າ 14 ປີ  ເພື່ອ ໄປ ກວດ ຫາເຊື້ອ,  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ 
ຈ�າ ເປັນ ທີ່ ຈະຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ຈາກ ພ�່ ແມ່ ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງ. 

ກົດໝາຍ ຢາສູບ ປີ 2009, ມາດຕາ 50, ຫ້າມ ບຸກຄົນ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ຕ�່າ ກວ່າ 18 ປີ ສູບ, ຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຢາສູບ. ມີຫຼາຍ ລະບຽບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ປ້ອງ ກັນ  
ແລະ ປິ່ນປົວ ການ ໃຊ້ ສານ ທີ່ ມີ ລິດ ຕ�່ ລະບົບ ປະສາດສະໝອງ. ມາດຕາ 55 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ຢາ ເສບ ຕິດ ປີ 2007 ( ເຊິ່ງ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ກົດ 
ໝາຍ ຢາ ເສບ ຕິດ) ກ�ານົດ ໜ້າ ທ່ີ  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ບຸກຄົນ  ໂດຍ ສະ ເພາະຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ເ ພ່ືອປ້ອງ ກນັ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ( ເຊ່ັນ ວ່າ ຄົນຮຸ້ນ 
ໜຸ່ມ ເອງ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ ຈະ ບ�່ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ)  ແລະ ຊອກ ຫາ ການ ປິ່ນປົວ ຫາກ ຕ້ອງການ. 

ພາກ ທີ 4, ມາດ ຕາ 47, ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ (2007) ກ�ານົດ ການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະ ການ ຟື້ນ 
ຟູ ການ ຕິດ ຢາ ເສບ ຕິດ ໃນ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ ສະໜອງ ເງື່ອນ ໄຂ  ແລະ ສິ່ງ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປິ່ນປົວ, ຟື້ນ ຟູ, ບ�າບັດ  
ແລະ  ໃຫ້ການ ສຶກສາ ສ�າລັບຜູ້  ຕິດ ສິ່ງ ເສບ ຕິດ ພ້ອມ ທັງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ເພື່ອ ຊຸກຍູ້  ໃຫ້  ມີການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ທາງ ສັງຄົມ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ. ການ ປິ່ນປົວ 

32 ໃນ ເວລາ ຂອງ ການ ຂຽນ ບົດ ລາ ຍງານ ສະບັບ ນ້ີ,  ແຜນ ງານທົດ ລອງ ເພ່ືອ ປະ ເມີນ ການ ນ�າ ໃຊ້ ນຢາ misoprostol   ໃນ ການ ເຍ່ິງ ແຍງ   ພາຍຫັຼງ ການ ເອົາ ລູກ ເອົາ,  ແລະ   ໃນ ກາ ນ ເອົາ ລູກ ອອກ 
ທີ່ ມີ ຜູ້ ຊີ້ນ  ຳ  ໃນ ສະຖານ ທີ່ ບ� ລິ ການ ສາທາລະນະ ສຸກຂອງ ລັດ ຖະບານ  ແມ່ນ ກ�າ ລັງດ�າ  ເນີນ ຢູ່.

33 ປະ ເທດ ໄທ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກຂຶ້ນ  ໃນ ກຸ່ມ ສົນທະນາ.
34 ກົດ ໝາຍ ອາຍາ (1990): ມາດຕາ 92.
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ຫືຼ ບ�າບັດ ຢູ່ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ  ຖື ວ່າ ເປັນ ວິທີ ທາງ ອອກ ສຸດ ທ້າຍ. ການ ຮັບ ເອົາ ຊາວໜຸ່ມ ເຂ້ົາ ສູນ ບ�າບັດ, ຖ້າ ຈ�າ ເປັນ  ແລະ  ເໝາະ ສົມ, ຕ້ອງ 
ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ກົດ ລະບຽບ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈາກ ຄະນະ ກ�າມະກາ ນປົກ ປ້ອງ  ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ. ລັດຖະບານ ໃຫ້ ຄ�າ 
ໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ ຈະ ເພີ່ ມຄວາມ ຮັບ ຮູ້ ຂອງ ພົນ ລະ ເຮືອນ ຕ�່ກັບ ໄພ ຂົ່ມຂູ່ ຂອງ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ,  ໃນ ນັ້ນກວມ ເອົາ ທັງ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ສຶກສາ  
ແລະ ການ ໂຄສະນາ ຂົນຂວາຍ. ພາຍ ໃນ ຂະ ແໜງ ການບ�າບັດ ຢາ ເສບ ຕິດ,  ໄດ້ ມີແຜນ ງານບ�າບັດ ຢາ ເສບ ຕິດ ປະຈ�າ ຢູ່ ບ່ອນ ທີ່ຢູ່ອາ ໃສ  ແລະ   ໃນ  ຊຸມ ຊົນ  
ສ�າລັບ ຊາວ  ໜຸ່ມ  ຜູ້ ທີ່ມີ ຄວາມ ສາມາດ ໃຊ້ ຈ່າຍ ເງິນເພື່ອຮັບ ບ�ລິການ ໄດ້.

ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຂົນ ສົ່ງ ທາງບົກ (2000) ກ�ານົດ ວ່າ ”"ຄົນ ທີ່ ຂີ່ ລດົຈັກ ຕ້ອງ ໃສ່ ໝວກ ກັນ ກະທົບ ທີ ່ມີມາດຕະຖານ"”.  ໃນ ມາດຕາ 
10, ອາຍຸ  ໃນການ ຂັບ ຂີ່ ລົດ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ  ໄດ້ ກ�ານົດ ໄວ້   ແມ່ນ 15 ປີ ຫຼື ອາຍຸ ສູງ ກວ່ານັ້ນ,  ເຊິ່ງຜູ້ ທີ່ ມີ ອາຍຸ 15-18 ປີ  ແມ່ນສາມາດຂັບ ຂີ່ 
ລົດຈັກທີ່ ມີ  ແຮງຈັກ ຕ�່າ ກວ່າ 110cc  ເທົ່າ ນັ້ນ. ຢູ່ ໃນ ມາດຕາ ດຽວ ກັນນັ້ນ, ກົດໝາຍ ຈ�າກັດ ການ ນ�າ ໃຊ້ ລົດຖີບ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 12 ປີ ຫຼື ອາຍຸສູງ 
ກວ່ານັ້ນຂຶ້ນ ໄປ.  ແຕ່ ໃນ ຕົວ ຈິງ ກົດໝາຍ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການບັງຄັບ ໃຊ້  ໄດ້ ດີ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ.

ທັງ ໝົດ 12  ແຜນ ງານ ທ່ີ ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ  ສາທາລະນະ ສຸກ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໃນ ຂົງ ເຂດ ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ  ແລະ ຈະ ເລີ ນພັນ  
ແລະ/ຫຼື   ເຮ ສ ໄ ອວີ,  ເຊິ່ງສອດ ຄ ່ອງກັບ  ຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ເຖິງຫຼາຍ ທີ່ ສຸດຈາກ ການວິ ເຄາະ ຂ�້ ມູນ ມື 
ສອງ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ຕາມ, ຂອບ ເຂດຂອງ  ແຜນ ງານ ເຫ ຼົ່າ ນີ້  ຍັງມີຈ�າກັດຍົກ ເວັ້ນວຽກງານຫຼັກ ສູດ ທີ່ ເນັ້ນ ໃສ່ ທັກ ສະ ຊີວິດ   ແລະ ການ ໃຫ້ ຄ�າ ປືກສາຜ່ານ 
ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ  ແລະ ການ ກະຈາຍສຽງ ທາງ ວິທະຍຸ ຂອງ ສູນສຸຂະພາບ  ແລະ ພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ  ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ. ບ�່ ມີ ແຜນ ງານ ໃດ 
ທີ່ ເກັບ ກ�າ ໄດ້ ຈາກ ການ ວິ ໄຈ ນີ້  ທີ່ສຸມ ໃສ່ ບັນຫາ ສຸຂະພາບທາງ ຈິດຂອງ ຊາວໜຸ່ມ.  

ສູນແມ່ ແລະ ເດັກ ທີ່ດ�າ ເນີນ  ແຜນ ງານ ພາຍ ໃຕ້ແຜນງານ ແຫ່ງ ຊາດຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ ແນ່ ໃສ່ສະເພາະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການມີລູກກ່ອນ ໄວອັ ນຄວນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບການມີເພດສ�າພັນແຕ່ຍັງນ້ອຍສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ; ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ບ�່ມີແຜນງານ 
ໃດໆທີ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອເລັ່ງໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ສະເພາະ ຫຼື ເພື່ອປ່ຽນແປງທັດສະນະຕ�່ກັບການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫຼື ການມີເພດສ�າພັນແຕ່ອາຍຸ 
ຍັງນ້ອຍ. ພາຍໃນແຜນງານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມສະເພາະກ�່ຄື ໂຄງການ HIV/AIDS ທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ 
ໃຫ້ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ແຕ່ຂາດລະບົບການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ. 

ນອກຈາກ ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້  ເຈາະ ຈົງ ບັນຫາ ສຸຂະພາບ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ  ແລ້ວ, ຍັງ ມີ  2 ແຜນ ງານ ທີ ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຄວາມ ປອດ ໄພ ທາງ ຖະໜົນ  ແລະ 3  ແຜນ ງານ 
ກ່ຽວ ກັບ ການສຶກສາ ທີ່ ພົວພັນ ເຖິງ ຢາ ເສບ ຕິດ, ການ ສ້າງຈິດ ສ�ານຶກ  ແລະ ການ ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ.  

ໃນ ຂະນະ ທີ່ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ (methamphetamine) ມີ ການ ແຜ່ ຫຼາຍ ໃນ ກຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ,  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ  ແຜນ ງານ ໃນ ປັດຈຸບັນກ�່ ບ�່ ໄດ້ 
ມ ີຈຸດ ສຸມ  ໃສ່ ກຸ່ມ ເປ້ົາ ໝາຍ ຊາວ ໜຸ່ມສະ ເພາະ,  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ຂະ ບວນການ  ໂຄສະນາ ປູກ ຈິດ ສ�ານຶກ  ໃນລະຫວ່າງ  ປີ 2010-2012 
ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ໂດຍ ການ ປະກອບສ່ວນ ທຶນຮອນ ຈາກ ບ�ລິສັດ  ເບຍ ລາວ, ບ�ລິສັດ ບ�່ ແຮ່ ພູ ເບ້ຍ  ແລະ ທຸລະ ກິດ ອື່ນໆ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບ 
ສະໜູນ ໂດຍ ນັກສິລະ ປິນທ່ີ ມ ີຊ່ື ສຽງ ຂອງ  ສປປ  ລາວ.  ແຜນ ງານກ່ຽວ ກັບ ຢາ ເສບ ຕິດ  ໂດຍ ພ້ືນຖານ ແລ້ວ ເນ້ັນ ໃສ່ ການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ  ໃຫ້ ແກ ່ຊາວ 
ກະສິກອນ ທ່ີ ເຄີຍ ປູກ ຝ່ິນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�າ (UNODC) ມ ີຄວ າມ ເປັນຫ່ວງ ເປັນ ໃຍເພ່ີມ ຂ້ຶນຕ�່ ກບັ ບັນຫາ 
ຢາ ເສບ ຕິດ  ເນື່ອງ ຈາກ ຮູບ ແບບ ຂອງ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໃນ ປະຈຸ ບັນ  ອາດ ສົ່ງ ຜົນ ໃຫ້ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ດ້ວຍ ວິທີ ການ ສີດເຂັມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ,  ເຊິ່ງ ວິທ ີການ 
ນີ້ ແມ່ນ ພົບ ເຫັນ ຫຼາຍ  ຢູ່ ໃນ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ,  ແລະ ນອກຈາກ ນັ້ນ ອາຍຸ ສະ ເລ່ຍຂອງ ຜູ້ທີ່ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ປະ ເພດ ສີດ ເຂັມ ກ�່ອາດຈະ ຫຼຸດ ລົງ. 
ອົງການ UNODC ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ຮ່ວມ ກັບ ອົງການ ຈັດ ຕ້ັງ ຕ່າງ ໆ   ເຊ່ັນ ກ�າມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພ່ືອຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢາເສບຕິດ 
(LCDC)  ເພ່ືອ ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ ທ່ີ ກ່ຽວ ກັບ ຢາ ເສບ ຕິດ   ໂດຍ ເລ່ັງ ໃສ່ ປັບປຸງ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ການ ບ�ລິການ ດ້ານ ບ�ລິຫານທ່ີ ອາດ ເປັນ ປະ    
ໂຫຍ ດ ແກ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍ ລວມ,  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ເລັ່ງ ໃສ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍ ກົງ. ມາ ຮອດ ປັດຈຸບັນ, ວຽກ ງານ ດັ່ງກ່າວ ຍັງ ບ�່ ໄດ້ ເຊື່ອມ ສານ ກັບສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ.

 ໃນ ບັນດາ ຂ�້ ມູນ ທ່ີ ເກັບ ກ�າມາ ໄດ ້ ຍັງບ�່ ມີ ແຜນ ງານ ໃດ ທ່ີ ເນ້ັນ ໃສ່ ຊາວ ໜຸ່ມ  ເພ່ືອ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ  ໄພອັນຕະລາຍ,  ແລະ ການ ບ�ລິການທ່ີ ໃຫ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ  
ກ່ຽວ ກັບ  ເຫຼົ້າ  ແລະ ຢາ ເສບ ຕິດ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດກ�່ ຕາມ, ມີ ຫຼາຍ ສູນ ຟື້ນ ຟູ  ແລະ ປິ່ນປົວ ຜູ້ ຕິດ ຢາ ເສບ ຕິດ ທີ່ ໄດ້ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທີ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ໄດ້ 
ເຂົ້າ ນ�າ ໃຊ້, ລວມມີ ສູນ ຟື້ນ ຟູ  ແລະ ປິ່ນປົວ ຜູ້ ຕິດ ຢາ ເສບ ຢູ່ສູນຕິດສົມ ສະຫງ່າ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ແລະ ບັນດາສູນ ຢູ່   ແຂວງ ບ�່ ແກ້ວ, ຈ�າປາ ສັກ, 
ຫຼວງ ພະ ບາງ, ອຸດົມ  ໄຊ  ແລະ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ.35 ສູນ ຕ່າງໆ ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ແຜນ ງານ ການ ຊ່ວຍ  ເຫືຼອໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ  ຢຸດ ເຊ່ົາການ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ,  ເພ່ືອ ຊ່ວຍ 
ໃນການ ຟື້ນ ຟູ  ແລະ ການ ບ�ລິການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ. 

3.2ສະພາບດ້ານສຸຂະພາບ
ທຸກກຸ່ມອາຍຸທ່ີໄດ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາກຸ່ມ (10-24 ປີ) ຕ່າງກ�່ໄດ້ເນ້ັນໜັກເຖິງບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ. 3 ບັນຫາສຸຂຸພາບອັນຕ້ົນຕ�ປະກອບ 
ມ ີການນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດ ແລະ ສ່ິງມນືເມາົ, ການຖືພາທ່ີບ�່ຕ້ອງການ ແລະ ອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ  ເຊ່ິງທັງໝົດຕ່າງກ�່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ນອກຈາກນ້ັນ 
ບັນຫາ ສຸຂະພາບ ອື່ນໆ ທີ່ ຊາວໜຸ່ມ ກ່າວ ເຖິງ ລວມມີ ໄຂ້ມາເລເລັຍ ແລະ ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ການເຈັບເປັນທີ່ເກີດຈາກນ�້າ ແລະ ອາຫານທີ່ ບ�່ ສະ 
ອາດປອດ  ໄພ. 

35 ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ລາວ (2012/13). ບັນຊີ ການ ບ�ລິການ ທີ່ ຈ�າ ເປັນ ແຫ່ງ ຊາດ ສ�າລັບເດັກ  ແລະ  ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ວຽງ ຈັນ, ສປປ ລາວ.
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3.2.1ການດື່ມເຫຼົ້າ,ສູບຢາແລະໃຊ້ສານເສບຕິດ

ເປັນ ທ່ີ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ສປປ ລາວ  ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕ່າງກັບບັນດາ  ປະ ເທດ ເພ່ືອ ນບ້ານ ກ່ຽວ ກບັການ ດ່ືມ ເຫ້ົຼາ ເບຍທ່ີຢູ່ໃນລະດັບ  ຂ້ອນ ຂ້າງ ສູງ ທັງ ໃນ ກຸ່ມ ເພດ ຊາຍ 
ແລະ  ຍິງ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພຶດຕິ ກ�າ ໃນ ການ ດື່ມ ເຫຼົ້າ ເບຍ ຈະຖື ວ່າ ເປັນ ບັນຫາ ຂອງ ເພດ ຊາຍສ່ວນ ຫຼາຍ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຊ່ວງ ເທດສະການ ຕ່າງໆ,    ແຕ່ 
ວ່າເພດ ຍິງ  ເອງກ�່ ດື່ມ  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ.36 ຕົວຢ່າງ, ການ ດື່ມ ເຫຼົ້າ  ແມ່ນ ຕິດ ພັນ ກັບ ໂອກາດການ ສັງ ສັນ ແລະ ບຸນປະ ເພນີ ຕ່າງໆ  ເຊິ່ງ ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ ຈ�າ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ດື່ມ  ເຫຼົ້າ ຮ່ວມ ກັບ ແຂກ.

ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຫຼັກສູດທັກສະຊີວິດ  ໄດ້ ພົບ ເຫັນ ວ່າ  90% ຂອງນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນ ປາຍ ປີ ທີ່ 5  ເຄີຍດື່ມເຫຼົ້າ, ໃນ ນັ້ນ ຜູ້ ຊາຍ 
53%  ແລະ ຜູ້ຍິງ 16% ໄດ້ ລາຍ ງານ ວ່າ  ເຄີຍ ເມົາ ເຫຼົ້າຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງຄັ້ງ   ໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ຜ່ານ ມາ.37 ອາຍຸ ສະ ເລ່ຍ  ເຊິ່ງ ຊາວໜຸ່ມ ເລີ້ມ ດື່ມ ເຫຼົ້າ  ແມ່ນ 
ກາຍ 13 ປີ ເລັກໜ້ອຍ  ແລະ  ບ�່ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕ່າງກນັ ຫຼາຍ ລະຫວ່າງອາຍຸຂອງແມ່ຍິງ  ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ນອກຈາກ ນ້ັນ, ຢູ່ຫຼວງນ�າ້ທາ 50% ຂອງ ກຸ່ມອາຍຸ 
16 -  19 ປີ ແລະ 28% ຂອງກຸ່ມອາຍຸ 14- 15 ປີ  ໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ດື່ມ ເຫຼົ້າໃນເດືອນຜ່ານມາ.38 ໃນການສຶກສານີ້ ຍັງພົບພຶດຕິກ�າສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງທີ່
ກ່ຽວພັນກັນ (ການດື່ມເຫຼົ້າ, ການສູບຢາ, ແລະ ການມີເພດສ�າພັນທີ່ບ�່ປ້ອງກັນ) ເຊິ່ງປະກົດເຫັນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຊາຍຫຼາຍກວ່າໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ 
ຖືກສ�າພາດ.39 ສ່ວນ ຫຼາຍສາວ ບ�ລິການ ທີ່ ຖືກ ສ�າພາດ  ໃນບົດສຶກສາການເຊື່ອມ ສານ ພຶດຕິ ກ�າ  ແລະ ການ ເຝົ້າ ລະວັງຊີວະ ວິທະຍາ (IBBS) ກ່າວ ວ່າ  
ເຂົາ ເຈົ້າ ດື່ມ ເຫຼົ້າທຸກໆ ມື້.40

 ການ ດື່ມ ເຫຼົ້າ ເບຍ  ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຫຼາຍທີ່ ສຸດຈາກ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ເຊັ່ນດຽວ ກັນກັບ ຂ້ໍ ມູນ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຈາກ ຂ�້ ມູນ ມື ສອງ: ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ 
ການດ່ືມສ່ິງມນືເມາົ ແມ່ນຢູ່ ໃນ ວົງ ກວ້າງ  ແລະ  ອາດເປັນສາເຫດ ທ່ີ ສ�າຄັນ ຂອງ ການ ເກີດ ບັນຫາ ທາງ ສຸຂະພາບ ອ່ືນໆ ເຊ່ັນ  ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ, ການ 
ຕີ ກັນ ລະຫວ່າງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ໂດຍ ບ�່ ປ້ອງ ກັນ  ເຊິ່ງນ�າ ໄປ ສູ່ ການ ຖືພາ.

ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກນັກ່ຽວກບັ  ທັດສະນະ ຄະຕິ ໃນ ການ ດ່ືມ ເຫ້ົຼາ ເບຍ  ແລະ ຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ 
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການດື່ມເຫົ້ຼາ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດພູມສັນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ:  ກຸ່ມ 
ຄົນ ໃນ ຕົວ ເມືອງ,  ບ�່ຄ່ອຍຄິດ   ວ່າການ ດື່ມ ເຫຼົ້າ ເປັນ ບັນຫາ,  ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາທີ່ພວກ 
ເຂົາມຄີວາມກັງວົນໃຈກວ່າ ແມ່ນ ການນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ. ນອກ ນ້ັນ ຍັງ ມຄີວາມແຕກຕ່າງ 
ທາງທັດສະນະ ຄະຕິ  ລະຫວ່າງການດ່ືມ ເຫ້ົຼາ ເບຍ ເປັນ ປະຈ�າຂອງຊາວໜຸ່ມ  ແລະ ການດ່ືມ 
ໃນ  ໄລຍະ ເທດສະການ  ຫຼື ໃນເຮືອນ ດີ”ເທົ່າ ນັ້ນ.

ຢູ່ ສປປ ລາວ  ບ�່ ມີ ຂ�້ ຫ້າມ ກ່ຽວກັບອາຍໃຸນການດື່ມ ເຫຼົາ້ ເບຍ  ສະນັນ້ທກຸ ຄນົ ສາມາດ ດືມ່  ໄດ້. ຄວາມ 
ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ  ການດື່ມເຫຼົ້າແມ່ນເປັນບັນຫາ   ແມ່ນ ພວົພນັ ສະ ເພາະ ກັບ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ  ໃນ ຄອບ 
ຄົວ, ຊຶ່ງຜູ້ ທີ່ ເປັນ ຜົວເມົາ  ແລະ  ຕີ ເມຍ ຫຼື ລູກ,  ແລະ  ພົວພັນກັບພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ ໃນ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ 
ອາຍຸໃຫຍ່ ແລ້ວ ຕົວຢ່າງ  ຂັບ ລົດ ເວລາ ມຶນ ເມົາ   ແລະ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ.

ໄດ້ມີການກ່າວເຖິງເລື້ອຍໆ ໃນກຸ່ມສົນທະນາ ກ່ຽວກັບປະ ເດັນສ�າຄັນ ຂອງ ການ ໄດ້ ຮັບ ອິດ ທິພົນ  ແລະ 
ຄວາມກົດດັນຈາກ ໝູ່ ເພື່ອນໃນການດື່ມເຫົ້ຼາ,  ແລະ  ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ຊັດ ເຈນ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 
ການ ດ່ືມ ເຫ້ົຼາ ເບຍ ເກີນຄວນ  ແລະ ການ ເກີດ ອຸບັດ ຕິ ເຫດທາງ ທ້ອງຖະໜົນ.  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດຊົນນະບົດ ທ່ີມ ີເສ້ັນທາງ ເຂ້ົາ ເຖິງ ຍາກ  , ການ  ເມາົເຫ້ົຼາ  ອາດ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ນອນ ຫັຼບ ໂດຍ ບ�່ ໄດ້ ກາງ ມຸ້ງ ເຊ່ິງ  
ອາດເປັນ ປັດ ໃຈ ປະກອບສ່ວນ ເຮ ັດໃຫ້ ເປັນພະຍາດໄຂເລືອດອອກ . 

ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ ເວົ້າວ່າຢາເສບຕິດ ແລະ ຂອງມືນເມົາແມ່ນບັນຫາ ແລະ ຈ�າເປັນ 
ຕ້ອງໂທຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອມາຈັບຕົວຊາວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບັນເທີງ 
ຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ການຂາດການຄວບຄຸມກ່ຽວກບັສະຖານທ່ີຕ້ັງຂອງສະຖານທ່ີບັນເທີງ (ເຊ່ິງຈະ 
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນມ�່ໆນີ້ ໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີ) ສ້າງສະພາບ 
ແວດລ້ອມດ້ານລົບໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ຢາເສບ 

ຕິດໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຈ້ົາຂອງສະຖານທ່ີບັນເທີງຈະກ່າວວ່າຊາວໜຸ່ມອາຍຸຕ�່າກວ່າ 14 ປີ ບ�່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂ້ົາ ສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ, ແຕ່ໃນ 
ປັດຈຸບັນຍັງຂາດກອບດ້ານນິຕິກ�າທີ່ກ�ານົດເກນອາຍຸທີ່ບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ບັນເທີງ.41 ສະຖານທີ່ບັນເທີງຍັງສະໜອງໂອກາດໃນການມີວຽກ 
ເຮັດ ແລະ ການບ�ລິການຕ່າງໆ, ລວມທັງການຂາຍບ�ລິການທາງເພດ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ຊາວໜຸ່ມຈະເຂົ້າໄປພົວພັນ.

36 WHO (2012). Baseline Survey of Alcohol Consumption: Availability and Effects on Individual Consumption, (report presented October 
2013, Vientiane).

37 UNICEF and MoE (2009). Assessment Life-Skills Based Curriculum Project in Lao PDR. Scaling up the response for Children? 
38 Sychareun V, Thomsen S, Faxelid E. (2011). Concurrent multiple health risk behaviors among adolescents in Luangnamtha province, 

Lao PDR. BMC Public Health: p.36.
39 Ibid
40 CHAS/MoH, USAID, FHI, Global Fund, ADB and UNAIDS (2008). Integrated Behavioral Biological Surveillance (IBBS). 
41 ກຸ່ມສົນທະນາ.
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ມ່ວນຊື່ນ
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   ເກີ ດອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ທ້ອງ ຖະໜົນ ຫຼັງ ຈາກ 
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20

He
alt

h

ການ ສູບຢາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະໃນກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ເພດ ຊາຍ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ, ຖື ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ  ແລະ  ໄດ້ ມີ 
ການ ກ່າວເຖິງ ຫຼາຍ ໃນການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ  (FGDs). ຢາສູບ ຖື ກຈັດ ເປັນທັງສ່ິງເສບ ຕິດ  ແລະ  ຍັງ ເປັນ ອັນຕະລາຍ 
ຕ�່ ສຸຂະພາບ. ການ ຊັກ ຊວນ ຈາກ ໝູ່ ເພ່ືອນ  ໃຫ້ ສູບຢາ,  ຄຽງ ຄູ່ ກບັ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຢາກ ນ�າ ໃຊ້ ຢາສູ ບ ເພ່ືອ ປ້ອງ ກນັ ຍຸງ  
ໃນ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີ ລ້ຽງຄວາຍ,  ເລີຍ ເປັນ ການ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ ມ ີການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ສູບຢ່າງ ຕ�່ ເນ່ືອງ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ. 
ນອກຈາກ ນ້ັນ ການສູບຢາ ຍັງໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຢູ່ ໃນ ເຂດ  ຕົວ ເມອືງ,  ແຕ່ວ່າ ຄວາມ ສ່ຽງ ທ່ີ ຕິດ ພັນ ກັບ 
ການ ໃຊ້ ຢາສູບ  ແມ່ນຍັງ ຖືວ່າ ເບົາ ຖ້າ ທຽບ ໃສ່ບັນຫາ ສຸຂະພາບ ອື່ນໆທີ່ ພວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນ . 

ການປະເມີນຫຼັກສູດໂດຍເນັ້ນທັກສະຊີວິດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນໃນລະດັບ ມ 5 (Grade 11) ເກືອບໝົດທຸກຄົນຮູ້ຊື່ຂອງຢາ ເສບ ຕິດ 
ແລະ ນັກຮຽນໜ້ອຍກວ່າເຄ່ິງໜ່ຶງ ເວ້ົາວ່າເຂົາເຈ້ົາຮູ້ຈັກຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຄົນ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາທ່ີນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດ.42 ໃນຂະນະທ່ີເດັກຊາຍບາງຄົນ 
(4% ຂອງເດັກຊາຍ ທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ສິດສອນຫຼັກສູດທີ່ເນັ້ນໃສ່ທັກສະຊີວິດ” ແລະ 7% ຂອງນັກຮຽນຊາຍທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ບ�່ໄດ້ສອນ 
ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ) ໄດ້ຍອມຮັບວ່າເຄີຍໄດ້ນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ແຕ່ວ່າ ບ�່ມີເດັກຍິງໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວລາຍງານວ່າເຄີຍນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດ.43  

ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນໃນ ທຸກ ພາກ ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ  ທຸກ ກຸ່ມ ອາຍຸ  ໄດ້ ກ່າວ ວ່າການ ໃຊ້ຢາບ້າ (methamphetamine)  ແມ່ນ ເປັນ ບັນຫາສ�າຄັນ.  ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າບ�່ມີຂ�້ມູນຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບອັດຕາ ການ ນ�າ ໃຊ້ຢາບ້າໃນ ສປປ ລາວ ກ�່ຕາມ,  ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກັງວົນໃຈ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະ ຊວງ  
ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດທະນາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຢາ ບ້າ  ແມ່ນ ເປັນ ບັນຫາ ທ່ີ ກ່າວ ເຖິງ ເປັນ ສ່ວນ ຫຼາຍ  ຮອງ ຈາກເຫ້ົຼາ ເບຍ  ແລະ ຢາສູບ. ສ່ວນ ສານເສບ ຕິດ ອ່ືນໆທ່ີໄດ້ກ່າວເຖິງໃນການ ສ�າ ພາດ  ລວມມສີານ 
ລະ ເຫີ ຍ (ການດົມ ກາວ)  ແລະ  ກິນ ຫຼືສູບ ຝິ່ນ,  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ  ກ�່ຕາມ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຍັງຖືກ ກ່າວ ເຖິງໜ້ອຍ ກວ່າ ບັນຫາຢາ ບ້າ. ການ ສຶກສາ ກ່ຽວກັບຜູ້ ໃຊ້ ຢາ 
ເສບ ຕິດ  ໃນ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ  ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ແລະ  ແຂວງ ວຽງ ຈັນ  ພົບ ວ່າ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ສ່ວນ ໃຫ່ຍ ເລີ່ ມ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ຕອນ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-19 
ປີ.44

ການ ເສບ ຢາ ບ້າ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແມ່ນໃນກຸ່ມ  ເພດ ຊາຍ,  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ໃນ ບາງ ກ�ລະນີ, ຜູ້ ປົກຄອງ  ແລະ  ນາຍ 
ບ້ານໄດ້ ກ່າວວ່າ ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ ບາງຄົນອາດໃຊ້ ການຂາຍບ�ລິການທາງເພດ ເປັນບ່ອນຫາເງິນເພື່ອຊື້ ຢາ ບ້າ 
ເພື່ອເສບຕິດ, ນີ້ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີການນ�າໃຊ້ຢາບ້າໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຍິງ ເຊັ່ນກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ຈະຢູ່ໃນວົງຈ�າກດັ. ການ ຕິດຢາ ບ້າ ເປັນ ບັນຫາ ທ່ີ ພ້ົນ ເດ່ັນ ທ່ີ ສຸດ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມອືງ  ແລະ ຊົນ ນະ ບົດ , ຫຼາຍ 
ກວ່າ ຊົນນະບົດເຂດທີ່ ມີ ຫົນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ. 

ທຸກໆ ແຂວງທ່ີໄດ້ລົງເກບັກ�າຂ�້ມນູໃນການວິໄຈນ້ີ  ໄດ້ຍົກບັນຫາກ່ຽວກັບ ຢາ ບ້າ, ແລະ ສາຍ 
ພົວພັນກັບອາດຊະຍາ ກ�າ  ແລະ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ . ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວພັນກັບຢາບ້າ ແມ່ນ 
ເຫັນໄດ້ຢ່າງ  ຈະແຈ້ງໃນທຸກແຂວງ ແລະ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນກຸ່ມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ, ພ�່ແມ່ 
ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງບ້ານ ເຊ່ັນ ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄວາມຫິວຢາ , ຫືຼ ຄວາມຮຸນແຮງ/
ການນາບຂູ່ຈາກກຸ່ມອັນຕະພານ, ນັກຄ້າຢາ ແລະ ຜູ້ອ່ືນໆ ທ່ີພົວພັນກັບການຄ້າຢາບ້າ. ຄວາມ 
ຢ້ານກົວຕ�່ກັບຄວາມຮຸນແຮງຈາກຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າຢາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບ�່ກ້າ 
ລາຍງານກ່ຽວກັບຜູ້ຄ້າຢາ (ເຖິງວ່າຈະ ແມ່ນກຸ່ມອາຍຸນ້ອຍ) ເຊ່ິງຊັກຈູງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ໃຊ້ ແລະ ຂາຍຢາບ້າ. ຫັຼງຈາກຕິດຢາ, ຊາວໜຸ່ມອາດຕ້ອງລັກເຄ່ືອງ 
ຈາກຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ, ເພື່ອນບ້ານ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢາຂອງຕົນເອງ. 

ມີ ເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ ໄດ້ ຍົກ ຂຶ້ນຕ�່ກັບການໃຊ້ຢາບ້າ. ອີ ງຕາມ ການ ສຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ຕິ ດຢາບ້າ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ແລະ  ແຂວງ ວຽງ 
ຈັນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຮູ ້ວ່າ ຈຸດ ເລີ່ ມຕົ້ນທ�າ ອິດຂອງ ການ ນ ຳ ໃຊ້ ຢາ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ການຊັກ ຊວນ ຂອງ ໜູ່ ເພື່ອນ,  ເຊິ່ງ 92.5% ຂອງ ຜູ້ ເຂົ້າ ຮວ່ມການ ສຶກສາ  
ໄດ້ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ພວກ ເຂົາເລີ້ມຕົ້ນ ທົດ ລອງ ຢາຄັ້ງ ທ�າ ອິດ ແມ່ນຮ່ວມ ກັບກຸ່ມ ໝູ່ ເພື່ອນຂອງ ພວກ ເຂົາ ເອງ .  ການ ສຶກສານີ້ ຍັງ ໄດ້ ມີ ຂ�້ ແນະ ນ�າໃຫ້ ມີ 
ການ ພັດທະນາແຜນ ງານ  ”ເພື່  ອນສອ ນ ເພື່ອນ”  ເພື່ອ ສ ອນ ໃຫ້ຊາວ ໜຸ່ມ ຮູ້ຜົນ ຮ້າຍ ຂອງ ການ  ໃຊ້ ຢາ ບ້າ,  ແລະ ຄວນ ມີມາດ ຕະການ ທີ່ ມີ ການ ປະກອບ ສ່ວນ  
ແລະ ປະສານ ກົມກຽວ ກັນ ຂອງຫຼາຍ ພາກ ສ່ວນ ໃນ ສັງຄົມ ເພື່ອ ຫຼຸດ ຜອ່ນຂະ ບວນການ ຜະລິດ  ຢາ, ຄວາມ ຕ້ອງ  ແລະ ຄວາມ  ອັນຕະລາຍ.45 

ການ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມຈ�າ ນວນ ໜ່ຶງ  ແມ່ນ ອາດ ເລ້ີ ມຈາກໃຊ້ ເພ່ືອເປັນ ຢາຊູ ກ�າລັງບ�່ ໃຫ້ ອິດ 
ເມື່ອຍ,  ເຊັ່ນ  ໃນກຸ່ມຄົນ ຂັບ ລົດ, ພະນັກງານ ຮັກສາ ຄວາມ ປອດ  ໄພ  ແລະ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ຕາມ ຊົນນະບົດ ທີ່ 
ເຮັດ ວຽກ ຕາມ ໄຮ່ນາ  ແລະ  ໃນ ປ່າ  ເພ່ືອ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາຮູ້ສຶກບ�່  ເຫງົານອນ , ສົດ ຊ່ືນ ຢູ່ ຕະຫຼອດ,  
ແລະ ເພີ່ມ ກ�າລັງ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ. ສ່ວນ  ຊາວໜຸ່ມອື່ນໆ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ການ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ  
ແມ່ນ ອາດ ຍ້ອນຢາກ ລອງ ສ່ິງ ໃໝ່ໆ  ແລະ   ເຮັດ ຕາມ ໝູ່ ເພ່ືອນ, ເຊ່ິງອາດ ກ້າວ ໄປ ເຖິງ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ 

42  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.

ພວກ ເຂົາ ທັງກິນ  ແລະ  ຂາຍ (ຢາ).
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  
ໃນ ເຂດຕົວເມືອງ 

ຜູ້ຊາຍເຮັດວຽກໜັກ, ພວກເຂົາເມື່ອຍ 
ແລະ ຈຶ່ງໃຊ້ຢາບ້າ.
ແມ່ຍິງ, 15-19 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ

  ສູບຢາ ເພື່ອ ໄລ່ ຍຸງ.
 ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 15-19 ປີ, 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ບ�່ ມີ ຜູ້ ໃດ ກ້າ ລາຍ ງານ ຕ�່ ອ�ານາດ ການປົກຄອງ 
ເພາະພວກ ເຂົາ ຢ້ານ ວ່າຜູ້ທີ່ຕິດຢາ ຈະສ້າງ  ບັນ 
ຫາ ໃຫ້ກັບ ພວກ ເຂົາ.
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ເມືອງ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ
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ເຂົາ ເປັນ ຜູ້ ຂາຍຢາໃຫ້ ຄົນ ອື່ນ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ມີ ເງິນມາ ຊື້ ຢາກິນ.  ໃນ ທາງ ກົງກັນຂ້າມ  ຊາວໜຸ່ມບາງ ຄົນ ອາ ດ ເລີ້ມ ຕົ້ນ ດ້ວຍ ການ  ຂາຍ ຢາ ບ້າເພື່ອ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ  
ແຕ່ ສຸດ ທ້າຍ ກ�່ກາຍ ເປັນ ຜູ້ ເສບ ເອງ.

3.2.2ສຸຂະພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ຊາວໜຸ່ມບາງ ຈ�ານວນ  ໃນ ສປປ ລາວ, ທັງຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ຍັງບ�່ທັນແຕ່ງງານ,  ມີເພດສ�າພັນ. ບົດລາຍງານການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍທາງ 
ສັງຄົມລາວ LSIS ລາຍ ງານວ່າ 26.8% ຂອງເພດຍິງ ແລະ 20.8% ຂອງເພດຊາຍ ອາຍຸ 15-19 ປີ ມີ ເພດສ�າພັນໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນກ່ອນການ 
ສ�າ ຫຼວດ. ຕົວເລກ ດັ່ງກ່າວເພີ່ມ ຂຶ້ນເປັນ 70% ສ�າລັບ ທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ. ການສຶກສາກ່ຽວ ກັບນັກຮຽນມັດທະ 
ຍົມຕອນປາຍເພດຊາຍ ພົບວ່າ 31% ຂອງເພດຊາຍ ອາຍຸ 16-19 ປີ ເຄີຍມີເພດສ�າພັນ, ໂດຍອາຍຸສະເລ່ຍ ຂອງການມີເພດສ�າພັນຄັ້ງທ�າອິດແມ່ນ 
16.8 ປີ.46 ການສຶກສາດ້ານຄຸນະພາບກ່ຽວ ກັບພຶດຕິກ�າທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ ເຫັນວ່າ ຊາວໜຸ່ມຍິງຈ�ານວນຫຼາຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີເພດ 
ສ�າພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ. ຢູ່ໃນການສຶກສາກ່ຽວ ກັບພຶດຕິກ�າທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງ,  ຊຶ່ງແມ່ນການສ�າຫຼວດດ້ານປະລິມານ ກວມ ເອົາຊາວໜຸ່ມຍິງ 
ຈ�ານວນ 832 ຄົນ ອາຍຸ 15-24 ປີ  ທີ່ເປັນນັກຮຽນ (ຈາກໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ), ລູກຄ້າຮ້ານເບຍ, ກ�າມະກອນ ໂຮງ 
ງານຕັດຫຍິບ, ແມ່ຍິງທີ່ພົບ ໃນ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ ( ເຊັ່ນ ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ສະຖານ ທີ່ພັກຜ່ອນ), ແລະ ພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່ 
ບັນເທີງ/ໂຮງແຮມ;  ໄດ້ ພົບ ວ່າ 19.1% ຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຍັງບ�່ທັນແຕ່ງງານ ເຄີຍມີເພດສ�າພັນ.47

ການ ສຶກສາຄ້ົນຄວ້າຈາກ ການ ສົ ນທະ ນາ ກຸ່ມຂອງ ການ ວິ ໄຈ ນ້ີ ກ�່ຍັງຢ້ັງຢືນວ່າຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ີການພົວພັນທາງເພດສ�າພັນ ທັງໃນຕົວເມອືງ 
ແລະ ຊົນນະບົດ. ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ສິ່ງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈາກ ແນວ ຄວາມ ຄິດທາງດ້ານສິນລະທ�າກ່ຽວກັບເພດສ�າພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນກຸ່ມ ຊາວ 
ໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະ ບົດ ທີ່  ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ, ການມີເພດສ�າພັນອາດເກີດຂຶ້ນ ໃນກຸ່ມອາຍຸທີ່ນ້ອຍກວ່າ 
ກຸ່ມໃນຕົວເມືອງ, ແຕ່ສ່ວນ ຫຼາຍຈະນ�າໄປສູ່ການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ທັງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຊາຍ ໃນທຸກ 
ກຸ່ມອາຍຸຕ່າງກ�່ເວົ້າເຖິງການຫຼິ້ນ”ທີ່ພົວພັນໄປເຖິງການມີເພດສ�າພັນ, ຜົນກະທົ ບຂ ອງມັນ  ເຊັ່ນ ການຖືພາ ແບບບ�່ຕ້ອງການ ແລະ ພຕພ.  

ບັນດາພຶດຕິກ�າທາງເພດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທງັ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອານາ ໄມ ໃນ ອັດຕາ ຕ�່າ  ແລະ ການມີ ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ຫຼາຍ ຄົນ  ແມ່ນກ�່ ເຫັນ ໄດ້ 
ຢ່າງ ຊັດ ເຈນວ່າ ເກີດຂຶ້ນ ໃນ ກຸ່ມ  ຊາວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ ກັນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນບາງ   ກຸ່ມ ຊົນເຜົ່າ,  ເ ຊັ່ນ  ຊາວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າ ອາຄາ. ອີງຕາມການສຶກສາວິ ໄຈ ກ່ຽວ ກັບ 
ຊາວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 14-19 ປີ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ�້າທາ ພຶດຕິກ�າສ່ຽງທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງເພດສ�າພັນ, ການກິນເຫຼົ້າ ແລະ ເສບຢາ  ແມ່ນ ພົບ ເຫັນ ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ 
ສູງທ່ີ ສຸດ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມອາຄາ ແລະ ຕ�່າທ່ີສຸດ ໃນ ກຸ ່ມຊາວໜຸ່ມຊົນເຜ່ົາມົງ້ ແລະ ຢ້າວ.48 ຄວາມແຕກຕ່າງດ່ັງກ່າວນ້ີ ອາດ ກ່ຽວ ພັນ ກັບຄວາມເຊ່ືອຖືຮີດຄອງ 
ປະເພນີດັ້ງເດີມ ( ເບິ່ງ ຫ້ ອງທາງ ຂ້າງກ່ຽວ ກັບຊົ ນ ເຜົ່າ  ອາຄາ  ໃນ ພາກ ເໜືອ ຂອງ  ສປປ ລາວ).

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຜ່ານມາແລ້ວ, ການບ�ລິໂພກຂອງມຶນເມົາ ສ່ວນ ຫຼາຍເປັນປັດໃຈກະ ຕຸ້ນ  ໃຫ້ ເກີດ ມີພຶດຕິກ�າສ່ຽງ ທາງເພດສ�າພັນຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ ແລະ 
ຊາຍ.49 ໃນການສຶກສາວິ ໄຈກ່ຽວ ກບັ ນັກຮຽນ ເພດ ຊາຍ ໃນ ຊ້ັນມດັທະຍົມຕອນປາຍ, ມ ີພຽງ ແຕ່ 43% ຂອງ  ຊາວ ໜຸ່ມ ຊາຍ ໄດ້ນ�າໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ 
ທຸກ ຄັ້ງກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຊົ່ວຄາວ ແລະ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ ລາຍງານວ່າໄດ້ນ�າໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ ໃນ ເວລາມີເພດສ�າພັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.50 ໃນການສຶກສາວິ 
ໄຈຫຼາຍ ຂະ ແໜງ ການ ຊຶ່ງ ມີການ  ສຸ່ມ ຕົວ ແທນຈ�ານວນ 913 ຄົນ, ອາຍຸ 16-19 ປີ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�້າທາ, ເຫັນວ່າ 55.7% ຂອງ  ຊາວໜຸ່ມໄດ້ມີເພດ 
ສ�າພັນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, 44.1% ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ 51.7 % ບ�່ໄດ້ນ�າໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມເມື່ອມີ
ເພດສ�າພັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.51 

ໃນ ການ ສຶກສາປີ 2010 ກ່ຽວ ກັບກຸ່ມ ຜູ້ປ່ຽນ ເພດ ຈາກ ເພດ ຊາຍ ມາ ເປັນ ເພດ ຍິງ (MtF)52 ຢູ່ ນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງຈັນ  ແລະ  ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ 
(84% ຂອງຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ການ ສຶກສານີ້ິ ອາຍຸ ລະ ຫວ່າງ 15-24 ປີ), 47% ລາຍ ງານ ວ່າ ມີ ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ຫຼາຍ ກວ່າໜຶ່ງ ຄົນ ໃນ ໄລຍະ 12  ເດືອນ ຜ່ານ ມາ  
ແລະ  ໄດ້ ນ�າ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງຢ່າງ ຕ�່ ເນື່ອງ (CCU)  ໃນ ລະຫວ່າງ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ທາງຮູ ທະວານ ແມ່ນ 55% ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ປົກກະຕິ, 75% ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ 
ເພດ ຊົ່ວຄາວ  ແລະ 87% ກັບ ຄູ່ນອນ  ທີ່ ມີການ ແລກປ່ຽນ .53 ໃນອີກ ການ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໜຶ່ງໃນ ປີ 2010 ກ່ຽວ ກັບ ພຶດຕິ ກ�າ ຂອງຜູ້ ຊາຍ ທີ່ສາມາດ ມີ 

46 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. 2013;16:17387.

47 Department of Health of Vientiane Capital, Burnet Institute and United Nations Population Fund (2008). Young Women”s Sexual 
Behavior Study, Vientiane Capital, the Lao People”s Democratic Republic. 

48 Sychareun V, Thomsen S, Faxelid E. (2011). Concurrent multiple health risk behaviors among adolescents in Luangnamtha province, 
Lao PDR. BMC Public Health: p.36.

49 The content of all upcoming text boxes are either translations of Lao language quotes or represent paraphrases extracted from the 
conducted interviews.

50 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. 2013;16:17387.

51 Sychareun V, Thomsen S, Faxelid E. (2011). Concurrent multiple health risk behaviors among adolescents in Luangnamtha province, 
Lao PDR. BMC Public Health: p.36.

52 Transgender youth were not included in any of the focus groups and as such are not identified specifically in future gender-based 
analysis

53 Phimphachan C, Phanalasy S, Phommanivong V, Scott A, Gray R, Mundy G. (2010). First Round HIV/STI Prevalence and Behavioral 
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ເພດ ສ�າພັນ ກັບທັງ ເພດ ຍິງ  ແລະ ຊາຍ  ແລະ ຂອງຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ຂອງ 
ເຂົາ ເຈ້ົາ  ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ (ອາຍຸ ສະ ເລ່ັຍ 22 ປີ), ຜູ້ ຊາຍ ທ່ີສາ 
ມາດ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກັບ ທັງຍິງ  ແລະ ຊາຍ  ໄດ້ລາຍງານ ວ່າ ໃນ ປີຜ່ານ 
ມາ ພວກ ເຂົາມີ ຄູ່ ຮ່ວມ ເພດ ສະ ເລ່ຍ 8 ຄົນ  ແລະ 14% ລາຍ ງານ ວ່າ 
ມີ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອານາ ໄມ ຢ່າງ ຕ�່ ເນື່ອງ ກັບ ຄູ່ ນອນ ທຸກ ຄົນ.54 ບົດ 
ລາຍ ງານການ ຕິດຕາມ ຜົນ ຢ່າງ ຕ�່ ເນ່ືອງ (TRaC)  ແນະນ�າ ໃຫ້ ມ ີການ 
ສົ່ງ ເສີມ ການ ປັບປຸງການກວດ  ພຕພ  ແລະ ເຮສໄອວີ (HIV)   ແລະ 
ຂ�້ຄວາມ ການ ສື່ສານ ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງ ພຶດຕິ ກ�າ ທີ່ ພົວພັນ ກັບການ ນ�າ ໃຊ້  
ຖົງຢາງ ອານາ ໄມ  ແລະ ນ�້າ ຢາ ຫຼໍ່ ລື້ ນ.55 

ຈາກການປະເມີນຜົນຂອງແຜນງານສ່ົງເສີມການໃຊ້ຖົງ
ຢາງອານາໄມ ປີ 2008 ພົບວ່າຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຮັບຂ�້ມູນຂ່າວສານ 
ກ່ຽວກັບຖົງຢາງອານາໄມມາຈາກໂຮງຮຽນ, ໂທລະພາບ,  ໂປສເຕີ 
ແລະ ປ້າຍໂຄສະນາ;  ໃນ ການ ສຶ ກສາກ່ຽວ ກັບນັກຮຽນຊາຍໃນ ຊ້ັນ 
ມດັທະ ຍົມ ຕອນ ປາຍ,  62% ຂອງ ນັ ກຮຽນຊາຍ   ເວ້ົາ ວ່າ ແຫ່ຼງຂ�້ ມນູ 
ຫັຼກ  ແມ່ນ ມາ ຈາກໂທລະພາບ  ແລະ ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນ ຈາກ ວິທະຍຸ.56 

ການ ປະ ເມນີ  ຫັຼກສູດ ທັກ ສະ ຊີວິດ  ເຊ່ິງ ໄດ້ ຈັດ ຕ້ັງປະ ຕິບັດ ໃນ ບາງ ໂຮງ 
ຮຽນ ຢູ່ ໃນ  ສປປ ລາວ ພົບ ວ່ານັກຮຽນ ໃນ ໂຮງຮຽນ ທີ່ ໄດ້ ສອນ ຫຼັກ 
ສູດທັກ ສະຊີວິດ ມ ີຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈຜິດ ໜ້ອຍກວ່າ ກ່ຽວກບັ  ເຊ້ືອ HIV  
ແລະ  ມີ ຄວາມ ຮູ້ ດີກວ່າ 
ກ່ຽວ ກັບ ຖົງ ຢາງ ອະນາ 
ໄມ. ດ່ັງ ນ້ັນ ການ ປະ ເມີນ 
ດັ່ ງກ່ າວ ຈຶ່ ງ  ມີ  ຂ�້  ສະ ເໜີ 
ແນະ ໃຫ້ ເອົາວິຊາ ທັກ ສະ 
ຊີວິດເຂົ້າ  ໃນ ຫຼັກສູດ ຫຼັກ 
ຂອງການ ຮຽນ ໃນ ທ່ົວ ປະ 
ເທດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຄູອາຈານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຄວາມ ສາ ມາດ 
ໃນການ ສອນ  ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໃນທຸກລະດັບໄດ້ ຮັບ ການ 
ປັບປຸງ.57 ກຸ່ມ ສົນທະນາຍັງໄດ້  ເວົ້າ ວ່າ ມີ ພະນັກງານເຂົ້າມາໃນບ້ານ 
ເພື່ອ  ໂ ອລົມ ກ່ຽວ ກັບຖົງ ຢາງອະນາ ໄມ.

 ການປະເມີນແຜນງານສົ່ງເສີມການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ ປີ 2008 
ສະ  ແດງ ໃຫ້ ຮູ່ວ່າ  ຊາວ ໜຸ່ມ ບາງ ຄົນມ ີຄວາມ ຕ້ອງການຢາກໃຊ້ ຖົງຢາງ 
ອານາ ໄມ  ແຕ່ ບ�່ ສາມາດ ຊື້ ໄດ້,  ເຊິ່ງ ເປັນ ບັນຫາ ສ�າລັບ  ຊາວໜຸ່ມ ໃນ     
ກຸ່ ມສ່ຽງ ເຊັ່ນດຽວ ກັນ ( ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ກຸ່ ມປະຊາກອນສະ ເພາະ).58 

ນອກຈາກ ນັ້ນ, ສ�າລັບ  ຍິງ ສາວ ແລ້ວ ສັງຄົມ ຖື ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງ ຜິດ ສິນ ທ�າ ຖ້າວ່າພວກ ເຂົາ ຫາກ ມີ ຖົງ ຢາງ ອານາ ໄມ ໃນ ຄອບ ຄອງ ຫລື ວ່າ ຊື້ຖົງ ຢາ ງອານາ 
ໄມ.59  ການ ປະ ເມີນ ນີ້ ໄດ້ ໃຫ້ ຄ�າ ແນະນ�າກ່ຽວ ກັບ ການ ສືບຕ�່ ພັດທະນາ ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງ  ເສີມການຈັດ ຊື້  ແລະ  ແຈກຢາຍ ຖົງ ຢາງ 
ອານາ ໄມ ທ່ີ ມ ີຄຸນ ນະພາ ບ ກ�່ ຄືການ ປັບປຸງລະບົບພາລາ ທິການ/ການຂົນ ສ່ົງ ຂອງຖົງຢາງອານາໄມ (condom logistics system).60 ອຸປະສັກ ອ່ືນໆ 
ຕ�່ ກັບ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອານາ ໄມ ອາດ ລວ ມມີ ຄວາມ ພ� ໃຈ/ຄວາມ ບ�່ ສະດວກ  ສະບາຍ, ສິ່ງ ຈູງ ໃຈ ດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່  ເຮັດ ໃຫ້ບ�່  ຕ້ອງການ ໃຊ້ຖົງ ຢາງ ອານາ 

Tracking Survey among Male-to-Female Transgenders in Vientiane Capital and Savannakhet, Lao PDR. Vientiane, Lao PDR: Population 
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  ເຜົ່າ ອາຄາ  ໃນ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ສປປ  ລາວ 

ຊົນເຜົ່າອາຄາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຮີດຄອງປະເພນີການ   ເລີ້ມ ຕົ້ນ ເປັນ 
ຊາວໜຸ່ມ  ແມ່ ນມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ ໃນ ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ຮ່າງ 
ກາຍ  ແລະ ສັງຄົມ. ສ�າລັບ ເດັກ ຍິງ, ປະ ເພນີ  ແມ່ ນລວມທັງ ການ 
"ເສຍຄວາມບ�ລິສຸດ" (ອາ ທ໋ອງທ໋ອງ) ຊຶ່ງຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ ແລະ 
ມີປະສົບ ການ ຈະ ມີ ເພດ ສ�າພັ ນກັບ  ເດັກ ຍິງ 11  ຫາ 15 ປີ ກ່ອນ 
ທີ່ ພວກ ເຂົາຈະ ມີ ປະຈ�າ ເດືອນ. ຫຼັງ ຈາກນັ້ນ  ເດັກ ຍິງ ຈະ ຮ່ວມ ລັບ 
ນອນ ກັບ ຫຼາຍ ຄົນ ຈົນ ກວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈະ ຖືພາ ລູກ ຜູ້ ທ�າ ອິດ.

ສ�າລັບ ເດັກ ຊາຍ, ປະ ເພນີ "ການເປີດໜັງ ຫຸ້ມ ອາໄວຍະວະເພດ”" 
( ຢາ ຫາ ຫຶ)  ເດັກ ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 12-15 ປີ ຕ້ອງ ໄດ້ຊອກຫາຜູ້ 
ຍິງທ່ີມີອາຍຸ ແລະ ມີປະສົບການ  ເພ່ືອການມີເພດສ�າເພດຄ້ັງທ�າ 
ອິດ. 

ອີກປະເພນີໜ່ຶງ  ແມ່ນ  "ການຮັບຕ້ອນແຂກ" ( ອາ ທ� ທາ ຢ້ັງ) ເຊ່ິງມີ 
ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ວ່າຍິງສາວພາຍຫລັງເສຍຄວາມບ�ລິສຸດ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ຮັບ ແຂ ກການ ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງການມີເພດສ�າພັນນ�າກັນ 
ກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍ ຄົນ ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນອາດ ເພີ່ມ ຄວາມ ສ່ຽງ 
ຂອງການ ຕິດ  ແລະ  ສົ່ງ ຕ�່ພະຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດສ�າພັນ ແລະ ເຊື້ອ 
ເຮສໄອວີ. ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມຕົວ ແທນ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ ມ ຄວນ ໄດ້ 
ເຂົ້າ ຮ່ວມໃນການວາງແຜນສຸຂະພາບ ເພື່ອພັດທະນາມາດ ຕະ      
ການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ແທດເໝາະ 
ກັບສງັຄມົຂອງເຜົ່າອາຄາ ແລະ ຖກືຍອມຮບັ ໃນກອບວັດທະນະ 
ທ�າຂອງ ພວກ ເຂົາ. 

 ເອກ ະສານ ອ້າງອີງ: 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.

ມີການ ໃຫ້ ສຸຂະ ສຶ ກສາ ຜ່ານ 
ລາຍການ ວິທະຍຸ  ແລະ  ໂທລະ 
ພາບ  ແຕ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ສົນ ໃຈ
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ,  
ໃນ  ເຂດເມືອງຕົວ ເມືອງ
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ໄມ  ແລະ ຄວາມ ໃກ້ຊິດ ສະໜິດ ສະໜົມ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ໄວ້ ວາງ ໃຈ.61 ວຽກ ງານການ 
ຕະຫຼາດ ຄວນ ມ ີການ ຕິດ ພັນ ກບັຍຸດ ທະ ສາດ ຕ່າງໆ ເພ່ືອ ເຮັດ ໃຫ້ການ ນ�າ ໃຊ້ ຖົງ ຢາງ ອານາ ໄມ ເປັນ 
ເລື່ອງ ທ�າ ມະ ດາ  ແລະ  ກ່ຽວ ພັນ  ກັບ ຄວາມ ຮັກ  ແລະ ຄວາມ ໃກ້ຊິດ ສະໜິດ ສະໜົມ.62    

ສ�າລັບ ບັນຫາ ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ ໂດຍ ລວມ , ຜົນ ຂອງ ການ ສຶກສາ ຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວ ກບັພຶດຕິ ກ�າ ທາງ ເພດ ຂອງ ແມ່ຍິງ  ໄດ້ ເນ້ັນ ໃສ່  ຄວາມ ເປັນຂອງ ການສະໜອງ   
ແລະ ການ ເຂົ້າ ເຖິງການບ�ລິການ ສຸຂະພາບ  ຈະ ເລີ ນພັນທີ່ ເປັນ ມິດສ�າລັບ ຊາວໜຸ່ມ ກ�່ ຄື ການ ໃຫ້ ຄ�າ ປຶກສາກ່ຽວ ກັບເລື່ອງ  ເພດ, ການ ຖືພາ, ການ ເອົາ ລູກ 
ອອກ  ແລະ ການວາງ ແຜນ ຄອບຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງແນະນ�າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ປົກຄອງ  ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາສາມາດຜ່ານ ຜ່າ ບັນຫາ ການສື່ສານ 
ແລະ ການໃຫ້ຄ�າປຶກສາແກ່ລູກໆທີ່ກ�າລັງຢູ່ໃນ ຊ່ວງຊາວໜຸ່ມ.63

ບັນຫາຂອງການມີ ເພດ ສ�າພັນ ແບບຖືກບີບບັງຄັບ ແມ່ນ ປະ ເດັນ ໜຶ່ງທີ່ ສ�າຄັນ ທີ່ ຖືກຍົກ ຂື້ນ ໃຫ້ ເຫັນ ໃນ ການ ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ນີ້ ເຊິ່ງ 22.4% ຂອງ 
ຊາວໜຸ່ມຍິງ  ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຄີຍຖືກບີບບັງຄັບໃຫ້ມີເພດສ�າພັນໂດຍຄູ່ຮັກ. ກ�ລະ ນີນີ້  ແມ່ນ ພົບ ເຫັນ ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ກັບຜູ້ທີ່ເລີ້ມມີເພດສ�າພັນ ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ: 52% ຂອງຜູ້ທີ່ມີເພດສ�າພັນຄັ້ງທ�າອິດ ຕອນອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື ຕ�່າກວ່າ  ເຄີຍຖືກບີບບັງຄັບ ໃຫ້ ມີ ເພດ ສ�າພັນ 
ທຽບກັບ 18.5% ຂອງຜູ້ທີ່ມີເພດສ�າພັນຄັ້ງທ�າອິດຕອນອາຍຸຫລາຍກວ່າ 16 ປີ.64 ນອກຈາກ ນັ້ນ, ການ ສຶກສາ  IBBS ໃນ ປີ 2008 ກ່ຽວ ກັບຜູ້ ຂາຍ  
ບ�ລິການ ທາງ ເພດຢູ່ ສີ່ ແຂວງ  ພົບ ວ່າ 22%  ຖືກ ບັງຄັບ ໃຫ້ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ.65 ບົດ ລາຍ ງານ ທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ ”ການ ຫຍິບ ເສັ້ນສາຍ” ຫຼື Sewing the 
Line”  ແນະນ�າ ໃຫ້ ມ ີການ ພັດທະນາ ການ  ຂະ ບວນການໂຄສະນາການ ປູກ ຈິດ ສ�າ ນຶກ ມວນ ຊົນ ດ້ວຍ ເປ້ົາ ໝາຍ ເພ່ືອປ່ຽນ ແປງ  ທັດສະນະ ທາງ ດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ   ກ່ຽວ ກັບການ ຂົ່ມຂືນ  ແລະ ການ ບັງຄັບ ໃຫ້ ມີ ເພດ ສ�າພັນ.66  

 ໃນຂະນະ ທີ່ ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອໂລກເອດ  ໃນ ກຸ່ມ ປະຊາກອນ ທົ່ວ ໄປ ແມ່ນ ຍັງ ຕ�່າ, ທີ່ ມີ ອັດຕາ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ້ ປະມານ 0.2%,67  ແຕ່ພຶດຕິ ກ�າ ທີ່ ມີ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ຕ�່ ການ ຕິດ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ  ແມ່ນ ຍັງ ຖື ເປັນ  ເລ່ືອງທ�າ ມະ ດາ  ແລະ ການ ຂະ ຫຍາ ຍ ໂຕ ທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ີ  ໄວວາ, ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ສັງຄົມ  
ແລະ ທີ່ ຕັ້ງ ທາງ ພູມ ສັນຖານ ອາດ   ເຮັດ ໃຫ້ການ ຕິດ ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໄວ. ສູນ ຕ້ານ ເອດ  ແລະ ພະຍາ ຍາດຕິດຕ�່ທາງເພດ (CHAS)   ໄດ້ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ 
ມູນ ແຍກຕາມ ອາຍຸ ກ່ຽວ ກັບກ�ລະນີ   ເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ. ສ�າລັບ ປີ 2010, 2011  ແລະ 2012, ຈ�ານວນ ກ�ລະນີ ໃໝ່ ທ່ີ ຕິດ ເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ຂອງ ຜູ້ ມີ ອາຍຸ 
15 ຫາ 24 ປີ  ແມ່ນ 98, 126  ແລະ 102 ຕາມ ລ�າດັບ, ກວມ ເອົາ ປະມານ 16.7%, 18.8%  ແລະ 15.9% ຂອງກ�ລະນີ ໃໝ່ ທັງ ໝົດ ໃນ ແຕ່ລະ 
ປີ. ຈ�ານວນ ກ�ລະນີ ໃໝ່ ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 10-14  ແມ່ນ ຍັງ ຕ�່າ, ຊ່ຶງ  ແຕ່ລະ ປີ ມີ 1 ຫາ 2 ກ�ລະນີ.68 ເຖິງ ຢ່າງ ໃດກ�່ ຕາມ,   ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບ 
ປະຊາກອນກຸ່ມ  ໃດ ໜ່ຶງ.   ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ 48% ຂອງຜູ້ ຕິດ ເຊ້ືອ  ແມ່ນ ແມ່ຍິງ69, ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕ�່ ການ ຕິດ ເຊື້ອເຮສໄອວີ  ລວມມີ 
ຊາວໜຸ່ມຊາຍ  ທ່ີ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກັບ ຊາຍ (MSM)  ແລະ  ຊາວໜຸ່ມ ທ່ີ ມີ ການປ່ຽ ນ ເພດ,  ຊາວໜຸ່ມ ຍິງທ່ີ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ  ແລະ  ຊາວໜຸ່ມ ທ່ີ ນ�າ ໃຊ້ 
ຢາ ເສບ ຕິດ  ແບບ ສັກ ເຂົ້າ ເສັ້ນເລືອດ.70 

ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ລະຫວ່າງ ຊາຍ ກັບ ຊາຍ   ແມ່ນ ມີ ການ ລາຍ ງານ ວ່າ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວ ໄປ ໃນ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ.  ໃນ ການ ສຶກສາ  ວິ ໄຈໃນ ກຸ່ມ 
ນັກຮຽນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍ ເພດ ຊາຍ, 15% ລາຍ ງານ ວ່າ ເຄີຍມີ ເພດ ສ�າພັນ ທາງ ຮູ ທະວານ ຫຼື ທາງ ປາກ ກັບ ຜູ້ ຊາຍ,71  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ການ ສຶກສາວິໄຈ 
ກ່ອນ ໜ້າ (2004)   ໃນ  ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມຊາຍ ອາຍຸ 18-30 ປີ, 18.5% ລາຍ ງານ ວ່າ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ທາງຮູ ທະວານ ຫລື ທາງ ປາກ ກັບ ຜູ້ ຊາຍ,  ໃນ ນັ້ນ  55% 
ລາຍ ງານ ວ່າ ມີ ເພດສ�າພັນ ທາງ ຮູ ທະວານ.72 ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກັບ ຊາຍ  ແລະ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ປ່ຽນ ເພດ ເປັນ ຍິງ (MtF)  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ 
ຈາກ ເຊ້ືອເຮສໄອວີ.  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ຂ�້ ມນູ ແຍ ກກຸ່ມອາຍຸ ແມ່ນ ມຈີ�າກັດ,     ການ ສຶກສາ ວິ ໄຈກ່ຽວ ກບັຜູ້ ຊາຍ ທ່ີ ມ ີ ເພດ ສ�າພັນ ກບັ ຊາຍ ປີ 2007  ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ 
ວຽງ ຈັນ, ເຊິ່ງ  ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ມີອາຍຸ ສະ ເລ່ຍ ແມ່ນ 21 ປີ ພົບ ວ່າອັດຕາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ  ແມ່ນ 5.6%;  ແລະ ບ�່ ມີ ຂ�້ ມູນ ການ ຄາດ ຄະ ເນຫຼ້າ ສຸດອື່ນໆ 
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ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ປະຈຸ ບັນ.73  ໃນ ການ ສຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ  ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ການ ປ່ຽນ ເພດ ຈາກ ຊາຍ ເປັນ ຍິງ ໃນ ປີ 2010, 4.2%  ໄດ້ ກວດ ພົບ ວ່າຕິດ ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ, 
12%  ເປັນໜອງ ໃນ ແທ້, 32%  ເປັນ ໜອງ ໃນ ທຽມ  ແລະ 6.5% ມີ ການ ຕິດ ເຊື້ອ ພຕພ ຫຼາຍ ຢ່າງ ໃນ  ເວລາ ດຽວ ກັນ.74  ໃນວິ ໄຈສະພາ ບ ຊາວ ໜຸ່ມ  
ແລະ  ເຍົາວະ ຊົ ນນີ້, ບ�່ ມີ ກຸ່ມ  ສົນທະນາ ກຸ່ມ ໃດ ຍົກ ບັນຫາການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ລະຫວ່າງ ຊາຍກັບ ຊາຍ ຫຼື ຍິງກັບ ຍິງ   ຂື້ນ ເພື່ອ ສົນທະນາ  .

ໃນ ປີ 2010, ອົງການ UNICEF  ໄດ້ດ�າ ເນີນການ ປະ ເມີນ  ແບບ ໄວວາ ທີ່ ກວມ ເອົາ ການ ສ�າພາດ  ແລະ ກຸ່ມ ສົນທະນາ ກັບຊາວໜຸ່ມ ຈ�ານວນ 72 ຄົນ 
ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕ�່ການ ຕິດ  ເຊື້ອ ເອດ,  ໃນ ນັ້ນປະກອບ ດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບຕິດ, ຜູ້ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ,   ແລະ ກຸ່ມ LGBT. ກ່ຽວ 
ກັບ ການ ສະໜອງ ການ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ,  ຊາວໜຸ່ມ  ໃນກຸ່ມປະຊາກອນສະ ເພາະ ນີ້  ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ຢາກໃຫ້ ມີ ຄລີ ນິກທີ່ ເປັນ ທີ່ ແຍກ ສະ 
ເພາະ ເຈາະ ຈົງ , ມີ  ແຜນ ງານ ທີ່ ເຊື່ອ ມ ເຂົ້າ  ກັບ ໂຮງ ໜ�  ແລະ ຄລີ ນິກທົ່ວ ໄປ,  ແລະ ສູນ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມທີ່ ສາມາດ ນ�າ ໃຊ້ ສ�າລັບ ຫຼາຍ ຈຸດປະສົງ. ລັກສະນະ 
ທ່ີ ສ�າຄັນ ຂອງ ການ ບ�ລິການທ່ີ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການ ປະກອບ ດ້ວຍ: ການ ຮັກສາ ຄວາມ ລັບ, ພະນັກງານ   ແພດ ທ່ີ ບ�່ ມ ີອັກ ຄະຕິ, ຄວາມ ຊ�ານານ ດ້ານ ການ ແພດ  
ແລະ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມ ທ່ີ ເປັນ ມິດ. ສ�າລັບອຸປະສັກ ຂອງ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ບ�ລິການທ່ີ ໄດ້ ຍົກຂ້ຶນ ລວມມີ ການກີດ ກັ້ ນ ຕົນ ເອງ, ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ, ການ ຮັກສາ 
ຄວາມ ລັບ, ທີ່ ຕັ້ງ, ຊົ່ວ ໂມງ ການ ບ�ລິການ  ແລະ ຢ້ານ ກົວ ຕ�່ບັນດາ  ຂັ້ນ ຕອນ ທີ່ລ້ວງລ�້າ ຄວາມ ເປັນ ສ່ວນ ຕົວ75, ຊຶ່ງ   ຜູ້ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ ທີ່ ເປັນ ເພດ ຍິງ 
ກ�່ ພົບ ພ�້ອຸປະສັກດຽວ ກັນນີ້  .76  ບັນຫາ ການຂາດ ການ ຮັກສາ ຄວາມ ລັບ ຍັງ ຖືກ ຢືນ ຢັນຈາກ ກຸ່ມ ສົນທະນາ ວ່າ ແມ່ນ ອຸປະສັກ  ໃນ ການ  ເຂົ້າ ເຖິງ ສະຖານ ທີ່ 
ບ�ລິການ. ດ່ັງ ນ້ັນ,    ຂ�້ ສະ ເໜີ ແນະ ເພ່ືອ ພິຈາລະ ນາ  ເພ່ື ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາອຸປະສັກ ດ່ັງກ່າວ ປະກອບ ດ້ວຍ: ຄລີ ນິກ ເຄ່ືອນ ທ່ີ ຫືຼ ຄລີ ນິກຫັຼງ ໂມງ ການ;  ແຜນງານ  
ຕ່າງໆ ເພ່ືອ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຈ�າ ແນ ກ  ແລະ  ເພ່ີມ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕ�່ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ; ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ໂຮງໝ� ຂອງ ລັດຖະ 
ບານ ແລະ ຄລີ ນິກ, ລວມທັງ ສ້າງສາ ຍພົວພັນ ລະ ຫວ່າງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທາງ ສັງຄົມ   ແລະ ການ ບ�ລິການ ຂອງ ລັດຖະບານ; ການ ລະດົມ   ແລະ ການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວໜຸ່ມ ທ່ີ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ( ໃນ ກຸ່ມປະຊາກອນ ສະ ເພາະ )  ໃຫ້ ເປັນ ອາສາ ສະໝັກ ຫືຼ ພະນັກງານ   ເພ່ືອ ຮັບ ຄົນ ໄຂ້  ແລະ ປະ ເ ມີນ ໃນ 
ການ ບ�ລິການ ຂອງ ລັດຖະບານ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ.77

ໃນ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ ຂອງ ການ ວິ ໄຈ ນີ້  ບັນຫາເຊື້ອ ໂລກ ເອດບ�່ ຄ່ອຍໄດ້ ຖືກ ຍົກ ຂຶ້ນ  ແລະ  ປາກົດ ວ່າ 
ບ�່ເປັນ ບັນຫາ  ໃຫຍ່ໃນ ຊຸມ ຊົນ ທ້ອງ ຖ່ິນ;   ແລະ  ຖ້າ ຖືກ ຍົກ ຂ້ຶນ ສ່ວນ ຫຼາຍ  ແມ່ນ ກ່ຽ ວກັບ   ການ ຂາຍ ບ�ລິ 
ການທາງ ເພດໃນ ປະ ເທດ ອື່ນ.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ  ອັດຕາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ຕ�່າ ໃນ  ສປປ ລາວ, 
ຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ (80% ຂອງ  ຊາວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15- 19 ປີ) ລາຍ ງານວ່າ ພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກບັ     
ເຮສ ໄອ ວີ/ພະຍາດ ເອດ ເຖິງວ່າລະດັບຄວາມຮູ້   ຮອບດ້ານ ແມ່ນຍັງຕ�າ່, ອີງ ຕາມ ບົດ ຄ້ົນ ຄວ້າ 2 ບົດ ໄດ້ 

ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີ ແຕ່ 1  ໃນ  4 ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ ມີ ຄວາມ  ຮູ້ ຮອບດ້ານດ້ານກ່ຽວ ກັບເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ.78,79 

ໃນການສຶກສາພຶດຕິກ�າທາງເພດຂອງຍິງໜຸ່ມສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມຍິງທີ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ 25.6% ມີ ເພດ ສ�າພັນ ແລະ 18% 
ຂອງກຸ່ມດ່ັງກ່າວ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມເີພດສ�າພັນທ່ີມກີານແລກປ່ຽນທາງການເງນິຫຼືສ່ິງຂອງ.80 ຢູ່ໃນບາງກຸ່ມສົນທະນາຍັງໄດ້ ເວ້ົາເຖິງການມເີພດ 
ສ�າພັນທີ່ມີການແລກປ່ຽນທາງການເງິນຫຼືສິ່ງຂອງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ  ແລະ ໃນ ກຸ່ມນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ, ທີ່ມີຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ໃນ 
ການ ໃຊ້ ຈ່າຍເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ຫຼື ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ໂທລະສັບມືຖື. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີການລາຍງານອັດຕາການຕິດເຊື້ອ   ເຮ ສ ໄອ ວີ ທີ່ຕ�່າ ໃນແມ່ຍິງ 
ທີ່ຂາຍບ�ລິການທາງເພດຢູ່ ສປປ ລາວ (<1%),  ແຕ່ ວ່າ ອັດ ຕາ ກາ ນ ການ ຕິດພະຍາດ ພຕພ ຂ້ອນຂ້າງສູງ ຊຶ່ງໜອງໃນທຽມ ແມ່ນ 18% ແລະ 7% 
ແມ່ນໜອງໃນແທ້.81 ໃນການສຶກສາຂອງຜູ້ຂາຍບ�ລິການທາງເພດ ທີ່ເປັນເພດຍິງຈ�ານວນ 407 ຄົນ (49% ຂອງກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວມີອາຍຸ 19 ປີ ຫຼື ໜຸ່ມ 
ກວ່ານ້ັນ), 86% ໄດ້ລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງວ່າ ພວກ ເຂົາມອີາການອັກເສບຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນ ຫືຼ ອາການຂອງ ພຕພ ໃນໄລຍະສາມເດືອນຜ່ານມາ.82 
ນອກຈາກ ການເຈັບເປັນທີ່ພົວພັນ ໂດຍກົງກັບການຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້, ພຕພ ອາດ ເພີ່ມ ຄວາມ ສ່ຽງ ໃນການຕິດເຊື້ອ  ແລະ ການ ສົ່ງຕ�່  ເຊື້ອ ເຮ ສ ໄອ ວີ.  
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ໃນ ພາສາ ລາວ, ຄ�າວ່າ ” 'ສາວບ�ລິການ”'  ໄດ້ ຖືກ ນ�າ ໃຊ້ ເພື່ອ ອະທິບາຍ ຜູ້ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ ທີ່ ເປັນ 
ເພດ ຍິງ, ຜູ້ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ນອກ ບາ  ແລະ ສະຖານ ທີ່ ບັນ ເທີ ງອື່ນໆ.  ມີເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ແມ່ຍິງ ບ�ລິການ ສ່ວນ 
ຫຼາຍ ແມ່ນ ເປັນ ຊາວໜຸ່ມ:  ໃນ ການ ສ�າ ຫຼວດ  IBBS ປີ 2008, ທີ່ ມີສາວ ບ�ລິການ”  ເຂົ້າ ຮ່ວມ, 84% 
ຂອງ ສາວ ບ�ລິການ ມີ ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-24 ປີ83,  ຊຶ່ງ 17% ຂອງ ສາວ ບ�ລິການ ໄດ້ ລາຍງານ ວ່າມີ 
ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມ ເພດແບບ ຊ່ົວຄາວຫຼາຍຄົນ  ໃນ 3 ເດືອນຜ່ານມາ, 17%    ມ ີຄູ່ ຮວ່ມ ເພດແບບປະຈ�າ ໃນ 
3 ເດືອນຜ່ານມາ, ສະ ເລ່ຍຈ�ານວນຄູ່ ຮວ່ມ ເພດ  ແມ່ນສອງ ຄົນ ໃນ ໄລຍະ ໜື່ງອາທິດ ທີ່ ຜ່ານ ມາ.84 

ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ພຕພ ຕ່າງກ�່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນການສົນທະນາກຸ່ມຂອງທັງເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ຢູ່ໃນເຂດ
ຕົວເມືອງມີການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນກ່ຽວກັບ ພຕພ ຫຼາຍສົມຄວນ, ແຕ່ຍ້ອນຫຼາຍເຫດຜົນ ຊາວໜຸ່ມບ�່ປະຕິບັ ດການມີເພດສ�າພັນທີ່ປອດໄພ. ຢູ່ໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ, ການຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
ແລະ ບ�່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຖົງຢາງອານາໄມ ແລະ ວິທີການຄຸມກ�າເນີດອື່ນໆ ພາໃຫ້ ເກີດ ມີການຖືພາທີ່ບ�່ຕ້ອງການ ແລະ ການຕິດ ພຕພ. ຍັງມີການຈ�າ 
ແນກລັງກຽດຂອງສັງຄົມຕ�່ ກັບການມີເພດສ�າພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ ສ້າງຄວາມອາຍ” ຫຼື  ໜ້າ ອາຍທີ່ຈະເຂົ້າຫາຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການສຸຂະພາບ, ທີ່ ພວກ ເຂົາ ບ�່ 
ໄວ້ໃ ຈວ່າ ຈະຮັກສາຄວາມລັບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້.

ການມີເພດສ�າພັນກ່ອນການແຕ່ງງານ ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ ຍອມຮັບ ໄດ້ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ສ�າລັບໜຸ່ມສາວທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂາດສຸຂະສຶກສາ
ດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຢ່າງພຽງພ�, ບັນຫາ ນີ້ເຮັດໃຫ້ ເກີດມີ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຫຼາຍຂຶ້ນຕ�່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ 
ພຕພ ລວມທັງ ເຊື້ອ  ເຮ ສ  ໄອ ວີ, ແລະ ການເກີດກ�ລະນີການຖືພາ ແບບບ�່ຕ້ອງການ ແລະ ການເອົາລູກອອກ ແບບຜິດກົດໝາຍ  ແລະ ບ�່ ປອດ ໄພ ຢູ່ໃນ 
ປະເທດ ແລະ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຊ່ຶງມຜົີນສະທ້ອນທາງລົບຈາກການກະທ�າດ່ັງກ່າວຕ�່ກບັສຸຂະພາບ ທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຍິງໜຸ່ມ   
ໃນ ອະນາຄົດ.

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕົວເມືອງ, ການມີເພດສ�າພັນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນ ເລື່ອງ ໜັາ ເປັນ ຫ່ວງ 
ພາ  ໃຫ້ມີການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ການຖືພາທີ່ບ�່ຕ້ອງການ ແລະ ການເອົາລູກອອກທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍ ແລະ/ຫຼື ການ ເອົາ ລູກ ອອກ ແບບບ�່ປອດໄພ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບາງຄັ້ງພ�່ແມ່ຢູ່ ເຂດຊົນ 
ນະບົດກ�່ສະໜັບສະໜູນການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກມັນເປັນປະເພນີຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າ.  

ພ�່ແມ່ ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ລວມທັງພະສົງ,   ກ່າວ ວ່າ ບັນຫາ ຂອງຊາວໜຸ່ມ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັ ບອິດ ຕິ ພົນ ມາ ຈາກວັດທະນະທ�າອ່ືນ, ອິນເຕີເນັດ 
ແລະ ການກົດດັນຂອງໝູ່ຄູ່ ແລະ ການຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີລາຍການ ວິທະຍຸ  
ແລະ  ໂທລະພາບ ກ່ຽວ ກບັສຸຂະພາບ, ຊາວໜຸ່ມບ�່ມ ີຄວາມສົນໃຈ. ຢູ່ໃນບາງເຂດ, ຊົນເຜ່ົາຍັງມຄີວາມຈ�າກດັ ໃນການເຂ້ົາເຖິງຂ�້ມນູ ເນ່ືອງຈາກອຸປະສັກ 
ຕ່າງໆທາງພາສາ. 

ບັນດາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ  ໄດ້ລະບຸວ່າ ຍັງ ຂາດການບ�ລິການສຸຂະພາບທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ່ສະ ເພາະຊາວໜຸ່ມ. ໃນຂະນະທ່ີ ມສີະຖານທ່ີສະໜອງບ�ລິການ,  ແຕ່ສະຖານ 
ທີ່ດັ່ງກ່າວ ຍັງ ບ�່ ສາມາດ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີການຄຸ້ມຄອງບ�ລິຫານຂ�້ມູນປິດລັບທີ່ ມີ ປະສິດ ຕິ ຜົນ ແລະ ປາສະຈາກການຈ�າແນກ ຫຼື ລັງກຽດ.

3.2.3ການມີລູກແຕ່ຍັງນ້ອຍ

ໃນ ສປປ ລາວ, ການຈະມີລູກ ແມ່ນເລີ່ ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 17.8% ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມີ ອາຍຸ 15 -19 ປີ ແມ່ນ ໄດ້ ເລີ້ີ້ມ ເກີດລູກ, ແລະ 
18.2% ຂອງຜູ້ຍິງ ອາຍຸ 20 -24 ປີ  ໄດ້ ເກີດ  ລູກ ກ່ອນ ອາຍຸ 18 ປີ.85 ການ ເກີດ ລູກ ແຕ່ ຍັງ ນ້ອຍ  ແມ່ນ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ ຊຶ່ງ   
ອັດຕາການຈະ ເລີ ນພັນຂອງ   ຊາວ ໜຸ່ມ   ແມ່ນ 114  ເດັກ ເກີດ ຕ�່  ແມ່ ຍິງ 1000 ຄົນ  ໃນ ກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ (LSIS).  ການ ມີ ລູກ ແຕ່ ຍັງ ນ້ອຍ  ແລະ 
ອັດຕາ ການຈະ ເລີນພັນ ທີ່ສູງ  ພົວພັນກັບ ຂົ ງ ເຂດ ຊົນນະບົດ (23.7% ຂອງ  ແມ່ຍິງ  ໃນ  ເຂດຊົນນະບົດ ອາຍຸ 20-24 ປີ   ມີ ລູກ ແຕ່ ອາຍຸ ຍັງ ນ້ອຍ ທຽບ 
ໃສ່ 5.9% ຂອງ ແມ່ຍິງ ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ ດຽວ ກັນໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ). ການມີລູກ ແຕ່ ຍັງ ນ້ອຍ  ແລະ ອັດຕາ ການຈະ ເລີ ນພັນ ທີ່ ສູງ  ຍັງ ກ່ຽວ ພັນ ເຖິງ ລະດັບ 
ການ ສຶກສາ, ສະພາບ ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ  ແລະ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜ່ົາ (ຮູບ ສະ ແດງ 2). ການມ ີລູກ ແຕ່ ຍັງ ນ້ອຍ  ແມ່ນມ ີອັດຕາ ສ່ວນ ທ່ີ ສູງ  ໃນ ໝວດພາສາ ມົງ້-ມຽນ 
(38.7%).86 

  

83 CHAS/MoH, USAID, FHI, Global Fund, ADB and UNAIDS (2008). Integrated Behavioural Biological Surveillance (IBBS). 
84 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.
86 Ibid.

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

 ໄວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19 ປີ, ພວກ ເຂົາ 
ຫຼີ້ນນ�າ ກັນ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ມີ ເພດ ສ�າພັນ  
ໂດຍ ບ�່ ມີ ການ ປ້ອງ ກັນ.
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  ໃນ  ເຂດຕົວ ເມືອງ
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ຮູບສະແດງ2:ການມີລູກແຕ່ຍັງນ້ອຍ(ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ20-24ທີ່ເກີດລູກມີຊີວິດໜຶ່ງຄົນກ່ອນອາຍຸ18)ແບ່ງຕາມ
ເຂດທີ່ພັກອາໄສ,ລະດັບການສຶກສາ,ດັດຊະນີຄວາມຮັ່ງມີແລະກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າ(LSIS2011-2012)
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ນອກຈາກຖົງ ຢາ ອະນາ ໄມ, ທ່ີ ບ�່ ຄ່ອຍ ໄດ້ ນ�າໃຊ້  , ຊາວ ໜຸ່ມ ຍັງມ ີຂ�້ຈ�າກດັ ຫືຼ ບ�່ສາມາດ ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ 
ຄຸມ ກ�າ ເນີ ດ ສ�າລັບ ຜູ້ ທີ່ ຍັງ ບ�່ ທັນ ໄດ້ ແຕ່ງງານ  ໃນ  ສປປ ລາວ. ສະ ນັ້ນ, ຈຶ່ງ ສົ່ງ ຜົ ນ ໃຫ້ມີ ການຖືພາ 
ແບບບ�່ ຕັ້ງ ໃ ຈ  ເນື່ອງ ຈາກ ກາ ນມີ ເພ ດສ�າພັນ  ແບບ ບ�່ ປ້ອງ ກັນ,  ແລະ  ການ  ເອົາ ລູກ ອອກ . 

ຕົວຢ່າງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼາຍກວ່າ 20% ຂອງຊາວ 
ໜຸ່ມຍິງທີ່ ເຄີຍ ມີ ເພດສ�າພັນ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ມີການເອົາລູກ 
ອອກ,87  ແລະ ການສຶກສາວິ ໄຈ IBBS  ພົບວ່າ 71% ຂອງຜູ້ 
ໃຫ້ບ�ລິການທາງເພດໄດ້ມີການເອົາລູກອອກ.88 ບາງກຸ່ມໂດຍ 
ສະເພາະຊາວ ໜຸ່ມຍິງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ອາຍຸ 15-
19 ປີ, ໄດ້ເດີນທາງອອກ ໄປ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ ເພື່ອເອົາລູກ 
ອອກ.   

ແຕ່ ວ່າ ບ�່ ແມ່ນທຸກ ຄົນ ຈະ ສາມາດ ນ�າ ໃຊ້ວິທີ ການ ນີ້ ໄດ້ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງຕ້ອງ ໄດ້ເພິ່ງພາ  ແລະ ນ�າ ໃຊ້ ວິທີ ທາງ  ອື່ນໆທີ່ ມີ ຢູ່ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ . ເນື່ອງຈາກວ່າ  
ການມີເພດສ�າພັນກ່ອນແຕ່ງງານແມ່ນບ�່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ, ຈ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້  ຊາວ ໜຸ່ມ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ  ໃນ ການ ເຂົ້າ ຫາ ການ ບ�ລິການດູແລດ້ານສຸຂະພາບ 
ກ່ຽວ ກບັ ພຕພ ແລະ ການຖືພາ  ໂດຍ ທ່ີບ�່ ຖືກລັງກຽດ  ແລະ ຈ�າ ແນ ກ. ຂ�້ ມນູຈາກ ບັນດານາຍບ້ານ  ຍັງຢືນຢັນ ວ່າ  ການເອົາລູກອອກແມ່ນ ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍ 
ແລະ ການນ�າໃຊ້ຢາ ເພື່ອ ເອົາລູກອອກກ�່ ຖືກ ນ�າ ໃຊ້ ຢ່າງ ແຜ່ ຫຼາຍ.  

3.2.4ພະຍາດທີ່ມາຈາກຍຸງ

ພະຍາດ ທີ່ ມາ ຈາກ ຍຸງ ມີ ບົດບາດ ສ�າຄັນຕ�່ ກັບ ດ້ານ ສຸຂະ ພາບ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ. ທັງ ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ  ແລະ   ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ  ເປັນສາ ເຫດ ສ�າຄັນ ພາ ໃຫ້ມີການ 
ສູນເສຍ ຊີວິດຫຼາຍ   ໃນ ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ ເປັນ ບັນຫາ ສຸຂະພາ ບ  ທີໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ ( ໃນ ລະຫວ່າງ ການ ເກັບ ຂ�້ ມູນ  ມື ໜຶ່ງ ຢູ່ພາກ ສະໜາ ມ ຂອງການ ວິ  
ໄຈສະພາບ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ   ໄດ້ ມີ ການ ແພ່ ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ  ແລະ  ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ). ຄວາມ ສ່ຽງ    ແມ່ນມີ ຄວາມ ກ່ຽວພັນ 
ແລະ ເຊື່ອມ ໂຍງ ກັບສະພາບ ພູມ ສັນຖານຂອງ ຂົງ ເຂດ: ຊຶ່ງ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ທາງ ພາກ ໃຕ້ ມີ ການລະບາດ ຂອງ  ໄຂ້ ມາ ລາ ເລຍ, ສ່ວນ ໃນ ທາງ ພາກ ກາງ  
ແລະ ພາກ ເໜືອ  ຕາມເຂດ ຕົວ ເມືອງ ມີຄວາມ ສ່ຽງ ຕ�່ ການ ເກີດ ໄຂ້ ເລືອດ ອອກຫຼາຍກວ່າ.

87 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). 

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

ກິນຢາ ເພື່ອເອົາລູກອອກ ຍ້ອນພວກເຂົາ 
ບ�່ຕ້ອງການເດັກ.
ເພດຊາຍ, 10-14 ປິ,  ໃນເຂດຊົນນະບົດ
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   ເປັນ ທີ່ ຮັບ ຮູ້ ໂດຍ ປະຊາຊົນ ທົ່ວ ໄປຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ  ວ່າ ຍຸງ ເປັນ ພາຫະນ�າ ເຊື້ອ ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ  ເຊິ່ງ ການ ນອນ ໃນ ມຸ້ງຈະ ຊ່ວຍ ປ້ອງ ກັນ ໄດ້.   ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ 
ຕາມມນັ ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ ຍາກ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມທ່ີ ຈະຫັນ ເອົາ ຄວາມ ຮູ້ ດ່ັງກ່າວ ມາ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ: ການ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ສວນ   ແລະ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ ຢູ່ ໃນ ປ່າ    ເປັນສາ 
ເຫດ ຂອງ ການ ເປັນ ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ ໃນ ເພດ ຊາຍ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ   ເຂດ ທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ບາງ ເຂດໃນ  ແຂວງພາກ ໃຕ້.

ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ  ໂດຍ ສ່ວຍຫຼາຍຈະ ເປັນ ບັນຫາທ່ີ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມອືງ ທ່ີ ມ ີຄົນ ໜາ ແໜ້ນ  ເຊ່ິງ ຊາວ  ໜຸ່ມທ່ີເຮັດ ວຽກ ໃນ ຮ້ານ ອາຫານ  ມ ີຄວາມ 
ສ່ຽງໃນ ການ ຕິດ  ເຊື້ອ  ໄຂ ເລືອດ ອອກຈາກ ຍຸງໃນ ເວລາ ກາງ  ເວັນ.

ການປິ່ນປົວ  ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ  ແມ່ນ ສາມາ ດຮັບ ການ ບ�ລິການ ຈາກຄຣິນິກສຸຂະພາບ,  ໂຮງໝ�  ແລະ ພະນັກງານ ສຸຂະພາບ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ,   ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�ໍ່ຕາມ, 
ຈາກ ການ ບອກ ເລົ່າ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ບາງ ຄັ້ງ ຢາ ຮັກສາ ບ�່ ມີ ໃນ ເວລາ ທີ່ຕ້ອງການ ປິ່ນ ປົວ .

ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ງົມງວາຍ ກ່ຽວ ກັ ບສາ ເຫດ ຂອງ ການ ເປັນ ໄຂ້ ຍັງ ຄົງ ປາກົດ ໃຫ້ ເຫັນຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ໃນ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ທີ່ຢູ່ ຕາມ ເຂດ ຊົນນະບົດທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ 
ເຖິງຍາກ.

3.2.5.ຄວາມເຈັບເປັນທີ່ມາຈາກອາຫານແລະນ�້າ

ກາ ນ ເຈັບ ເປັນທ່ີ ເກີດ ຈາກ ການຂາດ ສຸຂະ ອະນາ ໄມ, ຂາດ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງ ນ�້າ ສະອາດ   ສ່ົງ ຜົນ ກະທົບ ທ່ີ ສ�າຄັນ ຕ�່ການ ເຈັບ ເປັນຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ  ໃນ  ສປປ ລາວ. 
ເຊ່ິງ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ຈາກ ການ ສົນທະນາກຸ່ມ ວ່າ (FGDs) ພະຍາດ ຖອກທ້ອງ   ແມ່ນເປັນ ບັນຫາ   ໃນ ທຸກ ແຂວງ  ແລະ  ທຸກ ພາກຂອງ ປະ ເທດ. ການ 
ຂາດຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກບັ ສຸຂະ ອະນາ ໄມ  ແລະ ຍັງ ມ ີການບ�ລິ ໂພ ກອາຫານ ດິບ ຢູ່ ເປັນ ປະຈ�າ  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ພະຍາດ ຖອກທ້ອງ  ແລະ ການ ເຈັບ ເປັນ ຈາກ ການ 
ມີ ແມ່ ທ້ອງ. ນອກ ຈາກ ນີ້,  ໃນບາງ  ຊຸມ ຊົນ ຂອງຊົນນະບົດ  ຍັງ ບ�່ ມີລະບົບ  ນ�້າທີ່  ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ໃຫ້ ສະອາດ  ດັ່ງ ນັ້ນ ປະຊາຊົນ ກ�່ ຍັງ ຄົງ ຊົມ ໃຊ້ນ�້າ ຈາກ 
ແມ່ ນ�້າ ໂດຍ ກົງ ຫຼື ຈາກ ນ�້າສ້າງ ທີ່ມີ ຄຸນ ນະພາ ບຕ�່າ.  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ  ໄດ້ ຍົກ ຂຶ້ນ ວ່າ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ໄຂ່ຫຼັງ  ແລະ  
ພົກຍ່ຽວ   ແມ່ນ ເກີດຈາກ ການ ຊົມ ໃຊ້ ນ�້າ ທີ່ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບບ�່ ດີ.

  ໃນ ຊາວ ໜຸ່ມບາງກຸ່ມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ກຸ່ມ  ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ (ອາຍຸ 10-14 ປີ  ແລະ 15-19 ປີ)   ມີ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ”ສາມ ສະອາດ”: ກິນ ສະອາດ, ດື່ມ ສະ 
ອາດ  ແລະ ຢູ່ ສະອາດ.  ຊຶ່ງແມ່ນມາດຕະຖານ ດ້ານ ສຸຂະ ອະນາ ໄມທີ່   ໄດ້ຖືກ ສອນໃນ ຊັ້ນປະຖົມ,  ເພື່ອ ໄດ້ ປັບປຸງ ຄວາມ ຮູ້ ພື້ນຖານດ້ານ ສຸ ຂະ ອະນາ ໄມ  
ໂດ ຍການ ສ່ົງ ເສີມ ໃຫ້ ມ ີການ ລ້າງ ມກື່ອນ ການ ກຽມ   ແລະ  ກິນ ອາຫານ, ກນິ ອາຫານ ທ່ີ ສຸກ ເທ່ົາ ນ້ັນ  ແລະ ດ່ືມ ນ�້າ ທ່ີ ຜ່ານ ການ ຕ້ົມ  ແລະ  ເກບັ ຮັກສາທ່ີ ປອດ 
ໄພ ນອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ການປ້ອງ ກັນການ ເພາະ ພັນ ຂອງ ຍຸງ ແລະ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນທີ່ ຕ້ອງ ສຸຂະ ອານາ ໄມ ຕົນ ເອງ   ແລະ   ເຄື່ອງ 
ນຸ່ງຮົ່ມ. 

3.2.6ອຸບັດຕິເຫດແລະການບາດເຈັບ

ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ   ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ຫຼາຍຄົນ ສະ ແດງ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງຢູ່ ທັງ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໂດຍ ສະ ເພາະ   ແມ່ນກ່ຽວ ພັນ 
ກບັພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມຊາຍ ຈາກການ ໃຊ້ ຢາ  ເສບ ຕິດ ແລະ ການ ດ່ືມ ເຫ້ົຼາ ເບຍ. ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ແລະ ການ ແຂ່ງ ລົດຈັກ  ໄດ້ ຖືກ ລະບຸ ວ່າ ເປັນປະ ເດັນຫັຼກ  
ໃນ ທຸກ ກຸ່ມສົນທະນາ ຂອງ ທຸກ ກຸ່ມ ອາຍຸ ຊາວ ໜຸ່ມ   ແລະ ຈາ ກການສ�າພາດ   ນາຍບ້ານ  ແລະ  ຜູ້ ປົກຄອງ. ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ  ເປັນ ສາ ເຫດຂອງ ການ 
ຕາຍຫຼັກ ໃນຊາວ ໜຸ່ມຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ  10-24  ປີ .89

ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ  ໃນ ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ,  ບັນຫາ ລະ ເບີດ ທີ່  ບ�່  ທັນແຕກ    ໄດ້ ຖືກ ຍົກ ຂຶ້ນ ເປັນ   ສາຍ ເຫດຫຼັກ ທີ່ ກ�່ໃຫ້ ເກີດ 
ການ ບາດ  ເຈັບ ສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ. ນີ້ ເປັນ ບັນ ຫາ ທີ່ ເປັນ ອຸປະສັກ ທາງ ດ້ານ ພູມ ສັນຖານ  ແລະ  ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ເປົ້າ ໝາຍ ສະຫັດ ສະຫວັດ ສະ ເພາະ ຂອງ  ສປປ 
ລາວ. ນອກ ນ້ັນ, ການ ຖືກ ໄຟຟ້າ ຊ໋ອດ ກ�່ ໄດ້ຖືກ ກ່າວ ເຖິງ ເປັນ ບາງ ຄ້ັງ ຄາວ  ວ່າເປັນ ອີກ ບັນຫາໜ່ຶງທ່ີພາ ໃຫ້ ມ ີການ ບາດ ເຈັບ,  ເນ່ືອງ ຈາກສາຍ ໄຟ ທ່ີ ຕົກລົງ 
ມາ  ແລະ  ການ ຕິດ ຕັ້ງ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ມາດຕະຖານ.

3.3ອຸປະສັກຕ�່ການປ້ອງກັນພະຍາດແລະຮັກສາສຸຂະພາບ
 ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ  (FGDs)  ໄດ້   ຍົກ ຫຼາຍ ເຫດຜົນ ວ່າ ເປັນ ຊາວໜຸ່ມ  ຈ່ຶງບ�່ ສາມາດ 
ເຂົ້າ ເຖິງການ ບ�ລິການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະ ປິ່ນປົວ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການ   ເພື່ອ ປັບປຸງ  
ແລະ  ຮັກສາສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ເຈ້ົາ ( ເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ 9),  ເຊ່ິງລວມທັງ  
ດ້ານ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ, ການຍອມ ຮັບ, ຄວາມ  ເທົ່າ ທຽມ, ຄວາມ ເໝາະ ສົມ  ແລະ  ປະ 
ສິດທິ ຜົນຂອງການ ບ�ລິການ ສຸຂະ ພາບ .

ອຸປະສັກ ບາງ ຢ່າງ ເປັນ ປັດ ໃຈ ທີ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ  ຕ�່ ທຸກ ກຸ່ມ ອາຍຸ ຂອງ ປະຊາກອນ, ຕົວ ຢ່າງ  ການ ຂາດ ສະຖານ ທີ່ ໃຫ້ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ ໃນ ບາງ ບ່ອນ,  ໂດຍ 
ສະ ເພາະ ໃນ ເຂດ ທີ່  ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ, ການ ຂາດ ເຂີນ ອຸປະກອນ, ຢາ ຫຼື ຜູ້ ໃຫ້ບ�ລິການ,  ແລະ ການ ອາ  ໄສ ການ ປິ່ ນ ປົວ ແບບ ດັ້ງ ເດີມ; ບາງອຸປະສັກ 
ມ ີຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກບັ ທຸກກຸ່ມ ອາຍຸ,  ແຕ່ອາດມ ີຄວາມ ສ�າຄັນ ໂດຍສ ະ ເພາະຕ�່ ກັບຊາວໜຸ່ມ , ເຊ່ັນ ບ�່ ມມີຸ້ງ , ບ�່ ມ ີເງນິ ໃນ ການ ເດີນທາງ ຫືຼ ຈ່າຍ ໃຫ້ ການ ບ�ລິການ 

89 WHO (2007). Youth and Road Safety. 

ການ ປີ່ ນປົວ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ສຸດ ເມື່ອ  ເຈົ້າ  ບ�່ ສະບາຍ,   
ໂຮງໝ�ຢູ່ ໄກ, ບາງ ຄົນ ມີ ພາຫະນະ, ບາງ ຄົນ ບ�່ ມີ ພາຫະ ນະ , 
ບາງ ຄົນ ເສຍ ຊີວິດ ຍ້ອນ ບ�່ ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ໂຮງໝ�
ຜູ້ ຊາຍ, 15-19 ປີ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ
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ສຸຂະພາບ,  ຫຼື ຂາດ ຄວາມຮູ້ ລວມ ທັງ  ດ້ານເພດ ສຶກສາ;  ແລະ  ອຸປະສັກ ອື່ນໆທ່ີ ອາດ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຊາວໜຸ່ມໂດຍ ສະ ເພາະ, ຕົວຢ່າງ ທັດສະນະ ຄະຕິ 
ທາງ ສັງ ຄົມ  ແລະ ທັດສະນະ ຄະຕິຂອງ ພະນັກງານ ແພດ  ຕ�່ ກັບວິຖີ ທາງ ເພດ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ, ຊຶ່ງ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບ ການ ປ້ອງ ກັນ ( ເຊັ່ນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຖົງ 
ຢາງ ອະນາ ໄມ)  ແລະ  ການ ປິ່ນປົວ (ເຊັ່ນ  ການ ເຂົ້າ ເຖິງການ ປິ່ນປົວ ພຕພ). ການ ບ� ລິການ ດູ ແລ ສຸຂະ ພາບ ໂດຍ ລວມ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ ເສຍ 
ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ. 

ນອກ ນັ້ນ, ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ  ໃນ ການ ເດີນທາງ  ໄປ ຍັງ ສະຖານ ທີ່ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບທີ່ ຫ່າງ ໄກ ກ�່ ຍັງ ເປັນ 
ຂ�້ ຈ�າກັດ ອັນ ໜຶ່ງ ສ�າ ລັບຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃນ ຊົນນະບົດ. ການ ທີ່ ບ�່ ມີ ເງິນ ພຽງພ�  ເພື່ອຈ່າຍ ຄ່າ ປິ່ນ ປົວ ຫຼື ຈ່າຍ 
ຄ່າ ຢາ, ຊາວໜຸ່ມຈຶ່ງ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ   ແລະ  ຫັນ ໄປ ໝ� ຢາ ພື້ນ ເມືອງ ຫຼື ວາງຢາ ປິ່ນປົວດ້ວຍ ຕົນ 
ເອງ  ໂດຍ ໃຊ້ ຢາ ທີ່ ຫາ ຊື້ ໄດ້ ຕາມ ຕະຫຼາດ.

ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຊົນ ເຜົ່າ, ພະນັກງານ ແພດອາດ ບ�່ ສາມາດ ເວົ້າ ພາສາ ຂອງ  ທ້ອງ ຖິ່ນ ໄດ້, ຊຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ 
ຄວາມ ຈ�າກັດ ຂອງ  ດານ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບ�ລິການ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ   . ການຂາດ ພະນັກງານ ທີ່ 
ໄດ້ການຮັ ບ ກາ ນ ຝຶກ ອົບຮົມ ກ�່ ລ້ວນ  ແຕ່ ສ່ົງ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ດູ ແລ ,  ແລະ  ເປັນ 
ມີ ກະທົບ ຕ�່ທັດສະນະ ຄະຕິ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຕ�່ ກັບການ  ເຂົ້າ ຫາ ການ ດູ ແລ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ. ການ 
ຂາດ ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນ  ແລະ   ເຄື່ອງຮັບ ໃຊ້ທີ່ ພຽງພ� ກ�່ ເປັນ ອຸປະສັກ ຕ�່ ຄວາມ ສາມ າດຂອງ ພະ 

ນັກງານ ແພດ  ໃນ ການ ໃຫ້ການບ�ລິການ ທ່ີ ມີ ປະສິດ ຕິ ພາບ,  ໂດຍ ບ�່ ກ່ຽວ ກັບ ລະດັບ ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ .ໃນ ດ້ານ ການ ປ້ອງ ກັນ, ຫຼາຍປັດ ໃຈ ໃນ ຫຼາຍ ລະດັບທ່ີ ມ ີອິດ ທິພົນ  ແລະ  
ເປັນ ອຸປະສັກ ຕ�່ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ   ເຊັ່ນ  ໃນ ລະດັບບຸກຄົນ (ຕົວຢ່າງ  ຂາດ ການ ສຶກສາ, ຂາດ ສຸຂະ 
ສຶກສາ) ຫືຼ  ໃນລະດັບ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ ຂາດການ ເຂ້ົາ  ເຖິງ ນ�້າສະອາດ, ຂາດ  ຈິດ 
ສ�ານຶກ  ຫືຼ  ການ ບັງຄັບ ໃຊ້ ກົດໝາຍ ຈ�ລະ ຈອນ, ຄ່າ ນິຍົມ ທາງ ສັງຄົມ  ແລະ ລະບຽບ ການ ຂອງ 
ສັງຄົມ, ສະພາບ ການ ເຮັດ ວຽກ).

ບາງ ຄັ້ງ ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ ໄດ້ ໃຊ້ ເຮືອ, 
 ແຕ່ ພວກ ເຮົາ ບ�່ ມີ ເງິນ ທີ່ ຈະ ໄປ
 ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ

ບ�່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ເພາະບ�່ມີຢາທີ່ພຽງພ� (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
ໃນການປິ່ນປົວ)
ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ບາງ ເທື່ອ ຝົນຕົກ  ແລະ ບ�່ ສາມາດ ໄປ ຫາ ສຸ ກ 
ສາລາ ໄດ້, ດັ່ງ ນັ້ນ ຕ້ອງ ນອນ ເຈັບ ຢູ່ ເຮືອນ
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,   ໃນ ເຂດຊົນນະ ບົດ
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3.4ສະຫຼຸບ
1. ບັນຫາ ສ�າຄັນ ທີ່ ມີ ຜົນກະທົບ ຕ�່ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຄົນ ຮຸ່ນໜຸ່ມ ປະກອບ ມີ: ສຸຂະພາບທາງເພດ  ແລະ  ສຸຂະພາບຈະ ເລີ ນພັນ (ການ ມີ ລູກ ກ່ອນ ໄວ 

ອັນ ຄວນ90, ການ ເອົາ ລູກ ອອກ, ພຕພ), ພະຍາດ ລະບາດ ຕ່າງໆ ( ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ,  ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ,  ຖອກທ້ອງ), ການ ບາດ ເຈັບ (ການສັນຈອນທາງ 
ຖະໜົນ, ກາ ນ ໃຊ້ຄວາມ ຮຸນ ແຮງຕ�່ ກນັ), ຂາດ  ອະນາ ໄມ  ແລະ  ພຶດຕິ ກ�າ  ສ່ຽງ ຕ່າງໆ (ການ ດ່ືມ ສ່ິງ ມນຶ ເມາົ, ສານ ເຄມ ີທ່ີ ອອກ ລິດ ຕ�່ປະສາດ  ໂດຍ 
ຕົ້ນຕ� ແລ້ວ ແມ່ນ ຢາ ບ້າ  ແລະ ຢາສູບ).

2. ບັນດາ ປັດ ໄຈທາງວັດທະນະທ�າ  ແລະ  ສັງຄົມ ມ ີອິດ ທິພົນ ຕ�່ພຶດຕິ ກ�າ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ສ່ຽງ  ແລະ  ສ່ິງ ຈູງ ໄຈ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ຄວາມ ສ່ຽງ. 
ການນ�າ ໃຊ້ຢາ ບ້າເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແມ່ນພ ົບ ເຫັນ ຢູ່ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ( ຊຶ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ)  ແຕ່ຢູ່ ໃນ ຕົວ ເມືອງ 
ການນ�າ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ  ແມ່ນ ເພື່ອ ຜ່ອນຄາຍອາລົມ,  ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ລ້ວນ ແຕ່ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ  ເປັນ  ໄພ ອັນຕະລາຍ. ການ ມີລູກກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ ບ�່ ໄດ້ ຖືວ່າ ເປັນ 
ເລື່ອງ ຜິດ ປົກ ກະຕິ , ສະ ນັ້ນ ສປປ  ລາ ວ ຈຶ່ງ ມີ ອັດຕາ ການ ຖືພາຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ສູງ ທີ່ ສຸດ ໃນ ພາກ ພື້ນ. ການ ດື່ມ ສິ່ງ ມຶນ ເມົາ ຖື ເປັນ ສິ່ງ ຍອມຮັບ ໄດ້ 
ໃນ ສັງຄົມ ລາວ ນອກຈາກ ນັ້ນ  ກ�່ ຍັງ ໄດ້ ສ້າງ  ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງຕ�່ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ. ການ ປ່ຽນ ແປງ ທັດສະນະຄະຕິ  ຕ�່ ກັບ ບັນດາ ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ ນີ້ 
ບ�່ ແມ່ນໜ້າ ທີ່ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ແຕ່ ພຽງ ຂະ ແໜງ ການ ດຽວ ເທົ່າ ນັ້ນ.

3.  ການພັດທະນາດ້ານບວກ   ໃນ ສປປ  ລາວ ມີຜົນໂດຍກົງກັບສຸຂະພາບ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວລວມມີ ການ ສ້າງ ໂອກາດ ໃຫ້ ມີ ການ  ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ແຮງ ງານ   
ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມ ສ່ຽງ ໃນ ການ ຕິດພະຍາດຕິດຕ�່ ສ�າລັບຜູ້ທີ່ອອກ ຈາກ ບ້ານ ໄປ ເຮັດ ວຽກ,  ແລະ  ບຸກຄົນ ທີ່ອາ ໃສຢູ່ ໃນ  ເຂດ ທີ່ຮັບເອົາ  ແຮງ ງານ  
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ,  ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ລະບົບ ເຄື່ອຂ່າຍ ຂອງເສັ້ນທາງທີ່ດີ ຂື້ນ  ແລະ  ລົດຍົນ ທີ່ ມີ ປະສິດ ພາບ ສູງ ຂື້ນ ສົ່ງ ຜົນ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕ�່ ກັບ 
ການ ເກີດ ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ,  ແລະ ການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຄວາມຮັບ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ວັດທະນະທ�າ ອື່ນໆ ທີ່ ມີ ວິທີ ການ ດ�າລົງ ຊີວິດ  ທີ່  
ແຕກ ຕ່າງ  ແລະ ອາດ ເປັນ ກະທົບ ທາງ ລົບຕ�່ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ລາວທີ່ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຢາກ ລອງ.

4. ຂາດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງການ ບ�ລິການ ສາທາລະນະ ສຸກ ບ�່  ແມ່ນ ພຽງ ແຕ່ ອຸປະສັກດຽວ ທີ່ ກີດ ກັ້ນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບ�ລິການຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ. ຄວາມ ຈ�າ 
ເປັນ ໃນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ, ທັດສະນະ ຄະຕິ ຂອງ ແພດ ໝ�   ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າ ໃຈຜິ ດ ວ່າ ແພດ ໝ� ບ�່ ສາມາດ ຮັກສາ ຄວາມ ລັບ  ກ�່ເຮັດໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ 
ບ�່ເຂົ້າຫາການບ�ລິການ. ການອາ ໄສໝ�ຢາຟື້ນເມືອງ ຍັງຄົງມີຢູ່ໃນ ເຂດ ທີ່ ການ ໃຫ້ ບ�ລິການ ສາທາລະນະ ສຸກ ມີ  ຈ�າກັດ.

5. ຖົງ ຢາງອະນາ ໄມ ເຖິງຈະ ເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້ ໂດຍທົ່ວໄປ ແຕ່ກ�່ເປັນວິທີການຄຸມກ�າເນີດທີ່ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງ  ແລະ  ຊາຍ ບ�່ມັກນ�າໃຊ້ (ຍົກ ເວັ້ນ ໃນ ກຸ່ມ ແມ່ 
ຍິງ ຂາຍ ບ�ລິການ).  ແຕ່ເນື່ອງຈາກບ�່ມີ ຮູບ ແບບ ການ ຄຸມ ກ�າ ເນ ີດ  ອື່ນທີ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ, ການ ມີ ລູກ ໂດຍ ບ�່ ພຶງ ປະສົງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເຮັດ 
ໃຫ້ມີການ ເອົາ ລູກ ອອກ ແບບ ຜິດ ກົດໝາຍ  ໃນ  ສປປ ລາວ ຫຼື ໃນປະ ເທດ ເພື່ອ ນບ້ານ, ຫຼື ນ�າ ໃຊ້ ຢາ  ເມັດທີ່ ບ�່ ໄດ້ ການ ລົງທະບຽນ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ 
ລຸລູກ ທີ່ ໂດຍ ປາສະ ຈາກ ການ ແນະນ�າ ທາງ ການ ແພດ.

6. ຢູ່ໃນນິຕິ ກ�າ ຫືຼ  ເອກະສານ  ກ່ຽວ ກບັ ນະ ໂຍບາຍ/ ແຜນ ງານ ດ້ານ ສາທາລະນະ ສຸກ ບ�່ໄດ້ ເຈາະ ຈົງ ສະ ເພາະ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະຊົນ   ແຕ່ ໄດ້ລະ 
ບຸ ອາຍຸທາງການ ໃນ ການຍິນ ຍອ ມ ເຫັນ ດີ ທາງ ດ້ານ ກົດໝາຍ.

7.  ປະກົດວ່າແພດ ໝ� ຜູ້ໃຫ້ ບ�ລິການ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ສະ ເພາະ ເພື່ອ ຕອບ ສະ ໜອງ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ.  ເພາະສະນັ້ນ, 
ໂດຍສະເພາະ ພຕພ ມັກ ຈະ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ  ໃນ ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ບ�່ທັນ ມີ ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈທີ່ຈະ ປຶກ ສາ ກັບ   ຜູ້ ໃຫ້ ບ�ລິການ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ມີແຜນ 
ງານທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ຈາກ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ກ່ຽວ ກບັສຸຂະພາບທາງເພດ  ແລະ  ສຸຂະພາບ ຈະ ເລີ ນ ພັນ,  ແຜນ ງານ ເຫ່ົຼາ ນ້ີ ຍັງ ມ ີຂ�້ ຈ�າກດັ ທາງ ດ້ານພູມສັນຖານ  
ແລະ/ຫຼື   ເນັ້ນໃສ່ ພົນລະ ເມືອງ ສ ະ ເພາະ ກຸ່ມ ໃນ ວົງ ແຄບ ເທົ່າ ນັ້ນ.

90 ສິ່ງ ທີ່ ໜ້າ ສົນ ໃຈ ການ  ແຕ່ງງານກ່ອນ ໄວ ອັນຄວນ   ແມ່ນ  ຖືກ ເຂົ້າ ໃຈວ່າ ບ�່ ແມ່ນ ບັນຫາທັງຈາກ FGDs ຫຼື KIIs ຈາກ ນາຍບ້ານ  ແລະ/ຫຼື ຜູ້ ປົກຄອງ.
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IVການສຶກສາ
ລະດັບ ການ ສຶກສາຂອງຜູ້ ເປັນແມ່  ແມ່ນມສີາຍພົວ ພັນ ກບັການ ຢູ່ ຫຼ ອດ, ຖານະພາບດ້ານໂພຊະ ນາ ການ, ສຸຂະພາບ  ແລະ  ການຮຽນ ຈົບ ຊ້ັນ ຂອງ ລູກຂອງ 
ລາວ.91  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ສຶກສາ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ຍິງ ທີ່ ອີກ 10 ປີ ຕ�່ໜ້າ ອາດກາຍ ເປັນແມ່ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວຮຸ້ນຕ�່ໄປ ນັ້ນແມ່ນມີ ຄວາມ ສ�າຄັນໃນ 
ການ ກ�ານົດອະນາຄົດ ຊາດ.

ຄຸນະພາ ບຂອງການ ສຶກສາ  ແມ່ນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ຈ�າ ເປັນ ສ�າ ລັບ ສິດທິ ຂອງ ນັກຮຽນ ຕ�່ ກັບການ ສຶກສາ,  ແລະ  ກວມເອົາຫຼາຍ ປະ ເດັນຕ່າງໆ ລຸ່ມ ນີ້:

 y ການ ຮັບປະ ກນັ ຄວາມອາດ ສາມາດ ໃນ ການ ສິດສອນ ຂອງຄູ ອາຈານ ເພ່ືອ ສ້າງໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ ມ ີຄວາມ ສົນ ໃຈ   ແລະ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ. ການ ພັດທະນາ 
ຫຼັກສູດ  ເພື່ອ ກະກຽມ ໃຫ້ ນັກຮຽນ ມີອານາຄົດທີ່ປະສົບ ຜົນສ�າ ເລັດ  ໂດຍສ້າງທັກ ສະ ຊີວິດ, ທັກ ສະ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ  ຄວາມ ຄິດ ສ້າງສັນ ທີ່ 
ຈ�າ ເປັນ ຕ�່  ເຂົາ ເຈົ້າ.

 y ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ປອດ ໄພ, ສະອາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ທີ່ ຈ�າ ເປັນ ຕ່າງໆ ລວມທັງ ສິ່ງ 
ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກດ້ານ ສຸຂະ ອະນາ ໄມ, ບ່ອນ ຫຼິ້ນ,  ແລະ   ສະຖານ ທີ່ຫຼິ້ນກິລາ ຕ່າງ ໆ ,  ແລະ  ປົກ ປ້ອງ ຈາກ ສິ່ງເສບຕິດ.

ການ ວິ ໄຈນີ້  ແລະ  ຂ�້ ມູນຈາກ  ແຫຼ່ງອື່ນໆ  ໄດ້ສະ  ແດ ງ ໃຫ້ເຫັນ ຢ່າງ ຈະແຈ້ງວ່າ ການ ສຶກສາ  ຢູ່ໃນ ສປປ  ລາວ ບ�່  ທັນໄດ້ ຕອບ ສະໜອງ ບັນທັດຖານ  ເຫຼົ່ານີ້   
ເທົ່າທີ່ ຄວນ.

4.1ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານດ້ານການສຶກສາສ�າລັບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ
 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ການ ສຶກສາ  ຊັ້ນ ປະຖົມ  ເປັນການສຶກສາພາກ ບັງຄັບ  ໃນ ສປປ ລາວ, ອັດຕາ ການ ສ�າ ເລັດ ການ ສຶກສາ ໃນ ຊັ້ນ ປະຖົມມີພຽງ 65%  ໃນ ປີ 
2012. ຄ່າ ສະ ເລ່ຍປີ ເຂົ້າ  ໂຮງຮຽນ ແມ່ນ  8.8 ປີ  ສ�າລັບ ເພດ ຊາຍ  ແລະ 7.6 ປີ  ສ�າລັບ ເພດ ຍິງ.  ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ, ໜ້ອຍ ກວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ ເດັກນ້ອຍ 
(44.6%)  ໃນ ເກນອາຍຸ  ເຂົ້າ ຮຽນ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ  (11-17 ປີ)  ໄດ້ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ;  ແລະ 25%  ແມ່ນ ຍັງ  ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ປະຖົມ ສ່ວນ 
30%  ແມ່ນບ�່ ໄດ້ ເຂົ້າ  ໂຮງຮຽນ ເລີຍ.92

 ໃນມາດຕາ 6 ວ່າ ດ້ວຍ ສິດທິຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ຕ�່ ກັບ ການ ສຶກສາ (ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ການ ສຶກສາ 2007)    ໄດ້ກ່າວ ເຖິງ ການ ສົ່ງ ເສີມການ ສຶກສາ  ແລະ  
ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ກັບພົນລະ ເມືອງ ທັງໝົດທຸກ ຄົນ,  ໂດຍ ບ�່ມີ ການ ຈ�າ ແນກຊົນ ເຜົ່າ, ສີ ຜິວ, ສາດສະໜາ ດ,  ເພດ, ອາຍຸ  ແລະ ຖານະ ທາງ  ເສດຖະກິດ-  
ສງັຄມົ,  ທກຸ ຄນົແມ່ນ ມີ ສດິຕ�່ ການ ສກຶສາ ຊັນ້ ປະຖມົ ເຊິງ່ ເປນັ ພາກ ບງັຄບັ,  ເລີ ່ມ ແຕ່ ອາຍ ຸ6 ປ ີ(ມາດ ຕາ 17). [ການ ສກຶສາ ໃນ ຊັນ້ ມັດທະຍມົ ຕົນ້  ແມ່ນ 
ເປັນ ທາງ ເລືອກ,  ແລະ  ບ�່ ມີຢູ່ທຸກຂົງເຂດ /ພື້ນ ທີ່]. ຜນົ ຈາກ ຂ�້ ມູນ ມື ໜຶ່ງ  ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ວ່າ  ມີບ້ານ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ທີ່ ມີຫົນທ າງ ເຂົ້າເຖິງຍາກ  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ໃນ  ເຂດ ຊົນ  ເຜົ່າ, ຍັງ ບ�່ ສາມາ ດ ເຂົ້າ ເຖິງ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ .  ໃນ ມາດ ຕາ 18, 20  ແລະ 22 ວາງ ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ປີຮຽນ ສ�າລັບ ຊັ້ນ ປະ  ຖົມ (5 ປີ), ມັດ 
ທະ ຍົມ ຕອນ ຕົ້ນ (4 ປີ)  ແລະ ມັດທະ ຍົມ ຕອນ ປາຍ (3 ປີ). ການ ສຶກສາ ຂັ້ນ ວິຊາ ຊີບ  ແບ່ງອອກ ເປັນ 3 ລະດັບ ລະຫວ່າງ 6  ເດືອນ ຫາ 3 ປີ. ການ 
ສຶກສາລະ ດັບ ມະຫາ ວິທະຍາ ໄລ ປະລິ ນຍາ ຕີ  ແມ່ນຢ່າງ ໜ້ອຍ 4 ປີ.  

ສິດທິ ໃນ ການ ສຶກສາ  ແມ່ນ ໄດ້ ມີ ການ ອະທິບາຍ ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ  ໃນກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດ  ແລະ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເດັກ (ປີ 2007). 
ສິດ ໃນ ການ ສຶກສາ ທີ່  ແມ່ນ 1  ໃນ 10 ສິດ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ,  ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງ  ໃນ  ມາດຕາ ທີ 3 ຂອງ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ. ມາດຕາ ທີ 30  ໄດ້ ກ�ານົດຢ່າງ  
ຈະ ແຈ້ງ  ເຖິງ  ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ພິການ ມີ ສິດ ເທົ່າ ທຽມໃນ ການ ສຶກສາ  ແລະ  ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ໂດຍ ບ�່ ຖືກ ແບ່ງ ແຍກ. ໃນ ນະ ໂຍບາຍ ການ ສຶກສາ ຮຽນ 
ຮ່ວມ (ປີ 2011)ລັດຖະບານ ໄດ້ ສະໜັບສະໜູນ  ແລະ  ສ້າງ ເງື່ອນ ໄຂ ອັນ ສະດວກ  ໃຫ້ ແກ່ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ ທີ່ ພິການ  ແລະ  ສົ່ງ ເສີມ ຂະ ແໜງ ເອກະ ຊົນ, ອົງ 
ການ ຈັດ ຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ   ແລະ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ພາຍໃນ  ແລະ  ສາກົນ  ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການ ສຶກສາ ສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ   ແລະ  ຊາວໜຸ່ມຜູ້ພິການ. 

ການ ສຶກສາ ຍັງ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກສູນ ກາງຊາວໜຸ່ມ  ປະຊາ ຊາ ຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ. ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ຄະນະ ກ�າ ມະທິກາ ນ ຊາວ ໜຸ່ມ 
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (ປີ 2009),ມາດຕາ ທີ 9 ວ່າ ດ້ວຍ ສິດ  ແລະ  ໜ້າ ທີ່,  ໄດ້ ກ່າວ ເຖິງ 
ສິດທິຕົ້ນຕ� ຂອງ ຄະນະ ກ�າມະການ  ຊາວ ໜຸ່ມປະຊາ ຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ  ໃນ ການໃຫ້ການ ສຶກສາ   ແກ່ເຍົາວະ ຊົນ (ອາຍຸ 9-15 ປີ)  ແລະ  ຊາວ ໜຸ່ມ (ອາຍຸ 
15-35 ປີ)  ກ່ຽວ ກັບ  ແນວ ຄິດ ການ ເມືອງ  ແລະ  ຄວາມ ສາມະຄີ  ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ກ�່ ເວົ້າ ເ ຖິງ ການປົກ ປ້ອງ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  
ໂດຍ ການວາງ ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ    ແຜນ ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ  ແລະ   ເຍົາວະ ຊົນ.

ກະຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ  ກິ ລາ (MoEs),  ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ ກົງ ຫຼາຍກວ່າກະຊວງ ອື່ນໆ ຕ�່ກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ.  ໃນ  ແຜນການ 
ປະຈຸ ບັນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກ�ານົດບູລິ ມະ ສິດ ໃນການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມສ�າລັບໝົດທຸກຄົນ. ກະຊວງ  ໄດ້ ມີ ຍຸດ 
ທະ ສາດໃນ ການປະຕິຮູບ ການ ສຶກສາ ລວມທັງ ການ ເພ່ີມ ປີ ການ ຮຽນ  ໃນ ຊ້ັນ ມດັທະຍົມ ຕ້ົນ ຈາກ 3 ປີ  ເປັນ 4 ປີ. ສະ ຖາ ບັນ ພັດທະນາ ຜູ້ ບ�ລິຫານການ  

91 ກະຊວງສາທາ  ແລະ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
92 Ibid.
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ສຶກສາ  ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນ  ເພື່ອ ປັງ ປຸງ ຄວາ ມ ອາດສາມາດຂອງ ຄູ ອາຈານ . ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ ແຜນ ທີ່ ຈະ ພັດທະນາ ລະບົບກາ ນສຶກສາ  
ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ໃຫ້ ໄດ້ ມາດຕະຖານ ອາ ຊຽນ ແລະ ສາກົນ,  ແຕ່ ວ່າ  ມາຮອດ ປະຈຸ ບັນຍັງ ບ�່ທັນ ມີ ແຜນດ�າເນີນງານ  ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຍຸດ 
ທະ ສາດ ນີ້ .  

ກອບການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ (ປີ 2009-2015) ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ໄດ້ ເນັ້ນ  ໃສ່ ການ ປັບປຸງ ການ ເຂົ້າ ເຖິງການ ສຶກສາ ຂັ້ນພື້ນ 
ຖານສ�າລັບ ເດັກຍິງ,  ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພິ ເສດ  ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ.  ແຜນງານ ທີ່ ຍັງ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ສ�າລັບການ 
ຂະຫຍາຍໂອກາດ  ປະກອບ ມີ ແຜນ ງານ ການ ສຶກສາແບບ ທຽບ ເທົ່າ  ແລະ  ການກັບເຂົ້າ ຮຽນ ຄືນຂອງ ຜູ້ ທີ່ອອກ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ຍັງ ວ່າງ ງານ 
ທັງ ໃນ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ ເຂດ ຊົນນະບົດ.  ໄດ້ວາງແຜນ ຂະຫຍາຍ ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ (ທີ່ ຍັງ ບ�່ທັນ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຢ່າງ ພຽງພ�)  ເພື່ອ ເພີ່ມ ຈ�ານວນຫ້ອງ 
ຮຽນໃນ ຊ້ັນ ປະຖົມ, ມດັທະຍົມ ຕອນ ຕ້ົນ,  ແລະ ມດັທະຍົມ ຕອນ ປາຍ  ແລະ  ປັບ ປຸງການ ສຶກສາ ວິຊາ ຊີບ ໃນ ຊ້ັນ ທັດ ທະ ຍົມ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ເມອືງທຸກ  
ຍາກ  ແລະ ດ້ອຍ  ໂອກາດ/ ຂາດ  ເຂີນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບ�ລິການທີ່ ສຸດ.

ກະຊວງ ສຶກສາທິກ ານ ແລະ ກິລາ  ຍັງ ມຄີວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຕ�່ ກບັວຽກ ງານ ອາຊີວະ ສຶກສາ. ອີງ ຕາມ ຂ�້ ມນູ ຈາກ ກະຊວງ, ການ ເຂ້ົາຮຽນໃນຂະ ແໜງອາຊີ 
ວະ ສຶກສາ  ແມ່ນ ກວມ ພຽງ ແຕ່ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງ ໂກຕາທັງ ໝົດ ທີ່ ກ�ານົດ ໃຫ້ ສ�າລັບ ຂະ ແໜງດັ່ງກ່າ ວ.  ສາຍເຫດຫຼັກ ອາດ ເນື່ອງມາຈາກການທີ່ສັງຄົມຍັງ
ບ�່ເຫັນຄວາມສ�າຄັນຂອງ ຂະ ແໜງ ອາຊີວະ  ປຽບທຽບ ໃສ່ ການ ສຶກສາ ໃນ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ,  ເຖິງ ວ່າ ຈະ ມີ ຄວາ ມຕ້ອງການ  ແລະ  ໂອກາດຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ 
ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ໃນ ຂະ ແໜງກະສິກ�າ , ກ�່ສ້າງ  ແລະ  ບ�່ ແຮ່  ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ຕ�າ ແໜງງານ ໃນ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງກ�່ຕາມ,  ເຊິ່ງ ແນວ ຄວາມ ຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ 
ຮັບ ການ ຢ້ັງຢືນຈາກ ອົງການ  ແຮງ ງານ ສາກົນ (ILO), ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ການສ�າພາດກຸ່ມຊາວ ໜຸ່ມ, ພ�່ ແມ ່ຂອງ ພວກເຂົາ  ແລະ  ອ�ານາດ ການ 
ປົກຄອງ .

ກະຊວງ  ສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກລິາ   ໄດ້ ສ້າງ ແຮງ ຈູງ ໃຈ ຕ�່ ກບັ   ຂະ ແໜງ ອາຊີວະ ສຶກສາ  ເຊ່ັນ ບ�່ ມ ີການ ສອບ ເສັງ ເຂ້ົາ  ແລະ ການ ໃຫ້  ເບ້ຍລ້ຽງ ສ�າ ລັບ ນັກຮຽນ,  
ແຕ່ ກ�່ບ�່  ມີ ປະສິດ ຕິ ຜົນພຽງພ� ຕ�່ ກັບການ ເພີ່ມຈ�ານວນ ນັກຮຽນ. ມັນມີ ຄວາມ ຕ້ອງ ນິຕິ ກ�າທີ່ເອື້ອອ�ານວຍ, ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂ�້ ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ ກວ້າງ ຂຶ້ນ  ແລະ 
ການສົ່ງ ເສີມການ ສຶກສາ ໃນ ຂະ ແໜງ  ໃຫ້ ແກ່ນັກຮຽນໃນ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ.  ໃນ ປະ ຈຸ ບັນ ກະຊວງ ສຶກສາທິກາ ນ  ແລະ ກິລາ ກ�າລັງ ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ 
ການ ຮຽນ ອາຊີວະ ສຶກສາ   ເຊິ່ງຈະນ�າ ສະ ເໜີ  ເຂົ້າ ໃນ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃນ ທ້າຍ ປີ 2013. ນອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງມີ ຍຸດ ທະ ສາດການ ສຶກສາ ວິຊາ ຊີບ  ໃນ ຂັ້ນ 
ມັດທະຍົມ ສຶກສາ ທ່ີ ໄດ້ ທົດ ລອງ ໃນ 6  ໂຮງຮຽນ  ໄດ້ ແບ່ງ ເວ ລາ ການ ຮຽນ ອອກ ເປັນການ ສຶກສາ ທ່ົວ ໄປ (60%)  ແລະ ການ ຮຽນ ອາຊີວະ (40%),  
ເຊິ່ງຫຼັງ ຈາກຈົບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍ ພວກ ເຂົາ ຈະສາມາດ ໄດ້ ຮັບ ວິຊາສະ ເພາະ/ຄຸ ນວຸດ ທິ ໃດ ໜຶ່ງ.

 ແຜນ ງານ ການ ສຶກສາ ກ�່ ຍັງ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ຂອງ ຫຼາ ຍອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ພາຍ ໃນແລະ ສາກົນ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ  ໃນ  ສປປ ລາວ.  ໃນ   ກາ ນທົບ ທວນແຜນງານ  ໃນ  
ການ ວິ   ໄຈ ຄັ້ງ ນີ້, ພົບ ວ່າ ມີ ທັງ ໝົດ 21  ແຜນ ງານທີ່ ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ດ້ານ ການ ສຶກສາ (ລວມທັງ ສຸຂະ ສຶກສາ)  ຫຼື  ການ ພັດທະນາ ທັກ ສະ  ລວມມີການ  ເຊື່ອມ 
ສານ ແຜນ ງານ  ເຂ້ົາ ໃນລະບົບ ການ ສຶກສາ ທາງ ການ,  ເຊ່ັນ ໂຄງການຫັຼກສູດທັກ ສະ ຊີວິດ ,  ແລະ  ແຜນ ງານຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ອົງການ ILO  
ໃນ ໂຮງຮຽນ ມດັທະ ຍົມ ທ່ີ ຖືກ ຄັດ  ເລືອກ; ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ  ເຊ່ິງມ ີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອ ສ່ົງ ເສີມ ໂອ ກາດ ໃນ ການ ຮ�່າຮຽນສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ນອກ ໂຮງຮຽນ  
ແລະ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ,  ເຊ່ັນ  ແຜນ ງານ ຄູ ເຄ່ືອນ ທ່ີ;  ແລະ ແຜນງານ ການ ສຶກສາ ນອກ ລະບົບທ່ີມີ ຈຸດປະສົງ ເພ່ືອ ໃຫ້ການ ສຶກສາ ປະຊາຊົນ ເປ້ົາ 
ໝາຍກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ສະ ເພາະ  ເຊ່ັນ  ແຜນ ງານປ້ອງ ກັນ ອຸບັດ ຕິ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ  ແລະ ຄວາມ ພິການ.  ແຜນ ງານ ການ ສຶກສາ  ແລະ  ພັດທະນາ ທັກ ສະ 
ກ ວມ ເອົາ 6  ໃນ 7 ແຜນ ງານ ລະດັບ ຊາດ  ແລະ  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ມີ ຂ ອບ ເຂດການ ປົກ ຄຸມ ທີ່ ກວ້າງຂວາງ.

 ແຜນ ງານ ການ ພັດທະນາ ທັກ ສະ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ການ ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ,  ເຊັ່ນ ແຜນ ງານ ທີ່  ຈັດ ຕັ້ງ  ໂດ ຍອົງການ ເພື່ອນ ມິດ  ແລະ ໜ່ວຍ ງານ ຕ້ານ ການ 
ຄ້າ ມະນຸດ. ນອກຈາກ ນັ້ນ,  ແຜນ ງານ ຈ�ານວນ ຫຼາຍ ມີ ຈຸດ ສຸມ ໃສ່ທັກ ສະ ຊີວິດ ໂດຍ ລວມ,  ເຊັ່ນ ແຜນ ງານທາງ ສະຖານີ ວິທະຍຸ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ. ແຜ ນງານທີ່ 
ເນ້ັນ ໃສ່ ການຝຶກ ອົບຮົມ ອາຊີວະ ສ່ວນ ຫຼາຍມ ີກຸ່ມ ເປ້ົາ ໝາຍ   ແມ່ນຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ:  ເດັກນ້ອຍ ຂ້າງຖະໜົນ,  ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ ທ່ີ  ເຫຍ່ືອ ຂອງການຄ້າ 
ມະນຸດ,  ແມ່ຍິງ ທີ່  ໃຫ້ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ  ແລະ  ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.  ເຖິງວ່າ ບາງ ແຜນ ງານການ ພັດທະນາ ທັ ກສະ ບ�່ຮັບ ການ   ວິ ເຄາະ, ຍັງມີສູນການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ດ້ານ ອາຊີວະ  ແລະ  ທັກ ສະ ວິຊາ ການ ຈ�ານວນ ຫຼາຍທີ່ ໄດ້ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ ລະດັບ ຊາດ  ໂດຍກົງ ຫຼື    ຮ່ວມ ກັບ  ກະຊວງ ແຮງ ງານ  ແລະ ສະ 
ຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ (ຈ�ານວນ = 4  ແຫ່ງ), ກົມ ອາຊີວະ ສຶກສາ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ຈ�ານວນ = 21  ແຫ່ງ)  ແລະ ສູນ ກາງສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງ ລາວ (ຈ�ານວນ = 2  ແຫ່ງ). ນີ້ ແມ່ນ ກວມ ເອົາ 10 ສູນ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ແລະ ອີກ 18 ສູນ  ໃນຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ. 

4.2ສະພາບດ້ານການສຶກສາ

4.2.1ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນແລະການຮູ້ໜັງສື

 ໂດຍ ຜ່ານ ການ ທບົ ທວນ ເອກະສານ ທງັ ໝດົ, ການ ຄາ ດຄະ ເນການ ຮູ້ ໜງັ ສ ື ແລະ   ລະດບັ ການ ເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ  ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ  ມີ ຄວາມແຕກ ຕ່າງກນັ.  
ໃນ ປີ 1992, 58.8% ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ລາວ  ໄດ້ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ປະຖົມ,  ແລະ 47%  ແມ່ນ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮຽນ  ແລະ  ຮຽນ ຈົບ ຊັ້ນ ປະຖົມ.  ໃນ ປີ 2012 
ຕົວ ເລກ ຈາກກະຊວງ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 95.2% ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ປະຖົມ,  ແລະ 70%  ໄດ້ ຮຽນ ຈົບ ຊັ້ນ 
ປະຖົມ.  ໃນ ໄລຍະ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ, ການ ຮູ້ ໜັງສືຂອງຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ (ລວມທັງ  ເພດ ຍິງ  ແລະ ເພດ ຊາຍ) ມີ ການເພີ່ມ ຂື້ນ ພຽງ ແຕ່ 
71.1%  ຫາ 73.1%.  ໃນ ປີ 2012, ການສ�າ ຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ LSIS   ພົບວ່າ 2   ໃນ  3 ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງ (ອາຍຸ 15-24 ປີ)  ແລະ  3  
ໃນ 4 ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຊາຍ  ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ ດຽວ ກັນ ຮູ້ ໜັງສື. ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງສື ຂອງ ກຸ່ມ 15-19 ປີ  ແມ່ນສູງ ກວ່າ ອັດຕາ ຂອງກຸ່ມ ອາຍຸ 20-24 ປີ  ພຽງ 



33

Education

ເລັກ ນ້ອຍ ເຊິ່ງສະ ແດງ ໃຫ້  ເຫັ ນການປັບປຸງ ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງສື ຂອງ ຊາດ ( ເບິ່ງ ຮູບ 4,  ເອກະສານ ຊ້ອນ ທ້າຍ 3). ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງສື  ກ�່ ຍັງພ ົບວ່າມີ 
ຄວາມ ກ່ຽວ ພັນ ທາງ ບວກ  ກັບ ສະພາບ ເສ ດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ແລະ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າລາວ- ໄຕ  ຊຶ່ງມີ ລະດັບ ການ ຮູ້ ໜັງສື ທີ່ ສູງ ກວ່າ ກຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ຈີນ-ຕິ ເບ ດ.93

4.2.2ຄວາມບ�່ເທົ່າທຽມດ້ານການສຶກສາ
  ໃນ ທ່ົວ ປະ ເທດ, ໂດຍລວມ ແມ່ນບ�່ມ ີຄວາມ ແຕກໂຕນກນັດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ລະຫວ່າງເດັກ ຍິງ-ເດັກ ຊາຍ ທ່່ີ ເຂ້ົາ ຮຽນ  ໃນ ຊ້ັນ ມດັທະຍົມ.  ເຖິງ ຢ່າງ 
ໃດ ກ�່ຕາມ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີ່ສ�າຄັນ  ແມ່ນ ພົບ ໃນ ບາງ ກຸ່ມຂອງ ພົນລະ ເມືອງ; ຂ�້ ເສຍປຽບ ຂອງ ເດັກ ຍິງ  ໃນ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ  ແມ່ນ ມີ 
ຫຼາຍສ�າລັບເດັກນ້ອຍທີ່ດ�າລົງຊີວິດໃນ ບັນດາຄອບຄົວ ທີ່ ມີຄວາມທຸກ ຍາກ ທີ່ ສຸດ (ຄ່າດັດຊະນີ ຄວາມ ເທົ່າ ທຽມກັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນ 0.66  
ລະຫວ່າງເດັກ ຍິງ/ ເດັກ ຊາຍ),  ແລະ  ລະຫວ່າງ ເດັກນ້ອຍ  ໃນ ຄອບຄົວ ໃນ ກຸ່ມ ພາສາ ປາກ ເວ້ົາມົງ້-ມຽນ (ຄ່າ ດັດຊະນີຄວາມ ເທ່ົາ ທຽມ ກັນ ດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແມ່ນ 0.73 ລະຫວ່າງ  ເດັກ ຍິງ/ ເດັກ ຊາຍ).94  

 ຂ�້ມນູເກບັກ�າຈາກ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ການ ສຶກສາ ຄ້ັງ ນ້ີ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ   ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດ ຊົນນະບົດ ທ່ີ ມ ີ ເສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖິງຍາກ, ຊາວໜຸ່ມບ�່ 
ຄ່ອຍເຫັນຄຸນຄ່າຂອງການ ສຶກສາ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ການ ຖາງ ປ່າ ເຮັດ ໄຮ່, ການ ປູກ ເຂົ້າ  ແລະ  ລ້ຽງສັດ ແມ່ນອາຊີບ ຫຼັກ. ສ�າລັບ ເດັກ ຊາຍ, ການ ເຂົ້າ ຮຽນ 
ໃນ ລະດັບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕົ້ນ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຖ້າ ພ�່ ແມ່ ຂອງ ເຂົາ ສາມາດຈ່າຍຄ່າ ອຸປະກອນ ການ ຮຽນ,  ເສື້ອ ຜ້າ  ແລະ  ການ ເດີນທາງ ໄປ ໂຮງ 
ຮຽນ  ໄດ້.

ສ�າລັບເດັກ ຍິງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກຸ່ມ ເດັກ ຍິງ ຈາກ ຊົນ  ເຜົ່າ ສ່ວນ ນ້ອຍ  ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດ ຊົນນະບົດທີ່ມີ  ເສັ້ນທາງເຂົ້າ  ເຖິງຍາກ,  ແມ່ນ ບ�່ ມີ 
ໂອກາດ ທ່ີ ຈະ ໄດ້ ເຂ້ົາ ໂຮງຮຽນ ກາຍ ຊ້ັນ ປະ ຖົມ  ເນ່ືອງ ຈາກ ອຸປະສັກ ທາງ ດ້ານ ວັດທະນະທ�າ  ແລະ   ການ ທ່ີ ບ�່ ເຫ ັນປະ ໂຫຍ ດຂອງ ການ ສຶກສາຕ�່ກບັ ຄອບຄົວ   
ແລະ  ຊຸມ ຊົນຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. 

 ໃນ ເຂດທ່ີ ການ  ແຕ່ງງານ  ແລະ  ການມີ  ລູກ ແຕ່ ນ້ອຍ ເປັນ ເລື່ອງ ທ�າ ມະ ດາ,  ບ�່ ມີ ແຮງ ຈູງ  
ໃຈ ທ່ີ ແຮງ ກ້າ ທ່ີ  ເຮັດໃຫ້ ເດັກ ຍິງ  ໄດ້ ຮຽນເກນີ ຊ້ັນ ປະຖົມ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ຕາມ,  ເດັກ ຍິງ 
ບາງ ຄົນທ່ີຢູ່ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ລວມທັງ ຜູ້ທ່ີ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ກຸ່ມ ສົນທະນາ  ບອກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ 
ຢາກສື ບຕ�່ ຮຽນ  ຖ້າ ມ ີທຶນຮອນ  ແລະ ກນົ ໄກ  ທ່ີໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ເຂ້ົາ ຮຽນ ໃນ ຊ້ັນ ມດັທະ 
ຍົມ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ບ�່ ມີ ໂຮງຮຽນ ຢູ່ ໃກ້ ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ກ�່ຕາມ.  ໃນ ກຸ່ມ ສົນທະນາ 
ຫັຼກ ຮ່ວມ ກບັ ຜູ້ ປົກຄອງ  ແລະ  ນາຍບ້ານ,  ໄດ້ ມ ີການ ກ່າວ ເຖິງຊາວໜຸ່ມທ່ີ ພິການ ລວມ 
ທັງ ການບ�່ສາມາດ   ເຂ້ົາ ເຖິງ ການ ສຶກສາລະດັບ ສູງ ກວ່າ ຊ້ັນ ມດັທະຍົມ ປີ ທີ 3  ແລະ  ບັນຫາ 
ການ ຈ�າ ແນ ກ.

 ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ,  ການ  ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ  ແລະ ການ ສຶກສາຊັ້ນ ສູງ  ແມ່ນ ງ່າຍກວ່າ   ແລ ະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ນິຍົມຫຼາຍກວ່າ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  
ທຽບ ໃສ່   ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ຊຶ່ງ ສະ ແດງ ອອກ ໃນອັດຕາ ສ່ວນ  ເຂົ້າ ຮຽນໃນ ຊັ້ນ ມັດ ທະ ຍົມທີ່ ສູງ ກວ່າ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ( ເບິ່ງ ຮູບ ພາບ  3,  ເອກະສານ 
ຊ້ອນ ທ້າຍ 3).95 ປະຊາຊົນ ທີ່ ຖືກ ສ�າພາດ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດ ຊົນນະບົດ ທີ່ ມີ  ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ  ບ�່ ຄ່ອຍ ເຫັນ ຜົນ ປະ  ໂຫຍ ດຂອງ ການ 
ສຶກສານ ອກຈາກ ການ ຮູ້ ໜັງສື ຂັ້ນ ພື້ນຖານ ,   ເຊິ່ງມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ  ເພື່ອ  ເຂົ້າ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນບາງ ໂຮງງານ.

4.2.3ການເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະການປະລະການຮຽນ

ຊາວໜຸ່ມທ່ີ ໄດ້  ເຂ້ົາ ຮ່ວມການສົນທະນາ ກຸ່ມ ທ່ີເຂ້ົາ ໂຮງຮຽນ ຫືຼ ໄດ້ ເຄີຍເຂ້ົາໂຮງຮຽນ  ໄດ້   ເລ່ົາ ກ່ຽວ ກບັ ກດິຈະກ�າທ່ີ ພວກ ເຂົາ ມກັໃນ  ໂຮງຮຽ ນ  ເຊ່ັນ  ກລິາ 
ໂດຍ ສະ ເພາະ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ຊາຍ. ສ່ວນເດັກຍິງ   ແມ່ນ ມັ ກດ້ານ ການພົວພັນທາງ ດ້ານ ສັງຄົມຢູ່ ຮ່ວມກັນຂອງນັກຮຽນ  ໃນ ໂຮງຮຽນ  ແລະ  ໃນ ເວລາ 
ທ່ີ  ເຂດ ໂຮງຮຽນ  ແມ່ນ ສະອາດ  ແລະ  ສະຫງົບ,  ລວມທັງ ສາຍພົວພັນ ກັບ ຄູ ອາຈານ, ການຫ້ິຼນເກມ  ແລະ ໜ້າ ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການຮັກສາຄວາມສະອາດ 
ຂອງເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ.  ແຕ່  ທາງ ກົງກັນຂ້າມ  ເດີ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງຮຽນ ທີ່ບ�່ໄດ້ຄຸນະພາບ  ແລະ ບ�່ສະອາດ, ແລະ ຄູອາຈານມີຄວາມ 
ເຂັ້ມ ງວດ  ເກີນ ໄປໃນ ການ  ໃສ່ ໂທດ ຫຼື ຂາດແຮງຈູງໃຈ ໃນການສິດສອນ, ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມບ�່ຢາກໄປໂຮງຮຽນ: ໃນການສະແດງຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງ 
ກ່າວນີ້  ເຫັນ ວ່າຊາວ ໜຸ່ມຍິງກ້າ ສະ ແດງ ອອກກວ່າຊາວ ໜຸ່ມຊາຍ.

ການສຶກສາວິ ໄຈ ໃນປີ 2009 ກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕ�່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພົບວ່າ 2 ສາ 
ເຫດຫັຼກທ່ີເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ ແມນ່ລາຍຮັບຂອງພ�່ແມ່ຕ່ໍາ (23% ຂອງການ 
ອອກໂຮງຮຽນ  ແມ່ນ ໃນ ກຸ່ມ ທ່ີພ�່ແມ່ຂອງເຂົາເຈ້ົາ ມລີາຍຮັບຕ�່າກວ່າ 200,000 ກບີຕ�່ 
ເດືອນ) ແລະ ໄລຍະທາງ ໄກ ລະຫວ່າງບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ (22.5% ຂອງການອອກ 
ໂຮງຮຽນລາຍ ງານວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນໄກກວ່າ 10 ກມ). 96

93 ກະຊວງສາທາ  ແລະ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
94 Ibid.
95 ກະຊວງສາທາ  ແລະ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
96 ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ອົງການ ADB (2009). Obstracles to school attendance and strategies for increasing the number of children in 

schools.

ກຸ່ມ ເດັກ ຍິງ  ອາຍຸ 14-19 ປີ  ສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນຊ່ວຍ 
ພ�່ ແມ່ຂ ອງພວກ ເຂົາ, ບາງ ຄົນອອກ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອ 
ແຕ່ງງານ, ມີຜົວ ພວກ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ປູກ ຕົ້ນ ຊາ.
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 20-24 ປີ,   ໃນ ເຂດຊົນ ນະບົດ

ເຮືອນຫຼັງນ້ອຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບ�່ມີໃຜຊ່ວຍ 
ເຮັດໄຮ່. ເດັກຍິງອອກໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າເດັກຊາຍ
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ
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ຂ�້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກກຸ່ມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ ສະ ແດງໃຫ້ ເຫັນ  ວ່າ ຊ່ວງໄລຍະ ເວລາ ຕົ້ນຕ�ທີ່  ຊາວ ໜຸ່ມອອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນໃນ ໄລ ຍະອາຍຸທີ່ຈະເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນຕ�່ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ. ເມື່ອ ເດັກນ້ອຍອາຍຸໄດ້ 10 ປີ  ໂດ ຍສະ ເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ ເຖິງ ຍາກ 
ພວກ ເຂົາ ກາຍ ເປັນແຫຼ່ງແຮງງານທີ່ສ�າຄັນໃນການ ຊ່ວຍຄອບ ຄົວ  ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ; ສະນັ້ນ,  ແຮງ ງານ ຂ ອງພວກ ເ ຂົາຈຶ່ງ ມີຄວາມຕ້ອງການ ໃນ ຄອບຄົວ 
(ໂດຍສະເພາະໃນກ�ລະນີຂອງເດັກຊາຍ).

ຊາວ ໜຸ່ມຍິງທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ ເຖິງຍາກ ອາດ ຖືກ ໃຫ້ ຢູ່ ເຮືອນເພື່ອ 
ເບ່ິງແຍງນ້ອງໆ.  ຊາວໜຸ່ມທ່ີອອກໂຮງຮຽນ ເພ່ືອໄປເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ທີ່ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ ອອກ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອແຕ່ງງານ ແລະ ປູກຝັງຊ່ວຍຄອບຄົວ. ການຖືພາ  ເຊິ່ງສ່ວນ 
ຫຼາຍມັກຈະນ�າໄປສູ່ການແຕ່ງງານ ເປັນອີກເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ.

ໃນຕົວເມອືງ ການອອກໂຮງຮຽນມແີນວໂນ້ມເກີດຂ້ຶນຊ້າກວ່າ, ຫັຼງຈາກພວກເຂົາຈົບຊ້ັນມດັ 
ທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ໂດຍສະເພາະເດັກຊາຍທີ່ເລີ່ມໃຊ້ເວລາກັບໝູ່, ຫຼິ້ນເກມຄອມພິວເຕີ ແລະ 
ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ສູງ ທີ່ ຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກໝູ່ຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນແລ້ວ. ບາງ ຄົນເສັງບ�່ 
ຜ່ານກ�່ອອກໂຮງຮຽນ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ສ່ິງນ້ີອາດເປັນບັນຫາ ສ�າລັບເດັກຊາຍ ທ່ີພ�່ແມ່ຕ່າງ 
ກ�່ ພາກນັເຮັດວຽກ ແລະ ບ�່ຄ່ອຍໄດ້ໃຫ້ 

ການຊ້ີນ�າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ ເພ່ືອໃຫ້ສືບຕ�່ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ 
ອາດຈະຢູ່ ບ້ ານ ເພື່ອຊ່ວຍທຸລະກິດຄອບຄົວ ຖ້າຜົນການຮຽນຂອງພວກເຂົາບ�່ປະສົບຜົນສ�າ   
ເລັດ: ອຸປະສັກດ້ານການເງນິ ແມ່ນມນີ�້າໜັກສູງ ທ່ີສ້າງໂອກາດໃຫ້ອອກໂຮງຮຽນ ເພ່ືອສ້າງລາຍ 
ຮັບສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ໃນ ເຂດຕົວເມືອງ.

 ໜຶ່ງ ໃນ ເຫ ດຜົນ ຂອງ ການ ອອກ ໂຮງຮຽນ ທີ່ ໄດ້ ຍົກ ຂຶ້ນ   ໃນ ເຂດ ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ  
ແມ່ນການຕິດຢາເສບຕິດ. ຊາວໜຸ່ມເພດຊາຍ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ແມ່ນຢູ່ ໃນ ສະຖານະ 
ພາບທ່ີ ສ່ຽງທ່ີສຸດ ໃນ ການ ເຂ້ົາ ເຖິງຢາ ເສບ ຕິດ, ແລະ ການຕັດສິນໃຈອອກໂຮງຮຽນ ອາດກ່ຽວ 
ຂ້ອງກບັການຂາຍຢາເສບຕິດ ເພ່ືອຫາເງນິ ຫືຼ ຜົນກະທົບຂອງຢາບ້າ ຕ�່ຄວາມສາມາດ ໃນ ການ 
ຮ�່າຮຽນ  ໃນ ໂຮງຮຽນ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

ໃນຂົ ງ ເ ຂດຂອງ ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ, ຜູ້ ປົກຄອງ ຫຼາຍ ຄົນ ບອກ ວ່າ ຄວາມກົດດັນຈາກໝູ່ ແມ່ນ ປະ ເດັນ ທີ່ ສ�າຄັນ  ແລະ  ໄດ້ ເນັ້ນໜັກກ່ຽວ ກັບອິດທິພົນ 
ຂອງໜູ່ ໃນ ການ ຊກັ ນ�າ ໃຫ້ຊາວ ໜຸ່ມ  ເຂົາ້ ຮ່ວມກິດຈະ ກ�າທີ ່ບ�່ ເປັນ ທີຍ່ອມຮບັ   ເຊັ່ນ ການ ອອກ ໂຮ ງຮຽນ, ການ ແຂ່ງ ລດົ, ການໃຊ້ຢາເສບຕດິ ສ�າລັບຊາວ 
ໜຸ່ມ ຊາຍ ແລະ ການມີເພດສ�າພັນກ່ອນໄວອັນຄວນສ�າລັບຊາວ ໜຸ່ມຍິງ. 

4.2.4ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງແລະການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຍັງເປັນເລື່ອງຍາກສ�າລັບຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປີ 
2010 ບົດລາຍງານ ການສ�າຫຼວດກ�າລັງແຮງງານ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີພຽງ 2.95% ຂອງພົນລະເມືອງລາວທັງໝົດ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-64 ປີ ໄດ້ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃນຮູບແບບໃດໜ່ຶງ.97 ສ�າລັບກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ, ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ ສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນ 
ການຕັດຜົມ, ຖັກແຊ່ວ ແລະ ການ ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ. ສ�າລັບໃນກຸ່່ມອາຍຸ 20-24 ປີ ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປຫຼາຍ
ທີ່ສຸດ ແມ່ນການຮຽນຂັບຂີ່ລົດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ/ຊອບແວ.

 ໃນກຸ່ມ ສົນທະນາກັບພ�່ ແມ່  ແລະ  ຊາວ ໜຸ່ມ  ໄດ້ ຊ່ວຍ  ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນສາຍເຫດວ່າ ເປັນ ຫຍັງຊາວ ໜຸ່ມ ຈຶ່ງ ບ�່ ນິຍົມເຂົ້າ ຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາ,   ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ 
ພວກ ເຂົາ ຈະ ສາມາດ ຈ່າຍຄ່າ ຮຽນ ໄດ້. ອ�ານາດ ການ ປົກ ຄອງ ບ້ານ  ໃຫ້ ຂ້ໍ ສັງ ເກດ ວ່າ  ຜູ້ ເປັນ ພ�່ ແມ່ ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ ລູກ ຂອງ ຕົນໄດ້ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ມະຫາວິທະຍາ 
ໄລ  ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກ�່ມີ ຕ�າ  ແໜ່ ງສູງໃນສາຍພັກ,  ແທນ ທີ່ ຈະ ສະໜັບສະໜູນ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຮຽນ ສາຍອາຊີວະ  ເຊິ່ງເປັນ ການ ເປີດ ໂອກາດ ອັນແນ່ 
ນອນ ໃຫ້ ສາມາດມວີຽກເຮັດງານທ�າສ�າລັບແຮງງານທ່ີມສີີມ.ື ຊາວໜຸ່ມ ທ່ີ ບ�່  ໄດ້ຮັບທຶນການ ສຶກສາ ຫືຼ ເງນິ ສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການສຶກສາ ມ ີຄວາມ 
ດີໃຈ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ສາຍອາຊີວະ,  ແຕ່ ສ່ວນ ຫຼາຍພວກ ເຂົາບ�່ ມີພື້ນຖານການ ສຶກສາທີ່ ຕ້ອງ ການໃນ ການສະໝັກ ຮຽນ.

 ໃນ ຫຼາຍ ການ ສ�າພາດຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມນູຫັຼກ (KIIs)  ກບັອົງ ຂອງ ລັດຖະບາ ນ  ໄດ້ເວ້ົາເຖິງ ບັນຫາ ຂອງ 
ຊາວໜຸ່ມທ່ີ ຖືກສ່ົງເສີມ ຈາກ ພ�່  ແມ່ ຂອງ ພວ ກ ເຂົາ  ເພ່ືອ ເຂ້ົາ ຮຽນ ໃນ ລະດັບ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ,  
ໂດຍ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ເຂ້ົາ ເປັນ ລັດຖະກອນ  ເຊ່ິງຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ນ້ີອາດບ�່ ສາມາດ ບັນລຸ ໄ ດ  ້,  ໃນ 
ຂະນະ ທ່ີມີຄວາມ ຕ້ອງການ  ແຮງ ງານທ່ີ ມ ີີທັກ ສະ ວິຊາ ຊີບສູງ   ເພ່ື ອຕອບ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງ 
ການ ຂອງ ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະກ�າ  ແລະ ກະສິກ�າ.  ສະ ນ້ັນ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກລິາ 
ຈ່ຶງ ໄດ້ ພະຍາຍາມຫຼຸດຈຸດ ສຸມ ໃສ່ ການສຶກສາລະ ດັບ ປະລິ ຍາຕີ  ແລະ  ເນ້ັນໃສ່ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 
ທັກ ສະ ຕ່າງໆ ທີ່ ແທດ ເໝາະ ກັບ ວຽກງານ ທີ່ ມີ ຢູ່.

97 ILO, MoLSW, MPI (2010). Labour Force and Using Child Labour Survey.

ຊາວໜຸ່ມໃນອາຍຸ 14-15 ປີ 
ແມ່ນ ໃຫຍ່ ພ�  ທີ່ຈະແຕ່ງງານ. 
ຜູ້ ປົກຄອງ,  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ

ຄ້າງ ຫ້ອງເຮັດ ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ
ໄປ ເຮັດວຽກ (ຂາຍເຄື່ອງ)
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 15-19 ປີ, ໃນ ເຂດຕົວເມືອງ

 ນັກຮຽນ ທີ່ ຮຽນ ດີ ບ�່ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ສືບ ຕ�່ ຮຽນ 
ໄດ້ ຖ້າ ພວກ ເຂົາ ບ�່ ຮູ້ຈັກ ໃຜ ( ບ�່ມີເສັ້ນ ສາຍ)
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ,  ໃນ  ເຂດຕົວ ເມືອງ

ເດັກຍິງມີຄວາມສ່ຽງ ເມື່ອພວກເຂົາຖືພາ. 
ພວກ ເຂົາ ອອກໂຮງຮຽນ
ຜູ້ຊາຍ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນ ເຂດຕົວເມືອງ

ບາງຄົນອອກໂຮງຮຽນ (ເດັກຊາຍ) 
ຍ້ອນຕິດຢາ
 ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ, ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ
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ມີ ຄວາມ  ເປັນ ຫ່ວງ ເປັນ  ໃຍ ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ທີ່ຕ້ອງ ຮັ ບປະກັ ນຄວາມສອດຄ່ອງ ກັບ ມາດ ຕະຖານຂອງ ອາ ຊຽນ  ເພື່ອ ໃຫ້ທັນກັບ 
ເວລາ  ຮ່ວມ ເຂ້ົາ ເປັນ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກດິ ອາ ຊຽນ. ບັນຫາດ່ັງກ່າວ ຖື ວ່າ ເປັນ ສ່ິງ ທ້າ ທາຍ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດທ່ີ ຍັງ ຂາດ 
ການ ສຶກສາ ໃນ ລະບົບສາມັນ ຫຼື ການ ຝຶກ ວິຊາ ຊີບ.

ຄ່າ ຮຽນ  , ຄ່າ ເດີນທາງ,  ຄ່າ  ເຄື່ອງນຸ່ງ ຮົ່ມ, ປຶ້ມຮຽນ  ແລະ  ບ່ອນ ພັກ ເຊົາ ເຮັດໃຫ້ ການ ສຶກ 
ສາຫຼັງມັດທະຍົມ  ສ່ວນຫຼາຍ  ແມ່ນສ�າລັບຜູ້ທີ່ ຮັ່ງມີ  ເທົ່າ ນັ້ນ. ຂ�້ ມູນຈາກ ການ ສ�າ ຫຼວດດັດ 
ຊະ ນີໝາຍ ສັງຄົມ ລາວ (LSIS)  ຍັງຢ້ັງ ຢືນ  ໃຫ້ ເຫັນ ສາຍ ພົວພັນລະຫວ່າງເຂດ ຕົວ  ເມອືງ, 
ກຸ່ມ ຄົນຮັ່ງມີ,  ແລະ  ລະດັບ ການ ສຶກສາ ຂອງ  ແມ່ (  ເບິ່ງ ໃນ ຮູບ ທີ 3,  ເອກະສານ -ຊ້ອ ນ 
ທ້າຍ 3).98

ຊາວ ໜຸ່ມ ບາງ ຄົນ ທີ່ ໂຊກ ດີ ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ຮັບ ທຶນ ການ ສຶກສາ  ເພື່ອ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ,  ແຕ່   ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ   ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຈ�ານວນ 
ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈະ ມີ  ໂອກາດ ຮັບ ທຶນດັ່ງກ່າວ: ມີພຽງນັກຮຽນ 2-3 ຄົນ  ຕ�່ ເມືອງ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ອາດ ຈະ ໂຊກ ດີ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ ທາງງົບປະມານ 
ສ�າລັບ ຄ່າ ຮຽນ  ແລະ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການດ�າລົງຊີວິດ. ສ່ວນຜູ້ ອື່ນໆ, ການ  ຂາດ ການ ພົວພັນ ຫຼື ຮູ້  ຈັກໃຜ , ອາດ ຈະ  ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ຈ�າກັດ ຄວາມ ສາມາດ  ໃນ 
ການຊອກ ຫາ  ການ ສະໜັບສະໜູນ ເພີ່ມ.  ຂ�້ ມູນ ມືໜຶ່ງ   ບ�່ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຈະ ແຈ້ ງວ່າ  ເດັກ ຍິງ ຈະ ຮັບ ທຶນ ການສຶກສາ ຫຼື ບ�່ ຖ້າ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງ ອອກ ໄປ   
ອ າ ໃສຢູ່ ໄກ ຈາກ ຄອບຄົວ.

 ຈາກການ ສົນທະນາກຸ່ມ  ກບັ ນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ  ແລ ະ ກບັຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  
ແລະ  ຕົວ ເມືອງ , ພວກ ເຂົາຍົກ ບັນຫາຄວາມ ບ�່ ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ ແຜນງານການສຶກສາ  ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ລາວ  ແລະ  ປະ ເພດ ຂອງ ວຽກ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ. 
ຊາວໜຸ່ມ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ວ່າການ ສຶກສາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ບ�່ ໄດ້  ປູ ພື້ນຖານ ໃນ ການກຽມຄວາມພ້ອມ  
ດັ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂ ົາ  ຄາດ ຫວັງ ໄວ້.

4.3ອຸປະສັກຕ�່ການສຶກສາ
ອຸປະສັກ ຕ�່ ການ ສຶກສາ  ໃນ  ສປປ ລາວ  ມີຫຼາຍບັນຫາ ( ເບິ່ງ ຂ�້ 3  ເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ 9). ການ ຂາດ ການ ສຶກສາ  ເປັນ ວົງ ໂຄຈອນທີ ຊ�້າ ເຮື້ອທີ່ ເກີດ 
ຈາກ ຄວາມ ບ�່ ເທ່ົາ ທຽມທາງ ດ ້ານ ຊົນ ເຜ່ົາ ,  ສະຖານະ ພາບ ທາງເສດຖະກດິ  ແລະ ສຸຂະພາບ   ເຊ່ິງມ ີອິດ ທິພົນຕ�່ ກບັຂົງ ເຂ ດອ່ືນໆຂອງ ຊີວິດ  ໃນ  ສປປ ລາວ. 
ການ ສຶກສາ ຂອງ ແມ່ ມ ີຄວາມ ກ່ຽວພັນ ກບັ ການ ຢູ່ ລອດ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ, ການ ພັດ ທະ ນາ ການ ຂອງ ເດັກ ແລກ ເກີດ ແລະ ຄວາມ ພ້ອມ ໃນ  ເຂ້ົາ ຮຽນ ຂອງເດັກ, 
ດັ່ງ ນັ້ນການ ຂາດ ການ ສຶກສາ ຂອງ ແມ່ ທີ່ມີ ມາ ແຕ່ອະ ດີດມີ ຜົນ ກະທົບ ຍາວ ນານ ຕ�່ ກັບອະນາຄົດ.99  

ການສົນທະນາກຸ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດບາງ ກຸ່ມ  ໄດ້ຍົກ ບັນ ຫາການ ທ່ີ ບ�່ ມ ີໂຮງຮຽນເປັນ 
ໜຶ່ງ ໃນອຸປະສັກ,   ແຕ່ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າໂຮງຮຽນ ຈະ ມີ  ກ�່ຕາມ  ແຕ່ ສະພາບ  ແວດ ລ້ອມ ຂ ອງ 
ໂຮ ງຮຽນ ອາດ ສ່ົງ ຜົນໃຫ້ອັດຕາການມາເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມຫຼຸດລົງ ເຊ່ັນ ການ 
ຂາດສ່ິງອ�ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອານາໄມໃນໂຮງຮຽນ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເດັກ ຍິງ 
ທີ່ມີປະຈ�າ ເດືອນບ�່ ຢາກມາ ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາດ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບຕ�່ ສຸຂະພາບ ຂອງ 
ນັກຮຽນ. ການຂາດໂຮງຮຽນກິນນອນກ�່ຍັງ ແມ່ນ ບັນຫາ ສ�າລັບ ນັກຮຽນໃນເຂດຊົນ 

ນະບົດ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ ແລະ ໄລຍະທາງຈາກບ້ານ ຫາໂຮງຮຽນກ�່ ເປັນອຸປະສັກທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບຊາວໜຸ່ມຍິງ ຊຶ່ງອາດ 
ບ�່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອາໃສຢູ່ຫ່າງ ໄກຈາກຄອບຄົວເພື່ອເຂົ້າໂຮງຮຽນ.  

ສຸຂະພາບທີ່ບ�່ແຂງແຮງ ອາດເປັນປັດ ໄຈໜຶ່ງ,  ເຊັ່ນ  ສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມເອງ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ 
ບ�່ ສາມາດ ເຂົ້າ ຮຽນ ຫຼື ສຸຂະພາບ ຂອງພ�່ແມ່ນັກຮຽນ ເຊິ່ງອາດຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງໄດ້ອອກ 
ໂຮງຮຽນ ເພ່ືອມາດູແລພ�່ແມ່ ຫືຼ ເຮັດວຽກເປັນ ຜູ້ ຄ�້າ ຈູ ນຄອບຄົວ. ນອກນ້ັນ ການຖືພາຍັງເປັນສາເຫດທ່ີ 
ສ�າຄັນຂອງການອອກໂຮງຮຽນສ�າລັບເດັກຍິງ.

ອຸປະສັກດ້ານວັດທະນະທ�າ-ສັງຄົມ ກ�່ ເປັນ ອຸປະສັກ ສ�າຄັນ,   ລວມທັງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທາງ ດ້ານ ຊົນ ເຜົ່າ ລະຫວ່າງ  ນັກຮຽນ ແລະ ຄູຂອງເຂົາເຈົ້າ  ແລະ 
ຂາດການຊຸກຍູ້ໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ສ�າລັບເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າ ຜູ້ ທີ່ ມີພ�່ແມ່ ທີ່ບ�່ຄ່ອຍ ເຫັນ ຄຸນຄ່າ ຂອງ ການ ສຶກສາ .

98 ກະຊວງສາທາ  ແລະ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
99 ກະຊວງສາທາ  ແລະ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.

ຂ້ອຍ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຝືກອົບຮົມ ທາງ ດ້ານ ບັນຊີ,  
ແຕ່ ວຽກ ທີ່ ມີ ຢູ່ ແມ່ນສຳລັບ ແມ່ ບ້ານ ສະ ນັ້ນ 
ຂ້ອຍ ຈຶ່ງ ບ�່ ສາມາດ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ.
ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ

ບາງ ເທື່ອ ບ�່ ສະບາຍ  ແລ້ວຕ້ອງ 
ໄດ້ອອກ ໂຮງຮຽນ
ແມ່ຍິງ,15-19 ປີ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ 

ສະເພາະຜູ້ທີ່ຮຽນເກັ່ງອັນດັບໜຶ່ງ ແລະ ອັນດັບ 
ສອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຮຽນຕ�່ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
 ແມ່ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ,  ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ຈົບໂຮງຮຽນ ປະຖົມ, ພວກ ເຂົາ 
ຕ້ອງສືບ ຕ�່  ເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມ  ແຕ່ ບ�່ ມີຫ� ພັກ 
ສ�າລັບ ພວກ ເຂົາ
ຜູ້ ຊາຍ,15-19 ປີ,  ໃນ ເຂ ດຊົນນະບົດ
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4.4ສະຫຼຸບ
1. ມີອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງ ໃນ ການ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ຂ�້ ຈ�າ ກັດ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ, ຂາດການສະໜັບສະໜູນຂອງພ�່ແມ່, ຂາດຄວາມ 

ເຊື່ອ ໝັ້ນ ຂອງ ເດັກ  ແລະ ພ�່  ແ ມ່ ຕ�່ ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ການ ສຶກສາຕ�່ກັບຄວາມສ�າເລັດໃນອະນາຄົດຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ, ກິດຈະກ�າ  ແລະ ບູລິ ມະ 
ສິດອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ວຽກເຮັດງານທ�າ, ການເອົານ້ອງ  ແລະ ການແຕ່ງງານ, ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄລຍະທາງ ແລະ ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ.  
ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ສ�າລັບເດັກຍິງໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ. 

2. ອາດ ມ ີຄວາມ ເຂ້ົາ  ໃຈ ຜິດ ວ່າ ການສຶກສາຊ້ັນສູງ (ມະຫາວິທະຍາໄລ) ມຄຸີນຄ່າຫຼາຍກວ່າ ການ ພັດທະນາ ທັ ກສະ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ຊີບ. ມຄີວາມຈ�າ 
ເປັນທີ່ຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ເພີ່ມເຕີມ.

3. ໂຮງຮຽນອາດເປັນສະຖານ ທ່ີ ທ່ີສ�າຄັນ ຊ່ວຍ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ແຂງແຮງຂ້ຶນ ໂດຍຜ່ານສຸຂະສຶກສາທັກ ສະຂ້ັນ ພ້ືນຖານ, ການ 
ພັດທະນາການບ�ລິການສຸຂະພາບຂອງໂຮງຮຽນ100, ປັບປຸງ ນ�້າສະອາດ  ແລະ ສຸຂະພິບານ ແລະ ກາລະໂອກາດສ�າລັບການເກັບກ�າຂ�້ມູນກ່ຽວ 
ກັບພຶດຕິກ�າສ່ຽງ (ໃນປັດຈຸບັນ ກ�າລັງມີການວາງແຜນ ກ່ຽວກັບ ການດ�າເນີນການສ�າຫຼວດສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນໃນທົ່ວໂລກ (GSHS)). 

4. ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ (ການປິ່ນປົວພະຍາດແມ່ກາຝາກ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການນ�າໃຊ້ສານ 
ເສບຕິດ, ປັບປຸງໂພສະນາການ) ອາດມີ ຜົນ ກະທົບທີ່ສ�າຄັນຕ�່ກັບຜົນການຮຽນ ແລະ ການເຂົ້າຮຽນ. 

5. ເຖິງແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ຊັດ ເຈນ ໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຮຽນ  ຈົບຊັ້ນ, 
ຍັງຄົງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສ�າຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢູ່ໃນບາງຊຸມຊົນທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ 
ແລະ ໃນເຂດຊົນເຜົ່າ. 

6. ມີ ຄວາມຈ�າເປັນທ່ີຕ້ອງເພ່ີມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງແຮງງານ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນ, 
ໂດຍບ�່ຄ�ານຶງເຖິງເພດ, ຄວາມພິການ ຫືຼ ຊົນເຜ່ົາ ຕ່າງກ�່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກາລະໂອກາດ ການຈະ ເລີ ນ ເຕີບ ຕົວ ທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ ໃນພາກພ້ືນ 
ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດຕິຜົນໃນການ ຂ້າມ ຜ່ານ ຈາກໂຮງຮຽນ ໄປ ສູ່ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ.

100 ການບ�ລິການສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນປະຈຸບັ ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ ານໃຫ້ທາດເຫຼັກ (ອີງ ຕາມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ), ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດກາຝາກ. ບ�່ມີການບ�ລິການ 
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
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Vການມີວຽກເຮັດງານທ�າ
5.1ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊາວໜຸ່ມແລະການມີວຽກເຮັດງານທ�າ
ສປປ ລາວ  ໄດ້ ເຂົ້າ  ເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງ  ອົງການ  ແຮງ ງານ ສາກົນ (ILO)   ໃນ  ປີ 1965.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດກ�່ ຕາມ, ເນື່ອງ ຈາກມີ ຂ�້ ຂັດ ແຍ່ງ     ແລະ ວິ ກິດ ການ 
ພາຍໃນພາກ ພື້ນຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ບ�່ ສາມາດ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໄດ້ ຈົນ ເຖິງ ທ້າຍ ທົດ ສະ ວັດ  1980s. ກະຊວງ   ແຮງ ງານ  ແລະ  ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ 
(MoLSW)  ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນ  ໃນ ປີ 1993, ເຊິ່ງ ປະກອບດ້ວຍ  2  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ຄື: ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ພັດທະນາ ແຮງ ງານ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດດ້ານ 
ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ.  ແຕ່ ວ່າ  ສອງ ຍຸດ ທະ ສາດ ນ້ີ  ບ�່ ໄດ້ ມກີານ ເຈ າະຈົງ ສະ ເພາະຕ�່ ກບັຊາວໜຸ່ມ,  ແຕ່ ກະຊວງຮັບ ຮູ້ ວ່າຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ  ກວມ ເອົາຈ�າ ນວນ 
ຫຼາຍຂອງກ�າລັງແຮງງານ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ມາດຕາ 83 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ຜູ້ໃຊ້ ແຮງງານ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕ�່າກວ່າ 
14 ປີ ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບ ການສຶກສາ ອົບຮົມ ຄືນ.  ວິທີ ການແບບດຽວກັນນີ້ ຍັງ ໃຊ້ ຕ�່ ກັບພຶດຕິກ�າທີ່ເປັນຕົວຢ່າງ ບ�່ດີຕ�່ກັບເດັກນ້ອຍ”, ແລະ ”ການລ່ວງລະເມີດ 
ອື່ນໆທີ່ບ�່ຮຸນແຮງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ�ານົດຢູ່ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້”.

ມາດຕາ  41 ຂອງ ກົດ ໝາຍແຮງ ງານ (2006)  ກ່ຽວ ກັບ  ແຮ ງງານ ເດັກນ້ອຍ  ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ວ່າ ນາຍ ຈ້າງສາມາດຈ້າງ ແຮງ ງານ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ ທີ່ ມີ ອາຍຸຢ່າງ 
ໜ້ອຍ 14 ປີ  ແລະ ຕ�່າກວ່າ 18 ປີ  ໄດ້  ຖ້າວ່າ ເວລາເຮັດ ວຽກ ບ�່ ເກີນ 8 ຊົ່ວ ໂມງ ຕ�່ ມື້  ແລະ ຕ້ອງ ບ�່ ໃຫ້ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນປະເພດວຽກໜັກ ຫຼື  ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ ຕ�່ ສຸຂະພາບ ຂອງ ພວກ ເຂົາ,  ເຊິ່ງ ໃນນັ້ນລວມມີ ວຽກ ທຸກ ຊະນິດ  ໃນ ຂະ ແໜງ ບ�່ ແຮ່  ແລະ ວຽກ ທີ່ ເຮັດ ໃນ ອຸ  ໂມງ  ຫຼື ຢູ່ ໃຕ້ ນ�້າ; ການ ຜະລິດ 
ສິນຄ້າ ທີ່ ນ�າ ໃຊ້ ສານ ເຄມີ, ລະ ເບີດ ຫຼື ສານ ທ່ີ ເປັນ ພິດ; ວຽກ ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ຊາກ ສົບ ຂອງ ມະນຸດ ຫຼື ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ຈະ ປະ ເຊີນ ກັບ ພະຍາດ ຕິດ ຕ�່;  ວຽກ 
ລ່ວງ ເວລາ,  ຫຼື  ວຽກ  ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ  ແຕ່ 22:00 ໂມງ  ເຖິງ 05 :00;  ວຽກໃນ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ມີ ສຽງ ດັງ  ຫຼື ການ ສັ່ນສະ ເທືອ ນ ເກີນ ຄວນ; ຫຼື   
ວຽກ ໃນ ສະຖານ ທີ່ໃຫ້ ບ�ລິການເຫຼົ້າ ເບຍ ຫຼື ການ ພະນັນ.

ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງອາຍຸຕ�່່າສຸດຕາມກົດໝາຍ ທີ່ສາມາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ (14 ປີ)  ກັບ ອາຍຸຂອງນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາພາກບັງ
ຄັບ (11 ຫືຼ 12 ປີ). ຄວາມແຕກໂຕນດັ່ງກ່າວ  ເຮັດ ໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ  ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ຈົບ ການ ສຶກສາ ພາກ ບັງ ຄັບ ບ�່ ຈ�າ ເປັນ ຕ້ອງ ສືບ ຕ�່ 
ຮຽນ, ພວກ ເຂົາ ສາມາດ ເລີ້ມ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້  ແຕ່ບ�່ ຖືກ ຕາມ ກົດໝາຍ  ແຮງ ງານ ທີ່ ລະບຸ ໄວ້. 

ການ ວິ   ໄຈນີ້ ພົບ ວ່າມີ ພຽງ  ແຕ່ສາມ ແຜນ ງານ ທີ່   ເຈາ ະຈົງ ສະ ເພາະຊາວໜຸ່ມ  ແລະ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ. ສາມ ແຜນ ງານ ນີ້ ລວມມີ ສູນເພື່ອນມິດ,   
ເຊິ່ງ ເປັນແຜນ ງານຂະໜາດ ນ້ອຍ ທີ່ ສະໜອງ ໂອກາດ ທາງ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ການ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ  ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ ນ້ອຍ ຂ້າງ ຖະໜົນ,  ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  
ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ;  ແລະ  ແຜນ ງານການ ສ່ົງ ເສີມ ທ່າ ແຮງດ້ານ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ພອນ ສະຫວັນ (STEPS), ທີ່ ສົ່ງ ເສີມ ດ້ານ ການ ປະກອບ ການໃຫ້ 
ແກ່ ຊາວ ໜຸ່ມ   ໂດຍ ການສ້າງ 2  ສູນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ຄ�າ ປຶກສາ ດ້ານອາຊີບ  ແລະ ການ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ. ກະຊວງ  ແຮງ ງານ  ແລະ  ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ   
ໄດ້ສ້າງ ເຄ່ືອຂ່າ ຍສູນ  ບ�ລິການ  ຈັດຫາງານ 9  ແຫ່ງ   ຢູ່ 9  ແຂວງ ຄື ນະຄອນ ຫລວງວຽງ ຈັນ,  ແຂວງ ວຽງ ຈັນ,  ບ�ລິ ຄ�າ  ໄຊ, ຄ�າ ມ່ວນ, ສະຫວັນ ນະ ເຂດ, 
ຈ�າປາ ສັກ,   ໄຊຍະ ບູລີ,  ແລະ ຫລວງ ພະ ບາງ . ສູນ ບ�ລິການ  ຈັດຫາງານ  ແມ່ນ ມີໜ້າ ທ່ີ ຈັດ ຫາ ອາຊີບ ທ່ີ ເໝາະ ສົມ,  ແນະ ນ�າ,  ສ່ົງ ຕ�່  ແລະ ການຊ່ວຍ ເຫືຼອ 
ນາຍຈ້າງ ແຕ່ ວ່າ  ແຜນ ງານ ນີ້ບ�່ ທັນ  ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່  ຊາວ ໜຸ່ມ  ໂດຍສະ ເພາະ ເຈາະ ຈົງ.    

ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ກຸ່ມສົນທະນາ  ໄດ້ ຍົກການ ຂາດ  ໂອກາດທາງ ດ້ານ ວຽກ ເຮັດ ງານ  ເປັນ ປະ ເດັນທີ່ ພວ ກ ເຂົາກັງວົນ ໃຈ  ຈຶ່ງ ມີ ຄວາມຈ�າ ເປັນທີ່ ຕ້ອງ ມີ ມາດ 
ຕະການ ສຸ່ມ ໃສ່ຊາວ ໜຸ່ມ ເພີມ່ ຂຶນ້ ຫຼ ືສ້າງ ຄວາມ ເຂົາ້ ໃຈ ເພ່ີມ ຂືນ້ ກ່ຽວ ກບັ ການ ບ�ລກິານ ທີ ່ພວກ ເຂາົ ສາມາດ ນ�າ ໃຊ ້ ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ເຂດ ຕວົ ເມືອງ  ເຊິງ່ 
ໃນປະຈຸ ບັນ ອາດ ບ�່ ຄ່ອຍ ມີ ການ ເຮັດ ສວນ ຄົວ ປູກຝັງ ລ້ຽງສັດໃຫ້ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໄດ້ ເລືອກ. 

ໃນ ທ່ົວ ປະ ເທດ ໄດ້ ມ ີການສ້າງຕ້ັງສູນ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ , ພະ ແນກ 
ແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ  ລວມທັງ ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ  ແລະ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ. ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໄດ້ ຈັດ ຕ້ັງ ຂ້ຶນ ຢູ່ 
ໃນ ຫຼາຍ ຂົງ ເຂດ ວິຊາຊີບ ເປັນ ຕົ້ນ: ການ ຄ້າ ຂາຍ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ການ ປຸງ ແຕ່ງ, ການຜະລິດ ເຄື່ອງນຸ່ງ ຮົ່ມ, ຊ່າງ ໄມ້,  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ຂ�້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ 
ກົນ ຈັກ ລົດຍົນ.  ໃນ ໄລຍະ  2 ຫາ 3  ປີ ຜ່ານມາ, ສູນ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຕ່າງໆ ໄດ້ ຝຶກ ໃຫ້ກວ່າ 88,000 ຄົນ,  ໃນ ນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ ຊາວ ໜຸ່ມ.  ແຜນ 
ຍຸດ ທະ ສາ ດການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການປະ ເມີນຄືນ ໃນ ປີ 2015.

ຢູ່  ສປປ ລາວ, ອົງການ ແຮງ ງານ ສາກນົ (ILO)   ຮ່ວມມ ືກບັລັດຖະບານ ລາວ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາ 
ການ ຄ້າ  ແລະ ອຸດສາຫະກ�າ ແຫ່ງ ຊາດ ,  ແລະ ກ�າມະບານ. ອົງການ ILO ບ�່ ໄດ້ຈັດຕ້ັງ ແຜນ ງານ ທ່ີ ເລ່ັງ ໃສ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ໂດຍ ກົງ,  ແຕ່ ວຽກ ງານ ດ່ັງກ່າວ   ກ�່ເປັນ 
ປະ ໂຫຍ ດ ໃຫ້ແກ່ ຊາວໜຸ່ມ. ບົດບາດ ຕົ້ນຕ� ຂອງ ອົງກາ ນ ILO ກ�່  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສ້າງ ມາດຕະຖານ ແຮງ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ມາດ 
ຕະຖານ ອາ ຊຽນ  ແລະ  ສ່ົງ ເສີມ ການປົກ ປ້ອງ ທາງສັງຄົມ  ແລະ ການ ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ ທ່ີ ປອດ ໄພ.  ໃນ ອະນາຄົດ, ອົງການ ILO ຈະສືບ ຕ�່ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ 
ການ ພັດທະນາ ມາດຕະຖານ, ລວມທັງລາຍ ຮັບ ທີ່ ເປັນ ທ�າ  ແລະ  ເງື່ອນ ໄຂ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ປອດ ໄພ.

ການ ປະກັນ ສັງຄົມ ດ້ານສຸຂະພາບ  ແລະ  ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີ ເປ້ົາໝາຍທ່ີ ຈະ ກວມ ເອົາ  50 % ຂອງ ປະຊາກອນ ທັງ ໝົດ  ໃນ ທ້າຍ 2015 (  ປະຈຸ 
ບັນ ນີ້ ກວມ ເອົາ 25%  ເທົ່າ ນັ້ນ).
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5.2ສະພາບການມີວຽກເຮັດງານທ�າ
ຊາວໜຸ່ມ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນສູງຂອງກ�າລັງແຮງງານທັງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ; ຈ�ານວນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ 
ແມ່ນປະກອບເຂົ້າໃນກ�າລັງແຮງງານ (ຜູ້ຊາຍ 43.5% ແລະ ຜູ້ຍິງ 54.3%). ໂດຍລວມ, ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເຮັດວຽກ 
ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນສູງກ່ວາອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊາຍ (ແຕ່ວ່າອັດຕາສ່ວນນີ້ ມີການປ່ຽນແປງ ໃນກຸ່ມທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 25 ປີຂຶ້ນໄປ); ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງແມ່ນເລ້ີມເຂ້ົາເຮັດວຽກຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍທຽບກັບຜູ້ຊາຍ.101  ບັນຫາທາງການເງນິຂອງຄອບຄົວ ອາດເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ 
ເດັກນ້ອຍອອກຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ຊອກວຽກເຮັດ; ບົດການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກໃນຂົງເຂດການຜະລິດດິນຈ່ີ ພົບວ່າໃນບາງໂຮງງານ 
ໃນບາງແຂວງ ມີເດັກນ້ອຍອາຍຸພຽງ 9 ປີ ເຮັດວຽກ.102 ນອກນັ້ນ ຍັງມີບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາໜຶ່ງ ໄດ້ພົບວ່າເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 14  - 17 ປີ ທີ່ອອກໂຮງ 
ຮຽນແລ້ວ ຈ�ານວນໜ່ຶງໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 48 ຊ່ົວໂມງຕ�່ອາທິດ.103  ບົດລາຍງານສະບັບໜ່ຶງ ໄດ້ໃຫ້ຄ�າແນະນ�າ ໃນການສ້າງຕົວຊ້ີວັດເພ່ືອໃຊ້ໃນການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ພ້ອມທັງດ�າເນີນໂຄງການ ການສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງສົ່ງລູກຫລານ 
ຂອງຕົນອອກໄປຊອກວຽກເຮັດງານທ�າ.104

ປະຊາກອນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ອາ ໃສ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ວຽກກະສິກ�າ, 
ລວມທັງ ການ   ເຮັດ ໄຮ່ , ເຮັດ ນາ, ປູກ  ຜັກ  ແລະ  ການ ລ້ຽງສັດ ແມ່ນເປັນ ລາຍ ຮັບ ຫັຼກຂອງ 
ຄອບຄົວ ສ່ວນຫຼາຍ. ຈາກການສ�າພາດກຸ່ມ ພົບວ່າໂຮງງານໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ໄດ້ ເພີ່ມ 
ຂ້ືນ    ( ເຊ່ັນ ໂຮງງານ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Nikon,  ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ,  ໂຮງງານ ຢາ ສູບ) ໂຮງງານ 
ເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຫາ ແຮງ ງານ ທ່ີບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງມສີີມ,ື  ແລະ  ພາຍ ໃນ  ບ້ານ ກ�່ ອາດ ມ ີວຽກ ເພ່ີມ  ເຊ່ັນ 
ການປຸກສ້າງເຮື ອນ.  ໃນ 

ເຂດ ຊົນນະບົດ  ບາງ ເຂດ, ການ  ຂຸດຄົ້ນບ�່ ແຮ່  ເຊັ່ນ:  ບ�່ ແຮ່ ເຊ  ໂປ ນ  ໃນ ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ 
ເຂດ, ອາດ ຈະຈ້າງງານ  ແລະ ສະໜອງການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ ຕາມ, 
ສ�າລັບ ຊາວໜຸ່ມ ຫຼາຍຄົນທີ່ ອາ ໃສ ຢູ່ ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ, ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຕ�່າກວ່າ ຊັ້ນ 
ມດັທະຍົມ  ແລະ ມລີະດັບການສຶກສາພ�ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ອາດ ຈະ ບ�່ ຖືກ ເລືອກ ເຂ້ົາ ໃນ 
ໂຄງການ ຂະໜາດ ໃຫຍ່  ເຊັ່ນ : ການ ຂຸດຄົ້ນບ�່ ແຮ່ ຫຼື ສ້າງຫົນທາງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກກະສິກ�າຂອງຄອບຄົວ, ກຸ່ມສົນທະນາ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ຍັງ ມໂີອກາດທາງດ້ານ ການຜະລິດກະສິກ�າເປັນສິນຄ້າອ່ືນໆ  ເຊ່ັນ: ການ ປູກ ຊາ, ຕ້ົນ ວິກ, ຕ້ົນ 
ຢາງພາຣາ, ກາ ເຟ, ອ້ອຍ  ແລະ ການ ປູກ ມັນ ຕົ້ນ. ການ ເກັບ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ສາມາດ ສ້າງ ລາຍ 
ໄດ້ ທາງ ດ້ານ ກະສິກ�າ ໃຫ້ແກ່ຄົນ ຮຸ່ນໜຸ່ມ ໃນ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ໃນຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ເຖິງຍາກ ເຊັ່ນ:  ຈາກການເກັບໝາກ ແໜ່ ງ,  ໄມ້ ຂະ ຍູງ, ໜ�່ ໄມ້, ຫວາຍ  ແລະ  ເຫັດ.  ການເຮັດ 

ວຽກ ທີ່ ຖືກ ກົດໝາຍ ຫຼື ບາງ ຄັ້ງ ເຮັດ ວຽກ ຜິດ ກົດ ໝາຍ  ເຊັ່ນ: ການ ຫາໄມ້ ຂະຍູງ   ແມ່ນເປັນ ແຫຼ່ງລາຍ ຮັບຕົ້ນຕ� ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ຊາຍ  ໃນ ບາງແຂວງພາກ 
ໃຕ້, ພວກ ເຂົາ ຈະ ເຂົ້າ ປ່າ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນເພື່ອ ຕັດ  ແລະ  ລ�າ ລຽງ ໄມ້  ( ເຊິ່ງເຮັ ດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ໃນ ການ ເປັນ ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ).

ຊາວໜຸ່ມໃນ ຊົນນະບົດ   ແລະ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມອືງ ມຄີວາມອາດ ສາມາດ   ເຂ້ົາ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ພະນັກງານ ໂຮງ ແຮມ ຫືຼ ພະນັກງານ ຮ້ານ ອາຫານ  ໃນ ຂະ ແໜງ 
ອຸດສາຫະກ�າ ການ ບ�ລິການ ທີ່ກ�າລັງ ຂະຫຍາຍຕົວ. ສ�າລັບ  ຊາວໜຸ່ມ, ຊາຍ  ແລະ  ຍິງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ ມີ  ໂອກາດ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ ງານ 
ທ�າໄດ້ ງ່າ ຍກວ່າ.

ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ຕົວ ເມອືງນິຍົມເຮັດ ວຽກຢູ່ໃນຂົງ ເຂດ ການຄ້າ ຂາຍຍ່ອຍ  
ເຊັ່ນ:  ໃນ ຕະຫຼາດ, ສູນການ ຄ້າ ITECC  ແລະ ສະຖານ ທີ່ ຂາຍຍ່ອຍ 
ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ອື່ນໆ.  ຊາວໜຸ່ມ ຊາຍ ໃນ ຕົວ ເມືອງນິຍົມ ເຮັດທຸລະ ກິດ 
ກ່ຽວ ກບັຂາຍໂທລະສັບ ມ ືຖື  ແລະ ຂາຍ  ເຄ່ືອງອຸປະກອນຕ່າງໆ, ສ່ວນ 
ຊາວໜຸ່ມ ຍິງ  ໃນຕົວ ເມືອງ ຈະ ຂາຍ ສິ່ງ ຂອງ ທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ໃນ ຮ້ານ ຄ້າ 
ຕ່າງໆ. 

ສ່ວນ ຫຼາຍໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດ ທີ່  ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງ ຍາກ, ເຄື່ອງ ຫັດຖະກ�າໄດ້  
ແມ່ນໜຶ່ງ  ໃນ ແຫຼ່ງ ລາຍ ຮັບຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ.  ວຽກຫັດຖະກ�າເຊິ່ງເປັນ ວຽກ  ເສີມ  ແລະ ຍັງ 
ເປັນ ໂອກາດ ທີ່ ຈະ ຫາ ລາຍ ໄດ້ ເພີ່ມ,  ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມຕ�່າຫູກ 
ຈາກ ຄອບຄົວ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຫຼື ຈາກ  ໂຮງຮຽນວິຊາ ຊີ ບ.  ເຄື່ອງນຸ່ງຈາກການຕ�າຫຸກຍັງຖືກ
ນ�າໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ�າວັນຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ 
ສາມາດ ໃຫ້ອຸດ ສະຫະ ກ�າ ຂອງ ຜູ້ ຕ�່າ ຫູກ ແລະ ການ ຕັດຫຍິບ.
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ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ແຮງ ງານ ລາວ ແມ່ນ ຕ�່າ ກວ່າ ປະ 
ເທດ ອື່ນໆ,  ເຂົາ ເຈົ້າ ບ�່ມີ ສີມື, ບ�່ ສາມ າດ ເຮັດວຽກ 
ກັບ ຊີມັງ, ບ�່ ສາມາດ ຂັບ ຂີ່ ພາຫາ ນະ
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ, ໃນເຂດຕົວ ເມືອງ

ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໂຮງ ແຮມ,  ບາງ ຄົນ ທີ່  ໄດ້ພາສາ ກ�່ ເຮັດ ວຽກ 
ຢູ່ ຮ້ານ ອາຫານ,  ແຕ່ ບາງ ຄົນ ກ�່ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ກ�າມະກອນ ຂົນ ຊີ ມັງ
ພ�່ແມ່,  ໃນ ເຂດຕົວ ເມືອງ

ເດັກຊາຍ  ເຮັດ ວຽກ  ເປັນ ກ�າມະກອນຢູ່ ໂຮງງານ 
ໂຕະ ຫີນ, ເປັນກ�າມະກອນກ�່ສ້າງ,  ເດັກຍິງເຮັດ 
ວຽກ ຢູ່ ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ.
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ຂັ້ນ ເມື ອງ,  ໃນເຂດຊົນນະບົດ

ຄົນ ເປັນ ໄຂ້ຍຸງ  ຍ້ອນ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ປ່າ ໄປ ຫາ  ໄມ້ 
ຂະ ຍູງ.
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ

ການຕ່ໍຳຫູກ, ສູນ ກາງ ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ  ແລະ  
ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ມີ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ປະ ເພດ ນີ້
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງຂັ້ນ ບ້ານ,  ໃນ  ເຂດຕົວ ເມືອງ
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ຊາວໜຸ່ມ ຊາຍໃນ ຊົນນະບົດ  ສ່ວນ ຫຼາຍ  ໄດ້ເວົ້າ ເຖິງການ ຮັບຈ້າງ ແຮງ ງານ ເປັນ ລາຍ ມື້ ຫຼື  ເປັນ  ໄລຍະ ເວລາສັ້ນໆ  ໃນ ການ ຂົນ ຫຼື  ເຄື່ອນຍ້າຍ ອຸປະກອນ  
ແລະ  ເຄື່ອງສະໜອງ ຕ່າງໆ. ກຸ່ມສົນທະນາຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ   ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມອາຍຸແຕ່ 10-14 ປີ ອາດ ຊ່ວຍເຮັດວຽກ ໃນ ການຂົນ ນ�້າ ໃນ 
ເຂດ ກ�່ສ້າງ (ສ�າລັບປະສົມ ປູນ).    ສ່ວນ ການ ໃຊ້ ແຮງ ງານ ທີ່ ໜັກ ກວ່າ,  ເຊັ່ນການ ຂົນ ດິນ ຈີ່,  ເປົາ ຊິມັງ  ແລະ  ໄມ້  ໃນວຽກກ�່ສ້າງໂດຍ ທົ່ວ ໄປ  ແມ່ນ ສ�າລັບ 
ຊາວໜຸ່ມ ຊາຍ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ແຕ່ 14 ປີ ຂຶ້ນ ໄປ ເນື່ອງ ຈາກ ວຽກ ເຫຼົ່ານີ້ ມີ ຄວາມ ຈ�າ ເປັນ ທີ່ ຕ້ອງ ໃຊ້  ກ�າລັງ ທາງຮ່າງກາຍ. 

5.2.1ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ກຸ່ມ ສົນທະນາ  ໃນ ທຸກ ຂົງ ເຂດ  ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຍິງ -ຊາຍ ກ່ຽວ ກັບປະ 
ເພດຂອງວຽກທີມີຢູ່,  ໂດຍ ສ່ວນ ຫຼາຍ ຄວາມແຕກ ຕ່າງ  ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ຄວາມ ຕ້ອງການທາງ ດ້ານ 
ກ�າ ລັງແຮງ ທາງ ຮ່າງກາຍ ຂອງວຽກ ນັ້ນໆ.  ຊາວໜຸ່ມ ຊາຍ ຈະ ເຮັດ ວຽກ  ກ�່ສ້າງ  ແລະ  ວຽກ ໃຊ້ 
ແຮງ ງານ ອ່ືນໆ, ສ່ວນ ຊາວໜຸ່  ມ ຍິງ ຈະ ເຮັດ ວຽກ (ໂດຍ ປົກກະຕິ ຈະ ບ�່ ໄດ້ ຮັບເງນິຄ່າ ຈ້າງ)  ເພ່ືອ 
ຊ່ວຍ ວຽກ ໃນ ຄອບຄົວ.  ວຽກໃນ ຮ້ານ ອາຫານມ ີສ�າລັບທັງ ເພດ ຍິງ  ແລະ  ຊາຍ. ການ ປູກຝັງ, 
ການ  ເຮັດ ໄຮ່,   ແລະ ເຮັດ ນາ  ລ້ວນ ແຕ່ ເປັນ ວຽກ ທີ່ໃຊ້ ກ�າລັງ ແ ຮງງານ ຂອງ ທັງ ເພດ ຍິງ  ແລະ  ຊາຍ.  ວຽກ ໃນ ໂຮງງານຈ�ານວນໜຶ່ງ ອາດ ຈະ ບ�່ ມີ ໃຫ້ສ�າລັບ 
ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ກືກ ໜັງສື,   ເຊິ່ງສ່ວນ ຫຼາຍ ແມ່ນ ເພດ ຍິງ,  ແຕ່ຜູ້ຍິງຈ�າ ນວນ ໜຶ່ງ  ກ�່ ຍັງ ສາມາດ ຫາ ວຽກ ເຮັດ ໄດ້ໃນໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ.

ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ  ເຂດຊົນນະບົດ ຍັງ ມີທັດສະນະແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງ ເຂດການມີວຽກ 
ເຮັດງານທ�າ. ເພດຍິງຈ�ານວນໜຶ່ງໃນຕົວເມືອງ ເຮັດວຽກ ໃນ ຂົງ ເຂດການບ�ລິການ ໃນຮ້ານ ເບຍ, ເສີບອາຫານຢູ່ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ; ຢູ່
ໃນເຂດຊົນນະບົດເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບຄອບຄົວຂອງຕົນໃນວຽກກະສິກ�າ ຫຼື ເປັນຜູ້ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດ. ເພດຊາຍຈ�ານວນໜຶ່ງໃນ ເຂດຕົວເມືອງ 
ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານ, ສວນ, ວຽກກ�່ສ້າງ ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວສາມາດໄດ້ຮັບ ຄ່າຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ. ເພດຊາຍໃນຊົນນະບົດ ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນຊອກຫາວຽກທາງດ້ານກະສິກ�າ, ໃນໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ຫຼື ວຽກກ�່ສ້າງ. ຊາວໜຸ່ມທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ອາດຈະ 
ເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອຊອກ ຫາ ວຽກ ເ ຮັດ ງານ ທ�າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກ ເຂົາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກ ເອົາ ລັດ ເອົາ ປຽບ. 

5.2.2ການເຄື່ອນຍ້າຍ

ການເຄື່ອນຍ້າຍເປັນບັນຫາທ້າທາຍທີ່ເຮັດໃຫ້  ຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທັງຢູ່ພາຍໃນ, ປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ປະ 
ເທດທ່ີຢູ່ຫ່າງ ໄກ.  ເນ່ືອງ ຈາກໂອກາດທ່ີມວີຽກເຮັດງານທ�າໃນທ້ອງຖ່ິນຕົນເອງຍັງມຄີວາມຈ�າກັດ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ ມ ີຄວາມ ສ່ຽງ ຕ�່ ການຄ້າ ມະນຸດ,  

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາດ້ານການປົກປ້ອງ  ຍ້ອນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບ�່ຖືກກົດໝາຍ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນປະເທດບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າກ�າລັງເຮັດວຽກຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຄ້າມະນຸດມີຜົນ 
ກະທົບຕ�່ກັບທັງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ, ບັນຫາ ຂອງເພດຍິງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ  
ເນ່ືອງ ຈາກຄວາມສ່ຽງທ່ີ ກ່ຽວ ພັນ ກບັການຂູດຮີດທາງເພດ. ອີງຕາມການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມນູຫັຼກ ຈາກ 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�າ UNODC, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານການ ເຮັດ ວຽກ ຂ ອງຊາວ ໜຸ່ມ ຊາຍ ທີ່ ສົ່ງ ຜ ົນ ໃຫ້ ມີຄວາມ 
ສ່ຽງ ທາງ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາ ມ ີຄວາມສ ຳຄັນ ຄືກັນກບັຄວາມສ່ຽງທ່ີແມ່ຍິງໄດ້ຮັບ. ແຕ່ຄວາມສ່ຽງຂອງ ແມ່ຍິງແມ່ນເປັນ 
ທີ່ຮັບຮູ້ຫຼາຍກວ່າ. 

ການ  ເຂ້ົາ ຫາ ວຽກ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກນັ  ໃນ ແຕ່ ລະ ລະດູ ການໃນ  ແຕ່ລະແຂວງ   ແລະ  
ລະ ຫວ່າງ  ເຂດຊົນນະບົດ/ ເຂດຕົວ ເມອືງ. ການ ມທຸີລະ ກດິ  ແລະ  ຮ້ານ ຂາຍເຄ່ືອງຕ່າງໆ 
ກ�ໍ່ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນຕາມ ແຕ່ລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ,  ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມມີຄວາມຈ�າເປັນ 
ທ່ີຈະ ຕ້ອງ  ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ ພາຍ ໃນປະ ເທດ  ແລະ ອອກ ຕ່າງປະ ເທດເພ່ືອ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ. 
ຄົນ ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີ ຊອກ ຫາ ວຽກ   ຈ�າ ເປັນຕ້ອງ ມ ີການ  ເຄ່ືອນ ຍ້າຍ ເລ່ືອຍໆ.  
ເຖິງ ວ່າບັນຫາ ດັ່ງກ່າວ ອາດ ມີ ຜົ ນກະທົບ ຕ�່ ກັບຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນໜຶ່ງ ທີ່ ມາ ຈາກຊົນນະບົດ,  ແຕ່ ວ່າ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ຕົວ ເມືອງ  ໃຫຍ່ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ 
ມັນມີຄວາມຈ�າ ເປັນ ທີ່ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງ ເຄື່ອຍຍ້າຍຊອກ ຫາ ວຽກໃນ ຂົງ ເຂດ ອື່ນໆຂອງ ປະ ເທດ  ເພື່ອ ຊອກ ວຽກ ເຮັດຕາມ ໂຮງງານ, ຮ້ານຂາຍ ເຄື່ອງ  ແລະ 
ວຽກ ບ�ລິການອື່ນໆ. 

ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍຂອງ ຊາວໜຸ່ມ   ໃນ  ເຂດຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດຕົວ ເມືອງ   ໃນນັ້ນສ່ວນ ໜ້ອຍແມ່ນຊາວໜຸ່ມມາ ຈາກ ເຂດ ຊົນນະບົດ ທ່ີ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ 
ເຖິງຍາກ ທີ່ມັກອອກ ໄປເຮັດວຽກໃນ ຕ່າງປະ ເທດ ສ່ວນ ຫຼາຍ ແມ່ນ  ປ ະ ເທດ ໄທ.

 ຊາວໜຸ່ມ ຍິງ ອາດ ຖືກ ຕົວະວ່າ ໄປເຮັດ ວຽກ ເປັນ ແມ ່ບ້ານ  ແຕ່ ສຸດ ທ້າຍ ກ�ໍ່ຕົກ  ເປັນ ເຫຍ່ືອຂອງ ການ ຄ້າ ມະນຸດ   ໃນ ຂົງ ເຂດ ການ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ.   ຊາວ 
ໜຸ່ມ ຊາຍ ອາດ ໄປ  ເຮັດ ວຽກ  ໃນ ສວນ  ແລະ  ໃນ ໂຮງງານ  ຢູ່ ບາງ ແຂວງ ຂອງປະ ເທດ  ໄທ ທີ່ ມີ ຊາຍ ແດນ ຕິດ ກັບ ສປປ ລາວ. ພວກ ເຂົາ ອາດ ເດີນທາງໄປ 
ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ເວລາ 3 - 4  ເດືອນ  ແລະ  ກັບ ມາ  ພັກ ຢູ່ ບ້ານ.  ຊາວໜຸ່ມ ໃນ ຊົນນະບົດ ບາງ ຄົນອາດ ເດີນທາງ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນປະ ເທດ ໄທຄັ້ງ ດຽວ  ແລະ 
ກັບ ຄືນ ໄປ ເຮັດ ນາ ກັບ ຄອບຄົວ.

ເນື່ອງ ຈາກ ນາ ຍໜ້າ ໄດ້ ຕົວະ ຍົວະ-ຫຼອກ ລວງ ຊາວໜຸ່ມ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ປະ ເທດ ເພື່ອນບ້ານ,  ເຊິ່ງພວກ ເຂົາ ອາດບ�່ຮູ້ ວ່າພວກ ເຂົາ ໄປ ເ  ຮັດ ວຽກ ແບບ ຜິດ 
ກົດໝາຍ. 

ຜູ້ຍິງ ບ�່ ມີ ຄວາມ ຮູ້; ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄປ ເຮັດ ວຽກ 
ຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດ
 ເພດ ຍິງ, ອາຍຸ 15 ” 19 ປີ,  ໃນ  ເຂດຕົວ ເມືອງ

ຢູ່ ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຮົາ 5-6  ເປີ ເຊັນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ຕ່າງ 
ປະ ເທດ,  ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ  ແລະ  ກ�່ສ້າງ
 ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ

ຖ້າບ�່ມີວຽກເຮັດ, ພວກເຮົາໄປແຂວງອື່ນ
ເພດຊາຍ, 20-24 ປີ, ໃນ ເຂດຕົວເມືອງ
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 ເປັນ ຜົນ  ໃຫ້ບາງ ຄົນ ຖືກ ສົ່ງ ກັບ ບ້ານ ໂດຍ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ປະ ເທດ ນັ້ນໆ ແລະ   ເຮັດ 
ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ດັ່ງກ່າວຕົກ ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ສ່ຽງໜ້ອຍ. ມີພຽງຊາວ ໜຸ່ມສ່ວນໜ້ອຍ ທີ່ 
ເດີນທາງ ໄປ ປະ ເທດ ມາ ເລ ເຊຍ  ແລະ ຈີນ   ເພື່ອເຮັດ ວຽກກ�່ສ້າງ  ແລະ  ໃນ ໂຮງຈັກ 
ໂຮງງານ. ສ່ວນ ຊາວໜຸ່ມທີ່ ມີ ພີ່ນ້ອງໃນ ເຂດ ອາ ເມ ລິ ກາ ເໜືອ ຫຼື  ເອີຣົບ ອາດ ຈະ 
ໄດ້ ມີ  ໂອກ າດ ເດີນທາງ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ບ່ອນ ດັ່ງກ່າວ.

ຜົນການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກບົດຄົ້ນຄວ້າ ທາງຄຸນະພາບ ໃນບ�່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມຍິງເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ 
ຕັດຫຍິບ: ນອກຈາກ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈ�າກັດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ, ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ຍັງພົບກັບບັນຫາທ້າທາຍໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງນິ (ເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາເຖິງການກູ້ຢືມເງນິ ແລະ ການບ�ລິການທະນາຄານ, ການເຂ້ົາໃຈລະບົບເບີກຈ່າຍເງນິເດືອນ ແລະ ການສ່ົງເງນິຄືນ 
ກັບບ້ານ) ພ້ອມທັງການຖືກຂົ່ມເຫັງຈາກນາຍຈ້າງ ແລະ ອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ການບ�ລິໂພກອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.105 ໂດຍ 
ລວມແລ້ວ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ແມ່ນຂາດການກຽມພ້ອມທີ່ດີເພື່ອຍ້າຍເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ຍັງຕ້ອງການ ການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
”'ທັກສະຊີວິດ”'. ບົດລາຍງານນີ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກທຸລະກິດຕັດຫຍິບ ລິເລີ້ມກອບການປະຕິບັດງານໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຄື່ອຂ່າຍການ 
ສະໜັບສະໜັບສະໜູນລະຫວ່າງເພື່ອນຕ�່ເພື່ອນ (robust peer support networks) ພາຍໃນໂຮງງານ.106

ຊາວໜຸ່ມຍິງໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ມີ  ໂອກາດເຂົ້າເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ: ການເຮັດວຽກ ໃນສະຖານບັນເທີງ 
ແລະ ທຸລະກິດຂາຍບ�ລິການທາງເພດ ເຊິ່ງມີການຂົ່ມເຫັງ ແລະ ຂູດຮີດໃນລະດັບທີ່ສູງ, ແລະ ການບ�ລິການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທາງການ  ແມ່ນຈ�າກັດ ແລະ 
ບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ .107 ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ແບບ ເລັ່ງລັດ ຂອງ ອົງການ UNICEF ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ການ ສ�າພາດ  ແລະ ສົນທະນາ ກຸ່ມນ�າ ຊາວໜຸ່ມ ຈ�ານວນ 
72 ຄົນ ທີ່ ເປັນ ກຸ່ມ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽ ງຕ�່ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ, ບັນຫາ ຢາ ເສບ ຕິດ, ການ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ  ແລະ ກຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ເປັນ ກຸ່ມເພດທີ່ສາມ,  ພວກ 
ເຂົາຍົກໄດ້ຍົກບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການ ຂາດ ໂອກາດ ຕ�່ ການ ຮຽນ, ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ  ແລະ ການ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ແບບ ຖາວອນ. ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ເຂົ້າ ສູ່ 
ຕົວ ເມືອງ ເພື່ອ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ  ແລະ ສົ່ງ ເງິນ ກັບ ບ້ານ ໃຫ້ ຄອບຄົວ   ໄດມ້ີ ການ ລາຍ ງານຈາກການວິໄຈໃນທຸກໆກຸ່ມ,  ແຕ່ການ ຂາດເຂີນເງິນ ສ�າລັບ ຄ່າ ກິນ 
ຢູ່ທົ່ວ ໄປ  ແມ່ນຍັງ ເປັນ ບັນຫາ ຂອງ ທຸກ ໆ ຄົນ.  ຊາວໜຸ່ມ ສ່ວນ ຫຼາຍທີ່ ໄດ້ ຖືກສ�າພາດ ສະ ແດງ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງການ ມີ ຊີວິດ ທີ່ ດີຂຶ້ນກ ວ່າ ເກົ່າ.108

5.3ອຸປະສັກຕ�່ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ
ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 15- 24 ປີ ແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນສູງກວ່າ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ ທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 
ເຂດຊົນນະບົດ , ເຖິງ  ແມ່ນວ່າ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ພົບວ່າມີອັດຕາສູງກວ່າ, ເຊິ່ງອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງ ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີອາຍຸ 15- 24 ປີ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 
6% ຫາ 7.5%.109 ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາວໜຸ່ມທີ່ຫວ່າງງານໃນເຂດຕົວເມືອງ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.

  ກຸ່ມ ສົນທະນາ  ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອຸປະສັກ ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ ກີດຂວາງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນການ ເຂົ້າ ເຖິງວຽກງານທີ່ ເປັນ 
ທ�າ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຈ້າງ ດີ ( ເບິ່ ງ ຂ�້ທີ່ 4, ໃນເອກະສານຊ້ອນ ທ້າຍ 9), ເຊັ່ນ ການ ສ້າງ ຄອບຄົວ  ແຕ່ອາຍຸ 
ຍັງ ນ້ອຍ, ສຸຂະພາບ ບ�່ ແຂງ ແຮງ ແລະ ຂາດການ ສຶກສາ  ແລະ  ການ ຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງມີຄວາມສ�າຄັນພື້ນ 
ຖານເພື່ອຊອກ ວຽກ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນອະນາ ຄົດ . ນອກ ນັ້ນ, ຖ້າປາ ສະ ຈາກ ກາ ນຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ  ການ ສະ 

ໜັບສະໜູນ ທາງ ດ້ານ ການ ເງນິ  ເພ່ືອ  ເລ່ີ ມ ເຮັດ ທຸລະ ກດິ ຂອງ ຕົວ ເອງ,  ຊາວໜຸ່ມທ່ີ ມ ີການ ສຶກສາ ໜ້ອຍ ໄດ້ ຖືກ ຈ�າກັດ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ຕ້ອງ ເດີນ ຕາມ ຮອຍການ 
ເຮັດ ວຽກຂອງ  ພ່ໍ ແມ່ ຫຼື  ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ໄດ້ ຄ່າ ຕອບ ແທນ ຕ�່າ ຈາກ ການ ໃຊ້ ແຮງ ງານ ທີ່ ບ�່ ມີ ສີມື.

ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ  ຍອມຮັບ ວ່າ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ພຽງ ແຕ່ ຂາດ ວຽກ ເຮ ັດງາ ນທ�າ  ແຕ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ຍັງ ຂາດ 
ຝີ ມ ືແຮງ ງານ ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການ  (ຕົວຢ່າງ: ທັກສະການຂັບລົດ ແລະ ການກ�່ສ້າງ) ຊ່ຶງ ເປັນວຽກທ່ີ 
ມີຢູ່. ເຖິງວ່າຍັງມີວຽກທ່ີຕ້ອງໃຊ້ສີມືແຮງງານອີກຫຼາຍປະເພດ  ໃນ ໂຄງການທ່ີສ�າປະທານຈາກລັດ 
ຖະບານ ເຊ່ັນ: ການກ�່ສ້າງທາງ ແລະ ບ�່ແຮ່, ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດມີພຽງເລັກນ້ອຍຕ�່ຊາວໜຸ່ມລາວ 
ເນ່ືອງຈາກແຮງງານທ່ີ ມ ີສີມ ືຈາກຕ່າງປະເທດເຂ້ົາມາ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີແທນຄົນລາວທ່ີບ�່ຄຸນນະວຸດທິພຽງພ�.

ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ຍອມຮັບວ່າສ່ິງທ້າທາຍຫັຼກໃນການຊອກວຽກງານທ�າ ສ�າລັບຊາວໜຸ່ມຄືເຂົາ ເຈົ້າບ�່ ມີຄວາມຕ້ອງທີ່ຈະສຶກສາສາຍວິຊາຊີບ,  ເຂົາ 
ເຈ້ົາ ເລືອກທ່ີຈະຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍກວ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມກີານຂາດແຄນວິຊາ ການຢ່າງໜັກໃນຫຼາຍຂະແໜງ, ລວມທັງ ຂະແໜງກະສິກ�າ, 
ກ�່ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຈ້າງງານ,ໃນ ຂະນະ ທີ່ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານສ�າລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລຍັງ ຈ�າກັດ. ຈາກ 
ການ ສ�າພາດນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ລວມທັງຜູ້ທ່ີ ຮຽນຈົບ ແລ້ວ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າສ່ິ ງທ່ີ ເຂ້ົາ ຮຽນ ບ�່  ໄດ້ ແທດເໝາະ ກັບ ກາລະ ໂອກາດ ຂອງ ວຽກທ່ີມ ີຢູ່ 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. 

106 Idem
107 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.

ຫາ ວຽກ ຍາກ ຫຼາຍ ຍ້ອນ ການ ສຶກສາ ຕ�່າ
ແມ່ຍິງ 15-19 ປີ, ໃນເຂດຕົວ ເມືອງ

 ເຈົ້າ ໄປ ດ້ວຍ ໂຕ  ເຈົ້າ ເອງ ( ແບບ ຜິດ ກົດໝາຍ);  ເຈົ້າ ເຮັດ 
ໜັງສື ແຜ່ນ ແດນ   ແລະ  ເຈົ້າ ສາມາດໄປ ແບບ ຖືກ ກົດໝາຍ 
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂ ດຊົນນະບົດ

 ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຈົບ ມະຫາວິທະ 
ຍາ ໄລ,  ແຕ່ ກ�່ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍ ທີ່ 
ຈະ ຊອກ ຫາ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ.
ຜູ້ ປົກຄອງ, ໃນເຂດຕົວ ເມືອງ
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5.4ສະຫຼຸບ
1. ໂອກາດ ໃນ ການ ຈ້າງ ງານ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງຫຼາຍລະຫວ່າງເຂດ ຕົວ ເມືອງ, ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່  ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າເຖິງຍາກ ແລະ 

ລະຫວ່າງ ຍິງ   ແລະ  ຊາຍ. ຍັງ ບ�່ ມີ ຄວາມ ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ປະ ເພດ ຂອງ ວຽກ ທີ່ ມີສ�າລັບ  ເຂົາເຈົ້າ. ມີພຽງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຈ�າ ນວນ 
ໜຶ່ງທີ່ ໄດ້ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ສ�າລັບ ວຽກ ງານ ທີ່ ມີ ຢູ່ ແລະ  ຍັງ ຂາດ ຂ�້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວ ກັບການ ຮັບ ສະໝັກ ວຽກທີ່ ຕ້ອງການສະເພາະ ຄົນ ບ�່ ມີ 
ສີມື  ແລະ  ສີມືແຮງງານຕ�່າ.

2. ວຽກ ງານ ແບບກຸ້ມຕົນເອງ  ແມ່ນ ມີ ຢູ່  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດ ຊົນນະ ບົດທ່ີ  ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ,  ແຕ່ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ຈະ ບ�່ ໄດ້ຮັບ  ຄ່າ ຈ້າງ 
(ລວມ ເຖິງການ ເກບັ ເຄ່ືອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ມາ ຂາຍ).    ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ ຕາມ ໂອກາດ ໃນການມວີຽກເຮັດແບບດັງ້ເດມີ ຍງັມຢີູ່ຢ່າງຫວຼງຫາຼຍ  ແຕ່ບ�່ໄດ້ສ້າງ 
ໂອກາດແກ່ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນການຫຼຸດພົ້ນ ອອກ ຈາກ ວົງຈອນ ຂອງ ຄວາມທຸກ ຍາກໄດ້.

3. ຊາວໜຸ່ມບ�່ທັນຖືກກ�ານົດເປັນບຸລິມະສິດທີ່ ສ�າຄັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຢູ່ ໃນ ນິຕິ ກ�າ  ແລະ  ຍຸດ ທະ ສາດ ຕ່າງໆ ທີ່ມີເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງ 
ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ ໃນ ສປປ  ລາວ,  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ  ໃນ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ພວກ ເຂົາ ເປັນ ອົງ ປະກອບ ທີ່ ສ�າຄັນ  ດ້ານກ�າລັງແຮງ ງານ ແຕ່ບ�່ມີການ 
ສະຫຽວນວຽກ ສະເພາະສ�າລັບຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ.

4. ຊາວໜຸ່ມ ມ ີການເຄ່ືອນຍ້າຍຢູ່ພາຍ ໃນ  ແລະ   ໄປປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ  ໂດຍ ບ�່ມກີານຮັບປະກນັ ດ້ານ ສຸຂະພາບ  ແລະ  ດ້ານ  ກດົໝາຍຮອງ ຮັບສ�າລັບພວກ 
ເຂົາ.



” Micka Perier/UNFPA, Lao PDR
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VIການປົກປ້ອງ
ຄວາ ມໝາຍ ຂອງ ການ ປົກ ປ້ອງ  ໃນການວິໄຈນ້ີ ແມ່ນ ລວມທັງ ການປ້ອງ ກັນ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ປອດ ໄພທາງ ດ້ານ ຮ່າງກາຍ , ຈິດ ໃຈ  ແລະ ກົດໝາຍ,  ໂດຍຜ່ານ 
ລະບຽບການຂອງຂອບ ເຂດ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແລະ  ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ  ແລະ ຜູ້ ມີໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການໃສ່ວິໄນ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ຄວາມປອດໄພຂອງຊາວໜຸ່ມ.  

6.1ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານທີ່ພົວພັນກັບການປົກປ້ອງສ�າລັບຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ກ�ານົດຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ເດັກນ້ອຍ (ກ�ານົດວ່າຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕ�່າກວ່າ 18 ປີ 
ລົງມາ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ. ມາດຕາ 2 ກ�ານົດເອົາເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດ ຍ້ອນສະຖານະພາບເປັນເດັກກ�່າພ້າ ຫຼື ເຄິ່ງ 
ກ�່າພ້າ,  ເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ, ປະປ່ອຍ, ຂູດຮີດ, ຕິດຢາ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍພິການ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການນິຍາມວ່າເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ ”"ບ�່ມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ  ແລະ  
ຈິດ ໃຈ" ການພິການດ່ັງກ່າວອາດຈະເກດີຂ້ຶນໃນເວລາເກດີ ຫືຼ ຫັຼງການເກດີ ແລະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ  ທ່ີ ຈະສະໜອງ ”"ການຮຽນໂດຍບ�່ເສຍ 
ຄ່າ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈ�າເປັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຈາກເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ”"  (ມາດຕາ 29), ” "ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ"” (ມາດ ຕາ 30).  ໃນ ມາດຕາ 
3 ຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ�ານົດສິດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ�່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ສັງຄົມ ແລະ ລັດ.

ມາດຕາ 8 ກ�ານົດວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັ້ນ ພື້ນຖານຂອງລັດ  ແມ່ ນສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມ ອາດ ສາມາດ ໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍມີນ�້າໃຈຮັກຊາດ  ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ພາຍໃຕ້ ມາດຕາ 9 ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກຂອງສັງຄົມ  ແມ່ນ ການປະກອບສ່ວນໃນ 
ການສ້າງສາ  ແລະ ພັດທະນາຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຕິປັນຍາຂອງເດັກນ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະກອບສ່ວນສ້າງ ສາ ປັບປຸງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, 
ສະຖານທີ່ສຶກສາຮ�່າຮຽນ, ເຄື່ອນໄຫວສິລະປະວັດທະນະທ�າ, ກິລາກາຍະກ�າ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກຈາກປະກົດການຫຍ�້ທ�້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມ. ມາດຕາ 
48 ຫ້າມບ�່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ການດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ການສູບຢາ. ຫ້າມບ�່ໃຫ້ເດັກຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານບັນເທີງໃນຍາມກາງຄືນ, 
ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ນ�າໃຊ້ການບ�ລິການຂອງສະຖານທ່ີຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃນທາງທີ່ "ບ�່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ�່ເໝາະສົມ”". ສິ່ງລາມົກ 
ອານາຈານ, ການພະນັນ ແລະ ການນ�າໃຊ້ອາວຸດຕ່າງໆກ�ຖືກຫ້າມ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍສະບັບນີ້. ອີງໃສ່ ມາດຕາ 49  ຫ້າມພ�່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ 
ບຸກຄົນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດເດັກ, ບ�່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງສານເສບ 
ຕິດທີ່ຕ້ອງຫ້າມ. ຍັງ ມີ ຂ�້ ຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວ ກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກອາຍຸຕ�່າກວ່າ 18 ປີ ເຂົ້າຮ້ານອາຫານທີ່ບ�ລິການເຫຼົົ້າ ຫຼື ຂອງມຶນເມົາ ປະ 
ເພດອື່ນໆ, ການໂຄສະນາເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາສູບ ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ ຫຼື ເຂດຊຸມຊົນ  ແລະ ”"ການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ບ�່ດີສ�າລັບເດັກ”".  

ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ�່າກວ່າ 15 ປີ ເວລາກະທ�າຜິດ ຈະບ�່ຖືວ່າເປັນຜູ້ກະທ�າຜິດທາງອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກ�ານົດ ໃນກົດໝາຍອາຍາ. ມາດຕາ 53 ຂອງ ກົດໝາຍ 
ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ກ�ານົດວ່າມີ 4 ຂະແໜງການ ທີ່ໄດ້ສະໜອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍທີ່ບ�່ຜ່ານສານ 
ເຊິ່ງລວມມີໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຄະດີເດັກນ້ອຍຂັ້ນບ້ານ, ຫ້ອງການຍຸຕິທ�າເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ແລະ ອົງການໄອຍະ 
ການປະຊາຊົນ. ສານເດັກນ້ອຍໃນ ມາດຕາ 69 ເວົ້າເຖິງຄະດີອາຍາທີ່ເດັກເປັນຜູ້ກະທ�າຄວາມຜິດ; ຄະດີກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກນ້ອຍ; ຄະດີແພ່ງທີ່ 
ພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍ; ແລະ ຄະດີອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບເດັກ.

ມາດຕາ 74  ກ�ານົດວ່າ ”"ເດັກນ້ອຍກະທ�າຜິດທ່ີສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຈະຖືກສ່ົງໄປຍັງສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ສ�າລັບເດັກນ້ອຍກະທ�າ 
ຜິດ" ແລະ ໄດ້ມີ ການກ�ານົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ, ແລະ ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ດ�າ ເນີນ ຄະດີ ແພ່ງ, ມາດຕາ 60,  ໄດ້ ອະທິບາຍ ອ�ານາດ ຂອງ ສານ ເດັກ ເພື່ອ ພິຈາລະນາ ຄ�າ ຮ້ອງ ຟ້ອງ ຕ�່ ເດັກ (ກ�ານົດ ໂດຍສານ ວ່າ 
ເດັກ ແມ່ນຜູ້ທີ່ ມີ ອາຍຸ ຕ�່າ ກວ່າ 18 ປີ ລົງມາ). ມາດຕາ 53  ແລະ 114 ໄດ້ເວົ້າ ວ່າ ຖ້າ  ເດັກຕ�່າ ກວ່າ 15 ປີ ຖືກ ຮຽກ ໃຫ້ ປະກົດ ຕົວ ຕ�່ ສານ, ຄ�າສັ່ງ ສານ 
ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງ ໄດ້ ສົ່ງ ໃຫ້ ພ�່ ແມ່ ຫລື ຜູ້ ປົກຄອງ ຂອງ ເດັກໂດຍກົງ. ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ເກີນ 18 ປີ  ແມ່ນຈະໄດ້ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ ຄະດີ ຄື ກັບ ຜູ້ ໃຫຍ່. 

ພາກ ທີ 6 ຂອງ ກົດໝາຍ ອາຍາ (2005)  ໄດ້ ພິຈາລະນາ ການ ກະທ�າ ຜິດ ທ່ີ ພົວພັນກບັ ສາຍ ພົວພັນ ທາງ ສົມລົດ  ແລະ ລະ ບຽບ ການ ຕາມ ປະ ເພນີ. ມາດຕາ 
128  ເຖິງ 134  ພົວພັນ ເຖິງ ການ ປັບ  ໄໝ  ແລະ ການ ລົງ ໂທດ ສ�າລັບ ການ ກະທ�າ ຜິດ ດ້ານການ ຂົ່ມຂືນ ເດັກ  ແລະ ການ ຄ້າ ມະນຸດ. ຕົວຢ່າງ ມາດຕາ 
129 ກ�ານົດ ວ່າ ບຸກຄົນ ໃດ ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກັບ ເດັກ ຍິງ ຫຼື  ເດັກ ຊາຍ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ຕ�່າ ກວ່າ 15 ປີ  ຈະ ຖືກ ຈ�າ ຄຸກ  ແຕ່ 1  ເຖິງ 5 ປີ  ແລະ ຈະ 
ຖືກ ປັບ ໃໝ  ແຕ່ 2,000,000  ເຖິງ 5,000,000 ກີບ. ມາດຕາ 133  ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ບຸກຄົນ ໃດ ທີ່ບັງຄັບ ເດັກ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ຕ�່າ ກວ່າ 18 ປີ  ໃຫ້ຂາຍບ�ລິການ 
ທາງເພດ ຈະ ຖືກ ຈ�າ ຄຸກ  ແຕ່ 10-20 ປີ  ແລະ ຈະ ຖືກ ປັບ ໃໝ  ແຕ່ 20,000,000 ກີບ ຫາ 50,000,000 ກີບ.  

ຢູ່ ໃນ ກົດໝາຍ ຄອບຄົວ  ປີ 2008, ມາດຕາ 9  ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ , ທັງ ເພດ ຍິງ  ແລະ  ເພດ ຊາຍ ຕ້ອງ ມີ ອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງຈະ ສາມາດ 
ເອົາກັນເປັນຜົວເມຍໄດ້   ແລະ ກດົໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ປົກ ປ້ອງ ແມ່ຍິງ (2004), ມາດຕາ 17 ກ່ຽວ ກບັ ສິດສະ ເໝີພາບທາງດ້ານຄອບຄົວ  
ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ແມ່ຍິງ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີເສລີພາບໃນການເລືອກຄູ່ຄອງເພື່ອສ້າງຄອບຄົວ. 
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ເຖິງ ແມ່ນວ່າຈະ ບ�່ ມີ ກົດໝາຍ ໃດ ໄດ້ ກ�ານົດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລົງ ໂທດ/ໃສ່ວິໄນທາງ ຮ່າງກາຍໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ�່ຕາມ, ແຕ່ມີຫຼາຍ ໆ ມາດຕາ ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ 
ດ້ວຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດທິ ເດັກ (2007) ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ ຮ່າງກາຍ  ແລະ ສິນລະ ທ�າ, ປ່ອຍປະ  ແລະ ສິ່ງອື່ນໆທີ່ ບ�່ ຄວນ ປະຕິບັດຕ�່ ກັບ 
ເດັກ. 

ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍການຈາລະຈອນທາງທ້ອງຖະໜົນ (2000) ກ�ານົດ ວ່າ ”"ຄົນ ທ່ີ ຂ່ີ ລົດຈັກ ຕ້ອງ ໃສ່ໝວກ ກັນ ກະທົບທ່ີໄດ້ ມາດຕະຖານ”".  
ໃນ  ມາດຕາ 10, ອາຍຸ  ໃນການ ຂັບ ຂີ່ ລົດ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ   ໄດ້ ກ�ານົດ ໄວ້ ທີ່ 15 ປີ ແລະ ສູງ ກວ່າ, ຜູ້ ທີ່ມີ ອາຍຸ 15-18 ປີ ຈ�າກັດ ໃນການໃຊ້ 
ລົດຈັກທີ່ ມີ  ແຮງຈັກ ຕ�່າ ກວ່າ 110cc. ຢູ່ ໃນ ມາດຕາ ດຽວ ກັນ, ຜູ້ ທີ່ຈະຂັບຂີ່ລົດຖີບຕ້ອງເປັນຜູ້ມີອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ. 

ກົດໝາຍ ຢາສູບ ປີ 2009, ມາດຕາ 50, ຫ້າມ ບຸກຄົນ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ຕ�່າ ກວ່າ 18 ປີ ສູບ, ຊື້ ຫຼື ຂາຍ ຢາສູບ. ມີຫຼາຍ ລະບຽບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ປ້ອງ ກັນ  
ແລະ ປິ່ນປົວ ຈາກການ ໃຊ້ ສານ ທີ່ມີ ຜົນກະທົບຕ�່ລະບົບປະສາດ. ມາດຕາ 55 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ຢາ ເສບ ຕິດ ປີ 2007 ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ 
ກົດໝາຍ ຢາເສບຕິດ (2007) ກ�ານົດ ໜ້າ ທີ່  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ບຸກຄົນ ໂດຍ ສະ ເພາະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເ ພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ 
ຕ້ານຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນ ວ່າ: ຊາວໜຸ່ມ ເອງ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ ຈະ ບ�່ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ ເມື່ອຕິດຢາເສບຕິດແລ້ວ ກ�່ຕ້ອງຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮັບການປິ່ນ
ປົວອອກຈາກຢາເສບຕິດ. 

ມາດ ຕາ 46  ແລະ 47, ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດທິ ເດັກ (2007) ກ�ານົດ ການ ປ້ອງ ກັນ  ແລະ ການ ຟື້ນ ຟູ ການ ຕິດ ຢາ ເສບ ຕິດ ໃນ ຄົນຮຸ້ນ 
ໜຸ່ມ  ແລະ ສະໜອງ ເງືອ່ນ ໄຂ  ແລະ ສ່ິງ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ເຂົາ ເຈ້ົາ ກ່ຽວ ກບັ ການ ປ່ິນປົວ, ການຟ້ືນ ຟູ, ການບ�າບັດ  ແລະ  ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງ ສິ່ງ ເສບ ຕິດ ພ້ອມ ທັງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ  ເພື່ອ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ມີ ການ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ສັງຄົມ 
ຫຼາຍ  ຂຶ້ນ.

ໃນ ຂະນະ ທີ່ ບ�່ ມີ ກົດ ເກນ ຫຼື ກົດໝາຍ ໃດທີ່ ເວົ້າ ເຖິງ ອາຍຸ ຕ�່າ ສຸດ ໃນ ການ ບວດ ເປັນ ສ�າມະເນນ ໃນ ພຸດທະສາດສະໜາ   ຢູ່  ໃນ ສປປ ລາວ,  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ 
ອາຍຸ ຕ�່າ ສຸດ ທີ່ ເປັນ ທີ່ ຍອ ມຮັບ  ໃນ ການເຂົ້າບວດ ເປັນ  ສ�າມະເນນແມ່ນ 7 ປີ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ການຈະ ເຂົ້າບວດ  ເປັນ ສ�າມະ ເນນ ຫືຼ  ແມ່ ຊີ ໃນ ເກນ 
ອາຍຸ ດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈາກ ພ�່ ແມ່  ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ.

 ໃນ ມາດຕາ 35 ຂອງ ກົດໝາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ສິດ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ເດັກ (2007), ກະຊວງ  ແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ  ແມ່ນ ອົງ 
ການ ຄ ຸ້ມຄອງມໜ້ີາ ທ່ີ ໃນ ການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ  ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫືຼອເດັກ ນ້ອຍຜ່າ ນຄະນະ ກ�າ ມະ ການ  ໃນ ການ ປົກ ປ້ ອງ  ແລະ ຊ່ວ ຍເຫືຼອ ເດັກ ນ້ອຍ. ຄະນະ 
ກ�າມະການ ຕ້ານການ ຄ້າ ມະນຸດ ແຫ່ງ ຊາດ ຮັບຜິດຊອບ ບັນຫາ ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ການ ຄ້າ ມະນຸດ, ເຊິ່ງ ໄດ້ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ຮ່ວມ ກັບສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ລາວ, 
ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ,   ແລະ ກະຊວງ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ສະຫງົບ. ນອກຈາກ ນັ້ນ ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງ ແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ ຍັງ 
ໄດ້  ຖືກ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ກັບ ສູນ ເພືອນມິດ  ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ  ເດັກຜູ້ ດ້ອຍ ໂອກາດ,  ຜູ້ ທີ່ ບ�່ມີ ທີ່ ພັກ ອາ ໃສ   ແລະ  ເດັກ 
ນ້ອຍກ�່າ ພ້າ.

8   ແຜນ ງານ  ທີ່ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິບັດ  ໂດຍ ອົງການ ທີ່ ບ�່ ຂື້ນ ກັບ ລັດຖະບານ  ໄດ້ ກວມ ເອົາ ບັນຫາ ຕ່າງໆ ທີ່ ຖືກ  ແຍກ ປະ ເພດຂອງ ການ ປົກ ປ້ອງ, ພົວພັນ ເຖິງ ບົດ 
ບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ, ການ ຄ້າ ມະນຸດ, ອາຍຸ, ຊົນ ເຜົ່າ, ຜູ້ຂາຍ ບ�ລິການ  ແລະ ກຸ່ມ ທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ ອື່ນໆ.  

ມີ ພຽງ ແຜນ ງານ ດຽວ ທີ່ ເນັ້ນ ໃສ່ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ແລະ ຄວາມ ພິການ,  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ການ ປັບປຸງ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ສຶກສາ ສ�າລັບ ເດັກ ທີ່ ພິການ. ບ�່ ມີ ແຜນ ງານ 
ໃດ ໄດ້ກ�ານົດການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ການປົກ ປ ້ອງ ສ�າລັບຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ຄວາມ ພິການ, ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, ມີ 3  ແຜນ ງານ ໄດ້ ສຸ ມ  
ໃສ່ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ອຸບັດ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ  ແລະ ບັນຫາ ລະ ເບີດ ບ�່ ທັນ ແຕກ UXO,   ສະ ນັ້ນ, ຈຶ່ງ ອາດ ຖື ວ່າ ເປັນ ການ ປ້ອງ ກັນ 
ຄວາມ ພິການ. 

ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄ້າ ມະນຸດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາສະຍາກ�າ UNODC  ໄດ້ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານຮ່ວມ ກັບ   ອົງການ ຕົວແທນ 
ສາກົນ ຂອງ ສປຊ  UNIAP  ໃນການ ສ້າງ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ຂະ ແໜງ ຕຸລາການ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ການ ບັງຄັບ  ໃຊ້ ກົດໝາຍ, ການ ດ�າ ເນີນ ຄະດີ  ແລະ ການ 
ເພີ່ມຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຕ�່ ກັບບັນດາ ກົດໝາຍ ຕ້ານ ການ ຄ້າ ມະນຸດ.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ວຽກ ງານ ດັ່ງກ່າວ ພົວພັນ ກັບ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ, ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ກ�່ບ�່ໄດ້ ຖືກ ກ�ານົດ ສະ 
ເພາະ ຢູ່ ໃນ ແຜນ ງານ ເຫຼົ່າ ນີ້.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດກ�່ ຕາມ,  ເປັນ ທີ່ ຮັບ ຮູ້ ກັນ ວ່າ  ລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ປັດຈຸບັນ ຍັງ ຂາດແຄນ ໂອກາດ ໃນ ການ ຈ້າງ ງານ  
ເຊ່ິງໄດ້ ຂັບ ເຄ່ືອນ ໃຫ້ ມ ີການ ຄ້າ ມະນຸດ ໂດຍ ສະ ເພາະ ເກດີຂ້ຶນກັບຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ.  ທັງ ຍິງ    ແລະ ຊາຍ  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ຄ້າ ມະນຸດ,   ແຕ່ ວ່າຄວາມ   
ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕ�່ ກັບແມ່ ຍິງ ແມ່ນ ຫຼາຍ ກວ່າ  ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊາວໜຸ່ມຍິງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະໄດ້ຮັບຈາກການຂູດຮີດທາງເພດ. ໂຄງການ  ການ ດ�າ ເນີນງານ 3 
ຝ່າຍ  ເພື່ອ ປົກ ປ້ ອງຜູ້ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຈາກ ການ ເອົາ ລັດ ເອົາ ປຽບ ທາງດ້ານ ແຮງ ງານ  ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນນ�້າຂອງ  ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) 
ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກ�ານົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງການ ສະ ໝັກ ງານ ແຕ່ຍັງບ�່ທັນມີຈຸດສຸມຕ�່ກັບ    
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ນອກ ຈາກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ຖືກຈັດ ໃນ ກຸ່ມ ເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ 
ຫຼາຍກວ່າ. 

6.2ສະພາບດ້ານການປົກປ້ອງ
 ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຫຼາຍກົດໝາຍ ຈະມີການກ�ານົດໄວ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ກ�່ຕາມ,  ແຕ່ ການ ປົກ ປ້ອງ ເດັກ 
ນ້ອຍຍັງ  ເປັນ ບັນຫາ ທ້າ ທ້າຍ ຢູ່  ສປປ ລາວ ຍ້ອນ ການ ບັງຄັບ ໃຊ້ ກົດໝາຍ ຍັງ ບ�່ທັນ ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ . ມຫີຼາຍ ບັນຫາ ທີ່ ໄດ້ຖືກ ຍົກ ຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ ບົດ ລາຍ 
ງານ ສະບັບນີ້ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ   ເຊິ່ງພົວພັນ   ເຖິງ ສິ່ງທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າເຮັດ ເພື່ອ ປົກ ປ້ອງ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ  ຫຼື  ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ຖືກ 



46

Pr
ot

ec
tio

n

ເຄາະ ຮ້າຍ ຈາກ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ, ການ ຂູດ ຮີດ, ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ  ແລະ ປ່ອຍປະ. ບັນຫາເຫຼົ່າ ນັ້ນ  ກວມ ເອົາ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ແຕ່ງງານ ກ່ອນເກນ 
ອາຍຸ ອັນ ຄວນ  ແລະ  ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ  ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ຫຼື ຖືກ ກົດ ຂີ່ , ລວມທັງ   ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ ພົວພັນ ກັບ ການ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ. 

ບົດ ປະ ເມີນ ຜົນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ- ຊາຍທົ່ວປະເທດ ປີ 2012 ໄດ້ສັງເກດເຫັນ ບັນຫາຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍຍິງ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີ ແລະ ເປັນແຮງງນຮັບ ໃຊ້ ພາຍ ໃນ ເຮືອນ.110 ບ�່ 
ມີຂ�້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມທີ່ ເປັນ ລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ການ ຄ້າມະນຸດ ເດັກນ້ອຍ ສ�າລັ ບ ການ  ວິ ໄຈ.  

ການດື່ມສິ່ງມືນເມົາ (ເຫຼົ້າ , ເບຍ) ເປັນບັນຫາສ�າລັບທັງຊາວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ. ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນຫາແມ່ນມາຈາກການໂຄສະນາ ແລະ ການ ໂຄສະ 
ນາສິ່ງມຶນເມົາ (ເຫຼົ້າ, ເບຍ), ລວມທັງທັດສະນະທາງສັງຄົມຕ�່ກັບການດື່ມເຫຼົົ້າ ເບຍ; ແລະ ເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ການດື່ມສິ່ງມຶນ
ເມົາກ�່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ນ�າໄປສູ່ການນ�າໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆ ລວມທັງການມີເພດສ�າພັນທີ່ບ�່ປອດໄພ. ນິຕິກ�າສະບັບໃໝ່ເພື່ອຈ�າກັດການດື່ມສິ່ງ 
ມືນເມົາ ສ�າລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ ຈະຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2015, ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຕ້ອງສະແດງບັດປະຈ�າຕົວປະຊາຊົນ ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດ 
ສ່ັງ ຫືຼ ດ່ືມ ເຫ້ົຼາ ເບຍ ຫືຼ ກ່ອນເຂ້ົາໃນບາ ແລະ ສະຖານທ່ີບັນເທີງຕ່າງໆໃນຍາມລາຕີ. ສ�າລັບຜູ້ທ່ີມອີາຍຸຕ�່າກວ່າ 18 ປີ ແມ່ນໄດ້ມກົີດໝາຍເພ່ືອຫ້າມບ�່ໃຫ້ 
ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ລວມທັງມີການຫ້າມໂຄສະນາ. ສະນັ້ນ, ການປັບປຸງກົດໝາຍເພີ່ມຕື່ມດັ່ງກ່າວຍັງບ�່ທັນສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບຕາມ 
ຄວາມຕ້ອງການບ�່.

6.2.1ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແລະການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ກ�ານົດວ່າ ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍແມ່ນການທຸບຕີ, ແລະ ການ 
ລ່ວງລະເມດີທາງເພດເປັນການຂ່ົມຂືນ ຫືຼ ການເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການພົວພັນທາງເພດ ຫືຼ ຈາກສ່ິງລາມກົອານາຈານ. ນອກນ້ັນ 
ຍັງໄດ້ກ�ານົດເພ່ີມເຕີມວ່າ ການທ�ລະມານແມ່ນພຶດຕິກ�າໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ການປ່ອຍປະ ທ່ີກ�່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກນ້ອຍ, 
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການຍຸຍົງສົ່ງເສີມເດັກໃຫ້ກະທ�າຜິດທາງອາຍາ ຫຼື ເຮັດບາງສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ 
ເດັກນ້ອຍ. ເຖງິແມ່ນວ່າກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບໄດ້ວາງ ຂ�້ ຫ້າມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການກົດຂີ່ແຮງງານເດັກກ�່ຕາມ ແຕ່ຜນົການສ�າຫວຼດດັດ ຊະ 
ນີໝາຍ ສັງຄົມລາວ LSIS ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກນ້ອຍແມ່ນຍັງພົບຫຼາຍ; ໃນນ້ັນ, ເດັກອາຍຸ 10 -14 ປີ ຈ�ານວນ 75.7% 
ແມ່ນມີປະສົບການ ທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃສ່ໂທດຕ�່ພວກເຂົາ, ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຈ�ານວນຫລາຍກວ່າ 40% ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ເດັກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງໂທດທາງ
ຮ່າງກາຍ.111 

ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດຊົນນະບົດ ທ່ີ ມ ີເສ້ັນທາງ ເຂ້ົາ ເຖິງຍາກ, ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ເມອືງ, 
ນາຍບ້ານ, ຕ�າຫຼວດ, ຄູ ອາຈານ ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງ    ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ມີ ອ�ານາດ  ແລະ ສາມາດ  ຈັດ ປະຊຸມ 
ໃນ ບ້ານ  ແລະ  ໃຫ້ ຄ�າ ປຶກ ສາ ອື່ນ ໆ   ໃຫ້ ແກ່ຊາວ ໜຸ່ມທີ່  ເກ ເລ ບ�່ ເຊື່ອ ຟັງ ຫຼື ສະມາຊິກ ຂອງ ຊຸມ 
ຊົນຜູ້ອື່ນໆ  ເພື່ອ ປັບປ ຸງຕົນ ເອງ.  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ຊາວໜຸ່ມບ�່ຄ່ອຍເຊື່ອຟັງອ�ານາດ ການ ປົກ 
ຄອງປານໃດ ແຕ່ພວກເຂົາມຄີວາມຢ້າກົວຕ�່ກບັເຈ້ົາໜ້າທ່ີ, ການໃສ່ວິໄນ ແລະ ການຖືກກກັຂັງ 
ຫຼາຍກວ່າ. 

ການ  ໃສ່ ວິ ໄນ ໃນ ໂຮງຮຽນ ອາດ  ຮຸນແຮງ ເກີນ ໄປ,   ຊາວ ໜຸ່ມ ບາງ ຄົນ ໃນ ຕົວ  ເມືອງ  ໄດ້ ກ່າວ ເຖິງການ 
ຕີ  ແລະ  ການ ລົງ ໂທດ ທາງ ຮ່າງກາຍ ໂດຍ ຄູ ອາຈານ. ບັນຫາ ນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກກ່າວ ເຖິງ  ທັງໃນ ເຂດຕົວ 
ເມືອງ ແລະ  ຊົນນະບົດ.

ໃນ ການ ສຶກສາວິ ໄຈ ໃນປີ  2012 ກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຕ�່ ກັບ ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກຍິງ  
ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຊາວໜຸ່ມ ຫຼາຍ ຄົນ  ຮັບ ຮູ້ ວ່າຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ເປັນ ສິດທິ  
ໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ 60% ຂອງຊາວ ໜຸ່ມ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ (ອາຍຸ 15”-18 ປີ)  ໄດ້ ລາຍ 
ງານ ວ່າ  ບ�່ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນລະຫວ່າງຍິງແລະຊາຍ  ຢູ່   ໃນຂັ້ນ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ 
ພາລະ ບົດບາດ  ແລະ ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ສ�າລັບ ຜູ້ ຊາຍ  ແລະ    ແມ່ຍິງ ກ�່  ຖືກກ�ານົດເປັນປະຈ�າ.112  
ໂດຍ ສະ ເພາະ,  ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກນ້ອຍ ຍິງ ປະກົດ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ຖືກ ຈ�າກັດ ດ້ານ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ  

ສູງກວ່າຜູ້ຊາຍ ກວມ ລວມ ເອົາບົດບາດ ໃນ ການ ການ ເຮັດວຽກ,  ໃນຄອບຄົວ, ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ, ການ ພວົພນັ ທາງ ເພດ  ແລະ ການ ນຸ່ງ ຖ.ື ສິ່ງ ທີ່ ສ�າຄັນ 
ກ�່ ຄື ຊາວໜຸ່ມ  ມັກ ຈະ ຍົກ  ເຫ ດຜົນ ສ�າລັບ ບາງ ກ�ລະນີຄວາມ ຮຸນ ແຮງ  ຕ�່ ກັບ ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຍິງ  ເມື່ອ ພວກ ເຂົາ   ເຊື່ອ ວ່າ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  ແລະ ຄວາມ 
ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຖືກລ່ວງ ລະ ເມີດ. ຜູ້ ທີ່ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ທັງ ໝົດ  ທີ່ ເຄີ ຍ ເຫັນ ເຫດການ  ຫຼື  ໄດ້ ມີ ປະສົບ ການ ຕົວ ຈິງ  ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ຕົນ, 46%  ໄດ້ ລາຍ ງານ ວ່າ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ຖືກ ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ລ່ວງລະເມີດດ້ວຍການຈັບບາຍ ໃນ ລັກສະນະ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ອຶດ ອັດຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນ. ການ ສຶກສາ ນີ້ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນວ່າ 
ຊາວໜຸ່ມ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ  ແລະ ມ ີຄວາມ ຕ້ັງ ໃຈ ທ່ີ ຈະ ສົນທະນາ  ແລະ  ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຕ�່ ກັບ ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຍິງ  ແລະ ຄວນ ມ ີ

110 ADB and the World Bank (2012). Country Gender Assessment for Lao PDR ” Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity.
111 ກະຊວງສາທາ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
112 UN Women Regional Office for Asia and the Pacific (2013). Perceptions and Attitudes of Young People on Issues Related to Violence 

Against Women and Girls in Lao PDR: Summary findings. 

ຄູ ອາຈານ ລົງ ໂທດ ເຂົາ ເຈົ້າ ໂດຍ  ໄມ້ ແສ້ ກ້ານ 
ຟອຍ; ຄູ ອາຈານ  ໄດ້ດຶງ  ແລະ  ບິດ ຫູ ເຂົາ ເຈົ້າ”
ຜູ້ ຊາຍ, 10-14 ປີ,   ໃນ ເຂດຕົວ ເມືອງ

ບ�່ ປອດ ໄພ, ມີ ການ ຕີ ກັນ, ຍິງ ກັນ, ດູ ຖູ ກ, 
ຊາວ ໜຸ່ມ ຕິດ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ ຜູ້ທີ່ ເຮັດ ສິ່ງ ທີ່ 
ຜິດ ກົດໝາຍ.  
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ.

ຂ້ອຍ ບ�່ ມັກ ອາຈານ ຜູ້ ທີ່ຕີ ຫົວ ຂອງ ຂ້ອຍ 
ໂດຍ ໄມ້ບັນທັດ
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ
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ຄວາມ ພະຍາຍາມ ສູງຂື້ນຕື່ມ   ເພື່ອ ໃຫ້ຊາວ ໜຸ່ມ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ປະຕິ ຮູບ  ແລະ  ເປັນ ກະ ບອກ ສຽງ  ໃນ ການ ໂຄສະນາ ເພື່ອ ໃຫ້ ເກີດ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ໃນ ທາງ ທີ່ ດີ. 

ບັນດາຄວາມຮຸນແຮງ ທ່ີເກດີກັບແມ່ຍິງໂດຍຄົນແປກໜ້າ ແມ່ນບ�່ໄດ້ກ່າວເຖິງປານ ໃດ. ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມອືງ, ຍິງໜຸ່ມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ໃນ ບາງ ຄ້ັງ ພວກເຂົາ 
ມີຄວາມຢ້ານກົວຕ�່ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ການຂົ່ມຂືນ  ແລ ະ ໃນເຂດຊົນນະບົດ  ເຫດການ ຂົ່ມຂືນ ໃນ ທີ່ ປ່ຽວ ຍັງ ຖືກ ຍົກ ຂຶ້ນ ໃນ ກຸ່ມ ສົນທະນາ.  

ການຕີກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມຊາຍຖືກ ຍົກ ເປັນ ປະ ເດັນ ເລື້ອຍໆ  ໃນ ການ ສົນທະນາ 
ກຸ່ມ ,  ໂດຍ ທ່ົວ ໄປ  ແມ່ນ ເປັນ ຜົນ ມາ ຈາກການ ດ່ືມສ່ີງມນຶເມາົ (ເຫ້ົຼາ,  ເບຍ)  ແລະ  ການ ແຂ່ງຂັນ  
ເພື່ອຍາດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຈາກເພດ ຍິງ. ໃນ ທົ່ວ ທຸກ ພາກ ມີຄວາມ ກ່ຽວ ພັນ ກັນລະຫວ່າງ ງານ 
ບຸນ  ແລະ  ສະຖານ ທ່ີ ບັນ ເທິງ, ຄວາມ ຖ່ີ  ແລະ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຂອງ ຂ�້ ຂັດ ແຍ່ງ ເຫ່ົຼານ້ີ  ເກດີຂ້ືນ  
ພາຍໃນຂອບ ເຂດ   ທີ່ ຍັງເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ໃນ ສັງຄົມນັ້ນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ຫຼາຍສະຖາ 
ນະການທີ່ ມີ ຢາ ເສບ ຕິດ ເຂົ້າ ມາ ກ່ຽວຂ້ອງ, ລະດັບ ຂອງ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ເຫັນ ວ່າ ຮ້າຍ ແຮງ ກວ່າ  ແລະ  ເກີນ ກວ່າ ການ ເວົ້າ ດູ ຖູກ  ແລະ  ຕີ ກັນ ດ້ວຍ ມື ເປົ່າ  
ມາເປັນ ການ ໃຊ້ ມີດ  ແລະ  ອາວຸດ ອື່ນໆແທນ.  ໃນ ບາງ ກ�ລະນີ ອາດ ຈະ ເກ ີດການ ຄາດ ຕະກ�າ   ໂດຍ ສາເຫດມາຈາກ ຢາ ເສບ ຕິດ.

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ບ�່ ວ່າ ຈະ ແມ່ນຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ລະຫວ່າງ ຜົວ ແລະ ເມຍ, 
ຫຼື ພ�່ ແມ່ ແລະ ລູກ  ໄດ້ຖືກ ຍົກ ຂຶ້ນ  ໃນ ທຸກ ຂົ ງ ເຂດ ຂອງ ການ ວິ ໄຈ.  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເຂດຊົນ 
ນະບົດ ທີ່ ບ�່ ມີ ເສັ້ນທາງເຂົ້າ ເຖິງຍາກ, ກາ ນດູຖູ ກ, ຮ້າຍດ່າ ລະຫວ່າງພ�່ ແມ່  ແລະ ລູກ  ແມ່ນ ຖື ວ່າເປັນ 
ເລ່ືອງປົກກະຕິ”,  ແລະ ມີ ການ ກ່າວ ເຖິງ ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ລົງ ໂທດ ທາງຮ່າງ ກາຍ.  ເຖິງ 
ແນວ ໃດກ�່ ຕາມ, ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ໃນຄອບຄົວລະຫວ່າງຜົວ ແລະ  ເມຍ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ມີ ເຫ້ົຼາ ເບຍ ມາ 

ກ່ຽວຂ້ອງ, ມ ີແນວ ໂນ້ມທ່ີ ຈະ ມ ີການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ທາງຮ່າງ ກາຍ ເພ່ີມ ຂ້ືນ,  ເຖິງ  ແມ່ນ ວ່າ ມນັ ເປັນ ເລ່ືອງ ທ່ີ ຍາກທ່ີ ຈະ ກ�ານົດ ຄວາມ ຖ່ີ  ແລະ  ປະກົດວ່າ 
ມັນ ເປັນ ເລື່ອງທີ່ ຍອມຮັບ  ແລະ  ເກີດ ຂຶ້ນ ໂດຍ ບ�່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ. ມີ ການ ລາຍ ງານ ເຖິງ ເຫດການ ໜື່ງເຊິ່ງ 
ແມ່ນການ ຄາດ ຕະກ�າ  ເມຍ ໂດຍ ຜູ້ ເປັນ ຜົວ ເຊ່ິງຜູ້ເປັນຜົວເອງ ພົບ ວ່າ ເສຍ ຊີວິດ ໃນ ເວລາ ຕ�່ ມາ, ຫືຼ  ບ�່ ກ�່ 
ແມ່ນການ ຂ້າ ຕົວ ຕາຍ. ເຫດການນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ຕົກ ຕະລຶງ  ເພາະບ�່ ເຄີຍ ເກີດ ໃນຊຸມ ຊົນມາກ່ອນ, 
ສ່ີ ງດ່ັງກ່າວ ນ້ີ  ແມ່ນຖືກຍົກຂ້ຶນໃນການ ສົນທະນາ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ສົນທະນາ  ແລະ ກບັ ຜູ້ ປົກຄອງ, ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນ ສິ່ງ ບ�່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄວນຈົດຈ�າເປັນບົດຮຽນ.

ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ   ເຊ່ິງຕິດ ພັນ ກບັ ການ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ   ເມືອ່ມ ີຊາວໜຸ່ມ ຊາຍຜູ້ ໜ່ຶງ ທຸບຕີ ພ�່ ແມ່ຂອງ ຕົນ ເອງ ທ່ີ ປະຕິ ເສດບ�່ ເອົາ ເງນິໃຫ້  ຫືຼ ບ�່ໃຫ້ການ 
ສະໜັບສະໜູນໃນການເສບຢາເສບຕິດທ່ີ ເປັນນິ ໄສ. ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ປະ ເພດ ນ້ີ  ເປັນ ສ່ິງ ທ່ີ ຂ້ອນຂ້າງ ຕົກ ຕະລຶງ  ໃນຊຸມ ຊົນ  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ   ເພາະໂດຍ 
ປົກກະຕິ ແລ້ວ  ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນເຂດ ດັ່ງກ່າວ  ຈະ ສະ ແດງ ຄວາມ ນັບຖືພ�່ ແມ່ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ແລະ  ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ .

6.2.2ອາດຊະຍາກ�າ

ການລັກຂະໂມຍໄດ້ ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ  ໃນ ສປປ ລາວ,  ທັງ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ  ຊົນ 
ນະບົດ. ການ ລັກລົດຈັກ  ແລະ  ລັກ ເຂົ້າ ເຮືອນ ແບບ ຜິດ ກົດໝາຍ  ເພື່ອ ຄົ້ນ ຫາ ເງິນ  ແລະ ສິ່ງ 
ຂອງ ມຄ່ີາ ອ່ືນໆ  ໄປ ຂາຍ,  ເຊ່ິ ງມ ີແນວ ໂນ້ມ ແມນ່ຊາວ ໜຸ່ມຈາກບ້ານ ອ່ືນ”  ແທນ ທ່ີ ຈະ ລັກ ໃນ  ເຂດ 
ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕົນ ເອງ,  ໄປ ລັກ ຈາກ ບ້ານ ອື່ນທີ່  ໄກ ຈາກ ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ທີ່ ມີ  
ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ ການ ລັກຂະໂມຍ ສ່ວນ ຫຼາຍຈະ ເປັນ ເຂົ້າ,  ໄກ່ ຫຼື  ເປັດ: ການ ລັກຂະ 
ໂມຍ ໂດຍ ຊາວໜຸ່ມບາງ ກຸ່ມ ແມ່ນເພື່ອ ເອົາ ໄປຫຼິ້ນ ກິນ.  ໃນ ບາງ ກ�ລະນີ  ແມ່ນ ການ ລັກ ອາ ຫານ 
ເພື່ອ ປະ ທັງ ຊີວິດ  ແລະ  ໃນກ�ລະນີ ອື່ນໆ ແມ່ນ ເພື່ອ ສະໜອງ ຄວາ ມຍາກ ກິນ ອາຫານ ໃໝ່ໆ.

 
ດ່ັງທ່ີມີຢູ່ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການ ປົກ ປ້ອງສິດ  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ການ ຂອງ ເດັກ 
(2007), ການ ສ�າ ຫຼວດ ໂດຍ ກຸ່ມ ສົນທະນາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ວ່າ ການປະຕິບັດວິໄນຕ�່ອາດ ຊະ ຍາ 
ກ�າໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແມ່ນດ�າເນີນການໂດຍ ນາຍ ບ້າຍ,  ໂດຍ ສົມທົບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ 
ກ�ລ ະນີ ອາດສະຍາກ�າ ມ ີຄວາມ ຮຸນ ແຮງ. ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ   ເຂດຊົນນະບົດ ທ່ີ  ມ ີເສ້ັນ 
ເຂົ້າເຖິງຍາກ, ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ພ�່ແມ່, ຜູ້ ປົກຄອງ, ການ ຕັກ ເຕືອນ, ປັບ ໄໝ  ແລະ 
ການ ສຶກສາ ອົບຮົມ” ກ່ຽວ ກບັ ກດົໝາຍ   ແລະ ກ່ຽວກບັຄວາມ ຮັບຜິ ດຊອບ ຂອງ ຄົນຮຸ້ນ   ແມ່ນ ເກ ີດຂ້ຶນກ່ອນການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວ ມ ແບບ ທາງການ ຂອງ ເຈ້ົາ ໜ້າ 
ທີ່ ຕ�າຫຼວດ. ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ,  ຊາວ ໜຸ່ມຍິງ (ອາຍຸ 10-14 ປີ)  ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ບ�່ ພ� ໃຈທີ່ ມີ ການ ລັກຂະໂມຍຊ�້າໆ ຫຼາຍ ເທື່ອ,   ໂດຍຊາວໜຸ່ມຊາຍ 
ຜູ້ກະທ�າ ຄວາມ ຜິດ ຈາກ ຢາ ເສບ ຕິດ ຈະ ບ�່ ຄ່ອຍ ຖືກລົງ ໂທດໜັກ,  ແລະ ມີ ການ ຈ່າຍສິນບົນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�າຫຼວດ ເຮັດ ໃຫ້ພວກ ເຂົາ ຍັງ ມີ ການກ�່ ອາດ 
ຊະຍະ ກ�າ ຢູ່. ມຂີ�້ມນູອ້າງອີງໃນຫຼາຍໆບ່ອນ ກ່ຽວກບັການແກ້ໄຂບັນຫາອີງ ຕາມ ກດົໝາຍ ອາຍາໂດຍການຈ່າຍຄ່າປັບໄໝ ຫືຼ ການໃຫ້ສິນບົນເຈ້ົາໜ້າທ່ີ. 
ອີງ ຕາມ ຄ�າ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຈາກ ການ ສ�າພາດ  ແລະ ການ ສົນທະນາ ກຸ່ມ, ວິທີ ການ ເຫຼົ່ານີ້ ເຫັນວ່າຍັງບ�່ມີປະສິດທິພາບໃນການຢັບຢັ້ງອາສະຍາກ�າ.

ການ ຕີ ກັນ ລະຫວ່າງ ຜົວ ເມຍ, 
ຜົວ ເມົາ ເຫຼົ້າ
 ແມ່ຍິງ, 10-14 ປີ,  ໃນຊົນນະບົດ

ຊາວ ໜຸ່ມ ຕີ ກັນ ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ເມົາ ເຫຼົ້າ, ຄົນ ທີ່ ບາດ 
ເຈັບ ກ�່ ແລ່ນ ໜີ, ມັນ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ຍາມ ບຸນ.  
ຜູ້ຊາຍ , 20-24 ປີ,   ໃນ ເຂ ດຊົນນະບົດ.

ພວກ ເຮົາ ຄວນ ຈະ ສຶກສາ ອົບຮົມຜູ້ເປັນ 
ຜົວ ບ�່ ໃຫ້ ຕີ  ເມຍ.
 ແມ່ຍິງ, 15 -19 ປີ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ

ຂີ້ລັກ ຍ້ອນ ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ, ລັກ ໄກ່ ລັກ 
ໝູ,  ເປີດ ປະຕູ  ແລະ  ເຂົ້າ ໄປ ເພື່ອ ລັກ ເອົາ ເຂົ້າ  
ແລະ  ລົດຈັກ
 ແມ່ຍິງ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ

ບາງ ຄົນ  ເສບ ສານ ເສບ ຕິດ ຕະຫຼອດ ເວລາ  ແຕ່ ເວ 
ລາ ເຂົາ ເຈົ້າ ບ�່  ໄດ້ ເສບ, ພວກ ເຂົາ ຕີ ພ�່  ແລະ  ແມ່
ຜູ້ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  ໃນ ເຂດຕົວ ເມືອງ
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6.2.3ການຂູດຮີດ/ການເອົາລັດເອົາປຽບ

ຈາກການສ�າພາດຊາວໜຸ່ມຊາຍ ການຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ ບ�່ ແມ່ນ ແຫຼ່ງລາຍ ໄດ້ທີ່ ເປັນ 
ໄປ ໄດ້ສ�າລັບ ຊາ ວໜຸ່ມ ຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ມັນໄດ້ຖືກຍົກຂື້ນໂດຍຊາວໜຸ່ມຍິງທີ່
ຖືກສ�າພາດ   ໄດ້ ຍົ ກການ ເປັນເມຍ ນ້ອຍ ເພື່ອ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດທາງ ເສດຖະກິດ. ພ�່ແມ່, ຜູ້ 
ປົກຄອງ, ນາຍບ້ານ  ແລະ ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງ ກ�່ ຍັງ  ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ  ສ່ິງ ນ້ີ ມ ີທ່າ ອ່ຽງທ່ີໜ້າ  
ເປັນ ຫວ່ງສ�າ ລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງ.

ວຽກ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ ຢູ່  ສປປ ລາວ  ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ຫຼາຍ ຮູບ ແບບ. ຊາວໜຸ່ມ ເພດ ຍິງ ບາງ ຄົນອາຍຸ 15-19 ປີ ອາດ  ມີ ເພດ ສ�າພັນ ເພື່ອ ແລກ ກັບ ເງິນ 
ເພື່ອມາ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການ ດ�າລົງ ຊີວິດ ຂອງ ຕົນ,  ໃຊ້ຈ່າຍ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເປັນ ຕົ້ນ ໂທລະສັບ  ແລະ  ເຄື່ອງນຸ່ງ ຮົ່ມ ໃໝ່,  ແລະ  ໃນ ບາງ ກ�ລະນີ  ເອົາ ໄປ ຈ່າຍ ຄ່າ 
ຢາ ເສບ ຕິດ. ຍິງ ໜຸ່ມ ຈ�ານວນໜຶ່ງອາດ ກາຍ ເປັນ  "ເມຍນ້ອຍ”" ຂອງ ຜູ້ ທີ່ ມີ ອາຍຸສູງ,  ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລກປ່ຽນ ກັບ 
ການບ�ລິການທາງເພດ.  ແຕ່ກ�່ຍັງມຄົີນຈ�ານວນຫຼວງຫຼາຍທ່ີຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງການຄ້າມະນຸດ ຫືຼ ບ�່ ດ່ັງ ນ້ັນ ກ�່ ເດີນທາງ ໄປ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ ເພ່ືອ ເຮັດວຽກ  
ຢູ່ ໃນ ອຸດ ສະ ຫາ ກ�າການ ຄ້າ ຂາຍບ�ລິການທາງ ເພດ. ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າແມ່ນຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍ. 

ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຄອບຄົວ ທີ່ ທຸກ ຍາກ  ແມ່ນ ເປັນເລື່ອງ ປົກກະຕິ  
ຢູ່ ສປປ ລາວ,  ເຖິງ  ແມ່ນ ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງທີ່ ຜິດ  ກົດໝາຍ . ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນມື ໜຶ່ງ ສະ ແດງ 
ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ເດັກນ້ອຍ ຊົນນະ ບົດ  ແລະ ຊົນນະບົດທີ່  ມີ ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ເດັກນ້ອຍ  ເຊ່ິງ ເລ້ີມ ແ ຕ່ອາຍຸໄດ້ ພຽງ 10 ປີ ຈະໄປຮັບຈ້າງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຮັດວຽກຊ່ວຍ 
ຄອບຄົວຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ.

ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ  ເຂົາ ເຈົ້າ ອາດ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ສະຖານ ທີ່ ກ�່ສ້າງ  ແຕ່ ອາຍຸ ຍັງນ້ອຍ. ປະກົດວ່າບ�່ 
ມວີຽກ ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານທ່ົວໄປ ສ�າລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ�າ່ກວ່າ 14 ປີ.   ເນ່ືອງ ຈາກວ່າ  
ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ອອກ ແຮງ ງານ  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ  ແມ່ນ ບ�່ ສາມາດ ສືບ ຕ�່ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ໄດ້, 
ຄວາມ ສ່ຽງ ມ ີສູງທ່ີ ພວກ ເຂົາ ຈະ ບ�່ ສາມາດ ໄດ້ ວຽກ ທ່ີ ມຄ່ີາ ຕອບ ແທນ ສູງ ເມືອ່ ເຂົາ ເຈ້ົາ ໃຫຍ່ 
ຂຶ້ນ  ແລະ ຈະ ກາຍ ມາ ເປັນ ກ�າມະກອນໃນເວລາ ເຂົາ ເຕີບ ໂຕ ເປັນ ຜູ້ ໃຫຍ່.

 ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍແຮງ ງານ   ເຮັດ ໃຫ້ ເດັກ ນ້ອຍ ມີ ຄວາ  ມສ່ຽງ ຕ�່ການຖືກ ເອົາ ລັດ ເອົາ ປຽບ. ກະລຸນາ  ເບິ່ງ ພາກ 8.3 ກ່ຽວກັບ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ. 

6.3ອຸປະສັກຕ�່ການປົກປ້ອງ
ການຂາດການສຶກສາ,ການປູກຈິດສ�ານຶກແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນ ອຸປະສັກ ອັນ ຕົ້ນຕ�  
ຕ�່ ກັບ ການ ປົກ ປ້ອງເດັກ  ຢູ່ ສປປ ລາວ.  ກຸ່ມສົນທະນາເຫັນດີວ່າ ຍັງຂາດ ການ ປູກ 
ຈິດສ�ານຶກກ່ຽວ ກັບ ກົດໝາຍ  ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ  ແລະ  ປົກ ປ້ອງຊາວໜຸ່ມ. ພວກ ເຂົາປາ 
ສະຈາກ ຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ ທ່ີ ຈະ ແຈ້ງ ຕ�່ ກບັ ກດົໝາຍ  ແລະ ສິດທິ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ, ຄົນຮຸ້ນ 
ໜຸ່ມ ແມ່ນ ມ ີຄວາມສ່ຽງຕ�່ ອິດ ທິພົນ ຂອງ ຜູ້ ຄ້າ ຢາເສບຕິດ, ຜູ້ຄ້າ ມະນຸດ  ແລະ ຄົນອ່ືນ  

ທ່ີ ສາມາດ ເອົາ ລັດ ເອົາ ປຽບ ເຂົາ ເຈ້ົາ.  ໃນ ເວລາ ດຽວ ກນັ ນ້ັນ, ມນັ ມ ີຄວາມ ສ�າຄັນ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ທ່ີ ຕ້ອງ ມນີະ ໂຍບາຍ  ແລະ ກົດໝາຍ ທ່ີ ປົກ ປ້ອງ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ,   
ແລະ ພ້ອມ ທັງ  ຮັບປະກັນ ວ່າ ຜູ້ ມີໜ້າ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ,  ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ແລະ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍ   ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ. 

ຍ້ອນ ມີ ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ຕ�່າ  ຕ�່ ກັບອາຊີບ ຂອງ ຕົນ ເອງ, ຊາວ ໜຸ່ມ ຊົນນະບົດ  ແລະ ເຂດຊົນນະ 
ບົດທ່ີມີ ເສ້ັນທາງ ເຂ້ົາ ເຖິງຍາກ ສືບຕ�່ ດ�າລົງຊີວິດຢູ່ໃນວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ 
ລາວ  ແລະ  ສືບ ຕ�່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ. ກຸ່ມ ສົນທະນາ ກັບ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ຂ້ັນ ເມືອງ, ຂ້ັນບ້ານ  
ແລະ  ຜູ້ ປົກຄອງໄດ້ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ອິດ ທິພົນຂອງ ວັດທະນະທ�າພາຍນອກ  ເຊ່ັນ  ໄທ  ແລະ ເກາົຫີຼ 
ອາດ ນ�າພາ ຊາວ ໜຸ່ມ ລາວ ໃຫ້ ທົດ ລອງ  ແລະ ປະພຶດ ພຶດຕິ ກ�າ ທ່ີ ບ�່ ເປັນ ທ່ີຍອມຮັບ  ຢູ່ ສປປ 
ລາວ.  ເຂົາ ເຈ້ົາ ເຊ່ືອວ່າ ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ອາດນ�າໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເຫັນທ່ີແຕກຕ່າງກນັລະຫວ່າງ ຄົນ 
ຮຸ້ນ ໜຸ່ມ  ແລະ ກຸ່ມ ຄົນ ອື່ນໆ ພາຍ ໃນ ສັງຄົມ ລາວ.  

ການຂາດແຜນງານຕ່າງໆທີ່ສົງ່ເສມີການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ດີສ�າລບັຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໂດຍ ຜ່າ ນ ກິລາ, ດົນຕີ,  ເຕັ້ນ ລ�າ  ແລະ ອື່ນໆ ຈ�າກັດ ໂອກາດ 
ສ�າລັບພວກ ເຂົາ  ໃນການສະ ແດງ ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດກັບ ຜູ້ ອື່ນໆ  ແລະ ຍັງສາມາດນ�າເຂົາເຈົ້າໄປສູ່
ກິດຈະກ�າທີ່ ເປັນ ລັກສະນະ ບັນ ເທີງອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ  ເປັນອັນຕະລາຍ. 

ບາງ ຄົນ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ກຳມະກອນ ເກັບໝາກ 
ໄມ້, ບາງ ຄົນ ຈະ ກາຍ ເປັນ ຜູ້ຂາຍ ບ�ລິການທາງເພດ 
ຫຼັງຈາກ ນັ້ນ ກ່ໍຈະສົ່ງ ເງິນ ກັບ ບ້ານ ໃຫ້ ພ�່ ແມ່.
ພ�່ ແມ່ຜູ້ ປົກຄອງ,   ໃນເຂດ ຕົວ ເມືອງ

 ເດັກນ້ອຍ ຂົນ ດິນ ຈີ່  ແລະ ປູນຊີ ເມັນ ສຳລັບ ວຽກ 
ກ�່ສ້າງ; ບ�່ ດີ ສຳລັບ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ກ�່ສ້າງ.  
ພວກເຂົາຍັງ ໜຸ່ມ,   ແຕ່ບ�່ ຢາກ ຮຽນ ໜັງສື.
 ເພດ ຊາຍ ກຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ,  ເຂດ ຊົນນະບົດ

 ເດັກ ອາຍຸ 12-13 ປີ ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ໜັກ.   ເຊິ່ງບ�່ 
ເປັນ ການ ດີ ສຳລັບ ເຂົາ ເຈົ້າ,  ແຕ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ເຮັດ  
ເພາະວ່າ ພ�່ ແມ່ ທຸກ ຍາກ.
 ເພດ ຍິງ, ອາຍຸ 20-24 ປີ,   ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ

 ຕ້ອງໄດ້ເຊີ ນຜູ້ ປົກຄອງ  ເພື່ອ ແນະ ນ�າສຶກສາ ອົບຮົມວ່າ 
ບັນຫາ ຮ້າຍ ແຮງ ຂະໜາດ ໃດ, ປັບ ໃໝ, ອີ ງຕາມ ລະບຽບ 
ການ. ຜູ້ ປົກຄອງ ສັ່ງສອນ ລູກ,  ແຕ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ບ�່ ເຊື່ອ ຟັງ.
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ,  ໃນ ເຂດຕົວ ເມືອງ

ຍ້ອນ ເທັກ ໂນ ໂລ ຢີ,  ໄວ ໜຸ່ມ  ເບິ່ງໂທລະທັດ, 
ຫຼິ້ນ ໂທລະສັບ ມື ຖື,  ເມື່ອພວກ ເຂົາ ເຫັນ ສິ່ງ 
ໃໝ່ໆກ�່ ຢາກ ລອງ ຫຼື  ເຮັດນຳ. 
ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ບ້ານ, ໃນເຂດຕົວ ເມືອງ
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6.4ສະຫຼຸບ
1. ມີ ຫຼາຍປະ ເດັນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນຫາການປົກ ປ້ອງ ທີ່ອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກີດກັ້ນ ສິດທິສິດ  ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ  ຕ�່ ກັບ ການ ໄດ້ ຮັບ ການ 

ປິ່ນ ປົວສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ  ແລະ  ການ ພັດທະນາ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເພີ່ມ ຕື່ມ ເຊັ່ນ: ການ ແຕ່ງງານ ກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ, ກຸ່ມ 
ຊົນ ເຜ່ົາ, ບົດບາດຍິງເຜົ່າ, ການປະເຊີນຕ�່ກັບການໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ໃນຄອບ ຄົວ , ລວມ ເຖິງ ການ ໃສ່ ວິໄນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຮຸນແຮງ ( ໃນເຮືອນ  
ແລະ  ໃນ ໂຮງຮຽນ), ການ ເຄ່ືອນຍ້າຍ/ການ ຄ້າ ມະນຸດ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແຮງ ງານ ເດັກ, ລະ ເບີດ  ບ�່ທັນ  ແຕກ, ການນ�າ ໃຊ້ສານເສບຕິດໃນລະດັບສູງ  
ໃນກຸ່ມຜູ້ ໃຫຍ່  ແລະ  ການ ຄ້າ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ  ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ນິຕິກ�າທີ່ເປັນການປົກ ປ້ອງຍັງ ບ�່ ທັນ ຮັດກຸມ (ລວມ ເຖິງ 
ການຕ້ານ  ເຫຼົ້າ ເບຍ  ແລະ ຢາສູບ;  ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ສະຖານທີ່ ບັນ ເທິງ).

2. ການຂາຍບ�ລິການທາງເພດ ລວມທັງ ນັກຮຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
3. ກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທ່ີຢູ່ ໃນ ສະຖານະ ພາບ ສ່ຽງຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ລວມທັງ ຊາວໜຸ່ມພິການ, ຊາວໜຸ່ມ ກຸ່ມຮັກຮ່ວມເພດ ຍິງ 

ຕ�່ຍິງ, ຊາຍຕ�່ຊາຍ, ຫຼີ້ນສອງເພດ, ຜູ້ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ (LGBT), ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກງານ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ 
ແລະ ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບ, ລວມທັງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປະເຊີນກັບການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຂົ່ມຂືນ. 

4. ການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອປົກປ້ອງ, ເຄົາລົບ ແລະ 
ປະຕິບັດສິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ລວມທັງ ການຕິດຕາມຢ່າງເປັນຮູບປະທ�າຕ�່ຄ�າແນະນ�າ 
ຂອງຄະນະກ�າມະການວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.

5. ອາສະຍາກ�າ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະ ການກ�າທະຜິດໂດຍຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ ປະກົດວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປວງຊົນຍັງ 
ຈ�າກັດຕ�່ກັບບັນດາກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການ(ບັງຄັບ ໃຊ້)ປະຕິບັດທີ່ຍັງບ�່ສອດຄ່ອງຂອງອ�ານາດການປົກຄອງ, ການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມທີ່ກະ
ທ�າຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງ.

6. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວນປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ເລັ່ງໃສ່ຜູ້ມີໜ້າທີ່ຫຼັກ, ກວມເອົາພ�່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູອາຈານ, ຜູ້ສະ 
ໜອງການບ�ລິການ, ນາຍຈ້າງ, ອ�ານາດການປົກຄອງ ແລະ ຕ�າຫຼວດ, ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນອັນສ�າຄັນໃນການປົກປ້ອງສິດຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ.
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VIIການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຄວາມໝາຍຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ວາງໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການວິໄຈ  ແມ່ນ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວ ມຂອງຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃນຂັ້ນການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ 
ການຮັບຮູ້ບົດບາ ດການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງພວກ ເຂົາຕ�່ກບັສັງຄົມ. ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທ່ີຖືກສ�າພາດ ສ�າລັບການສຶກສາວິ ໄຈຄ້ັງນ້ີ  ເຂ້ົາ ໃຈຄວາມ ໝາຍ ຂອງການ 
ປະກອບສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມຕ�່ກັບສັງຄົມ ຫຼາຍກວ່າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂັ້ນຕັດສິນບັນຫາ  ແລະ ຕີຄວາມໝາຍຂອງ ”ການມີສ່ວນຮ່ວມ” ວ່າເປັນການ
ປະກອບສ່ວນແບບສະໝັກໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກິດ ຈະ ກ�າກ່ຽວ ກັບບ້ານຂອງຕົນເອງ.

7.1ນະໂຍບາຍແລະແຜນງານທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຊາວໜຸ່ມແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ
ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີມອີາຍຸຕ�່າກວ່າ 18 ປີ ໃນການມ ີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ກ�ານົດອອກໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
(2007)ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມາດຕາ 7, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍກ�ານົດວ່າ ”"ລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ�າຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນໃນທຸກເລ່ືອງທ່ີມຜົີນກະທົບຕ�່ພວກ ເຂົາ". ມາດຕາ 6  "ປົກປ້ອງ ເດັກນ້ອຍຈາກ 
ການຈ�າແນກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ບົນ ພື້ນຖານ ທາງຈາກຄວາມເປັນເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ,  ເຊື້ອ ຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ພາສາ, ຄວາມເຊື່ອ, ສາດສະໜາ, ສະພາບ 
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ"”.

ສິດທິ ຂອງຄົນ  ຮຸ້ນໜຸ່ມ ທີ່ ສາມາດ ລົງ ຄະ ແນນ ສຽງ  ເລືອກ ຕັ້ງໄດ້ ແມ່ນ   ອາຍຸຮອດ 18 ປີ  ແລະ  ເປັນ ຜູ້ ສະ ໝັກ ເລືອກ ຕັ້ງ  ໃນ ຕ�າ ແໜ່ ງການ ເມືອງ     ເມື່ອອາຍຸ 
ຮອດ 21 ປີ ຂຶ້ນ ໄປ  ເຊິ່ງ ໄດ້ກ�ານົດໄວ້  ໃນ  ມາດຕາ  6  ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍການ ເລືອກ ຕັ້ງ (2006). ຊາວ ໜຸ່ມ ຊາຍ ທຸກ ຄົນ ສາມາດເຂົ້າ ເກນ ທະ 
ຫານ   ເມື່ອອາຍຸ  ໄດ້ 18 ປີ, ພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ປ້ອງ ກັນຊາດ  ແລະ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ສະຫງົບ  (1995),  ໃນ ມາດຕາ 3.

ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍຄະນະ ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ (2009)   ເປັນ ບ່ອນອີງ  ໃນ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັດ ວຽກງານ ຂອງສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ   ເຊິ່ງ ໄດ້ ຮັບ  
ການ ຊີ້ ນ�າ ຈາກ ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ  ລາວ,  ໄດ້ ຮັບ ງົບປະມານຈາກ ລັດຖະບານ  ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງ ສາກົນ ຕ່າງໆ  ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຈຸດປະສົງ 
ເປົ້າ ໝາຍຂອງ ພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ. ບົດບາດໜ້າ ທີ່ອັນ ຕົ້ນຕ�ຂອງສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ   ແມ່ນສ້າງ ຈິດ ສ�ານຶກ ກ່ຽວ ກັບ ບັນຫາ ສັງຄົມ  ແລະ ສຸຂະ 
ພາບທີ່ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ລວມມີ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ, ການ ສຶກສາ, ການ ໃຊ້ ຢາ ເສບຕິດ, ການ ບັງຄັບ ນ�າ ໃຊ້ກົດໝາຍຈາລະຈອນ, ການ ປົກ ປ້ອງດ້ານ 
ວັດທະນະທ�າ,  ແລະ ພະຍາ ດຕິດ ຕ�່.  ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຄົນ ຮຸ້ນໜຸ່ມ ຫຼາຍ ຄົນ ບ�່ ໄດ້ ເປັນ ສະມາຊິກຊາວ ໜຸ່ມ, ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ  ປະຕິວັດ ລາວ  ໄດ້ 
ຊອກ ຫາວິທີ ທາງ  ເພ່ືອ  ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ  ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ  ເຕ້ົາ ໂຮມ ຊາວ ໜຸ່ມຢ່າງ ຕ້ັງໜ້າ. ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ   ໄດ້ ຮ່ວມ ງານກັບບັນດາ ກະຊວງ   ແລະ ອົງການ 
ຈັດ ຕັ້ງຕ່າງໆ,  ເປັນ ຕົ້ນ  ກະຊວງ  ໂຍທາ ທິການ  ແລະ  ຂົນ ສົ່ງ, ອົງການສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ກອງ ທຶນ ປະຊາກອນ  ແລະ ອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກສາກົນ.

ໄດ້ພົບວ່າ ມີສາມ ແຜນ ງານ ທ່ີ ເນ້ັນ ສະ ເພາະ ໃສ່ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ໃນ ສັງຄົມ   ແລະ ຢູ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ລວມທັງ: ລາຍການ ໂທ 
ລະພາບ  ແລະ ວິທະຍຸ ທີ່ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ໂດຍ ວິທະຍຸ ຊາວ ໜຸ່ມ ຮ່ວມ ກັບ ອົງການສະຫະ ປະຊາ ຊາດກອງ ທຶນ ສ�າລັບ ເດັກ (UNICEF),  ແລະ ອົງ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ສາກົນ ກັບ ສູນ ກາງຊາວ ໜຸ່ມ,  ແລະ  ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ໄພພິບັດ ສ�າລັບ ເດັກ (DREC). ຍ້ອນ ວ່າ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ 
ຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ໂດຍ ຜ່ານ ລະບົບ ກະຈາຍສຽງ,  ຈ່ຶງ ສາມາດ ປົກ ຄຸມ ໄດ້ ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ. ແຜນ ງານ ເຫ່ົຼາ ນ້ີ ມີ ຈຸດປະສົງ  ເພ່ືອປູກ ຈິດ ສ�ານຶກ  ແລະ  ສ່ົງ ເສີມ 
ການມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ເຂ້ົາ ໃນວຽກ ງານ ສັງຄົມ.  ໂຄງການ DREC  ໃນ ປັດຈຸບັນ  ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ພຽງ ແຕ່ ໃນ ສາມ ແຂວງ  ແລະ  ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ ເຊື່ອມ ສານ ເຂົ້າ ໃນ ຫຼັກ ສູດການສຶກສາ ແຫ່ງ ຊາດ. 

ນອກຈາກ ແຜນ ງານ ເຫ່ົຼານ້ີ,  ໃນ ຈ�ານວນ 23  ແຜນ ງານ (70%)  ໄດ້ ກ�ານົດ ວ່າ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ໄດ້ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ  ໃນ ການ ອອກ ແບບ ແຜນ ງານ, ການວາງ ແຜນ, 
ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ ຫືຼ ການຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມນີ ຜົນ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມຢູ່ໃນແຜນງານ ເຫ່ົຼາ ນ້ີ  ອາດມ ີຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຈາກຄວາມ 
ໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ.  ໃນ ຈ�ານວນ ແຜນ ງານ ທີ່ ມີ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ, 10  ແຜນ ງານ ຫຼື (43%)  ໄດ້ ນ�າ ໃຊ້ ຮູບ ແບບ ການ 
ສຶກສາເພ່ືອນ ສອນ ເພ່ືອນ, 15  ແຜນ ງານ (65%) ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຄົນຮຸ້ນ ໜຸ່ມ ຢູ່ ໃນ ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດແຜນ ງານ, 9  ແຜນ 
ງານ (39%)  ໃນ ການວາງ ແຜນ ຫຼື ການ ອອກ ແບບ  ແລະ 7  ແຜນ ງານ (30%)  ໃນ ການ ຕິດຕາມ ຫຼື ປະ ເມີນ ຜົນ. 

7.2ສະພາບດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມ
ບ�່ ມີ ຂ�້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ລະດັບການ ຕັດສິນ ບັນຫາ ທີ່ ກ່ຽວພັນເຖິງເຂົາ ເຈົ້າ,  ເຊິ່ງ ຄວນສຶກສາລົງເລິກໃນ ອະນາຄົດ. 

ການ ວິ ໄຈ   ໃນ ກຸ່ມ ສົນທະນາ   ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ແນວ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ  ແມ່ນ ຍັງ   ເຂົ້າ ໃຈ ຍາກ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ. ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຂອງ ການ 
ອອກ  ແບບ ຄ�າ ຖາມ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ກ�່ເພື່ອ ກ�ານົດ ຂອບ ເຂດ ຂອງການ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນການຕັດ ສິນ ບັນຫາ  ໃນ ລະດັບ ບ້ານ 
ຫຼື   ຊຸ ມຊົນ . ຊາວໜຸ່ມ  ໄດ້ ຕີ ຄວາມ ໝາຍ ຄ�າ ຖາມ ນີ້  ໃນ ລັກສະນະການ  ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນກິດຈະກ�າ ຂອງ ບ້ານ  ແລະ  ຄວາມ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ 
ກັນດ້ວຍ ຄວາມ ”"ສາມັກຄີ" ” ກັບ ສະມາຊິກ ຄົນ ອື່ນໆ ໃນ ບ້ານ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ໄດ້ອະທິບາຍ ຫຼາຍສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ຊ່ວຍ ເຫຼືອໃນ ບ້ານ,  ໃນ ວັດ  
ແລະ  ການ ປຸກ ສ້າງ ສະຖານ ທີ່, ການ  ເຮັດ ສວນ  ແລະ  ການ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ງານ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ແຕ່ ງງານ, ງານ ສົ່ງສະການ  ແລະ  ງານ ບຸນ  ຕ່າງໆ ໃນ  ສປປ 
ລາວ  ເຊັ່ນ: ງານບຸນຊ່ວງ ເຮືອປະ ເພນີ,   ເຊິ່ງຊາວໜຸ່ມຕ້ອງ ຊ່ວຍແບກເຮືອ  ແລະ ກະກຽມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການ ບ�ລິການ ຮັບ ໃຊ້   ເສີບ ນ�້າ-ອາຫານ .   ໂດຍ 
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ສະ ເພາະ  ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ  ແລະ  ເຂດ ທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້ເຖິງ ຍາກ ແລະ ຢູ່ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະ ບາງ  ບຸນ ເທດສະການ ດັ່ງ ກ່າວ   ເປັນງານ ບຸນ ປະຈ�າ  ປີທາງພຸດ 
ທະສາດສະໜາ ແລະ   ມີ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ     ຢ່າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ.

ບ�່ມີຫຼັກຖານໃດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນຂັ້ນຕັດສິນບັນຫາ  
ບ�່ວ່າຢູ່ໃນເວທີໃດ  ແລະ ໃນພາກ ໃດ ຂອງ ປະ ເທດ.  ເຖິງ ແມ່ນຈະ ມຜູ້ີຕາງໜ້າຂອງ ສູ ນການ ຊາ ວໜຸ່ມ  
ໃນ ຂັ້ນບ້ານ, ຊາວໜຸ່ມກ່າວວ່າ ສ່ວນຫຼາຍພວກ ເຂົາເຈົ້າບ�່ແມ່ນ ຢູ່ໃນເກນ ອາຍຸຊາວໜຸ່ມ (ໃນບາງ 
ກ�ລະນີ ຊາວໜຸ່ມຂ້ັນ ບ້ານ ແມ່ນຢູ່ ໃນ ຊ່ວງອາຍ ຸ 40 ປີ) ແລະ ບ�່ສາມາດ ເປັນຕົວແທນທາງ ດ້ານ ແນວ 
ຄວາມ ຄິ ດຈາກ ແງ່ ມູມຂອງຊາວໜຸ່ມ.

ທັງ ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ  ຊົນນະບົດ ເປັນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ ທີ່ຊາວໜຸ່ມ ຈະ ຖືກ  ເອີ້ນ ໃຫ້ ໄປ ຊ່ວຍ  
ໃນ ການ ຕັດ ຫຍ້າ, ອະນາ ໄມຕາມ ເສັ້ນທາງ, ການສ້າງກ�າແພງຂອງວັດ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຮັກສາໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ.  ໂດຍ ສະ ເພາະໃນ ເຂດຊົນ 
ນະບົດ, ການ ເຮັດ ວຽກ ເພ່ືອ ຊຸມ ຊົນ  ແມ່ນມຄີວາມໝາຍສ�າຄັນສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ທ່ີ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ 
ພັນທະ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຕ�່ ກັບການພັດທະນາ ບ້ານ    ແລະ  ປະ ເທດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ. ມີ ພຽງໃນເຂດຊົນ 

ນະບົດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກ່າວ ເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງ ພວກ ເຂົາກັບ ຊຸມ ຊົນ  ເຊິ່ງ  ສະ ແດງ ເຖິງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ, ການ ເບິ່ງ ແຍງ  ແລະ  
ຄວາມ ຫ່ວງ ໃຍ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  ໃນ  ເຂດຕົວ ເມືອງ, ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງຊາວໜຸ່ມ  ແມ່ນບ�່ ຫຼາຍ ປານ ໃດ, ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ ຍິງ ທີ່ປະກອບ 
ສ່ວນ ໃນ ການຕ້ອນຮັບແຂກໃນງານດອງ. ສ່ວນຊາວໜຸ່ມຊາຍແມ່ນຊ່ວຍຈດັຕຽມງານລ້ຽງ  ຫຼື ງານສງັສນັ ທງັ ບ�ລກິານ ໝູ່ ເພືອ່  ນ  ຫຼ ື ຄອບຄວົຂອງພວກ 
ເຂົາ. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ  ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ  ແມ່ນ ສະ ແດງ ອອກ  ໃນພາລະບົດບາດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ ່ມອບ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ  ເຊັ່ນ 
ການຍົກໜັກ, ຂ້າສັດ ຫືຼ ເຮັດວຽກໜັກ ແມ່ນໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ຊາຍ. ສ່ວນຜູ້ຍິງ ແມ່ນເຮັດວຽກໃນການກະກຽມການແຕ່ງກນິເປັນຫັຼກ.  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມອືງ, 
ຄວາມ ສາມັກ ຄີຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ພັນທະ ຕ�່ ກັບຊຸມ ຊົນ  ແມ່ນ ບ�່  ໄດ້ ຖືກ ກ່າວ ເຖິງ ຄື ກັນ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ ຊົນ ນະ ບົ ດທີ່ມີ ເສັ້ນ ທາງ 
ເຂົ້າ ເຖິງ ຍາກ.

ຊາວໜຸ່ມ ຮັບ ຮູ້ ວ່າໂອກາດຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ ພວ ກ ເຂົາ  ແມ່ນ ກ�າລັງ  ເພ່ີມຂ້ືນ. ໃນເຂດຊົນ 
ນະບົດ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ມັນກ�່ຄືກັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມ 
ຕ້ອງການນ�້າສະອາດ, ໄຟຟ້າ ແລະ 
ການສຶກສາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຢູ່ໃນຕົວ 
ເມອືງ ຄວາມຕ້ອງການເຫ່ົຼານ້ັນຈະ ໄດ້ 

ຖືກຕອບສະໜອງ ພວກ ເຂົາ ຍັງ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້
ເທົ່າທຽມກັນ.

7.3ອຸປະສັກຕ�່ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ອາດ ຖືກ ຈ�າກດັ  ເນ່ືອງ ຈາກ ວ່າ ຂາດທຶນ ຮອນ ເພ່ືອສື ບຕ�່ ສຶກສາ  
ແລະ  ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນຂ້ັນ ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ  ໃນລະດັບຕ່າງໆ ຂອງ ສັງ ຄົມ ລາວ.  ໃນ ເຂດ 
ຊົນນະບົດ   ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງ ຊາວໜຸ່ມຍັງ ຖືກ ຈ�າກັດ  ໃນ  ການ ແບ່ງປັນ ແຮງ ງານ  ໃນ ຊຸມ 
ຊົນ, ການ ເປັນ ອາສາ ສະໝັກ ໃນ ງານ ບຸນ. ລະດັບ ຄວາມ ຮັບ ຮູ້ ຂອງພ�່ ແມ່  ແລະ ຜູ້ ນ�າ ໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ອາດຈະເປັນສ່ວນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມ ຈ�າກັດ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ   ແລະ  ເຍົາວະ 
ຊົນ.

ການ ເປັນ ຕົວ ແທນ ຂອງ ຊາວໜຸ່ມ ບ�່ພຽງ ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ໂອກາດ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ ຕ່າງໆ ພາຍ ໃນ ບ້ານ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ  ແລ້ວ ຍັງ ບ�່ ເຄີຍ 
ຖືກ ເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວ ມຕັດສິນ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ສ�າຄັນຂອງ ບ້ານ  ເຊັ່ນ: ການ ບ�່ ມີ ໄຟ ຟ້າ ໃຊ້ ຫຼື ການ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ຮູ ້ຂ�້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມ. 

ຖ້າ ປາ ສະ ຈາກ ການ ເປັນ ຕົວ ແທນ ຈາກ ອົງການຈັດ ຕັ້ງ  ເຊັ່ນ ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ , ຈະ ບ�່ ມີ 
"” ເວທີສ�າ ລັບ ການ ອອກສຽງ”" ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ.  ໃນ ຫຼາຍໆ ກ�ລະນີ,  ຊາວ 
ໜຸ່ມເອງ ກ�່ ບ�່ ມ ີຄວາມ ປາ ຖະໜາ  ຫືຼ ຕ້ອງການ  ໃນ ການ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ໃນ ການ ຕັດສິນ ບັນຫາ,  
ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ເຊ່ິງບົດບາດຂອງອ�ານາດການ ປົກຄອງ  ແມ່ນ ມ ີຄວາມ 
ສ�າຄັນ   ແລະ  ມີ ພຽງ  ຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນ ໜ້ອຍທີ່ ສາມາ ດ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ລະດັບ ນັ້ນ.  ໃນ 
ກ�ລະນີ ທີ່ ມີ ຕົວ ແທນ ສ�າລັບຊາວ ໜຸ່ມ, ພວກ ເຂົາມີຄວາມກັງ ວົນ  ເມື່ອຕົວ ແທນ ມີ 
ຄວາມ ເປັນອາວຸ ໂສຫຼາຍ  ທ່ີ ຈະ  ເປັນ ຕົວ ແທນ ສະ ເໜີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຊາ ວໜຸ່ມ.     ການບ�່ ມ ີໄຟຟ້າ  ກ�່ມຜົີນ  ຕ�່ກັບຊາວໜຸ່ມ  ໃນ ການ ເຂ້ົາ ຮ່ວມ ວຽກ ງານ 
ໃນ ຊຸມ ຊົນ: ຕົວຢ່າງ ຖ້າບ�່ມີ  ໄຟຟ້າ, ພວກ ເຂົາ ອາດ ຈະ ບ�່ຮູ້ ວ່າ ມີ ການຈັດງານ ຫຼື ບ�່ສາມາດຮັບ ຂ�້ ມູນ ຕ່າງໆ ທີ່ ສາມາດຊັກນ�າໃຫ້ພວກ ເຂົາ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ.  
ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ, ຍິ່ງ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ໃນ ການມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ຫຼາຍກວ່າ.

ທັດສະນະຂອງຜູ້ທີ່ມີໜ້າຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມ ອາດເປັນອຸປະສັກເຊັ່ນກັນ. ການນ�າຂອງບາງກະຊວງ ກ່າວວ່າສິ່ງທ້າ 
ທາຍຕ້ົນຕ�ຂອງຊາວໜຸ່ມ  ແມ່ນເກດີມາຈາກການຂາດຄວາມສາມາດໃນການເປັນນັກຄິດວິເຄາະ, ແລະ ຂາດແຮງຈູງໃຈ ແລະ ວິ ໄນ. ມນັເປັນ ເລ່ືອງທ�າມະ 

ນາຍບ້ານເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ເລຂາຊາວ 
ໜຸ່ມບ�່ກ້າຕັດສິນໃຈ.
ເພດຊາຍ, ໃນເຂດຕົວເມືອງ, 20-24 ປີ

ຕ້ອງການມີສິດເທົ່າທຽມກັນ, ປາສະຈາກການ 
ຈ�າແນກລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ. 
ຜູ້ຊາຍ, 15-19 ປີ,  ໃນ ເຂດຕົວເມືອງ 

ໃຫ້ໂອກ າດ ຂັ້ນ ເທິງ ເຂົ້າ ມາ  ຍ້ຽມຍາມ ບ້ານ  ເພື່ອ   ເບິ່ງ 
ກິດຈະກຳເພື່ອສະ ແດງ ຄວາມ ສາມາດ, ບາງ ຄົນ ມີ 
ຄວາມ ສາມາດແຕ່ ບ�່ ມີ ໂອກາດ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ສະ ແດງ ອອກ
  ເພດ ຊາຍ, 20-24 ປີ,  ໃ ນເຂ ດ ຕົວ ເມືອງ

ພວກ ເຮົາ ຊວ່ຍ ເຫຼືອ  ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,  
ເຮົາ ຊ່ວຍເຂົາ,  ເຂົາ ຊ່ວຍເຮົາ.
 ແມ່ຍິງ, 15-19 ປີ,  ຢູ່ ໃນ  ເຂດຊົນນະບົດ 

ຕ້ອງການມີໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ; 
ຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄົນມີນ�້າໃຊ້ ແລະໄຟຟ້າ.
 ແມ່ຍິງ, 10-14 ປີ,  ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ 

 ຂັ້ນ ເມືອງ ຄວນ ຈະ ເຂົ້າ ມາ ໃຫ້ການ ສຶກສາ ຊາວ 
ໜຸ່ມ ຂອງ ພວ ກ ເຮົາ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ພວກ ເຂົາ ມີ 
ຄວາມ   ເຂັ້ມ ແຂງ.
  ພ�່ ແມ່,  ໃນ ຊົນນະບົດ
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Participation

ຊາດຢູ່ແລ້ວ ທີຜູ່້ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຈະມີທດັສະນະທີແ່ຕກຕ່າງກັນຕ�່ກບັພດຶຕກິ�າຂອງຊາວໜຸ່ມ. ເຖງິ ແນວ ໃດ ກ�່ຕາມ ມີ ຄວາມ ເປນັ ຫວ່ງ ເປນັ ໃຍທີ່ 
ເຫັນ ໄດ້ ຊັດ ເຈນ ຈາກບັນດາ ກະຊວງ  ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່  ໃນ ພາກ ສວ່ນຕ່າງໆ  ຕ�່ ກັບການ ປ່ຽນ ແປງທັດສະນະ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງໃນ ການ ນຸ່ງ ຖື ,  ແລະ ການແຕ່ງ  
ຊົງ ຜົມ ,  ເຊິ່ງ ໄດ້ ຮັບ ອິດ ທິພົນທາງ ລົບມາ ຈາກ ພາຍນອກ ປະ ເທດ,  ໃນ ນັ້ນ ລວມທັງ ການ ໂຄສະນາທາງ  ໂທລະພາບ. 

ຖ້າມີວິທີ ການທີ່ ຍອມຮັບໄດ້ທົ່ວສັງຄົມ  ໃນ ການຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງຊາວ ໜຸ່ມ     ບ�່ວ່າຈະເປັນໃນ ເຂດ ຊົນ ນະບົດ  ແລະ ຊົນນະບົດ ທີ່ມີ 
ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ ຈົນ ເຖິງ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ   ແມ່ນ ຈະເປັນ ຍຸດ ທະ ສາດທີ່ສ�າຄັນ ໃນການສົ່ງເສີມ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  
ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃນ ອະນາຄົດ. ເພື່ອໃຫ້ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມັນຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມ ດຸ່ນດ່ຽງ 
ລະຫວ່າງຄ່າ ນິຍົມ ທາງ ສັງຄົມຂ ອງຜູ້ ໃຫຍ່  ໃນ ອະດີ ດ  ແລະ ປັດຈຸບັນ  ກັບ ຄວາມ ຫວັງຂອງຊາວ ໜຸ່ມ   ທີ່ຕ້ອງການ ໄດ້ຮັບ ໂອກາດ  ທີ່ດີກ ວ່າ 
ໃກການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການ ສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ, ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ, ການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ  ການ ມີ ສວ່ນຮວ່ມ. 

7.4ສະຫຼຸບ
1. ຊາວໜຸ່ ມ  ໄດ້ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ຫຼາຍດ້ານ ໃນ ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ເຊັ່ນ: ການ ຊ່ວຍ ງານ ບຸນ  ແລະ  ການ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ  ຊາວໜຸ່ມ 

ລວມທັງ ພ�່ ແມ່  ແລະ ອ�າ ນາດ ການ ປົກຄອງບ້ານ  ເຫັນ ຄວາ ມສ�າຄັນ ຂອງ ການ ສ້າ ງຄວາມ ສາມັກ ຄີ ພາຍ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ຂອງພວກ ເຂົາ.
2. ຊາວໜຸ່ມບ�່ຄ່ອຍມໂີອກາດປະກອບສ່ວນໃນການຕັດສິນບັນຫາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໃນທຸກລະດັບ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ອາດ 

ບ�່ມຜູ້ີຕາງໜ້າຂອງຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ໂອກາດ ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມອາດມບີ�່ຫຼາຍ. ອີກເຫດຜົນໜ່ຶງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ບົດບາດຂອງອ�ານາດການປົກຄອງມຄີວາມສ�າຄັນ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ ຈ�ານວນໜ້ອຍຄົນທ່ີ ຈະ ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນລະດັບດ່ັງກ່າວ. ສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ 
ໃນຕົວເມືອງ, ປະກົດວ່າ ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງ ມີ ເວທີທີ່ ຈ�າກັດ, ໂດຍສະເພາະສ�າລັບຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກ 
ສາຕ�່າ. ນອກຈາກນ້ັນ ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມຍັງອາດມຂີ�້ຈ�າກດັ ໃນ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ບ�່ສະເພາະ ເນ່ືອງ ມາຈາກ ແນ ວຄວາມ ຄິດຂອງຕົນເອງເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ຍັງ 
ຖືກຈ�າກດັຍ້ອນແນວຄວາມຄິດຂອງພ�່ແມ່ ແລະ ຜູ້ນ�າ  ໃນ ທ້ອງ ຖ່ີ ນ. ປາສະຈາກການເປັນຕົວແທນ ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງ ເຊ່ັນ ສູນ ກາງ ຊາວໜຸ່ມ, 
ກ�່ໝາຍຄວາມວ່າບ�່ມີ ” "ເວທີ ສ�າລັບ ການອອກສຽງ"” ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ໃນ ສປປ ລາວ.



” UNFPA, Lao PDR
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VIIIປະເດັນທ່ີກ່ຽວກບັທກຸຂະແໜງການ
ບັນດາ 5 ຂົງ ເຂດ: ສຸ ຂະ ພາບ, ການສຶກສາ, ການວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນ ຂອບ ສ�າລັບ ການສຶກສາ ໃນບົດລາຍງານນ້ີ 
ເພື່ອສະໜອງຂ�້ມູນ ກ່ຽວກັບສະພາບ ຂອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ. ແຕ່ວ່າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕ�່ກັບສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ ຊັດ ເຈນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ມັນມີຄວາມຈ�າເປັນທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

8.1ການດື່ມເຫຼົ້າແລະສິ່ງເສບຕິດ
   ເຫ້ົຼາ   ໃນສັງຄົມ ລາວ  ແມ່ນ ບັນ ຫາ ທ່ີ ກ່ຽວ ພັນ ກບັ ທຸກຂະ ແໜງ ການ,  ເນ່ືອງຈາກມ ີຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບ ສຸຂະພາບ, ການ ສຶກສາ, ການມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ, ການ 
ປົກ ປ້ອງ  ແລະ  ການ ມ ີສ່ວນຮ່ວມ. ການ ວິ ໄຈ ຂ�້ ມນູ ມ ືໜ່ຶງ  ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້  ເຫັນ ຄວາມກ່ຽວພັນ ລະຫວ່າງເຫ້ົຼາ  ແລະ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ໃນ ກຸ່ມຊາວ ໜຸ່ມ ແລະ 
ລະຫວ່າງ ຊາວ ໜຸ່ມ ກັບ ຜູ້ ປົກຄອງ ຂອງ ພວກເຂົາ ເຈົ້າ,  ແລະ ຜົນ ຂອງ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິ ດ  ແລະ ການ ອອກ ໂຮງຮຽນຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ. ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງທີ່ ສົ່ງ ຜົນ 
ໃຫ້  ເກີດຄວາມ ສ່ຽງ ໃນ ການ ເປັນ ໄຂ້ຍຸງ, ອຸປະຕິ ເຫດ ໃນ ທ້ອງ ຖະໜົນ,  ການ ຖືພາທີ່ ບ�່ ຕັ້ງ ໃຈ  ແລະ ການ ເອົາ ລູກ ອອກ  ແມ່ນ ລ້ວນ ແຕ່ ມີ ຄວາມກ່ຽວພັນ 
ກັບ ການ ດື່ມ ເຫຼົ້າ.

ການນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດ  ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຕົ້ນຕ�ສ�າລັບຊາວໜຸ່ມຊາຍ  ແມ່ນສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ສຸຂະພາບ ຈົນເຖິງການອອກໂຮງຮຽນ,  ແລະ ພຶດຕິກ�າສ່ຽງທີ່
ມີຜົນຕ�່ບັນຫາການປົກປ້ອງ. 

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງ ດ້ານ ແນວ ຄິດ  ແລະ ຄວາມຄ າ ດຫວງັ ຕ�່ການ ປ່ຽນ ແປງພດຶຕິກ�າຂອງຊາວໜຸ່ມທີກ່່ຽວ ພນັ ກັບແບບແຜນ ແລະ ຄ່ານຍິມົທາງສງັຄມົ 
ທີ່ມີຢູ່ ໃນ ປັດຈຸບັນ ແລະ ອາດີດ ລະຫວ່າງຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່  ແມ່ນ ເຫັນ ໄດ້ ຈະ ແຈ້ ງ  ແລະ ເປັນເລື່ອງທ�າມະດາ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຫຍ່ບ�່ຢາກໃຫ້ມີການ 
ປ່ຽນແປງ ແລະ ເຮັດຄືກບັ ອະດີ ດ  ແຕ່ຊາວໜຸ່ມເລືອກທ່ີ ຈະ ເດີນ ໜ້າຕ�່ ໄປ ໃນອະນາຄົດ. ລະດັບ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງ ດ້ານແນວ ຄວາມ ຄິ ດ ເຫຼ່ົານ້ີ  ແມ່ນບ�່ 
ຄື ກັນ ລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ. 

ການ ສ�າພາດຜູ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ ຫຼັກ (KIIs) ຈາກຜູ້ປົກຄອງ, ນາຍບ້ານ, ອ�ານາດການປົກຄອງເມືອງ, ພະສົງ, ແລະ ເຈົ້າຂອງສະຖານບັນເທິງ  ແມ່ນ ເພື່ອ ສ້າງ 
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວ ກັບທັດສະນະຄະຕິຂ ອງພວກ  ເຂົາ ຕ�່ກັບສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ. ຄວາມ ຄິດ ຄວາມ ເຫັນຂອງ ພວກເຂົາ ແມ່ນ ແມ່ນ ຄືກັນ  ເຊິ່ງບັນ ຫາ 
ທີ່ ເປັນ ກັງວົນຫຼັກ  ແມ່ນ ການ ດື່ມເຫຼົ້າເບຍ  ແລະ ໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ນ ອກຈາກ ນັ້ນ ຍັງຍົກ ບັນຫາ ການບ�່ມີວຽກເຮັດງານ ທ�າ ແລະ ການບ�່ ສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ອາດ ເປັນສາ ເຫດ ໜຶ່ງ ປະກ ອບສ່ວນ ໃນ ການ ພັກ ດັນ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃຫ້ ນ�າ  ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ ກ�່ອາດຊະຍາກ�າ. ເປັນເລື່ອງ 
ທ່ີແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາບ�່ຮູ້ວ່າບັນຫາໃດເປັນສາເຫດເລ້ີມຕ້ົນ ແລະ ເປັນຜົນຈຸດສຸດທ້າຍ ເຊ່ິງຄວາມກ່ຽວພັນຂອງບັນຫາເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນບ�່ມມີືສ້ິ້ນສຸດ. 

ບັນດາຂັ້ນນ�າຂອງກະຊວງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ ສ�າ ພາດ  ເຫັນ ດີ ກັບ ຄວາມ ເຫັນ ຂອງພ�່ ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງ ກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ຂອງຊາວໜຸ່ມ,  ໃນ ນັ້ນ ລວມມີງການນ�າໃຊ້ຢາເສບຕິດຂອງຊາວໜຸ່ມຊາຍ, ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ການຖືພາທີ່ບ�່ຕັ້ງ ໃຈ, ການຂາຍບ�ລິການ 
ທາງເພດ ແລະ ການເອົາລູກອອກສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ຍິງ ແລະ ການບ�່ມີວຽກເຮັດງານທ�າສ�າລັບທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. 

8.2ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນພາກສຸຂະພາບ, ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ  ແມ່ນ ຖື ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງທີ່ບ�່ ແປກ ຢູ່  ໃນ ສປປ ລາວ ທັງ ໃນການແຕ່ງງານ 
ແລະ ບ�່ແຕ່ງງານ.  ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກ�່ຕາມສິ່ງດັ່ງກ່າວສະທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ກອບ ຂອງ ຮີດຄອງປະ ເພນີທີ່ ເຄີຍ ປະຕິບັດ  ແຕ່ ກ�່ຄ່ອຍໆມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກ 
ຍິງໜຸ່ມສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຫຼາຍຂ້ຶນ (ລວມທັງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະ ພາບໂດຍທ່ົວໄປ) ແລະ ກາລະໂອກາດ 
ດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທ�າທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການປັບປຸງທາງ ດ້ານ ການສຶກສາ. ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍບ�່ພຽງ ແຕ່ເປັນບັນຫາສະເພາະສຸຂະພາບ 
ຂອງແມ່ທ່ີມອີາຍຸນ້ອຍ ແລະ ເດັກເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ຍັງອາດຜູກມດັເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ຢູ່ໃນວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ ທ່ີພົວພັນກບັລະດັບການສຶກສາຂອງແມ່ ເນ່ືອງ 
ຈາກພວກເຂົາອອກໂຮງຮຽນແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຈ�າກັດ  ໃນທາງເລືອກຂ ອງການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ທ�າ.    

8.3ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບ ຫຼາຍ ຂະ ແໜງ ການ   ເຊິ່ງ ມີຜົນ ມາ ຈາກ ການ ຊອກ ຫາ ໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທ�າ  ແລະ  ມີຜົນກະ 
ທົບຕ�່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງ ແລະ ມີຜົນສ່ວນໜຶ່ງຕ�່ກັບການສຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.  ເນື່ອງຈາກບ�່ ມີວຽກເຮັດງານທ�າ,  ເຊິ່ງ 
ອາດ ມີ ຜົນ ມາຈາກການຂາດການສຶກສາ,  ໂອກາດ ທີ່ ມີ ຢູ່ແດນ ໄກ ອາດ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສ່ຽງຕ�່ການ ຕົກ ເປັນ ຫຍື່ອຍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຄວາມສ່ຽງ 
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາດ້ານການປົກປ້ອງ ທັງພາຍໃນປະເທດ,  ໃນປະ ເທດ ທ່ີ ໃກ ້ຄຽງ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆທ່ີຢູ່ຫ່າງ ໄກກວ່າ ນ້ັນ. ເຖິງແມ່ນ ການຄ້າ 
ມະນຸດ  ແມ່ນ ຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ຕາມຊາຍແດນມີ ໂອກາດ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ, ຫຼື  ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ນີ້ເປັນຄ້າມະນຸດທີ່ ເປິ ດ 
ເຜີຍ. ການການຄ້າມະນຸດມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບຊາວໜຸ່ມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ,  ໄດ້ ມີ ການ ເນັ້ນ ໜັກ ໃສ່ ເພດຍິງຫຼາຍກວ່າ ເພາະພວກ ເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຈາກ
ການຖືກກົດຂີ່ທາງເພດ. ການ ຂາ ດຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ  ເຮັດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເພດຊາຍມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ  ໃນການຖືກ ເອົາລັດເອົາປຽບ  ເຊັ່ນ ສະພາບ 
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ແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ບ�່ເໝາະສົມ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຕົກຢູ່ໃນ ສະຖານະການທີ່ອັນຕະລາຍ ຢູ່ທັງພາຍໃນ 
ປະເທດ ແລະ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ ມກ່ຽວກັບບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍ  ແມ່ນຢູ່ໃນພາກການມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ.

8.4ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະບ�່ມີບັນຫາການເກີດລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແຕ່ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງຈ�ານວນຫຼາຍ  ໂດຍສະເພາະຈາກຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາ ແລະ ຄອບຄົວ 
ທີ່ມີຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ບ�່ສາມາດຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນກັບດັກຂອງ
ວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ. ອິດ ຕິ ພົນ ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ�່ ກບັການມ ີວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ສາມາດສືບຕ�່ ເນ່ືອງ ໄປ ຕະຫຼອດ ຍ້ອນ 
ລະດັບການສຶກສາຕ�່າ. ການສຸມ ໃສ່ປັບປຸງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບສ�າລັບຊາວໜຸ່ມເພດຍິງ ຊຶ່ງອີກບ�່ດົນພວກ ເຂົາຈະກາຍເປັນແມ່ຄົນ,  
ແມ່ນເປັນວິທີການດຽວທີ່ສ�າຄັນທີ່ສຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ   ເພື່ອ ແກ້ໄຂບັນຫາໂພສະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານເດັກທີ່ຍັງບ�່ເໝາະສົມ, 
(ໄດ້ອະທິບາຍລະອຽດຢູ່ໃນພາກສຸຂະພາບ) ແລະ ມີຄວາມສ�າຄັນໃນການສ້າງກ�າລັງແຮງງານ ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ 
ເຂັ້ມແຂງ, ພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.113

8.5ການສື່ສານແລະຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມ
ການເຂ້ົາເຖິງຂ�້ມນູກ່ຽວກບັປະເທດ, ຂ�້ມນູກ່ຽວກບັຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂ�້ມນູກ່ຽວກັບປະເທດອ່ືນໆໃນໂລກ  ແມ່ນ ບັນຫາ ທ່ີ ກ່ຽວກັບ ທຸກ ພາກ 
ສ່ວນ  ໃນ ສປປ ລາວ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງ ການ ສ�າຫຼວດດັດ ຊະ ນີໝາຍ ສັງຄົມລາວ LSIS, ຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫລາຍ ໃນ ສປປ ລາວ (80.1% ຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 20- 24 
ປີ ) ແມ່ນເບິ່ງໂທລະພາບຢ່າ ງໜ້ອຍໜ່ຶງເທື່ອ ຕ�່ອາທິດ.114 ໂທລະພາບ ແມ່ນສື່ທີ່ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກ່ວາໝູ່; ຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນເກືອບເ ຄິ່ງລາຍ 
ງານວ່າໄດ້ຟັງວິທະຍຸ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນ 1 ໃນ 5 ແມ່ນໄດ້ອ່ານໜັງສືພິມ. ຜົນຈາກຫຼາຍການຄົ້ນຄວ້າ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວໜຸ່ມໄດ້ກ່າວວ່າ ສື່ສານ 
ມວນຊົນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນໂທລະພາບ ເປັນແຫຼ່ງຂ�້ມູນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ ສ�າຄັນ.115

LSIS ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນພຽງ 10% ທີ່ເຄີຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.116 ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສື່ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ 
ແມ່ນບ�່ແທດເໝາະທ່ີຈະນ�າມາໃຊ້ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງຊາວໜຸ່ມຈ�ານວນຫລາຍໃນປະຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນມອັີດຕາເພ້ີມຂ້ຶນໄວ 
ແລະ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບລະດັບຂອງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ. ບ�່ມີຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ເຖິງ ແມ່ນວ່າ  ໃນ  
ຄວາມ ເປັນ ຈິງການ ນ�າ ໃຊ້ ໂທລະສັບ ໄດ້ ເພ່ີມ ຂ້ຶນຢ່າງໄວ  ວາໃນ ຂອບເຂດ  ທ່ົວປະ ເທດ  ແລະ ຜູ້ນ�າ ໃຊ້ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແມ່ນຊາວ ໜຸ່ມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຊາວໜຸ່ມຢູ່ 
ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມື ອງ.

ໃນເວລາສົນທະນາກຸ່ມ ການຂາດການເຂ້ົາເຖິງຂ�້ມນູ ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນຊັດ ເຈນ ຈາກຄວາມ ຮັບ ຮູ້ຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນເຂດຕົວເມອືງ, ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ເຖິງຍາກ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແມ່ນມີຜົນມາຈາກການ ນ�າ 
ໃຊ້ພາສາທີ່ບ�່ເປັນເອກະພາບ, ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດ  ໃນ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍສ�າລັບເຕັກໂນໂລຢີ  ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້.

113 ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ ແມ່ນບ�່ໄດ້ຖືກສ�າພາດໃນກຸ່ມສົນທະນາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບ�່ໄດ້ລວມໃນການວິໄຈບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນອະນາຄົດ.
114 ກະຊວງສາທາ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ. 
115 ຕົວຢ່າງ: i) Assessment of Condom Programming in Lao PDR. MoH and UNFPA, 2008; ii) Young Women”s Sexual Behaviour Study, 

Vientiane Capital, Lao PDR. PCCA, Burnet Institute and UNFPA, 2008.
116 ກະຊວງສາທາ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  (2012). ການສ�າຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ.
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IXສະຫຼຸບ
1. ສປປ ລາວ  ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ໂຄງຮ່າງປະຊາກອນໜຸ່ມ. ເມື່ອກຸ່ມຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມກ້າວ ຂຶ້ນ ສູ່ ກຸ່ມອາຍຸ ສູງ ຂຶ້ ນ  ໃນ ໂຄງ ຮ່າງ ປະຊາກອນ, ການສຶກສາ, 

ສຸຂະພາບ, ທັກສະ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ພວກ ເຂົາ ຈະ ມີຜນົກະທົບອັນຍາວນານແລະຫວຼງຫາຼຍຕ�່ກບັປດັຈບຸນັແລະອານາຄດົ, 
ສ�າລັບຄົນຮຸ້ນນີ້ ແລະ ຮຸ້ນຄົນຕ�່ໆໄປ.

1. ຈັງຫວະການປ່ຽນແປງທີ່ມີທ່າກ້າວໄວຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນສ�າເລັດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນຢຸກປັດຈຸບັນໃນການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່
ໄວຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງມປີະສິດຕິຜນົ  ແລະ ຮັບບົດບາດ ໃນການນ�າພາປະເທດຊາດໄປຕາມເສ້ັນທາງການພັດທະນາທາງດ້ານບວກຢ່າງຕ�່ເນ່ືອງ. ປັດຈຸ 
ບັນ ເປັນຊ່ວງເວລາທ່ີມຄີວາມສ�າຄັນທ່ີ ສຸດ ສ�າລັບ ສປປ ລາວ ທ່ີຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພ�ຕ�່ກັບສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ທັກສະ, ໂອກາດຂອງ 
ການ ມີວຽກ ເຮັດທີ່ ເໝາະ ສົມ, ການປົກປ້ອງຈາກການຂູດຮີດ  ແລະ ການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຕັດສິນໃຈກັບປະ 
ເດັນທ່ີມຜົີນກະທົບຕ�່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ມຄີວາມເຫັນເປັນເອກະພາບຢ່າງກວ້າງຂວາງທ່ີຈະທຸມ້ເທຊັບພະຍາກອນເພີມ່ເຕີມເພືອ່ໃຫ້ຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະເຮັດໃຫ້ສິດຂອງຄນົຮຸ້ນໜຸ່ມປະກດົຜນົເປນັຈງິເຊ່ິງຈະເປັນຈຸດໃຈກາງຕ�່ວຽກ ງານ ສາທາລະ 
ນະ ສຸກ, ທັກ ສະ ແລະ ການຮູ້ໜັງສື ຂອງປະຊາກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພີ່ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

1.  ໃນຂະນະທ່ີຊາວໜຸ່ມບາງກຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມໂີອກາດໃນການ ມ ີວຽກເຮັດ ງານ ທ�າທ່ີ ດີ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ມ ີສຸຂະ ພາບ ທ່ີ ດີ  ແລະ ສາມາດເຂ້ົາ 
ເຖິງການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພ, ແຕ່ຍັງມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ�ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ  
ແລະ ການສຶກສາ  ເນື່ອງ ຈາກ ຄວາມ ແ ຕກຕ່າງ ທາງດ້ານເຂດ ທີ່ ຕັ້ງຊົນນະບົດ, ຊົນເຜົ່າ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ. ບົດລາຍ 
ງານສະບັບນີ້  ເນັ້ນໜັກ ໃສຄ່ວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ເນື່ອງຈາກມີປັດໄຈພາຍນອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໃນການພັດທະນານະ 
ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ  ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ກາ ນພິຈາລະນາຄວາມ ຕ້ ອງການ ຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ ໃນ ສະຖານະ ພາບ ສ່ຽງຢ່າງ ຊັດ ເຈນ. 

1. ການພັດທະນາແຜນງານສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ບ�່ສາມາດແຍກອອກຈາກການພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ສ�າລັບປະຊາກອນ ໂດຍລວມ, 
ແຕ່ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ,ຄວາມຮຽກຮ້ອງ,ແລະສິດທິຂອງຄນົຮຸ້ນໜຸ່ມພາຍໃນນະໂຍບາຍເຫ່ົຼານ້ັນ ຄວນກ�ານົດອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ 
ແລະ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້.  ພາບລວມຂອງແຜນງານທ່ີ ມ ີຢູ່ ໃນ ປະຈຸ ບັນ ຍັງ  ຢູ່ໃນ ຂອບ ເຂດຈ�າກັດ  ໂດຍ ສະ ເພາະຄວາມສາມາດທ່ີ ຈະເຮັດ 
ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍປາສະຈາກ ການ ເອື່ອຍອີງ ໃສ່ທຶນພາຍນອກ,  ແລະ ຍັງຂາດຂ�້ມູນໃນການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນທີ່ມີຄຸນະ
ພາບໃນການປະເມີນປະສິດທິຜົນຂອງແຜນງານ.

1. ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າ ຄວນສະໜັບສະໜູນບັນດາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ,  ແລະສະໜບັ
ສະໜູນຜູ້ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ (ເຊັ່ນ ຜູ້ສະໜອງການບ�ລິການ, ພ�່ແມ່ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ) ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ        
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນ  ແລະ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍກ່ຽວ ພັນ ກັ ບຊາວໜຸ່ມ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ 
ລາວ ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າທ່ີດີຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ການປະຕິບດັບນັດານະໂຍບາຍແລະກດົໝາຍເຫຼົາ່ນີ້ຍັງມີຂ�້ຈ�າກດັແລະ ຂາດສາ
ທາລະສ�ານຶກຕ�່ກັບເນື້ອໃນທີ່ ເປັນ ສີ່ ງຈ�າກັດປະສິດທິຜົນ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊາວໜຸ່ມ. 

1. ຂ�້ມູນມືສອງທີ່ມີຢູ່ສປປລາວສຸມໃສ່ບາງກຸ່ມຂອງປະຊາກອນຊຶ່ງຊາວໜຸ່ມ ອາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ປະຊາກອນ ນີ້.ຂ�້ມູນດັ່ງກ່າວ
ບ�່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງທຸກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ຍັງ ບ�່ ມີລາຍລະອຽດພຽງພ� ເພື່ອປະເມີນຂະໜາດຂອງ 
ບັນຫາທີ່ ຊາວໜຸ່ມ ກ�າລັງປະເຊີນ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບເຂົາເຈົ້າ.  

1. ມີສາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ,  ແຮງງານ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການກ�ານົດອານາຄົດຂອງຊາວ 
ໜຸ່ມ. ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ສັງລວມເຂົ້າຢູ່ໃນບາງຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ, ບາງຄັ້ງຊັດ ເຈນ  ແລະ ບາງ ຄັ້ງ ກ�່ ບ�່ ຈະ ແຈ້ງ, ແຕ່ປະຈຸ ບັນ ຍັງ
ບ�່ມີຍຸດທະສາດລວມສ�າລັບຊາວໜຸ່ມໃນທົ່ວປະເທດ. ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກປະສານສົມທົບກັນ  ໃນ ຂົງ 
ເຂດເຫ່ົຼານ້ີ ເພ່ືອຮັບປະກນັວ່າຍຸດທະສາດຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທ່ີມ ີຄວາມຄົບ ຖ້ວນຮອບດ້ານ   ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕ�່ ກັການ ພົວພັນ ຂອງ ຂະ  ແໜງ ການ  ໃນ ການ 
ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ  ແລະ ສາມາດນ�າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ເກີດຜົນສູງສຸດ ໂດຍປະສົມ ປະສານ ກາ ນການປະກອບສ່ວນ 
ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ, ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ. 

1. ໃນຂະນະທີ່ ການ ວິ ໄຈ ສະພາບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ເຍົາວະ ຊົນ ສຸມໃສ່ບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່ມ ເປັນ ສ່ວນ ຫຼາຍ, ແຕ່ສິ່ງນີ້ກ�່ບ�່ຄວນຫັນເຫຈາກຫຼັກຖານທີ່
ວ່າ ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍ ຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ເຂົາເຈົ້າໄດເ້ຂົ້າໂຮງຮຽນ, ມີເວລາສ�າລັບກິດຈະກ�າຜ່ອນຄາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນ - ຊາວໜຸ່ມແມ່ນແຫຼງ່ຊັບພະຍາກອນທີສ່�າຄນັແລະມີຄນຸຄ່າຂອງປະເທດ. ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ ຊ່ຶງ ການປ່ຽນ 
ແປງຫຼາຍຢ່າງທ່ີ ເກດີ ຂ້ຶນ  ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດ ໃຫ ້ທັງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມ ີຜົນ ກະທົບທາງ ລົບ ຕ�່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຊາວໜຸ່ມ. 
ການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ທີ່ເປັນຕົວຂັບເຂື່ອນຂອງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານບວກ, ໂດຍການ ແກ້ ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຊາວໜຸ່ມກ�າລັງປະ 
ເຊີນ  ແລະ ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ພວກເຂົາຈະສ້າງໂອກາດທີ່ພິເສດໃນການຫັນປ່ຽນສະພາບເສດຖະກິດແລະສັງຄົມຂອງ
ປະເທດ.
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Xຂ�້ແນະນ�າເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຕ�່າກວ່າ 25 ປີ ກວມເອົາ 60% ຂອງ ພົນລະເມືອງທັງ ໝົດ  ໃນ ສປປ ລາວ. ບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ປະຊາກອນກຸ່ມນີ້ປະເຊີນ 
ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ�່ກັບຜົນສ�າເລັດໃນອະນາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ. ການລົງທຶນ ໃສ່ ເຍົາ ວະ ຊົນ  ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຈະນ�າ ໄປ ສູ່ ກາ ນປ່ຽນ ແປງ ໃນທາງ 
ບວກ. 

ບົດລາຍງານພາກນີ້ ນ�າ ສະ ເໜີຂ�້ ແນະນ�າສ�າລັບຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຊ່ວຍການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ໂດຍບ�່ໄດ້ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ສະເພາະໃດໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ . 

1. ການປະສານສົມທບົລະຫວ່າງຂະແໜງການແມ່ນມຄີວາມຈ�າເປນັເພືອ່ພດັທະນາຍຸດທະສາດຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີມ່ປີະ
ສິດທິຜົນ.

 y ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ 
ເປັນຕົ້ນ ສູນ ກາງຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຄຽງຄູ່ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຊາວ 
ໜຸ່ມມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະ ປະ ເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງມາດຕະຖານ ໃນການ ເຂົ້າ ປະຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດ ອາຊຽນ  ໃນປີ 2015. 

2. ຂ�້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບມີຄວາມຈ�າເປັນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານພື້ນຖານສ�າລັບການສ້າງນະໂຍບາຍ.

 y  ການ ເກັບ ກ�າ ຂ�້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ແຜ ນງານ  ແ ລະ ບັນຫາຕ່າງ  ໃນ ສປປ ລາ ວ ຄວນ ມີ ການ  ແບ່ງ ເປັນ ກຸ່ມອາຍຸ  ເຊິ່ງ ເປັນກຸນ ແຈທີ່ ສ�າຄັນໃນການປະ 
ເມີນຜົນກະທົບຕ�່ຊາວໜຸ່ມ.

 y ຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ�້ມູນເປັນພາສາລາວ  ແລະ ພາສາອັງກິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປີດກວ້າງ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
 y ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະລິມານໃນອະນາຄົດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄວນມີຂອບເຂດລະດັບຊາດ ແລະ ມີການອອກແບບທີ່ຮັດກຸມພຽງພ� ເພື່ອສ�າຫຼວດ 

ຂ�້ມູນດ້ານພູມສັນຖານ, ຊົນເຜົ່າ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ສະຖານະພາ ບສົມລົ ດ ແລະ ຄວາມພິການ, ເພື່ອ ເປັນ 
ບ່ອນ ອີງ ສ�າລັບນະໂຍບາຍຂອງລັດ ແລະ ປະເມີນເຖິງອັດຕາ ການ ເພີ່ ມຂຶ້ນ ຂອງກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ກາ ນຄົ້ນຄວ້າ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຄວນ ສຶກສາ ລົງ ເລິກ 
ຂົງ ເຂດ ທີ່ ຍັງ ຂາດ ຂ�້ ມູນ  ເຊັ່ນ ການເອົາການລູກອອກ/ລຸ ລູກ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.

 y ຍັງ ມ ີຂ�້ມູນຈ�ານວນ ຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເກັບກ�າສ�າລັບບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ຄວນພິຈາລະນາ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂ�້ ມູນ ມື້ໜຶ່ງ ທີ່ ຍັງ ບ�່ ໄດ້ ວິ ເຄາະຂອງ ການ ວິ ໄຈ 
ນ້ີເພ່ືອເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ ທ່ີມຄີວາມສົນໃຈ ສາມາດນ�າ ໃຊ້ຂ�້ມນູດ່ັງກ່າວໃນການຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພ່ີມຕ່ືມ.

3. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ.

 y ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ, ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ສະພາບຄວາມ ສ່ຽງອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ຄວາມພິການ ແລະ ສະຖານະພາບ 
ຂອງການພັກເຊົາ (ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ) ແລະ ຖານະພາບສົມລົດ ມີຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການສຸຂະພາບ.

 y ສະໜັບສະໜູນລະບົບສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດເພ່ືອເພ່ີມຄວາມວ່ອງ ໄວ  ແລະ  ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕ�່ກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະ 
ຊົນ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜອງການບ�ລິການທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ສ�າລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການບ�ລິການສຸຂະ 
ພາບອື່ນໆ ໂດຍບ�່ຄ�າ ນຶ່ງເຖິງ  ສະຖານະ ພາບ ສົມລົດ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ.

 y ສ້າງ ຍຸດ ທະ ສາດ  ໃນ ການ  ໂຄສະ ຍາ ເພ່ືອ ປ່ຽນ  ແປງ ພຶດຕິ ກ�າ  ເພ່ືອ ຮັບ ມ ືກບັສ່ິງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ພຶດຕິ ກ�າ ສ່ຽງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ກຸ່ມ ໄວ ໜຸ່ມ ທ່ີ ມ ີຄວາມ 
ສ່ຽງ ທີ່ ສຸດ.

4. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພລວມທັງການສຶກສາຊັ້ນ
ປະຖມົແລະມດັທະຍົມ,ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດແລະສຸຂະພາບຈະເລີນພນັ,ທກັສະຊີວິດແລະການຝກຶອົບ
ຮົມວິຊາຊີບແລະການວາງແຜນອາຊີບ,ເພືອ່ຮັບປະກນັວ່າຊາວໜຸ່ມສາມາດເຂ້ົາເຖງິການສຶກສາແລະການຝກຶອົບຮົມທີກ່ມົ
ກຽວກັບໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທ�າທີ່ມີຢູ່.

 y ພິຈາລະນາກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ  ໃຫ້ຢູ່ໃນເງືອ່ນໄຂຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈ້ົາມຄີວາມ 
ສາມາດແຂ່ງຂັນພາຍໃນພາກພື້ນ. 

 y ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານໄລຍະຍາວສ�າລັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຊີວິດ  ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຊຸມຊົນ
ເຂດຊົນນະບົດ.

 y ບັງຄັບການນ�າ ໃຊ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ ມີ ປະສິດຕິ ຜົນ  ເພື່ອລົ ບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກ  ແລະ ການ ແຕ່ງງານ ກ່ອ ນ ໄວ ອັນ ຄວນ.
 y ສະໜອງສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພິບານໃຫ້ພຽງພ�ແກ່ທຸກໂຮງຮຽນ
 y ພິຈາລະນາການໝູນວຽນການສອນ (ຄູ ໜູນ ວຽນ) ໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄູ.
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 y ເພີ່ມຂ�້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທ�າທີ່ດີ ໂດຍຜ່ານກະດານຂ່າວ, ການສື່ສານທາງອີເລັກໂຕນິກ ລວມທັງການສົ່ງຂ�້ຄວາມ.
 y ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທ�າສ�າລັບຊາວໜຸ່ມລາວ ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານທີ່ສະໜອງ 

ການເຂົ້າເຖິງການຝຶກເຮັດວຽກຕົວຈິງ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈສ�າລັບການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີ່ດ້ອຍ ໂອກາດ.

5. ລົງທຶນໃນການຂະຫຍາຍໂອກາດສ�າລັບຊາວໜຸ່ມເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສະແດງຄ�າເຫັນແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການກ�ານົດອານາຄົດຂອງສປປລາວ.

 y ຮັບປະກັນ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງຊາວ ໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ,   ເຊິ່ງ  ສ່ວນ ຫຼາຍຄວາມ ເຫັນ ຂອງ ພວກ ເ ຂົາ  ແມ່ນ  ບ�່ ໄດ້ ຖືກ     
ຮັບ ຮູ້. 

 y ຮ່ວມ ກັບສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມມີຕົວແທນ ໃນເວທີຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈບັນຫາ.

 y ສ້າງ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ   ເປັນ ທັງ ຜູ້ສະໜັບ ສະໜູນ  ແລະ ເປັນຕົວຂັບ ເຂື່ອ ນການປ່ຽນແປງຂອງພວກ ເຂົາ ເອງ,    ໂດຍ ໃຫ້ພວກ ເຂົາ ມີ ໂອກາດ ມີ ສ່ວນ 
ຮ່ວມ ຢ່າງ ຫ້າວ ຫັນ ເພື່ອ ກ�ານົດ  ແລະ ປົກ ປ້ອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ພວກ ເຂົາ,  ແລ  ະ  ສ້າງ ເວທີ ທີ່ ຫຼາກ ຫຼາຍ  ເຊິ່ງປ ະກອບ ມີ ຫຼາຍ ພາກສ່ວນ 
ລວມທັງ ອົງການຈັດ ຕ້ັງ ທ າງສັງຄົມ  ແລະ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ ທ່ີເປັນຕົວ ແທນ   ແລະ ຮັບ ໃຊ້ ກຸ່ມ ຊາວໜຸ່ມອ່ືນໆ    ເພ່ືອ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ໄດ້ ສະ ແດງ ອອກ. 

6. ຮັບປະກນັວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ມໜີ້າທ່ີຮັບຜດິຊອບຫຼກັໄດ້ຮັບການປບັປງຸເພືອ່ນ�າພາການພດັທະນາແລະການປກົ
ປ້ອງຊາວໜຸ່ມ.

 y ປັບປຸງຄວາມຮູ້ຂອງພວກ ເຂົາກ່ຽວກັບນິຕິກ�າທີ່ມີຢູ່, ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ  ແລະ  ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່ ແລະ ບັງຄັບ ໃຊ້ ກົດໝາຍ,
 y ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການຕຸລາການໃນການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມທ່ີດ້ອຍ ໂອກາດ, ໂດຍສະເພາະ ທ່ີກ່ຽວພັນກບັການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ 

ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນ ພື້ນຖານ ທາງ ເພດ,
 y ຮັບປະກນັການຈັດ ຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງການ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນ ພ້ືນຖານ ທາງ ເພດ ລວມທັງຕ�່ກບັ 

ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ນ້ອຍຍິງ, ແລະ ຜູ້ ຊາຍ  ແລະ  ເດັກ ນ້ອຍຊາຍ.

7. ຕິດຕາມແລະປະເມນີຜນົໄດ້ຮັບຂອງມາດຕະການຕ່າງໆເພືອ່ສະໜບັສະໜນູຊາວໜຸ່ມໂດຍຜ່ານການສົນທະນາກບັຊາວ
ໜຸ່ມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 y ລົງທຶນໃນການພັດທະນາຊ່ອງທາງການສ່ືສານແບບເປີດສ�າລັບການປະເມນີທັດສະນະ, ຄວາມຕ້ອງການທ່ີປ່ຽນ ແປງຕະຫຼອດ ເວລາ ແລະ ຜົນ 
ສ�າເລັດຕ່າງໆຂອງຊາວໜຸ່ມ.

 y ຮັບປະກັນວ່າທຸກແຜນງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບ�ລິການສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ທາງ ດ້ານຄຸນະພາບຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີ 
ປະສິດທິຜົນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ. 

 y ເຜີຍ ແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ກາ ນຕິດ ຕາມ   ແລະ ປະ ເມີ ນຜົນ  ໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງ ໃນການ ປັບປຸງສະ 
ຫວັດດີການຂອງຊາວ ໜຸ່ມ.
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ຄະນະຊີ້ນ�າ

ປະທ່ານຂອງຄະນະຊີ້ນ�າ ແມ່ນ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ 
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຮ່ວມກັບປະທ່ານຮ່ວມ 
ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະກອບ 
ມີສະມາຊິກຈາກ MoH, MoES, MoJ ແລະ 
MoHA.

. 1 ໃຫ້ການຊີ້ນ�າ ແລະ ນ�າພາ ໂດຍລວມໃນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວິໄຈ

. 2 ໃຫ້ການແນະນ�າ ແລະ ຮັບຮອງຜົນຂອງການ 
ວໄິຈ

. 3 ແນະນ�າ ການນ�າໃຊ້ ແລະ ຫັນຜົນຂອງການວິໄຈ 
ແລະ ຄ�າແນະນ�າ ເປັນມາດຕະການ

ທີມງານວິຊາການ

ເປັນປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ສູນກາງ 
ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ 
ປະກອບມີສະມາຊິກຈາກ MoJ, MoH, 
MoES, MolSW, MoHA, LYU ແລະ 
ຕົວແທນຕາງໜ້າຈາກຊາວໜຸ່ມ

1. ທົບທວນເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງຂື້ນການວິໄຈ
2. ທົບທວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການ       

ວິໄຈຂ�ມູ້ນມືສອງ ແລະ ການທົບທວນ 
ແຜນງານ

3. ທົບທວນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ວາງ 
ແຜນສ�າລັບການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ 
ແລະ ກຸ່ມສົນທະນາ ລວມທັງການຄັດ 
ເລືອກອົງກອນ, ເຂດຂອງການວິໄຈ ແລະ 
ມາດຖານຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ 
ເຂ້ົາໃນການສ�າພາດ, ແລະ ແບບສອບຖາມ

4. ເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ 
ປະກອບສ່ວນຕ�່ຮ່າງບົດລາຍງານ

ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ
ສປຊ

ອົງການ UNFPA 
ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນຫຼັກ ທາງດ້ານວິ
ຊາການ ແລະ ງົບປະມານ.

ພ້ອມທັງການສະໜັບ
ສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ
ຈາກ ອົງການ

UNICEF
WHO
UNESCO
ILO

ຫ້ອງການຊາວ
ໜຸ່ມແຂວງໜ່ວຍ
ງານປະສານງານ

ສະໜັບສະໜູນ
ອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການ
ລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນ

ຊາວໜຸ່ມບ້ານ
ໜ່ວຍງານ
ປະສານງານ

ສະໜັບສະໜູນ
ອ�ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນເວລາ
ເກັບກ�າຂ�້ມູນ

ກອງເລຂາ

ສະໜອງການສະໜັບສະ
ໜູນທາງດ້ານບ�ລິຫານ, 
ການກະກຽມອ�ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ
ວຽກງານເລຂານຸການ
ໃຫ້ແກ່ການວິໄຈ

XIIເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ1:ໂຄງຮ່າງຂອງຄະນະກ�າມະການຊີ້ນ�າແລະຄະນະປະຕິບັດງານ

ດ້ານວິຊາການຂອງການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ(AYSA)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ2:ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຊີ້ນ�າແລະດ�າເນີນການວິໄຈ

ຄະນະຊີ້ນ�າ

ທ່ານ ດຣ. ຄ�າພາ ພິມມະສອນ, ຮອງຄະນະບ�ລິຫານງານ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ

ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສຸນນາລາດ,  ເລ ຂາ ທິ ການ, ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງ ການ  ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ  

ທ່ານ ສີວຽງໄຊ ອ�ລະບູນ, ຮອງຫົວໜ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

ຮອງ ສາດສະດາຈານ ດຣ ສິງ ເມໂນລັດ, ຫົວໜ້າກົມ, ກົມສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ກະຊວງ ສາທາ

ທ່ານ ກາດ�າ ວົງເດືອນ, ຮອງ ຜູ້ ອ�າ ນວຍ ການ ສູນ ວິ ໄຈ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ, 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 ຍ້ອງຍ�, ກະຊວງຍຸຕິທ�າ

ທີມງານວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ສົມ ສະ ນິດ ແກ້ວດວງ ດີ, ຫົວ ໜ້າ ກົມ , ເຍົາ ວະ ຊົນ ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ທ່ານ ສົມ ກ້ຽວ ກິ່ງ ສະ ດາ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ສື່ມວນ ຊົນ, ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ທ່ານ ນາງ ມະ ນີ ເພັດ ຈຸນ ລະ ມະ ນີ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ເຍົາ ວະ ຊົນ, ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ທ່ານ ນາງ ດວງ ສາ ລີ ສີ ວິ ໄລ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ, ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

 ທ່ານ ສົມ ສີ  ໄຊ ເສດ ຕະ ລາດ, ຮ ອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ອົບ ຮົມ,  ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

 ທ່ານ ສົມ ສະ ໜຸກ ພົງ ສີ ສັດ ຕະ ນາກ, ຮ ອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ຂະ ບວນ ການ,  ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ທ່ານ ແສງ ດາວ  ແກ້ວ ຂາວ ມະ ນີ, ຮ ອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ກວດ ກາ,  ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

 ທ່ານ ຄ�າ ປຸ່ນ ແກ້ວວິ ພາ ກອນ, ຮ ອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ພັດ ທະ ນາ, ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ສະ ຫາຍ ວ� ລະ ຈິດ ຫາ ດາວ ເຮືອງ, ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ ນິ ຕິ ກ�າ, ກະຊວງຍຸຕິທ�າ

ທ່ານ ດຣ ຈັນທະຄາດ ປະພັດສະລາງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກ�່ສ້າງບ�າລຸງພະນັກງານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ດ ຣ. ໂພ ໄຊ ສຸ ລິ ຍະ ວົງ ສາ, ວິຊາການພະແນກຄົ້ນຄວ້າສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ວາບີ້ ສຸ ຢາ ຈີ້,  ວິ ຊາ ການ ກົມ ສັງ ຄົມ ສົງ ເຄາະ, ກະ ຊວງ ແຮງ ງານ ແລະ ສະ ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ

ທ່ານ ສຸ ລິ ຍາ ແກ້ ວພິ ລາ ວົງ, ຫົວ ໜ້າ ສູນ ຝຶກວິ ຊາ ຊີບ, ກົມ ພັດ ທະ ນາ, ສູນກາງ ຊປປລ

ທ່ານ ທະ ນູ ວັນ ວົງ ມະ ນີ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຮຽບ ຮຽງ, ສູນກາງ ຊປປລ

 ທ່ານ ຄ�າ ສອນ ພີມ ມະ ສອນ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ ບ� ລິ ຫານ, ກະ ຊວງ ຍຸ ຕິ ທ�າ

ທ່ານ ດຣ. ພຸດທະກອນ ເມືອງວົງ, ວິຊາການພະແນກຄົ້ນຄວ້າສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ສຸນັນ ສະເພົາທອງ, ວິຊາການ ກົມຈັ້ດຕັ້ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທ່ານ ເງິນສອນ ໄຊຍະຊ່າງ, ວິຊາການຫ້ອງການ, ກະຊວງພາຍໃນ



67

ທ່ານ ນາງ ສີ ດາ ໄຊ ຍະ ພານ ທອງ, ວິ ຊາ ການ ພະ ແນກ ບ� ລິ ຫານ, ກົມ ແຜນ ການ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ

 ທ່ານ ຄານສິດ ຫຼວງໄຊ, ວິຊາການກົມຈັດຕັ້ງ, ກະຊວງພາຍໃນ

ທ່ານ ຄ�າພາໄມ ທົນມະນີ, ວິຂາການກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ທ່ານ ນາງ ສີໄຄເພັດ ແສງມະນີ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ,  ສູນກາງ ຊປປລ 

ທ່ານ ສັນ ທະ ນາ ສີ ສົມ ພອນ, ວິ ຊາ ການ ກົມ ສື່ມວນ ຊົນ, ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ທ່ານ ນາງ ວັນນະສອນ ພູນສະຫວັດ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ

ທ່ານ ນາງ ເດືອນ ເພັນ ພູນ ສະ ຫວັດ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ

ທ່ານ ນາຄອນເພັດ ພາສົມສຸກ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ

ທ່ານ ນາງ ສີ ອ�າ ພອນ ຄູນ ບາ ທ້າວ, ຕາງໜ້າກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ

ກອງເລຂາ

ທ່ານ ນາງ ແສງອອນ ພວງມະນີວັນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ສູນກາງ ຊປປລ

ທ່ານ ນາງ ວາສະລິນ ບຸນມີໄຊ, ວິຊາການ ກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນກາງ ຊປປລ

ທ່ານ ນາງ ລັດດາ ສິນທະວົງ, ວິຊາການ ກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນ ກາງ ຊ ປ ປ ລ

ທ່ານ ໄຊສະໝອນ ເງົາສີຫວັດ, ວິຊາການ ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ, ສູນກາງ ຊປປລ

ທ່ານ ຄ�າສິງ ວິໄລຄ�າ, ວິຊາການ ກົມສື່ມວນຊົນ, ສູນກາງ ຊປປລ

ທ່ານ ຈັນຖາໝອມ ແສງວົງເພັດ, ວິຊາການ ກົມເຍົາວະຊົນ, ສູນກາງ ຊປປລ

ອ�ານາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ອຸ່ນຄ�າ ສຸວັນນະພັນ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ສົມໝາຍ ຂຸນດາວົງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງເຍົາວະຊົນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ຄ�າເພັດ ຈັນທຸມມາ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງງອຍ

ທ່ານ ວິຈິດ ແກ້ວສະຫວັດ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງນ�້າບາກ

ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ແກ້ວມະນີ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ແຂວງອັດຕະປື

ທ່ານ ແກ້ວວົງວຽນ ບຸດສະວົງ, ເລຂາຊາວໜຸ່ມແຂວງ ອັດຕະປື

ທ່ານ ຄ�າພະສີ ເວັນມະສອນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ແຂວງ ອັດຕະປື

ທ່ານ ທອງພັນ ຈັນມະວົງສີ, ຄະນະປະຈ�າພັກເມືອງ, ຜູ້ຊີ້ນ�າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ສະໜາມໄຊ

ທ່ານສຸວັນຊາບ ເພັດດາລາ, ຄະນະປະຈ�າພັກເມືອງ, ຜູ້ຊີ້ນ�າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ຊານໄຊ

ທ່ານ ພູຂຽວ ແພງພະຈັນ, ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງ ຊານໄຊ
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ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທ່ານ ວັນຄ�າ ອິນທິຈັກ, ຄະນະປະຈ�າພັກແຂວງ, ກ�າມະການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ 

ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ຄະນະຊີ້ນ�າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊັນຂັ້ນແຂວງ

ທ່ານ ສິງວິໄລ ແກ້ວພອນວິໄລ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການບ�ລິຫານ, ຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມແຂວງ

ທ່ານ ບຸນເຕີມ ໄຊນະຈັກ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມບ້ານຫົວເມືອງເໜືອ, ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ

ທ່ານ ຈັກຕະທະນາ ກິຂຸມຄ�າ, ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ເມືອງ ເຊໂປນ

ທ່ານ ຄ�າຫຼ້າ, ຄະນະຊາວໜຸ່ມບ້ານແກ້ງທ່າຄະມິ, ເມືອງເຊໂປນ

ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການ

Dr. Bruce Dick, ຊ່ຽວຊານສາກົນ

ສະຖານບັນເບີເນັດປະຈ�າສປປລາວ

Ms. Christi Lane-Barlow, Country Representative

ທ່ານ ທານາລິນ ວົງສອນເພັດ, ວິຊາການ ທາງດ້ານ HIV/Gender 

ທ່ານ ນາງ Sriampa Songrob-Ponne, ຜູ້ບ�ລິຫານການຄົ້ນຄວ້າ 

Ms. Anna Bowring, PhD Candidate, Burnet Institute, Melbourne, Australia

ທ່ານ ນາງ ດຣ. ນິລະມົນ ຈັນລີວົງ, ອະດີດຜູ້ຕາງໜ້າປະຈ�າປະເທດ 

ທ່ານ ດຣ. ສຸພາໄຊ ດວງຈັກ, ອະດີດຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ

ທ່ານ ນາງ ກົງໄຈ ວົງໄຊຍາ, ອະດີດຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານອາວຸດໂສ 

Ms. Philippa Sackett, former Project Management Advisor 

ທ່ານ ນາງ ຂັ້ນຄ�າ ສຸທະວິໄລ, ອະດີດຜູ້ບ�ລິຫານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ

ທ່ານ ນາງ ນວນດ�າ ກົມມານາ, ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ

ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ພົມມາວົງສາ, ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍການຄົ້ນຄວ້າ

ອົງການUNFPA

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
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Ms. Anika Bruck, ASRH Programme Officer, UNFPA Lao PDR

ທ່ານ ດວງແກ້ວ ທ�່ຊົງເລຍຈິ່, ຜູ້ຊ່ວຍແຜນງານ, UNFPA Lao PDR

ທ່ານ ພອນໄຊ ສິດທິຣາດວົງສາ, ພະນັກງານປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, UNFPA Lao PDR

ທ່ານ ນາງແອມຄ�າ 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

ອົງການWHO

Dr. Ko Eunyoung, MCH Team Leader

ອົງການ UNICEF

Ms. Verity Rushton, former Child Protection Specialist, UNICEF Lao PDR

ອົງການUNESCO

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

ອົງການILO

ທ່ານ ນາງ ເຂັ້ມພອນ ເພົ້າຄ�າແກ້ວ, ຜູ້ປະຊານງານ, ອົງການ ILO ປະຈ�າ ສປປ ລາວ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ3:ສະຖິຕິພືນ້ຖານກ່ຽວກບັຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນໃນສປປລາວ
 

1.ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕ1ິ17

ເນື້ອທີ່ 236 800 sq. kma 

ປະຊາກອນທັງໝົດ,2005 5 645 950 (ການສ�າຫຼວດພົນລະເມືອງ, 2005)

ປະຊາກອນທັງໝົດ,ຄາດຄະເນ ປີ 2013 6 580 800 (ການສ�າຫຼວດພົນລະເມືອງ, 2005)

ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມືອງ,2005 68.0% - 32.0% c

ອັດຕາການເກີດລວມ,2007 33.2 ຕ�່ 1000 c

ອັດຕາການຕາຍລວມ, 2007 9.1 ຕ�່ 1000 c

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນຕ�່ປ,ີ2007  2.4% c

ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາມະນຸດ(HDI), 2010 0.497 (122 ຈາກ169) d

ສະເລ່ຍອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງGDPຕ�່ຜູ້ເຮັດວຽກ, 2010 5.9% (ບົດລາຍງານ MDG, 2013)

ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ, 2007/08 6.5% (LECS 2007/08)

ປະຊາກອນ ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກລະດັບຊາດ, 2007/08 27.6% (LECS 2007/08)

2.ປະຊາກອນທັງໝົດທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມໂດຍແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸໃນປີ2005

ເພດ 10-14 15-19 20-24 ລວມ

 ເພດ ຊາຍ 391,810 323,750 253,941 969,501

ເພດ ຍິງ 375,437 323,598 261,416 960,451

117 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.

http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/076BC0B0-9414-493C-A62D-
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3.ການແຈກຢາຍຂອງຊາວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະພາກພື້ນຕາມພູມສັນຖານໃນປີ2005ແລະປີ2013

ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ

2005

ກຸ່ມອາຍຸ

14-10 15-19 20-24

ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ

ແຂວງ

 ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ 37,270 36,283 43,436 48,193 47,581 48,365

ຜົງ ສາ ລີ 11,975 11,340 9,039 8,844 6,403 6,243

ຫຼວງນ�້າ ທາ 9,836 9,305 8,617 8,566 6,296 6,664

 ອຸ ດົມ ໄຊ 19,027 18,347 15,091 15,410 10,700 10,993

 ບ�່ ແກ້ວ 9,489 9,222 8,024 8,246 5,921 6,431

ຫຼວງ ພະ ບາງ 30,020 28,112 23,939 23,930 17,824 17,993

 ຫົວ ພັນ 22,215 20,937 15,246 14,087 10,361 10,167

 ໄຊ ຍະ ບູ ລີ 24,102 22,981 20,460 20,212 15,309 15,743

 ຊຽງ ຂວາງ 19,685 18,583 14,850 14,379 9,428 9,530

 ວຽງ ຈັນ 28,858 27,639 26,115 24,386 20,280 19,670

 ບ� ລິ ຄ�າ ໄຊ 16,784 15,751 12,911 12,369 9,839 9,761

 ຄ�າ ມ່ວນ , 23,434 18,015 18,286 13,014 14,539

 ສະ ຫວັນ ນະ ເຂດ 58,344 56,435 46,955 46,396 36,293 37,809

 ສາ ລະ ວັນ 23'838 22,814 17,081 17,051 11,166 12,770

 ເຊກອງ 5,557 5,469 4,320 4,490 3,136 3,556

 ຈ�າ ປາ ສັກ 43,159 41,483 34,099 32,602 26,309 26,503

 ອັດ ຕະ ປື 7,616 7,302 5,552 6,151 4,081 4,679

ລວມທັງໝົດ 391,810 375,437 323,750 323,598 253,941 261,416

ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ

2005

ກຸ່ມອາຍຸ

14-10 15-19 20-24

ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ

ໃນ ຕົວ ເມືອງ 95,769 92,542 101,383 101,494 91,079 89,698

ຊົນ ນະ ບົດ 211,053 201,686 163,102 159,898 118,767 124,088

ຊົນ ນະ ບົດ ທ່ີ ຖົນ ທາງ ບ�່ ສາ ມາດ ໄປ ຮອດ 84,891 81,089 58,860 61,903 42,765 46,998
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ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ

2013(ໂດຍການຄາດຄະເນ)

ກຸ່ມອາຍຸ

14-10 15-19 20-24

ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ ເພດຊາຍ ເພດຍິງ

ແຂວງ

 ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ 29,893 28,216 33,830 32,214 39,217 40,825

 ຜົງ ສາ ລີ 11,340 10,947 11,690 11,097 9,352 8,911

ຫຼວງ ນ�້າ ທາ 9,375 9,318 9,948 9,539 9,236 8,865

 ອຸ ດົມ ໄຊ 19,334 19,297 19,430 18,941 16,249 15,941

 ບ�່ ແກ້ວ 9,805 9,658 9,759 9,534 8,881 8,796

ຫຼວງ ພະ ບາງ 26,914 26,719 27,672 26,530 25,165 23,927

 ຫົວ ພັນ 21,147 20,894 22,091 21,185 18,070 16,798

 ໄຊ ຍະ ບູ ລີ 18,651 18,141 21,437 20,610 22,323 21,509

 ຊຽງ ຂວາງ 16,943 16,503 18,425 17,611 16,877 15,989

ວຽງ ຈັນ 25,487 25,019 27,684 26,985 28,820 27,364

 ບ� ລິ ຄ�າ ໄຊ 15,747 15,311 16,819 16,018 15,728 14,877

 ຄ�າ ມ່ວນ 22,876 23,008 23,550 23,380 20,655 20,277

 ສະ ຫວັນ ນະ ເຂ ດ 52,335 52,467 56,461 55,075 50,794 49,347

 ສາ ລະ ວັນ 23,684 23,728 24,150 23,474 20,559 19,806

 ເຊກອງ 6,868 6,766 6,009 5,870 4,942 4,940

 ຈ�າ ປາ ສັກ 38,456 37,851 40,509 39,118 37,126 35,506

 ອັດ ຕະ ປື 8,505 8,210 8,069 7,798 6,669 6,696

ລວມທັງໝົດ 357,360 352,053 377,533 364,979 350,663 340,374

4.ສະຖານະພາບສົມລົດຂອງຊາວໜຸ່ມ

ເພດຊາຍ ເພດຍິງ

ສະຖານະພາບສົມລົດ ສະຖານະພາບສົມລົດ

ບ�່ເຄີຍ
ແຕ່ງງານ

ແຕ່ງງານ
ແລ້ວ

ຢ່າຮ້າງ/
ແຍກກັນຢູ່

ເປັນ
ໝ້າຍ

ບ�່ເຄີຍ
ແຕ່ງງານ

ແຕ່ງງານ
ແລ້ວ

ຢ່າຮ້າງ/
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
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5.ປະຊາກອນຊາວໜຸ່ມແບ່ງຕາມກຸ່ມຊົນເຜົ່າ

ຊົນເຜົ່າ

ກຸ່ມອາຍຸ

10“-14 15-19 20-24 ລວມ

ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍ 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

ໄທເໝືອ 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

ຊິງມູນ 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

ສະດາງ 53 39 50 41 23 30 126 110

ໂສ້ຍ 3,166 3,085 2,190 2,320 1,492 1,769 6,848 7,174

ຍາເຫີນ 457 397 315 287 248 271 1,020 955

ລະວີ 75 72 59 51 51 50 185 173
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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

ຫ�້ 727 715 619 552 441 432 1,787 1,699

ມົ້ງ 34,460 32,154 25,479 24,870 17,917 17,200 77,856 74,224

ອິວມຽນ 1,957 1,848 1,495 1,430 1,207 1,185 4,659 4,463

ອື່ນໆ 831 788 790 654 644 540 2,265 1,982

ບ�່ຕອບ 2,751 2,485 2,160 2,124 1,767 1,612 6,678 6,221

ລວມ 391,785 375,371 323,729 323,540 253,926 261,371 969,440 960,282

6.ຄາດຄະແນປະຊາກອນໃນສປປລາວ

ຮູບ1:ການແຈກຍາຍປະຊາກອນຕາມອາຍຸແລະເພດ,ໃນສປປລາວ2012-2011(LSIS2011-2012)

ແມ່ຍິງ

ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ

ຜູ້ຊາຍ
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ຮູບ2:ໂຄງປະກອບປະຊາກອນໃນສປປລາວ

ຄາດຄະເນປະຊາກອນ ຕາມກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ເພດ ແຕ່ 2010-205

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ:2010

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ:2015

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ:2020

ໂຄງປະກອບປະຊາກອນ:2050
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ຮູບ3:ອັດຕາສ່ວນການເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນມດັທະຍົມ(ດັດປບັ)ແບ່ງຕາມເຂດທີຢູ່່ອາໃສ,ດັດຊະນລີະດັບຄວາມຮ່ັງມ,ີການສຶກສາຂອງແມ່
ແລະກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ(LSIS2012-2011)

ຮູບ4:ການຮູ້ໜງັສືຂອງຊາວໜຸ່ມຍິງແລະຊາຍອາຍຸ24-15ປີແບ່ງຕາມເພດ,ກຸ່ມອາຍຸ,ເຂດທ່ີຢູ່ອາໃສ,ດັດຊະນລີະດັບຄວາມຮ່ັງມີ
ແລະກຸ່ມພາສາປາກເວົ້າຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ(LSIS2012-2011)
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7.ຕາຕະລາງແລະບນັທດັຖານສ�າລັບການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ,ການທົບທວນນະໂຍບາຍແລະແຜນງານ

ຕາຕະລາງວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງ

ລາຍລະອຽດ
ເອກະສານ

ຫົວ ຂ�້, ປີ, 
ຜູ້ຂຽນ, ອົງການ 
ຈັດ ຕັ້ງ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄົນ ໜຸ່ມກຸ່ມ ໃດ: 
ອາຍຸ,  ເພດ, ລັກ ສະ 
ນະ ອື່ນ, ຄົນ ໜຸ່ມ ທີ່ ມີ 
ຄວາມ   ອ່ ອນ ແອ?

ເນື້ອໃນ
 

ເອກະສານ ໄດ້ ເນ້ັນ 
ໃສ່ ບັນຫາ ໃດ 
(ສາທາ, ສຶກສາ, 
ການ ຈ້າງ ງານ, 
ອື່ນໆ)?

ຈຸດປະສົງ
 

ເປົ້າໝາຍ ຂອງ 
ການ ສຶກສາ, ທົບ 
ທວນ  ແລະ ຄົ້ນ 
ຄ້ວາ ມີ ຫຍັງ ແດ່?

ວິທີການ

ຂ�້ ມູນ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ເກັບ ກ�າ  
ແລະ ວິ ເຄາະ 
ແນວ ໃດ?

ຂ�້ຈ�າກັດ

ການ ປົກ ຄຸມ 
ດ້ານພູມ ສັນຖານ, 
ຂ�້ ຈ�າກັດ ທີ່ 
ໄດ້ກ�ານົດ ຢູ່ໃນບົດ 
ລາຍ ງານ ( ເຊັ່ນ 
ວິທີ)

ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ
ຫຼັກ

ແມ່ນຫຍັງ 
ແມ່ນສິ່ງທີ່    
ຄົ້ນພົບຫຼັກ 
ຂອງການ    
ທົບທວນ    
ນະໂຍບາຍ?

ຊ່ອງຫວ່າງທີ່
ສ�າຄັນ

ຄ�າ ຖາມ ໃດ ທີ່ 
ຍັງ ບ�່ ໄດ້ ຄ�າ ຕອບ 
ຊຶ່ງ ຕ້ອງການ 
ຊອກ ຮູ້ ເພີ່ມ 
ເຕີມ

ບັນທັດຖານ

 y ຕ້ອງ ແມ່ນບົດ ລາຍ ງານ ການ ຕີ ລາຄາ, ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຫຼື ການ ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ; 

 y  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ພີ ມຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2006118 

 y ສຸມ ໃສ່ວຽກ ງານ ສາທາ, ສຶກສາ, ການ ຈ້າງ ງານ, ການ ປົກ ປ້ອງ  ແລະ/ຫຼື ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ຄົນ ໜຸ່ມ

 y ລວມ ເອົາ ຂ�້ ມູນ ທີ່ ແຍກ ຕາມ ອາຍຸ ສ�າລັບ ຄົນ ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ 24-10 ປີ (ຫຼື ສ�າລັບ ສັດສ່ວນ ຂອງ ກຸ່ມ ອາຍຸ ດັ່ງກ່າວ, ຕົວຢ່າງ 24-15 ປີ)

 y ລວມ ເອົາ ຈຸດ ສຸມ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ ຫຼື ຢູ່ ສະ ເພາະ ແຂວງ/ກຸ່ມປະຊາກອນ ໃດ ໜຶ່ງ

ຂ�້ມູນສ�າລັບການກ�ານົດນະໂຍບາຍ/ນິຕິກ�າທີ່ມີ

ລາຍລະອຽດຂອງ
ນະໂຍບາຍ/ນິຕິກ�າ

ຊື່, ກະຊວງ ຮັບຜິດ 
ຊອບ ສ�າລັບ ການຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ  ແລະ ຕິດຕາມ 
( ເຊັ່ນ ສາທາ, ສຶກສາ, 
ການ ຈ້າງ ງານ, ຄວາມ 
ຍຸຕິ ທ�າ ທາງ ອາຍາ)

ເນື້ອໃນສ�າຄັນ
ຂອງຂອງນະ
ໂຍບາຍ/ນິຕິກ�າ

ນະ ໂຍບາຍ/ນິຕິ ກ�າ 
ອ�ານວຍ ຄວາມ 
ສະດວກ,  ມີ ພາລະ 
ບົດບາ ດແລະ/ຫຼື 
ສົ່ງ ເສີມ ຫຍັງ ແດ່?

ສະຖານະ

ນະ ໂຍບາຍ/
ນິຕິ ກ�າດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ ນ�າ ສົ່ງ, 
ສົນທະນາ  
ແຕ່ຍັງ ບ�່ ທັນ 
ໄດ້ ຮັບຮອງ 
ເທື່ອ?

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ມີ ຈຸດ ສຸມ ຕ�່ ກັບ ກຸ່ມ ສະ 
ເພາະ ໃດ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ບ� ່ກ່ຽວ ກັບ ອາຍຸ,  
ເພດ ຫຼື ຄວາມ ອ່ອນ ແອ 
( ເຊັ່ນ ພິການ, ຜູ້ ຂາຍ 
ບ�ລິການ ທາງ ເພດ ທີ່ ຍັງ 
ໜຸ່ມ, ຜູ້ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ທີ່ 
ຍັງ ໜຸ່ມ, ອື່ນໆ.)?

ມາດຕະການ
ສ�າລັບການ
ປະຕິບັດທີ່ບ�່
ສອດຄ່ອງ

ຜົນກະທົບຂອງການ     
ບ�່ປະຕິບັດຕາມ                 
ນະໂຍບາຍ/ກົດໝາຍ 
ແມ່ນຫຍັງ?

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ
ນະໂຍບາຍ

ນະ ໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວ ກວມ 
ເອົາ  ເອກະສານອ້າງ ອີງ ຕ�່ 
ກັບ ການ ພັດທະນາ ຍຸດ 
ທະ ສາດ/ ແຜນ ດ�າ ເນີນ 
ງານ ສ�າລັບຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ, ລະບົບ/ຕົວ ຊີ້ 
ບອກ  ໃນ ການ ຕິດຕາມ 
ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ, 
ອື່ນໆ.

118 ຂ�້ ຍົກ ເວັ້ນ ໃນ ກ�ລະນີ ການ ສຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ ແຮງ ງງານ ເດັກ  ແລະ ການ ສຶກສາ ເພື່ອ ວັດ ການຊຸກ ຊຸມ ຂອງ HIV ລະຫວ່າງ ຊາຍ ທີ່ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກັບ ຊາຍ (2007), ຊຶ່ງ ບ�່ ມີ ຂ�້ ມູນ ຫຼ້າສຸດ. 
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ບັນທັດຖານ 

ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ນິຕິ ກ�າ ທີ່: 

 y  ໄດ້ ນ�າ ສົ່ງ ເພື່ອ ຮັບຮອງ/ອະນຸມັດ ( ເຊັ່ນ ບ�່ ແມ່ນ ຮ່າງ ສ�າ ບັບຕົ້ນ)

 y ລວມ ເອົາ ບາງ ຈຸດ ສຸມ ທີ່ ຈະ ແຈ້ງ ກ່ຽວ ກັບ ຄົ້ນ ໜຸ່ມ ( ເຊັ່ນ ບ�່ ແມ່ນ ນະ ໂຍບາຍ ທົ່ວ ໄປ ທີ່ ມີ ຜົນ ສະ ທ້ອນ ສ�າລັບ ຄົນ ໜຸ່ມ ອັນ ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ປະ 
ຊາກອນ ທົ່ວ ໄປ,  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ເວົ້າ ເຖິງ ເຂົາ ເຈົ້າ ສະ ເພາະ)

 y ຂ�້ ມນູ ຈະ ໄດ້ ສັງ ລວມ ເຂ້ົາ ຢູ່ ໃນ ຕາຕະລາງ ຖ້າ ຫາກ ສາມາດ ເອົາ ໄດ້ ຈາກ ເອກະສານ ຕ່າງໆ ( ເຊ່ັນ ບ�່ ມ ີການ ຄ້ົນ ຄວ້າ ເພ່ີມ ເຕີມ ເພ່ືອ ຊອກ ຫາ ສະຖານະ 
ພາບ ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ, ການ ເຜີຍ ແຜ່, ອື່ນໆ.)

ຂ�້ມູນສ�າລັບການກ�ານົດແຜນງານ

ລາຍລະອຽດ
ຂອງອົງການ
ຈັດຕັ້ງ

ຊື່ ຂອງ ແຜນ 
ງານ/  ໂຄງ 
ການ, ເວັບ ໄຊ, 
ບຸກຄົນ ຕິດ ຕ�່

ປະເພດ
ແຜນງານ

ສາທາ, 
ສຶກສາ,  
ການ ຈ້າງ 
ງານ, ຂ�້ ມູນ 
ຂ່າວສານ, 
ການ ພັດທະ 
ນາ ທັກ ສະ, 
ການ ປົກ ປ້ອງ 
ທາງ ສັງຄົມ 
(ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ພັດ    
ທະນາ)

ກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍ

ມີ ຈຸດ ສຸມ ຕ�່ 
ກັບ ກຸ່ມ ສະ 
ເພາະ ໃດ 
ໜຶ່ງ ຂອງ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ບ� ່ກ່ຽວ 
ກັບ ອາຍຸ,  
ເພດ ຫຼື 
ຄວາມ ອ່ອນ 
ແອ ( ເຊັ່ນ 
ຄົນພິການ, 
ຜູ້ ຂາຍ 
ບ�ລິການ 
ທາງ ເພດ ທີ່ 
ຍັງ ໜຸ່ມ, ຜູ້ 
ໃຊ້ ຢາ ເສບ 
ຕິດ ທີ່ ຍັງ 
ໜຸ່ມ, 
ອື່ນໆ.)?

ການປົກ
ຄຸມດ້ານ
ພູມສັນ
ຖານ

ທົ່ວ ປະ ເທດ, 
ບາງ ເມືອງ ຫຼື 
ບາງ ແຂວງ

ເປົ້າໝາຍ
ແລະຈຸດປະ
ສົງຂອງແຜນ
ງານແລະ
ກອບເວລາ

ເປົ້າໝາຍ, 
ຈຸດປະສົງ ແລະ 
ໄລຍະເວລາຂອງ 
ໂຄງການແມ່ນ 
ຫຍັງ? ແມ່ນ 
ຫຍັງທີ່ໂຄງການ 
ຕ້ອງການບັນລຸ?

ມູນຄ່າ 

ມນູ ຄ່າ ຂອງ 
ແຜນ ງານ,  
ແຫຼ່ງທຶນ

ຄວາມ
ຍືນຍົງ

 

ແຜນ ງານ 
ດັ່ງກ່າວ 
ປະຕິບັດ ງານ 
ຕາມ ໂຄງ ສ້າງ 
ຂອງ ລັດຖະ 
ບານ ບ�່; ອາ 
ໃສ ແຫຼ່ງທຶນ 
ພາຍ ນອກ ບ�່; 
ຖ້າ ຫາກ 
ໂຄງການ ບ�່ 
ໄດ້ ປະຕິບັດ 
ໜ້າ ທີ່ ອີກ ຕ�່ 
ໄປ  ເຫດຜົນ 
ຍ້ອນ ຫຍັງ? 

ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງຄົນ
ໜຸ່ມ

ການວາງ 
ແຜນ, ການ 
ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ 
ບັດ, ການ 
ຕິດຕາມ  
ແລະ ປະ  
ເມີນ ຜົນ

ການ
ຕິດຕາມ
ແລະປະ
ເມີນຜົນ 

ມີ ລະບົບ 
ສ�າລັບ ການ 
ຕິດຕາມ ແຜນ 
ງານ ບ�່ ( ເຊັ່ນ 
ການ ປົກ ຄຸມ  
ແລະ ຄຸນ ນະ 
ພາ ບ);  ໄດ້ ຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ 
ການ ປະ ເມີນ 
ຜົນ ບ�່?  

ບັນທັດຖານ

ແຜນ ງານ/ ໂຄງການ ຄວນ ຈະ:

 y ສຸມ ໃສ່ ຄົນ ໜຸ່ມ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ (ມັນ ອາດ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ແຜນ ງານ ລວມ  ແຕ່ ຕ້ອງ ມີ ບາງ ອົງ ປະກອບ ສະ ເພາະທີ່ ເນັ້ນ ສະ ເພາະ ຄົນ ໜຸ່ມ)

 y ລະດັບ ຊາດ ຕາມ ທ�າ ມະ ຊາດ ຫຼື ຖ້າວ່າ ໃນ ລະດັບ ແຂວງ, ຄວນ ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ຄົນ ໜຸ່ມ ຈ�ານວນ ຫຼາຍ ພ� ສົມຄວນ

 y ບ�່ ວ່າ ກ�າລັງ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນ ປັດຈຸບັນ ຫຼື ຢູ່ ໃນ ແຜນ ( ເຊັ່ນ ມີ ເອກະສານ ໂຄງການ  ແລະ ການ ປະກອບ ທຶນ/ຮ່ວງ ງົບປະມານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນາ ເປັນ ຢ່າງ ດີ), ຫືຼ ຖ້າ ຫາກ ພິຈາລະນາ ວ່າ ເປັນການ ປະຕິບັດ ທ່ີ ດີ”  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ເຮັດ ໜ້າ ທ່ີ ໄດ້ ໃນ ປັດຈຸບັນ, ກ� ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕ້ັງ ປະຕິບັດ 
ໃນ ໄລ ຍະ 5 ປີຜ່ານມາ)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ4:ແຜນງານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລວມແລະບ�່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນການທົບທວນ

ແຜນງານ

ຕາຕະລາງ1:ບັນດາແຜນງານທີ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນການທົບທວນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ຊື່ແຜນງານ

1 ອົງການ ບັນ ເທົາ ທຸກ  ແລະ ພັດທະນາ            
Adventist (ADRA)

ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ຊາວ ໜຸ່ມ ຕ້ານ HIV/AIDS (YEAH)

2 ອົງການ AFESIP AFESIP

3 ອົງການ CARE ສາກົນ ປະຈ�າ ສປປ ລາວ  ແຜນ ງານ ສ�າລັບ ແມ່ຍິງ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ອ່ອນ ແອ; 
 ໂຄງການ ປູກ ຈິດ ສ�ານຶກ ດ້ານ ກົດໝາຍ  ແລະ ທັກ ສະ ຊີວິດ ສ�າລັບ ແມ່ຍິງ

4 ສູນ ຕ້ານ  ເອດ  ແລະ ພຕພ (CHAS) ສູນ ໃຫ້ ຄ�າ ປຶກສາ ສ�າລັບ ຜູ້ ຂາຍ ບ�ລິການ ເພດ ຍິງ

5 ສູນວັດທະນະທ�າ ເດັກ (ກະຊວງ ຖະ ແຫຼ ງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທ�າ  ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ), UNICEF

ໂຄງການ ກ່ຽວ ກັບ ວິທະຍ ຸ-  ໂທລະພາບ ສ�າລັບ ໄວ ລຸ້ນ

6 ສູນວັດທະນະທ�າ ເດັກ (ກະຊວງ ຖະ ແຫຼ ງຂ່າວ, 
ວັດທະນະທ�າ  ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ)

 ແຜນ ງານ ສົ່ງ ເສີມ ການ ອ່ານ

7 ອົງການ ຄຼິດສະ ຕຽນ ຂອງ ປະ ເທດ ນ� ເວ                
ປະຈ�າ ສປປ ລາວ (NCA)

 ໂຄງການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສ້າງຈິດ ສ�ານຶກ ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ບ�່ ດີ ຂອງ ການ 
ຄ້າມະນຸດ  ແລະ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ ໂດຍ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃກ້ ຄຽງ  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ

8 ອົງການ ຮຽນ ຮູ້ ຊຸມ ຊົນ ສາກົນ (Community 
Learning International)

ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ດ້ານ ການ ສຶກສາ ຂອງ ເດັກ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ             
ຢູ່ ຊຸມ ຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ

9 ອົງການ Friends International ເພື່ອນ ມິດ: ສ້າງ  ໂຄງການ ເດັກ ຂ້າງ ຖະໜົນ ແບບ ຍືນ ຍົງ

10 ອົງການ Handicap International ປ້ອງ ກັນ ອຸບັດ ເຫດ ທາງ ຖະໜົນ  ແລະ ຄວາມ ພິການ

11 ອົງການ ບ້ານ ຈຸດ ສຸມ ສາກົນ (VFI) ໜ່ວຍ ງານ ຕ້ານ ການ ຄ້າ ມະນຸດ

12 ສະມາຄົມ ທັກ ສະ ຊີວິດ ລາວ, ອົງການ Plan 
International

 ໂຄງການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃນ ການ ປ້ອງ ກັນ ຢາ ເສບ ຕິດ, ສິດທິ ຄວາມ  
ສະ ເໝີ ພາບ ຍິງ-ຊາຍ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ຮູ້ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໃນ ໂຮງຮຽນ  ແລະ 
ຊຸມ ຊົນ

13 ຄະນະ ຊາວ ໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດ ວັດ ລາວ ຫຼາຍ ໂຄງການ

14 ອົງການ ກາ ແດງ ລາວ  ໂຄງການ ກ່ຽວ ກັບການ ຂົນຂວາຍ ອາສາ ສະໝັກ ທີ່ ເປັນ ຊາວ ໜຸ່ມ ຂອງ 
ອົງການ ກາ ແດງ ລາວ  ໃນ ການ ຕ້ານ ອຸບັດ ເຫດ ຕາມ ຖະໜົນ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ 
ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນ ຕົ້ນ

15 ວິທະຍຸ ຊາວ ໜຸ່ມ ລາວ  ແລະ ອົງການ  UNICEF ຍົກ ລະດັບ ບົດບາດ ຂອງ ວິທະຍຸ ເພື່ອ ປະຕິບັດ ສິດທິ ຂອງ ຄົນ ໜຸ່ມ  ແລະ  
ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ ປະກົດ ຜົນ ເປັນ ຈິງ

16 LaoPHA  ໂຄງການ ຊ່ວຍ ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ດ�າລົງ ຊີວິດ ກັບ HIV/AIDS  
ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຂອງ ມັນ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ

17 LaoPHA  ໂຄງການ ກ່ຽວ ກັບ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກັບ ຜູ້ ຊາຍ

18 ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ (LWU) ສູນ ຊາວ ໜຸ່ມ ວຽງ ຈັນ

19 ກະຊວງ ສຶກສາ  ໂຄງການ ຫຼັກສູດ ທັກ ສະ ຊີວິດ

20 ກະຊວງ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ, ກົມ ອະນຸບານ  ແລະ ປະຖົມ 
ສຶກສາ

 ໂຄງການ Mekong Rainbow
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21 ກະຊວງ ສາທາ, ກະຊວງ ສຶກສາ, ອົງການ WHO, 
UNICEF  ແລະ  WFP

 ໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນ ທາດ ເຫຼັກ ປະຈ�າ ອາທິດ (WIFS)

22 ຫ� ສະໝຸດ ແຜ່ ງຊາດ, ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ ອົງການ 
Action With Lao Children (ALC)  ແລະ 
ສະມາຄົມ ອາສາ ສະໝັກ ສັນຕິ (SVA)

 ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ອ່ານ ແຫ່ງ ຊາດ 

23 ອົງການ Plan International (Belgium)  ໂຄງການ ສ້າງ ອົງການ ສັງຄົມ ພົນລະ ເຮືອນ ຈາກ ຂັ້ນ ບ້ານ: ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ, 
ສິດ  ແລະ ຄວາມ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ສ�າລັບໄວ ໜຸ່ມ ຂອງ ກຸ່ມ 
ຊົນ ເຜົ່າ

24 ອົງການ Power International ປັບປຸງ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ສຶກສາ ສ�າລັບ ເດັກ ພິການຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມ ໄຊ

25 ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ  ໂຄງການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ໄພພິບັດ ສ�າລັບ ເດັກ (DREC)

26 ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ລະບົບ ການ ປ້ອງ ກັນ ເດັກ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ເດັກ ປອດ ໄພ

27 ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ, ສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ການ ໂຄສະນາ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ສິດທິ ເດັກ ສາກົນ  ໂດຍ ຜ່ານ ວິທະຍຸ  ແລະ  
ໂທລະພາບ ສ�າລັບ ເດັກ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ;  ເດັກ ເປັນ ຕົວ ແທນ ຂອງ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ

28 ອົງການ UNESCO   ແຜນ ງານ ຄູ ເຄື່ອນ ທີ່ ( ແຜນ ງານ ຮຽນ ທຽບ ຊັ້ນ ປະຖົມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແລະ  
ແຜນ ງານ  ຮຽນ ທຽບ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

29 ອົງການ UNFPA  ແຜນ ງານ ກຸ່ມ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ໄວ ໜຸ່ມ

30 ອົງການ ອະນາ ໄມ ໂລກ (WHO)  ໂຄງການ ຄວບ ຄຸມ ການ ຕິດ ເຊື້ອພະຍາດ Soil-transmitted Helminth 
(STH) ສ�າ ລັບ ເດັກ ໄວ ເຂົ້າ ຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

31  ທະນາ ຄານ ໂລກ & ສະມາຄົມ ນັກທຸລະກິດ ໜຸ່ມ ຂອງ ລາວ  ໂຄງການ STEPS

32 ອົງການ World Education ຢູ່ ສປປ ລາວ (WEL) ໂຄງການ  ໃຫ້ການ ສຶກສາ   ແລະ ປູກ ຈິດ ສ�ານຶກກ່ຽວ ກັບ ລະ ເບີດ ບ�່ ທັນ ແຕກ 
(UXO) ສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ

33 ອົງການ ອາຫານ ໂລກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ແຜນ ງານ ອາຫານ ທີ່ ໂຮງຮຽນ

ຕາຕະລາງ2:ບັນດາແຜນງານທີ່ບ�່ໄດ້ລວມເອົາໃນການທົບທວນແຜນງານ

ຈ�າ
ນວນ

ອົງການຈັດຕັ້ງ ຊື່ ເຫດຜົນທີ່ບ�່
ໄດ້ລວມເອົາ

ຄ�າອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບ

1 ອົງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ການ ຮຽນ ຮູ້  ໄວ ຢູ່ ໃນ 
ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ 
(ELPS)

ບ�່ ໄດ້ ກວ ມ ເອົາ 
ເປົ້າ ໝາຍ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ພຽງພ�

 ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຕ່ ປີ 2006-2012 ຢູ່  ແຂວງ 
ຫຼວງ ພະ ບາງ,  ໄຊ ຍະ ບຸລີ  ແລະ ບ�ລິ ຄ�າ ໄຊ.  ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ ການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ ຄູ ກ່ອນ ເວລາ ປະຈ�າການ  ແລະ ປັບປຸງ ອັດຕາ ການ ຮັກສາ 
ນັກຮຽນ ຢູ່ ປ� 1  ແລະ ປ� 2. 

2 ອົງການ           
UNWOMEN

ສຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຊ້ 
ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຕ�່ ກັບ 
ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຍິງ  
ຢູ່ ສປປ ລາວ

ບ�່ ແມ່ນ           
ແຜນ ງານ

ການ ສຶກສາ ໄດ້ ຊອກ ຮູ້ ທັດສະນະ,  ແນວ ຄວາມ ຄິດ, ຄວາມ ຮູ້  
ແລະ ການ ປະຕິບັດ ຂອງ ຊາຍ ໜຸ່ມ  ແລະ ຍິງ ໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-18 ປີ 
ທີ່ ພົວພັນ ກັບ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ  ແລະ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຕ�່ ກັບ 
ແມ່ຍິງ  ແລະ  ເດັກ ຍິງ.

3 ອົງການ UNESCO ການ ທົບ ທວນ ນະ ໂຍ 
ບາຍ ສ�າລັບ ການ ຝຶກ 
ອົບຮົມ  ແລະ ການ ຮຽນ 
ຮູ້ ທາງ ດ  ້ານ ເຕັກນິກ  
ແລະ ວິຊາ ຊີບ 
(TVET) ສ�າລັບ  
ສປປ ລາວ

ບ�່ ແມ່ນ          
ແຜນ ງານ

ມີ ເປົ້າ ໝາຍ ເພື່ອ ກ�ານົດ ທາງ ເລືອກ ດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ເພື່ອ ປັບປຸງການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ ການ ຮຽນ ຮູ້ ທາງ ດ  ້ານ 
ເຕັກນິກ  ແລະ ວິຊາ ຊີບ (TVET) ຢູ່ ສປປ ລາວ. ສາມາດ ເຂົ້າ 
ເຖິງ ບົດ ລາຍ ງານ ໄດ້ ທີ່: http://www.unescobkk.org/
resources/e-library/publications/article/policy-
review-of-tvet-in-lao-pdr-unesco-2013/

http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/policy-review-of-tvet-in-lao-pdr-unesco-2013/
http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/policy-review-of-tvet-in-lao-pdr-unesco-2013/
http://www.unescobkk.org/resources/e-library/publications/article/policy-review-of-tvet-in-lao-pdr-unesco-2013/
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4 ອົງການ UNODC LAOK48: ບ�່ ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ອາຍ ຸ
10-24 ປີ

ການ ປ້ອງ ກັນ, ການ ປິ່ນປົວ  ແລະ ການ ກັບ ຄືນ ສູ່ ສັງຄົມ ຂອງ ການ 
ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ທີ່ ເປັນ ທາງ ເລືອກ  ເຖິງ 
ແມ່ນ ມີ ບາງ ອົງ ປະກອບ ພົວພັນ ກັບ ຄົນ ໜຸ່ມ ( ເຊັ່ນ ການ ໂຄສະນາ 
ຈິດ ສ�ານຶກ ຂອງ ພົນລະ ເຮືອນ, ວັນ ສາກົນ ຕ້ານ ຢາ ເສບ ຕິດ), ບ�່ ມີ 
ຈຸດ ສຸມ ກ່ຽວ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ.  

5  ອົງການ World 
Renew ( ແຕ່ ກ່ອນ 
ແມ່ນ CRWRC)

 ໂຄງການ ທົດ ລອງ  
ກ່ຽວ ກັບPreliterate 
Primer (PPP)

ມີ ການ ປົກ ຄຸມ 
ໃນ ວົງ ແຄບ

 ໂຄງການ ທົດ ລອງ ຂະໜາດ ນ້ອຍ (2011-2012) ຢູ່ ເມືອງໃໝ່,  
ແຂວງຜົ້ງ ສາລ.ີ  ໂຄງການ ປະກອບ ດ້ວຍ ການ ຮູ້ ໜັງ ສື ຂັ້ນ ພື້ນຖານ 
ມີ ການ ສະໜັບສະໜູນ, ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ  ແລະ ເຄື່ອງ ຊ່ວຍ ການ 
ສິດສອນ ຈ�ານວນ ໜຶ່ງ.  ໂຄງການ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ສະໜອງ ພື້ນ 
ຖານ ໃນ ການ ອ່ານ  ແລະ ຮູ້ ນັບເລກສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່ 
ທີ່ ເປັນ ນັກຮຽນ ( ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ຍິງ) ຜູ້ ທີ່ ບ�່ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ເວົ້າ 
ພາສາ ລາວ ໄດ້ ພຽງພ� ຫຼື ພື້ນຖານ ການ ສຶກສາ ເພື່ອ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ຫຼັກ 
ສູດ ການ ສຶກສານ ອກລະບົ ບແຕ່ ກ່ອນ.  ໄດ້ ຮັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ໃນ 
ເດືອນ ພຶດສະພາ 2012.

6 ອົງການ Good 
Neighbours 
International 
(GNI)

 ໂຄງການ ການ ສຶກສາ          
ທີ່ ອີງ ໃສ່ ຊຸມ ຊົນ

ບ�່ ມີ ຂ�້ ມູນ ພຽງພ� ມີ ເປົ້າ ໝາຍ ປັບປຸງ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ  ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ບ�ລິ 
ການ ການ ສຶກສາ ຢູ່ ສາມ ເມືອງ ຂອງ ແຂວງວຽງ ຈັນ. ກິດຈະກ�າ 
ປະກອບ ດ້ວຍ ການ ສ້າງ ຫ້ອງ ຮຽນ, ການ ສະໜອງ ເອກະສານ ດ້ານ 
ການ ສຶກສາ, ກິດຈະກ�າ ນອກຫຼັກສູດ  ແລະ  ແຜນ ງານ ສະໜັບສະ 
ໜູນ ເດັກ. 

7 ອົງການ Room to 
Read (RtR)  
ປະຈ�າ ລາວ

ບ�່ ມີ ຂ�້ ມູນ ພຽງພ� ດ�າ ເນີນ ງານ ຢູ່ ຫຼາຍ ເມືອງຂອງ ແຂວງບ�ລິ ຄ�າ ໄຊ, ອຸດົມ ໄຊ, ຜົ້ງ ສາລີ, 
ສາລະ ວັນ, ສະຫວັນ ນະ ເຂດ, ວຽງ ຈັນ  ແລະ  ໄຊ ຍະ ບຸລີ.  ແຜນ 
ງານ ດັ່ງກ່າວ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ເພີ່ມ ໂອກາດ ດ້ານ ການ ສຶກສາ ສ�າລັບ 
ເດັກນ້ອຍ ຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

8 ສູນ ພັດທະນາ ການ 
ສຶກສາ ສ�າລັບ ເດັກ 
(CEC)

ຫ�ສະໝຸດ ບ�່ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 
10-24 ປີ

ຫ�ສະໝຸດ ໄດ້ ເປີດ ໃນ ວັນ ລັດຖະການ  ແລະ ກິດຈະກ�າ ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ໃນ ທ້າຍ ອາທິດ. 

9 ສະມາຄົມ ສ�າລັບ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແລະ ບັນ 
ເທົາ ທຸກ ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ 
(AAR)

ບ�່ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 
10-24 ປີ

ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ສ�າລັບ ຄົນ ພິການ. 

10 ສະມາຄົມ ຄົນ ພິການ 
ເພດ ຍິງ ຂອງ ລາວ

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ  
ປະ ໂຫຍ ດມີ 
ຈ�ານວນ ຈ�າກັດ

ປະຈ�າ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ແລະ  ໃຫ້ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ 
ສ�າລັບ ແມ່ຍິງພິການ ອາຍ ຸ15-35 ປ ີ( ໃນ ປີ 2013 ມີ ພຽງ 35  
ໄດ້ ຮັບປະ ໂຫຍ ດຈາກ ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ).

11 ສູນ ພັດທະນາ ດອນ 
ກອຍ  ແລະ ນາ ໄຫ

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ  
ປະ ໂຫຍ ດມີ 
ຈ�ານວນ ຈ�າກັດ

ດ�າ ເນີນ ກິດຈະກ�າ  ແລະ  ເກ ມ ກັບ ເດັກນ້ອຍ ຈາກ ສູນ ທີ່ ປະຈ�າ ຢູ່ 
ບ້ານ, ນ�າພາ ໂດຍ ອາສາ ສະໝັກ 5-10 ຄົນ

12  ອົງການ ແຮງ ງານ 
ສາກົນ (ILO)

ບ�່ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 
10-24 ປີ

 ເຮັດ ວຽກ ກັບ ລັດຖະບານ ໃນ ການ ຮ່າງ ນະ ໂຍບາຍ ການ ຈ້າງ ງານ, 
ຊຶ່ງ ອາດ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕ�່ ກັບ ຄົນ ໜຸ່ມ,  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ກ�ານົດ ໃສ່ ຄົນ ໜຸ່ມ 
ສະ ເພາະ.   
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13 ຮ່ວມ ໃຈ ອາສາ ສະໝັກ 
(HJA)

 ແຜນ ງານ ອາສາ ສະໝັກ 
ນັກຮຽນ ຝຶກ ງານ

ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ  
ປະ ໂຫຍ ດມີ 
ຈ�ານວນ ຈ�າກັດ

ຮ່ວມ ໃຈ ອາສາ ສະໝັກ (HJA),  ແມ່ນ ສະມາຄົມ ບ�່ ຫວັງ ຜົນ ກ�າ ໄລ 
ຂອງ ລາວ (NPA),  ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ ອາສາ ສະໝັກ 
ນັກຮຽນຕັ້ງ ແຕ່ ເດືອນ ສິງຫາ 2010. ຈຸດປະສົງ ຂອງ ແຜນ ງານ 
ກວມ ເອົາ : ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ນ�້າ ໃຈ ອາສາ ສະໝັກ,  ເພີ່ມ ໂອກາດ ສ�າລັບ 
ແມ່ຍິງ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ ຊົນ ເຜົ່າ ຊົນນະບົດ ຢູ່ ປະ ເທດ ລາວ   ເພື່ອ 
ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນ ການ ພັດທະນາຊຸມ ຊົນ ຂອງ ຕົນ ເອງ;  ແລະ ສະໜອງ 
ທັກ ສະ  ແລະ ປະສົບ ການ ປະກອບສ່ວນ ຕ�່ ກັບ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ 
ໃນ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ  ໂອກາດ ໃນ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ ສ�າລັບຊາວ 
ໜຸ່ມ ຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ລຸ້ນທີ ໜຶ່ງ,  ໄດ້ ຮັບ ອາສາ ສະໝັກ 
15 ຄົນ  ແລະ  ໄປ ປະຈ�າການກັບ 8 ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ.  

14 ກະຊວງ ສາທາ  ໂຄງການ ສາທິດ ສັກ ຢາ 
ວັກ ແຊງ HPV

ບ�່ ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ ຄົນ 
ໜຸ່ມ ອາຍ ຸ
10-24 ປີ

 ໂຄງການ ຈະ ໄດ້ ເລີ່ ມຕົ້ນ ໃນ ປີ 2014, ຈະ ດ�າ ເນີນ ງານ ເປັນ ເວລາ 
ສອງ ປ,ີ  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂດຍ ກະຊວງ ສາທາ  ແລະ  ໄດ້ 
ຮັບ ທຶນ ຜ່ານ ພັນທະ ມິດ GAVI.  ໃນ ປີ ທີ ໜຶ່ງ  ໂຄງການ ຈະ ເລັ່ງ 
ໃສ່ ນັກຮຽນ ປະຖົມ ປ� 4  ແລະ ປ� 5, ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 9-10 ປີ  
ແລະ  ເດັກ ຍິງ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ເຂົ້າ  ໂຮງຮຽນ ອາຍ ຸ9 ປ,ີ ທີ່ ແຂວງວຽງ ຈັນ.   
ໃນ ປີ ທີ ສອງ,  ໂຄງການ ຈະ ເລັ່ງ ໃສ່ ນັກຮຽນ ປະຖົມ ປ� 4 ທີ່ 
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  ແລະ  ແຂວງວຽງ ຈັນ.  ໂຄງການ ຍັງ ຈະ 
ຊອກ ເບີ່ ງຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ໃນ ການ ເຊື່ອມ ສານ ແຜນ ງານ ຂ້າ ແມ່ 
ທ້ອງ ໃນ ປັດຈຸບັນ  ແລະ ກິ ດຈະ ກ�າ ໂພ ສະນາ ການ ສຶກສາ ອື່ນໆ ເຂົ້າ 
ໃນ ການ ສະໜອງ ແຜນ ງານ HPV  ໃນ ປີ ທີ 2. ການ ຂະຫຍາຍ ໄປ 
ທົ່ວ ປະ ເທດ  ໄດ້ ຄາດ ໄວ້ ພາຍຫຼັງ ການ ປະ ເມີ ນຜົນ ໂຄງການ ສາທິດ 
ດັ່ງກ່າວ.  

15 ສະມາຄົມ ຄົນ ພິການ 
ແຫ່ງ ຊາດ

 ໂຄງການ ທີ່ ເລັ່ງ ໃສ່       
ຊາວ ໜຸ່ມ

ບ�່ ມີ ຂ�້ ມູນ ພຽງພ� ສະມາຄົມ ຄົນ ພິການ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ ດ�າ ເນີນ ງານ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ   
ວຽງ ຈັນ  ແລະ  ແຂວງ ວຽງ ຈັນ. ກິດຈະກ�າ ຂອງ ສະມາຄົມ ດັ່ງກ່າວ 
ປະກອບ ມີ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ, ການ ບ�ລິການຈ້າງ ງານ  ແລະ 
ການ ໂຄສະນາ ຂົນຂວາຍ.  ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ ເລັ່ງ ໃສ່ 
ຊາວ ໜຸ່ມ ສະໜັບສະໜູນ ຊາວ ໜຸ່ມ ພິການ,  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ສະໜອງ ລາຍ 
ລະອຽດ ເພີ່ມ ເຕີມ. 

ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ກ�ານົດ 31  ແຜນ ງານ ວ່າ  ໄດ້ ເນັ້ນ  ໃສ່ ຄົນ ໜຸ່ມ ທີ່ ໄດ້ດ�າ ເນີນ ການ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ  ໃນ ປັດຈຸບັນ ຫຼື  ໃນ ໄລຍະ ເວລາ ຜ່ານ ມາ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກ� 
ຕາມ,  ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແຜນ ງານ ເຫຼົ່າ ນີ້ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ຢ່າງ ເໝາະ ສົມ  ແລະ ດ້ວຍ ເຫດ ນັ້ນ ຄວາມ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ຂອງ ແຜນ ງານ ສ່ວນ  ໃຫຍ່ ແມ່ນບ�່ 
ຈະ ແຈ້ງ. ຂົງ ເຂດ ທີ່ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນ ການ ກ�ານົດ ແຜນ ງານ ຮ່ວມ ກັນ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ໃນ ອະນາຄົດ ກວມ ເອົາ ການ ນ�າ ໃຊ້ ເຫຼົ້າ  ແລະ ຢາ ເສບ 
ຕິດ, ສຸຂະພາບ ຈິດ, ການ ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມ ພິການ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາ ຊີບ  ແລະ  ໂອກາດ ໃນ ການ ຈ້າງ ງານສ�າລັບຄົນ ໜຸ່ມ.

ຈ�ານວນ ແຜນ ງານ ທີ່ ເລັ່ງ ໃສ່ ໄວ ໜຸ່ມ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ອາດ ເປັນ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຕ�່າ  ເກີນ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ເນື່ອງ ຈາກ ມີ ການ ລາຍ ງານ ແບບ ສັງ 
ລວມ  ແລະ ພາຍ ໃຕ້ ການ ລາຍ ງານ ຂອງ ລັດຖະບານ  ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ທ່ີ ເປັນ ຜູ້ສະໜອງ ການ ບ�ລິການ. ຜູ້ສະໜອງ ແຜນ ງານ ຈ�ານວນ ໜຶ່ງ ໄດ້ ໃຫ້ ຂ�້ ມູນ 
ຫາຼຍ ກວ່າ ໜຶງ່ ແຜນ ງານ ພາຍ ໃຕ້ ຈດຸປະສົງ ອນັ ດຽວ ກັນ, ການ ສະໜອງ ທນຶ  ແລະ M&E. ຕວົຢ່າງ LYU  ໄດ້ ສະໜອງ ຂ�້ ມູນ ຮ່ວມ ໃຫ້ ແກ່ 13  ແຜນ ງານ. 
ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ໄດ້ ຖືກ ນັບ ເປັນ ແຜນ ງານ ດຽວ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ມັນ ເປັນ ໄປ ບ�່ ໄດ້ ທີ່ ຈະ ແຍກ ຂ�້ມູນ ແຕ່ລະ ແຜນ ງານ. 

ຂ�້ ຈ�າກັດ ອີກ ຢ່າງ ໜຶ່ງ ກ� ຄື ການ ກ�ານົດ  ແຜນ ງານ ຕ່າງໆ  ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ຕອບ ສະໜອງ ຕ�່ ກັບ ຂ�້ ສະ ເໜີ ຂ� ຂ�້ ມູນ  ແລະ  ເພື່ອ ສະໜອງ ຂ�້ ມູນ ທີ່ ມີ 
ຢ່າງ ເປີດ ກວ້າງ.  ແຜນ ງານ ຕ່າງ ໆ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ເນັ້ນ ໃສ່ສ�າ ເພາະ ຊາວໜຸ່ມ ຫຼື ຄົນ ໜຸ່ມ  ແຕ່ ມີ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍ ດຈ�ານວນ ຫຼາຍ ຢູ່ ໃນ ກຸ່ມ ອາຍຸ ດັ່ງກ່າວ ອາດ ບ�່ 
ໄດ້ ພິຈາລະນາ ວ່າ ເປັນ ແຜນ ງານ ທ່ີ ເນ້ັນ ໃສ່ ຄົນ ໜຸ່ມ,  ແລະ ດ້ວຍ ເຫ ດນັ້ນ  ແຜນ ງານ ໃນ ລັກສະນະ ນີ້ ຈຶ່ງ ບ�່ ໄດ້ ຖືກ ສົ່ງ ມາ ຮັບ ການ ທົບ ທວນ. ນອກ ນັ້ນ,  
ແຜນ ງານ ທີ່ ໄດ້ ສັງ ລວມ ໃນ ການ ທົບ ທວນ ອາດ ເປັນການລ�າອຽງ ຕ�່ ກັບ ການຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ ທີ່ ດ�າ ເນີນ ການ ເປັນ ພາສາ ລາວ ຫຼື ພາສາ ອັງກິດ. 

 ໃນ ທີ່ ສຸດ,  ໂດຍ ທ່ົວ ໄປ ແລ້ວ ມີ ຂ�້ມູນ ທ່ີ ບ�່ ພຽງພ� ຕ�່ ກັບ ທັດສະນະ ຂອງ ຄົນ ໜຸ່ມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ທ່ີ ໄດ້ ສະໜອງ ໃຫ້  ແລະ ດ້ວຍ ເຫດ ນ້ັນ, ມັນ 
ເປັນ ໄປ ບ�່  ເພື່ອ ປະ ເມີນ ວ່າ ໄວ ໜຸ່ມ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ ເຂົ້າ ໃຈ,  ເຂົ້າ ເຖິງ  ແລະ ຮັບ ຮູ້ ການ ບ�ລິການ ແນວ ໃດ.
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ຮູບ1:ແຂວງເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານສ�າລັບຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ(ຈ�ານວນ=33)
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ5:ນະໂຍບາຍ,ກດົໝາຍແລະຍຸດທະສາດທີລ່ວມໃນການທບົທວນ

ນະໂຍບາຍ

ກົດໝາຍ ປີ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�າເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) 2012

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�າເນີນຄະດີອາຍາ 2004

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາ [ລວມທັງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ] 2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ 2007

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 2010

ກົດໝາຍຄອບຄົວ 2008

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາ ສຸຂະພາບ 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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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ7:ລາຍລະອຽດຂອງການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ເກັບກ�າຂ�້ມູນມືໜຶ່ງ

ຕາຕະລາງ1:ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ/ການສົນທະນາກຸ່ມ

ສະຖານທີ່(ແຂວງ) ສະພາບພື້ນທີ່ ການສົນທະນາກຸ່ມຈຸດສຸມ(FGDs) ເຫດຜົນ

ພາກເໜືອ: ແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ (LPB)

i) ຊົນນະບົດ; 
ii) ຊົນນະບົດບ�່   

ມີເສັ້ນທາງ; 
iii) ຕົວເມືອງ

ຂ�້ສັງເກດ:
ຈະໄດ້ເລືອກ
ເອົາໜຶ່ງບ້ານຢູ່
ໃນແຕ່ລະເຂດ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14ປ ີ(ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ຢູ່ 
ເຂດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງ

ສ�າລັບເຫດຜົນດ້ານການເປັນຕົວແທນ 
ດ້ານພູມສັນຖານ, ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າການ 
ເກັບກ�າຂ�້ມູນມືໜຶ່ງອາດດ�າເນີນຢູ່ 1 
ແຂວງພາກເໜືອ, 1 ແຂວງ ພາກກາງ 
ແລະ 1 ແຂວງ ພາກໃຕ້. 

ເທດສະບານ (ແລະ ແຂວງ) ຂອງແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້
ຖືກກ�ານົດເປັນສະຖານທີ່ສ�າລັບການສົນ
ທະນາກຸ່ມຈຸດສຸມໃນຕົວເມືອງ ເພາະເປັນ
ໜຶ່ງໃນຈຸດສູນກາງຂອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່
ສຸດໃນປະເທດ.119 ນອກນັ້ນ, ທັງສອງ 
ແຂວງຍັງມີເຂດຊົນນະບົດແທ້ເພື່ອສົມ 
ທຽບກັນ. 

ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການສົມທຽບ, ເຂດຕົວ 
ເມືອງ, ຊົນນະບົດ ແລະ ຊົນນະບົດບ�່ມີ 
ເສັ້ນທາງຈະຖືກປຽບທຽບຢູ່ໃນແຂວງ 
ໜຶ່ງ (ເຊັ່ນ ຫຼວງພະບາງ). ນອກຈາກນັ້ນ, 
ແຕ່ລະປະເພດຂອງພື້ນທີ່ຈະໄດ້ສົມທຽບ
ກັນຢ່າງໜ້ອຍສອງແຂວງ. 

ແຂວງ ອັດຕະປື, ເປັນແຂວງຊົນນະບົດທີ່
ມີຊົນເຜົ່າຫຼາກຫຼາຍ, ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ 
ເປັນສະຖານທີ່ຕ່າງໜ້າທາງພາກໃຕ້. 

ທັງສາມແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກກ�່
ມີບັນຫາສະເພາະທີ່ີມີຜົນກະທົບຕ�່ກັບ 
ຊາວໜຸ່ມ (ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະ 
ເທດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະ 
ເທດ, ການຄ້າຂາຍທາງເພດ, ການທ�າມາ 
ຫາກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ການຕັດໄມ້, 
ອື່ນໆ.). 

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19ປີ
ຢູ່ ເຂດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງ

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

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ

ທັງໝົດ:14FGDs

ພາກກາງ: ແຂວງ 
ສະຫວັນນະເຂດ 
(SVN)

i) ຊົນນະບົດ; 
ii) ເຂດຕົວເມືອງ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14ປ ີ(ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ຢູ່ 
ເຂດຕົວເມືອງ

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

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດຕົວເມືອງ

ລວມ:10FGDs

ພາກໃຕ້: ແຂວງ 
ອັດຕະປື (ATP)

i) ເຂດຊົນນະ 
ບົດ; 

ii) ເຂດຊົນນະ   
ບົດບ�່ມີ 
ເສັ້ນທາງ; 

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14ປ ີ(ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ຢູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 15-19ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດບ�່ມີເສັ້ນທາງ

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

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດບ�່ມີເສັ້ນທາງ

 � 2 FGDs ກັບຊາວໜຸ່ມ (ເພດຊາຍ&ເພດຍິງ) ອາຍຸ 20-24ປີ
ຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ

ລວມ:10FGDs

ລວມຍອດ(3ແຂວງ):34FGDs

119 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບ�່ໄດ້ກ�ານົດເອົາ, ເພາະການວິເຄາະຂ�້ມູນມືສອງເຫັນໄດ້ວ່າມີຂ�້ມູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢູ່ແລ້ວ.
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ຕາຕະລາງ2:ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກແລະການສົນທະນາກຸ່ມຈຸດສຸມ

ພື້ນທີ່(ແຂວງ) ສະພາບພື້ນທີ່ ສ�າພາດ/ການສົນທະນາກຸ່ມ

ລະດັບ ຊາດ:          
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ

ຕົວ ເມືອງ  y ບັນດາກົມຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ສປຊ, INGOs,  ແລະ ສະມາຄົມ ບ�່ ຫວັງ ຜົນ ກ�າໄລ   
ທີ່ ມີ ແຜນ ງານ ທີ່ ເນັ້ນ ໃສ່ ຊາວ ໜຸ່ມ 

 y ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ
 y ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ຄວາມ ພິການ ບາງ ຢ່າງ
 y ຜູ້ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ 

 ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ (LPB) ຕົວ ເມືອງ  y ພ�່ ແມ່ (ຂອງ ເດັກ ອາຍຸ 10-24 ປີ)
 y ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກັ່ຍຂັ້ນ ບ້ານ (ນາຍບ້ານ/ຮອງ ນາຍບ້ານ,  ແນວ ລາວ, ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແມ່ຍິງ  ແລະ ຄູ ອາຈານ  
ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ)

 y ຜູ້ ຕ່າງ ໜ້າ ຂັ້ນ ເມືອງ ຂອງ ຫ້ອງການ ສາທາ  ແລະ ສຶກສາ, ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແມ່ຍິງ, ກ�າມະບານ, ຕ�າຫຼວດ
 y ຄູບາ
 y ຄະນະ ກ�າມະການ ຊາວ ໜຸ່ມ ຂັ້ນ ແຂວງ
 y  ເຈົ້າ ຂອງ ສະຖານ ທີ່ ບັນ ເທີ ງ

 ແຂວງ ສະຫວັນ ນະ ເຂດ (SVN) ຊົນນະບົດ  y ພ�່ ແມ່ (ຂອງ ເດັກ ອາຍຸ 10-24 ປີ)
 y ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກັ່ຍຂັ້ນ ບ້ານ (ນາຍບ້ານ/ຮອງ ນາຍບ້ານ,  ແນວ ລາວ, ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແມ່ຍິງ  ແລະ ຄູ ອາຈານ  
ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ)

 y ຜູ້ ຕ່າງ ໜ້າ ຂັ້ນ ເມືອງ ຂອງ ຫ້ອງການ ສາທາ  ແລະ ສຶກສາ, ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແມ່ຍິງ, ກ�າມະບານ, ຕ�າຫຼວດ
 y ຄະນະ ກ�າມະການ ຊາວ ໜຸ່ມ ຂັ້ນ ແຂວງ
 y  ເຈົ້າ ຂອງ ສະຖານ ທີ່ ບັນ ເທີ ງ

 ແຂວງ ອັດ ຕະປື (ATP)  ເຂດ ຊົນນະບົດ  
ບ�່ ມີ ເສັ້ນທາງ

 y ພ�່ ແມ່ (ຂອງ ເດັກ ອາຍຸ 10-24 ປີ)
 y ໜ່ວຍງານ ໄກ່ ເກັ່ຍຂັ້ນ ບ້ານ (ນາຍບ້ານ/ຮອງ ນາຍບ້ານ,  ແນວ ລາວ, ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແມ່ຍິງ  ແລະ ຄູ ອາຈານ  
ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ບ�ລິການ ສຸຂະພາບ)

 y ຜູ້ ຕ່າງ ໜ້າ ຂັ້ນ ເມືອງ ຂອງ ຫ້ອງການ ສາທາ  ແລະ ສຶກສາ, ຊາວ ໜຸ່ມ,  ແມ່ຍິງ, ກ�າມະບານ, ຕ�າຫຼວດ
 y ຄະນະ ກ�າມະການ ຊາວ ໜຸ່ມ ຂັ້ນ ແຂວງ
 y  ເຈົ້າ ຂອງ ສະຖານ ທີ່ ບັນ ເທີ ງ

ບັນທັດຖານໃນການເລືອກເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານໃນກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະ

ບັນທັດຖານ ທີ່ ມີ ລັກສະນະ ອະທິບາຍ ( ເຊັ່ນ  ແຍກ  ເປັນ ກຸ່ມ ສົນທະນາ ສະ ເພາະ):

. 1  ເພດ ( ເພດ ຊາຍ/ ເພດ ຍິງ)

. 2 ກຸ່ມ ອາຍ ຸ(10-14; 15-19; 20-24 ປ)ີ

ບັດ ທັດ ຖານ ໃນ ການ ຄັດ ເລືອກ ເພີ່ມ ເຕີມ ສ�າລັບ ທຸກ ກຸ່ມ ສົນທະນາ ສະ ເພາະ:

. 1 ຊາວ ໜຸ່ ນທີ່ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ບ�່ ໄດ້ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ

. 2 ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ວຽກ ເຮັດ  ແລະ ບ�່ ມີ ວຽກ ເຮັດ

. 3 ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ແຕ່ງ ງານ ແລ້ວ  ແລະ  ໂສດ

. 4 ຊາວ ໜຸ່ມ ຈາກ ຊົນ ເຜົ່າ ຕ່າງໆ (ຕາມ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຢູ່ ໃນ ແຕ່ລະ ສະພາບ ພື້ນ ທີ)່ 

. 5 ສະມາຊິກ  ແລະ ບ�່ ແມ່ນ ສະມາຊິກ ຂອງຊາວ ໜຸ່ມ
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ຕາຕະລາງ3:ພາບລວມຂອງກຸ່ມຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ດ�າເນີນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ(LPB),ອັດຕະປື(ATP),
ສະຫວັນນະເຂດ(SVK)ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(VC)

ກຸ່ມຈຸດສຸມ

ຫຼພບ ອຕປ ສຫນ ນວ ລວມ

ຕົວເມືອງ

ຊາວ ໜຸ່ມ

10-14 0 0 2  2

15-19 2 0 2  4

20-24 2 0 2  4

ພ�່ ແມ່ 1 0 1  2

ອ�າ ນາດການ  ປົກຄອງບ້ານ 1 0 1  2

ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ເມືອງ 1 0 0  1

ສະຖານ ບັນ ເທີ ງ 1 0 0  1

ຂຸ ບາ 1 0 0  1

ມະຫາ ໄລ 0 0 0 2 2

ຊົນນະບົດ

ຊາວ ໜຸ່ມ

10-14 2 2 0  4

15-19 2 2 2  6

20-24 2 2 2  6

ພ�່ ແມ່ 1 1 1  3

ອ�າ ນາດການ  ປົກຄອງບ້ານ 1 1 1  3

ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ເມືອງ 0 0 1  1

ສະຖານ ບັນ ເທີ ງ  0 0 1  1

ຊົນນະບົດ
ທີ່ມີເສັ້ນທາງ
ເຂົ້າເຖິງຍາກ

ຊາວ ໜຸ່ມ

10-14 0 0 0  0

15-19 2 2 0  4

20-24 2 2 0  4

ພ�່ ແມ່ 1 1 0  2

ອ�າ ນາດການ  ປົກຄອງບ້ານ 1 1 0  2

ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ ເມືອງ 0 1 0  1

ສະຖານ ບັນ ເທີ ງ  0 1 0  1

ລວມ 23 16 16 2 57
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ຕາຕະລາງ4:ຜູ້ຕອບການສ�າພາດຂອງຜູ້ຂ�້ມູນຫຼັກ

ການສ�າພາດຜູ້ໃຫ້ຂ�້ມູນຫຼັກ

VC
ອົງການ IOM 1
ອົງການ Care ສາກົນ 1
ອົງການ ແຮງ ງານ ສາກົນ (ILO) 1
ສະມາ ຄົມ ຄົນ ພິການ ລາວ 1
ອົງການ UNODC 1
ກະຊວງ ສາທາ 1
ສູນ ສຸຂະພາບ ແມ່  ແລະ  ເດັກ 1
ກະຊວງ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ 1
ກະຊວງ  ແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ 1
ກະຊວງ  ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ 1
ລວມ 10
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ8:ສະຫຼຸບສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ
1. ສຸຂະພາບ

ແຂວງ ຊົນນະບົດ ຕົວເມືອງ

ອັດ ຕະປື ນ�າ ໃຊ້  ຢາ ບ້າ 120  ເພື່ອ ຄວາ ມມ່ວນ ຊື່ນ  ແລະ   ເມື່ອຍ ລ້າ.  ເປັນ ໄຂ້ຍຸງ ຍ້ອນ 
ຂາດ ການ ນ�າ ໃຊ້ ມຸ້ງ,  ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ປ່າ ເພື່ອ ຫາ ໄມ້ຂະ ຍຸງ. ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ບັງ 
ຄັບ ເອົາ ລູກ ອອກ.  ແຕ່ງງານ ເມື່ອ ອາຍຸ ພຽງ 12 ປີ. ການ ເຈັບ ເປັນ  ເກີດມາ 
ຈາກ ອາຫານ/ສຸຂະ ອະນາ ໄມ ສ່ວນ ຕົວ. ມີ ການ ນ�າ ໃຊ້ ເຫຼົ້າ, ພົວພັນ ກັບ 
ການ ຕີ ກັນ  ແລະ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ ວາຈາ ໃນ ຄອບຄົວ. ຂາດ ເງິນ ທີ່ 
ຈະ ຈ່າຍ ຄ່າປິ່ວປົວ/ຜ່າຕັດ  ເຮັດ ໃຫ້ ເສຍ ຊີວິດ. ບັນຫາ ການ ດູ ແລ ສຸຂະພາບ 
ແຂ້ວ. ຂາດ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ, ພຕພ, ລົງ ຂາວ. 
ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ "ສາມ ສະອາດ121" ລະຫວ່າງ ເດັກ ຍິງ ກາ ຍຸ 15-19 ປີ.

ບ�່ ມີ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ

ຫຼວງ ພະ ບາງ  ໃຊ້  ຢາ ບ້າ  ເພາະ ເມື່ອຍ ລ້າ.   ເປັນ ໄຂ້ ມາ ເລ ເຣຍຈາກ ການ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ສະ 
ໜາມ  ແລະ ປ່າ.  ເດັກນ້ອຍ ເປັນ ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ. ນ�າ ໃຊ້ ເຫຼົ້າ ເຮັດ ໃຫ້ ເປັນ 
ໄຂ້ ມາ ເລ ເຣຍ ຖ້າ ບ�່ ດັ່ງ ນັ້ນ ກ� ່ມີ ບາງ ບັນຫາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ດື່ມ. ເວົ້າ ໜ້ອຍ 
ໜຶ່ງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເອົາ ລູກ ອອກ.  ໂຄງ ລ່າງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ ທີ່ ຈ�າກັດ, ຂາດ 
ການ ສະໜອງ ຢາ. ນ�້າ ບ�່ ສະອາດ ເປັນ ບັນຫາ ສ�າລັບ ພະຍາດ ໄຂ່ຫຼັງ.  ໄຂ້ 
ອອກ ຕຸ່ມ  ແລະ ອາດ ເປັນ  ໂປ ລິ ໂອ ( ເປັນ ລ່ອຍ) ຄິດ ວ່າ ພົວພັນ ກັບ ລະດູ 
ການ. ຂາດ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະພາບ ທາງ ເພດ, ອະນາ ໄມ.

ການ ນ�າ ໃຊ້  ຢາ ບ້າ  ເພື່ອ ຄວາມ ມ່ວນ ຊື່ນ.  ໄພອັນຕະລາຍຂອງ 
ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ ສ�າລັບ ພະນັກງານ ຮ້ານ ອາຫານ. ຂາດ ຄວາມ ຮູ້ 
ກ່ຽວ ກັບ ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ (ບ�່ ມີມຸ້ງເປັນ ວິທີ ການ ປ້ອງກັນ). ການ 
ໃຊ້ ເຫຼົ້າ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ເຈັບ ເປັນ  ແລະ ການ ບາດ ເຈັບ ທາງ ທ້ອງ 
ຖະໜົນ. ສົນທະນາ ຫຼາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເອົາ ລູກ ອອກ. ບັນຫາ 
ກ່ຽວ ກັບ ຄຸນ ນະພາ ບນ�້າ. ພຕພ/ການ ຖືພາ ທີ່ ບ�່ ຕ້ອງການ ຈາກ 
ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ທີ່ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປ້ອງ ກັນ. ຄວາມ ອາຍ ປ້ອງ 
ກັນ ບ�່ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ປິ່ນປົວ.

ສະຫວັນ ນະ ເຂດ  ໃຊ້  ຢາ ບ້າ  ຍ້ອນ ເມື່ອຍ ລ້າ ສ�າລັບ ກຸ່ມ ຜູ້ ມີ ອາຍຸ  , ຜູ້ ໜຸ່ມ ນ້ອຍ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ, 
ກາວ  ເພື່ອ ຄວາມ ບັນ ເທີ ງ, ການສະ ແດງ ອອກ.  ເດັກຍິງ (10-14 ປີ)     
ມີ ຈຸດ ສ�ານຶກ ສູງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເອົາ ລູກ ອອກ.  ເປັນ ຫ່ວງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ສູບ 
ຢາຫຼາຍ ກວ່າ ການ ກິນ ເຫຼົ້າ. ນ�າ ໃຊ້ ໝ� ຢາ ພື້ນ ເມືອງ  ແລະ ການ ປິ່ວປົວ ແບບ 
ດັ້ງ ເດີມ. ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ດູ ແລ ສຸຂະພາບ ຈ�າກັດ ໂດຍ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ 
ການ ເດີນທາງ/ປິ່ນປົວ.

ການ ລອງ  ຢາ ບ້າ  ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ການ ຕິດ ຢາ ບ້າ. ພົວພັນ ກັນ ຫຼາຍ 
ສົມຄວນ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ. ບາງ ຄົນ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ບ້າ  ຍ້ອນ 
ຄວາມ ເມື່ອຍ ລ້າ.  ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ ລະບາດ ຍ້ອນ ຂາດ ສິ່ງອ�າ 
ນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ດູ ແລ, ກຸ່ມ ຄົນ. ບ�່ ມີ ທຶນ ໃນ ການ 
ປິ່ນປົວ. ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ແຕ່ງງານ ແລ້ວຖື ເຊື້ອ HIV. ການ ກິນ ເຫຼົ້າ ຕິດ 
ພັນ ກັບ ການ ຕີ ກັນ  ແລະ  ແຂ່ງຂັນ ກັນ.  ໂຮງງານ ຢາສູບ ແມ່ນ 
ແຫຼ່ງມົນ ລະ ພິດ ທາງ ອາການ ທີ່ ສ�າຄັນ. ການ ເຈັບ ເປັນ ເນື່ອງ ຈາກ 
ຂາດ ສຸ ຂະ ນາ ໄມ ສ່ວນ ບຸກຄົນ.

2. ວຽກງານສຶກສາ

ແຂວງ ຊົນນະບົດ ຕົວເມືອງ

ອັດ ຕະປື ຂາດ ເງິນ ສ�າລັບ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໃນ ໂຮງຮຽນ, ການ ຂົນ ສົ່ງ. ຄູ ນ�າ ໃຊ້ ການ 
ລົງ ໂທດ ທາງ ຮ່າງ ກາຍ "ຕີ".  ໂຮງຮຽນ ຢູ່ ໄກ. ອອກ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອ 
ເຮັດ ວຽກ ຊ່ວຍ ພ�່ ແມ່ ຢູ່ ໄຮ່, ສວນ ກາ ເຟ ຫຼື  ໂຮງສີ.  ເຂດ ຊົນນະບົດ 
ທີ່ ມີ ເສັ້ນທາງ,  ເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງການ ສືບ ຕ�່ ການ ສຶກສາ  ແຕ່ ວ່າ ນັກ 
ຮຽນ  ເກັ່ງ ສອງ ຄົນ ທ�າ ອິດ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ການ ສຶກສາ.  ໂຮງ 
ຮຽນ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ ນອກຈາກ ສ່ຽງ ຕ�່ ການ ສູບຢາ. ການ ຕີ ກັນ  
ແລະ ຢອກ ກັນ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ເຮັດ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ມັກ ໂຮງຮຽນ.  ໃຊ້ 
ເວລາ ຫວ່າງ ຢູ່ ປ່າ ຫາ ຟືນ ເພື່ອ ມາ ເຮັດ ກິນ ຫຼື ຫາ ໄມ້ ຂະ ຍຸງ ໄປ ຂາຍ, 
ພັກຜ່ອນ ກັນ ໝູ່ ເພື່ອນ.  ເດັກ ຍິງ ເອົາ ຟືນ  ແລະ ຕັກນ�້າ.  ໃນ ເວລາ 
ພັກ ຮຽນ  ເດັກ ຍິງ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ບ້ານ,  ເດັກ ຊາຍ ອາດ ຊອກ ເຮັດ ວຽກ 
ທີ່ ໄດ້ ເງິນ ຕອບ ແທນ ຢູ່ ໃນ S&B, ຫາ ເຄື່ອງ ປ່າຂອງ ດົງ ,  ເຮັດ ວຽກ 
ຢູ່ ສວນ.  ໄລຍະທາງ, ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ການ ເຈັບ ເປັນ  ເຮັດ 
ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ສາມາດ ສ�າ ເລັດ ການ ສຶກສາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.

ບ�່ ມີ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ

120 ຢາບ້າ: methamphetamine
121 ສາມສະອາດ: ນ�້າສະອາດ, ຢູ່ສະອາດ, ກິນອາຫານສະອາດ 
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ຫຼວງ ພະ ບາງ ພ�່ ແມ່ ບ�່ ສະໜັບສະ ໜູນຄວາມ ຕ້ອງການ ສ�າລັບ ການ ສຶກສາ.  ໂດຍ 
ສະ ເພາະ ກັບ ເດັກ ຍິງ ທີ່ ອອກ ໂຮງຮຽນ  ເພື່ອ ໄປ ແຕ່ງງານ ເມື່ອ ອາຍຸ 
14-15 ປີ.  ເດັກ ຊາຍ ອອກ ໂຮງຮຽນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ.  ເດັກ ຍິງ ມີ ທັດ 
ສະນະ ທີ່ ດີ  ແລະ ອອກສຽງສ�າລັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ເພື່ອ ຈະ  ໄປໂຮງຮຽນ  ແລະ ຄຸນຄ່າ ຂອງ ການ ສຶກສາ. ໃນ ເວລາ 
ຫວ່າງ,  ເດັກ ນ້ອຍຫຼິ້ນ.  ໃນ ເວລາ ພັກ ຮຽນ,  ໄວ ໜຸ່ມ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ 
ໃນ S&B ຫຼື  ໄປ ຕ່າງ ແຂວງ. ນັກຮຽນ ເວົ້າ ເຖິງ ຄູ ອາຈານ ຕີ ເຂົາ ເຈົ້າ 
ຢູ່ ໃນ ຫ້ອງ ຮຽນ. ຊາວ ໜຸ່ມ ຫຼາຍ ຄົນ ຢາກ ເປັນ ຄູ ອາຈານ  ເມື່ອ ເຂົາ 
ເຈົ້າ  ໃຫຍ່ ຂຶ້ນ. ຊາວ ໜຸ່ມ ບາງ ຄົນ ຢາກ ເຂົ້າ ຮ່ວມກ�າລັງ ຕ�າຫຼວດ 
(ທັງ ເພດ ຍິງ& ເພດ ຊາຍ)

ຊາວ ໜຸ່ມ ອາດ ອອກ  ໂຮງຮຽນ ໄປ ເຮັດ ທຸລະ ກິດ.  ແລະ 
ອອກ ໂຮງຮຽນ ໄປ ແຕ່ງງານ  ແລະ ຍ້ອນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ.  ເດັກ 
ຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ 20-24 ປີ ມີ ຄວາມ 
ມຸ້ງ ຫວັງ ແຮງ ກ້າ ສ�າລັບ ວຽກ ງານ ທີ່ ມີ ທັກ ສະ. ການ ນ�າ ໃຊ້ 
ຢາ ເສບ ຕິດ  ແລະ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ໃນ ໂຮງຮຽນ ເຮັດ ໃຫ້ 
ຊາວ ໜຸ່ມ ຮູ້ສຶກບ�່ ປອດ ໄພ.  ໂຮງຮຽນ ທັນ ສະ ໄໝ, ມີ ແອ 
ເຢັນ  ແລະ ບ�່ ມີ ການ ຕ�່ ວ່າ ກ່ຽວ ກັບ ສະພາບ ການ ຮຽນ ຮູ້. 
ຕ້ອງການ ການ ສະໜັບ ສະໜູນ ໃຫ້ ນັກຮຽນ ເກັ່ງ ໄດ້ ສືບ ຕ�່ 
ຮຽນ .

ສະຫວັນ ນະ ເຂດ ຊາວ ໜຸ່ມ  ແລະ  ໄວ ໜຸ່ມ ບາງ ຄົນ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ຟາ ມ  ແລະ ບ�່ ໄດ້ ເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ. ອອກ ໂຮງຮຽນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ຟາ ມຂອງ ຄອບຄົວ.  
ເດັກ ຊາຍ ມັກ ຈະ ສ�າ ເລັດ ການ ສຶກສາ. ຫັດຖະກ�າ, ການ ຫາ ອາ 
ຫານ, ວຽກ ເຮືອນ ການ ຊານ ໃນ ເວລາ ຫວ່າງ (ບ�່ ໄດ້ ຫຼິ້ນ ກິລາ).  
ໂຮງຮຽນ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແຕ່ ການ ເດີນທາງ ໄປ ສະຖານ ທີ່ ດັ່ງ 
ກ່າວ ອາດ ມີ ຄວາມ ອັນຕະລາຍ. ຂາດ ເດີ່ນ ໂຮງຮຽນ ສ�າລັບ ເຮັດ ກິດ 
ຈະ ກ�າ.  ເດັກ ຊາຍ ມີ ປາກ ມີ ສຽງ ຫຼາຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຮຽນ,  ໂຮງ 
ຮຽນ. ເວລາ ພັກ ຮຽນ ສຸມ ໃສ່ ວຽກ ປູກຝັງ.  ເດັກ ຍິງ ຕ້ອງການ ແຕ່ງ 
ການ ຫຼັງຮຽນ ຈົບ.  ເດັກ ຊາຍ ຢາກ ເຮັດ ກະສິກ�າ ຫຼື ສອນ ໜັງສື.

 ເດັກນ້ອຍ ບາງ ຄົນ ບ�່ ໄດ້ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ຍ້ອນ ຄວາມທຸກ 
ຍາກ, ອັດຕາ ການ ອອກ ໂຮງຮຽນ ສູງ ເນື່ອງ ຈາກ ຄ່າ ໃຊ້ 
ຈ່າຍ ໃນ ການ ຮຽນ, ຂາດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ໃນ ການ ຮຽນ (ທັງ 
ພ�່ ແມ່  ແລະ  ເດັກນ້ອຍ), ຢາ ບ້າ.  ເດັກ ຍິງ ອອກ ໂຮງຮຽນ 
ຫຼາຍ ກວ່າ ເດັກ ຊາຍ. ສ�າລັບ ຜູ້ ທີ່ ມີ ເງິນ   ແລະ ພ�່ ແມ່ ຂອງ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ເຫັນ ຄຸນຄ່າ ການ ສຶກສາໄດ້ ສືບ ຕ�່ ການ ສຶກສາ ຫຼັງ 
ຈາກ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ. ອອກ ສັງຄົມ, ຫຼິ້ນ ກິລາ,  ເຮັດ ວຽກ 
ໃນ ເວລາ ຫວ່າງ.  ໂຮງຮຽນ ມີຄວາມ ປອດ ໄພ.  ເລື່ອງ ອານາ 
ໄມ ຂອງ ໂຮງຮຽນ ແມ່ນ ເປັນ ບັນຫາ ໃນ ລະດູຝົນ. ຄູ ເກັບ 
ເງິນ ຈາກ ນັກຮຽນ. ກິລາ, ກິດ ຈະ ກ�າ  ແລະ ການ ອອກ 
ສັງຄົມ ໄດ້ ເນັ້ນ ໜັກ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ.  ເດີ່ນ ໂຮງຮຽນ/ອາຄານ 
ຮຽນ ຕ້ອງການ ສ້ອມ  ແປງ.

3. ການຈ້າງງານ

ແຂວງ ຊົນນະບົດ ຕົວເມືອງ

ອັດ ຕະປື  ໄມ້ ຂະ ຍຸງ, ການ ກ�່ສ້າງ, ສວນ,  ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ, ສວນ ຢາງ/ 
ໄມ້ ວິກ/ອ້ອຍ/ກາ ເຟ, ປະ ມົງ, S&B, ຮ່ອນ ຄ�າ. ຜູ້ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ 
ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ປາກ ຊ່ອງ,   ເຮັດ ວຽກເປັນ  ແມ່ ບ້ານ122 ຢູ່ ປະ ເທດ 
ໄປ, ວຽກ ກ�່ສ້າງ ຢູ່ພາກ ພື້ນ. ອາດ ຖືກ ຄ້າ ມະນຸດ ຫຼື  ໄປ ແບບ ຜິດ 
ກົດໝາຍ.  ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຈ້າງ 20,000 ຫາ 30,000 ກີບ/ວັນ  ເປັນ 
ຄົນ ເສີ ບ,  ໄດ້ ເງິນ ເດືອນ 600,000-800,000 ກີບ  ຕ�່ ເດືອນ ຢູ່ 
ສ່ວນກາ ເຟ. ຜູ້ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ບາງ ຄົນ ກັບ ຄືນ ບ້ານ ເພື່ອ ເຮັດ ການ ປູກ 
ຝັງ. ບາງ ຄົນ ກັບ ບ້ານ ເປັນ ຄົນ ຕິດ ຢາ.  ແຮງ ງານ ການ ປູກຝັງ ຕາມ 
ລະດູ ການ ແມ່ນ ເຫັນ ຢູ່ ທົ່ວ ໄປ, ປູກ ເຂົ້າ, ຕົກ ກ້າ,  ເກັບ ກ່ຽວ. ຜູ້ 
ຊາຍ ສາມາດ ຊອກ ວຽກ ໜັກ ໄດ້,  ແມ່ຍິງ ຫາ ວຽກ ປະ ເພດ ອື່ນ ໄດ້ 
ງ່າຍ ກວ່າ. ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ໂຮງງານ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ (ຕັດຫຍິບ, ດິນ 
ຈີ່,  ໂຮງ ເລື່ອຍ), ການ ບ�ລິການ ຕ່າງໆ  ເປັນ  ປ�້າ ນ�້າມັນ, ບ�ລິສັດ 
ຂົນ ສົ່ງ.

ບ�່ ມີ ເຂດຕົວ ເມືອງ

122 ແມ່ບ້ານ: 
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ຫຼວງ ພະ ບາງ ຂາຍ ຜະລິດ ຕະພັນ ປ່າ ໄມ້, ໝາກ ແໜ່ ງ (Cardamom), ໜ�່ 
ໄມ້  ແລະ ຫວາຍ.  ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ S&B.  ເດັກ ຊາຍ ເຮັດ ວຽກ 
ກ�່ສ້າງ  ແລະ  ເດັກ ໜຸ່ມ ຊອກ ວຽກ ຂົນ ວັດຖຸ ກ�່ສ້າງ ຢູ່ ສະຖານ ທີ່ 
ກ�່ສ້າງ.  ໂຮງງານ ຕັດຫຍິບ, ວຽກ ກ�າມະກອນ  ແລະ ວຽກ ງານ 
ອາຫານ. ບາງ ຄົນ ກ� ່ໄປ ຕ່າງປະ ເທດ  ໂດຍ ສະ ເພາະປະ ເທດໄທ  
ແລະ  ໄປ  ເຮັດວຽກ ຢູ່ ວຽງ ຈັນ, ສະຫວັນ ນະ ເຂດ,  ໄຊ ຍະ ບຸລີ, 
ປາກ ເຊ, ອັດ ຕະປື, ກັບ ຄືນ ສະ ເພາະ "ລາວ ສູງ" (ປີ  ໃໝ່ ມົ້ງ).  
ເງິນ ເດືອນ ສູງ ເຖິງ 1 ລ້ານ ກີບ ຕ�່ ເດືອນ ສ�າລັບ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ເຮັດ  
ວຽກ ກ�່ສ້າງ,  ເດັກ ຍິງ ໄດ້ ເງິນ ເດືອນ ໜ້ອຍ ກວ່າ ຢູ່ ໂຮງ ຈັກ ໂຮງງານ 
(300,000 ກີບ/ ເດືອນ).  ອາດ ມີ ການ ຄ້າ ມະນຸດ  ແລະ   ແຮງ 
ງານ ເດັກ. ການ ຫວ່າງ ງານ ເປັນ ຜົນ ມາ ຈາກ ການ ບ�່ ຮູ້ ໜັງສື, ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ ຜູ້ ຊາຍ.

 ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ບ້ານ ປະກອບ ດ້ວຍ ການ ຊ່ວຍ ພ�່ ແມ່  ແລະ  ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ງານ 
ດອງ,  ເສີ ບອາຫານ  ແລະ ທ�າ ຄວາມ ສະອາດ.  ໂຮງງານ ນ�້າ ດື່ມ,  ໂຮງງານ 
ເຟີ ນິ ເຈີ, ວຽກ ຮ້ານ ອາຫານ  ແລະ ວຽກ ແປງ ລົດ ກ� ່ມີ ສ�າລັບ ເດັກ ຊາຍ. ” 
"ເດັກ ຍິງ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໄປ ໄທ". ການ ຄ້າ ມະນຸດ  ແລະ ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ 
ເພດ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄປ, ລວມທັງ ກາຍ ເປັນ "ເມຍ ນ້ອຍ" ທີ່ 
ໄດ້ ຄ່າ ຕອບ ແທນ ດີ ຊຶ່ງ ເປັນຄວາມ ສ່ຽງ ສ�າລັບ ເດັກ ຍິງ. ກ�າມະກອນ ໄດ້ 
ເງິນ ເດືອນ ຕ�່າ ປະມານ 300,000-700,000 ກີບ ຕ�່ ເດືອນ, ຜູ້ ເຮັດ 
ວຽກ ຢູ່ ໂຮງ ແຮມ ໄດ້ ເງິນ ຫຼາຍ ກວ່າ (900,000-1 ລ້ານ ກີບ/ ເດືອນ)  
ແລະ ຜູ້ນ�າ ທ່ຽວ ໄດ້ ເງິນ ເດືອນ  ເຖິງ 1.4 ລ້ານ ກີບ/ ເດືອນ: "ຄວາມ ຮູ້ 
ຕ�່າ= ເງິນ ເດືອນ ຕ�່າ". ຄູ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ເດືອນ ຕົງ ເວລາ. ວຽກ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ 
ຕະຫຼາດ, ຂາຍຂອງ, ຢູ່ຮ້ານອາຫານ, ວຽກ ກ�່ສ້າງ  ແລະ ຢູ່ ສວນ ປູກ.  
ແມ່ຍິງ "ບ�່ ມີ ຄວາມ ຮູ້",  ເວົ້າ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ ບ�່ ໄດ້, ຮຽນ ບ�່ ຈົບ  ແລະ  
ບ�່ ມີ ເສັ້ນ. ບາງ ຄົນ ຕິດ  ພຕພ  ແລະ ມີ ລູກ ຊຶ່ງ ເຂົາ ເຈົ້າ ທີ່ ເປັນ ພ�່ ແມ່ ເພື່ອ ລ້ຽງ 
ລູກ. ຊາວ ໜຸ່ມ ທີ່ ມີ ອາຍຸ ແນ່ ກ� ່ພະຍາຍາມ ຊອກ ວຽກ ທີ່ ສອດຄ່ອງ ກັບ ສິ່ງ ທີ່ 
ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮຽນມາ,  ເຖິງ ແມ່ນ ມີການສຶກສາ ສູງ. "ຂ້ອຍ ຮຽນ ເປັນ ນາຍ 
ບັນຊີ,  ແຕ່ ວຽກ ທີ່ ຂ້ອຍ ໄດ້ ແມ່ນ ແມ່ ບ້ານ". ສ່ວນ ຫຼາຍ ເດັກ ຍິງ ມີ ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງ ຍາກ ຫຼາຍ ກວ່າ ໃນ ການ ຊອກ ວຽກ. 

ສະຫວັນນະເຂດ ຫາກະປູ ແລະ ໜ�່ໄມ້, ປາ, ຕ�່າຫູກ, ລ້ຽງເປັດ, ໄກ່, ໝູ ແລະ 
ຄວາຍ, ສວນ ແລະ ຕັກນ�້າ ແລະ ເອົາຟືນເພື່ອມາແຕ່ງກິນ.   
ວຽກທັງໝົດທີ່ບ�່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນຢູ່ບ້ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ຄອບຄົວ. ບາງຄັ້ງ ຊາວບ້ານຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
ໄດ້ຄ່າຈ້າງ 30,000 ກີບ ຕ�່ວັນສ�າລັບກ�າມະກອນ ເພື່ອຊ່ວຍ 
S&B. ວຽກກ�່ສ້າງ ແລະ ປຸກເຮືອນຈ�ານວນໜຶ່ງຢູ່ບ້ານອາດໄດ້
ຮັບຄ່າຈ້າງແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວຽກແມ່ນການຊ່ວຍຄົນອື່ນໃນ
ບ້ານແຕ່ບ�່ມີລາຍຮັບ. ຊາວໜຸ່ມບ�່ໄດ້ມີວຽກທີ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນ
ຢູ່ໃນເຂດນີ້.

ຊາວໜຸ່ມຊ່ວຍຄອບຄົວໃນບ�ລິເວນບ້ານ, ແຕ່ຍັງພົວພັນກັບການຂາຍຢາ 
ເສບຕິດ. ວຽກທີ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນແມ່ນມີໃນການກ�່ສ້າງສ�າລັບຊາວໜຸ່ມ
ສູງອາຍຸ, ໃນການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ໂຮງງານເຟີນິເຈີ. ວຽກຮ້ານອາ 
ຫານສ�າລັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ຢູ່ມຸກດາຫານປະເທດໄທ ແລະ 
ປາຍທາງອື່ນ ບ່ອນທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງຕ້ອງການເຂົາເຈົ້າ (ເຊັ່ນຢູ່ ປະເທດ 
ການາດາ, ຝຣັ່ງເສດ, ມາເລເຊຍ) ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນປາຍທາງສ�າ  
ລັບແຮງງານເຄື່ອນຊ້າຍເພາະມີຄ່າຈ້າງສູງ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະເດີນທາງ 
ແລະ ປະສົບການໃນການພັດທະນາຢູ່ບ່ອນອື່ນ.  ກ�າມະກອນ, ລູກເຮືອ 
ອາດເປັນອາຊີບສ�າລັບເດັກຊາຍ ແລະ ມັນມີຄວາມງ່າຍດາຍສ�າລັບເຂົາ 
ເຈົ້າເພື່ອຊອກວຽກກວ່າເດັກຍິງ. ການຄ້າມະນຸດ ໄປຍັງປະເທດໄທ 
ເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອົບນວດ ແລະ ສະປາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສ�າລັບ 
ແມ່ຍິງ. ເຮັດວຽກເປັນສາວເບຍ [ມັກຈະໄດ້ຮັບສະເໜີໃຫ້ມີການບ�ລິ 
ການທາງເພດ]. ເດັກໜຸ່ມອາດເປັນກ�າມະກອນທີ່ມີການມັດຈ�າແຮງງານ
ຢູ່ໃນເຮືອປະມົງ. ເຮັດວຽກຢູ່ ITECC, casino, ໂຮງງານຕ່າງໆ 
ລວມທັງໂຮງງານຜະລິດກ້ອງ, ໂຮງງານຕັດຫຍິບ, ໂຮງງານຢາສູບ ແລະ 
ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດ ທີ່ມີຊາວໜຸ່ມອາຍຸພຽງ 16 ປີ.  ແມ່ຍິງອາດກາຍ 
ເປັນທ່ານໝ� ແລະ ຄູອາຈານ ຫລື ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານລັດ. ເດັກ 
ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ ເຊື່ອວ່າວຽກຫ້ອງການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນວຽກຂອງຜູ້ 
ຊາຍ. ການສູນເສຍຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນບ້ານເຂົ້າໃຈວ່າເປັນທາງລົບ, ຍ້ອນ 
ຂາດກ�າລັງແຮງງານ ແລະ ສູນເສຍວັດທະນະທ�າລາວຈາກບ້ານ. ຍາກທີ່
ຈະໄດ້ວຽກຖ້າຫາກບ�່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ ຫຼື ມີເສັ້ນສາຍ ແລະ ເພາະມີລະດັບ 
ການສຶກສາຕ�່າ.
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4. ການປົກປ້ອງແລະຄວາມອ່ອນແອ

ແຂວງ ຊົນນະບົດ ຕົວເມືອງ

ອັດຕະປື ຂີ້ລັກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕິດພັນກັບການໃຊ້ຢາບ້າ. ລັກທ�່ 
ນ�້າປະປາ, ສາຍໄຟຟ້າ, ເຖິງແມ່ນເກີບໃສ່. ນອກຈາກຕີສະມາຊິກ 
ຄອບຄົວເພືອຂູດເອົາເງິນຈາກເຂົາເຈົ້າ, ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ໜ້ອຍ. ພາຍໃນຄອບຄົວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ວາ 
ຈາໄດ້ຖືກຈັບຕາຢ່າງແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງອື່ນ, 
"ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ", "ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄອບຄົວ". ການຕີກັນ 
ລະຫວ່າງຜົວ-ເມຍ, ການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍຂອງລູກຊາວໜຸ່ມ
ທຸກຄົນຕ່າງກ�່ໄດ້ກ່າວເຖິງ. ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງ, ການ
ດື່ມເຫຼົ້າໃນຍາມບຸນເຮັດໃຫ້ມີການຕີກັນ. ການລົງໂທດເລີ່ມຈາກການ
ສຶກສາອົບຮົມຈົນເຖິງຈ�າຄຸກ.  ຊາວໜຸ່ມພິການໄດ້ຮັບການສະໜັບ 
ສະໜູນຢູ່ບ້ານຊົນນະບົດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງ ໂດຍການຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ 
ເຂົາເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ, ໃຫ້ເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຮົ່ມ ແລະ 
ອາບນ�້າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ໜູ່ບ້ານຊົນນະບົດໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄົນທີ່ພິການ 
ທາງຮ່າງກາຍ, "ບ�່ມີໃຜຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ"”. ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງ 
ເວົ້າເຖິງການຄາດຕະກ�າອັນໜຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ປະສົບການຂອງເຂດ  
ຊົນນະບົດທີ່ບ�່ມີເສັ້ນທາງລາຍງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ລາຍງານວ່າ 
ບ�່ມີການຄາດຕະກ�າ.

ບ�່ມີເຂດຕົວເມືອງ

ຫຼວງພະບາງ "ມີຄວາມວຸ້ນວາຍໃນລະຫວ່າງງານດອງ", ເຫຼົ້າ, ເວົ້າໃສ່ກັນ ແລະ ບ�່
ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ. ມີການຕີກັນລະ 
ຫວ່າງໄວໜຸ່ມອາຍຸ 10-14 ປີ. ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ຂັບລົດເປັນສາຍ 
ເຫດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດ ແລະ ເກີດມີລະເບີດທີ່ບ�່ທັນແຕກດັງຂຶ້ນ. 
ອ�ານາດການປົກຄອງບ້ານປັບໃໝສູງເຖິງ "ຄວາຍໜຶ່ງໂຕ"” ແລະ ໃຫ້ 
ຄ�າປຶກສາ. "ເມື່ອເຂົ້າເຈົ້າບ�່ຖືກກັນ, ທ່ານຈ�າເປັນຕ້ອງໄດ້ລົມກັບເຂົາ"  
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ�າລັບການໄກ່ເກັ່ຍຂຶ້ນຢູ່ກັບ "ນາຍບ້ານ ແລະ 
ແນວລາວ".

ຊາວໜຸ່ມພົວພັນກັບການຕີກັນ, ຄາດຕະກ�າ, ການຄ້າຢາເສບຕິດ. ຂ�້
ຂົດແຍ່ງທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບຕ�າຫຼວດ. "ກຸ່ມໄວໜຸ່ມອາຍຸ 
14-15 ປີ ຕັ້ງແກັງ ແລະ ຈາກນັ້ນ ຂາຍ ແລະ ສົ່ງຢາເສບຕິດ". 
ຂີ້ລັກງັດແງະ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພົວພັນກັບການໃຊ້ຢາ 
ເສບຕິດ ແລະ ການດົມກາວ. "ເພາະເຂົາເຈົ້າມົ້ວສຸມຢາບ້າ". 
ການແຂ່ງລົດຈັກສ້າງຄວາມລົບການ ແລະ ສ່ຽງຕ�່ການບາດເຈັບ. 
"ບາງຄົນພິການຈາກອາການບາດເຈັບ". ການຂົ່ມຂືນ, ລັກພາຕົວ 
ແລະ "ການຂູດຮີດ" ເກີດຂຶ້ນ. ການລົງໂທດບາງຄັ້ງກ�່ຮ້າຍແຮງ. 
"ນາຍຄູຕີ ແລະ ບິດຫູເຂົາເຈົ້າ". ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງການຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່. "ຖ້າຫາກບາງຄົນລັກກະເປົາຂອງທ່ານ, ຕ�າ 
ຫຼວດຈະຈັບເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສິນບົນຕ�າຫຼວດ ແລະ ຕ�າຫຼວດ 
ກ�ປ່ອຍເຂົາໄປ”". ເກີດມີການຄ້າຜູ້ຂາຍບ�ລິການທາງເພດ.

ສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຕົ້ນຕ�ແມ່ນລັກອາຫານເພື່ອເອົາຊີວິດລອດ ຫຼື ເພື່ອເອົາໄປຂາຍ 
ເພື່ອໄດ້ເງິນເພື່ອມີຊີວິດລອດ. "ບາງຄົນລັກໝາກນັດໄປຂາຍ, ລັກ 
ໄກ່, ລັກເຂົ້າ"; "ລັກເພາະຄອບຄົວທຸກຍາກ, ລັກໄກ່, ລັກໝູ, ເປີດ 
ປະຕູບ້ານ ແລະ ເຂົ້າໄປ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເອົາເຂົ້າ" ໃນບາງກ�ລະນີ, ການ 
ໃຊ້ຢາເສບຕິດພາໃຫ້ລັກ "ຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນຜີສາດຢາເສບຕິດ, ຄົນ 
ຕິດຢາບ້າ ຫຼື ຝິ່ນ. ເຂົາເຈົ້າລັກໄກ່ ແລະ ເປັດ". ການດູຖູກກັນ ແລະ 
ຕີກັນລະຫວ່າງຜົວ-ເມຍ ແລະ ລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍ. "ບາງຄອບຄົວ 
ທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ" ”ໃຊ້ຢາບ້າ, ດົມກາວ 
ແລະ "ເປັນໄຂ້" ແມ່ນເຫດຜົນສ�າລັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້. 
ການລົງໂທດ, ການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານພິທີບາສີ, ໂດຍມີການນ�າໃຊ້ລະ 
ບົບກົດໝາຍເມື່ອຈ�າເປັນ. ອ�ານາດການປົກຄອງເມືອງມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເມື່ອມີອາສະຍາກ�າຮ້າຍແຮງ. ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າຕ�າຫຼວດ "ບ�່ເຮັດ 
ຫຍັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ [ຄົນຂີ້ລັກ] ພຽງແຕ່ຮ້ອງໃສ່". ຊາວໜຸ່ມຮູ້ສຶກເສຍ 
ຄວາມປອດໄພເພາະການຕີ ແລະ ຜູ້ຄ້າຢາ. ຊາວໜຸ່ມພິການໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ. "ຍາກເພາະຄົນດັ່ງກ່າວຕາບອດ, ບ�່ສາ 
ມາດໄປໃສໄດ້, ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ".

ການງັດແງະ ແລະ ດຶງກະເປົ໋າໂດຍຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ. ຈີ້ດ້ວຍມີດ. 
ເດັກຊາຍອາຍຸ 16 ປີ ລັກໝາກໄມ້, ໄກ່ ແລະ ເປັດ. ອາຍຸ 17-18 
ປີ ສູບຊາ, ດົມກາວ ແລະ ລັກ. ການດື່ມເຫຼົ່າກ�່ນ�າພາໄປສູ່ການລັກ. 
ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ອາດມີໜີ້ຈາກການພະນັກ ແລະ ຫຼິ້ນໄພ້. ການ 
ຂົ່ມຂືນ, ການຄ້າມະນຸດກ�່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ. ການຕີກັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ, 
ບາງຄັ້ງໃຊ້ມີດ. ຊາວໜຸ່ມຊັກຊວນນາຍບ້ານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພ�່ແມ່ເພື່ອແກ້ໄຂການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. "ສູ່ຂວັນ" ເປັນພິທີກ�າ 
ຂອງການຂ�ໂທດ. ການປັບໃໝ. "ໃໝເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖ້າບ�່ມີການປັບ 
ປຸງ, ສົ່ງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ [ເມືອງ]". ຊາວໜຸ່ມ (ເດັກຍິງ) ຮູ້ສຶກໄດ້ 
ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຈາກແກັງ ແລະ ຄົນຂີ້ລັກ. "ບ�່ປອດໄພ, ມີການຕີກັນ, 
ຍິງກັນ, ດູຖູກຊາວໜຸ່ມທີ່ຕິດຢາ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດສິ່ງຜິດກົດໝາຍ". 
ເພດຊາຍ ອາຍຸ 20-24 ປີ ກ່າວ.
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5. ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ແຂວງ ຊົນນະບົດ ຕົວເມືອງ

ອັດ ຕະປື ຊາວ ໜຸ່ມ ຕີ ຄວາມ ໝາຍ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ເປັນ ວຽກ ທີ່ ເຂົ້າ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ 
ໃຫ້ ບ້ານ. "ພວກ ເຮົາ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ພັກ  ແລະ ລັດຖະບານ ບອກ ພວກ 
ເຮົາ, ລວມທັງ  ເຮັດ ຮົ້ວ ໃຫ້ ໂຮງໝ�". ວຽກ ອາສາ ສະໝັກ ອື່ນໆ ກວມ 
ເອົາ ການ ສ້ອມ ແປງ ເສັ້ນທາງ, ຊ່ວຍ ປະຊາຊົນ ຍ້າຍ ເຮື ອນ, ປຸກ ເຮືອນ  
ແລະ ຊ່ວຍ ເມື່ອ ມີ ຄົນ ເສຍ ຊີວິດ.  ຊາວ ໜຸ່ມ ໄດ້ ເຮັດ ອາຫານ  ແລະ 
ໜຶ້ງ ເຂົ້າ ເພື່ອ ລ້ຽງ ຍາດ ພີ່ນ້ອງ ຂອງ ຜູ້ ຕາຍ. ຊາວ ໜຸ່ມ ຊ່ວຍ ງານ ບຸນ 
ຕ່າງໆ  ແລະ ປ່ອຍ ເຮືອ ໄຟ ຢູ່ ໃນ ແມ່ ນ�້າ. ວຽກ ງານ ມີ ລັກສະນະ ເດັ່ນ ສ�າ 
ລັບ ເພດ ຍິງ  ແລະ ຊາຍ.  ເດັກ ຍິງ ໜຶ້ງ ເຂົ້າ;  ແລະ  ເດັກ ຊາຍ ເຮັດ ວຽກ 
ໜັກ ທາງ ກາ ຍະ ພາບ  ເຊັ່ນ  ແບກ ໄມ້ ເພື່ ອ ເອົາ ມາ ເຮັດ ຮົ້ວ, ກ�່ສ້າງ, ສົມ 
ຊີມັງ.  ເດັກ ໜຸ່ມ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ຂ້າ ສັດ ເພື່ອ ເປັນ ອາຫານ. ”"ເດັກ 
ຍິງ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ເບົາ,  ເດັກ ຊາຍ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ໜັກ". ຊາວ ໜຸ່ມ ຈາກ 
ເຂດ ຊົນນະບົດ ທີ່ ບ�່ ມີ ເສັ້ນທາງ ສຸມ ໃສ່ ປັບປຸງ ຊີວິດ ຂອງ ເຂາ ເຈົ້າ ສ�າລັບ 
ອະນາຄົດ,  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ທີ່ ດີ. ຊາວ 
ໜຸ່ມ ຊົນນະບົດ ສຸມ ໃສ່ ການ ຫຼີກ ຈາກ ເມົາ  ແລະ ຂັບ  ແລະ ການ ຕີ ກັນ. 
ຄວາມ ສາມັກຄີ  ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຊຶ່ງ ກັນ  ແລະ ກັນ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ 
ສ�າຄັນ ຕ�່ ກັບ ຊຸມ ຊົນ ຊົນນະບົດ. ຊາວ ໜຸ່ມ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ສ່ວນ 
ຮ່ວມ ໃນ ກິດຈະກ�າ ວາງ ແຜນ ຈ�ານວນ ໜຶ່ງ,  ແຕ່ ບ�່ ໄດ້ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ 
ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ. ສ�າລັບ ອະນາຄົດ, ຊາວ ໜຸ່ມ ຊົນນະບົດ ຫວັງ ທີ່ ຈະ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ,  ເຊັ່ນ ອາຄານ ຕ່າງໆ (ທີ່ ມີ "ຂັ້ນ ໃດ ເລື່ອນ”", 
ຂົວ "ຂ້າມ ນ�້າ ເຊ",  ໂຮງສີ ເຂົ້າ  ແລະ ຮ້ານ ອາຫານ.

ບ�່ ມີ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ

ຫຼວງ ພະ ບາງ "ແຕ່ລະຄົນ ຊ່ວຍກັນ ໃນ ຍາມ ເທດສະການ",  ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 10-14 
ປີ,  ແຕ່ງງານ, ທ�າ ຄວາມ ສະອາດ, ຕັດ ຫຍ້າ, ກ່ຽວ ເຂົ້າ.  ເດັກ ຊາຍ ຂ້າ 
ໝູ, ຊ່ວຍ ໃນ ການ ສ້າງ ເຮືອນ. "ເດັກ ຊາຍ ເຮັດ ວຽກໜັກ,  ເດັກ ຍິງ ເຮັດ 
ວຽກ ງ່າຍ ໆ " ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 15-19. ວຽກ ສ່ວນ ຫຼາຍ ໄດ້ ເຮັດ ນ�າ ກັນ  
ໃນ ຊ່ວງ "ປີ ໃໝ່ Lao Soum".  ເດັກ ຊາຍ ກ� ່ອາດ "ຊ່ວຍ ນາຍບ້ານ 
ຊອກ ຫາຄົນ ບ�່ ດີ" ຫຼື ”"ເກັບ ເງິນ"  ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 15-19 ປີ.  ເດັກ 
ຍິງຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ປະກອບສ່ວນ ໂດຍ ການ ໃຫ້ ແນວ ຄວາມ ຄິດ  ແລະ 
ຂ�້ ສະ ເໜີ ແນະ.  ເຂົາ ເຈົ້າ ກ� ຍັງ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ”"ເດັກ ຍິງ ເຮັດ ວຽກ ຫຼາຍ ກວ່າ",  
ເພດ ຍິງ ອາ ຍຸ 20-24 ປີ. ວຽກ ທີ່  ເຂົາ ເຈົ້າເຮັດຮ່ວມ ກັນ ແມ່ນ "ສ�າ 
ຄັນ ຫຼາຍ, ມັນ ສ້າງ ຄວາມ ສາມັກຄີ". ຊາວ ໜຸ່ມ ຊົນນະບົດ ຫວັງ ວ່າ ເຂົາ 
ເຈົ້າຈະ ມີ  ໄຟຟ້າ  ແລະ ນ�້າ ປະປາ  ແລະ  ເຂົາ ເຈົ້າ ຈະ ສາມາດ ຊ່ວຍ ໃນ 
ການ ສ້າງ ໂຮງຮຽນ. ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ ສ�າລັບ ເຂົາ 
ເຈົ້າ,  ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ແຮງ ກ້າ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຊຶ່ງ ກັນ  
ແລະ ກັນ,  ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ. "ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແມ່ນ ດີ ທີ່ ສຸດ ເມື່ອ 
ພວກ ເຮົາ ຮັກ ກັນ". ກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ມີ ການສະ ແດງ ອອກ ຂອງ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ທີ່ ແຮງ ກ້າ ທີ່ ສຸດ ສ�າລັບຄວາມ ສາມັກຄີ ວ່າ ເປັນການສະ ແດງ 
ອອກ ເຖິງ ນ�້າ ໃຈ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ.  ເດັກ ຊາຍ ກ�່ 
ອາດ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຢ່າງ ແຮງ ກ້າ ເພື່ອ ພັດທະນາ ຕົນ ເອງ "ພວກ ເຮົາ 
ຕ້ອງ ພັດທະນາ ຕົນ ເອງ", "ພວກ ເຮົາ ຢາກ ມີ ຄວາມ ຮູ້  ແລະ ສະຫຼາດ"  
ເພດ ຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ.  ເດັກ ຍິງ  ເນັ້ນ ການ ຟັງ ຄວາມ,  ເຄົາລົບ ພ�່ ແມ່, 
ການ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ທີ່ ດີ.

 ໃນ ຊ່ວງ ງານ ບຸນ,  ເດັກ ຊາຍ ເຮັດ ວຽກ ປ້ອງ ກັນ  ແລະ ກາງ ໂຕະ  ແລະ 
ຕັ່ງ,  ເສີ ບນ�້າ  ແລະ ນ�້າກ້ອນ.  ເດັກ ຍິງ ຢືນ ຢູ່ ທາງ ໜ້າ ເພື່ອທັກ ທາຍ 
ແຂກ.  ໃນ ໄລຍະ ບຸ ນຊ່ວງ ເຮືອ,  ເຂົາ ເຈົ້າ ຫາມ ເຮ ືອລົງ ແມ່ ນ�້າ  ແລະ   
ປະດັບ ດ້ວຍ ໄຟ.  ເມື່ອ ເມືອງ ຕ້ອງການ ອາສາ ສະໝັກ ຊາວ ໜຸ່ມ, ບ້ານ 
ກ� ່ຈະ ສົ່ງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄປ. ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ "ສ້າງ ຄວາມ ສາມັກຄີ ພາຍ 
ໃນ". ຊາວ ໜຸ່ມ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ນີ້ ຫວັງ ຖ້າ ໂອກາດ ທີ່ ຈະ ສະ ແດງ ອອກ ເຖິງ 
ສິ່ງ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາມາດ.  ເຂົາ ເຈົ້າ ຮັບ ຮູ້ ວ່າ ໂດຍ ຜ່ານ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ,  
ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ໂອກາດ ທີ່ ຈະ ເຮັດ  ແລະ ຮຽນ ຮູ້ ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ.  ຊາວ 
ໜຸ່ມ ຊອກ ຫາ ໂອກາດ ທີ່ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ສ�າລັບ ການ ຮຽນ ຮູ້  ແລະ  ເສລີ 
ພາບ ຈາກ ການ ຈ�າ ແນ ກ.  ເດັກ ຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ  ເສຍ ໃຈ ສ�າລັບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ວັດທະນະທ�າ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລະ ການ ສູນ ເສຍ 
ມ�ລະດົກ ຂອງ ຊາດ ລາວ. ”"ທຸກ ຄົນ ມີ ຊົງ ຜົມ ໃນ ຮູບ  ແບບ ເກົາຫຼີ"  ເພດ 
ຍິງ ອາຍຸ 15-19 ປີ  ກ່າວ. ສ�າລັບ ອະນາຄົດ,  ຊາວ ໜຸ່ມທີ່ ມີ ອາຍຸ 
20-24 ປີ ຕ້ອງການ ສະໜາມກິລາ ທີ່ ປອດ ຢາ ເສບ ຕິດ,  ໂອກາດ ທີ່ ຈະ 
ມີ ການ ແຂ່ງຂັນຮ້ອງ ເພັງ  ແລະ ຄວາມ ຮູ້.  ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງການ ກອງ ທຶນ 
ບ້ານ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ,  ເພື່ອ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາມາດ ເລີ່ ມທຸລະ ກິດ.  ເຂົາ ເຈົ້າ 
ຮູ້ສຶກ ບ�່ ໄດ້ ມີ ການ ເປັນ ຕົວ ແທນ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ ຈາກ ຫົວໜ້າ ຊາວ ໜຸ່ມ. 
"ນາຍບ້ານ ຕັດສິນ ໃຈ,  ເລຂາ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ກ້າ ຕັດສິນ ໃຈ".
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ສະຫວັນ ນະ  ເຂດ ຊາວ ໜຸ່ມ ຕອບ ສະໜອງ ຕ�່ ກັບ ແຮງ ງານ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ,  ເກັບ ສິ່ງ ເສດ 
ເຫຼືອ, ບຸກ ເບີກ ດິນ, ຕັດ ຫຍ້າ, ກ�່ສ້າງ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກັນ  
ເພື່ອ ມີ ຄົນ ເສຍ ຊີວິດ. ຄວາມ ສາມັກຄີ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ 
ສ�າຄັນ ໃນ ການ ເຮັດ ສ�າ ເລັດ ວຽກ ທີ່ ຈ�າ ເປັນ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ. ”"ເພາະ ນາຍບ້ານ 
ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ມີ ຄວາມ ສ�າຄັນ, ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຖືກ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ".

ການ ຂົນຂວາຍ ດ້ານ ອະນາ ໄມ  ແລະ ການ ຕັດ ຫຍ້າ, ການ ເຮັດ ວຽກ 
ໃນ ຍາມ ບຸນ,  ເກັບ ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ຮັບ ໃຊ້ ງານ ດອງ  ແລະ  ເມື່ອ ມີ ຄົນ ເສຍ 
ຊີວິດ. ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ແມ່ນ ວິທີ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ປົກ ປ້ອງ ບ້ານ   ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ "ຈົ່ງ ໃຫ້ ຜູ້ ໃຫຍ່ ເຫັນ ພວກ ເຮົາ".  ໃນ 
ອະນາຄົດ, ພວກ ເຂົາ ຫວັງ ຢາກ ໃຫ້ ມີ ການ ບັງຄັບ ປະຕິບັດ ກ່ຽວ ກັບ ຢາ 
ເສບ ຕິດ ເຂັ້ມ ຂຸ້ນ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ, ຫ້າມ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ກ່ອນ ການ ແຕ່ງງານ  
ແລະ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ.

6. ສະຫຼຸບແບ່ງຕາມກຸ່ມແລະຂົງເຂດພູມສັນຖານ/ທີ່ຢູ່ອາໃສ

ພ�່ແມ່ແລະອ�ານາດການປົກຄອງ

ເຂດ
ຊົນນະບົດ
ທີ່ບ�່ມີ

ເສັ້ນທາງ

 y ສະໜັບສະໜູນ ການ ແຕ່ງງານ ແຕ່ ຍັງ ໜຸ່ມ ນ້ອຍ
 y ຄວາມ ເປັນ ຮ່ວງ ກ່ຽວ ກັບ ມາ ເລ ເຣຍ  ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ອື່ນຂອງ ການ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ປ່າ
 y ຈິດ ສ�າພນຶກ ກ່ຽວ ກັບ ຍຸດ ທະ ສາດ ດ້ານ ສຸຂະພາບ/ອະນາ ໄມ 
 y ການ ກິນ ເຫຼົ້າ ແມ່ນ ພຶດຕິ ກ�າ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ພົບ ເຫັນ ທົ່ວ ໄປ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ
 y ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ດູ ແລ ສຸຂະພາບ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະ ໄລຍະ ທາງ  ແລະ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ
 y ອຸປະສັກ ໃນ ການ ສື່ສານ ເນື່ອງ ຈາກ ທັກ ສະ ດ້ານ ພາສາ ສ�າລັບ ຊົນ ເຜົ່າ ບາງ ກຸ່ມ
 y ອັດຕາ ການ ສຶກສາ ຕ�່າ ສ�າ ລັດ ເດັກນ້ອຍ, "ເພາະ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄປ ຕາມ ພ�່ ແມ່ ຂອງ ເຂົາ"
 y ພັນທະ ຕ�່ ຄອບຄົວ ຂັດ ເຂື່ອນ ອະນາຄົດ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ
 y ຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ຈ�າກັດ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ ເພື່ອ ອອກ ຈາກ ບ້ານ ໄປ ຊອກ ຫາ ວຽກ ນອກ
 y  ເຫັນ ບົດບາດ ຂອງ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ການ ສຶກສາ, ວິ ໃນ  ແລະ  ເປັນ ແບບຢ່າງ

ຊົນນະບົດ

 y ຄິດ ວ່າ ຊາວ ໜຸ່ມ ບ�່ ໄດ້ ຮັບ ສຸຂະ ສຶກສາ ພຽງພ�,  ເຖິງ ແມ່ນ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ທີ່ ໂຮງຮຽນ
 y ອາ ໃສ ໂທລະພາບ ສ�າລັບການ ຮຽນ ຮູ້  ແຕ່ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ໂທລະພາບ ຍັງ ຈ�າກັດ/ຍັງບ�່ ມີ
 y  ໄລຍະ ທາງ ຫາ ໂຮງຮຽນ, ຄ່າ  ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການ ຮຽນ  ແລະ  ເຄື່ອງນຸ່ງ ຮົ່ມ  ເປັນ ຕົວ ຂັບ ເຂື່ອນ ອັດຕາ ການ ອອກ ໂຮງຮຽນ, ມັກ ເປັນ 

ການຕັດສິນ ໃຈ ຂອງ ພ�່ ແມ່
 y ພັນທະ ຕ�່ ຄອບຄົວ ຍັງ ຈ�າກັດ ຄວາມ ສາມາດ ເພື່ອ ໄດ້ ຮັບ ການ ສຶກສາ
 y ການ ອອກ  ໂຮງຮຽນ ເພື່ອ ແຕ່ງງານ ແມ່ນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ  ແລະ ຍອມຮັບ ໄດ້ສ�າລັບເດັກ ຍິງ
 y  ແມ່ຍິງ ໜຸ່ມ ບາງ ຄົນ ຈະ ຊອກ ວຽກ ຢູ່ ຮ້ານ ເສີມ ສວຍ  ແລະ ຮ້ານ ອາຫານ  ແຕ່ ວຽກ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ກະສິກ�າ ຫຼື 

ປູກຝັງ.
 y  ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ໄປ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ, ປະ ເທດ ໄທ.
 y  ແຮງ ງານ ເດັກ ແມ່ນ ເລື່ອງ ປົກກະຕິ (ອາຍຸ 10+),  ແລະ  ຍອມຮັບ ໄດ້  ເພາະວ່າ ຄອບຄົວທຸກ ຍາກ  ແລະ ວຽກ ທັງ ໝົດ ເພື່ອ ຊ່ວຍ 

ສະໜັບສະໜູນ ຄອບຄົວ
 y ພ�່  ແມ່ ຄິດ ວ່າ ຄວນ ມີ ລະບຽບ ການ ວ່າ ຮ້ານ ອາຫານ ຄວນ ປິດ ຈັກ ໂມງ  ແລະ ຊາວ ໜຸ່ມ ອາຍຸ ຈັກ ປີ ຈຶ່ງ ສາມາດ ເຂົ້າ ສະຖານທີ່ ບັນ        

ເທີ ງ ໄດ້,  ເຊັ່ນ ດິສ ໂກ້.
 y ການລ່ວງລະ ເມີດ ລະຫວ່າງ ຄູ່ ສົມລົດ, ການ ລ່ວງລະ ເມີດທາງ ຮ່າງກາຍ ຂອງ ຊາວ ໜຸ່ມ, ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ທາງ ວາ ຈາ  ແມ່ນ ຖືກ 

ຫ້າມ
 y  ເຊື່ອ ວ່າ ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ ມີ ບົດບາດ  ໃນ ທາງ ວິ ໃນ,  ໃນ ນາມ ເປັນ ຜູ້ ໃຫ້ການ ສຶກສາ
 y "ຊາວ ໜຸ່ມ ແມ່ນ ກະດູກ ສັນຫັຼງຂອງ ປະ ເທດ", ຕ້ອງການ ທ່ີ ຈະ ຊຸກຍູ້  ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ຊາວໜຸ່ມ  ແລະ ສ້າງ ມະ ໂນ ພາບ 

ໃຫ້ ແກ່ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ
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ຕົວເມືອງ

 y  ເຫັນ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ໃນ ຄວາມ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ມີ ອິດ ທິພົນ ຕ�່ ກຸ່ມ ອາຍຸ ໜ້ອຍ ທີ່ ສຸດ. ອາຍຸ 15-19 ປີ ກ�າລັງ ທົດ ລອງ ກັບ ຊີວິດ
 y  ເຊື່ອ ວ່າ ທາງ ເລ ືອກດ້ານ ການ ແຕ່ງ ກາຍ  ແລະ ຊົງ ຜົມ  ເປັນ ອຸປະສັກ ຕ�່ ວັດທະນະທ�າ ລາວ
 y  ເປັນ ຮ່ວງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ ໃນ ເດັກນ້ອຍ, ການ ຖືພາ ແຕ່ ອາຍຸ ຍັງ ນ້ອຍ, ການ ເອົາ ລູກ ອອກ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ ຫຼື ພາຍ 

ໃນ ປະ ເທດ,  ເດັກ ຍິງ ເປັນ ພຕພ/HIV
 y ອອກ  ໂຮງຮຽນ ເພື່ອ ເຮັດ "ທຸລະ ກິດ" ຫລື  ເພື່ອ ແຕ່ງງານ, ບ�່ ໜຸ່ມ ຫຼື ຖີ່ ເທົ່າ ກັບ ປະຊາ ກອນ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ
 y ສ່ວນ ໃຫຍ່ ເດັກ ຊາຍ ທີ່ ອອກ ໂຮງຮຽນ, ພັວພັນ ກັບ ຢາ ເສບ ຕິດ, ຕ້ອງການ ຈະ ເຮັດ ຕາມ ເພື່ອນ
 y  ແມ່ນ ແຕ່ ກັບ ການ ສຶກສາ ມະຫາ ວິທະຍາ ໄລ, ຕ້ອງການ ເງິນ ເພື່ອ ຊອກ ວຽກ
 y ອາ ໃສ "ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່" ໜ້ອຍ ລົງ, ອາ ໃສ ພ�່ ແມ່, ຄູ ອາຈານ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ
 y  ເຮັດ ວຽກ ໃນ ໂຮງງານ,  ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ ເປັນ ຜູ້ຂາຍ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ, ກ�າມະກອນ
 y  ເບີ່ ງຊາວ ໜຸ່ມ ລາວ ວ່າ ບ�່ ມີ ທັກ ສະ, ບ�່ ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບ ຊີມັງ, ບ�່ ສາມາດ ຂັບ ລົດ, ມີ ຄວາມ ສາມາດ ຈ�າກັດ ທີ່ ຈະ ຊອກ 

ວຽກ ເຮັດ
 y ສະໜັບສະໜູນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ
 y  ແຮງ ງານ ເດັກ ທີ ່ມີ ຈ�າກັດ
 y ສົ່ງ ເສີມ ຊາວ ໜຸ່ມ ໃຫ  ້ມີ ທັກ ສະ ປະກອບ ການ,  ເປີດ ທຸລະ ກິດ
 y  ເຊືອມ ໂຍງ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ  ແລະ ອາ ສະ ຍາ ກ�າ ໃສ່ ການ ນ�າ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ
 y ຢາກ ເຫັນ ຈຸດ ສຸມ ກ່ຽວ ກັບ ກິດຈະກ�າ ຕ່າງໆ  ເຊັ່ນ ການ ແຂ່ງຂັນ ດົນຕີ  ແລະ  ເຫດການ ອື່ນ ສ�າລັບ ຊາວ ໜຸ່ມ 
 y ສະ ເໜີ ແນະ ຈຸດ ສຸມ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ກວ່າ ເກົ່າກ່ຽວ ກັບ ອົງການຊາວ ໜຸ່ມ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ9:ສະຫຼຸບຫຍ�້ກ່ຽວກັບອຸປະສັກຕ�່ສຸຂະພາບ,ການສຶກສາ,ການມີ

ວຽກເຮັດງານທ�າ,ການປົກປ້ອງແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ

1)ອຸປະສັກຕ�່ສຸຂະພາບ

ອຸປະສັກ ຜົນກະທົບຕ�່ສາທາ

ດ້ານການເງິນ

ຂາຍຢາບ້າເອົາເງິນ ກາຍເປັນຕິດຢາບ້າ

ບ�່ມີເງິນປິ່ນປົວທີ່ຄລີນິກ ຫຼື ໂຮງໝ� ບ�່ໄດ້ໄປປິ່ນປົວ

ບ�່ມີເງິນເດີນທາງໄປໂຮງໝ� ຫຼື ຄລີນິກ (ອາດເດີນທາງບົກ ຫຼື ເດີນ 
ທາງເຮືອ)

ບ�່ໄດ້ໄປປິ່ນປົວ

ຂາດການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາທາງເພດ ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ພຕພ, ເອົາລູກອອກ. ຂາດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ 
ຮ່າງກາຍຕົນເອງ [ສີ່ງທີ່ໜ້າເປັນຮ່ວງບາງອັນແມ່ນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນ
ຈ�ານວນໜຶ່ິງອາດເປັນການລົງຂາວທ�າມະດາ, ອື່ນໆ.]

ມີລູກທີ່ບ�່ຕ້ອງການ/ການຖືພາທີ່ບ�່ໄດ້ມີການວາງແຜນ ຄວາມສ່ຽງຕ�່ການເອົາລູກອອກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼື ມີລູກທີ່ບ�່ເປັນທີ່ 
ຕ້ອງການ

ຂາດເງິນຊື້ຖົງຢາງອານາໄມ ຄວາມສ່ຽງຂອງ ພຕພ/ເອດສໄວວີ

ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປ່າຫາອາຫານ ຫຼື ໄມ້ຂະຍຸງ ເປັນໄຂ້ມາເລເລຍ, ໃຊ້ຢາບ້າເພື່ອມີພະລັງເຮັດວຽກ. ບ�່ມີເງິນຊື້ເສືອແຂນ 
ຍາວ, ສະນັ້ນ ຈື່ງມີຄວາມສ່ຽງເປັນໄຂ້ມາເລເລຍ

ຂາດເງິນເພື່ອສືບຕ�່ການສຶກສາຕ�່ຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມ ຂາດແພດ/ພະຍາດບານຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮຽນມາເປັນຢ່າງດີ ແລະ ແພດ/ພະ
ຍາບານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຖະໜົນຫົນທາງໃໝ່ອ�ານວຍຄວາມສະດວກຕ�່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດຢາໄດ້ງ່າຍ

ຂາດກອບທາງດ້ານນິຕິກ�າ/ການບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການນ�າໃຊ້ເຫຼົ້າ 
- 

ມີຮ້ານກິນດື່ມຫຼາຍແຫ່ງໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ, ນັກຮຽນດື່ມຫຼາຍ 
ເກີນໄປ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ຄົນອື່ນ (ບ�່ສະເພາະນັກຮຽນ) ກ�່ມີອຸ 
ບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ

ຂາດຈິດສ�ານຶກ່ຽວກັບອານາໄມທາງດ້ານ ອາຫານ, ນ�າ້ ມີການເຈັບເປັນຫຼາຍ

ສຸກສາລາບ�່ຢູ່ໃກ້ ບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວເມື່ອຕ້ອງການ. 
ທ່າອ່ຽງຊອກຫາຢາຟື້ນເມືອງ ຫຼື ຢາ "ເອກະຊົນ" ເພື່ອປິ່ນປົວ.

ບ�່ມີການປິ່ນປົວຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດຢູ່ໃນບາງແຂວງ (ຫຼື ບ�່ຮັບຮູ້ເຂົາເຈົ້າ) ບ�່ມີວິທີຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ຂາດຈິດສ�ານຶກ່ຽວກັບກົດໝາຍຈ�ລະຈອນ, ຂາດ, ການຝຶກການຂັບຂີ່ ຄວາມສ່ຽງຕ�່ອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ

ຂາດຄວາມຄາດຫວັງສ�າລັບອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ພຶດຕິກ�າສ່ຽງ

ຂາດການບັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍຈ�ລະຈອນໂດຍຕ�າຫຼວດ ມີຫຼາຍຄົນເກີນໄປຂີ່ລົດຈັກຄັນດຽວນ�າກັນ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ

ວັດຖະນະທ�າ-ສັງຄົມ

ຂາດວາງແຜນລູກຮ່າງຢູ່ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ [ບ�່ມີເວລາພຽງພ�ລະຫວ່າງການຖືພາແຕ່ລະຄັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ]

ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍນ�າໄປສູ່ບ�່ມີເວລາເພື່ອ ວາງແຜນອະນາ 
ຄົດກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ

ອາໃສການອອກແຮງງານໜັກເປັນຫຼັກ
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ອາຍທີ່ຈະລົມເລື່ອງ ພຕພ ບ�່ໄດ້ຊອກປິ່ນປົວເນື່ອງຈາກບ�່ມີການຮັກສາຄວາມລັບ

ອາໃສຄວາມເຊື່ອແບບດັ້ງເດີມສ�າລັບການດູແລສຸຂະພາບ ມີຄວາມຊິນເຄີຍກັບໝ�ຢາຟື້ນເມືອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ 
ຍາກຂຶ້ນ

ອຸປະສັກທາງສັງຄົມຕ�່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເດັກຍິງ-ເດັກຊາຍ 
ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຂັດແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ /ພ�່ແມ່ ແລະ 
ເດັກຍິງ

ເດັກຍິງຢາກເຮັດສິ່ງທີ່ເດັກຊາຍເຮັດ, ດື່ມ, ໄປທ່ຽວນອກ ແຕ່ເດັກຍິງມີ 
ຄວາມສ່ຽງຕ�່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າບ�່ສາມາດເວົ້າ/ອ່ານພາສາລາວ ໄດ້ ພະນັກງານແພດບ�່ສາມາດເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າໄດ້. ບ�່ເຂົ້າໃຈການນ�າສະເໜີສຸ 
ຂະສຶກສາ. ບ�່ເຂົ້າໃຈ "ການສະແດງລະຄອນກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ"

ດ�າລົງຊີວິດຢູ່ເທີງພູ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ເປັນບາງລະດູການເທົ່ານັ້ນ, ມີການ 
ຕິດຕ�່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈ�າກັດ

ພະນັກງານແພດບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ: ແຜນງານເຄື່ອນທີ່ບ�ລິການ, ການຝຶກ 
ອົບຮົມດ້ານສຸຂະສຶກສາ

ຄວາມກົດດັນທາງລົບຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຢາບ້າ, ການມີເພດສ�າພັນແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ, ແຂ່ງລົດຈັກ

ອຸປະສັກດ້ານວິຊາການ

ຂາດນ�້າສະອາດ ເປັນສາຍເຫດຕ�່ບັນຫາໄຕ, ກະເພາະ. ອາການຂາດນ�້າ. ເປັນເລື່ອງປົກ 
ກະຕິສ�າລັບຄົນຊົນເຜົ່າ ທີ່ຈະນ�າໃຊ້ນ�້າຈາກແມ່ນ�້າ, ແຕ່ນ�້າດັ່ງກ່າວເປື້ອນ
ເກີນໄປສ�າລັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໃຊ້.

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບບ�່ເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນມີ 
ປະກັນສຸຂະພາບ

ບ�່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພຽງພ� - ບົ່ງມະຕິບ�່ຖືກ, ບາງຄັ້ງເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ
ພັດບົ່ງມະຕິວ່າຖືພາ. ບາງຄັ້ງບ�່ມີການກວດກາແຕ່ຢ່າງໃດ, ພຽງແຕ່ວາງ 
ຢາ

ຂາດການສຶກສາ ບ�່ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກ�າທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ມຸ້ງຍ້ອມຢານ້ອຍເກີນໄປ ຫຼື ມີຢູ່ຢ່າງຈ�າກັດ ເພື່ອໃຫ້ 
ສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ນ�າໃຊ້

ເປັນໄຂ້ຍຸງຍ້ອນປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ບ�່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ. ນ�າໃຊ້ມຸ້ງ
ຈາກຕະຫຼາດທີ່ບ�່ໄດ້ມີການຍ້ອມຢາ.

ຂາດໄຟຟ້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສື່ສານໃນບ້ານ ບ�່ສາມາດປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເວລາມຸ້ງ
ມາຮອດບ້ານ, ເວລາມີການບ�ລິການເຄື່ອນທີ່, ອື່ນໆ.

ສຸກສາລາຂາດອຸປະກອນ, ຢາ ສຸກສາລາບ�່ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ດີ, ຄົນບ�່ຢາກໄປຫາ

ແຜນງານປະກັນສຸຂະພາບມີຄວາມຈ�າກັດ ດ້ານມູນຄ່າ ຄຸນນະພາບຂອງຢາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການດູແລທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ 
ແກ່ຜູ້ມີປະກັນສຸຂະພາບແມ່ນຍັງຕ�່າຫຼາຍ

2)ສາເຫດຂອງການອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍ

ອຸປະສັກ ຜົນກະທົບຂອງການສຶກສາ

ດ້ານການເງິນ

ຂາດສຸຂະສຶກສາ ອອກໂຮງຮຽນ

ມີລູກທີ່ບ�່ຕ້ອງການ/ຖືພາໂດຍບ�່ມີການວາງແຜນ ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ງງານ

ບ�່ມີເງິນປິ່ນປົວຢູ່ຄລີນິກ ຫຼື ໂຮງໝ� ສຸຂະພາບບ�່ແຂງແຮງພ�ທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ບ�່ມີເງິນເດີນທາງໄປໂຮງໝ� ຫຼື ຄລີນິກ (ອາດເດີນທາງບົກ ຫຼື ເດີນທາງ 
ເຮືອ)

ສຸຂະພາບບ�່ແຂງແຮງພ�ທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສຶກສາ (ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ) ແມ່ນສູງ 
ຫຼາຍສ�າລັບບາງຄອບຄົວ

ຄ່າໂຮງຮຽນ, ປື້ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບິກ, ສ� ກ�່ແພງ
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ພ�່ແມ່ເຈັບເປັນ, ເຮັດວຽກບ�່ໄດ້ ຫຼື ເດັກຕ້ອງ ຫາເງິນເພື່ອສະໜັບສະ 
ໜູນຄອບຄົວ

ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວ (ຫຼື ຫາເງິນ)

ຂາດເງິນເພື່ອຮຽນຕ�່ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມ ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສ�າລັບນັກຮຽນສ່ວນ 
ຫຼາຍ. ຄ່າອາຫານ, ຫ�ພັກ, ສອນເພີ່ມແມ່ນສູງຫຼາຍ.

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດຈິດສ�ານຶກ່ຽວກັບອານາໄມອາຫານ, ນ�້າ ເວລາບ�່ສະບາຍບ�່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້

ຂາດເສັ້ນສາຍເພື່ອໄດ້ຕ�່າແໜ່ງລັດທີ່ດີ ບ�່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ

ບ�່ມີຫ�ພັກສ�າລັບເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດເພື່ອ ໃຫ້ຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະ 
ຍົມ

ເດັກນ້ອຍບ�່ສາມາດຊອກທີ່ພັກໃກ້ໂຮງຮຽນມັດທະນາຍົມ ສະນັ້ນຈຶ່ງ 
ອອກຮຽນ

ຂາດຄູ (ຫຼື ຄູບ�່ມາສອນ) ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ, ບ�່ມີໂຮງຮຽນ

ຂາດໂອກາດໃນການເຮັດວຽກສ�າລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ການສຶກສາອາດບ�່ໄດ້ກະກຽມນັກຮຽນດີພ�ສ�າລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການ. 

ຂາດກອບດ້ານນິຕິກ�າ/ການບັງຄັບໃຊ້ ເພື່ອປ້ອງກັນການດື່ມເຫຼົ້າ - ເຂົ້າເຖິງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປ້ອງກັນໃຫ້ນັກດື່ມ 
ຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ລົບກວນນັກຮຽນຄົນອື່ນ

ຂາດຄວາມຄາດຫວັງໃນອານາຄົດຂອງຕົນ ຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ/ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ

ຂາດຈິດສ�ານຶກກ່ຽວກັບກົດໝາຍຈ�ລະຈອນ, ຂາດການຝຶກອົບຮົມການ 
ຂັບຂີ່

ຂາດການສຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ

ຂາດການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໄດ້ວຽກ - ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ/ການຝຶກອົບຮົມ ວິທີຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍ�້, ຈົດ 
ໝາຍສະໝັກງານ. ທັກສະໃນການສ�າພາດ

ບ�່ມີໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້ ບ�່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຖ້າຫາກບ�່ມີບ່ອນຮຽນຢູ່ໃກ້

ຂາດການໃຫ້ຄ�າແນະນ�າດ້ານອາຊີບ ແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນຊາບບ່ອນທີ່ມີວຽກເຮັດ

ຂາດການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂາດແຜນງານການຝຶກງານ 
ຢ່າງເປັນທາງການ

ບ�່ສາມາດສືບຕ�່ອາຊີວະສຶກສາ ຖ້າຫາກຮຽນບ�່ຈົບມັດທະຍົມ

ດ້ານວັດຖະນະທ�າ-ສັງຄົມ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າບ�່ສາມາດເວົ້າ/ອ່ານພາສາລາວໄດ້ [ອາດເປັນອຸປະສັກຕ�່ການສຶກສາ]

ຂາດການວາງແຜນລູກຮ່າງຢູ່ໃນບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ບ�່ສາມາດສຶກສາເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແນ່ຢູ່ບ້ານເພື່ອເບີ່ງແຍງຜູ້
ທີ່ອ່ອນກວ່າ. ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຊາຍຍັງສາມາດເຂົ້າຮຽນຢູ່

ດ�າລົງຊີວິດຢູ່ເທີງພູ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ເປັນບາງລະດູການເທົ່ານັ້ນ, ມີການຕິດ 
ຕ�່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈ�າກັດ 

ບ�່ສາມາດເຂົ້າຫາໂຮງຮຽນເພື່ອໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ບ�່ມີບ່ອນພັກທີ່ໃກ້ 
ກັບໂຮງຮຽນ

ອາຍທີ່ຈະລົມເລື່ອງ ພຕພ ບ�່ໄດ້ຮັບສຸຂະສຶກສາ ເນື່ອງຈາກບ�່ໄດ້ຖາມເລື່ອງນີ້

ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຕ�່ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ, ການສຶກສາບ�່ໜ້າສົນໃຈ, 
ການສອນບ�່ໄດ້ຄຸນນະພາບ

ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກ ຫຼື ພຽງເລາະຫຼິ້ນ. ຄູບ�່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ 
ຮົມພຽງພ� ສະນັ້ນ ນັກຮຽນຈຶ່ງບ�່ສາມາດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຈາກຄູ

ຄວາມກົດດັນທາງລົບຈາກໝູ່ ອອກໂຮງຮຽນ

ການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂາດເວລາວາງແຜນອະນາຄົດກ່ອນ 
ເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ

ອອກໂຮງຮຽນໄວຈ�າກັດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ແລະ ໂອກາດໃນ 
ຊີວິດ

ໂອກາດການໃນການມີວຽກເຮັດແຕກຕ່າງ ກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເດັກຍິງອາດບ�່ສືບຕ�່ເຂົ້າຮຽນ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ 
ຕ່າງໆ

ເດັກຍິງອາດບ�່ສືບຕ�່ເຂົ້າຮຽນ
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ໂທລະພາບລາວບ�່ມີຫຼາຍລາຍການ ສະນັ້ນ ເບີ່ງໂທລະພາບໄທ ຄວາມກົດດັນຂອງໝູ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ດ້ານວິຊາການ

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບ�່ມີຄຸນນະພາບດີເຖິງແມ່ນມີປະກັນສຸຂະ
ພາບກ�ຕາມ

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບ�່ມີຄຸນນະພາບດີເຖິງແມ່ນມີປະກັນສຸຂະ
ພາບກ�່ຕາມ

ຂາດການສຶກສາ ຂາດການສຶກສາ

ຂາດອຸປະກອນສ�າລັບກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ຂາດອຸປະກອນສ�າລັບກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ

3)ອຸປະສັກຕ�່ການສຶກສາ

ອຸປະສັກດ້ານການເງິນ ຜົນກະທົບຕ�່ການສຶກສາ

ດ້ານການເງິນ

ຂາດສຸຂະສຶກສາ ອອກໂຮງຮຽນ

ມີລູກທີ່ບ�່ຕ້ອງການ/ຖືພາໂດຍບ�່ມີການວາງແຜນ ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ງງານ

ບ�່ມີເງິນປິ່ນປົວຢູ່ຄລີນິກ ຫຼື ໂຮງໝ� ສຸຂະພາບບ�່ແຂງແຮງພ�ທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ບ�່ມີເງິນເດີນທາງໄປໂຮງໝ� ຫຼື ຄລີນິກ (ອາດເດີນທາງບົກ ຫຼື ເດີນທາງ 
ເຮືອ)

ສຸຂະພາບບ�່ແຂງແຮງພ�ທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສຶກສາ (ຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ) ແມ່ນສູງ 
ຫຼາຍສ�າລັບບາງຄອບຄົວ

ຄ່າໂຮງຮຽນ, ປື້ມ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ບິກ, ສ� ກ�່ແພງ

ພ�່ແມ່ເຈັບເປັນ, ເຮັດວຽກບ�່ໄດ້ ຫຼື ເດັກຕ້ອງຫາເງິນເພື່ອສະໜັບສະ 
ໜູນຄອບຄົວ

ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວ (ຫຼື ຫາເງິນ)

ຂາດເງິນເພື່ອຮຽນຕ�່ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມ ການສຶກສາ ຫຼັງມັດທະຍົມບ�່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສ�າລັບນັກຮຽນສ່ວນ 
ຫຼາຍ. ຄ່າອາຫານ, ຫ�ພັກ, ສອນເພີ່ມແມ່ນສູງຫຼາຍ.

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດຈິດສ�ານຶກກ່ຽວກັບການອານາໄມອາຫານ, ນ�້າ ເວລາບ�່ສະບາຍບ�່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້

ຂາດເສັ້ນສາຍເພື່ອໄດ້ຕ�່າແໜ່ງລັດທີ່ດີ ບ�່ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ

ບ�່ມີຫ�ພັກສ�າລັບເດັກນ້ອຍຊົນນະບົດເພື່ອ ໃຫ້ຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະ 
ຍົມ

ເດັກນ້ອຍບ�່ສາມາດຊອກທີ່ພັກໃກ້ໂຮງຮຽນມັດທະນາຍົມ ສະນັ້ນຈຶ່ງ 
ອອກຮຽນ

ຂາດຄູ (ຫຼື ຄູບ�່ມາສອນ) ເດັກນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນ, ບ�່ມີໂຮງຮຽນ

ຂາດໂອກາດໃນການເຮັດວຽກສ�າລັບນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ການສຶກສາອາດບ�່ໄດ້ກະກຽມນັກຮຽນດີພ�ສ�າລັບວຽກທີ່ຕ້ອງການ. 

ຂາດຂອບດ້ານນິຕິກ�າ/ການບັງຄັບປະຕິບັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການດື່ມເຫຼົ້າ - ເຂົ້າເຖິງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລປ້ອງກັນໃຫ້ນັກດື່ມ 
ຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ລົບກວນນັກຮຽນຄົນອື່ນ

ຂາດຄວາມຄາດຫວັງໃນອານາຄົດຂອງຕົນ ຂາດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ/ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ

ຂາດຈິດສ�ານຶກກ່ຽວກັບກົດໝາຍຈ�ລະຈອນ, ຂາດການຝຶກອົບຮົມການ 
ຂັບຂີ່

ຂາດການສຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ

ຂາດການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໄດ້ວຽກ - ການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ/ການຝຶກອົບຮົມ ວິທີຂຽນຊີວະປະຫວັດຫຍ�້, ຈົດ 
ໝາຍສະໝັກງານ. ທັກສະໃນການສ�າພາດ

ບ�່ມີໂຮງຮຽນຢູ່ໃກ້ ບ�່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຖ້າຫາກບ�່ມີບ່ອນຮຽນຢູ່ໃກ້
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ຂາດການໃຫ້ຄ�າແນະນ�າດ້ານອາຊີບ ແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນຊາບບ່ອນທີ່ມີວຽກເຮັດ

ຂາດການເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ຂາດແຜນງານການຝຶກງານ 
ຢ່າງເປັນທາງການ

ບ�່ສາມາດສືບຕ�່ອາຊີວະສຶກສາ ຖ້າຫາກຮຽນບ�່ຈົບມັດທະຍົມ

ດ້ານວັດຖະນະທ�າ-ສັງຄົມ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເວົ້າ ແລະ ອ່ານພາສາລາວບ�່ໄດ້ [ອາດເປັນອຸປະສັກຕ�່ການສຶກສາ]

ຂາດການວາງແຜນລູກຫ່າງຢູ່ໃນຊົນເຜົ່າບາງກຸ່ມ ບ�່ສາມາດສຶກສາເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸແນ່ຢູ່ບ້ານເພື່ອເບີ່ງແຍງຜູ້
ທີ່ອ່ອນກວ່າ. ສ່ວນໃຫຍ່ເດັກຊາຍຍັງສາມາດເຂົ້າຮຽນຢູ່

ດ�າລົງຊີວິດຢູ່ເທີງພູ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ບາງລະດູການເທົ່ານັ້ນ, ມີການຕິດຕ�່ 
ພົວພັນກັບຄົນອື່ນຢ່າງຈ�າກັດ

ບ�່ສາມາດເຂົ້າຫາໂຮງຮຽນເພື່ອໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ບ�່ມີບ່ອນພັກທີ່ໃກ້ 
ກັບໂຮງຮຽນ

ອາຍທີ່ຈະລົມເລື່ອງ ພຕພ ບ�່ໄດ້ຮັບສຸຂະສຶກສາ ເນື່ອງຈາກບ�່ໄດ້ຖາມເລື່ອງນີ້

ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຕ�່ຄຸນຄ່າຂອງການສຶກສາ, ການສຶກສາບ�່ໜ້າສົນໃຈ, 
ການສອນບ�່ໄດ້ຄຸນນະພາບ

ອອກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດວຽກ ຫຼື ພຽງເລາະຫຼິ້ນ. ຄູບ�່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ 
ຮົມພຽງພ� ສະນັ້ນ ນັກຮຽນຈຶ່ງບ�່ສາມາດຮຽນໄດ້ຫຼາຍຈາກຄູ

ຄວາມກົດດັນທາງລົບຈາກໝູ່ ອອກໂຮງຮຽນ

ການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂາດເວລາວາງແຜນອະນາຄົດກ່ອນ 
ເລີ່ມຕົ້ນຄອບຄົວ

ອອກໂຮງຮຽນໄວຈ�າກັດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທາງເລືອກ ແລະ ໂອກາດໃນ 
ຊີວິດ

ໂອກາດການໃນການມີວຽກເຮັດແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເດັກຍິງອາດບ�່ສືບຕ�່ເຂົ້າຮຽນ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າ 
ຕ່າງໆ

ເດັກຍິງອາດບ�່ສືບຕ�່ເຂົ້າຮຽນ

ໂທລະພາບລາວບ�່ມີຫຼາຍລາຍການ ສະນັ້ນ ເບີ່ງໂທລະພາບໄທ ຄວາມກົດດັນຂອງໝູ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ດ້ານວິຊາການ

ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບ�່ມີຄຸນນະພາບດີເຖິງແມ່ນມີປະກັນສຸຂະ
ພາບກ�ຕາມ

ບ�່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ຂາດການສຶກສາ ບ�່ສາມາດສືບຕ�່ອາຊີວະສຶກສາ ຖ້າຫາກຮຽນບ�່ຈົບປະຖົມສຶກສາ

ຂາດອຸປະກອນສ�າລັບກິລາ, ຂາດສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ ບ�່ມີອຸປະກອນສ�າລັບກິລາ,

4)ອຸປະສັກຕ�່ການມີວຽກເຮັດງານທ�າ

ອຸປະສັກ ຜົນກະທົບຕ�່ການຈ້າງງານ

ດ້ານການເງິນ

ບ�່ມີເງິນສ�າລັບການປິ່ນປົວ ຢູ່ຄຣີນິກ ຫຼື ໂຮງໝ�* ບ�່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ພິການ)

ບ�່ມີເງີນສ�າລັບການເດີນທາງໄປໂຮງໝ� ຫຼື ຄຣີນິກ (ອາດຈະເດີນທາງ 
ທາງຖະໜົນ ແລະທາງເຮືອ)

ບ�່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ (ພິການ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາ (ໃນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມ) ທີ່ສູງ 
ເກີນໄປສ�າຫຼັບບາງຄອບຄົວ

ຂ�້ຈ�າກັດທາງການສຶກສາ, ໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກມີຈ�າກັດ

ການຕ້ັງຄັນທີ່ບ�່ຕ້ອງການ / ບ�່ໄດ້ວາງແຜນ ມີໂອກາດ ເຮັດ ວຽກພຽງເລັກນ້ອຍສ�າລັບ ແມ່ຍິງ

ຂາດການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບທາງ ເພດ [ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ການ ຈ້າງ ງານ ທີ່  ເປັນອັນຕະລາຍ] ເນື່ອງ ຈາກ ບ�່ ຮູ້  ເຖິງ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ເຮັດ ວຽກ ການ ບ�ລິການ ທາງ ເພດ

ຂາດເງິນທີ່ຈະຊື້ຖົງຢາງອະນາໄມ [ບ�່ ມີ ເງິນອາດ ນ�າພາ  ໄປ ສູ່ການເຮັດວຽກບ�ລິການທາງເພດ - ທີ່ ເປັນ ບັນ 
ຫາຕ�່ ການ ຈ້າງ ງານ ທີ່ ປອດ ໄພ]
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ຂາຍ ຢາ ບ້າ ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ເງິນ [ອຸປະສັກ ຕ�່ ການ ຈ້າງ ງານ ທີ່ ປອດ ໄພ]

ຂາດ ເງິນເພື່ອສືບ ຕ�່ ຮຽນ ຫຼັງ ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຂາດການ ສຶກສາ ຫຼັງ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ປາຍ ຈ�າກັດການ ພັດທະນາ ໃນ ຊຸມ 
ຊົນ  ແລະ  ໂອກາດ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ

 ເຮັດ ວຽກ ໃນ ປ່າ  ເພື່ອ ຫາ ອາຫານ  ຫຼື  ໄມ້ ຂະ ຍູງ [ອຸປະສັກຕ�່ ການ ຈ້າງ ງານ ທີ່ ປອດ ໄພ,  ເນື່ອງ ຈາກ ການ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ປ່າ ມີ 
ຄວາມ ອັນຕະລາຍ,  ແລະ ສາມາດ ເປັນ ໄຂ້ ມາລາ ເລຍ]

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດການ ປຶ ກສາ ທາງ ດ້ານ ອາຊີ ບ ນັກ ສຶກສາ ບ�່ ມີ ແຜນສ�າລັບ ການ ສຶກສາ ຂອງພວກ ເຂົາວ່າ ຈະ ເຮັດ ວຽກຢູ່ 
ໃສ ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮຽນ ຈົບຈາກ ໂຮງຮຽນ.

ຂາດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງການ ຮຽນສາຍ ວິຊາ ຊີບ, ຂາດ ແຜນ ງານການ ຝຶກ ງານ 
ທີ່ ເປັນ ທາງ ການ 

 ແຮງ ງານ ທີ່ ມີ ສີມືບ�່ ມີ ໃນ ສປປ ລາວ (ຕົວຢ່າງ ຊ່າງ  ນ�້າປະປາ,  ກ�າມະ 
ກອນ ກ�່ສ້າງ, ຊ່າງ ໄມ້, ຊ່າງ ໄຟຟ້າ)

ການ ຄ້າ ຢາ ບ້າ   ໄດ້ ຮັບ ການ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ຈາກ ເສັ້ນທາງ ໃໝ່ ຂາຍ ຢາ ບ້ານ ແມ່ນ ເປັນ ອາຊີບ ໜື່ງ

ຂາດ ຄູ ອາຈານ (ຫຼື ຄູອາຈານບ�່ ປະກົດ ຕົວ) ບ�່ ມີ  ການ ສຶກສາ  ຈ�າກັດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ຈ້າງ ງານ

ຂາດ ຈິດ ສ�ານຶກກ່ຽວ ກັບ ສຸຂະ ອະ ນາ ໄມ ດ້ານ ອາຫານ  ແລະ ນ�້າ ບ�່ ມີ  ການ ສຶກສາ  ຈ�າກັດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ຈ້າງ ງານ

ບ� ່ມີ ຕະຫຼາດຂາຍ ຜະລິດ ຕະພັນ ປ່າ ໄມ້  ເມື່ອພວກ ເຂົາ ເກັບ ຜົນ ຜະລິດ 
ຈາກ ປ່າ

ຂາດ ຄວາມ ສາມາດທີ່ ຈະ ຫາ ເງິນ ຈາກ ຜະລິດ ຕະພັນທີ່ ເກັບ ໄດ້ ຈາກ ປ່າ.

ຂາດ ການ ສະໜັບສະໜູນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂ�້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ເຮັດ ວຽກ ວຽກ ອາດ ຈະ ມີ ຢູ່  ແຕ່ ຄົນ ບ�່ ມີ ວິທີທີ່ຈະ ຮັບ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ.

ຂາດ ໂຮງຮຽນ ທີ່ຢູ່ ໃກ້  ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ຍາກ ສ�າລັບ ເດັກນ້ອຍ ໃນ ຊົນນະບົດຈະ ໄດ້ວຽກ ທີ່ ອີງ ຕາມ 
ການ ສຶກສາ.

ຂາດ  ໂອກາດ ການ ຈ້າງ ງານສ�າລັບ ນັກ ຮຽນ ທີ່ ຈົບ ໃໝ່.  ອາດຕ ້ອງການເສັ້ນສາຍ  ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ວຽກ ເຮັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ.

ຂາດ ເສັ້ນ ສາຍທີ່ ຈະ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຕ�າ ແໜ່ ງທີ່ ດີ ໃນ ລັດຖະບານ ບ�່ ສາມາດ ໄດ້ ວຽກ ເຮັດທີ່ ດີ ໃນ ລັດຖະບານ ໄດ້ ຖ້າ ບ�່ ຮູ້ ຄົນ ຊ່ວຍ.

ຂາດທາງ ເລ ືອກດ້ານ ການ ເງິນ ຈຸ ລະ ພາກ  ເພື່ອ  ເລີ່ ມທຸລະ ກິດ ຂະໜາດ 
ນ້ອຍ

ບ�່ ສາມາດ ສ້າງ ວຽກ ຫຼື ລາຍ ຮັບ  ເນື່ອງ ຈາກບ�່ ມີ ທຶນຮອນ ໃນ ການ ເລີ່ ມ 
ທຸລະ ກິດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ

ດ້ານວັດທະນະທ�າ-ສັງຄົມ

 ການ ຊັກ ຊວນ ຂອງ ໝູ່ ຄູ່ ໃນ ທາງ ລົບ ບ�່ ມີ  ການ ສຶກສາ  ຈ�າກັດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ຈ້າງ ງານ

ອາ ໃສ ຢູ່   ເຂດ ພູດ ອຍ,  ເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້ ສະ ເພາະ ຕາມ ລະດູ ການ, ມີ ການ ຕິດ ຕ�່ 
ພົວພັນກັບ ຄົນ ອື່ນ ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ

 ກາລະໂອກາດ  ໃນການ ເຮັດ ວຽກຈ�າກັດ ນອກຈາກ ຜະລິດ ຕະພັນ ປ່າ ໄມ້  
ແລະ ການ ຖາງ ປ່າ ເຮັດ ໄຮ່.  ໂອກາດ  ຫາ ເງິນ ມີເລັກ ນ້ອຍ, ພ� ແຕ່ ໄດ້ ຢູ່ ໄດ້ 
ກິນ.

 ແຕ່ງງານ ກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ ພາ ໃຫ້ ຂາດ ເວລາ ວາງ ແຜນ ສ�າລັບ ອະນາຄົດ 
ກ່ອນ ທີ່ ຈະ ເລີ່ ມມີ ຄອບຄົວ

ມີ ຂ�້ ຈ�າກັດໃນ ການ  ເບີ່ ງ ເງື່ອນ ໄຂ ອື່ນໆ ຫຼາຍວ່າ  ເຮັດ ວຽກ ປູກຝັງໃນ ຄອບ 
ຄົວ. ບ�່ ມີ ແນວ ຄິດການ ເຮັດ ວຽກ  ແບບ  ໃໝ່

 ໂອກາດ ໃນການ ຈ້າງ ງານມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ລະຫວ່າງ ຍິງ  ແລະ  
ຊາຍ.

ມີ ວຽກພຽງ ເລັກ ໜ້ອຍ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ແຮງ ສູງສ�າລັບ ເດັກ ຍິງ

ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງດ້ານ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ  ໃນ ໂອກາດ ການ ຈ້າງ ງານ  ເດັກຊາຍ ມີ ໂອກາດ ຖືກ ວ່າ ຈ້າງ ຫຼາຍກວ່າ

ຄົນ ຊົນ  ເຜົ່າ  ເວົ້າ/ອ່ານ ພາສາ ລາວບ�່ ໄດ້ [ອາດ ເປັນ ອຸປະສັກ ຕ�່ ການ ຈ້າງ ງານ]

ດ້ານວິຊາການ

ຂາດ  ການ ສຶກສາ ປາດ ສະ ຈາກ ການ ສຶກສາ ພວກ ເຂົາ ບ�່ ສາມາດ  ໄດ້ ວຽກ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຈ້າງ 
ສູງ.

ຂາດ ປະສົບ ການ  ແລະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມດ້ານວິຊາ ການ ເມື່ອຊອກ ວຽກ ເຮັດ,  ໃບ ປະກາດ ຈົບ ມັດທະຍົມບ�່ ພຽງພ�, ບ�່ ສາມາດ  ໄດ້ 
ວຽກ ດີເຮັດ,  ເຮັດ ໄດ້ ແຕ່ ເປັນ ແຮງ ງານ ທີ່ ບ�່ ມີ ສີມື ເທົ່າ ນັ້ນ.

 ໄດ້ ຮັບ ການ ບ�ລິການ ດ້ານ ສຸຂະພາບທີ່ ບ�່ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບດີ   ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າມີ  
ປະກັນ ສຸຂະພາບກ� ຕາມ

ຜົນ ການ ເຮັດ ວຽກ ບ�່ ໄດ້ ດີ
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5)ອຸປະສັກຕ�່ການປົກປ້ອງ

ອຸປະສັກ ຜົນກະທົບຕ�່ການປົກປ້ອງ

ດ້ານການເງິນ

ຂາດ ການ ສຶກສາດ້ານ ສຸຂະພາບທາງ  ເພດ ບ�່ ຮັບ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບຄວາ ມສ່ຽງທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ມີ ເພດ ສ�າພັນ  ທີ່ ບ ໍ່ມີ ການ 
ປ້ອງ ກັນ [ ໃນ ຊົນນະບົດ]

ຜູ້ ປົກຄອງ ເຈັບ ເປັນ, ບ� ່ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ໄດ້ ຫຼື ລູກຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ  
ເພື່ອ ຫາ ເງິນຊ່ວຍ ຄອບຄົວ.

 ເດັກນ້ອຍ ອາດ ເລ່ີ ມວຽກ  ເມື່ອ ອາຍຸ ໄດ້ 10 ປີ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ທາງ ດ້ານ ການ 
ເງິນ ຂອງ ຄອບຄົວ.

 ລູກ ທີ່ ບ�່ ຕ້ອງການຢາກ ໄດ້ /ຖືພາ ທີ່ບ�່ ໄດ້ ມີ ການວາງ ແຜນ ການ ໃຊ້ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ໃນ ຄອບຄົວ ອາດ ເປັນ  ຜົນ ມາ ຈາກຄວາມ ບ�່ ເປັນ 
ຜູ້ ໃຫຍ່,  ແຮງ ກົດ ດັນ ຈາກ ການມີ ລູກກ່ອນ ໄວ ອັນ ຄວນ.

ຂາຍ ຢາ ບ້າ ເພື່ອ ຫາ ເງິນ ການ ຕີ ກັນ, ຕີ ພ�່ ແມ່, ການ ລັກຂະ ໂມ ຍ

ບ�່ ມີ ເງິນ   ຊື້ ຖົງ ຢາງ ອະນາ ໄມ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງການຖືກ ບັງຄັບ ໃຫ້ ມີ ເພດ ສ�າພັນ ໂດຍ ບ�່ ປ້ອງ ກັນ

ການ ລັກ, ການ ອາດຊະຍາ ກ�າ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ຄວາມທຸກ ຍາກ ການ ລັກ ໄກ່,  ເຂົ້າ  ເພື່ອ ການ ຢູ່ ລອດ

ການ ຊັກ ຊວນ ຈາກ ໝູ່ຄູ່  ເພື່ອ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສິນຄ້າ ລາຄາ ແພງ  ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ 
ບັນຫາ ທາ ງດ້ານ ການ ເງິນ

 ໄວ ໜຸ່ມ ອາດ ຈະ ເລືອກພຶດຕິ ກ�າ ທີ່ ອັນຕະລາຍ (ຜູ້ ຂາຍ ບ�ລິການທາງ 
ເພດ, ການ ລັກ)  ເພື່ອ ຫາ ເງິນ  ໄປ ຊື້ ເຄື່ອງ ຂອງ ຕາມ ທ່າອ່ຽງຂອງສັງຄົມ 
[iphone5]

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ຂາດ ຄວາມ ທະ ເຍີ ທະຍານ ສ�າ ລັບ ອະນາຄົດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ອາດ ຊະຍາ ກ�າ, ການ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ

ຂາດ  ນິຕ�າ ກ�າ/ການ ບັງຄັບ ໃຊ້ ລະບຽບ ກົດໝາຍເພື່ອປົກ ປ້ອງ ການ ດື່ມ 
ເຫຼົ້າ 

ການ ດື່ມ ເຫຼົ້າ  ພົວພັນ ກັບ ການ ຕີ ກັນ, ອຸບັດ  ເຫດທາງ ຖະໜົນ.

ຂາດ ຈິດ ສ�ານຶກ ກ່ຽວ ກັບ ກົດໝາຍ ການ ສັນຈອນ, ຂາດ ການ ຝຶກ  ແອບ 
ການ ຂັບ ຂີ່

ຂາດຄວາມ ປອດ ໄພ ທາງ ຖະໜົນ  ແລະ  ຄວາມ ຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ກົດໝາຍການ 
ສັນຈອນ ທີ່ພາ ໃຫ້ ເກີດ ບັນຫາ.

ຂາດ ການ ບັງຄັບປະຕິ ບັດ   ເມື່ອມີ ການ ລ່ວງ ລະ ເມີດ ກົດໝາຍ ຜູ້ ລ່ວງ ລ ະ ເມີດ ກົດໝາຍຖືກ ປັບ ໄໝ ຫຼື  ຕັກເຕືອນ ເທົ່າ ນັ້ນ,  ແລະ  ຈາກ 
ນັ້ນ ກ�່ ເຮັດ ອີກ.

ບ�່ ມີ ການ ປິ່ນປົວຜູ້ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ  ໃນ ບາງ ແຂວງ (ຫຼື ບ�່ ມີ ຈິດ ສ�ານຶກ ໃນ 
ພວກ ເຂົາ)

 ເມື່ອ ບາງ ຄົນ ເລິ່ມ ໃຊ້ ຢາ ເສບ ຕິດ, ມັນ ເປັນ ເລື່ອງ ທີ່ ຍາກ ຫຼາຍສ�າ ລັບ 
ພວກ ເຂົາ ທີ່ ຈະ ຢຸດມັນ.

ຂາດ ການ ບັງຄັບປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ການ ສັນຈອນ ໂດຍ ຕ�າຫຼວດ ຄວາມ ສ່ຽງ ການ ເກ ີດອຸບັດ ຕິ ເຫດ, ການບາດ ເຈັບ.

ດ້ານວັດທະນະທ�າ-ສັງຄົມ

ອຸປະສັກ ທາງ ສັງຄົມ ຕ�່ຄວາມສະ ເໝີ ພາບ ສ�າ ລັບ ເດັກ ຍິງ ແລະ ຊາຍ 
ສ້າງຄວາມ ຂັດ ແຍ່ງກັນ ລະຫວ່າງ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ/ພ�່ ແມ່  ແລະ  
ເດັກ ຍິງ.

 ເດັກ ຍິງ ຊອກ ຫາ ວິທີການ ເຂົ້າ ເຖິງ ບ່ອນທີ່ ພວ  ກ ເຂົາ ຮູ້ສຶກ ເທົ່າ ທຽມ ກັບ 
ເດັກ ຊາຍ,  ແຕ່ ບ່ອນ ເຫຼົ່ານັ້ນ ບ�່ ໄດ້  ເຫັນພວກ ເຂົາ  ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ເທື່ອ.  
ເຮັດ ໃຫ້ ມັນ ມີ ຄວາມ ອັນຕະລາຍ ຫຼາຍຂື້ນ ສ�າລັບ ເດັກ ຍິງ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ 
ອອກມາ.

 ໂທລະພາບ ລາວ ບ�່ ມີ ລາຍການ ໃຫ້ ເບິ່ງ ຫຼາຍ ສະ ນັ້ນ, ຈື່ງ ມັກ ເບິ່ງ ໂທລະ 
ພາບ ໄທ

ການ ຊັກ ຊວນ ຈາກ ໝູ່ ຄູ່ ຈາກ ວັດທະນະທ�າ ຂອງ ໄທ

ຄວາມ ອາຍ ທີ່ ສົນທະ ກນາ ກ່ຽວ ກັບ ພຕພ ການ ປ້ອງ ກັນຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຖ້າ ການ ຕິດ ພະຍາດ ບ�່ 
ໄດ້ ຮັບ ການປິ່ນປົວ.

ຂາດ ການ ຮັບ ຮູ້ ເຖິງ ຄຸນຄ່າ  ການ ສຶກສາ, ການ ສຶກສາ ບ�່ ໜ້າ ສົນ ໃຈ, ການ 
ສິດສອນມີ ຄຸນ ນະພາ ບຕ�່າ

ຄູ ອາຈານ ອາດ ມີ  ຕີ  ໄວ ໜຸ່ມ, ຫຼື ຮ້ອງ ໃສ່ ພວກ ເຂົາ.
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ດ້ານວິຊາການ

ຂາດ ອຸປະກອນ  ກິລາ, ຂາດ ສິ່ງ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ບ�່ມີ ບ່ອນ ທີ່ ປອດ ໄພ  ໃນ ການ ຫຼິ້ນກິລາ

ຂາດ ໄຟຟ້າ  ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການ ຕິດ ຕ�່ ສື່ສານ  ໃນ ໝູ່ ບ້ານ ບ�່ ມີ ລະ ບົບການ ເຕືອນ ຢູ່ບ້ານ [ ໂທລະ ໂຄ່ງ]

ຂາດ ປະສົບ ການ, ການ ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ໄວ ໜຸ່ມ ຍິງ ທີ່ ມີ ການ ສຶກສາ ໜ້ອຍ  ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕ�່ ກັບ ການ ຖືກຄ້າ ມະ 
ນຸດ  ໄປ ປະ ເທດ ໄທ  ເພື່ອໄປ ຊອກ ວຽກ. ພວກ  ເຂົ້າ ຖືກລ�້ ໃຈ ຈາກ ຄ�າ ສັນ 
ຍາ ວ່າ ຈະ  ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ເດືອນ ສູງ,  ແຕ່ ລົງທ້າຍ ດ້ວຍ ກາ ນ ເຮັດ ວຽກ ທີ່ ອັນ 
ຕະລາຍ

6)ອຸປະສັກຕ�່ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ອຸປະສັກ ຜົນກະທົບຕ�່ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ດ້ານການເງິນ

ລູກທີ່ ບ�່ ຕ້ອງການ ຢາກ ໄດ້ /ການ ຖືພາ ທີ່ບ�່ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ການ ຫຍ່າ / ການ ແຍກ ທາງ / ສະພາບ ທີ່ ມີ ແຕ່ພ�່ ຫຼື ມີ ແຕ່ ແມ່ ພຽງ ລ�າພັງ 
ອາດ ຈ�າກັດ ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງ ບ້ານ ກັບ ຊາວ ໜຸ່ມ

ບ�່ ມີ ເງິນ  ເພື່ອ ສືບ ຕ�່ ເຂົ້າ ຮຽນຫຼັງ ຊ້ັນມັດ ຕະຍົມ ສະ ເພາະ ຜູ້ ທີ່ ຮັ່ງ ມີ ທີ່ ສຸດ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ສາມາດ ໄດ້  ສຶກສາ ທີ່ ຈ�າ ເປັນສ�າ ລັບ 
ພວກ ເຂົາ ເພ ື່ອ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ໃນການ ນ�າພາຂອງບ້ານ/ ເມືອງ/ ແຂວງ.

ດ້ານການຈັດຕັ້ງ

ສູນ ກາງ ຊາວ ໜຸ່ມ ລາວ ຍັງ ບ�່ ໄດ້  ເຄື່ອນ ໄຫວ  ໃນ ໝູ່ ບ້ານ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ບ�່ ມີ ຕົວ ແທນ, ບ�່ ມີ ສິດ ມີ ສຽງ

ຂາດ ຄວາມ ທະ ເຍີ ທະຍານ  ໃນ ອະນາຄົດ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຂາດ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ໃນ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກັບບ້ານ.

 ແນວ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ ໄວ ໜຸ່ມ ບ�່ ໄດ້ ພົວພັນ ກັບ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ໃນ ບ້ານ ຕົວ ແທນ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ໝູ່ ບ້ານມີ ຄວາມ ອາວຸ ໂສ ຫຼາຍ [ ອາຍຸເກີນ  40 ປີ]  
ແລະ ບ�່ ໄດ້ຕ່າງ ໜ້າ ຊາວ ໜຸ່ມ  ໃນ ກອງ ປະຊຸມກັບ ອົງການ ພັດທະນາ 
ຕ່າງໆ ທີ່ ເຂົ້າ ມາ ໃນ ໝູ່ ບ້ານ.  ຊາວ ໜຸ່ມ ອາ ໃສ ລາວ  ແຕ່ ບ�່ ສາມາດ    ເວົ້າ 
ຫຍັງ ໃຫ້ ລາວ ໄດ້.

ດ້ານວັດທະນະທ�າ-ສັງຄົມ

ການ ຊັກ ຊວນ ຈາກ ໝູ່ຄູ່ ໃນ ທາງ ລົບ  ເດັກ ຊາຍ ບ�່ ຕ້ອງການ ຊ່ວຍ ວຽກ ໃນ ບ້ານ

ອຸປະສັກ ທາງ ສັງຄົມ ຕ�່ ຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ສ�າລັບ ເດັກ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ສ້າງ 
ຄວາມ ຂັດ ແຍ່ງ ກັນ ລະຫວ່າງ ອ�ານາດ ການ ປົກຄອງ/ພ�່ ແມ່  ແລະ  ເດັກ 
ນ້ອຍ ຍິງ.

 ເດັກ ຍິງຕ້ອງການ  ອອກ ໄປ ນອກ ບ້ານ ກັບ ໝູ່ຄູ່  ແລະ ມີ ສັງຄົມຄື ກັບ ເດັກ 
ນ້ອຍ ຊາຍ.

ອາ ໃສ ຢູ່  ເຂດ ພູ ດອຍ,  ເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້ ພຽງ ແຕ່ ບາງ ລະດູ ການ, ມີ ກາ ນຕິດ ຕ�່ 
ພົວພັນ ກັບ ຄົນ ອື່ນ ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ

ບ�່  ໄດ້ ເຂົ້າ ເຖິງ  ເພື່ອ ຮູ້ ເຖິງ ແຜນ ງານ , ຂ�້ ລິ ເລີ່ ມຕ່າງໆຂອງ ລັດຖະບານ, ບ�່ 
ມີ ສຽງ

ດ້ານວິຊາການ

ຂາດ ໄຟຟ້າ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ຕິດ ຕ�່ ສື່ສານໃນ ບ້ານ ຂາດ ຈິດ ສ�ານຶກກ່ຽວ ກັບ  ເຫດການ ຕ່າງໆ ໃນ ບ້ານ, ຂາດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງການ  
ຕິດ ຕ�່ ສື່ສານ.

ຂາດ ອຸປະກອນ ກິລາ, ຂາດ ສິ່ງ ອ�ານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ບ�່ ມີ ສະຖານ ທີ່ ສ�າລັບ  ຊາວ ໜຸ່ມ  ເພື່ອ ແຂ່ງຂັນ ກິລາ  ແລະ  ມີ ກິດຈະກ�າ 
ຮ່ວມ ກັນ.
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