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ຄຳນຳ

ຄວາມເຂາົ້ໃຈ ກຽ່ວກບັ ຜນົກະທບົຂອງການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນປະຊາກອນ ຕກໍ່ບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ແມນ່ໄດມ້ກີານເພມີ່ຂນຶ້ ເຊງິ່ສອ່ງແສງ ໃຫເ້ຫນັ ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 
ຄງັ້ທີ 6 ແລະ 7 (NSEDP). ບດົລາຍງານສະບບັນ້ ີ ແມນ່ຜນົມາຈາກຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເພອື່ຮບັປະກນັວາ່ບນັຫາປະຊາກອນ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໃນແຜນພດັ
ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ຄງັ້ທີ 8 (2016-2020), ເຊອືີ່ມເອາົການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນປະຊາກອນ 
ທຈີ່ຳເປນັຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງການບນັລເຸປາົ້ໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.             

ບດົລາຍດງັ່ກາ່ວນ້ ີ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວາ່ ປະຊາກອນລາວ ຈະສບືຕຂໍ່ະຫຍາຍຕວົ ເຖງິແມນ່ວາ່ອດັຕາການ
ເກດີຈະຫດຼຸລງົ. ການປຽ່ນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍປຸະຊາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດນ້ຳມາເຊງິ່ຜນົປະ
ໂຫຍດທເີ່ອນີ້ວາ່ ìໂບນດັທາງດາ້ນປະຊາກອນî ຫື ຼ ìປອ່ງຢຽ້ມໂອກາດທາງດາ້ນປະຊາກອນî, ເຊງິ່ຈະສບືຕໍ່
ອກີ 30 ປໃີນຕໜໍ່າ້ ແລະ ສາມາດປະກອບສວ່ນຢາ່ງໃຫຍຫ່ວຼງຕກໍ່ບັການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ 
ຄວາມຮງັ່ມີ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໃນໄລຍະຍາວ ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຕວ່າ່, ຜນົປະໂຫຍດນ້ ີ
ຈະສາມາດບນັລໄຸດ້ ກຕໍ່ເໍ່ມອື່ຄວາມຕອ້ງ ການຂອງໄວໜມຸ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ໃນປະຈບຸນັ ເຊນັ່ ຮບັປະກນັ
ວາ່ ໄວໜມຸ່ ມກີານສກຶສາ, ມສີຂຸະພາບດ,ີ ມທີກັສະ, ແລະ ມວີຽກເຮດັງານທຳ.                                 

ປດັໄຈປະຊາກອນ ຄວນສບືຕໄໍ່ດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ດງັ່ທບີ່ດົລາຍງານສະບບັນ້ ີໄດສ້ະແດງ
ໃຫເ້ຫນັສາຍພວົພນັລະຫວາ່ງ ປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢາ່ງຈະແຈງ້. ການປຽ່ນ
ແປງຂອງໂຄງປະກອບປະຊາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະນຳມາເຊງິ່ໂອກາດ ແລະ ສງິ່ທາ້ທາຍ ຕກໍ່ບັ ລດັຖະ
ບານ, ຊມຸຊນົ ແລະ ຄອບຄວົ. ດງັ່ນນັ້ ຈງຶ່ມຄີວາມສຳຄນັ ສຳລບັ ນກັວາງແຜນ ໃນການຕດິຕາມທາ່ອຽ່ງທາງ
ດາ້ນປະຊາກອນ ຢາ່ງໃກສ້ດິ ລວມທງັ ທາ່ອຽ່ງຂອງການຈະເລນີພນັ, ເພອື່ສາມາດປບັປງຸນະໂຍບາຍ ແລະ 
ມາດຕະການຕາ່ງໆ ໃນການເພມີ່ທະວຜີນົປະໂຫຍດ ແລະ ຮບັມກືບັສງິ່ທາ້ທາຍ ຈາກການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນ
ປະຊາກອນ.                                                                                                               

ຂາ້ພະເຈາົ້ ຫວງັວາ່ ການວໄິຈນ້ ີ ແລະ ຂແໍ້ນະນຳຕາ່ງໆ ຈະເພມີ່ຄວາມເຂາົ້ໃຈ ແລະ ສງົ່ຜນົໃຫມ້ສີາ້ງມາດ
ຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັ ປດັໄຈປະຊາກອນ ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄງັ້ທ່ ີ8  ແລະ 
ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ເຊງິ່ຈະເພມີ່ທະວຜີນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນປະຊາກອນ ເພອື່ການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິທໄີ່ວວາ ແລະ ຍນືຍງົ ຂອງ ສປປ ລາວ.                                                                     
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ຫບຼຫະສ  ຍ ໍຸ້

 

ສ ປ ປ  ລາວ ກໍາລັງ ປະ ເຊີນໜ້າກັບ ການ ຂະ 
 ຫ ຍາຍ ຕົວຂອງ ປະ ຊາ ກອນ  ຢ່າງ ເຫັນ ໄດ້ ຊັດ 
 ເຈນ. ການ ຄາດ ຄະ ເນ ປະ ຊາກອນທີ່ ເປັນ  
ທາງ ການໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ເພີ່ມ ຂື້ນ 
ລະ ຫວ່າງ 1.71 ຫາ 1.91 ລ້ານ ຄົນ ໃນ ຊ່ວງ  
ປີ 2015 ຫາ ປີ 2030, ແລະ ຈໍານວນ ປະ 
 ຊາ ກອນ ລະ ຫວ່າງ 10.25 ຫາ 10.72 ລ້ານ 
 ຄົນພາຍ ໃນ ປີ 2050. 
ການ ຂ ະ ຫ ຍາຍ ຕົວຂອງ ປະ ຊາ ກອນ  ແຕ່ ລະ 
 ກຸ່ມ ອາ ຍຸ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນຫຼາຍ. 
ໃນໄລຍະຂອງ ແຜນ ພັດ ທະ ນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຄັ້ງທີ 8, ຈໍານວນ ເດັກ ນ້ອຍ ໃນ ເກນ 
 ອາ ຍຸ ເຂົ້າ ຮຽນ (5-14 ປີ) ຄາດ ວ່າ ຈະ ຫຼຸດ ລົງ 
3.7%, ໃນ  ຂະ ນະ ທີ່ກຸ່ມ ປະ ຊາ  ກອນ ໄວ ເຮັດ  
ວຽກແມ່ນ ຈະ ເພີ່ມ ຂື້ນ 10.6% ແລະ ປະ ຊາ  
ກອນ ຜູ້ສູງ ອາ ຍຸ ເພີ່ມ ຂື້ນ 10.1%.
ລາວ ຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ສິ້ນສຸດຂ້າມ ຜ່ານ ທາງ  
ດ້ານປະ ຊາ ກອນ   ໄລຍະ ທີ 1 - ເຊິ່ງແມ່ນ 
ການຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ອັດ ຕາ ການ ຕາຍ ແລະ 
ການ ຈະ ເລີນ ພັນສູ່ລະ ດັບ ຕໍ່າ ແຕ່ວ່າທ່າ 
ອ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ໄປ ໃນ ທິດ ທາງ 
ນີ້. ອັດ ຕາ ການ ຕາຍ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ຕໍ່າກວ່າ 
5 ປີ ໄດ້ ຫຼຸດ ລົງ ມາ ເປັນ 79 ຄົນ ຕໍ່ ເດັກເກີດ 
ມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ ໃນ ປີ 2010-11, ແລະ  
ຄາດວ່າຈະສາ ມາດ ບັ ນລຸ ເປົ້າ ໝາຍສະ ຫັດ 
ສະ ຫວັດ ເຊິ່ງ ແມ່ນ 70, ແຕ່ ອັດ ຕາ ການ  
ຕາຍຂອງ ເດັກອ່ອນ ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ ສາ ມາດ ບັນ  
ລຸ ໄດ້. ອັດ ຕາ ການຈະ ເລີນ ພັນທັງ ໝົດ ແມ່ນ 

3.2 (ໃນ ປີ 2008 – 11) ເຊິ່ງແມ່ນຢູ່ໃນ 
ລະດັບ 50% ສູງກວ່າ ລະ ດັບການຈະເລີນ 
ພັນທົດ ແທນ. ຄາດຄະເນວ່າອັດຕາການ 
ຈະເລີນພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫຼຸດລົງໃນ 
ລະດັບທົດແທນ 2.1 ໃນອີກ 30 ປິ ຕໍ່ໜ້າ. 
ແຕ່ວ່າ ແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ຈະຊ່ວຍໃນການຫຼຸດອັດ 
ຕາການຈະເລີນພັນ ສູ່ລະດັບນີ້ໃຫ້ໄວຂຶ້ນ 
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດປະສ່ວນໃນ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງມີ 
ປະສິດຕິພາບ. 
ເນື່ອງ ຈາກ ໂຄງ ປະກອບອາ ຍຸຂອງ ປະຊາ 
ກອນລາວ ຍັງ ສະ ທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງການ 
ຈະ ເລີນ ພັນທີ່ ສູງ ໃນ ໄລ ຍ ະ ຜ່ານ ມາ ເຮັດໃຫ້  
ຍັງ ມີ ຈໍານວນ ປະ ຊາ ກອນ ທີ່ ສູງ ເຄື່ອນຍ້າຍ 
ຂຶ້ນຕາມປີຮະມິດອາຍຸ. ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາ 
ກອນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຜ່ານ ìການ ເພີ້ມ 
 ຂື ້ນ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ໃນ ໄລ ຍະ ຜ່ານ ມາî 
(ìpopulation momemtumî) - ໝາຍ 
ຄວາມ ວ່າຈໍານວນ ປະ ຊາ ກອນ  ຍັງຈະ ສືບ ຕໍ່  
ເພີ່ມ ຂື້ນເປັນ ເວ ລາ ດົນ ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ອັດຕາ 
ການ ຈະ ເລີນ ພັນ ຫຼຸດລົງ ເຖິງລະ ດັບ ທົດ 
ແທນ. 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ໂຄງ ສ້າງ ດ້ານ ອາ ຍຸ ຂອງ ປະ  
ຊາ ກອນ  ລາວແມ່ນ ນໍາໄປ ສູ່ ìຜົນປະໂຫຍດ 
ທາງດ້ານປະ ຊາ ກອນî (demographic 
bonus), ເຊິ່ງໝາຍຄວາມ ວ່າອັດ ຕາ ສ່ວນ 
ກຸ່ມປະ ຊາ ກອນ     ໃນ ເກນ ອາ ຍຸ ເຮັດ ວຽກຈະ 
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 ເພີ່ມ ຂື້ນ ແລະ ອັດ ຕາເອື່ອຍອີງຕໍ່ກັບໜຶ່ງຜູ້ 
ອອກແຮງງານໜ້ອຍ ລົງ. ໃນ ປີ 2015 ອັດ 
 ຕາເອື່ອຍອີງຈະ ຫຼຸດ ລົງເຖິງ 0.62, ໃນ ປີ 
2030 ຈະຫຼຸດ ລົງ ເຖິງ 0.51 ແລະ ຈະ ຍັງ 
 ຕໍ່າລົງ ຮອດ 0.43 ໃນປີ 2045. ມັນ ຈະ  
ຄ່ອຍໆເລີ່ມ ຕົ້ນ ເພີ່ ມ ຂື້ນພາຍຫຼັງ  ຈາກ  ປີ 
2050.
ປະ ຊາ ກອນ ຜູ້ສູງ ອາ ຍຸ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ເປັນ ບັນ ຫາ 
 ສໍາລັບ ສ ປ ປ ລາວ. ອັດ ຕາ ປະ ຊາ ກອນ ຜູ້ ສູງ  
ອາ ຍຸ ແມ່ນ ຍັງ ຕໍ່າຢູ່ (3.8%), ແລະ  ຈະ ເລີ່ມ  
ເພີ່ມ ຂື້ນຢ່າ ງໄວວາ ພາຍຫຼັງ ຈາກ ປີ 2020. 
ໃນ ປີ 2050, ອັດ ຕາ ສ່ວນ ປະ  ຊາ ກອນ ຜູ້ສູ ງ 
 ອາ ຍຸໃນ  ສປປ ລາວ  ຍັງ ຈະ ຕໍ່ າກວ່າ ຕົວ ເລກ  
ໃນ ປະ ເທດ ໄທໃນ ປະ ຈຸ ບັນ. 
ລາວ ເປັນ ປະ ເທດທີ່ ມີ ຄວາມ ໜາ ແໜ້ນ   ທາງ  
 ດ້ານປະ ຊາ ກອນ ຕໍ່າ (ຕໍ່າທີ່ ສຸດ ໃນ ອາ ຊຽນ), 
ແຕ່ ມັນ ກໍ່ມີ ຜົນ ດີຍ້ອນ:  ເນື້ອ ທີ່ ສ່ວນ ໃຫ ຍ່  
ຂອງປະ ເທດ ແມ່ນ ເປັນ ເຂດພູສູງ  ແລະ  ບໍ່  
ສາມາດ ທໍາການ ຜະ ລິດ ໄດ້. ຄາດ ວ່າ ດິນ ປູກ 
ຝັງແມ່ນປະ ມານ 1.1 ເຮັກຕາ  ຕໍ່ ຄົວ ເຮືອນ 
ຫຼື ດິນ ທີ່ ສາ ມາດທໍາການຜະ ລິດໄດ້ແມ່ນປະ 
 ມານ 1.7 ເຮັກ ຕາ ຕໍ່ ຄອບຄົວໃນເຂດຊົນ  
ນະ ບົດ; ຕົວເລກນີ້ຈະບໍ່ຫຼຸດ ລົງຫຼາຍເມື່ອ ປະ  
ຊາກອນ ມີ ການ ຂະຫ ຍາຍ ຕົວ, ຍ້ອນ ວ່າປະ
  ຊາ ກອນ ທີ່ອີງ ໃສ່ ກະສິ ກໍາໃນ ການ ດໍາລົງຊີ  
ວິດ ເປັນ ສ່ວນ ໃຫ ຍ່ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນ  
ຂະນະທີ່ການເຄື່ອນ ຍ້າຍ ເຂົ້າ ສູ່ ຕົວ ເມືອງ 
ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ສາກົນ ແມ່ນບໍ່ ມີ ຂໍ້ ມູນພຽງ  
ພໍໃນ ສະ ຖິ ຕິ ຂອງ ລາວ.   ບໍ່ ສາ ມາດ ຄາດ ກະ 

 ໄດ້ວ່າມີ ຈໍານວນ ເຂົ້າ ມາ ແລະ ອອກ ໄປ  
ເຮັດ ວຽກ ນອກ ປະ ເທດເທົ່າ ໃດ. 
ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ ກໍເປັນທີ່ ຮັບ ຮູ້ໄດ້ ວ່າມີ  
ແຮງ ງານ ຈໍານວນຫຼາຍ ພໍ ສົມ ຄວນຂ້າມ ຊາຍ 
 ແດນ ລາວ  ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແບບບໍ່ມີ 
ໝັງສືຖືກກົດໝາຍ. ຄາດ ວ່າຈໍານວນ ເຄື່ອນ  
ຍ້າຍຈະ ເພີ່ມ ຂື້ນ (ອາດ ຈະ ສາມາດ ບັນທຶກ  
ໄດ້) ເນື່ອງຈາກການ ສ້າງ ຂົວ ແລະ ເສັ້ນ  
ທາງຄົມ ມະ ນາ ຄົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ 
ກັບບັນ ດາ ປະ ເທດ ອື່ນໆ .    ການ ເຮັດ ວຽກຢູ່ 
ໃນ ຂະ ແໜງ ກະ ສິ ກໍາ ແມ່ນ ເລີ່ມຫຼຸດ ລົງ ເທື່ອ  
ລະ ໜ້ອຍສ່ວນ ຂະ ແໜງ ການ ບໍ ລິ ການ ແລະ  
ອຸດ ສະ ຫະ ກໍາແມ່ນ ເພີ່ມ ຂື້ນ. ການ ຜະ ລິດ 
 ຂອງແຕ່ລະ ຫົວໜ່ວຍ ແຮງ ງານ ແມ່ນ ແຕກ  
ຕ່າງ ກັນ ຢ່າງຂາດ ຂັ້ນ ໃນ ແຕ່ ລະ ຂະ ແໜງ  
ການຜະ ລິດ. 
ການ ຜະ ລິດ  ໃນ ຂະ ແໜງ ອຸດ ສະ ຫະ ກໍາ 
ແມ່ນສູງ ເກືອບ 8 ເທົ່າ  ຕົວສົມ ທຽບ ໃສ່ຂະ  
ແໜງ ກະ ສິ ກໍາ, ເກືອບ 5 ເທົ່າ ຕົວໃນ ຂະ  
ແໜງ ບໍ ລິ ການ ສົມ ທຽບ ໃສ່ຂະ ແໜງ ກະ ສິ  
ກໍາ.  ການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງ ກໍ າລັງ ແຮງ ງານ
 ເພດ ຍິງແມ່ນ ມີ ອັດ ຕາ ສູງ ຂື້ນ, ລວມ ທັງ ໃນ 
 ເຂດ ຕົວ ເມືອງເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ອັດຕາການຈະ
 ເລີນ ພັນສູງ ກ່ ວາ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ   
ອື່ນໆກໍ ຕາມ. ຫົວ ໜ່ວຍ ແຮງ ງານ ເຫຼົ່າ ນີ້ 
ສ່ວນໜ້ອຍ ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ແຮງ ງານ  ໃນ ລະ ບົບ 
ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ ແມ່ ຍິງສາ ມາດ ເຮັດ ວຽກ ແລະ 
ລ້ຽງ ດູ ລູກໄປ ພ້ອມ ກັນ.
ການ ເພີ່ມ ຂື້ນ ຂອງ ແຮງ ງານ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ 
 ປັບ ປຸງໂຄງ ປະ ກອບ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ໄປ ສູ່  
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ການ ຜະ ລິດ ເປັນ ສິນຄ້າຫຼາຍ ກ່ ວາ ແມ່ນມີ 
ຄວາມສຳຄັນ. ຍຸດທະສາດນີ້ຕ້ອງປະກອບ 
ດ້ວຍ 2 ສ່ວນ: (ກ) ເພີ່ມການຜະລິດໃນຂະ 
ແໜງກະສິກຳ ແລະ (ຂ) ພັກດັນຂະແໜງ 
ການທີ່ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳທີ່ກຳລັງຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດສ້າງວຽກເພື່ອຮັບ 
ເອົາກຸ່ມຄົນທີ່ຍົກຍ້າຍ ຈາກຂະແໜງການ 
ກະສິກຳ. ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ ສໍາຄັນແມ່ນການ  
ຍົກ ສູງ ລະ ດັບ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ການ ຝຶກ 
 ອົບ ຮົມໃຫ້ ແຮງງານໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳ 
ລັງຈະເຂົ້າເປັນກໍາລັງ ແຮງ ງານ ໃໝ່.
ໃນ ໄລ ຍະ 20 ປີ ຜ່ານ ມາ  ຈົນ ເຖິງ ປີ 2005, 
ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ  ຈັນໄດ້ ຮັບ ຮອງ ເອົາ ຜູ້ 
ເຄື່ອນ ຍ້າຍຈາກ ທຸກໆ ພາກ ຂອງ ລາວ. ຜູ້  
ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ສ່ວນ ຫຼາຍ ແມ່ນມາຈາກ  ບັນ ດາ 
ແຂວງ  ພາກ ເໜືອ ແລະ ແຂວງວຽງ ຈັນ. ຢູ່  
ພາກ ໃຕ້  ຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນ 
 ອອກໄປ  ສູ່ປະເທດ ໄທ.
ລາວ ໄດ້ ຫັນ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ ຢ່າງໄວວາ ຄາດ 
 ວ່າ ຈະ ມີ ການ ສືບ ຕໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວຂອງປະ 
 ຊາ ກອນ ໃນ ຕົວ ເມືອງ, ອາດ  ເພີ່ມ ຂື້ນ ເຖິງ 
50% ໃນ ຕົ້ນ ປີ 2030.  ນີ້ ໝາຍ ວ່າປະ ຊາ 
 ກອນ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດຈະ ບໍ່ ເພີ່ມ ຂື້ນ. ປະ  
ຊາ ກອນ ໃນ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອາດ ມີ  
ເຖິງ 2 ລ້ານ ຄົນໃນ ປີ ດັ່ງ ກ່າວ, ແລະ ບັນ ດາ 
 ເມືອງ ສໍາຄັນໆ ແມ່ນ ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ  ຢ່າງ  
ໄວ ວາໂດຍ ສະ ເພາະ  ບັນ ດາ ເມືອງທີ່ ມີ ການ 
 ຄົມ ມະ ນາ ຄົມເຊື່ອມ ຕໍ່ ກັບ ປະ ເທດ ອື່ນໆ, 
ດັ່ງ ນັ້ນ ເຮັດ ໃຫ້  ສປປ ລາວ ກາຍເປັນ ປະ 
 ເທດ ທີ່ ມີ  ດິນ ແດນ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ກັບ ປະ ເທດ ອື່ນ 

ແທນ ທີ່ຈະ ເປັນ ພຽງ ປະ ເທດບໍ່ ມີ ທາງ ອອກ ສູ່ 
ທະ ເລ.
ຄວາມ ຈໍາເປັນ ຕໍ່ ການ ຍົກ ລະ ດັບ ການ ສຶກ ສາ 
ໃຫ້ ແກ່ ກຳລັງ ແຮງ ງານ ແມ່ ນ ເປັນ ສິ່ງ ສໍາຄັນ 
 ສໍາລັບ  ສປປ ລາວ ເນື່ອງ ຈາກວ່າລາວຈະ 
 ກາຍ ເປັນປະ ເທດ ທີ່ ຫັນ ມາ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ 
ຫຼາຍ ຂື້ນ ພ້ອມ ກັບ ການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ການ 
 ຄ້າສາ ກົນ. ສປປ ລາວ ແມ່ນນຳຫຼັງ ບັນ ດາ 
 ປະ ເທດ ອາ ຊຽນກ່ຽວກັບ  ອັດ ຕາ ການ ເຂົ້າ  
ຮຽນ ຂອງ ເດັກ ໃນລະ ດັບ ປະ ຖົມ ແລະ ມັດ 
 ທະ ຍົມ, ລວມທັງອັດ ຕາ ການ ຈົບ ຊັ້ນ ປະ ຖົມ 
ທີ່ຕ່ຳ ມີ ພຽງ ແຕ່ 67% ແລະ ລະດັບການ 
ຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໃນ 
ກຸ່ມກຳລັງຮຽນໜັງສື. ການປັບປຸງຄຸນະພາບ 
ຂອງການສຶກສາ ຈຶ່ງແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ 
ອັນຮີບດ່ວນ.
ນອກຈາກຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຂອງກຳ
ລັງແຮງງານແລ້ວ, ການເພື່ມລະດັບການ 
ສຶກສາ ຍັງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ກັບການ 
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເຈັບ 
ເປັນ, ເພີ່ມອາຍຸການແຕ່ງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນ 
ແຮງງານເດັກ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆອີກຫຼາກ 
ຫຼາຍ.
ບັນ ຫາ ສຸ ຂະ ພາບ ຈະ ເລີນ ພັນ ແມ່ນ ສໍາຄັນ  
ຕໍ່ ການ ພັດ ທະ ນາປະ ເທດ. ອັດ ຕາ ການ ບໍ່ 
ຢາກໄດ້ລູກ ແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດແມ່ນ  
ຍັງ  ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ ສູງ     20%     ເຖິງ ແມ່ນວ່າ  
ມັນ ຈະຫຼຸດ ລົງ ຢ່າງ ໄວ ວາຕັ້ງ ແຕ່ ປີ      2000 
(40%) ມາ ຮອດ  ປີ 2005 ແມ່ນ ຫຼຸດ ຊ້າ ລົງ 
(27%). ການແກ້ໄຂບັນຫາກດັ່ງກ່າວໂດຍ 
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ຜ່ານການສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍແຜນ 
ງານບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ແມ່ນຈະ  
ມີ ຜົນ ກະ ທົບ ດ້ານ ບວກ ຕໍ່ ກັບ ການ ຫຼຸດ ອັດ 
 ຕາ ການ ຕາຍຂອງ ເດັກ ເກີດ ໃໝ່ ແລະ ການ 
 ຕາຍ ຂອງ ແມ່ .  ນີ້ ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ແມ່ ຍິງມີ  
ບົດ ບາດ ສໍາຄັນ ໃນ ການ ປະ ກອບ ສ່ວນ ໃນ  
ວຽກ ງານ ແລະ ສາ ມາດ ກໍານົດ ຂະ ໜາດ 
 ຄອບ ຄົວຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ.
ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ຊັດ ເຈນ ແລະ ທັນ ເວ ລາແມ່ນ ສໍາ 
ຄັນ ສໍາລັບ ການ ວາງ ແຜນ ທີ່ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ 
ແລະ    ການ ຕິດ ຕາມກວດ ກາ ແຜນ ງານພັດ 
 ທະ ນາ.        ການ ຄາດ ຄະ ເນປະ ຊາ ກອນ ທີ່  
ເປັນ ທາງ ການ ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ເຜີຍ  
ແຜ່ ແລະ ທາງ ລັດ ຖະ ບານມີ ຄວາມ ຈໍາເປັນ 
 ຕ້ອງ ໄດ້ ເນັ້ນ ໜັກ ໃຫ້ ທຸກໆ ອົງ ການ ລັດ ຖະ  
ບານນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວາມ ສອດ ຄ່ອງ  ແລະ 
ເປັນເອກະພາບ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມການ  
ຄາດ ຄະ ເນ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ທີ ່ ເປັນ ທາງ  
ການຕ້ອງ ໄດ້ ຄາດຄະເນໃຫ້ ແຕ່ ລະ ແຂວງ.  
ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ທໍາອິດ ແມ່ນ ການ ປັບ ປຸງ  
ການ ຈົດ ທະ ບຽນກ່ຽວກັບປະຊາກອນທີສຳ 
ຄັນຕ່າງໆ ເພື່ອ ໃຫ້ ສາ ມາດ ເປັນ ເຄື່ອງ ມືໃນ  
ການ ວາງ ແຜນ ທີ່ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ.  
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ບົດລາຍສະ ບັບ ນີ້ ໄດ້ກວດ ສອບເບິ່ງບັນ ດາ 
 ແນວ ໂນ້ມ/ທ່າອຽງ ການ ປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານ 
ປະຊາກອນໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ຜົນ ກະທົບຕໍ່ ການ 
 ພັດ ທະ ນາ, ແລະ ບາງ ບັນ ຫາ ກ່ຽວພັນກັບ 
ນະ ໂຍ ບາຍ. ຈຸດ ສຸມ ຂອງ ເອ ກະ ສານ ສະ ບັບ ນີ້ 
ແມ່ນ ເນັ້ນ ໃສ່ໄລ ຍະ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຄັ້ງ ທີ 8, ເຊິ່ງຖືວ່າ  ເປັນ ໄລ ຍະ 
ທີ່ ຂ້ອນ ຂ້າງ ສັ້ນໃນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບແນວ 
 ໂນມ ທາງ ດ້ານ ປະ ຊາ ກອນ, ດັ່ງນັ້ນມີ ຄວາມ  
ຈໍາເປັນ ຈະ ຕ້ອງໄດ້ສົນ ທະ ນາ ໂດຍອີງ ໃສ່ ìວິ 
ໄສທັດî ໄລ ຍະ ຍາວ . ມີສອງ ແງ່ ມູມຫຼັກຂອງ 

ພາກສະເໜີ

ດ້ານປະ ລິ ມານ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ

ປະຊາກອນທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ກັບ ການ ວາງແຜນຄື: 
 ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ປະ ລິ ມານ (ລວມ 
 ເຖິງໂຄງ ປະກອບ ດ້ານ ອາ ຍຸ ແລະ ການແຈກ 
ຍາຍທາງພູມສາດຂອງພົນລະເມືອງ); ແລະ 
ແງ່ມູມອື່ນໆ ທາງດ້ານຄຸນະພາບຂອງຊັບພະ 
ຍາກອນມະນຸດ, ລວມທັງທາງດ້ານສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ພື້ນຖານການສົນ 
ທະນາກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ຂອງປະຊາກອນ  
ໃນການວິໄຈນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ 
ປະຊາກອນ.

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ສໍາລັບ ສປປ 
ລາວ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ກະກຽມຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ 
ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດດັດຊະນີ ໝາຍສັງຄົມ 
ລາວປີ 2011-12 (LSIS), ເຊິ່ງຜົນຂອງການ 
ຄາດຄະເນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາ   
ກອນລາວ ຈະເພີ່ມຂື້ນຈາກ 6.2 ລ້ານຄົນໃນປີ 
2010 ມາເປັນ 10.3 ລ້ານ ຫາ 10.7 ລ້ານຄົນ 
ໃນປີ 2050, ນັ້ນຄືການເພື່ມຂື້ນຂອງປະຊາ 
ກອນລະຫວ່າງ 4.0 ລ້ານ ຫາ 4.5 ລ້ານຄົນ, ຫຼື 
ລະຫ່ວາງ 65% ຫາ 72%.
     
ສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບອັດຕາການຈະເລີນພັນ 
ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການຄາດຄະເນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນອີງ 

ໃສ່ກາ ນ ຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາສະພາວະຈະ 
ເລີນພັນຈະຫຼຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນ ເມື່ອ 
ໃດ (ໝາຍວ່າ ອັດຕາຈະເລີນພັນລວມ (TFR) 
ເທົ່າກັບ 2.1). ການສົມມຸດ ຕິ ຖານນີ້ແມ່ນຄາດ 
ວ່າຈະເກີດຂື້ນໃນປີ 2040 ສຳລັບການຄາດ 
ຄະເນທີ່ສູງ, ໃນປີ 2035 ສຳລັບການຄາດຄະ 
ເນປານກາງ ແລະ ໃນປີ 2030 ສຳລັບການ 
ຄາດຄະເນທີ່ຕໍ່າ.   

ການຄາດຄະເນລະດັບປານກາງຂອງ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບການຄາດຄະເນລະດັບ 
ປານກາງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 
ເຊິ່ງສະແດງຜົນ ຈໍານວນພົນລະເມືອງລາວໃນ 

ພົນລະເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ບໍ່ວ່າຈະວາງນະໂຍບາຍ ດ້ານ
ປະຊາກອນແນວໃດກໍ່ຕາມ.
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ປີ 2050 ແມ່ນ 10.6 ລ້ານຄົນ. ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ, ການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະ 
ຫະປະຊາຊາດ  ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ສົມມຸດຖານການ 
ຈະເລີນພັນທີ່ກວ້າງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ຜົນຂອງ 
ການຄາດຄະເນໃນປີ 2050 ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 
9.1 ລ້ານຄົນ ສຳລັບການຄາດຄະເນລະດັບ 
ຕໍ່າຫາ 12.2 ລ້ານຄົນ ໃນກໍລະນີການຄາດຄະ 
ເນລະດັບສູງ.

ການວິໄຈຂອງບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຈະເລີນພັນ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄົດແມ່ນບໍ່ມີຄວາມ 
ແນ່ນ່ອນ. ຕາມປະສົບການຂອງສາກົນໄດ້ຊີ້ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນເມື່ອອັດຕາຈະເລີນພັນເຊັ່ນ 
ດຽວກັບໃນສປປ ລາວ ທີ່ເພີ່ມຂື້ນສູງສຸດແລ້ວ,  
ໂດຍປົກະຕິ ແລ້ວ ມັນຄ່ອຍໆ ຫຼຸດລົງຫາລະດັບ 
ທົດແທນ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງປະເທດອັດ 
ຕາຈະເລີນພັນຈະມີການຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ ຢູ່ໃນຊ່ວງ   
ເວລາໄລຍະໜຶ່ງ. ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈົນເຖິງລະດັບທົດແທນ 
ແລ້ວໃນເຂດຕົວເມືອງ, ໃນກຸ່ມທີ່ມີລະດັບ 
ການສຶກສາລະດັບ ເໝືອມັດທະຍົມ,  ແລະ ໃນ 
ກຸ່ມຄົນຮັ່ງ ມີທີ່ສຸດ ແລະ  ສາມາດຄາດຄະເນ 
ວ່າ ມັນຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ເມື່ອປະຊາກອນເຂົ້າ 
ມາສູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍຂື້ນ, ມີການສຶກສາ  
ທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັ່ງມີຫຼາຍຂື້ນ.
       
ໃນການຄາດຄະເນເປັນທາງການຂອງ ສປປ 
ລາວ, ຈໍານວນປີສົມມຸດຕິຖານສໍາລັບອັດຕາ 
ຈະເລີນພັນລວມທີ່ຈະ ຫຼຸດລົງຈາກ 3.2 ຫາ 

ປະເທດຫວຽດນາມ, 
    5-6 ປີ                   ນາຣີອດທເະປ

                      ຍຊເີນູຕດທເະປ  8 ປີ

ປະເທດໄທ                            10 ປີ

                ວີຊາຣບດທເະປ       16 ປີ

ປະເທດໂມຣອກໂຄ, 
ປະເທດອາລເຈເຣຍ                32 ປີ

           ຍຊເນເດໂນິອດທເະປ    32 ປີ

                 ຍຈເູປາໍກດທເະປ    40 ປີ

ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາຈະເລີນພັນ ຈາກ 3.2 
ມາເປັນ 2.1 ໃນບັນດາເປັນເທດອື່ນໆ ແມ່ນມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ. ໃນ 

ລະດັບທົດແທນ (2.1) ແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໃນການຄາດຄະເນສູງ              –       30 ປີ
ໃນການຄາດຄະເນປານກາງ      –       25 ປີ
ໃນການຄາດຄະເນຕໍ່າ  –         20 ປີ

ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 
2011-12 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາຈະເລີນ  
5.0    ມາເປັນ    3.2   ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 
12 ປີ.  ການຄາດຄະເນການ ຫຼຸດລົງຂອງອັດ 
ຕາຈະເລີນພັນຈາກ 3.2 ຫາ 2.1 (20-30 ປີ) 
ແມ່ນຖືວ່າຕໍ່າກວ່າຫຼາຍ.
 
ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາຈະເລີນພັນ ຈາກ 3.2 
ເຖິງລະດັບທົດແທນ (2.1) ໃນປະເທດອື່ນໆ 
ແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?   



7

ການບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການໃນການເຂົ້າເຖິງການວາງແຜນຄອບຄົວ
ແລະ  ສາຍ ພົວ ພັນກັບ ການ ຈະ ເລີນ ພັນ

 ເຫັນ ໄດ້ຂ້ອນ ຂ້າງ ຊັດ ເຈນວ່າໃນ  ສປປ  ລາວ 
ຂະໜາດຂອງຄອບ ຄົວທີ່  ຕ້ອງ ການ ແມ່ນມີ 
 ຂະ ໜາດນ້ອຍ ລົງ. ອີງ ຕາມການສໍາຫຼວດດັດ 
ຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2011-12, ສໍາລັບ  
ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ລູກ ແລ້ວ 3 ຄົນ, ມີ ພຽງ  12%  ເທົ່າ 
 ນັ້ນທີ່ ຕ້ອງ ການ ລູກຕື່ມ ອີກ ແລະ 5% ຍັງບໍ່ ໄດ້ 
 ຕັດ ສິນ ໃຈ. ສ່ວນສໍາລັບ  ແມ່ຍິງ ທີ່ ມີ ລູກ  ແລ້ວ 2 
ຄົນ, ມີ ພຽງ 32%  ເທົ່າ ນັ້ນທີ່ ຕ້ອງການ  ເອົາ 

ລູກ ອີກ ແລະ 7% ຍັງບໍ່ ໄດ້ ຕັດສິນໃຈ. 

ອັດຕາຂອງແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຢາກມີລູກ ແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີ 
ຄຸມກຳເນີດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງຫຼາຍ. ນີ້ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນຜູ້ທີ່ 
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ການຄຸມກໍາເນີດວິທີໃດໆເລີຍ ແຕ່ຍັງ 
ບໍ່ທັນຢາກມີລູກ (ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ) ຫຼື ຜູ້ທີ່ 
ບໍ່ຢາກໄດ້ລູກອີກແລ້ວ (ຈຳກັດການເກີດ). ຜົນ 
ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ປີ 2005, 
ພົບວ່າ 29% ຂອງແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ 
ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການມີລູກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີການ 
ຄຸມກໍາເນີດ. ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງ 
ຄົມລາວ ໃນປີ 2011-12 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ ຄື 19.9% (8.2% ສໍາລັບ 
ການເກີດລູກຫ່າງ ແລະ 11.8% ສໍາລັບການ 
ຈຳກັດການເກີດ). ການນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸມກໍາ 
ເນີດ ແມ່ນເພີ່ມຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາລະຫວ່າງ 
ການສໍາຫຼວດ ສອງຄັ້ງດັ່ງກ່າວ – ຄືຈາກ 38% 
ໃນປີ 2005 ຫາ 49.8% ໃນປີ 2011-12. 
ຕາມ ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ ເປີເຊັນຂອງແມ່ຍິງທີ່ຍັງ 
ບໍ່ທັນຕ້ອງການມີລູກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາ 
ເນີດບໍ່ໄດ້ ຫຼຸດລົງຫຼາຍ      ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້
ວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ 
ຊັດເຈນ ເຊິ່ງນີ້ມັນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າມັນມີການເພີ່ມຂື້ນ ຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງ 
ຄູ່ສາມີພັນລະຍາ ທີ່ຕ້ອງການຄວບຄຸມຈຳ  
ນວນລູກທີ່ພວກເຂົາຢາກມີ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກ 
ວ່າ ຄົນສວ່ນໃຫຍ່ໃນກຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕ້ອງການ 
ມີລູກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມກໍາເນີດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ການຄຸມກໍາເນີດ - ສົມມຸດວ່າ     ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 

ຂະນະທີ່ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດວ່າອັດຕາຄວາມໄວ   
ຂອງການຫຼຸດລົງ ຂອງອັດຕາຈະເລີນພັນຈະ 
ຊ້າລົງ, ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນສຳລັບນັກ 
ວາງແຜນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຕ້ອງເຝົ້າຕິດຕາມ 
ແນວໂນ້ມຂອງທ່າອ່ຽງ ຂອງການຈະເລີນພັນ 
ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເພື່ອໃຫ້ກໍານົດໄດ້ຢ່າງທັນ 
ການວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນ ເປັນໄປຕາມ 
ສົມມຸດຕິຖານທີ່ວາງໄວ້ ໃນການຄາດຄະເນ 
ເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າຫາກວ່າການ ຫຼຸດລົງ 
ຂອງອັດຕາການຈະເລີນພັນ ຫາກເປັນໄປ 
ຕາມແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັບປະເທດອື່ນ ເຊັ່ນປະ 
ເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ ທີ່ ຫຼຸດລົງ 
ຢ່າງໄວວາ, ການຄາດຄະເນອາດຈະຕ້ອງ ໄດ້  
ມີການປັບປ່ຽນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ, ແຕ່ 
ຖ້າຫາກວ່າ ມັນເປັນໄປຄືກັບການປ່ຽນແປງ 
ຕາມຈັງວະທີ່ຊ້າກ່ວາໃນບາງປະເທດ, ມັນກໍ 
ຈະເປັນໄປຕາມການຄາດຄະເນຕາມທີ່ເປັນຢູ່
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ພົບໃນການສໍາຫຼວດ ປີ                                 
2011-12, ອັດຕາການຈະເລີນພັນຈະຫຼຸດລົງ 
ຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງອາດຈະຫຼຸດລົງໄວວາກວ່າທີ່ 
ຄາດໄວໃນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.

ອັດຕາການເຕີບ ໂຕ  ຂອງປະຊາກອນ
ຈະເພີ່ມ ຂື້ນຫຼາຍ, ບໍ່ ວ່າ  ການ ຄາດ ຄະ ເນນັ້ນ 
ຈະອີງ ໃສ່ ຫຼັກການ ໃດກໍ ຕາມ. ໃນ ຊ່ວງ ໄລ 
 ຍະ 20 ປີ ຈາກປີ 2015-2035, ອັດຕາ 
ການເຕີບໂຕ ປະຊາກອນສົມ ບູນ ຈະ ຢູ່ ລະ 
 ຫວ່າງ 2.2 ລ້ານ ຫາ 2.5 ລ້ານ, ຫຼື 
  ເພີ່ມ ຂື້ນລະ  ຫວ່າງ 33% ຫາ 37%. ໃນລະ 
ຫວ່າງ 35 ປີ, 2015-2050, ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຈະເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 3.5 ລ້ານ 
ແລະ 4.0 ລ້ານ, ການເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງ 
52% ແລະ 59%.

ຈໍານວນ ປະ ຊາ ກອນ ໃນ ເກນ ອາ ຍຸ ເຂົ້າໂຮງ  
ຮຽນ ຈະ  ມີ ການ ເໜັງ ຕີງ ເລັກ ນ້ອຍ, ແຕ່ໂດຍ  
ທົ່ວໄປ ແລ້ວ ຈະ ບໍ່ ເພີ່ມ ຂື້ນ.   ປະ ເດັນ ນີ້ເປັນ      

ໃນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ພົບຫຼາຍໆປະເດັນທ່ີສໍາຄັນທ່ີມີຜົນ 
ຕໍ່ການວາງແຜນການພັດທະນາ. ປະເດັນ 
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານ້ີ ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມດ່ັງລຸ່ມນ້ີກ່ອນ 
ຈະມີການອະທິບາຍ ລະອຽດເພ່ີມເຕີມແຕ່ລະ 
ປະເດັນຢ່າງລະອຽດ.

ຈຸດ ສຳ ຄັນທີ່ ມີ ຜົນ ຕໍ່ ການ ວາງ ແຜນ  ທາງ 
 ດ້ານ ການ ສຶກສາ, ເຊິ່ງ ຈະ ໄດ້ສົນ ທະ ນາ 
 ລາຍລະ ອຽດຕື່ມ ອີກຂ້າງ ລຸ່ມນີ້.

ການ ເພີ່ມ ຂື້ນ ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ໃນ ໄລ ຍະ 
 ຜ່ານ ມາ ( population momentum) ຈະ 
 ເປັນຕົວ ນໍາພາໃຫ້ແກ່ ການເຕີບ ໂຕ  ປະຊາ 
ກອນໂດຍ ລວມ. ໃນ  ຂະ ນະ ທີ່ປະ ຊາກອນ 
 ໃນເກນ ອາ ຍຸ ເຂົ້າ ໂຮງ ຮຽນຈະ ບໍ່ ເພີ່ມ ຂື້ນ, 
ປະ ຊາ ກອນ ໃນ ເກນ ອາ ຍຸ ເຮັດ ວຽກຈະ ເພີ່ມ 
 ຂື້ນ ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ແລະ ປະ ຊາ ກອນ ຜູ້ສູງ  
ອາ ຍຸຈະ ເພີ່ມ ຂື້ນໃນ ຄວາມ ໄວ ທີ່ ຕໍ່າກວ່າ. 
ປະ ເດັນ ນີ້ສາ ມາດສັງ ເກດ ເຫັນ ຈາກການ 
 ປ່ຽນແປງ ຮູບ ຮ່າງຂອງ ຮູບຊົງ ປີ ຣາ ມິດປະ          
ຊາກອນ  -    ຈາກ ຮູບຊົງ ປີ ຣາ ມິດທີ່ ມີ ຖານ  
ກວ້າງ ກາຍມາ ເປັນ ຮູບ ຊົງຄ້າຍ ກະ ບອກ 
ຫຼາຍ ຂື້ນ (ເບິ່ງຮູບ 1).
       
ສ ປ ປ ລາວ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດຈາກ 
ການ ປັນ ຜົນ ປະ ຊາ ກອນ (ຜົນປະໂຫຍດ 
ທາງດ້ານປະຊາກອນ) - ການ ເພື່ມ ຂື້ນ 
 ຂອງ ອັດ ຕາ ສ່ວນປະ ຊາ ກອນກຸ່ມອາຍຸເຮັດ 
ວຽກຕໍ່ປະຊາກອນທັງໝົດ   -  ໃນໄລຍະ 
ເວລາທັງໝົດ 45 ປີ ຈາກປະຈຸບັນນີ້ຫາ    
ປີ 2050.

ອັດຕາສ່ວນຜູ້ສູງອາຍຸ - ໝາຍເຖິງຜູ້ມີອາ 
ຍຸ  65 ປີ ຂື້ນໄປ - ຕໍ່ຈໍານວນປະຊາກອນ 
ທັງໝົດ ແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍໃນ ສປປ 
ລາວ - ເຊິ່ງຕໍ່າກ່ວາທຸກໆປະເທດສະມາ 

ປະເດັນສໍາຄັນທ່ີພົບຈາກການຄາດຄະເນປະ
ຊາກອນ
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ສິກປະຊາຄົມອາຊຽນ. ການສູງໄວຍັງບໍ່ 
ແມ່ນປະເດັນບັນຫາຫຼັກຂອງ ສປປ ລາວ; 
ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນ ຜູ້ສູງອາຍຸຈະເລີ່ມ 
ເພີ່ມຂື້ນຫຼັງຈາກປີ 2020. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນ 
ຈະເພີ່ມຂື້ນທົບເທົ່າຫຼັງຈາກນ້ັນ ຫາປີ 

ຜົນເສຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການເພີ່ມ 
ຂື້ນຂອງປະຊາກອນລາວ

ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ສົມມຸດຕິຖານອັນໃດກໍຕາມ, ປະ 
ຊາກອນລາວຈະເພີ່ມຂັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອາດ 
ຈະເຖິງ 10 ລ້ານ ພາຍໃນປີ 2045. ສາ ມາດ 
 ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດໃນຫຼາຍໆດ້ານ ຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງ 
ຈໍານວນປະຊາກອນ. ຈໍານວນປະຊາກອນທ່ີ 

ສູງຂ້ືນ ແລະ ໜາແໜ້ນຂຶ້ນອາດຈະເປັນເຫດ 
ຜົນໃຫ້ມີການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ຈໍາເປັນ 
ຕໍ່ການ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການສ້າງຕາໜ່າງຖະໜົນ 
ຫົນທາງ. ແຕ່ວ່າມັນຈະສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະ 
ຍາກອນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ. 
ການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາຂອງປະຊາກອນ ພາ 

2050, ແຕ່ວ່າອັດຕາສ່ວນຜູ້ສູງອາຍຸໃນ 
ສປປ ລາວ ຈະຍັງຕ່ໍາກ່ວາຈໍານວນປະຊາ 
ກອນຜູ້ສູງອາຍຸໃນປະຈຸບັນຂອງປະເທດ 
ໄທ.  

1 ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ, ບັນ ດາແນວ ໂນ້ມ ໃນ ກຸ່ມ  ອາ ຍຸ 0-4 ປີ ໃນ ຊ່ວງ ຊຸມ ປີ ທໍາອິດ ຂອງ ການ  ຄາດ ຄະ ເນ ແມ່ນ ເປັນ ໜ້າ ປະຫຼາດ ໃຈ. 
ການຄາດຄະເນປານ ກາງ, ຈໍານວນ ປະ ຊາ ກອນ ກຸ່ມ ອາ ຍຸ 0-4 ປີ ລຸດ ລົງ 5.5% ໃນຊ່ວງ ລະ ຫວ່າງ ປີ 2010 ຫາປີ 2015, ເຖິງວ່າ 
ປະ ຊາ ກອນ ຍິງ ໃນ ໄວ ຈະ ເລີນ ພັນ (15-44ປີ) ໄດ້ ເພີ່ມ ຂື້ນ 17%. ຈາກນັ້ນ ໃນຊ່ວງ ລະ ຫວ່າງ ປີ 2015 ຫາປີ 2020, ຈໍານວນ ປະ ຊາ ກອນ ກຸ່ມ ອາ ຍຸ 
0-4 ປີ ເພີ່ມ ຂື້ນ 10%, ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ການ ເພີ່ມ ຂື້ນ 12.6% ຂອງ ປະ ຊາ ກອນ ຍິງ ໃນ ໄວ ຈະ ເລີນ ພັນ. ຄວາມ ຄາດ ເຄື່ອນ ລະ ຫວ່າງ ແນວ ໂນ້ ມ 
ຈໍານວນ ເດັກ ນ້ອຍ ແລະ ແນວ ໂນ້ມ ແມ່ ຍິງໄວ ຈະ ເລີນ ພັນ ໃນ ຊ່ວງ ໄລ ຍະປີ 2010-15  ເກີດ ຂື້ນອາດ ເປັນ ຍ້ອນ ຫຼາຍໆປັດ ໃຈ ອື່ນ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ, 
ລວມ ທັງ ການ ຜິດ ພາດ ທາງ ດ້ານ ການ ນັບ ຈໍານວນ ເດັກ ນ້ອຍ ຫຼື ການ ເຂົ້າ ໃຈ ຜິດ ດ້ານ ອາ ຍຸ ຂອງ ແມ່ ຍິງ ຜູ່ ໃຫ ຍ່. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ດ້ວຍ ເຫດ ຜົນ ໃດ ກໍ ຕາມ, 
ມັນ ຈະ ເປັນ ການ ດີ ສໍາລັບ ບັນ ດານັກ ວາງ ແຜນ ທີ່ ຄວນ ຈະ ຄໍານຶງ ເຖິງ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ວ່າ ຈໍານວນ ເດັກ ນ້ອຍ ໃນ ຊ່ວງ ໄລ ຍະປີ 2010-2015 
ອາດ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ລຸດ ລົງເລີຍ.     
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ໃຫ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ
ໄວວາຕື່ມອີກບໍ່? ປະເດັນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍໆ 
ປັດໄຈ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປັດ ໄຈ ທາງເສດ 
ຖະກິດທີ່ຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ 
ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮອງຮັບການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງ 
ວ່ອງໄວຂອງກໍາລັງແຮງງານໄດ້ຫຼືບໍ.     ຖ້າໄດ້, 
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ ກໍາລັງຊື້ພາຍໃນປະເທດ 
ຈະເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ເສດ ຖະ ກິດ  ມີ ການ ຂະ  
ຫ ຍາຍ ຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມຂື້ນ 
ຂອງປະຊາກອນທີ່ໄວວາ ອາດຈະບໍ່ສະໜອງ 
ເຫດຜົນຕື່ມສໍາລັບການເພີ່ມ ìຄວາມໜາ 
ແໜ້ນî ຂອງເຄືອຄ່າຍໂຮງຮຽນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນ ຈຳນວນຫຼາຍສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງໂຮງຮຽນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າຈໍາ 
ນວນເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຈະ 
ບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ແລ້ວ. ບັນດາຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງໃນການສ້າງໂຮງຮຽນ 
ເພີ່ມ - ເຊິ່ງໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງມີຈໍານວນ 
ນັກຮຽນໜ້ອຍ - ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຊັ່ງ 
ຊາກັບເຫດຜົນຂອງການຍ້າຍເດັກນ້ອຍ  ທີ່ຢູ່ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ມາຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຢູ່ 
ແລ້ວດ້ວຍການເດີນທາງ ຫຼື ການສ້າງຫໍພັກ 
ໃນໂຮງຮຽນ. 

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ຂອງ 
ສປປ ລາວ (ການປັນຜົນທາງດ້ານປະຊາ 
ກອນ)

ສປປ ລາວ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ປະ ໂຫຍດຈາກການ 
ປ່ຽນແປງ  ທາງດ້ານໂຄງປະກອບ ປະ ຊາ ກອນ/ 
ການປັນຜົນທາງດ້ານປະຊາກອນຕະຫຼອດ 

ຊ່ວງເວລາສີ່ສິບປີຂ້າງໜ້ານີ້. ແນວຄວມຄິດ 
ຂອງການປັນຜົນທາງດ້ານປະຊາກອນກໍບໍ່ມີຫ
ຍັງຊັບຊ້ອນຄືເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ປະຊາກອນໃນ 
ໄວເຮັດວຽກຈະເພື່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ໄວ 
ກວ່າປະຊາກອນ ìເອື່ອຍອີງî (ເຊິ່ງແມ່ນເດັກ 
ນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ),       ເຫດຜົນຫຼັກແມ່ນ 
ເນື່ອງຈາກການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາ ການຈະ 
ເລີນພັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາ 
ກອນເດັກນ້ອຍທຽບໃສ່ປະຊາກອນທັງໝົດ ຫຼຸດ
ລົງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນຜົນຜະລິດຂອງກຸ່ມຄົນໃນ 
ໄວເຮັດວຽກຍົກຕົວຢ່າງສິບຄົນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ 
ດູແລລ້ຽງດູປະຊາກອນໃນກຸ່ມເອື່ອຍອີງ ໜ້ອຍ 
ລົງກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ນີ້ເປັນແນວຄວາມຄິດແບບ 
ງ່າຍໆ, ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງແຕ່ຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນ ທາງດ້ານຄຸນະພາບໃນ 
ຫຼາຍທາງ. ປະເດັນທໍາອິດ, ບໍ່ໝາຍວ່າກຸ່ມປະ 
ຊາກອນໃນໄວເຮັດວຽກ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໝົດ 
ທຸດຄົນ; ບາງຄົນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ແລະ 
ບາງຄົນຊອກວຽກບໍ່ໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາ 
ກອນ ìເອື່ອຍອີງî ບາງຈຳນວນຊໍ້າພັດໄດ້ເຮັດ 
ວຽກ; ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ 
ສູງອາຍຸຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະທີ່່ຢູ່ເຂດ 
ຊົນນະບົດ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເທົ່າທີ່ເຂົາ 
ເຈົ້າເຮັດໄດ້. ປະເດັນທີ່ສອງ, ການເພີ່ມຂື້ນ 
ຂອງ ອັດຕາສ່ວນແຮງງານ ຕໍ່ກັບອັດຕາເອື່ອຍ 
ອີງຈະມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບ ການພັດທະນາກໍ 
ຕໍ່ເມື່ອຢ່າງໜ້ອຍ ປະເທດຊາດສາມາດຮັກສາ 
ແລະ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງເພີ່ມປະສິດທິພາບ 
ຂອງແຮງງານ ທີ່ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດແຮງງານງານ 
ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍການສຶກສາແລະ ການ  



11
 

                                     

                      

2010      0.69        0.07            0.75
2015      0.56        0.06            0.62
2020      0.49        0.06            0.55
2025      0.46        0.06            0.52
2030      0.44        0.07            0.51
2035      0.40        0.08            0.49
2040      0.36        0.09            0.45
2045      0.33        0.10            0.43
2050      0.31        0.12            0.43

ປີ
ອັດຕາ

ເອື່ອຍອີງ
ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ອັດຕາ
ເອື່ອຍອີງ

ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ

ອັດຕາ
ເອື່ອຍອີງ
ທັງໝົດ

ທ່າອ່ຽງນີ້ ໃນການຄາດຄະເນລະດັບສູງ ແລະ 
ຕໍ່າແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ຍົກຕົວ 
ຢ່າງ, ໃນການຄາດຄະເນລະດັບສູງ, ອັດຕາ 
ເອື່ອຍອີງໃນ ປີ 2040 ແມ່ນສູງກ່ວາໜ້ອຍ 
ໜຶ່ງ (0.38, .09   ແລະ   0. 47 ຕາມລໍາດັບ) 

ແລະ ໃນການຄາດຄະເນລະດັບຕໍ່າ 
ແມ່ນຕໍ່າກ່ວາ ໜ້ອຍໜຶ່ງ (0.35, 0.09 ແລະ 
0.44 ຕາມ ລໍາດັບ).

ສຸມໃສ່ການຄາດຄະເນລະດັບປານກາງ, ອັດ 
ຕາການເອື່ອຍອີງ ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ໃນໄລຍະລະຫວ່າງ ປີ 2010 ຫາ 2015; ຫຼັງ 
ຈາກປີ 2015, ແມ່ນຄາດວ່າ ອັດຕາດັ່ງກ່າວ 
ຈະ ສືບຫຼຸດລົງຕື່ມອີກເຖິງ 30%. ຖ້າຫາກມີ 
ການລົງທຶນທີ່ເໝາະສົມ ເຂົ້າໃນການສຶກສາ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດ ໃນການເຂົ້າຫາວຽກເຮັດງານທໍາ, 
ການປັນຜົນ ທາງດ້ານປະຊາກອນດັ່ງກ່າວຈະ 
ມີຜົນ ໃນການຊຸກຍູ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ການ 
ເພີ່ມຄວາມໄວ ໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜົນຜະ 
ລິດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ລາຍຮັບ.

ຫຼັງຈາກປີ 2050, ອັດຕາການເອື່ອຍອີງຈະ 
ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂື້ນ, ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງ 
ອັດຕາສວ່ນເອື່ອຍອີງໃນກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ ທີ່ມີຈັງ 
ວະເພີ່ມຂື້ນ. ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນ, ສປປ ລາວ 
ຈະເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີຂື້ນກວ່າທີ່ເປັນຢູ່ປະຈຸ
ບັນນີ້ຫຼາຍ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ສປປ ລາວ 
ກໍຈະມີຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ໃນການແກ້ໄຂ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານປະຊາກອນຜູ້ສູງ 
ອາຍຸ.  

ເຝິກອົບຮົມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ມີປະ ສິດທີພາບ.

ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດ, ມັນ 
ກໍເປັນການຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ    ທ່າອ່ຽງຂອງອັດ 
ຕາສ່ວນເອື່ອຍອີງ (ຈໍານວນປະຊາກອນອາຍຸ 
0-14 ປີ ບວກໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນອາຍຸ 65 
ປີ ຂື້ນໄປຫານໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນ ອາຍຸ 
15-64 ປີ) ແມ່ນມີຜົນດີ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍ 
ຕໍ່ການພັດທະນາໃນປະເທດລາວ. ແນວໂນ້ມ 
ຂອງອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ ໃນການຄາດຄະເນ 
ລະດັບປານກາງ ໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 
ລຸ່ມນີ້: 
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ກໍາລັງແຮງງານ

ອັດຕາການເຂົ້າຮ່ວມດ້ານກຳລັງແຮງ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງ 
ຫຼາຍ. ອັດຕາກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເພດຍິງຕໍ່າກວ່າ ເພດຊາຍພຽງໜ້ອຍດຽວ. ຂໍ້ 
ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ສ້າງຄວາມໜ້າປະຫຼາດໃຈ 
ສົມຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າອັດຕາຈະເລີນພັນໃນ 
ປະເທດລາວ ແມ່ນສູງກ່ວາທຸກໆປະເທດສະ 
ມາຊິກອາຊຽນ ຍົກເວັ້ນປະເທດຟີລິບປິນ, ສະ 
ນັ້ນຈຶ່ງມີການຄາດວ່າ ແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼວງ 
ຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກ ກຸ່ມກໍາ 
ລັງແຮງງານເພື່ອເບິ່ງ ແຍງ ລູກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ 
ຕາມ, ຂໍ້ມູນສາມາດສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໂດຍບໍ່ 
ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເສດຖະ 
ກິດລາວ ແມ່ນກະສິກໍາແບບກຸ້ມຕົນເອງ, ແລະ 
ໃນຊຸມຊົນຊາວກະສິກໍາແບບກຸ້ມຕົນເອງນັ້ນ 
ໂດຍປົກະຕິແລ້ວ ແມ່ນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຕ້ອງ 
ເຮັດວຽກ, ຢ່າງນ້ອຍເຖິງບໍ່ໄດ້ເຮັດເຕັມເວລາ 
ກໍແມ່ນຕ້ອງເຮັດວຽກສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ປະ 
ສິດຕິພາບຂອງຜົນຜະລິດ ຂອງແມ່ຍິງໃນເວ 
ລາທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກກະສິກຳ ພ້ອມທັງລ້ຽງລູກ 
ໄປນຳແມ່ນສູງ ຫຼື ບໍ່, ນັ້ນແມ່ນເປັນອີກຄໍາ 
ຖາມໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອັດຕາກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີ 
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງທີ່ສູງ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຢູ່ 

ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ແບບກຸ້ມຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ. 
ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕົວເມືອງ, ເຖິງວ່າ  ອັດຕາກໍາລັງ 
ແຮງງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ຍິງ ຈະບໍ່ສູງເທົ່າ 
ກັບຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ແຕ່ມັນກໍສູງເຖິງ 90% 
ສໍາລັບທັງໝົດຊ່ວງອາຍຸ 25-29 ປີ ຫາ 45-49 
ປີ (ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານປີ 2012, ຮູບ 
7.4). ຕົວເລກນີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍທຽບໃສ່ບັນດາ 
ປະເທດອື່ນໆໃນທະວີບອາຊີ ແລະ ທຽບໃສ່ 
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອື່ນໆ. ໃນການປະ 
ເມີນຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການ 
ສຶກສາ ໂຄງປະກອບການຈ້າງງານແມ່ຍິງໃນ 
ຂົງເຂດຕົວເມືອງຕື່ມອີກ. ສັງເກດເຫັນ ວ່າຢູ່ 
ເຂດຕົວເມືອງ, ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມ 
(37%) ຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ໃນຂົງ 
ເຂດກະສິກໍາ, ໃນຄະນະທີ່ 15% ເຮັດວຽກ 
ໃນຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ 
ເຮັດວຽກ ໃນຂົງເຂດການບໍລິການທີ່ຫຼາກ 
ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ  (28%) ແມ່ນການຄ້າ 
ຂາຍທັງຍົກ ແລະ ຍ່ອຍ ແລະ ການ ສ້ອມ ແປງ. 
ຢູ່ໃນອາຊີບ ປະເພດ ìຜູ້ເຮັດວຽກບໍລິການ 
ແລະ ຜູ້ຂາຍເຄື່ອງຕາມຮ້ານຄ້າ ແລະ ຕະ 
ຫຼາດî ແມ່ຍິງເຮັດວຽກສ່ວນຫຼາຍ (82%) 
ແມ່ນຈ້າງງານຕົນເອງ ຫຼື ເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບ 
ຄົວໂດຍບໍ່ມີຄ່າຈ້າງ, ວຽກງານຫັດຖະກໍາ 
ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຂາຍ, 

ອັດຕາສ່ວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກໍາລັງແຮງງານເພດຍິງ ແມ່ນສູງຫຼາຍ - ສູງເກືອບເທົ່າກັບ
ເພດຊາຍ
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ການປູກຝັງ ແລະ ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ (ເປັນປະ 
ເພດຫຼັກ ສໍາລັບການຈ້າງງານໃນໂຮງງານ), 
51% ແມ່ນຜູ້ຈ້າງງານຕົນເອງ ຫຼື ເຮັດວຽກ 
ໃຫ້ຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຈ້າງ. (ຕົວເລກເຫຼົ່າ 
ນີ້ ແມ່ນສໍາລັບທົ່ວປະເທດ, ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບ 
ເຂດຕົວເມືອງເທົ່ານັ້ນ). ໃນທົ່ວປະເທດ, ແລະ 
ລວມທັງໃນເຂດຕົວເມືອງ, ແຮງງານແມ່ຍິງ 
ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງການບໍ່ເປັນ 
ທາງການ, ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ຫືຼ ຄອບຄົວ 
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ເຖິງວ່າເວລາໃນການ 
ເຮັດວຽກ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວອາດຂ້ອນຂ້າງ 
ຍາວ, ແຕ່ວຽກເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງສາ 
ມາດປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການລ້ຽງລູກ 
ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. 

ອັດຕາການຫວ່າງງານໃນປະເທດລາວ ແມ່ນ 
ຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ (1.9% ໃນປີ 2010), ແຕ່ຂໍ້ມູນ 
ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການສະທ້ອນເຖິງ ລະບົບເສດຖະ 
ກິດທີ່ດີ, ແຕ່ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ແນວຄວາມຄິດຂອງການຫວ່າງງານ ອາດບໍ່ມີ 
ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນເສດຖະກິດ ທີ່ແຮງງານ 
ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນກະສິກໍາແບບກຸ້ມຕົນເອງ 
ແລະ ການຈ້າງງານດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງ ໃນ ນີ້ 
 ແມ່ນລວມ ທັງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ອັດຕາ 
ການຫວ່າງງານ ໃນເຂດຕົວເມືອງແມ່ນມີ 
ຄວາມສຳ ຄັນຫຼາຍກ່ວາ ອັດຕາການຫວ່າງ 
ງານໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຊິ່ງອັດຕາການ 
ຫວ່າງງານ ໃນເຂດຕົວເມືອງແມ່ນ 3.2%.  ຄື 
ກັບເກືອບທຸກໆປະເທດ, ອັດຕາການຫວ່າງ 
ງານໃນເຂດຕົວເມືອງ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດສໍາລັບ 

ປະຊາກອນ ກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ແລະ 20-24 
ປີ (6.6% ແລະ 7.0% ຕາມລໍາດັບ), 
ເຊິ່ງເປັນເກນອາຍຸ ທີ່ບັນດາຊາວໜຸ່ມພະຍາ 
ຍາມເລີ່ມຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະ ອັດ 
ຕາຫວ່າງງານຕໍ່າ ລົງຫຼາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 25-29 
ປີ (2.7%) (ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານປີ 
2010: 101-110).

ສະນັ້ນ, ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ ທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດຢ່າງເຕັມທີ່ ນີ້ຄວາມໝາຍຄວາມ 
 ວ່າຜູ້ທີ່ມີສາມາດເຮັດວຽກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ 
ຈ້າງງານເກືອບທັງໝົດ. ບັນຫາແມ່ນຢູ່ບ່ອນ 
ວ່າຜົນຜະລິດຂອງວຽກງານສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ພວກ 
ເຂົາເຮັດແມ່ນຍັງຕໍ່າ. ການເພີ່ມລະດັບຜົນຜະ 
ລິດ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ 
ຫັນມາສູ່ບັນດາຂະແໜງການ ທີ່ໃຫ້ຜົນຜະ 
ລິດຫຼາຍກ່ວາ, ແລະ ຍົກລະດັບການສຶກສາ 
ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂະ 
ບວນການຜະລິດ, ຫຼື ກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດ, 
ນີ້ລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ.

ຜົນຜະລິດຂອງການຈ້າງງານໃນຂະແໜງກະ
ສິກໍາ ແມ່ນຍັງຕໍ່າກວ່າ ໃນຂະແໜງອື່ນໆ

ສໍາລັບກໍາລັງແຮງງານທັງໝົດ ຂອງປະເທດ 
ລາວ, 71% ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, 
8% ໃນຂະແໜງ ອຸດສະຫາກໍາ ແລະ 20% 
ໃນຂະແໜງບໍລິການ.  ການຄາດຄະເນຜົນ 
ຜະລິດທັງໝົດ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງແບບບໍ່ 
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ລະອຽດ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການສົມທຽບ 
ການກະຈາຍຜົນຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະ 
ເທດທີ່ມາຈາກແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃສ່ກັບ 
ການກະຈາຍກໍາລັງແຮງງານ ໃນຂະແໜງ 
ການຕ່າງໆ.  ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
ຂອງຜະລິດຕະພັນຕໍ່ ຫົວ ຄົນໃນແຕ່ລະຂະ 
ແໜງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຜະລິດຕະພັນຕໍ່ ຫົວຄົນ 
ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ສູງກ່ວາຂະແໜງ 
ກະສິກໍາເກືອບ 8 ເທົ່າ,    ແລະ   ຂະແໜງບໍລິ 

ການສູງກ່ວາຂະແໜງກະສິກໍາເກືອບ 5 ເທົ່າ. 
ວິທີການໜຶ່ງ ທີ່ຈະເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ກັບເສດ 
ຖະກິດໄດ້ ແມ່ນອາດຈະຕ້ອງດຶງເອົາຜູ້ເຮັດ 
ວຽກຂະແໜງກະສິກໍາ ໄປເຮັດວຽກໃນຂະ 
ແໜງການອື່ນ; ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ເຮັດວຽກ 
ໃນຂະແໜງກະສິກໍານັ້ນ ໄດ້ກວມເອົາກໍາລັງ 
ແຮງງານໃນອັດ ຕາສ່ວນທີ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່, ສະ 
ນັ້ນການຈະເພີ່ມຜົນຜະລິດ ໃຫ້ກັບເສດຖະ 
ກິດນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເປັນໄປຢ່າງຊ້າໆ.

                                            
                                                                                                                  

                     2,155                            16,056                             7.5

                           251                            14,657                58.4

                    610      22,227                    36.4

                                   3,016                 52,940                  17.6

ອັດ ຕາສ່ວນ ຂອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂອງການຈ້າງງານ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງ,
ໃນປີ 2010 

ຂະແໜງການ ການຈ້າງງານ (ë000)
ຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນ ປະເທດ (ຕື້ກີບ)

ຜົນຜະລິດຕໍ່ຫົວຄົນ
(ຕື້ກີບ)

ກະສິກໍາ *
ອຸດສະຫະກໍາ **
ການບໍລິການ
ລວມ

*ລວມທັງຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ
**ລວມທັງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

ການເຕີບໂຕຂອງ ເສດຖະກິດໃນຊ່ວງສິບປີ 
ຜ່ານມານີ້ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ ອັດ ຕາ 
ສ່ວນການ ຈ້າງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, 
ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ສັດສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາໄດ້ 
ຫຼຸດລົງຈາກ 78.5% ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສໍາ 
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ປີ 2005 ຫາ 71% ໃນ ປີ 
2010, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາເພີ່ມຂື້ນ ຈາກ 
4.8% ຫາ 8.3%, ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 

ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 16.7% ຫາ 20.2% ໃນຊ່ວງ 
ໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະ 
ແໜງກະສິກໍາຍັງຈະສືບຕໍ່ ກວມເອົາກໍາລັງ 
ແຮງງານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງກໍາລັງແຮງ 
ງານທັງໝົດ ຢ່າງ ໜ່ອຍໃນອີກສິບປີຂ້າງໜ້າ, 
ແລະ ອາດຈະແກ່ຍາວເຖິງສອງທົດສະວັດ; 
ເພາະສະນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວໃນການ 
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ມີຄວາມໝັ້ນ 
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ສປປ ລາວ ມີປະ ຊາ ກອນກະແຈກກະຈາຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ.

ການກະແຈກກະຈາຍຂອງປະ ຊາ ກອນ ແມ່ນ 
ມີເຫດຜົນຂອງມັນ. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນ 
ລະເມືອງປາກົດວ່າບໍ່ ຕໍ່າຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ 
ເນື້ອທີ່ດິນປູກຝັງ. ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ກະສິ  
ກໍາ 1.62 ລ້ານເຮັກຕາ (ພຽງແຕ່ 7% ຂອງ 
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ) ລວມທັງເນື້ອທີ່ດິນປູກຝັງ 
1.43 ລ້ານເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ 86% ແມ່ນໃຊ້ 
ສໍາລັບການປູກພືດຕາມລະດູການ ປີ 2010 
-11. (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ 
ເພື່ອການພັດທະນາ, ໜ້າ 11). ສະນັ້ນ ດິນ 
ປູກຝັງ 1.1 ເຮັກຕາ ຕໍ່ຄອບຄົວ (ໃຊ້ວິທິການ 
ຄິດໄລ່ໂດຍເອົາຂະໜາດຄົວເຮືອນ       ແມ່ນ 
5.2), ແລະ ຖ້າບໍ່ນັບພົນລະເມືອງໃນເຂດຕົວ 
ເມືອງເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ດິນ ປູກຝັງຕໍ່ 
ຄົວເຮືອນ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຄືປະມານ 1.7 ເຮັກ 
ຕາ. ຕາມແຜນທີ່ວາງໃນແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7, ໜ້າ 20, ສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າຢູ່ເກືອບທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະ 
ເພາະເຂດພູສູງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, 
ແມ່ນມີດິນປູກຝັງໜ້ອຍກວ່າ 1 ເຮັກຕາ ຕໍ່ຄົວ 
ເຮືອນ. [ການຄາດຄະເນນີ້ ອາດຍັງບໍ່ທັນພິຈາ 
ລະນາເອົາເຂດ ທີ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະເບີດ 
ບໍ່ທັນແຕກ (UXOs)].  ລັດຖະບານໄດ້ຍົກ 
ຍ້າຍເກືອບ 900 ບ້ານ ໃນສິບປີຜ່ານມາ, 
ລວມທັງ ໜຶ່ງໃນຫ້າຂອງຄອບຄົວທີ່ຢູ່ເຂດພູ 
ສູງ. (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ 

ເພື່ອການພັດທະນາ, ໜ້າ 31). ຖ້າຫາກມີ 
ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເຂດພູສູງ ແລະ ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕື່ມອີກ, ການຂາດແຄນທີ່ 
ດິນທີ່ສາມາດ ປູກຝັງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັບຈອງຈະບໍ່ 
ເປັນບັນຫາບໍ? ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນອາດຈະມີ 
ບັນຫາ ໃນການ ຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການລົງ 
ທະບຽນທີ່ດິນຕາມມາ, ພ້ອມທັງບັນຫາອື່ນໆ 
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ (ໜ້າ 
31). 

ພົນລະເມືອງໃນຊົນນະບົດ ແມ່ນເກືອບຈະຢຸດ 
ການຂະຫຍາຍຕົວແລ້ວ, ແລະ ຖ້າການຄາດ 
ຄະເນປະຊາກອນຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາ 
ຊາດກ່ຽວກັບ    ການຂະຫຍາຍຕົວ    ຂອງຕົວ
ເມືອງຖືກຕ້ອງ (United Nations Popula-
tion Division, 2004), ຄາດວ່າປະຊາກອນ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຈະບໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກ. 
ເວົ້າອີກແນວໜຶ່ງວ່າ ການເພີ່ມຂື້ນຕາມທໍາ 
ມະຊາດຂອງພົນລະເມືອງ ຊົນນະບົດທັງໝົດ 
(ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ) ແມ່ນຄາດວ່າຈະ 
ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນບັນດາຕົວເມືອງ.

ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນໃຫຍ່ເທົ່າໃດ ທີ່ 
ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຮອງຮັບໄດ້?  ຄຳຖາມ 
ນີ້ບໍ່ສາ ມາດ ທີ່ ຈະຕອບ ໄດ້ ຢ່າງແນ່ນອນ, 

ຄົງນັ້ນ, ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີຈະຕ້ອງ 
ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາໃຫ້ສູງ 

ຂື້ນ, ທັງໃນກະສິກໍາເພື່ອການຄ້າ ແລະ ກະສິ 
ກໍາແບບກຸ້ມຕົນເອງ. 
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 ເນື່ອງຈາກ ວ່າເມື່ອຂະແໜງກະສິກໍາ ບໍ່ສາ 
ມາດຮອງຮັບ ຄວາມຕ້ອງການອັນສໍາຄັນ 
ຂອງພົນລະເມືອງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ຂະໜາດຂອງ 
ພົນລະເມືອງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ ການຮອງຮັບ 
ແມ່ນມີຂອບເຂດຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ທີ່ກ້ວາງ 
ຫຼາຍ (ຕົວຢ່າງ ໃນກໍລະນີ ປະ ເທດສິງກະໂປ). 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມປະເທດລາວ ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນຖາ 
ນະທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້ ໃນການຜະ 

ລິດສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ກະສິກໍາ, ແລະ ນີ້ເປັນ ການເຕືອນໃຫ້ ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນ ການລົງທຶນອັນຫຼວງ 
ຫຼາຍໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ເພາະມັນຈະເປັນ ການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ 
ແກ່ຕົວເມືອງຂະໜາດ ໃຫຍ່ທີ່ຈະ ເປັນຕົວຂັບ 
ເຂື່ອນເສດຖະກິດໃນອານາຄົດ.

ທ່າອ່ຽງທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ຄຸນະພາບດ້ານຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ
ການສຶກສາ - ເປົ້າໝາຍບັນລຸການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແມ່ນຍັງຢູ່ໄກຈາກຄວາມເປັນ
ຈິງ, ຖ້າວັດແທກ ໂດຍການທີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ສາມາດຮູ້ໜັງສື ແລະ
ນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ 

ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ນໍາຫຼັງບັນດາ 
ປະເທດອາຊຽນ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການ 
ສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຖ້າວັດແທກ 
ໂດຍອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍທີ່ຮຽນ ຈົບຊັ້ນປະ 
ຖົມ. ຈາກທັງສອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄືການສໍາຫຼວດ 
ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2011-12 (ຕາ 
ຕະລາງ ED.4) ແລະ ສະຖິຕິຂອງກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດ ທິຊັ້ນປະຖົມແມ່ນ 
ຂ້ອນຂ້າງສູງຢູ່ໃນລະດັບ 85%, ແຕ່ເດັກນ້ອຍ 
ເປັນຈໍານວນຫຼາຍຮຽນບໍ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ແລະ 
ອອກໂຮງຮຽນໂດຍທີ່ຍັງ ຮຽນບໍ່ເຖິງຂັ້ນສາ 
ມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ໃຊ້ການໄດ້ ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. 

ສະຖິຕິຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາລອດເຫຼືອເຖິງ 
ຊັ້ນ ປໍ5 ຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດແມ່ນດີ 
ຂື້ີນຈາກພຽງແຕ່ 48% ໃນປີ 1992 ເປັນ 70% 
ໃນປີ 2012. ເຖິງຈະມີຄວາມຄືບໜ້ານີ້, ຕົວ 
ເລກດັ່ງກ່າວ ຍັງຕໍ່າທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ 
ນີ້. ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຮຽນຈົບຊັ້ນ ປໍ5 ແມ່ນ 
ຕໍ່າກ່ວາໜ້ອຍໜຶ່ງ - ຄື 67%. ການເຂົ້າຮຽນປີ 
ທໍາອິດເປັນປີທີສໍາຄັນທີສຸດ, ເຊິ່ງມີອັດຕາ 
ການອອກໂຮງຮຽນສູງທີ່ສຸດ.        ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ 
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໃນຈໍາ 
ນວນເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນປະຖົມ, ມີ 
ປະມານ 5% ບໍ່ເຄີຍໄປລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ 
ແລະ ບໍ່ເຄີຍໄປໂຮງຮຽນ, ແລະ ມີປະມານ 
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10% ໄປລົງທະບຽນແຕ່ບໍ່ໄປຂື້ນຫ້ອງຮຽນ 
(ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍ ສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ 
ການພັດທະນາ, ປີ 2013, ໜ້າ 57).
 
ອັດຕາການລອດເຫຼືຶອຈົນເຖິງຊັ້ນ ປໍ5 ແມ່ນຕໍ່າ 
ທີ່ສຸດໃນຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີຖະໜົນເຂົ້າເຖິງ, ເດັກ 
ນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ເດັກ 
ນ້ອຍທີ່ແມ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ພາກເໜືອ 
ມີອັດຕາລອດເຫຼືອສູງທີ່ສຸດ ແລະ ພາກໃຕ້ຕໍ່າ 
ທີ່ສຸດ. ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຮຽນ, ສໍາລັບວິຊາ 
ຄະນິດສາດນັກຮຽນ ປໍ5 ສ່ວນຫຼາຍ (73%) 
ຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ເຖິງລະດັບຕໍ່າສຸດທີ່ຈະ 
ສາມາດ ນໍາໃຊ້ມັນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໃນສັງ 
ຄົມລາວ, ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງພາກສ່ວນໜ້ອຍ 
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດໄປເຖິງລະດັບ ດັ່ງກ່າວສໍາ 
ລັບວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ.

ອີງໃສ່ຈໍາໂຮງຮຽນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນມີ 
ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະຮອງຮັບ        ນັກຮຽນທັງ 

ໝົດທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ. ນີ້ແມ່ນຢັ້ງຢືນຈາກ 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມ, ມັນເພີ່ມຂື້ນຍ້ອນ 
ຕົວເລກນັກຮຽນຮຽນຊໍ້າຊັ້ນ. ການຄາດຄະເນ 
ປະຊາກອນໄດ້ຕີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບການ 
ເພີ່ມຂື້ນຂອງຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ນີ້ແນວໃດຖ້າ 
ຫາກວ່າເດັກນ້ອຍ ທັງໝົດນີ້ຮຽນຈົບຊັ້ນປະ 
ຖົມ? ຕົວເລກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ສໍາລັບປະຊາ 
ກອນໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ ໂດຍອີງຕາມການ 
ຄາດຄະເນເປັນທາງການ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນ 
ແປງຫຼາຍໃນ 20 ປີຂ້າງໜ້າ  (ເຫັນໄດ້ຈາກຕາ 
ຕະລາງລຸ່ມນີ້). ການຄາດຄະເນປານກາງສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນ ການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນເດັກ 
ນ້ອຍລະຫວ່າງ ປີ 2010 ຫາ ປີ 2020 ແມ່ນ 
9%, ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເພີ່ມຂື້ນເປັນ 10% 
ໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປ. ໃນໄລຍະແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016 
-2020), ການຄາດຄະເນປານກາງສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 5-14 ປີ 
ຈະຫຼຸດລົງ 3.7%.  

                               

                                   ('000)                      ('000)                   ('000)

2010                     1,645                      1,645                       1,645

2015                     1,583                       1,583                       1,583

2020                    1,504                      1,499                       1,490

2025                    1,557                        1,536                       1,503

2030                    1,698                       1,656                       1,592

ປີ
ສູງ ກາງ ຕຳ່

ການຄາດຄະເນ

ຕົວເລກຄາດຄະເນ ສໍາລັບປະຊາກອນ ອາຍຸ 5-14 ປີ, ລະຫວ່າງ ປີ 2010 ຫາ ປີ 2030
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ການ ຫຼຸດລົງ ຂອງພົນລະເມືອງໃນເກນອາຍຸ 
ເຂົ້າຮຽນເທື່ອລະໜ້ອຍ ຕາມທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນ 
ໄວ້ນັ້ນເປັນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າ ແຜນພັດ 
ທະນາຄັ້ງທີ 8 ນີ້ ແມ່ນຊ່ວງເວລາສໍາລັບ ìການ 
ພັກດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງî ທາງດ້ານການສຶກສາ, 
ເພື່ອຮັບປະກັນການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ພ້ອມ 
ດຽວກັນ ກໍເພີ່ມອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຕໍ່ 
ຊັ້ນມັດທະຍົມ. ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ 
ຄ້າງຫ້ອງນັ້ນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກ້າວ 
ເຖິງການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກສາຂັ້ນປະ 
ຖົມເພື່ອທຸກຄົນ,   ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມຈໍາ 
ນວນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຄູສອນ,    ແຕ່ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນແນ່ນອນວ່າການສ້າງ ໂຮງຮຽນຫຼັງ 
ໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງ ສຳລັບປະຊາ 
ກອນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະ ການ 
ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ຄູສອນເພື່ອ ຍົກລະດັບ 
ໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບ ການສຶກສາໃຫ້ດີ 
ຂື້ນຍັງເປັນສິ່ງ ທີ່ ຈໍາເປັນ.

ອັດຕາການເລື່ອນຊັ້ນ ຈາກປະຖົມຫາມັດທະ 
ຍົມກໍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຈາກ 
60% ໃນຊຸມປີ 1990 ຫາ 88% ໃນປີ 2012. 
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ 
ກໍເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນຈາກ 20% ໃນຊຸມປີ 
1990 ຫາ 40% ໃນປີ 2010. ປະມານ 20% 
ຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນມັດທະ 
ຍົມຍັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ເນື່ອງຈາກເລີ່ມ ເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນຊ້າ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຍັງມີປະ 
ມານ 30% ຂອງເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ້າ 
ຮຽນມັດທະຍົມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ. ນະໂຍບາຍ 

ìການພັກດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງî ທີ່ໄດ້ສະເໜີໄປ 
ນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເພີ່ມອັດຕາເຫຼົ່ານີ້ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະໝໍ່າສະເໝີ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ 
ການສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ທີ່ຕ້ອງການເທົ່າ 
ນັ້ນຖ້າວ່າ ສປປ ລາວ ຢາກຈະຍົກສູງຕ່ອງໂສ້ 
ການເພີ່ມຄຸນຄ່າ, ແຕ່ມັນຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນ 
ປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ລະດັບຕໍ່າສຸດ 
ຂອງການຮູ້ໜັງສື ແລະ ທັກສະຄະນິດສາດ 
ໃນກຸ່ມກໍາລັງແຮງງານໜຸ່ມນ້ອຍ. 

ຕົວເລກສະຖິຕິທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ທາງດ້ານການ 
ສຶກສາອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນອັດຕາການຮູ້ໜັງສື 
ໃນກຸ່ມຄົນໜຸ່ມ, ເຊິ່ງບໍ່ປະກົດວ່າມີການເພີ່ມ 
ຂື້ນເລີຍໃນຊ່ວງປີຜ່ານມາ (ບົດລາຍງານເປົ້າ 
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ, 
ໜ້າ 63). ໃນບັນດາກຸ່ມໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 
ປີ, ມີພຽງ 73% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮູ້ໜັງສື ໃນປີ 
2011, ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ການຮູ້ 
ສືໜັງໄດ້ລວມມີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, 
ທີ່ຈິງແລ້ວລວມທັງບາງຄົນ ທີ່ໄດ້ຮຽນຈົນຈົບ 
ຊັ້ນປະຖົມ. ເຊິ່ງອັດຕານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ກັນອີງຕາມຖາ ນະທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງ 
ຄົມ ແລະ ສະຖານທີ່ດໍາລົງຊີວິດ - ຕົວເມືອງ, 
ຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊົນນະ 
ບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ. ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ 
ເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນມາຈາກບົດລາຍງານການປະ 
ເມີນການອ່ານຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີ 
2012, ເຊິ່ງພົບວ່າໃນບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ເປັນ 
ຕົວແທນຂອງການສໍາຫຼວດ, ຫຼາຍກ່ວາ 40% 
ຂອງນັກຮຽນ ປໍ5 ບໍ່ທັນເຖິງລະດັບຂັ້ນພື້ນ 
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ຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ 
ເຂົາເຈົ້າອ່ານ. ໃນການເລືອກໂຮງຮຽນຕົວ 
ແທນໃນການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້, ໂຮງຮຽນຂະ 
ໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຖືກເລືອກເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ ໄດ້ຖືກເລືອກເຂົ້າ 
ມາໜ້ອຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ ìຈຶ່ງມີຄວາມຮີບດ່ວນ 
ໃນການວາງມາດຕະການ ເພື່ອປັບປຸງການ 
ອ່ານສໍາລັບຫ້ອງເລີ້ມຕົ້ນ ໃນປະເທດລາວ 
ເຊິ່ງເປັນ ບັນຫາໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຕົວແທນດັ່ງກ່າວ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນî (ບົດລາຍງານການປະເມີນ 
ການອ່ານນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ໜ້າ 8).

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ກ່ຽວກັບຄຸນະພາບຂອງການ 
ສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມໜ້າເປັນ 
ຫ່ວງ. ຜົນຂອງການຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄຸນະພາບ 
ແລະ ຈຳກັດຕໍ່ກັບການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ 
ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການ 
ປຽບທຽບການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ໃນລະດັບ 
ສາກົນ. ìທັກສະການຮູ້ໜັງສືຂອງ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນຕ່ຳກວ່າຫຼາຍທຽບໃສ່ ປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນ 
ຫວຽດນາມ, ບໍລິເວຍ, ສີິລັງກາ ແລະ ແຂວງ 
ຢູນານ ຂອງປະເທດຈີນ..  ..ຜູ້ທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະ 
ຍົມໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສາມາດທຽບເທົ່າ 
ຜູ້ທີ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມî (ອົງ 
ການທະນາຄານໂລກ (World Bank), 
2014:50).

ຖ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການຈະກ້າວໄປສູ່ປະ 
ເທດທີ່ມີເສດຖະກິດແບບຜົນຜະລິດທີ່ສູງ, ບັນ 
ດາອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ສຳລັບເກືອບທຸກຄົນ 

ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້. ເຊິ່ງ 
ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນຕ້ອງ 
ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ພ້ອມທັງ ປັບປຸງຄຸນະ 
ພາບຂອງການຮຽນການສອນ, ດ້ວຍວິທີນັ້ນ 
ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ຈຶ່ງຈະສາມາດນໍາໃຊ້ 
ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້. ອັດຕາ 
ສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ກ້າວສູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ 
ທີ່ສູງຂື້ນ ຈະເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ລະດັບ 
ຄວາມຮູ້ສູງຂື້ນ, ແຕ່ຕາມບົດລາຍງານການ 
ປະເມີນການອ່ານນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ບອກວ່າ 
ນັກຮຽນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ຜ່ານການສອບ 
ເສັງຊັ້ນປະຖົມ ອາດຈະຂາດຄວາມສາມາດທີ່ 
ຈະຮັບມືກັບຫຼັກສູດ ທີ່ຍາກກວ່າຂອງຊັ້ນມັດ 
ທະຍົມ. 

ບັນຫາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບແກ້ໄຂ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ
ທີ່ມີຜູ້ແຕ່ງງານ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍສູງທີ່ສຸດ
ໃນອາຊຽນ.

ໃນ ສປປ ລາວ ອາຍຸຕໍ່າສຸດທີ່ອານຸຍາດຢ່າງ 
ເປັນທາງການໃຫ້ມີການແຕ່ງງານໄດ້     ແມ່ນ 
18 ປີ, ສໍາລັບທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ (ຕາມກົດ 
ໝາຍຄອບຄົວຂອງ   ສປປ   ລາວ       ເລກທີ 
05/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2008, ພາກ 
ທີ 2, ມາດຕາ 9). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການ 
ສໍາຫຼວດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2011- 
12 ພົບວ່າ ໃນຈໍານວນແມ່ຍິງ ອາຍຸ 25-49 ປີ, 
ມີ 30% ໄດ້ແຕ່ງງານເມື່ອອາຍຸໄດ້ 18 ປີ, 
ແລະ 11% ໄດ້ແຕ່ງງານເມື່ອອາຍຸໄດ້ 15 ປີ. 
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ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງພໍເທົ່າໃດ 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຜ່ານມາ; ຈໍານວນແມ່ 
ຍິງ ອາຍຸ 20-24 ປີ, ມີ 35% ໄດ້ແຕ່ງງານ 
ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 18 ປີ, ແລະ 9% ໄດ້ແຕ່ງງານ 
ເມື່ອອາຍຸ ໄດ້ 15 ປີ. ຮອດປະຈຸບັນຕົວ 
ເລກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດ 
ອາຊຽນ, ແຕ່ຕໍ່າກ່ວາລະດັບທີ່ສໍາຫຼວດໃນປະ 
ເທດບັງກຣາເທດ. 

ດັ່ງນັ້ນ ອາຍຸແຕ່ງງານຕ່ຳສຸດໃນກົດໝາຍ ໃນ 
ສປປ ລາວ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າມີຜົນກະທົບ 
ພຽງເລັກນ້ອຍ ຕໍ່ກັບອາຍຸແຕ່ງງານໃນຕົວຈິງ.

ການທີ່ແມ່ຍິງແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ສ່ວນ 
ຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 
ຫຼາຍກວ່າຕົນເອງ: ໃນປີ 2011-12, ໃນຈໍາ 
ນວນແມ່ຍິງ ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, 
ປະມານໜຶ່ງໃນສີ່ ຂອງແມ່ຍິງແຕ່ງງານກັບຜູ້ 
ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ກວ່າຕົນເອງ  5 ຫາ 9 ປີ, 
ໜຶ່ງໃນສິບ ແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸແກ່ 
ກວ່າຕົນເອງ  10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວາ.  ຄວາມ 
ແຕກຕ່າງດ້ານອາຍຸທີ່ສູງກ່ວາໝູ່      ແມ່ນມີຢູ່ 
ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນການ 
ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສ່ວນໜຶ່ງ ວ່າທ່າອ່ຽງທີ່ຜູ້ 
ຊາຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຈະແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ອາ 
ຍຸຍັງນ້ອຍແມ່ນຍັງຫຼາຍ. ໃນປະເທດລາວທັງ 
ໝົດ, 15% ຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 20-49 ປີ ແຕ່ງ 
ງານກ່ອນຈະຮອດ 18 ປີ, ແຕ່ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ 
ໃນເຂດຊົນນະບົດແມ່ນ 18% (24% ໃນ ຂດ 
ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ), ທຽບໃສ່ 

ເຂດຕົວເມືອງແມ່ນ 7%.

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຢູ່ປະເທດ 
ລາວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ບັນຫາການແຕ່ງງານຕັ້ງແຕ່ 
ອາຍຸຍັງນ້ອຍຖືກເມີນເສຍ. ຍັງພົບໃນປະ 
ເທດບັງກຣາເທດ, ອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນ 
ເຊຍເຊັ່ນກັນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການບັງຄັບໃຊ້ 
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາຍຸຕໍ່າສຸດສໍາລັບການ 
ແຕ່ງງານແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ຍາກຫຼາຍ, ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການບັງ 
ຄັບໃຊ້ກໍຕາມ, ສະນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນ 
ຫາເຄື່ອງມືອັນອື່ນອີກ ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກໍາ 
ການແຕ່ງງານໃນໄວເດັກ.

ບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຕ່ງ 
ກ່ອນໄວອັນຄວນ ແມ່ນຍ້ອນວັດທະນະທໍາ, 
ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈທາງເສດ ຖະກິດ. ການ 
ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ 
ເກີດຂື້ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ໃນບັນດາແຂວງ 
ພາກເໜືອ, ໃນກຸ່ມທີ່ໃຊ້ພາສາມົ້ງ-ມຽນ ແລະ 
ມອນ-ຂະແມ, ເຊິ່ງກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມເທົ່ານັ້ນ, 
ແລະ ໃນກຸ່ມທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ (ການສໍາຫຼວດ 
ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ,           ຕາຕະລາງ 
MS.4.1). ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ (ລວມທັງການຢຸດການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ 
ມາເຮັດອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງກ່ວາ ເຊິ່ງການນຳໃຊ້ 
ແຮງງານເດັກໜ້ອຍລົງ), ການຂະຫຍາຍການ 
ສຶກສາ, ການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການ 
ເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຍໄດ້ ທີ່ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ 

ໂດຍລວມແລ້ວ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 
ອ່ອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ໃຫ້ດີຂື້ນຢ່າງຊັດເຈນ, ໃນປີ 2011 ຕົວເລກດັ່ງ 
ກ່າວຫລຸດລົງເຖິງ 68 ຄົນຕໍ່ ເດັກເກີດມີຊີວິດ 
1,000 ຄົນ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມມັນຍັງບໍ່ແນ່ 
ນອນວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນປີ 2015 ຢູ່ທີ່ 

45 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ ຈະສາ 
ມາດບັນລຸໄດ້ບໍ. ເຊັ່ນດຽງກັນກັບອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ, ເຫັນວ່າໃກ້ຄຽງ 
ກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ໂດຍ ຫຼຸດລົງປະມານປີ 
ລະ 4% (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ 
ຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). ການ 
ເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່ ການຕາຍຂອງເດັກ 
ນ້ອຍຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມ 
ຮູບແບບທົ່ວໄປ ໃນຊ່ວງປະເທດພັດທະນາ. 
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ບັນຫາການຕາຍຂອງ 
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 
ການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເພາະວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໃນອັດຕາການຕາຍຂອງອ່ອນ ຍັງສູງຫຼາຍ, 
ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຜົນທີໄດ້ຮັບຈາກການ ພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ 
ການ ຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍ  ແມ່ນເກີດຢູ່ໃນກຸ່ມ 
ຄົນທີ່ບໍ່ທຸກຍາກ, ມີການສຶກສາດີກ່ວາ ແລະ 
ສາມາດຮັບເອົາ ການພັດທະນາໄດ້ດີກວ່າ 
(ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ
ການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). 

ການສິ້ນສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະ
ຊາກອນ - ການກ້າວເຖິງທັງການຕາຍ ແລະ 
ການຈະເລີນພັນທີ່ຕໍ່າ - ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການ ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງ 
ເດັກ ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ອັດຕາການຕາຍ 
ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງ ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນ 
ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ຕໍ່ກັບການຕາຍທັງ 
ໝົດແມ່ນສູງ. ດ້ານການຈະເລີນພັນຢູ່ຄວາມ 

ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກອ່ອນ ຈະຕ້ອງບໍ່ຕາຍແມ່ນ 
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸລະດັບການ 
ຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນ.

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 
ຈາກ 796 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ 
ໃນປີ 1995 ຫາ 530 ໃນປີ 2000 ແລະ  ຫຼຸດ 
ລົງຕື່ມອີກ ເຖິງ 357 ໃນປີ 2009. ເຫັນວ່າ ຍັງ 
ມີຄວາມຄາດເຄື່ອນຫຼາຍສົມຄວນ ໃນການ 
ຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງ ຢ່າງໄດ້ ກໍ ຕາມຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ  
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ຄື 260 ໃນປີ 2015.

ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດ 
ຕາການຕາຍຂອງເດັກ ແລະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງແມ່. ການຫຼຸດຜ່ອນທັງສອງຕົວເລກ 
ແມ່ນມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັນ. ອັນທີ 
ໜຶ່ງແມ່ນ ຍ້ອນມີຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍລະ 
ຫວ່າງຜູ້ຮັ່ງ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ, ເຊິ່ງ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ 
ຈະກວ້າງອອກຕື່ມອີກ (ບົດລາຍງານເປົ້າ 
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື ່ອການພັດທະນາ, 
ໜ້າ 86). ບັນຫາອື່ນອີກແມ່ນ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກ 
ຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກ 
ຫຼີກ, ລວມທັງບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ເຖິງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ໃນການຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນ 

ສໍາເລັດຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຫຼາຍ, 
ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມ ແມ່ນການ 
ຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ເປັນ 
ປັດໃຈຫຼັກ ຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 
ຕໍ່າກວ່າ 5ປີ. 

ສາຍເຫດການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກແມ່ນ 
ສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໂຄງສ້າງ, ບັນຫາພື້ນຖານ 
ແລະ ການກະຕວງ ແມ່ນສາມາດສາມາດອ້າງ 
ອີງໄດ້ທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງແມ່, 
ການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
ໂດຍທົ່ວໄປ, ອັດຕາການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອ 
ອໍານວຍແມ່ນຍັງຕໍ່່າ (38%) ເຖິງແມ່ນຈະມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າດີແຕ່ຄຸນນະພາບການ ບໍລິ 
ການດ້ານສຸຂະພາບຍັງຕໍ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມ 
ວ່າການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອອໍານວຍນັ້ນ ບໍ່ສາ 
ມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕາຍ ຂອງແມ່ 
ໄດ້ຕາມ ທີ່ ຄວນ. ການບໍລິການສຸຂະພາບກ່ອນ 
ແລະ ຫຼັງເກີດກໍໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂື້ນຫຼາຍ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຈໍານວນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຕ້ອງ 
ການມີລູກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມກໍາເນີດ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ 
ວັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມ ແມ່ນຍັງຕ້ອງການສືບ 
ຕໍ່. ການເກີດລູກຂອງແມ່ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກໍ 
ເປັນປັດໃຈກະທົບຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງ ແມ່ 
ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ 
ຄວນຂອງແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼາຍ. 

ການສະໜອງວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ໃຫ້ກັບແມ່ 
ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງການຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ຄວນເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກ 
ຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະແໜງ 
ການສາທາລະນະສຸກ. ການມີລູກທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ 
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ ແລະ 
ລູກ. ມັນເປັນສາເຫດໃຫ້ ອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່ສູງຂື້ນ, ເພາະວ່າ 
ຈາກການສຶກສາຂອງສາກົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ 
ແລະ ເດັກແມ່ນສູງຂື້ນໃນກໍລະນີການເກີດລູກ 
ທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ìການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວຢ່າງດຽວ ກໍຍັງສາມາດຕັດຈໍານວນ 
ການຕາຍຂອງແມ່ ໄດ້ເຖິງເກືອບໜຶ່ງສ່ວນ 
ສາມ, ສະນັ້ນມັນເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບສູງສຸດ ໃນການຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ  
ຂອງແມ່ລົງ.î (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ,ໜ້າ 98).    
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ສັດສ່ວນ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນຫຼຸດ 
ລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຈະຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະ 
ການສະເພາະ ແທນທີ່ຈະມີແຕ່ລໍຖ້າໃຫ້ ອັດ 
ຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ຫຼຸດລົງ 
ຊ້າໆຍ້ອນປັດໄຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. 

ຍ້ອນຫຍັງ? ຍ້ອນວ່າຜົນເສຍຂອງການແຕ່ງ 
ງານໃນໄວເດັກມີມູນຄ່າສູງຫຼາຍ, ກະທົບໃຫ້ 
ແກ່ທັງຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມ. ìການແຕ່ງງານ 
ໃນໄວເດັກ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝາຍສະຫັດ 
ສະຫວັດ ເພື່ອການພັດທະນາເກືອບທຸກໆ 
ເປົ້າໝາຍ. ມັນເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ, ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການສຶກ 
ສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ການສົ່ງເສີມ 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ປັບປຸງ 
ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ແລະ  ຫຼຸດຜ່ອນໂລກ 
ເອດສ HIV/AIDS. ການແຕ່ງການໃນໄວເດັກ 
ຍັງເປັນການລະເມີດສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ ໂດຍກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ 
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ 
ຂາດອິດສະລະພາບ.î (ເຮີວີສ ແລະ ຟີວ 
ແມນ-ແຈກຄອບສ, 2011: 2)   

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ

ໂດຍລວມແລ້ວ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 
ອ່ອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ໃຫ້ດີຂື້ນຢ່າງຊັດເຈນ, ໃນປີ 2011 ຕົວເລກດັ່ງ 
ກ່າວຫລຸດລົງເຖິງ 68 ຄົນຕໍ່ ເດັກເກີດມີຊີວິດ 
1,000 ຄົນ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມມັນຍັງບໍ່ແນ່ 
ນອນວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນປີ 2015 ຢູ່ທີ່ 

45 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ ຈະສາ 
ມາດບັນລຸໄດ້ບໍ. ເຊັ່ນດຽງກັນກັບອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ, ເຫັນວ່າໃກ້ຄຽງ 
ກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ໂດຍ ຫຼຸດລົງປະມານປີ 
ລະ 4% (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ 
ຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). ການ 
ເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່ ການຕາຍຂອງເດັກ 
ນ້ອຍຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມ 
ຮູບແບບທົ່ວໄປ ໃນຊ່ວງປະເທດພັດທະນາ. 
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ບັນຫາການຕາຍຂອງ 
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 
ການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເພາະວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໃນອັດຕາການຕາຍຂອງອ່ອນ ຍັງສູງຫຼາຍ, 
ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຜົນທີໄດ້ຮັບຈາກການ ພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ 
ການ ຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍ  ແມ່ນເກີດຢູ່ໃນກຸ່ມ 
ຄົນທີ່ບໍ່ທຸກຍາກ, ມີການສຶກສາດີກ່ວາ ແລະ 
ສາມາດຮັບເອົາ ການພັດທະນາໄດ້ດີກວ່າ 
(ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ
ການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). 

ການສິ້ນສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະ
ຊາກອນ - ການກ້າວເຖິງທັງການຕາຍ ແລະ 
ການຈະເລີນພັນທີ່ຕໍ່າ - ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການ ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງ 
ເດັກ ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ອັດຕາການຕາຍ 
ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງ ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນ 
ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ຕໍ່ກັບການຕາຍທັງ 
ໝົດແມ່ນສູງ. ດ້ານການຈະເລີນພັນຢູ່ຄວາມ 

ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກອ່ອນ ຈະຕ້ອງບໍ່ຕາຍແມ່ນ 
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸລະດັບການ 
ຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນ.

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 
ຈາກ 796 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ 
ໃນປີ 1995 ຫາ 530 ໃນປີ 2000 ແລະ  ຫຼຸດ 
ລົງຕື່ມອີກ ເຖິງ 357 ໃນປີ 2009. ເຫັນວ່າ ຍັງ 
ມີຄວາມຄາດເຄື່ອນຫຼາຍສົມຄວນ ໃນການ 
ຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງ ຢ່າງໄດ້ ກໍ ຕາມຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ  
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ຄື 260 ໃນປີ 2015.

ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດ 
ຕາການຕາຍຂອງເດັກ ແລະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງແມ່. ການຫຼຸດຜ່ອນທັງສອງຕົວເລກ 
ແມ່ນມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັນ. ອັນທີ 
ໜຶ່ງແມ່ນ ຍ້ອນມີຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍລະ 
ຫວ່າງຜູ້ຮັ່ງ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ, ເຊິ່ງ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ 
ຈະກວ້າງອອກຕື່ມອີກ (ບົດລາຍງານເປົ້າ 
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື ່ອການພັດທະນາ, 
ໜ້າ 86). ບັນຫາອື່ນອີກແມ່ນ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກ 
ຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກ 
ຫຼີກ, ລວມທັງບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ເຖິງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ໃນການຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນ 

ສໍາເລັດຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຫຼາຍ, 
ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມ ແມ່ນການ 
ຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ເປັນ 
ປັດໃຈຫຼັກ ຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 
ຕໍ່າກວ່າ 5ປີ. 

ສາຍເຫດການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກແມ່ນ 
ສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໂຄງສ້າງ, ບັນຫາພື້ນຖານ 
ແລະ ການກະຕວງ ແມ່ນສາມາດສາມາດອ້າງ 
ອີງໄດ້ທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງແມ່, 
ການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
ໂດຍທົ່ວໄປ, ອັດຕາການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອ 
ອໍານວຍແມ່ນຍັງຕໍ່່າ (38%) ເຖິງແມ່ນຈະມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າດີແຕ່ຄຸນນະພາບການ ບໍລິ 
ການດ້ານສຸຂະພາບຍັງຕໍ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມ 
ວ່າການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອອໍານວຍນັ້ນ ບໍ່ສາ 
ມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕາຍ ຂອງແມ່ 
ໄດ້ຕາມ ທີ່ ຄວນ. ການບໍລິການສຸຂະພາບກ່ອນ 
ແລະ ຫຼັງເກີດກໍໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂື້ນຫຼາຍ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຈໍານວນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຕ້ອງ 
ການມີລູກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມກໍາເນີດ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ 
ວັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມ ແມ່ນຍັງຕ້ອງການສືບ 
ຕໍ່. ການເກີດລູກຂອງແມ່ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກໍ 
ເປັນປັດໃຈກະທົບຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງ ແມ່ 
ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ 
ຄວນຂອງແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼາຍ. 

ການສະໜອງວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ໃຫ້ກັບແມ່ 
ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງການຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ຄວນເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກ 
ຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະແໜງ 
ການສາທາລະນະສຸກ. ການມີລູກທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ 
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ ແລະ 
ລູກ. ມັນເປັນສາເຫດໃຫ້ ອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່ສູງຂື້ນ, ເພາະວ່າ 
ຈາກການສຶກສາຂອງສາກົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ 
ແລະ ເດັກແມ່ນສູງຂື້ນໃນກໍລະນີການເກີດລູກ 
ທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ìການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວຢ່າງດຽວ ກໍຍັງສາມາດຕັດຈໍານວນ 
ການຕາຍຂອງແມ່ ໄດ້ເຖິງເກືອບໜຶ່ງສ່ວນ 
ສາມ, ສະນັ້ນມັນເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບສູງສຸດ ໃນການຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ  
ຂອງແມ່ລົງ.î (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ,ໜ້າ 98).    



ໂດຍລວມແລ້ວ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 
ອ່ອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ໃຫ້ດີຂື້ນຢ່າງຊັດເຈນ, ໃນປີ 2011 ຕົວເລກດັ່ງ 
ກ່າວຫລຸດລົງເຖິງ 68 ຄົນຕໍ່ ເດັກເກີດມີຊີວິດ 
1,000 ຄົນ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມມັນຍັງບໍ່ແນ່ 
ນອນວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນປີ 2015 ຢູ່ທີ່ 

45 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ ຈະສາ 
ມາດບັນລຸໄດ້ບໍ. ເຊັ່ນດຽງກັນກັບອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ, ເຫັນວ່າໃກ້ຄຽງ 
ກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ໂດຍ ຫຼຸດລົງປະມານປີ 
ລະ 4% (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ 
ຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). ການ 
ເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່ ການຕາຍຂອງເດັກ 
ນ້ອຍຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມ 
ຮູບແບບທົ່ວໄປ ໃນຊ່ວງປະເທດພັດທະນາ. 
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ບັນຫາການຕາຍຂອງ 
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 
ການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເພາະວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໃນອັດຕາການຕາຍຂອງອ່ອນ ຍັງສູງຫຼາຍ, 
ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຜົນທີໄດ້ຮັບຈາກການ ພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ 
ການ ຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍ  ແມ່ນເກີດຢູ່ໃນກຸ່ມ 
ຄົນທີ່ບໍ່ທຸກຍາກ, ມີການສຶກສາດີກ່ວາ ແລະ 
ສາມາດຮັບເອົາ ການພັດທະນາໄດ້ດີກວ່າ 
(ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ
ການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). 

ການສິ້ນສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະ
ຊາກອນ - ການກ້າວເຖິງທັງການຕາຍ ແລະ 
ການຈະເລີນພັນທີ່ຕໍ່າ - ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການ ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງ 
ເດັກ ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ອັດຕາການຕາຍ 
ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງ ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນ 
ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ຕໍ່ກັບການຕາຍທັງ 
ໝົດແມ່ນສູງ. ດ້ານການຈະເລີນພັນຢູ່ຄວາມ 

ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກອ່ອນ ຈະຕ້ອງບໍ່ຕາຍແມ່ນ 
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸລະດັບການ 
ຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນ.

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 
ຈາກ 796 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ 
ໃນປີ 1995 ຫາ 530 ໃນປີ 2000 ແລະ  ຫຼຸດ 
ລົງຕື່ມອີກ ເຖິງ 357 ໃນປີ 2009. ເຫັນວ່າ ຍັງ 
ມີຄວາມຄາດເຄື່ອນຫຼາຍສົມຄວນ ໃນການ 
ຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງ ຢ່າງໄດ້ ກໍ ຕາມຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ  
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ຄື 260 ໃນປີ 2015.

ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດ 
ຕາການຕາຍຂອງເດັກ ແລະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງແມ່. ການຫຼຸດຜ່ອນທັງສອງຕົວເລກ 
ແມ່ນມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັນ. ອັນທີ 
ໜຶ່ງແມ່ນ ຍ້ອນມີຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍລະ 
ຫວ່າງຜູ້ຮັ່ງ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ, ເຊິ່ງ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ 
ຈະກວ້າງອອກຕື່ມອີກ (ບົດລາຍງານເປົ້າ 
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື ່ອການພັດທະນາ, 
ໜ້າ 86). ບັນຫາອື່ນອີກແມ່ນ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກ 
ຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກ 
ຫຼີກ, ລວມທັງບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ເຖິງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ໃນການຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນ 

ສໍາເລັດຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຫຼາຍ, 
ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມ ແມ່ນການ 
ຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ເປັນ 
ປັດໃຈຫຼັກ ຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 
ຕໍ່າກວ່າ 5ປີ. 

ສາຍເຫດການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກແມ່ນ 
ສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໂຄງສ້າງ, ບັນຫາພື້ນຖານ 
ແລະ ການກະຕວງ ແມ່ນສາມາດສາມາດອ້າງ 
ອີງໄດ້ທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງແມ່, 
ການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
ໂດຍທົ່ວໄປ, ອັດຕາການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອ 
ອໍານວຍແມ່ນຍັງຕໍ່່າ (38%) ເຖິງແມ່ນຈະມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າດີແຕ່ຄຸນນະພາບການ ບໍລິ 
ການດ້ານສຸຂະພາບຍັງຕໍ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມ 
ວ່າການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອອໍານວຍນັ້ນ ບໍ່ສາ 
ມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕາຍ ຂອງແມ່ 
ໄດ້ຕາມ ທີ່ ຄວນ. ການບໍລິການສຸຂະພາບກ່ອນ 
ແລະ ຫຼັງເກີດກໍໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂື້ນຫຼາຍ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຈໍານວນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຕ້ອງ 
ການມີລູກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມກໍາເນີດ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ 
ວັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມ ແມ່ນຍັງຕ້ອງການສືບ 
ຕໍ່. ການເກີດລູກຂອງແມ່ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກໍ 
ເປັນປັດໃຈກະທົບຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງ ແມ່ 
ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ 
ຄວນຂອງແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼາຍ. 

22

ການສະໜອງວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ໃຫ້ກັບແມ່ 
ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງການຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ຄວນເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກ 
ຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະແໜງ 
ການສາທາລະນະສຸກ. ການມີລູກທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ 
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ ແລະ 
ລູກ. ມັນເປັນສາເຫດໃຫ້ ອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່ສູງຂື້ນ, ເພາະວ່າ 
ຈາກການສຶກສາຂອງສາກົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ 
ແລະ ເດັກແມ່ນສູງຂື້ນໃນກໍລະນີການເກີດລູກ 
ທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ìການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວຢ່າງດຽວ ກໍຍັງສາມາດຕັດຈໍານວນ 
ການຕາຍຂອງແມ່ ໄດ້ເຖິງເກືອບໜຶ່ງສ່ວນ 
ສາມ, ສະນັ້ນມັນເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບສູງສຸດ ໃນການຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ  
ຂອງແມ່ລົງ.î (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ,ໜ້າ 98).    



ໂດຍລວມແລ້ວ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ 
ອ່ອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ໃຫ້ດີຂື້ນຢ່າງຊັດເຈນ, ໃນປີ 2011 ຕົວເລກດັ່ງ 
ກ່າວຫລຸດລົງເຖິງ 68 ຄົນຕໍ່ ເດັກເກີດມີຊີວິດ 
1,000 ຄົນ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມມັນຍັງບໍ່ແນ່ 
ນອນວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນປີ 2015 ຢູ່ທີ່ 

45 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1,000 ຄົນ ຈະສາ 
ມາດບັນລຸໄດ້ບໍ. ເຊັ່ນດຽງກັນກັບອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ, ເຫັນວ່າໃກ້ຄຽງ 
ກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້, ໂດຍ ຫຼຸດລົງປະມານປີ 
ລະ 4% (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ 
ຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). ການ 
ເພີ່ມການເອົາໃຈໃສ່ ການຕາຍຂອງເດັກ 
ນ້ອຍຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕາມ 
ຮູບແບບທົ່ວໄປ ໃນຊ່ວງປະເທດພັດທະນາ. 
ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ບັນຫາການຕາຍຂອງ 
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນລຸ 
ການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເພາະວ່າຄວາມແຕກຕ່າງ 
ໃນອັດຕາການຕາຍຂອງອ່ອນ ຍັງສູງຫຼາຍ, 
ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຜົນທີໄດ້ຮັບຈາກການ ພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ 
ການ ຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍ  ແມ່ນເກີດຢູ່ໃນກຸ່ມ 
ຄົນທີ່ບໍ່ທຸກຍາກ, ມີການສຶກສາດີກ່ວາ ແລະ 
ສາມາດຮັບເອົາ ການພັດທະນາໄດ້ດີກວ່າ 
(ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ
ການພັດທະນາ, ໜ້າ 86). 

ການສິ້ນສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະ
ຊາກອນ - ການກ້າວເຖິງທັງການຕາຍ ແລະ 
ການຈະເລີນພັນທີ່ຕໍ່າ - ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການ ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງ 
ເດັກ ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ອັດຕາການຕາຍ 
ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະແຈ້ງ ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນ 
ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ຕໍ່ກັບການຕາຍທັງ 
ໝົດແມ່ນສູງ. ດ້ານການຈະເລີນພັນຢູ່ຄວາມ 

ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກອ່ອນ ຈະຕ້ອງບໍ່ຕາຍແມ່ນ 
ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸລະດັບການ 
ຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນ.

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 
ຈາກ 796 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100,000 ຄົນ 
ໃນປີ 1995 ຫາ 530 ໃນປີ 2000 ແລະ  ຫຼຸດ 
ລົງຕື່ມອີກ ເຖິງ 357 ໃນປີ 2009. ເຫັນວ່າ ຍັງ 
ມີຄວາມຄາດເຄື່ອນຫຼາຍສົມຄວນ ໃນການ 
ຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ. ເຖິງ ຢ່າງໄດ້ ກໍ ຕາມຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ  
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ຄື 260 ໃນປີ 2015.

ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈໍາເປັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດ 
ຕາການຕາຍຂອງເດັກ ແລະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງແມ່. ການຫຼຸດຜ່ອນທັງສອງຕົວເລກ 
ແມ່ນມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັນ. ອັນທີ 
ໜຶ່ງແມ່ນ ຍ້ອນມີຄວາມແຕກໂຕນຫຼາຍລະ 
ຫວ່າງຜູ້ຮັ່ງ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ, ເຊິ່ງ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ 
ຈະກວ້າງອອກຕື່ມອີກ (ບົດລາຍງານເປົ້າ 
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື ່ອການພັດທະນາ, 
ໜ້າ 86). ບັນຫາອື່ນອີກແມ່ນ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກ 
ຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກ 
ຫຼີກ, ລວມທັງບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ເຖິງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາ 
ມາດເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ 
ທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂ ໃນການຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນ 

ສໍາເລັດຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຫຼາຍ, 
ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມ ແມ່ນການ 
ຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ເປັນ 
ປັດໃຈຫຼັກ ຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 
ຕໍ່າກວ່າ 5ປີ. 

ສາຍເຫດການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກແມ່ນ 
ສະລັບຊັບຊ້ອນ. ໂຄງສ້າງ, ບັນຫາພື້ນຖານ 
ແລະ ການກະຕວງ ແມ່ນສາມາດສາມາດອ້າງ 
ອີງໄດ້ທັງໝົດ. ໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງແມ່, 
ການເກີດລູກທີ່ປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນທີ່ 
ແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
ໂດຍທົ່ວໄປ, ອັດຕາການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອ 
ອໍານວຍແມ່ນຍັງຕໍ່່າ (38%) ເຖິງແມ່ນຈະມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າດີແຕ່ຄຸນນະພາບການ ບໍລິ 
ການດ້ານສຸຂະພາບຍັງຕໍ່າ ນັ້ນໝາຍຄວາມ 
ວ່າການເກີດລູກທີ່ມີສິ່ງເອື້ອອໍານວຍນັ້ນ ບໍ່ສາ 
ມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການຕາຍ ຂອງແມ່ 
ໄດ້ຕາມ ທີ່ ຄວນ. ການບໍລິການສຸຂະພາບກ່ອນ 
ແລະ ຫຼັງເກີດກໍໄດ້ມີການປັບປຸງດີຂື້ນຫຼາຍ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຈໍານວນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ຕ້ອງ 
ການມີລູກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຸມກໍາເນີດ ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປັບປຸງບັນດາຕົວຊີ້ 
ວັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດີຂື້ນຕື່ມ ແມ່ນຍັງຕ້ອງການສືບ 
ຕໍ່. ການເກີດລູກຂອງແມ່ທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກໍ 
ເປັນປັດໃຈກະທົບຕໍ່ອັດຕາການຕາຍຂອງ ແມ່ 
ແລະ ກ່ຽວພັນກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ 
ຄວນຂອງແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼາຍ. 

ປະຊາກອນ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ

ໃນ ຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີໃນ 
ການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່່ງ ຫຼຸດລົງໄດ້ 
40% ໃນໄລຍະ 15 ປີ ຈາກ ສົກປີ 1992/93 
ຫາ 2005/08, ໃນເວລານັ້ນເກືອບ 28% 
ຂອງປະຊາກອນແມ່ນທຸກຍາກ, ແລະ ຫຼາຍ 
ກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມ - 37% - ຖ້ານໍາໃຊ້ຫຼັກ 
ການ $1 ຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ມື້ ໃນການກໍານົດຈໍານວນ 
ຜູ່ທຸກຍາກ. ຄວາມທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ບໍ່ 

ເຂດຕົວເມືອງ            -   17.4%
ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ   –   29.9%
ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີທາງເຂົ້າເຖິງຍາກ   –   42.6%

ລາຍລະອຽດແມ່ນມີຢູ່ໃນ ບົດລາຍງານຄວາມ 
ຄືບໜ້າ ໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະ 
ຫວັດເພື່ອການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 
2013. ໃນບົດລາຍງານໄດ້ເວົ້າແຈ້ງວ່າກຸ່ມ 
ຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ດໍາ 
ລົງຊີວິດຢູ່ເຂດ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, 
ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ມີການສຶກສາຕໍ່າ, ມີ 
ຊັບສິນໜ້ອຍ ແລະ ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າ 
ເຖິງຕະຫຼາດ. ດັ່ງທີ່ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍສະ 
ຫັດສະຫວັດໄດ້ເວົ້າວ່າ ìການຂາດການສຶກ 
ສາ ແມ່ນເປັນ ສາ ເຫດ ຂອງຄວາມທຸກຍາກ 
ເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສາມີຜົນກະທົບ ທາງ 
ບວກຕໍ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ການຫາວຽກ 
ເຮັດງານທໍາ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ, ການນໍາ 
ໃຊ້ບໍລິການຂອງລັດຖະບານ,      ການມີສຸຂະ 
ພາບທີ່ດີ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ 
ທຸກຍາກ ໃຫ້ພົ້ນຈາກ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ.î ໃນບົດ 
ລາຍງານຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ ອັດຕາ 
ຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ ຫຼຸດລົງ ແຕ່ 
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມ 
ໜັກໜ່ວງຂອງຄວາມທຸກຍາກ ໃນລະດັບ 
ລວມຂອງປະເທດກໍແມ່ນຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຄວາມ 
ໜັກໜ່ວງຂອງຄວາມທຸກຍາກ ໃນເຂດທີ່ມີ 
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ການສະໜອງວິທີການຄຸມກໍາເນີດ ໃຫ້ກັບແມ່ 
ຍິງທີ່ຍັງບໍ່ຕ້ອງການຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ຄວນເປັນຈຸດປະສົງຫຼັກ 
ຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະແໜງ 
ການສາທາລະນະສຸກ. ການມີລູກທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ 
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ ແລະ 
ລູກ. ມັນເປັນສາເຫດໃຫ້ ອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເກີດໃໝ່ສູງຂື້ນ, ເພາະວ່າ 
ຈາກການສຶກສາຂອງສາກົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງແມ່ 
ແລະ ເດັກແມ່ນສູງຂື້ນໃນກໍລະນີການເກີດລູກ 
ທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ìການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວຢ່າງດຽວ ກໍຍັງສາມາດຕັດຈໍານວນ 
ການຕາຍຂອງແມ່ ໄດ້ເຖິງເກືອບໜຶ່ງສ່ວນ 
ສາມ, ສະນັ້ນມັນເປັນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິ 
ພາບສູງສຸດ ໃນການຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາການຕາຍ  
ຂອງແມ່ລົງ.î (ບົດລາຍງານເປົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ,ໜ້າ 98).    

ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ. ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ 
ໃນສົກປີ 2007/08 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:   
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ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານພູມີສາດ ແມ່ນເພີ່ມ 
ຂື້ນ.
     
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 7 
(ໜ້າ 49) ໄດ້ເວົ້າວ່າຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ 
ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄອບຄົວໃຫຍ່ ແລະ ການທີ່ 
ຈະເຮັດໃຫ້ມີຂະໜາດຄອບຄົວນ້ອຍລົງ ນັ້ນ 
ແມ່ນເປັນຈຸດສໍາຄັນ ຕໍ່ການ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ. ໃນແຜນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າຈາກ 
ການການສຶກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນ 
47 ຕົວເມືອງ ລະຫວ່າງສົກປີ 1992-93 ຫາ 
1997-98, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເພີ່ມ 
ຂື້ນ ພ້ອມໆກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງຂະໜາດ 
ຄອບຄົວ, ແຕ່ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງຫຼັງຈາກນັ້ນ 
ຫາ ສົກປີ 2002-03, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ 
ໄດ້ ຫຼຸດລົງ ແລະ ຈໍານວນຄອບຄົວຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ກໍ ຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃນດ້ານຍຸດທະສາດ, ໄດ້ມີການອໍານວຍ  
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ຢູ່ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ   ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຍົກຍ້າຍ 
ມາຢູ່ເຂດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ສາ 
ມາດຍົກຍ້າຍໄດ້. ນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງ 
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ 
ເຫັນວ່າມີເກືອບ 900 ບ້ານໄດ້ມີການຍົກ 
ຍ້າຍແລ້ວ ໃນສິບປີຜ່ານມາ ລວມທັງ ໜຶ່ງໃນ 
ຫ້າ ຂອງຄອບຄົວທີ່ຢູ່ເຂດພູສູງ (ບົດລາຍງານ 
ການພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດ, ໜ້າ 31). 
ມັນມີຕົ້ນທຶນສູງຫຼາຍສໍາລັບລັດຖະບານ ທີ່ຈະ 
ສ້າງຫົນທາງ, ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ ແລະ 

ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ບັນດາ 
ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປ 
ໄດ້ທີ່ຈະທໍາການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ໄປຫາ 
ບ່ອນ ທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໄວ້ ແລ້ວ 
ແລະ ມີເຫດຜົນພຽງພໍກວ່າທີຈະສ້າງໃຫ້ໃໝ່. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນກໍຍັງມີບັນຄວາມຫບຸ້ງ 
ຍາກຫຼາຍຢ່າງ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງ 
ໄດ້ເຄົາລົບຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ 
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບບັນດານັກ 
ວາງແຜນການພັດທະນາ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖ້າຈະ 
ໃຫ້ເລືອກຢ່າງຂາດຕົວລະຫວ່າງ ຍົກຍ້າຍມາ 
ຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍດ້ານການສຶກສາ, 
ສາທາລະນະສຸກທີ່ ດີກວ່າ, ແລະ ລາຍໄດ້ສູງ 
ກ່ວາກັບການທີ່ຈະຢູບ່ອນເດີມ, ມີອັນໃດຢັ້ງ 
ຢືນວ່າປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 
ມາແຕ່ດັ້ງເດີມນັ້ນ ຕ້ອງການທີ່ຈະຍ້າຍຫຼືບໍ່?   

ການເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນ ອາດມີບົດບາດສໍາຄັນ
ສໍາລັບອານາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ, ໄດ້ຕັ້ງສົມ 
ມຸດຕິຖານວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍ  ປະຊາກອນສາ 
ກົນແມ່ນເທົ່າສູນ - ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນມັນມີທ່າອ່ຽງ 
ແນວນັ້ນ, ແຕ່ຍ້ອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ 
 ຍ້າຍ ມີຈໍາກັດ. ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ມີຊາຍ 
ແດນຍາວຕິດກັບຫ້າປະເທດເພື່ອນ ບ້ານ, 
ແລະ ມີລະດັບການພັດທະນາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ຫຼາຍ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນລະ 
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດເພື່ອນ 

ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃນປະ 
ເທດແມ່ນມີການສຶກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການ 
ປ່ຽນແປງຮູບແບບການກະຈາຍພົນລະເມືອງ. 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາຮອດ 2005, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ຮອງຮັບ ປະຊາ 
ກອນເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ 
ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນມາຈາກບັນດາແຂວງ ທີ່ເປັນພູສູງທາງ 
ພາກເໜືອ ແລະ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ. ໃນ 
ດ້ານກົງກັນຂ້າມ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ 
ສ່ວນໜ່ອຍໜຶ່ງມາຈາກ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ 
ຍ້ອນວ່າ ໄວໜຸ່ມໃນບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ມັກ 
ຈະໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ (ພູໄຊ, 
2010: 31).

ເຖິງແມ່ນວ່າພົນລະເມືອງລາວສ່ວນ ໃຫຍ່ຈະ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ສ່ວນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ 
ຕົວເມືອງ ກໍແມ່ນເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ໃນການ 
ຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ໄດ້ຊ ີ ້ໃຫ ້ເຫ ັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ພົນລະເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ນເກືອບຢຸດ 
ແລ້ວ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ 
0.15% ໃນປີ 2010-15, ແລະ ພົນລະເມືອງ 
ໃນປີ 2030 ຈະມີຈໍານວນເທົ່າໃນປີ 2014.

ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຕົວເມືອງຂະໜາດກວ້າງໃຫຍ່. 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍບໍ່ໃຫຍ່ຖ້າທຽບໃສ່ 
ມາດຕະຖານສາກົນ. ສະນັ້ນປະເທດລາວຈະ 
ບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນດາບັນຫາ ຈາກການ 
ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆ. ບັນຫາຈະແມ່ນເຮັດ 

ແນວໃດ ຈະກະຈາຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງຂົງເຂດນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໝາກຜົນ 
ຂອງການພັດທະນາ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍ 
ກວ້າງອອກອີກ.       ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງໃນຕົວ
ເມືອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ມີ. ຜົນການສໍາ 
ຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2005 ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນຈໍານວນພົນລະ ເມືອງໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້. ຖ້າສົມມຸດວ່າພົນລະເມືອງມີການ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 5.3% ຕໍ່ປີ  ເປັນ ຕົ້ນ 
 ມາ (ເຊິ່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສໍາລັບພົນ 
ລະເມືອງເຂດຕົວເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະນັ້ນສົມມຸດຕິຖານໂດຍ ພະແນກປະ 
ຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ), ພົນ 
ລະເມືອງໃນປີ 2014 ແມ່ນໄດ້ສະແເດງໃນຕາ 



ການແກ້ບັນຫາ     ການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ເປັນ 
ທາງການໂດຍກົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ  
ຄ້າມະນຸດ.  ນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປ່ຽນປະເທດຈາກ 
ìປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລî ມາເປັນ ìປະ 
ເທດເຊື່ອມຕໍ່î ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການເປີດ ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາ 
ປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຖະໜົນຫຼວງຕໍ່ໃສ່ປະ 
ເທດຫວຽດນາມ, ທາງລົດໄຟຕໍ່ກັບປະເທດ 

ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຫັນເປັນ
ຕົວເມືອງ 

ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃນປະ 
ເທດແມ່ນມີການສຶກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການ 
ປ່ຽນແປງຮູບແບບການກະຈາຍພົນລະເມືອງ. 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາຮອດ 2005, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ຮອງຮັບ ປະຊາ 
ກອນເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ 
ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນມາຈາກບັນດາແຂວງ ທີ່ເປັນພູສູງທາງ 
ພາກເໜືອ ແລະ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ. ໃນ 
ດ້ານກົງກັນຂ້າມ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ 
ສ່ວນໜ່ອຍໜຶ່ງມາຈາກ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ 
ຍ້ອນວ່າ ໄວໜຸ່ມໃນບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ມັກ 
ຈະໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ (ພູໄຊ, 
2010: 31).

ເຖິງແມ່ນວ່າພົນລະເມືອງລາວສ່ວນ ໃຫຍ່ຈະ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ສ່ວນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ 
ຕົວເມືອງ ກໍແມ່ນເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ໃນການ 
ຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ໄດ້ຊ ີ ້ໃຫ ້ເຫ ັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ພົນລະເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ນເກືອບຢຸດ 
ແລ້ວ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ 
0.15% ໃນປີ 2010-15, ແລະ ພົນລະເມືອງ 
ໃນປີ 2030 ຈະມີຈໍານວນເທົ່າໃນປີ 2014.

ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຕົວເມືອງຂະໜາດກວ້າງໃຫຍ່. 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍບໍ່ໃຫຍ່ຖ້າທຽບໃສ່ 
ມາດຕະຖານສາກົນ. ສະນັ້ນປະເທດລາວຈະ 
ບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນດາບັນຫາ ຈາກການ 
ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆ. ບັນຫາຈະແມ່ນເຮັດ 
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ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີແນ່ນອນ, ແລະ ໃນອີກລະ 
ດັບໜຶ່ງ, ໂດຍຜ່ານບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ໄປ 
ຫາປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ. ອີງຕາມການຄາດ 
ຄະເນແບບພື້ນຖານຄົນລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ປະ 
ເທດໄທໃນປີ 2004 ແມ່ນ 180,000 ຄົນ, 
ແລະ ການຄາດຄະເນອື່ນໆ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 
200,000 – 300,000 ຄົນ (ພູໄຊ, 2010: 32, 
94). ປະເທດໄທຍັງເປັນປະເທດທີ່ຄົນລາວ 
ຈະຍ້າຍໄປຫຼາຍກ່ວາປະເທດອື່ນໆ ເນື່ອງ 
ຈາກລະດັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສູງ 
ແລະ ຄ່າຈ້າງທີ່ສູງກວ່າ, ມີພາສາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ 
ແລະ ພູມມີສາດຊາຍແດນທີ່ສະດວກໃນການ 
ເດີນທາງ. 

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນ ຕ້ອງ 
ມີການບັນທຶກ, ກະແສເຄື່ອນຍ້າຍຄວນໄດ້ມີ 
ການຕິດຕາມ, ແຕ່ກະແສເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນ 
ຫຼາຍມັກຈະບໍ່ໄດ້ມີການບັນທຶກ. ການເພີ່ມລະ 
ບຽບໃຫ້ເຄັ່ງຄັດ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນ 
ຍ້າຍບໍ່ເປັນທາງການຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດ 
ຢຸດກະແສໄດ້.      ນະໂຍບາຍຄວນຈະສຸມໃສ່    

ຈີນ, ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງເພີ່ມຈາກ 4 ແຫ່ງທີ່ 
ມີຢູແລ້ວຕໍ່ໃສ່ປະເທດໄທ, ການພັດທະນາດັ່ງ 
ກ່າວນັ້ນ ກ່ຽວພັນກັບການສ້າງຄວາມສະ 
ດວກງ່າຍດາຍໃນການຂ້າມຊາຍແດນ. ສະ 
ນັ້ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມ 
ຊາຍແດນ ສາມາດສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການ 
ພັດທະນາ. ໃນເວລາດຽວກັນ,ສິ່ງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ 
ໄດ້ແມ່ນ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງກະແສການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍທັງເຂົ້າ ແລະ ອອກປະເທດຢ່າງ 
ແນ່ນອນ.   

ແນວໃດ ຈະກະຈາຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງຂົງເຂດນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໝາກຜົນ 
ຂອງການພັດທະນາ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍ 
ກວ້າງອອກອີກ.       ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງໃນຕົວ
ເມືອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ມີ. ຜົນການສໍາ 
ຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2005 ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນຈໍານວນພົນລະ ເມືອງໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້. ຖ້າສົມມຸດວ່າພົນລະເມືອງມີການ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 5.3% ຕໍ່ປີ  ເປັນ ຕົ້ນ 
 ມາ (ເຊິ່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສໍາລັບພົນ 
ລະເມືອງເຂດຕົວເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະນັ້ນສົມມຸດຕິຖານໂດຍ ພະແນກປະ 
ຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ), ພົນ 
ລະເມືອງໃນປີ 2014 ແມ່ນໄດ້ສະແເດງໃນຕາ 



ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃນປະ 
ເທດແມ່ນມີການສຶກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການ 
ປ່ຽນແປງຮູບແບບການກະຈາຍພົນລະເມືອງ. 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາຮອດ 2005, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ຮອງຮັບ ປະຊາ 
ກອນເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ 
ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນມາຈາກບັນດາແຂວງ ທີ່ເປັນພູສູງທາງ 
ພາກເໜືອ ແລະ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ. ໃນ 
ດ້ານກົງກັນຂ້າມ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ 
ສ່ວນໜ່ອຍໜຶ່ງມາຈາກ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ 
ຍ້ອນວ່າ ໄວໜຸ່ມໃນບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ມັກ 
ຈະໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ (ພູໄຊ, 
2010: 31).

ເຖິງແມ່ນວ່າພົນລະເມືອງລາວສ່ວນ ໃຫຍ່ຈະ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ສ່ວນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ 
ຕົວເມືອງ ກໍແມ່ນເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ໃນການ 
ຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ໄດ້ຊ ີ ້ໃຫ ້ເຫ ັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ພົນລະເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ນເກືອບຢຸດ 
ແລ້ວ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ 
0.15% ໃນປີ 2010-15, ແລະ ພົນລະເມືອງ 
ໃນປີ 2030 ຈະມີຈໍານວນເທົ່າໃນປີ 2014.

ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຕົວເມືອງຂະໜາດກວ້າງໃຫຍ່. 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍບໍ່ໃຫຍ່ຖ້າທຽບໃສ່ 
ມາດຕະຖານສາກົນ. ສະນັ້ນປະເທດລາວຈະ 
ບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນດາບັນຫາ ຈາກການ 
ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆ. ບັນຫາຈະແມ່ນເຮັດ 

           569,729 907,000

      81,401                 130,000

                               57,669                    92,000

               55,027                    88,000

  38,130                     61,000

 37,893                   60,000

                                            ເມືອງ ພົນລະເມືອງ ປີ
2005

ພົນລະເມືອງ ປີ 2014 ສົມມຸດ
ຂະຫຍາຍຕົວ 5.3% ຕໍ່ປີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ*
ໄກສອນພົມວິຫານ
ປາກເຊ
ຫຼວງພະບາງ
ທ່າແຂກ
ແປກ

*ພະແນກປະຊາກອນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດຄະເນສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2014 ແມ່ນ 946,000 ຄົນ 

ການຄາດຄະເນຂອງ   ອົງການສະຫະປະຊາ        
ຊາດໄດ້ສັນນິຖານ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 
ຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ແມ່ນມີຄວາມ 

ໄວສູງຫຼາຍ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບບົດຮຽນຂອງ 
ສາກົນ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັງຈາກທີ່ບັນລຸ 
ອັດຕາສ່ວນປະມານ 30% ແລ້ວ, ອັດຕາການ 
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ຕະລາງລຸ່ມນີ້.         ແຕ່ແນ່ນອນແຕ່ລະເມືອງ
ບໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ  ໃນອັດຕາດຽວກັນ.

ແນວໃດ ຈະກະຈາຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງຂົງເຂດນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໝາກຜົນ 
ຂອງການພັດທະນາ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍ 
ກວ້າງອອກອີກ.       ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງໃນຕົວ
ເມືອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ມີ. ຜົນການສໍາ 
ຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2005 ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນຈໍານວນພົນລະ ເມືອງໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້. ຖ້າສົມມຸດວ່າພົນລະເມືອງມີການ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 5.3% ຕໍ່ປີ  ເປັນ ຕົ້ນ 
 ມາ (ເຊິ່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສໍາລັບພົນ 
ລະເມືອງເຂດຕົວເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະນັ້ນສົມມຸດຕິຖານໂດຍ ພະແນກປະ 
ຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ), ພົນ 
ລະເມືອງໃນປີ 2014 ແມ່ນໄດ້ສະແເດງໃນຕາ 



2010                     33.1
2015                     38.6
2020                    43.5
2025                     47.7
2030                    50.9
2035                     53.4
2040                    55.9

ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃນປະ 
ເທດແມ່ນມີການສຶກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເຖິງ 
ແມ່ນວ່າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການ 
ປ່ຽນແປງຮູບແບບການກະຈາຍພົນລະເມືອງ. 
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາຮອດ 2005, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນໄດ້ຮອງຮັບ ປະຊາ 
ກອນເຄື່ອນຍ້າຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ 
ທຸກພາກຂອງປະເທດ. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ່ນມາຈາກບັນດາແຂວງ ທີ່ເປັນພູສູງທາງ 
ພາກເໜືອ ແລະ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ. ໃນ 
ດ້ານກົງກັນຂ້າມ ປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍ 
ສ່ວນໜ່ອຍໜຶ່ງມາຈາກ ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ 
ຍ້ອນວ່າ ໄວໜຸ່ມໃນບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວ ມັກ 
ຈະໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ (ພູໄຊ, 
2010: 31).

ເຖິງແມ່ນວ່າພົນລະເມືອງລາວສ່ວນ ໃຫຍ່ຈະ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ສ່ວນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນ 
ຕົວເມືອງ ກໍແມ່ນເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ. ໃນການ 
ຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ໄດ້ຊ ີ ້ໃຫ ້ເຫ ັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ພົນລະເມືອງຢູ່ຊົນນະບົດ ແມ່ນເກືອບຢຸດ 
ແລ້ວ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ 
0.15% ໃນປີ 2010-15, ແລະ ພົນລະເມືອງ 
ໃນປີ 2030 ຈະມີຈໍານວນເທົ່າໃນປີ 2014.

ສປປ ລາວ ບໍ່ມີຕົວເມືອງຂະໜາດກວ້າງໃຫຍ່. 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍບໍ່ໃຫຍ່ຖ້າທຽບໃສ່ 
ມາດຕະຖານສາກົນ. ສະນັ້ນປະເທດລາວຈະ 
ບໍ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນດາບັນຫາ ຈາກການ 
ເປັນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆ. ບັນຫາຈະແມ່ນເຮັດ 

ການຄາດຄະເນ ສັດສ່ວນພົນລະເມືອງໃນ 
ການຄາດຄະເນ ສັດສ່ວນພົນລະເມືອງເຂດ 
ຕົວເມືອງແມ່ນ 50.9 ໃນປີ 2030 - ມີພຽງອີກ 
15 ປີ ເທົ່ານັ້ນ - ເຊິ່ງເປັນໜ້າ ຕົກ ໃຈ. ນັ້ນ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ພົນລະເມືອງໃນຕົວເມືອງຈະ 
ເພີ່ມເປັນປະມານ 4.36 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍ 
ກ່ວາທົບເຄິ່ງຂອງປີ 2010 ທີ່ມີປະມານ 2.08 
ລ້ານ. ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາກອນໃນນະ 

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເພີ່ມເປັນ 2 ເທົ່າໃນປີ 
ນັ້ນ,  ຖ້າຫາກວ່າສັດສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງ 
ໃນຕົວເມືອງຍັງເປັນຄືເກົ່າ. ນະຄອນຫຼວງວຽງ 
ຈັນເປັນ ìເມືອງໃຈ ກາງî ຖ້າທຽບກັບສະພາບ 
ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີສະ 
ຖານທີ່ຕັ້ງເປັນຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນດິນທີ່ອຸ 
ດົມສົມບູນ. ດັດຊະນີການເປັນເມືອງ ໃຈ ກາງ 
ໃນ  5 ຕົວເມືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (ຈໍານວນ 
ພົນລະເມືອງຂອງເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຫານໃຫ້ 
ພົນລະເມືອງຈາກ 4 ຕົວເມືອງບວກກັນ) ແມ່ນ 
2.5 ໃນປີ 2005, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ຂ້ອນ 
ຂ້າງສູງ.

ອີງຕາມເສັ້ນທາງການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ 
ລາວ,   ລະດັບການເປັນເມືອງ ໃຈ ກາງສາມາດ 
ເປັນໄປໄດ້ທັງສອງທາງຄື ອາດຈະແຂງຂື້ນ ຫຼື 
ຊຸດໂຊມລົງ. ເຖິງວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະ 
ມີທີ່ຕັ້ງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດ, ແຕ່ປະເທດລາວມີ 
ຮູບຮ່າງຍາວ  ແລະ ການພັດທະນາການ 
ເຊື່ອມໂຍງຂ້າມພົມແດນ ທີ່ເຂັ້ມເຂງສຸມໃສ່ 
ເມືອງອື່ນໆເຊັ່ນ ເມືອງໄກສອນ, ສາມາດສ້າງ 
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ບັນດາເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ລາວມີປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸ ໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າ 
ຫຼາຍ, ແລະ ອັດຕາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະເລີ່ມສູງຂື້ນ 
ຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກປີ 202. ເພາະສະນັ້ນການ  
ທີ່ປະຊາກອນມີອາຍຸສູງຂື້ນ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ 
ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນໄລຍະອັນໃກ້ນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດ 
ກໍຕາມ, ຫຼັງຈາກໄລຍະນີ້ແລ້ວຈໍານວນຜູ້ສູງ 
ອາຍຸ ຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາກວ່າກຸ່ມຄົນໄວ 
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ແນວໃດ ຈະກະຈາຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງຂົງເຂດນັ້ນ, ເພື່ອໃຫ້ໝາກຜົນ 
ຂອງການພັດທະນາ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍ 
ກວ້າງອອກອີກ.       ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງໃນຕົວ
ເມືອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ມີ. ຜົນການສໍາ 
ຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2005 ສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນຈໍານວນພົນລະ ເມືອງໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້. ຖ້າສົມມຸດວ່າພົນລະເມືອງມີການ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 5.3% ຕໍ່ປີ  ເປັນ ຕົ້ນ 
 ມາ (ເຊິ່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສໍາລັບພົນ 
ລະເມືອງເຂດຕົວເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະນັ້ນສົມມຸດຕິຖານໂດຍ ພະແນກປະ 
ຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ), ພົນ 
ລະເມືອງໃນປີ 2014 ແມ່ນໄດ້ສະແເດງໃນຕາ 

ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຕົວ 
ເມືອງຈະພຸ່ງຂື້ນສູງເຖິງ 50% ຂອງປະຊາ 
ກອນ. ແນ່ນອນບົດຮຽນຂອງແຕ່ລະປະເທດ 
ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຈາກແນວໂນ້ມນີ້, ແຕ່ໃນ 
ກໍລະນີ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ຈະເປັນໄປ 
ຕາມທ່າອ່ຽງນີ້. ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດພົນ 
ລະເມືອງ ປີ 2005   , ອັດຕາພົນລະເມືອງທີ່ຢູ່ 
ໃນຕົວເ ມືອງຂອງປີນັ້ນແມ່ນ 27.1%, ເຊິ່ງ 
ໂດຍລວມແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່  ອັດຕາການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ກໍາລັງຈະເພີ່ມ 
ຂື້ນ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຄາດ ຄະ ເນ 
ວ່າສັດສ່ວນພົນລະເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ຈະ      
ເພີ່ມຂື້ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:   



ການມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາແມ່ນ 
ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການວາງແຜນ ທີ່ມີປະ 
ສິດທິພາບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແຜນ 
ງານພັດທະນາ. ປະລິມານປະຊາກອນ ແລະ 
ກໍາລັງແຮງງານ ຢູ່ລາວແມ່ນມີການເພີ່ມຂື້ນພໍ 
ສົມຄວນ,  ແຕ່ກໍຍັງມີບາງປະເດັນທີ່ຄວນເອົາ 
ໃຈໃສ່. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນຫຼັກຖານ 
ອ້າງອີງໃນເວລານີ້, ໃນເວລາມີການກະກຽມ  
ເພື່ອລົງສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ 
ປີ 2015. ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດພົນລະ ເມືອງຄັ້ງ 
ຫຼ້າສຸດ - ປີ 2005 - ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເກົ່າ 
ແລ້ວ, ແລະ ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ 
ປີ 2015 ຈະສໍາເລັດບໍ່ທັນໃນການຊ່ວຍກະ 
ກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສົງຄົມ ຄັ້ງທີ 
8. ການທີ່ມີຊ່ວງໄລຍະຫ່າງກັນຫຼາຍ ລະ 
ຫວ່າງ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງແຕ່ລະຄັ້ງ 
ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການສໍາຫຼວດອື່ນໆ ມີຄວາມສໍາ 
ຄັນເຊັ່ນ - ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ, ການ 
ສໍາຫຼວດກະສິກໍາ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນີ 
ໝາຍສັງຄົມລາວ ແລະ ການສໍາຫຼວດປະຊາ 
ກອນ ແລະ ສຸຂະພາບ. ການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ບໍ 
ພຽງແຕ່ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ທັນການ ແຕ່ຍັງສະ 
ໜອງຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ຂົງ

ເຂດບັນຫາ. ແຕ່ວ່າ, ບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ 
ແມ່ນຄຸນະພາບຂອງບາງຂໍ້ມູນທາງການ. ຕົວ 
ຢ່າງ, ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກຳລັງ 
ແຮງງານ ແລະ ອັດຕາການຫວ່າງງານທີ່ຄາດ 
ຄະເນ ໃນການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ ປີ 
2010 ແມ່ນຕ່ຳກວ່າຜົນຄາດຄະເນຈາກບົດ 
ລາຍງານການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ 
(LECS) 3 ຄັ້ງຜ່ານມາແມ່ນໜ້າເປັນຫວ່າງ 
(ອົງການທະນາຄານໂລກ, 2014: ພາກພະ 
ໜວກ 1).
   
ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ທີ່ເປັນທາງການ 
ແມ່ນໃກ້ຈະມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ລັດຖະບານ 
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ທຸກໆ 
ອົງກອນຂອງລັດຖະບານໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ   ໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄາດ 
ຄະເນປະຊາກອນທີ່ເປັນທາງການ ຕ້ອງມີ 
ການຄາດຄະເນໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ ເນື່ອງຈາກ 
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາມານໍາໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການວາງແຜນຂອງແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 
ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ 
ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ    ສໍາລັບເປົ້າໝາຍຂອງ 
ການບໍລິການ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຈຳ 

ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ

ອາຍຸອື່ນໆ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນເວລາທີ່ຕ້ອງມີ 
ການກະກຽມວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ສໍາລັບນະ 
ໂຍບາເໝາະສົມຕໍ່ກັບກຸ່ມຜູ່ສູງອາຍ. ອົງປະ 
ກອບໜຶ່ງໃນການວາງແຜນນີ້ ຄວນຈະໄປ 

ພ້ອມກັບທ່າແຮງ ໃນການເກັບສະສົມເງິນ 
ຂອງ ìກຸ່ມປະຊາກອນຜູ້ສູງອາຍຸî, ແນວໂນ້ມ 
ຂອງການທ້ອນເງິນ ແມ່ນສູງໃນກຸ່ມທີ່ກຽມ 
ອອກບໍານານ. 
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ຂໍ້ແນະນໍາ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແນວໂນ້ມ
ຂອງປະຊາກອນ

ເປັນທີ່ຕ້ອງມີການຄິດໄລ່ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີ 
ການອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີການອື່ນໆ.

ໃນໄລຍະຍາວ, ການຈົດທະບຽນທີ່ຖືກຕ້ອງ 
ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ເພື່ອເກັບກໍາບັນທຶກ 
ການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະປີສໍາລັບສະຖິຕິປະ 
ຊາກອນ ລວມທັງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈົດ 
ທະບຽນຂັ້ນພື້ນຖານ. ໃນຕົ້ນປີ 2015-16 ກະ 
ຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລີ່ມການວາງແຜນຈົດ 
ທະບຽນການເກີດ ແລະ ການຕາຍໂດຍການ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ 

ຕາມໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ 
ອົບຮົມ ໃນການພິສູດສາເຫດຂອງການຕາຍ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຍັງມີຫຼາຍການເກີດ ແລະ 
ການຕາຍຢູ່ໃນເຮືອນ, ໃນກໍລະນີນີ້ນາຍບ້ານ 
ຈະເປັນຜູ້ປະກອບຟອມ. ຕາມປະສົບການ 
ຂອງປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເປັນວ່າມັນ 
ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຍົກລະດັບລະບົບ ການຈົດທະ 
ບຽນທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂື້ນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ ສິ່ງທ້າທາຍນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ການແກ້ໄຂ.

ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແນວໂນ້ມຂອງປະ 
ຊາກອນ ແມ່ນແຍກອອກເປັນສອງປະເພດຫຼັກ 
ເຊັ່ນ ນະໂຍບາຍການໂຕ້ຕອບທາງດ້ານປະ 
ຊາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງອິດຕິພົນຕໍ່ປະ 
ຊາກອນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍມີຫຼາຍໆ 
ນະໂຍບາຍໄດ້ລວມເອົາທັງສອງປະເພດນີ້.

ໃນບັນດານະໂຍບາຍທີ່ນອນຢູ່ໃນປະເພດນະ
ໂຍບາຍການໂຕ້ຕອບ ທາງດ້ານປະຊາກອນ 
ແມ່ນ ນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ສະໜອງການບໍລິການ 
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກເພື່ອ 
ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ປະຊາກອນ 
ເຊິ່ງລວມທັງການວາງນະໂຍບາຍ ການພັດ 
ທະນາຕົວເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ຮອງຮັບກັບການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກທ້ອງຖິ່ນ  ແລະ  ຕ່າງ 

ປະເທດ. ການກະກຽມການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບ 
ແຮງງານໃນແຕ່ລະກຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ 
ກັບການຈ້າງງານ. ນະໂຍບາຍການສຶກສາ, 
ນອກຈາກຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງປະຊາກອນ ໃນການໃຫ້ການບໍລິການ 
ແລ້ວມັນຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ແນວໂນ້ມຂອງປະ 
ຊາກອນອີກດ້ວຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫຼັກຖານທີ່ 
ຈະແຈ້ງວ່າການທີ່ປະຊາກອນມີການສຶກສາທີ່
ດີນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີອັດຕາການ 
ຈະເລີນພັນຕໍ່າ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງ 
ແມ່ກໍຕໍ່າລົງ.

ນະໂຍບາຍທີ່ສົ່ງອິດຕິພົນຕໍ່ປະຊາກອນອາດ 
ຈະຈັດເຂົ້າໃນປະເພດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ຈະເລີນພັນ, ອັດຕາການຕາຍ ຫຼື ການເຄື່ອນ 
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ຍ້າຍແຮງງານ.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,    ນະໂຍ 
ບາຍນີ້ມີການເອົາມານໍາໃຊ້ໜ້ອຍຫຼາຍ.     ນະ 
ໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນເປັນຕົວ 
ຢ່າງທີ່ດີ. ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
ທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດ 
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລົງ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນ 
ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຼຸດການ
ຖືພາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໃນການວາງແຜນ 
ຄອບຄົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມເປົ້າໝາຍແມ່ນ 
ເພື ່ອເສີມຂະຫຍາຍແຜນງານສຸຂະພາບຈະ 
ເລີນພັນ ໃຫ້ກວ້າງອອກໃຫ້ແທດເໝາະກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ, ເຊິ່ງແຜນງານ 
ຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ 
ແລະ ເດັກຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ.

ສໍາລັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງ 
ທີ 8, ການວິໄຈຂໍ້ມູນໃນບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ 
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງ 
ຕໍ່ໄປນີ້:

ການເຕີບໂຕຂອງ ຈໍານວນປະຊາກອນ 
ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແຕ່ຈໍານວນ ປະຊາ 
ກອນແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ   
ສອງສ່ວນສາມກ່ອນມັນຈະຢູ່ໃນ ລະດັບ 
ອີ້ມຕົວ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮັບມືກັບການ 
ເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນນີ້ໄດ້ ຖ້າມີນະ 
ໂຍບາຍການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ. ບໍ່ຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງສ້າງເປົ້າໝາຍສະເພາະຕໍ່ອັດຕາ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ. ທ່າອ່ຽງ 
ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ປະຊາກອນ 

ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ ກວດກາເປັນປະ 
ຈໍາ, ຖ້າຫາກການເຕີບໂຕມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ ຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການສຶກສາ ເຖິງຜົນກະທົບຂອງຄວາມ 
ແຕກຕ່າງນັ້ນ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ມີການດັດປັບນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະ 
ກັບແນວໂນ້ມ.

ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່  ການແກ້ ໄຂເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍສາມາດກຳນົດ 
ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ກໍານົດ ເວລາ 
ຈະມີລູກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມ 
ກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກອ່ອນ.

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ 
ການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງແມ່ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດ 
ອັນສູງ, ອັດຕາການຕາຍ ຫລຸດລົງຈະມີຜົນ 
ປະໂຫຍດຕໍ່ສະຫວັດດີການທີດີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ 
ໃນການຮັກສາ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ແມ່ນສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອີກ.

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຄວນມີການນໍາມາໝູນ 
ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ 
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ທີ່ 

ສປປ ລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ 
ແມ່ນການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນ ການເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ວິທີການນີ້ຍັງ 
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ 
ເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໃນອານາຄົດເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ 
ຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການເພີ່ມມູນ        
ຄ່າໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໃຫ້ສູງຂື້ນ.    ຈໍາ 
ນວນເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະບໍ່ມີ 
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແຜນພັດທະນເສດ 
ຖະກິດສັງຄົມ  ຄັ້ງ ທີ 8 ແມ່ນເປັນໄລຍະ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການຮັບຮອງ 
ເອົາຍຸດທະສາດ ìການພັກດັນອັນໃຫຍ່ 
ຫຼວງî ໃນການສຶກສາເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ 
ສ້າງຂະບວນການ ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າ 
ຮຽນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບການສຶກສາໃຫ້ສູງຂື້ນ.

ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງກຳ
ລັງແຮງງານ ແລະ ຈຳນວນແຮງງານທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະແໜງການກະສິກຳ, ວິທີ 
ການ 2 ດ້ານທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນນະໂຍ 
ບາຍພັດທະນາ:  ເພີ່ມປະສິດຕິພາບການ 
ຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ແລະ ພັດທະ 
ນາຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ 
ບໍລິການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອຮັບເອົາແຮງ 
ງານມາຈາກຂະແໜງກະສິກຳ.
                                                                                                                                                                                         
ໂດຍລວມແລ້ວລະດັບການສຶກສາຂອງກຳ

ລັງແຮງງານລາວແມ່ນຍັງຕ່ຳດັ່ງນັ້ນ ການ 
ຝຶກອົບຮົມ ກໍາລັງ ແຮງງານ ໃນປະຈຸບັນ 
ຄວນ ເປັນ ບູ ລິ ມາ ສິດ  ທີ່ ສໍາຄັນ (ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນການຝຶກງານ ຫຼື ຜ່ານສະຖາບັນຝຶກ 
ອົບຮົມ). ຄ ວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ການຝຶກ ອົບ  
ຮົມ ນັ້ນ ຄວນ ມີ ການ ສຶກ ສາ ໃຫ້ ລະ ອຽດ 
ກ່ຽວ ກັນ ແນວ ໂນ້ມ ການ ພັດ ທະ ນາ ອຸດ ສະ 
 ຫະ ກໍາ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການທາງ ດ້ານ 
ທັກ ສະວິ ຊາ ການ, ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອ ໃນ ການ 
 ສຶກ ສາທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການແທດເໝາະກັບ    
ຄວາມຕ້ອງການ.

ນະ ໂຍ ບາຍ ຕໍ ່ ກັບ ການ ເຄື ່ອນ ຍ້າຍ ແຮງ 
 ງານ, ການ ຈ້າງ ງານ ແລະ ການພັດທະນາ  
ຕົວເມືອງຄວນ ໄປຄຽງຄູ່ກັນ. ການ ຂະ 
 ຫ ຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ລາວ ຈະ ເພີ່ມ 
 ຂື້ນ ຖ້າ ອັດ ຕາ ການເຮັດ ວຽກກະ ສິ ກໍາແບບ  
 ກຸ້ມຕົນ ເອງນັ້ນຫຼຸດ ລົງ ແລະ ແຮງ ງານ ເຮັດ 
 ວຽກ ໄດ້ ຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ມີ ຜົນ 
 ຜະ  ລິດ ສູງ ຂື້ນ. ນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີ  
ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ແລ້ວ 
ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ບໍ ລິ ການແລະອຸດ ສະ ຫະ 
ກໍາຈະ ມາສຸມ ຢູ່ ໃນເຂດ ຕົວ ເມືອງ.

ນະ ໂຍ ບາຍ  ການ ຫັນ ໃຫ້ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ 
ຄວນ ຄໍານຶງ ເຖິງການ ພັກ ດັນ  ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ 
 ຕາມທໍາມະ ຊາດບໍ່ ຄວນຕໍ່ ຕ້ານ ແນວ ໂນ້ມ 
ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ ່ດີສະ 
ເໝີໄປ. ຕົວ ຢ່າງ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າໂຄງ ສ້າງ  
ຂອງ ຕົວ ເມືອງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະ 

ດັບເລີ້ມຕົ້ນ, ແຕ່ການເຕີບຂອງເສດຖະ 
ກິດລວມສູນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນນະ ຄອນ                                             
ຫຼວງວຽງ ຈັນ, ເຊິ່ງ ປະ ຊາ ກອນມີທ່າອ່ຽງທີ່  
ຈະ ບໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ  ເກີນ ລະ ດັບ ທີ່ ສາ ມາດ 
 ຮັບ ມື ໄດ້. ສໍາລັບການຂະ ຫ ຍາຍຕົວຂອງ 
 ເມືອງ ອື່ນໆນັ້ນ  ກໍ ສາ ມາດກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ປະ  
ໂຫຍດ ແກ່ ເສດ ຖະ ກິດໃນ ຂົງ ເຂດ ອື ່ນໆ 
ເຊິ່ງ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ຄວນ ໄດ້  ຮັບ ການສົ່ງເສີມຕົວ                                                                                
 ຢ່າງການ ລົງ ທຶນ ໃສ່ ການ ປັບປຸງ ການຄົມ  
ມະນາ ຄົມ ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ 

ໃຫ້ ແກ່ ການ ຄ້າ ກັບ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ.
ເຖິງ ແມ່ນ ບັນຫາປະຊາກອນ ຜູ້ສູງ ອາ ຍຸ ຈະ  
ໄດັ ຮັບການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ລະ ດັບ ສາ ກົນ  ກໍ  
ຕາມ  ເຫດ ຜົນ ທີ່ ດີ ອັນ ໜຶ່ງສໍາລັບ ສະ ພາບ  
ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ລາວ ແມ່ນ ຈໍ ານວນ ຜູ້ ສູງ 
ອາ ຍຸນັ້ນ ຍັງ ມີ ອັດ ຕາ ຕໍ່າຫຼາຍຈົນເຖິງ ທ້າຍ 
 ປີ 2020, ນີ້ ໝາຍຄວາມ ວ່າມັນ ໄວ ໂພດ 
 ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ບູ ລິ ມະ ສິດ.  ໃນ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ 8 ນີ້ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ 
ອື່ນໆ ທີ່ຄວນເອົາເປັນບູລິມະສິດຫຼາຍ 
ກວ່າ.
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5.

7.

8.

6.

ການເຕີບໂຕຂອງ ຈໍານວນປະຊາກອນ 
ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແຕ່ຈໍານວນ ປະຊາ 
ກອນແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ   
ສອງສ່ວນສາມກ່ອນມັນຈະຢູ່ໃນ ລະດັບ 
ອີ້ມຕົວ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮັບມືກັບການ 
ເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນນີ້ໄດ້ ຖ້າມີນະ 
ໂຍບາຍການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ. ບໍ່ຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງສ້າງເປົ້າໝາຍສະເພາະຕໍ່ອັດຕາ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ. ທ່າອ່ຽງ 
ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ປະຊາກອນ 

ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ ກວດກາເປັນປະ 
ຈໍາ, ຖ້າຫາກການເຕີບໂຕມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ ຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການສຶກສາ ເຖິງຜົນກະທົບຂອງຄວາມ 
ແຕກຕ່າງນັ້ນ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ມີການດັດປັບນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະ 
ກັບແນວໂນ້ມ.

ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່  ການແກ້ ໄຂເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍສາມາດກຳນົດ 
ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ກໍານົດ ເວລາ 
ຈະມີລູກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມ 
ກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກອ່ອນ.

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ 
ການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງແມ່ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດ 
ອັນສູງ, ອັດຕາການຕາຍ ຫລຸດລົງຈະມີຜົນ 
ປະໂຫຍດຕໍ່ສະຫວັດດີການທີດີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ 
ໃນການຮັກສາ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ແມ່ນສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອີກ.

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຄວນມີການນໍາມາໝູນ 
ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ 
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ທີ່ 

ສປປ ລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ 
ແມ່ນການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນ ການເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ວິທີການນີ້ຍັງ 
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ 
ເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໃນອານາຄົດເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ 
ຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການເພີ່ມມູນ        
ຄ່າໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໃຫ້ສູງຂື້ນ.    ຈໍາ 
ນວນເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະບໍ່ມີ 
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແຜນພັດທະນເສດ 
ຖະກິດສັງຄົມ  ຄັ້ງ ທີ 8 ແມ່ນເປັນໄລຍະ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການຮັບຮອງ 
ເອົາຍຸດທະສາດ ìການພັກດັນອັນໃຫຍ່ 
ຫຼວງî ໃນການສຶກສາເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ 
ສ້າງຂະບວນການ ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າ 
ຮຽນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບການສຶກສາໃຫ້ສູງຂື້ນ.

ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງກຳ
ລັງແຮງງານ ແລະ ຈຳນວນແຮງງານທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະແໜງການກະສິກຳ, ວິທີ 
ການ 2 ດ້ານທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນນະໂຍ 
ບາຍພັດທະນາ:  ເພີ່ມປະສິດຕິພາບການ 
ຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ແລະ ພັດທະ 
ນາຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ 
ບໍລິການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອຮັບເອົາແຮງ 
ງານມາຈາກຂະແໜງກະສິກຳ.
                                                                                                                                                                                         
ໂດຍລວມແລ້ວລະດັບການສຶກສາຂອງກຳ

ລັງແຮງງານລາວແມ່ນຍັງຕ່ຳດັ່ງນັ້ນ ການ 
ຝຶກອົບຮົມ ກໍາລັງ ແຮງງານ ໃນປະຈຸບັນ 
ຄວນ ເປັນ ບູ ລິ ມາ ສິດ  ທີ່ ສໍາຄັນ (ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນການຝຶກງານ ຫຼື ຜ່ານສະຖາບັນຝຶກ 
ອົບຮົມ). ຄ ວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ການຝຶກ ອົບ  
ຮົມ ນັ້ນ ຄວນ ມີ ການ ສຶກ ສາ ໃຫ້ ລະ ອຽດ 
ກ່ຽວ ກັນ ແນວ ໂນ້ມ ການ ພັດ ທະ ນາ ອຸດ ສະ 
 ຫະ ກໍາ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການທາງ ດ້ານ 
ທັກ ສະວິ ຊາ ການ, ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອ ໃນ ການ 
 ສຶກ ສາທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການແທດເໝາະກັບ    
ຄວາມຕ້ອງການ.

ນະ ໂຍ ບາຍ ຕໍ ່ ກັບ ການ ເຄື ່ອນ ຍ້າຍ ແຮງ 
 ງານ, ການ ຈ້າງ ງານ ແລະ ການພັດທະນາ  
ຕົວເມືອງຄວນ ໄປຄຽງຄູ່ກັນ. ການ ຂະ 
 ຫ ຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ລາວ ຈະ ເພີ່ມ 
 ຂື້ນ ຖ້າ ອັດ ຕາ ການເຮັດ ວຽກກະ ສິ ກໍາແບບ  
 ກຸ້ມຕົນ ເອງນັ້ນຫຼຸດ ລົງ ແລະ ແຮງ ງານ ເຮັດ 
 ວຽກ ໄດ້ ຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ມີ ຜົນ 
 ຜະ  ລິດ ສູງ ຂື້ນ. ນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີ  
ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ແລ້ວ 
ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ບໍ ລິ ການແລະອຸດ ສະ ຫະ 
ກໍາຈະ ມາສຸມ ຢູ່ ໃນເຂດ ຕົວ ເມືອງ.

ນະ ໂຍ ບາຍ  ການ ຫັນ ໃຫ້ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ 
ຄວນ ຄໍານຶງ ເຖິງການ ພັກ ດັນ  ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ 
 ຕາມທໍາມະ ຊາດບໍ່ ຄວນຕໍ່ ຕ້ານ ແນວ ໂນ້ມ 
ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ ່ດີສະ 
ເໝີໄປ. ຕົວ ຢ່າງ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າໂຄງ ສ້າງ  
ຂອງ ຕົວ ເມືອງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະ 

ດັບເລີ້ມຕົ້ນ, ແຕ່ການເຕີບຂອງເສດຖະ 
ກິດລວມສູນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນນະ ຄອນ                                             
ຫຼວງວຽງ ຈັນ, ເຊິ່ງ ປະ ຊາ ກອນມີທ່າອ່ຽງທີ່  
ຈະ ບໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ  ເກີນ ລະ ດັບ ທີ່ ສາ ມາດ 
 ຮັບ ມື ໄດ້. ສໍາລັບການຂະ ຫ ຍາຍຕົວຂອງ 
 ເມືອງ ອື່ນໆນັ້ນ  ກໍ ສາ ມາດກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ປະ  
ໂຫຍດ ແກ່ ເສດ ຖະ ກິດໃນ ຂົງ ເຂດ ອື ່ນໆ 
ເຊິ່ງ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ຄວນ ໄດ້  ຮັບ ການສົ່ງເສີມຕົວ                                                                                
 ຢ່າງການ ລົງ ທຶນ ໃສ່ ການ ປັບປຸງ ການຄົມ  
ມະນາ ຄົມ ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ 

ໃຫ້ ແກ່ ການ ຄ້າ ກັບ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ.
ເຖິງ ແມ່ນ ບັນຫາປະຊາກອນ ຜູ້ສູງ ອາ ຍຸ ຈະ  
ໄດັ ຮັບການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ລະ ດັບ ສາ ກົນ  ກໍ  
ຕາມ  ເຫດ ຜົນ ທີ່ ດີ ອັນ ໜຶ່ງສໍາລັບ ສະ ພາບ  
ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ລາວ ແມ່ນ ຈໍ ານວນ ຜູ້ ສູງ 
ອາ ຍຸນັ້ນ ຍັງ ມີ ອັດ ຕາ ຕໍ່າຫຼາຍຈົນເຖິງ ທ້າຍ 
 ປີ 2020, ນີ້ ໝາຍຄວາມ ວ່າມັນ ໄວ ໂພດ 
 ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ບູ ລິ ມະ ສິດ.  ໃນ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ 8 ນີ້ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ 
ອື່ນໆ ທີ່ຄວນເອົາເປັນບູລິມະສິດຫຼາຍ 
ກວ່າ.
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ການເຕີບໂຕຂອງ ຈໍານວນປະຊາກອນ 
ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແຕ່ຈໍານວນ ປະຊາ 
ກອນແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ   
ສອງສ່ວນສາມກ່ອນມັນຈະຢູ່ໃນ ລະດັບ 
ອີ້ມຕົວ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮັບມືກັບການ 
ເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນນີ້ໄດ້ ຖ້າມີນະ 
ໂຍບາຍການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ. ບໍ່ຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງສ້າງເປົ້າໝາຍສະເພາະຕໍ່ອັດຕາ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ. ທ່າອ່ຽງ 
ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ປະຊາກອນ 

ຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ ກວດກາເປັນປະ 
ຈໍາ, ຖ້າຫາກການເຕີບໂຕມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງຈາກການຄາດຄະເນໄວ້ ຕ້ອງໄດ້ມີ 
ການສຶກສາ ເຖິງຜົນກະທົບຂອງຄວາມ 
ແຕກຕ່າງນັ້ນ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ 
ມີການດັດປັບນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະ 
ກັບແນວໂນ້ມ.

ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່  ການແກ້ ໄຂເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍສາມາດກຳນົດ 
ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ກໍານົດ ເວລາ 
ຈະມີລູກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມ 
ກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກອ່ອນ.

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ 
ການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງແມ່ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດ 
ອັນສູງ, ອັດຕາການຕາຍ ຫລຸດລົງຈະມີຜົນ 
ປະໂຫຍດຕໍ່ສະຫວັດດີການທີດີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ 
ໃນການຮັກສາ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ແມ່ນສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອີກ.

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຄວນມີການນໍາມາໝູນ 
ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ 
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ທີ່ 

ສປປ ລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ 
ແມ່ນການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນ ການເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ວິທີການນີ້ຍັງ 
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ 
ເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໃນອານາຄົດເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ 
ຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການເພີ່ມມູນ        
ຄ່າໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໃຫ້ສູງຂື້ນ.    ຈໍາ 
ນວນເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະບໍ່ມີ 
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແຜນພັດທະນເສດ 
ຖະກິດສັງຄົມ  ຄັ້ງ ທີ 8 ແມ່ນເປັນໄລຍະ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການຮັບຮອງ 
ເອົາຍຸດທະສາດ ìການພັກດັນອັນໃຫຍ່ 
ຫຼວງî ໃນການສຶກສາເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ 
ສ້າງຂະບວນການ ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າ 
ຮຽນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບການສຶກສາໃຫ້ສູງຂື້ນ.

ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງກຳ
ລັງແຮງງານ ແລະ ຈຳນວນແຮງງານທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະແໜງການກະສິກຳ, ວິທີ 
ການ 2 ດ້ານທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນນະໂຍ 
ບາຍພັດທະນາ:  ເພີ່ມປະສິດຕິພາບການ 
ຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ແລະ ພັດທະ 
ນາຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ 
ບໍລິການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອຮັບເອົາແຮງ 
ງານມາຈາກຂະແໜງກະສິກຳ.
                                                                                                                                                                                         
ໂດຍລວມແລ້ວລະດັບການສຶກສາຂອງກຳ

ລັງແຮງງານລາວແມ່ນຍັງຕ່ຳດັ່ງນັ້ນ ການ 
ຝຶກອົບຮົມ ກໍາລັງ ແຮງງານ ໃນປະຈຸບັນ 
ຄວນ ເປັນ ບູ ລິ ມາ ສິດ  ທີ່ ສໍາຄັນ (ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນການຝຶກງານ ຫຼື ຜ່ານສະຖາບັນຝຶກ 
ອົບຮົມ). ຄ ວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ການຝຶກ ອົບ  
ຮົມ ນັ້ນ ຄວນ ມີ ການ ສຶກ ສາ ໃຫ້ ລະ ອຽດ 
ກ່ຽວ ກັນ ແນວ ໂນ້ມ ການ ພັດ ທະ ນາ ອຸດ ສະ 
 ຫະ ກໍາ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການທາງ ດ້ານ 
ທັກ ສະວິ ຊາ ການ, ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອ ໃນ ການ 
 ສຶກ ສາທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການແທດເໝາະກັບ    
ຄວາມຕ້ອງການ.

ນະ ໂຍ ບາຍ ຕໍ ່ ກັບ ການ ເຄື ່ອນ ຍ້າຍ ແຮງ 
 ງານ, ການ ຈ້າງ ງານ ແລະ ການພັດທະນາ  
ຕົວເມືອງຄວນ ໄປຄຽງຄູ່ກັນ. ການ ຂະ 
 ຫ ຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ລາວ ຈະ ເພີ່ມ 
 ຂື້ນ ຖ້າ ອັດ ຕາ ການເຮັດ ວຽກກະ ສິ ກໍາແບບ  
 ກຸ້ມຕົນ ເອງນັ້ນຫຼຸດ ລົງ ແລະ ແຮງ ງານ ເຮັດ 
 ວຽກ ໄດ້ ຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ມີ ຜົນ 
 ຜະ  ລິດ ສູງ ຂື້ນ. ນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີ  
ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ແລ້ວ 
ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ບໍ ລິ ການແລະອຸດ ສະ ຫະ 
ກໍາຈະ ມາສຸມ ຢູ່ ໃນເຂດ ຕົວ ເມືອງ.

ນະ ໂຍ ບາຍ  ການ ຫັນ ໃຫ້ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ 
ຄວນ ຄໍານຶງ ເຖິງການ ພັກ ດັນ  ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ 
 ຕາມທໍາມະ ຊາດບໍ່ ຄວນຕໍ່ ຕ້ານ ແນວ ໂນ້ມ 
ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ ່ດີສະ 
ເໝີໄປ. ຕົວ ຢ່າງ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າໂຄງ ສ້າງ  
ຂອງ ຕົວ ເມືອງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະ 

ດັບເລີ້ມຕົ້ນ, ແຕ່ການເຕີບຂອງເສດຖະ 
ກິດລວມສູນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນນະ ຄອນ                                             
ຫຼວງວຽງ ຈັນ, ເຊິ່ງ ປະ ຊາ ກອນມີທ່າອ່ຽງທີ່  
ຈະ ບໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ  ເກີນ ລະ ດັບ ທີ່ ສາ ມາດ 
 ຮັບ ມື ໄດ້. ສໍາລັບການຂະ ຫ ຍາຍຕົວຂອງ 
 ເມືອງ ອື່ນໆນັ້ນ  ກໍ ສາ ມາດກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ປະ  
ໂຫຍດ ແກ່ ເສດ ຖະ ກິດໃນ ຂົງ ເຂດ ອື ່ນໆ 
ເຊິ່ງ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ຄວນ ໄດ້  ຮັບ ການສົ່ງເສີມຕົວ                                                                                
 ຢ່າງການ ລົງ ທຶນ ໃສ່ ການ ປັບປຸງ ການຄົມ  
ມະນາ ຄົມ ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ 

ໃຫ້ ແກ່ ການ ຄ້າ ກັບ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ.
ເຖິງ ແມ່ນ ບັນຫາປະຊາກອນ ຜູ້ສູງ ອາ ຍຸ ຈະ  
ໄດັ ຮັບການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ລະ ດັບ ສາ ກົນ  ກໍ  
ຕາມ  ເຫດ ຜົນ ທີ່ ດີ ອັນ ໜຶ່ງສໍາລັບ ສະ ພາບ  
ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ລາວ ແມ່ນ ຈໍ ານວນ ຜູ້ ສູງ 
ອາ ຍຸນັ້ນ ຍັງ ມີ ອັດ ຕາ ຕໍ່າຫຼາຍຈົນເຖິງ ທ້າຍ 
 ປີ 2020, ນີ້ ໝາຍຄວາມ ວ່າມັນ ໄວ ໂພດ 
 ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ບູ ລິ ມະ ສິດ.  ໃນ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ 8 ນີ້ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ 
ອື່ນໆ ທີ່ຄວນເອົາເປັນບູລິມະສິດຫຼາຍ 
ກວ່າ.
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ກັບແນວໂນ້ມ.

ຕ້ອງເລັ່ງໃສ່  ການແກ້ ໄຂເພື່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍສາມາດກຳນົດ 
ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ກໍານົດ ເວລາ 
ຈະມີລູກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມ 
ກັນນັ້ນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ 
ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກອ່ອນ.

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອ 
ການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ອັດຕາການ 
ຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງແມ່ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດ 
ອັນສູງ, ອັດຕາການຕາຍ ຫລຸດລົງຈະມີຜົນ 
ປະໂຫຍດຕໍ່ສະຫວັດດີການທີດີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ 
ໃນການຮັກສາ ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ແມ່ນສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອີກ.

ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຄວນມີການນໍາມາໝູນ 
ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກ 
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ທີ່ 

ສປປ ລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ 
ແມ່ນການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນ ການເຂົ້າຮຽນ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ. ນອກຈາກນີ້ວິທີການນີ້ຍັງ 
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການ 
ເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີ 
ວຽກເຮັດງານທໍາໃນອານາຄົດເທົ່ານັ້ນ  ແຕ່ 
ຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການເພີ່ມມູນ        
ຄ່າໃນຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໃຫ້ສູງຂື້ນ.    ຈໍາ 
ນວນເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະບໍ່ມີ 
ການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ແຜນພັດທະນເສດ 
ຖະກິດສັງຄົມ  ຄັ້ງ ທີ 8 ແມ່ນເປັນໄລຍະ 
ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການຮັບຮອງ 
ເອົາຍຸດທະສາດ ìການພັກດັນອັນໃຫຍ່ 
ຫຼວງî ໃນການສຶກສາເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການ 
ສ້າງຂະບວນການ ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າ 
ຮຽນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະ 
ພາບການສຶກສາໃຫ້ສູງຂື້ນ.

ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງກຳ
ລັງແຮງງານ ແລະ ຈຳນວນແຮງງານທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະແໜງການກະສິກຳ, ວິທີ 
ການ 2 ດ້ານທີ່ຄວນພິຈາລະນາໃນນະໂຍ 
ບາຍພັດທະນາ:  ເພີ່ມປະສິດຕິພາບການ 
ຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ແລະ ພັດທະ 
ນາຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ 
ບໍລິການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເພື່ອຮັບເອົາແຮງ 
ງານມາຈາກຂະແໜງກະສິກຳ.
                                                                                                                                                                                         
ໂດຍລວມແລ້ວລະດັບການສຶກສາຂອງກຳ

ລັງແຮງງານລາວແມ່ນຍັງຕ່ຳດັ່ງນັ້ນ ການ 
ຝຶກອົບຮົມ ກໍາລັງ ແຮງງານ ໃນປະຈຸບັນ 
ຄວນ ເປັນ ບູ ລິ ມາ ສິດ  ທີ່ ສໍາຄັນ (ບໍ່ວ່າຈະ 
ເປັນການຝຶກງານ ຫຼື ຜ່ານສະຖາບັນຝຶກ 
ອົບຮົມ). ຄ ວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ການຝຶກ ອົບ  
ຮົມ ນັ້ນ ຄວນ ມີ ການ ສຶກ ສາ ໃຫ້ ລະ ອຽດ 
ກ່ຽວ ກັນ ແນວ ໂນ້ມ ການ ພັດ ທະ ນາ ອຸດ ສະ 
 ຫະ ກໍາ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງ ການທາງ ດ້ານ 
ທັກ ສະວິ ຊາ ການ, ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອ ໃນ ການ 
 ສຶກ ສາທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການແທດເໝາະກັບ    
ຄວາມຕ້ອງການ.

ນະ ໂຍ ບາຍ ຕໍ ່ ກັບ ການ ເຄື ່ອນ ຍ້າຍ ແຮງ 
 ງານ, ການ ຈ້າງ ງານ ແລະ ການພັດທະນາ  
ຕົວເມືອງຄວນ ໄປຄຽງຄູ່ກັນ. ການ ຂະ 
 ຫ ຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ລາວ ຈະ ເພີ່ມ 
 ຂື້ນ ຖ້າ ອັດ ຕາ ການເຮັດ ວຽກກະ ສິ ກໍາແບບ  
 ກຸ້ມຕົນ ເອງນັ້ນຫຼຸດ ລົງ ແລະ ແຮງ ງານ ເຮັດ 
 ວຽກ ໄດ້ ຍ້າຍ ໄປ ຢູ່ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ມີ ຜົນ 
 ຜະ  ລິດ ສູງ ຂື້ນ. ນີ້ສ່ວນຫຼາຍ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີ  
ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຖິ່ນ ຖານ ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ແລ້ວ 
ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ບໍ ລິ ການແລະອຸດ ສະ ຫະ 
ກໍາຈະ ມາສຸມ ຢູ່ ໃນເຂດ ຕົວ ເມືອງ.

ນະ ໂຍ ບາຍ  ການ ຫັນ ໃຫ້ ເປັນ ຕົວ ເມືອງ 
ຄວນ ຄໍານຶງ ເຖິງການ ພັກ ດັນ  ທີ່ ເກີດ ຂື້ນ 
 ຕາມທໍາມະ ຊາດບໍ່ ຄວນຕໍ່ ຕ້ານ ແນວ ໂນ້ມ 
ເຊິ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ ່ດີສະ 
ເໝີໄປ. ຕົວ ຢ່າງ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າໂຄງ ສ້າງ  
ຂອງ ຕົວ ເມືອງ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະ 

ດັບເລີ້ມຕົ້ນ, ແຕ່ການເຕີບຂອງເສດຖະ 
ກິດລວມສູນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນນະ ຄອນ                                             
ຫຼວງວຽງ ຈັນ, ເຊິ່ງ ປະ ຊາ ກອນມີທ່າອ່ຽງທີ່  
ຈະ ບໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ  ເກີນ ລະ ດັບ ທີ່ ສາ ມາດ 
 ຮັບ ມື ໄດ້. ສໍາລັບການຂະ ຫ ຍາຍຕົວຂອງ 
 ເມືອງ ອື່ນໆນັ້ນ  ກໍ ສາ ມາດກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ປະ  
ໂຫຍດ ແກ່ ເສດ ຖະ ກິດໃນ ຂົງ ເຂດ ອື ່ນໆ 
ເຊິ່ງ ສິ່ງ ເຫຼົ່າ ນີ້ຄວນ ໄດ້  ຮັບ ການສົ່ງເສີມຕົວ                                                                                
 ຢ່າງການ ລົງ ທຶນ ໃສ່ ການ ປັບປຸງ ການຄົມ  
ມະນາ ຄົມ ເພື່ອອໍານວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ 

ໃຫ້ ແກ່ ການ ຄ້າ ກັບ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ.
ເຖິງ ແມ່ນ ບັນຫາປະຊາກອນ ຜູ້ສູງ ອາ ຍຸ ຈະ  
ໄດັ ຮັບການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ລະ ດັບ ສາ ກົນ  ກໍ  
ຕາມ  ເຫດ ຜົນ ທີ່ ດີ ອັນ ໜຶ່ງສໍາລັບ ສະ ພາບ  
ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ລາວ ແມ່ນ ຈໍ ານວນ ຜູ້ ສູງ 
ອາ ຍຸນັ້ນ ຍັງ ມີ ອັດ ຕາ ຕໍ່າຫຼາຍຈົນເຖິງ ທ້າຍ 
 ປີ 2020, ນີ້ ໝາຍຄວາມ ວ່າມັນ ໄວ ໂພດ 
 ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ບູ ລິ ມະ ສິດ.  ໃນ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດຖະກິດ ຄັ້ງທີ 8 ນີ້ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ 
ອື່ນໆ ທີ່ຄວນເອົາເປັນບູລິມະສິດຫຼາຍ 
ກວ່າ.
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