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ອັກສອນຫຍໍັ້ ແລະ ຄໍາຫຍໍັ້  
 

 

CLTS 

 
ຊຸມຊົນເປ ນເຈົັ້າການໃນວຽກສຸຂະອະນາໄມ 

DHO ພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກຂ ັ້ນເມ ອງ 
FNSAP 

 
ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

GoL 

 
ລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

INGOs 

 
ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ 

LANN 

 
ການເສ ື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກ ບໂພຊະ
ນາການ 

LSIS 

 
ການສໍາຫຼວດຕົວຊີັ້ວ ດທາງສ ງຄົມລາວ 

MNCH 

 
ສຸຂະພາບແມ່,ເດ ກ ແລະ ເດ ກເກີດໃໝ່ 

MOES ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ 
MoH 

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

NGOs 

 
ອົງການຈ ດຕ ັ້ງທີື່ບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ 

NPAs 

 
ສະມາຄົມທີື່ບໍື່ຫວ ງຜົນກໍາໄລ 

NTFPs 

 
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງ 

SUN CSA 

 
ອົງການຈ ດຕ ັ້ງເຄ ອຂ່າຍທາງສ ງຄົມເພ ື່ອສົື່ງເສີມໂພຊະນາການ 

TBAs 

 
ໝໍຕໍາແຍ 

UNICEF 

 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ 

WASH 

 
ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຂຸະອະນາໄມ 

WHO 

 
ອົງການອະນາໄມໂລກ 

WINGS 

 
ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພຊະນາການ 
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ບົດສະຫຼຸບໂດຍສັງເຂບ 

  

 ເປົັ້າໝາຍຂອງການພ ດທະນາຕົນເອງ, ບໍື່ວ່າຈະເປ ນເພດຍິງ ຫຼ  ຊາຍ ກໍື່ຕາມ, ຄ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ເພ ື່ອກໍານົດຈຸດມຸ່ງໝາຍຂອງຕົນ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລ ດໄດ້ (ທະນາຄານໂລກ 2012). ອົງກອນເພ ື່ອແມ່ຍິງມີການ
ສົື່ງເສີມເຂົາເຈົັ້າເຂົັ້າເຖິງການພ ດທະນາ ແລະໃຫ້ເຂາົເຈົັ້າມີສິດເສລີພາບໃນການເລ ອກ ອ ນຈະນໍາມາເຊິື່ງຜົນ
ປະໂຫຍດແກ່ສ ງຄົມທຸກລະດ ບ. ການຍົກສ ງພາລະບົດບາດຂອງແມຍ່ິງໃນການອອກຄໍາຄິດຄໍາເຫ ນ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນສ ງຄົມ ຕໍື່ຄວາມສໍາຄ ນຂອງວຽກງານການປ ບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ສ້າງລາຍຮ ບ. ມີຫຼ ກຖານຢ ັ້ງຢ ນວ່າ, ການທີື່ແມ່ຍິງມີສິດສະເໝີພາບໃນການຕ ດສິນບ ນຫານ ັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການ
ປ ບປຸງຄຸນນະພາບທາງດ້ານໂພຊະນາການ; ກົງກ ນຂ້າມ, ຖ້າແມ່ຍິງຖ ກຈໍາກ ດສິດ ແລະ ສຽງໃນການອອກຄໍາຄິດ
ຄໍາເຫ ນ ມ ນກໍສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ສະພາວະທາງດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິື່ງ ເຮ ດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ຄອບຄົວ ໄດ້ຮ ບຜົນ
ປະໂຫຍດນ້ອຍລົງ (Quisumbing ນ ກຂຽນອ ື່ນໆ 2013).  

 ທີື່ຜ່ານມາ, ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເປົັ້າໝາຍທີ 1 ຂອງສະຫະສະວ ດດ້ານການພ ດທະນາ ໃນ ສ ປປ ລາວ ນ ັ້ນ 
ບໍື່ໄດ້ຮ ບຜົນດີເທົື່າທີື່ຄວນ ນໍາມາເຊິື່ງການຊຸກຍ ້ໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມພ ດທະນາເພີື່ມທະວີການສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ອ ້ມຊ 
ຊ່ວຍເຫຼ ອລ ດຖະບານລາວ ປ ບປຸງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ. ຈາກການຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນຈາກຫຼາຍ
ພາກສ່ວນ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການຄໍັ້າປະກ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ(FNSAP) ໄດ້ຖ ກກໍານດົ
ຂຶັ້ນ ເຊິື່ງລວມມີ 22 ບຸລິມະສິດ ທີແບ່ງຄວາມຮ ບຜິດຊອບໃຫ້ຫຼາຍຝ່າຍຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ 
(FNSAP, ພະຈິກ 2012).  

 ເຄ ື່ອຂ່າຍອົງການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມເພ ື່ອສົື່ງເສີມວຽກງານໂພສະນາການ(SUNCSA) ພາຍໃຕ້ການສະ
ໜ ບສະໜ ນຈາກ ອົງການແພຣນສາກົນ (Plan International) ແລະ ອົງການຮ່ວມມ  ແລະ ການພ ດທະນາ
ປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ໄດ້ລິເລີື່ມສຶກສາຕົວຢ່າງທີປະສົບຜົນສໍາເລ ດໃນການປ ບປຸງວຽກງານດ້ານໂພຊະ
ນາການໃນ ສ ປປ ລາວ ເພ ື່ອຊ່ວຍຍົກສ ງລະດ ບສິດທິຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫຼ  ທ່າແຮງຫຼ ກ
ໃນຊຸມຊົນ, ລວມທ ງວິທີການຊຸກຍ ້ພາກສ່ວນທີື່ຮ ບຜິດຊອບວຽກງານດ້ານໂພສະນາການ ໃນ ສ ປປ ລາວ 
ເອົາໃຈໃສ່ສົື່ງເສີມສິດທິຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢ ພ່າຍໃນອົງການຈ  ດຕ ັ້ງຂອງຕົນ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງພວກເຮົາໃນບົດລາຍງານນີັ້ເພ ື່ອມີສ່ວນຮ່ວມເຮ ດໃຫ້ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການຄໍັ້າປະກ ນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ເພີື່ມທະວີສິດທິຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກາຍເປ ນກໍາລ ງຜ ກ
ດ ນການພ ດທະນາວຽກການໂພຊະນາການໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ພວກເຮົາຍ ງຮຽກຮ້ອງມາຍ ງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົັ້າ
ຮ່ວມຂະບວນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນງານດ ື່ື່ງກ່າວ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ວິທີການຂອງຕົນ. 

 ບົດລາຍງານນີັ້ ໄດ້ສ ງລວມເອົາບ ນດາຕົວຢ່າງໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດທີມີປະສິດທິຜົນ ຂອງພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ເຊິື່ງລວມມີເຊ ື່ນ: 

 ກຸ່ມແມ່ຍິງເພືື່ອສົື່ງເສມີການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ໂພສະນາການ (WINGS):  ເປ ນອົງກອນໜຶື່ງ 
ເຊິື່ງໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນ ໂດຍອົງການແຄຣ ນາໆຊາດ (CARE International) ຮ່ວມກ ບ ສ ນກາງສະພ ນ
ແມ່ຍິງລາວ ທີມີພາລະບົດບາດໃນການສົື່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ລວມທ ງການເຂົັ້າເຖິງວຽກງານດ້ານ
ໂພຊະນາການ, ເປ ນສ ນລວມການເຕົັ້າໂຮມຂອງບ ນດາແມ່ຍິງໃນເຂດຊຸມຊົນ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ແກ້ໄຂບ ນຫາ
ຕ່າງໆ ຢ່າງພ້ອມພຽງຮຽງໜ້າກ ນ. ກຸ່ມແມ່ຍິງເຫົຼື່ານີັ້ມີແບບແຜນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດດ້ວຍການປະສານສົມທົບຂອງ
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ຫຼາຍທິດທາງ ທີເຮ ດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ LANN (ການການເຊ ື່ອມໂຍງທ່າແຮງດ້ານ
ກະສິກໍາ ສົມທົບກ ບລະບົບບລໍິຫານຈ ດການກ່ຽວກ ບການນໍາໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການສົື່ງເສີມ
ວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການ) ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການປ ກຈິດສໍານຶກ ຄວາມຮ ້ດ້ານທາງ
ໂພຊະນາການ ເພ ື່ອເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ວາງແຜນການສະເພາະສໍາລ ບຊົນເຜົື່າ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດພ 
ດອຍ. ບໍື່ສະເພາະແຕ່ ກຸ່ມແມ່ຍິງເຫົຼື່ານີັ້ເທົື່ານ ັ້ນ ທີໃຊ້ວິທີການແບບນີັ້, ຫຼາຍໆອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ຂ ັ້ັ້ນກ ບ
ລ ດຖະບານ (INGOs) ແລະ ບ ນດາສະມະຄົມທີື່ບໍື່ຫວ ງກໍາໄລ (NPAs)  ກໍື່ນໍາໃຊ້ຮ ບແບບນີັ້ເຊ ື່ນກ ນ.  

 ໃນການຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີຈໍານວນພະນ ກງານເພດຍິງຫຼາຍຂຶັ້ນ, ອົງການ ເຮລເວີຕ ດສ໌ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ກໍານົດໂກຕາ
ສະເພາະ ສໍາລ ບຈໍານວນແຮງງານເພດຍິງຢ ່ຂະແໜງກະສິກໍາ; ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກນ້ອຍແຫ່ງປະເທດນໍເວ ຫຼ   
Save the Children ໄດ້ຊີັ້ໃຫເ້ຫ ນເຖິງຄວາມສໍາຄ ນຂອງການເພີື່ມຈໍານວນອາສາສະໝ ກເພດຍິງຫຼາຍໆຂຶັ້ນ ທີ
ເຮ ດວຽກຢ ່ສຸກສາລາຂອງບ້ານ, ເຊິື່ງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມີແຕ່ອາສາສະໝ ກເພດຊາຍ. ທີື່ຜ່ານມາ, ອົງການ Save 
the Children ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເຫຼ ອໃຫ້ພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກຢ ່ສະຖານທີື່ຕ່າງໆໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ. 
ບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທີບໍື່ຂຶັ້ນກ ບລ ດຖະບານ (NGOs) ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ຊົນເຜົື່າ ເຂົັ້າຮຽນສາຂາພະຍາບານ, ໝໍປະດຸງຄ ນ, ຄ  ແລະ ອາຊີບອ ື່ື່ນໆ ເພ ື່ອເພີື່ມຈາໍນວນພະນ ກງານຜ ້ທີື່ເວົັ້າພາສາ
ທ້ອງຖິື່ນໄດ້. 

 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຄາດຄະເນວ່າ 50% ຂອງການຂາດສານອາຫານຕິດພ ນກ ບການເປ ນ
ພະຍາດຖອກທ້ອງແບບຊໍາເຮ ັ້ອ ຫຼ  ມີແມ່ທ້ອງ ອ ນເນ ື່ອງມາຈາກການດ ື່ມນໍັ້າບໍື່ສະອາດ, ລະບົບສຸຂະອະນາໄມບໍື່
ພຽງພໍ ແລະ/ຫຼ  ການດໍາລົງຊີວິດບໍື່ຖ ກຫຼ ກອະນາໄມ. ຢ ່ ສ ປປ ລາວ, 36% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮ ອນໃນຊົນນະບົດ
ຍ ງບໍື່ມີນໍັ້າປະປາໃຊ້, ແລະ 52% ຍ ງບໍື່ມີລະບົບສຸຂະອະນາໄມຢ່າງຖ ກຕ້ອງ. ໂຄງການສົື່ງເສີມການລ້າງມ ໃຫ້
ສະອາດ (WASH) ເປ ນແນວຄິດລິເລີື່ມທີປະສົບຜົນສໍາເລ ດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດພະຍາດອະຫິວາ ແລະ 
ພະຍາດລໍາໄສ້ ທີເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມ. ອົງການ Plan, SNV, UNICEF ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້
ຊ່ວຍເຫຼ ອ ສ ປປ ລາວ ປ ບປຸງລະບົບສຸຂະອະນາໄມ (CLTS), ແລະ ສາມາດຫຼູດຜ່ອນການຖ່າຍຢ່າງຊະຊາຍໄດ້. 
ໂຄງການປ ບປຸງລະບົບສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍປະສານສົມທົບກ ບ ການຊ່ວຍເຫຼ ອປະຊາຊົນໃຫ້ມີນໍັ້າສະອາດໃຊ້ ແລະ 
ການປ ກຈິດສໍານ ກໃນການຮ ກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ອະນາໄມ ໄດ້ກາຍເປ ນເຄ  ື່ອງມ ອ ນສໍາຄ ນເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ
ຂາດສານອາຫານແບບເຕ ັ້ຍ (ຊໍາເຮ ັ້ອ) ແລະ ສະພາວະຂາດໂພຊະນາການ ໃນ ສ ປປ ລາວ. 

 ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກນ້ອຍຍິງເປ ນໃຈກາງອ ນສໍາຄ ນໃນໂຄງການ WASH  ແລະ CLTS; ຄຽງຄ ່ກ ນນ ັ້ນ, ຍ ງ
ມີວຽກງານອ ື່ນໆ ທີເລ ງໃສ່ວຽກງານ ສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຄ ່ມ ຕິດຕາມການ
ສົື່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ຫຼ  Gender Wash Monitoring Tool (GWMT ໃນເຄ ອຂ່າຍ ຂອງອົງການແພຣນ ແຫ່ງ
ປະເທດອົົສຕຼາລີ) ກໍານົດເຄ ື່ອງມ ໃນການວິໃຈ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກິດຈະກາໍຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວພ ນກ ບ 
ເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການ WASH ໃນການສົື່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ຂໍັ້ແນະນາໍ  

1. ໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິື່ນ, ພາສາຊົນເຜົື່າ ໃນການເຮ ດວຽກກ ບຊຸມຊົນທີບໍື່ເວົັ້າພາສາລາວ. ດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ວ່າ, 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກນ້ອຍຍິງທີເປ ນຊົນເຜົື່າຍ ງບໍື່ເຂົັ້າໃຈພາສາລາວ. 

2. ປ ບປຸງແບບແຜນວິທີເຮ ດວຽກໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ. ວິທີການແບບນີັ້ອາດລວມມີ ການຈ ດຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຫຼ  ຈ ດກິດຈະກໍາໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ, ຫຼ  ມີວິທີການເພ ື່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກໍາໃດເໜຶື່ງ ໂດຍເລີື່ມຈາກການມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກນ້ອຍຍິງເຂົັ້າຮ່ວມ.ບາງກໍລະນີ, ກໍອາດສ ບຊ້ອນ
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ເຂົາເຈົັ້າເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ບຜ ຊ້າຍ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ່ຊາຍມີສ່ວນຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກໍາ. 

3. ບາງກິດຈະກໍາ, ໃຫ້ມີແຕ່ແມ່ຍງິເທົື່ານ ັ້ນເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນ 
4. ກໍລະນີມີກຸ່ມຄົນທີື່ບໍື່ສາມາດອ່ານໄດ້ຂຽນເປ ນ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ຫຼ  ຫາວິທີການທີເໝາະສົມກ ບເຂົັ້າເຈົັ້າ 
5. ລົງເຮ ດວຽກຢ ່ຮາກຖານ ຕາມຂ ັ້ນບ້ານ ແລະ ເມ ອງ. ຢ ່ຕາມຄົວເຮ ອນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຍ ງຕ້ອງການຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼ ອເພ ື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາໂພສະນາການ. ຫຼ ງຈາກມີຂໍັ້ມ ນກ່ຽວກ ບສະພາບຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ຈາກນ ັ້ນຈຶື່ງ
ກໍານົດກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ ເພ ື່ອຊ່ວຍເຫຼ ອເຂົາເຈົັ້າແກ້ໄຂບ ນຫາ ໃຫ້ໄດ້ຮ ບໂພສະນາການຢ່າງເໝາະສົມ. ໃນເມ ື່ອ 
ຈໍານວນພະນ ກງງານພາກລ ດທີເປ ນເພດຍິງ ມີໜ້ອຍ ເຊິື່ງເປ ນຜ ່ທີື່ມີບົດບາດນໍາພາ ຫຼ  ຕ ດສິນບ ນຫາທາງວິຊາ
ການ, ການລົງເຮ ດວຽກຢ ່ຕາມຄົວເຮ ອນ ແລະ ຕາມໝ ່ບ້ານ ກໍື່ອາດພົບກ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ສະນ ັ້ນ, ຄວນ
ເພີື່ມຈໍານວນເພດຍິງໃນຖ ນແຖວພະນ ກງານລ ດໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. 

6. ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມລຶັ້ງເຄີຍ ແລະ ມີການລົງທຶນພໍສົມຄວນໃນການເຮ ດວຽກກ ບຊຸມຊົນ. ການປ່ຽນແປງ
ວິຖີຊີວິດ, ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກວ່າຈະເກີດດອກອອກຜົນ, ການປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ຂ ັ້ນຕອນ
ການພ ດທະນາຊຸມຊົນເພ ື່ອກໍື່ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດນ ັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຊ້ເວລາ.  

7. ການສຶກສາ ແລະ ເຂົັ້າໃຈລ ກສະນະສະເພາະຂອງຊຸມຊົນທີື່ແຕກຕ່າງກ ນ ມີຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ການເຮ ດວຽກກ ບ
ຊຸມຊົນ ເຊ ື່ນ: ວ ດທະນະທໍາ, ພາສາ, ລວມທ ງ ການແບ່ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີື່ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຕາມ
ຮີດຄອງປະເພນີທີປະຕິບ ດກ ນມາ, ຂໍັ້ຫ້າມກ່ຽວກ ບອາຫານການກິນ ແລະ ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານຂອງ
ທ້ອງຖິື່ື່ນ.  

8. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ, ລວມທ ງການຮ ບຟ ງຄໍາຄິດຄໍາເຫ ນ ເປ ນຜົນປະໂຫຍດ
ຕໍື່ການປ່ຽນແປງ ແລະ ປ ບປຸງກົນໄກການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕາມຈຸດປະສົງ-ເປົັ້າໝາຍ. ສະນ ັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ ່
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພ ື່ອບ ນລຸເປົັ້າໝາຍຂອງການເຊ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ.  

9. ຕ້ອງມີງົບປະມານທີື່ພຽງພໍໃນການເຮ ດກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການສົື່ງເສີມຊຸມຊົນໃຫ້ມີໂພສະນາການທີື່ເໝາະ
ສົມ ເພ ື່ອຮ ບຮອງໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານທ ງໝົດທີື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ການເສ ື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢ່າງ
ເຕ ມທີື່. 
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1. ພາກສະເໜີ 

ອົງການຈ ດຕ ັ້ງເຄ ອຂ່າຍທາງສ ງຄົມເພ ື່ອສົື່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ເປ ນເຄ ອຂ່າຍທາງ
ການໜຶື່ງທີື່ໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 2014 ເພ ື່ອສົື່ງເສີມການປ ບປຸງສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການແບບຍ ນຍົງ
ຂອງປະຊາຊົນລາວໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກນ້ອຍໃນໄລຍະ 1000 ວ ນທໍາອິດຂອງຊີວິດ. ເປ ນອົງກອນທີື່
ຊອກຫາການປະສານງານ ແລະ ເສ ື່ອມສານອົງການຈ ດຕ ັ້ງສ ງຄົມຜ່ານການສ້າງທ ກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ, ເປ ນອົງການ
ປະຕິບ ດວຽກງານແບບມີຈຸດສຸມ ແລະ ການຮຽນຮ ້ຈາກການປະຕິບ ດທີື່ດີ. ອົງການຈ ດຕ ັ້ງເຄ ອຂ່າຍທາງເພ ື່ອສົື່ງເສີມ
ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ນສະໜ ບສະໜ ນວາລະແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຂອງລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃນການເລ ື່ງການລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ໄພອຶດຫິວ (ເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະວ ດແຫ່ງການພ ດທະນາທີ 1). 
 

ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການແ ື່ງຊາດຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມກ ນຂອງ
ລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບ ບເດ ອນພະຈິກ 2013) ເປ ນວິທີການເຮ ດວຽກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມທີື່
ອີງໃສ່ຮ ບແບບລວມສ ນຂອງການວາງແຜນ ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມ ແລະ ການຈ ດຕ ງ
ປະຕິບ ດດ້ານຂະແໜງການ. ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການມີ 28 ບ ລິມະສິດມາດ
ຕະການແກໄ້ຂບ ນຫາ ທາງກົງແລະ ທາງອ້ອມ(ໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກະສິກໍາ) ແລະ ໃນຂະແໜງການແກ້ໄຂ
ບ ນຫາທາງກົງ (ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ) ເຖິງຢ່າງໄດກໍື່ຕາມລ ດທະບານໄດ້ລຸດບຸລິມະສິດ
ໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາລົງເຫຼ ອ 22 ມາດຕະການ (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້ານ A). ເດ ກໝຸ່ມ, ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນ
ພ ນ, ຍິງໝຸ່ມ ແລະ ເດ ກໃນໄວຮຽນແມ່ນຈຸດເນ ັ້ນໜ ກພ ັ້ນຖານຂອງແຜນງານ. ເປົັ້າໝາຍພ ັ້ນຖານຂອງແຜນປະຕິບ ດ
ງານແມ່ນເພ ື່ອບ ນລຸເປົັ້າໝາຍສະຫ ດສະວ ດແຫ່ງການພ ດທະນາທີ 1 ທີື່ພົວພ ນເຖິງການມີໂພຊະນາການຕໍື່າກວ່າ
ມາດຕະຖານ. 
 

ກອງເລຂາແຜນງານສົື່ງເສີມວຽກງານການປ ບປຸງດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ອົງການຈ ດຕ ັ້ງເຄ ອຂ່າຍອົງການ 
ຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມເພ ື່ອສົື່ງເສີມໂພຊະນາການ ຮ່ວມກ ບອົງການ ແພຣນ ສາກົນທີື່ໄດ້meການສຶກສານີັ້ເຊີື່ງໄດ້ຮ ບທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກອົງການຮ່ວມມ ສາກົນ ເພ ື່ອການພ ດທະນາແຫ່ງປະເທດສະວິດສະແລນ, ເພ ື່ອສຶກສາປະສົບການ
ຕ່າງໆຂອງສະມາຊິກຂອງອົງການການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮ ບການກໍານົດຢ ່
ໃນແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ໂດຍມີເປົັ້າໝາຍເພ ື່ອກໍານົດວິທີການຕ່າງໆທີື່ໄດ້
ຮ ບການທົດສອບ ແລະ ພິສ ດເພ ື່ອປ ບປຸງຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພຊະນາການ, ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການທີື່ໃຫ້ສິດອໍານາດແກ່
ແມ່ຍິງ, ຫຼ  ຢ່າງໜ້ອຍກໍື່ເປ ນການສົື່ງເສິມບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢ່າງມີເປົັ້າໝາຍໃນວຽກງານນີັ້. ເອກະສານສະບ ບນີັ້ແມ່ນ
ອີງໃສ່ການສໍາພາດສະມາຊິກຂອງແຜນງານປ ບປຸງດ້ານໂພຊະນາການຂອງ ອົງການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມ, ອົງການຜ ້ໃຫ້
ທຶນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທີື່ປຶກສາດ້ານຕ່າງໆ (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B); ແລະ ການທົບທວນດ້ານ
ທິດສະດີເພ ື່ອສຶກສາເຖິງການປະຕິບ ດ ແລະ ປະສົບການຂອງສາກົນລວມທ ງປະສົບການຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
ເອກະສານດ ື່ງກ່າວນີັ້ແມ່ນມີຂໍັ້ຈໍາກ ດທາງດ້ານເນ ັ້ອໃນຈາກເອກະສານທີື່ມີຢ່າງຈໍາກ ດຂອງອົງການຈ ດຕ ງສ ງຄົມຢ ່ໃນ 
ສປປ ລາວ, ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ທິດສະດີທີື່ບໍື່ຖ ກຈ ດພິມຢ່າງເປ ນທາງການ.  
 

ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານສະບ ບນີັ້ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງການຈ ດສ ນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ 22 ບຸລິມະສິດ
ການແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ໄດ້ກໍານົດຢ ່ໃນແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການດ້ວຍຂໍັ້ມ ນ
ຂ່າວສານທີື່ພົວພ ນເຖິງວິທີການທີື່ໄດ້ຮ ບການທົດສອບແລ້ວທີື່ນໍາໄປສ ່ການແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ເສ ື່ອມສານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ເພ ື່ອຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພຊະນາການທີື່ດີຂ ັ້ນກວ່າເກົື່າ.  
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2. ຄວາມເປັນມາ:   
a) ບົດບາດຍິງຊາຍດ້ານໂພສະນາການໃນໂລກ 

ທະນາຄານໂລກ (2012) ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບ ດກ່ຽວກ ບຈຸດພິເສດຂອງຝ່າຍໜຶື່ງ, 
ໂດຍບໍື່ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຂອງອີກເພດໜຶື່ງ, ແລະ ເພ ື່ອຕີຄວາມໝາຍຂອງຈຸດພິເສດເຫົຼື່ານ ັ້ນເຂົັ້າໃນຜົນໄດ້ຮ ບທີື່
ຕ້ອງການເປ ນຈຸດປະສົງການພ ດທະນາອ ນໜຶື່ງຢ ່ໃນສິດທິຂອງຕົນເອງ. ອົງກອນເພ ື່ອແມ່ຍິງໄດ້ຊຸກຍ ້ການພ  ດທະນາ
ດ ື່ງກ່າວຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງແມ່ນມີອິດສະຫຼະພາບໃນການສ້າງທາງເລ ອກ, ອິດສະຫຼະພາບນ ັ້ນໄດ້ສົື່ງຜົນສະທ້ອນທາງ
ບວກໃຫ້ແກ່ທຸກລະດ ບຂອງສ ງຄົມ. ການເພີື່ມສິດສຽງ ແລະ ການຜ ກດ ນຂອງແມ່ຍິງໄດກ້າຍເປ ນສິື່ງປ ບປຸງດ້ານ
ການສຶກສາ, ສຸກຂະພາບຂອງ ເດ ກ ແລະ ລາຍຮ ບ. ໃນຂະນະດຽວກ ນນ ັ້ນ, ຢ ່ລະດ ບຄວົເຮ ອນ, ຄວາມທຸກຈົນ
ໂດຍລວມມ ກຈະເຊ ື່ອງຊ້ອນອົງປະກອບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນດ້ານການບໍລິໂພກ, ລາຍຮ ບ ແລະ ການແຈກ 
ຢາຍຊ ບພະຍາກອນ.  
 

ເຊິື່ງເຫ ນໄດ້ຢ່າງຊ ດເຈນກວ່າເກົື່າ, ໄດ້ມີຫຼ ກຖານທາງເອກະສານທີື່ດີຂອງການພົວພ ນດ້ານບວກລະຫວ່າງສິດອໍາ
ນາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພສະນາການທີື່ໄດ້ຮ ບການປ ບປຸງ, ແລະ ໃນທາງກົງກ ນຂ້າມ, ການຂາດ
ສິດອໍານາດຂອງແມ່ຍິງສາມາດສົື່ງຜົນກສະທົບໃນການຫຼຸດຜ່ອນສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ 
ແລະ ຂອງຄອບຄົວເຂົາເຈົັ້າ(Quisumbing et al. 2013). ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃນການຄວບຄຸມຄວາມ
ອຸດົມສົມບ ນ, ໃນການຕ ດສິນໃຈກ່ຽວກ ບວິທີການໃຊ້ຈ່າຍລາຍຮ ບ (ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖ ກຈໍາກ ດ) ຂອງຄອບຄົວ, ໃນ
ການຕ ດສິນໃຈວ່າຈະປຸງແຕ່ງອາຫານປະເພດໃດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ໃນການຈໍາກ ດການເຮ ດວຽກໜ ກຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ໃນຊ່ວງຖ ພາ, ໃນການເຂົັ້າເຖິງການຮ ກສາສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ແລະ ລ ກຂອງຕົນ, ໃນການສະໜ ບສະໜ ນລ ກ
ຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນແມ່ນເປ ນພຽງຕົວຊີັ້ວ ດບາງດ້ານຂອງລະດ ບສິດອໍານາດຂອງລາວ, ແລະ ທ ງໝົດ
ເຫົຼື່ານ ັ້ນໄດ້ສົື່ງຜົນໃຫ້ແກ່ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງລວມທ ງຂອງຄອບຄົວ
ຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ.  
 

ຈາກຫຼ ກຖານຈໍານວນຫຼາຍ, ທ ງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ຫ ນວ່າແມ່ຜ ້ທີື່ມີສຸຂະພາບທີື່
ດີກວ່າ, ມີການສຶກສາທີື່ດີກວ່າຈະມີລ ກທີື່ມີສຸຂະພາບທີື່ດີກວ່າ, ມີການສຶກສາທີື່ດີກວ່າ (ທະນາຄານໂລກ 2012). 
ບໍື່ວ່າຈະເປ ນສະຖານະພາບດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງກ່ອນການຖ ພາກໍື່ຕາມ - ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນເຖິງອາຫານ
ການກິນ, ຈໍານວນໜ້າວຽກທີື່ຕ້ອງເຮ ດ, ລະດ ບການສຶກສາ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງ
ລາວ - ໄດ້ມີບົດບາດຕໍື່ການຖ ພາຂອງລາວ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດ ກທີື່ຢ ່ໃນທ້ອງ ແລະ ເດ ກທີື່ກໍາລ ງກິນນົມແມ.່ 
ບາງບົດສຶກສາໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫ ນວ່າ ໂພສະນາການຂອງແມ່ໃນຊ່ວງໄລຍະກ່ອນການຖ ພາເປ ນສ່ວນປະກອບອ ນສໍາຄ ນ
ໃຫ້ແກ່ຜົນໄດ້ຮ ບຂອງການຖ ພາຫຼາຍກວ່າຊ່ວງໄລຍະຖ ພາ ແລະ ໄລຍະໃຫ້ນົມລ ກ, ໃນຂະນະທີື່ການສົື່ງເສີມການ
ໃຫ້ນົມລ ກຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດ ອນເຖິງ 2 ປີ, ໄດ້ກາຍເປ ນການໃຊ້ເວລາເພີື່ມເຕີມ ແລະ ກາຍເປ ນພາລະດ້ານຮ່າງກາຍ
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (ສະບ ບຮ່າງ) 2012). ຫຼ ງຈາກນ ນ ແມ່ຍິງກາຍເປ ນຜ ້ທີື່ມີ
ພາລະບົດບາດອ ນສໍາຄ ນໃນການເບິື່ງແຍງ ແລະ ກະກຽມອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ຜະລິດສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮ ອນ (ການລ້ຽງສ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປ ກຜ ກສວນຄົວ), ແຕ່ເຖິງຂະໜາດນ ັ້ນ
ເຂົາເຈົັ້າຍ ງບໍື່ມີສ່ວນ, ຫຼ  ມີສ່ວນຮ່ວມພຽງເລ ກໜ້ອຍ, ເຂົັ້າໃນການຕ ດສິນໃຈຢ ່ພາຍໃນຄົວເຮ ອນ, ລວມທ ງການ
ຕ ດສິນໃຈວ່າລາຍຮ ບຂອງຄົວເຮ ອນຈະໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດ ຫຼ  ລ ກຄວນໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນຫຼ ບໍື່. ການປະກອບສ່ວນຂອງ
ແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນຄົວເຮ ອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກ ບຄວາມບໍື່ເທົື່າທຽມ ດ້ານການເຮ ດວຽກເຮ ອນ, ແມ່ຍິງເຮ ດວຽກ
ໂດຍບໍື່ໄດ້ຮ ບຄ່າຈ້າງ, ແລະ ແມ່ຍິງຂາດອໍານາດໃນການຕ ດສິນໃຈຢ ່ພາຍໃນຄົວເຮ ອນຂອງຕົນ. 
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b) ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ 

 

 

ປະມານ 15% ຂອງເດ ກນ້ອຍທີື່ເກີດໃໝ່ມີນໍັ້າໜ ກຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ. ເດ ກທີື່ມີອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 2 ປີ, 44% ຂອງເດ ກນ້ອຍລາວທີື່ເກີດຢ ່ເຊດຊົນນະບົດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ບໍື່ປົກະຕິທີື່ບໍື່ສາມາດຟ ັ້ນຟ ໄດ້ ໃນຂະນະທີື່ 30% ມີນໍັ້າໜ ກຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ. 
(ການສໍາຫຼວດຕົວຊີັ້ວ ດທາງສ ງຄົມລາວ, 2012) 

 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງລາວໃຫ້ກໍາເນີດລ ກໃນເກນອາຍຸ 18 ປີ ແລະ 39 % ຂອງແມ່ຍິງ
ລາວກາຍເປ ນແມ່ໃນເກນອາຍຸ 20ປີ 

ປະມານ 15% ຂອງແມ່ຍິງລາວມີນໍັ້າໜ ກຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ເກ ອບ 40% ມີ
ພາວະເລ ອດຈາງໃນເວລາຖ ພາ 

(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 2001 ແຜນງານປ ບປຸງໂພສະນາການຂອງພ ນທະມິດອົງ
ການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມ, n.d.) 

 

ຢ ່ລາວ, 20% ຂອງເດ ກຍິງຢ ່ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ແລະ ເລີື່ມມີລ ກ
ອີກໜຶື່ງປີຕໍື່ມາ 

(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 2005 ແຜນງານປ ບປຸງໂພສະນາການຂອງພ ນທະມິດອົງ
ການຈ ດຕ ັ້ງທາງສ ງຄົມ, n.d.)  

 

ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ, ເກນຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານໂພສະນາການສະແດງໃຫ້ເຫ ນເງ ື່ອນໄຂ
ພ ັ້ນຖານຂອງ 1/3 ຂອງສາຍເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເດ ກທີື່ມີອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ. ອີກດ້ານ

ໜຶື່ງ, ເດ ກນ້ອຍຈະບໍື່ເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດປອດອ ກເສບ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ດ້ວຍ
ສາຍເຫດອ ື່ນໆຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົັ້າບໍື່ຂາດສານອາຫານ 

 (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012). 

 

ເດ ກນ້ອຍທີື່ມາຈາກຄອບຄົວທກຸຍາກ, ມາຈາກກຸມ່ຊົນທີື່ປາກພາສາຊົນເຜົື່າ ແລະ ຜ ້ທີື່ດໍາ
ລົງຊີວິດຢ ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ແລະ ຜ ້ທີື່ມີແມ່ມີລະດ ບການສຶກສາຕໍື່າແມ່ນມີຄວາມເປ ນ

ໄປໄດ້ສ ງ (x5) ທີື່ຈະເສຍຊີວິດກອ່ນຄົບວ ນເກີດຄ ັ້ງທີຫ້າຂອງຕົນ. 
(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012) 

 
 

 

ລ ດຖະທໍາມະນ ນຂອງລາວໄດ້ກໍານົດວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍແມ່ນມີສິດສະເໜີພາບກ ນ. ຄະນະກໍາມະທິ
ການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຢ ່ລາວໄດ້ຮ ບການສ້າງຕ ັ້ງຂຶັ້ນໃນປີ 2002 ເພ ື່ອສົື່ງເສີມສິດທິຂອງ
ແມ່ຍິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ມ ນໄດ້ກໍານົດວ່າແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະຜ ້ທີື່ດໍາລົງຊີວິດຢ ່ຊົນນະບົດ ຫຼ  ເຂດຫ່າງໃກ
ສອກຫຼີກ ແລະ ເປ ນຊຸມຊົນ ຊົນເຜົື່າສ່ວນນ້ອຍ, ເປ ນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດຮຸນແຮງຢ ່ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວ ນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ຄວາມຫຼຸດໂຕນກ ນລະຫວ່າງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍທີື່ມີຢ ່. ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງທີື່ມາຈາກຊຸມຊົນທີື່
ເປ ນຊົນເຜົື່າສ່ວນນ້ອຍກວາມເອົາ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຂະແໜງວຽກກະສິກໍາ  ແລະ ວຽກເຮ ອນ, ແລະ ມີການເຂົັ້າ
ເຖິງເຕ ກໂນໂລຊີທີື່ປະຢ ດແຮງງານມີພຽງເລ ກໜ້ອຍເທົື່ານ ັ້ນ. ເຂົາເຈົັ້າເປ ນຜ ້ສ້າງລາຍຮ ບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາຍຮ ບຕໍື່າ
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ສຸດຂອງສະມາຊິກທຸກໆຫ້າຄົນ. ຄົວເຮ ອນທີື່ມີແມ່ຍິງເປ ນຫົວໜ້າຄອບຄົວແມ່ນມີຄວາມທຸກຍາກກວ່າຜ ້ທີື່ມີຫົວ
ໜ້າຄອບຄົວເປ ນຜ ້ຊາຍ, ແມ່ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມການສຶກສາ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຄົວເຮ ອນ ແລະ ປ ດໃຈອ ື່ນໆ.1 
 

ຢ ່ພາຍໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານເຜົື່າຊົນທີື່ແຕກຕ່າງກ ນ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງອ ນໃຫຍ່ຫຼວງຢ ່ໃນການ
ປະຕິບ ດດ້ານສ ງຄົມ ແລະ ວ ດທະນະທໍາຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສິື່ງນີັ້ກົງກ ນຂ້າມກ ບທ ດສະນະຄະຕິລວມທີື່ຝ ງແໜ້ນ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງຢ ່ໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ງຄົມ, ເຊິື່ງເປ ນການຮ ກສາໄວ້ພາລະບົດບາດດ້ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍທີື່ມີມາແຕ່ດ ື່ງເດີມ ແລະ ໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ໂອກາດທີື່ຫຼດລົງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງໃນລະດ ບ
ໂຮງຮຽນມ ດທະຍົມທີື່ມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶັ້ນກວ່າເກົື່າຕໍື່ຜົນສໍາເລ ດແຕ່ລະຂ ັ້ນຂອງລະດ ບການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະ
ຢ ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ແລະ ຊົນນະບົດ. ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຍ ງເປ ນສິື່ງທີື່ມີຄວາມຮຸນແຮງຢ ່
ຂົງເຂດທີື່ກຸ່ມຊົນເຜົື່າດໍາລົງຊີວິດຢ ່, ເຊິື່ງເປ ນບ່ອນທີື່ແມ່ຍິງມ ກຈະບໍື່ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ດ ື່ງນ ັ້ນຈິື່ງເຮ ດໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າບໍື່ສາມາດເວົັ້າພາສາລາວລຸ່ມໄດ້. ການຂາດທ ກສະດ້ານພາສາເປ ນການຂ ດຂວາງການມີສ່ວນຮ່ວມທີື່ຫ້າວຫ ນ
ຂອງແມ່ຍິງຢ ່ໃນຂະບວນການຕ ດສິນໃຈອີກດ້ວຍ.  
 

ດ້ານສາທາລະນະສກຸ 

ຕົວຊີັ້ວ ດດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນເຖິງຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການໃນ
ດ້ານຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຕົວເລກລວມຂອງອ ດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ (ຈາກ 650 ຕໍື່ການເກດີ 
100,000 ຄົນ ໃນປີ 1995 ມາເປ ນ 357 ໃນປີ 20122), ແຕ່ອ ດຕາດ ື່ງກ່າວຢ ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນສ ງຂຶັ້ນຢ່າງຕໍື່
ເນ ື່ອງກວ່າຢ ່ເຂດຕົວເມ ອງ. ການເຂົັ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພ ນຂອງແມ່ຍິງ, ຜ ້ຊ່ວຍກໍາເນີດລ ກທີື່ມີທ ກ
ສະ, ແລະ ກ່ອນການເກີດ ແລະ ການບໍລິການໃນເວລາເກີດລ ກສຸກເສີນຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໃກສອກຫຼີກມີີ
ຄວາມຂາດເຂີນກວ່າຢ ່ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ຢ ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົື່າແມ່ນຕໍື່າກວ່າຢ່າງເຫ ນໄດ້ຢ່າງຊ ດເຈນ, ຢ ່ໃນຄອບຄົວ
ທຸກຈົນວົັ້າລວມ ແລະ ເວົັ້າສະເພາະຜ ້ທີື່ມີການສຶກສາຕໍື່າ. ການສໍາຫຼວດຕົວຊີັ້ວ ດທາງສ ງຄົມລາວປີ 2012 ໄດ້ພົບວ່າ
ໃນຂະນະທີື່ 79% ຂອງແມຍ່ິງຢ ່ເຂດຕົວເມ ອງເກີດລ ກກ ບທ່ານໝໍ ຫຼ  ພະຍາບານ/ແພດປະດຸງຄ ນຊ່ວຍໃນການ
ເກີດລ ກ, ມີພຽງແຕ່ 29 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງຊົນນະບົດທີື່ໄດ້ຮ ບການດ ແລແບບດຽວກ ນ, ແລະ ສໍາລ ບແມ່ຍິງ
ທີື່ດໍາລົງຊີວິດຢ ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍື່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງທາງລົດ, ຕົວເລກແມ່ນ 11 ສ່ວນຮ້ອຍ. ລະດ ບການດ ແລນີັ້ຍ ງ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນເຖິງລະດ ບຄວາມທຸກຈົນ (87 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວທຸກໆຫ້າຄົນທີື່ຮ ື່ງມີທີື່ສຸດມີ
ທ່ານໝໍ/ແພດພະດຸງຄ ນຊ່ວຍໃນການເກີດລ ກ, ແລະ ມີພຽງແຕ່ 9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວທຸກໆຫ້າຄົນ
ມີທ່ານໝໍ ຫຼ  ພະຍາບານ/ແພດພະດຸງຄ ນຊ່ວຍໃນການເກີດລ ກ) ແລະ ຊົນເຜົື່າ (52 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົື່າ
ລາວໄຕ ເມ ື່ອສົມທຽບກ ບ 15-17 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ມີຕົັ້ນກໍາເນີດມາຈາກຊົນເຜົື່າອ ື່ນໆ). 
 

ການແຕ່ງງານຂອງເດ ກ (ກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ) ເປ ນອ ດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຢ ່ເຂດຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດພ 
ດອຍຂອງລາວ (LSIS,2012; Plan &Child Fund 2011), ແລະ ກ່ອນການຖ ພາຂອງເດ ກໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຕໍື່ຜົນໄດ້ຮ ບຂອງເດ ກເກີດໃໝ່, ໂດຍສະເພາະອ ດຕາສ່ວນທີື່ສ ງກວ່າຂອງນໍັ້າໜ ກເດ ກນ້ອຍທີື່ເກີດໃໝ່. ແມ່
ທີື່ອາຍຸຍ ງນ້ອຍມີຄວາມເປ ນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີື່ຈະຮຽນຈົບ, ແລະ ການເສ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການສຶກສາຕໍື່າຂອງແມ່ຍິງ
ກ ບຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານສຸຂະພາບຕໍື່າຂອງເດ ກນ້ອຍແມ່ນໄດ້ຮ ບການສ້າງເປ ນເອກະສານຢ່າງດີ. ຍິື່ງໄປກວ່ານ ັ້ນ, ໃນ
ເວລາຖ ພາ ແລະ ໄປພ້ອມໆກ ບການມີນໍັ້ານົມແຕ່ໄວໜຸ່ມ, ໂພຊະນາການອ ນຈໍາເປ ນສໍາລ ບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ເດ ກຍິງໄດ້ມີການຍາດແຍ່ງກ ບໂພສະນາການອ ນຈໍາເປ ນສໍາລ ບຕົວອ່ອນໃນມົດລ ກ ແລະ ເພ ື່ອຜະລິດນໍັ້ານົມ. 
 

 

                                                 
1 ການປະເມີນຄວາມທຸກຈົນແບບມສີ່ວນຮ່ວມ, ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ, 2011. 
2 LSIS, ທ ນວາ 2012.  
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ດ້ານການສຶກສາ 

ຄວາມຫຼຸດໂຕນກ ນລະຫວ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນແຄບລົງຢ ່ໃນລະດ ບປະຖົມ ແລະ ມ ດທະຍົມ, 
ແຕ່ສິື່ງທ້າທາຍໃນການລົບລ້າງອ ດຕາດ ື່ງກ່າວແມ່ນຍ ງຄົງມີຢ ່. ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດຢ ່
ໃນເມ ອງທຸກຍາກ, ຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ເປ ນກຸ່ມຊົນເຜົື່າ. ໃນປີ 2013/14, ສໍາລ ບເດ ກຊາຍທຸກໆ 
100 ຄົນ, ມີເດ ກຍິງ 95 ຄົນໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສໍາລ ບຊ ັ້ນມ ດທະຍົມຕອນປາຍຕົວເລກດ ື່ງກ່າວຂອງເດ ກຍິງ
ໄດ້ຫຼຸດລົງເປ ນ 85 ຄົນ. ໃນລະດ ບມະຫາວິທະຍາໄລ, ໄດ້ມີເດ ກຍິງ 60 ຄົນ ທີື່ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ 
ເດ ກຍິງ 80 ຄົນ ໄດ້ເຂົັ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ສໍາລ ບເດ ກຊາຍທຸກໆ 100 ຄົນ (ກະຊວງສຶນສາທິການ ແລະ ກິລາ 
2014). ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍື່ມີເສ ັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງມີການເຂົັ້າເຖິງອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນຊ ັ້ນປະຖົມຕໍື່າທີື່ສຸດ ເຊິື່ງມີພຽງ
ປະມານເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງເດ ກທີື່ລົງທະບຽນເຂົັ້າຮຽນເທົື່ານ ັ້ນ. 17 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດ ກຍິງ (ສົມທຽງກ ບ 11% ຂອງ
ເດ ກຊາຍ) ບໍື່ເຄີຍເຂົັ້າໂຮງຮຽນ (ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ 2012,ໜ້າ 25). 
 

ປ ດໃຈດ້ານກາຍະພາບ, ເຊ ື່ນ: ໄລຍະທາງໄປໂຮງຮຽນທີື່ໃກ້ທີື່ສຸດ, ເສ ັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງໂຮງຮຽນ, ແລະ ມີ
ຫ້ອງນໍັ້າທີື່ແຍກກ ນສໍາລ ບເດ ກຍິງ ແລະ ເດ ກຊາຍ, ເປ ນປ ດໃຈອ ນສໍາຄ ນໃນການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເດ ກຍິງ. ເດ ກຍິງ
ແມ່ນມີຄວາມເປ ນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີື່ຈະເຂົັ້າໂຮງຮຽນແບບບໍື່ຕໍື່ເນ ື່ອງ, ໃນຂະນະທີື່ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຕໍື່ວຽກຄອບ 
ຄົວ ແລະ ວຽກໄຮ່ວຽກນາໄດ້ເຮ ດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງຫ່າງໃກຈາກໂຮງຮຽນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ ັ້ເຄ ື່ອງນຸ່ງຮົື່ມ, ອຸປະ 
ກອນການຮຽນ ແລະ ການສ ນເສຍແຮງງານຂອງເດ ກຍິງຍ ງເປ ນປ ດໃຈໃຫ້ແກ່ການເຂົັ້າໂຮງຮຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 
 

ດ້ານກະສກິໍາ 
ຫຼາຍກວ່າ 71% ຂອງຄົວເຮ ອນຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີື່ໄດ້ຮ ບການລາຍງານດ້ານກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ຫຼ  ການປະມົງ

ເຊິື່ງເປ ນກິດຈະກໍາຫຼ ກຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ວຽກທ ງໝົດເຫົຼື່ານ ັ້ນແມ່ນປະຕິບ ດໂດຍຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ 
(ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ 2012,ໜ້າ36). ຄອບຄົວທີື່ເຮ ດກະສິກໍາທ ງໝົດຍ ງຮ ກສາການ
ແບ່ງແຮງງານຂອງຍິງຊາຍແບບດ ື່ງເດີມເຂົັ້າໃນການປ ກຝ ງ ແລະ ລ້ຽງສ ດເຖິງແມ່ນວ່ານີັ້ເປ ນສິື່ງທ້າຍຢ ່ບາງເຂດກໍື່
ຕາມ. ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວແມ່ຍິງເຮ ດວຽກຢ ່ໄຮ່ນາ (ປ ກຝ ງ, ເສຍຫຍ້າ ແລະ ເກ ບກ ້ຜົນຜະລິດ) ແລະ ອາດຈະລ້ຽງສ ດ
ຂະໜາດນ້ອຍ (ໝ , ສ ດປີກ ແລະ ແບ້). ຜ ້ຊາຍແມ່ນເຮ ດໜ້າທີື່ໃນການເລ ອກໜ້າວຽກກະສິກໍາໃນການໄຖດິນ, 
ການປ້ານຄ ນນາ ແລະ ກະກຽມແນວພ ນ ແລະ ລ້ຽງງົວ ແລະ ຄວາຍ. (ສອນທະວີສ ກ ໃຫ້ສໍາພາດ, ອົງການສຸພາ
ນິມິດ,2014; ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ 2012). ນອກຈາກເວລາທີື່ຈໍາເປ ນສໍາລ ບແມ່ຍິງ
ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາກະສິກໍາແລ້ວ, ແມຍ່ິງຍ ງເຮ ດວຽກເຮ ອນ,ເຊ ື່ນ: ຕ ກນໍັ້າ ແລະ ເກ ບຟ ນ
ເຊິື່ງຍ  ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານກາຍະພາບຂອງແມ່ຍິງ. ແລະ ໃນເມ ື່ອຜ ້ຊາຍບໍື່ສາມາດປ່ຽນແທນ
ຜ ້ຍິງໃນການເຮ ດວຽກເຮ ອນໄດ້ນ ັ້ນ, ມ ນເປ ນສິື່ງທີື່ມ ກເກີດຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆທີື່ເດ ກຍິງຈະເປ ນຜ ້ແບກຫາບວຽກແທນ
ແມ່, ໃນຂະນະທີື່ເດ ກຊາຍທ ງເຮ ດວຽກຢ ່ໄຮ່ນາ (ແຕ່ເຮ ດພຽງສອງສາມຊົື່ວໂມງ) ແລະ ໄປໂຮງຮຽນ (ທະນາຄານ
ໂລກ ແລະ ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ 2012,ໜ້າ 37). 
 

ປ່າໄມ້ຍ ງສ ບຕໍື່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄວາມໝ ັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮ ອນ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ລະຫວ່າງລະດ ການຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ເປ ນຊ ບພະຍາກອນອ ນສໍາຄ ນສໍາລ ບຄອບຄົວຕ່າງໆ. ທ ງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້
ຊາຍເກ ບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແຫ່ງຕ່າງໆ: ແມ່ຍິງມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະເກ ບເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງໃນຂະນະ
ທີື່ຜ ້ຊາຍເປ ນຜ້  ລ່າສ ດ. ເຊິື່ງມີປະລິມານຫຼາຍຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ, ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ທີື່ບໍື່ມີຜະ
ສິດທິພາບ, ແມ່ຍິງໄດ້ລາຍງານວ່າ ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເກົື່າໃນການໄປຊອກເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງທີື່ເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງການນໍາ
ມາເປ ນອາຫານເສີມ ແລະ ສ້າງລາຍຮ ບ (ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພ ດທະນາອາຊີ 2012; Pirotte & 

Gordon 2012). 
 



 13 

c) ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຫ າຍຂະແໜງການເພືື່ອນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ 

 

ການຮ່ວມວາງແຜນຫຼາຍຂະແໜງ, ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຫຼາຍຂະແໜງການຮ່ວມ, ການປະເມີນຫຼາຍຂະແໜງການ
ຮ່ວມ 

     (Levinson & Balarajan 2013)ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງ
   

ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການອີງໃສ່ການວິໄຈຂອງ Levinson ແລະ Balarajan (2013), ແລະ ການຈິໄຈ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າບ ນຍາຍເຖິງວິມີການເຮ ດວຽກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທີື່ນໍາໄປສ ່ການແກໄ້ຂບ ນຫາໂພຊະນາການ. 
Levinson ແລະ Balarajan ບ ນຍາຍເຖິງການປ່ຽນແປງວິທີການເຮ ດວຽກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການນ ບແຕ່ຊຸມປ ີ
1970, ເຊິື່ງພົບວ່າມ ນຈະມີຄວາມທ້າທາຍທີື່ເຮ ດໃຫ້ການປະສານງານອ ນຈໍາເປ ນໃນທົື່ວຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ຜ່ານ
ມາທີື່ບໍື່ແມ່ນການເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໂດຍເພີື່ມຈຸດເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ດ້ານໂພສະນາການໃຫ້ກາຍເປ ນສ ນກາງ 
ຂອງການຢ ່ລອດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງເດ ກ, ອີກເທ ື່ອໜຶື່ງ ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຄົັ້ນຫາຮ ບແບບການ
ຮ່ວມມ  ແລະ ການເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ເພ ື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາໂພຊະນາການໂດຍກົງ (ຜ່ານການ
ແກ້ໄຂບ ນຫາໂພຊະນາການສະເພາະ) ແລະ ເພ ື່ອແກ້ໄຂຕົວກໍານົດໂພຊະນາການ (ຜ່ານການແກ້ໄຂບ ນຫາໂພຊະນາ
ການແບບລວມສ ນ) ຢ ່ໃນຂະແໜງການອ ື່ນໆ.   
 

ຜ ້ຂຽນໄດ້ນໍາສະເໜີກໍລະນີສຶກສາທີື່ປະສົບຜົນສໍາເລ ດຈາກປະເທດເປຣ , ບ ງກຣາເດ ດ ແລະ ບຣາຊິວ. ເຊິື່ງ
ເປ ນຜົນໄດ້ຮ ບຫຼ ກສາມຢ່າງທີື່ປາກົດໃຫ້ເຫ ນຈາກການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົັ້າ. “ຜົນໄດ້ຮ ບອ ນທໍາອິດ, ຄຸນຄ່າຂອງວິທີ
ການເຮ ດວຽກແບບ ລວມສ ນ, ເຊິື່ງໂພຊະນາການສະເພາະ ແລະ ການແກໄ້ຂບ ນຫາໂພສຊະນາການແບບລວມສ ນ
ທີື່ໄດ້ຮ ບການປະສົມປະສານແມ່ນເປົັ້າໝາຍອ ນດຽວກ ນໃສ່ເຂດພ ັ້ນທີື່ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຊາກອນທີື່ຢ ່ໃນພ ນ
ທີື່ດ ື່ງກ່າວ.... ຜົນໄດ້ຮ ບອ ນດ ບສອງ, ຄວາມສໍາຄ ນຂອງຜົນໄດ້ຮ ບແມ່ນມີພ ັ້ນຖານມາຈາກອົງການຈ ດຕ ັ້ງຂ ັ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນຂອງລ ດຖະບານທີື່ມີພະນ ກງານທີື່ໄດ້ຮ ບການຄ ດເລ ອກເພ ື່ອຊຸກຍ ້ດ້ານຕ ັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮ ບຜິດຊອບ
ຫຼາຍກວ່າເກົື່າເພ ື່ອຜົນໄດ້ຮ ບຕ່າງໆ... ຜົນໄດ້ຮ ບອ ນດ ບທີສາມ, ຄວາມສໍາຄ ນຂອງການຂົນຂວາແລະ ການຊຸກຍ ້
ຂອງອົງການຈ ດຕ ັ້ງສ ງຄົມທີື່ມີຄວາມຍ ນຍົງ..ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນດ້ານການເມ ອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີື່ເປ ນຂໍັ້ຜ ກມ ດໃນ
ການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ... ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນຄວາມພຽງພໍດ້ານງົບປະມານ...”3. 
ວຽກດ ື່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫ ນການພ ດທະນາວິທີການເຮ ດວຽກຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
 

Levinson ແລະ Balarajan ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າວິທີການເຮ ດວຽກແບບລວມສ ນ “ເປ ນການນໍາໃຊ້ການຮ່ວມມ 
ລະຫວ່າງໂພສະນາການສະເພາະ ແລະ ການແກໄ້ຂບ ນຫາໂພສະນາການແບບລວມສ ນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ...
ການກໍານົດພ ັ້ນທີື່ເປົັ້າໝາຍເປ ນສິື່ງສໍາຄ ນ....ຍ້ອນວ່າເປ ນພ ັ້ນທີື່ເປົັ້າໝາຍຂອງປະຊາກອນກຸມ່ສ່ຽງທີື່ຈະມີລາຍ
ຮ ບຕໍື່າ...“. ຈຸດເນ ັ້ນໝ ກເພີື່ມເຕີມຂອງ Levinson ແລະ Balarajan ໄດ້ພົບວ່າ: 
 

 ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມບໍື່ຈໍາເປ ນຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ໂພສະນາການ. ນໍັ້າບາດານທີື່ສະອາດ, ຫ້ອງນໍັ້າທີື່ມີສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການ
ຮ ກສາຄວາມສະອາດເປ ນສິື່ງທີື່ມີຄວາມຈໍາເປ ນ 

                                                 
3 ສາມາດເບິື່ງບົດລາຍງານສະບ ບເຕ ມໄດ້ທີື່ http://scalingupnutrition.org/news/addressing-

malnutrition-multisectorally-what-have-we-learned-from-recent-international-

experience#.VMdcJ2AR7mI 

http://scalingupnutrition.org/news/addressing-malnutrition-multisectorally-what-have-we-learned-from-recent-international-experience#.VMdcJ2AR7mI
http://scalingupnutrition.org/news/addressing-malnutrition-multisectorally-what-have-we-learned-from-recent-international-experience#.VMdcJ2AR7mI
http://scalingupnutrition.org/news/addressing-malnutrition-multisectorally-what-have-we-learned-from-recent-international-experience#.VMdcJ2AR7mI
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 ປະຊາສຶກສາ, ການແຈ້ງເຕ ອນທີື່ດີກວ່າເກົື່າ, ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງທີື່ໄດ້ຮ ບການສົື່ງເສີມແມ່ນຜົນ
ປະໂຫຍດທີື່ສໍາຄ ນທີື່ສຸດຂອງແຜນງານສຶກສາ. ໂພສະນາການສຶກສາ, ການປ ກຜ ກໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ແຜນງານອາຫານເສີມເພ ື່ອນ ກຮຽນ ເປ ນຊ່ອງທາງໃນໄລຍະຍາວສໍາລ ບການປ ບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ. 

 ການແກ້ໄຂບ ນຫາໂພຊະນາການສະເພາະເປ ນສິື່ງຈໍາເປ ນ 

 ການປົກປ້ອງທາງສ ງຄົມ, ໄປພ້ອມໆກ ບການໃຫ້ຄາໍປຶກສາທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ການປ່ຽນລາຍຮ ບໄປສ ່ການມີ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພຊະນາການທີື່ດີກວ່າເກົື່າ, ສາມາດກາຍເປ ນສິື່ງທີື່ມີປະໂຫຍດໄດ້ 

 ກະສິກໍາເປ ນຂະແໜງທີື່ມີຄວາມທ້າທາຍທີື່ສຸດ. Levinson ແລະ Balarajan ແນະນໍາວ່າແຜນງານກະສິ
ກໍາຄວນເປ ນໂຄງການທີື່ເນ ັ້ນໃສ່ໂພຊະນາການທີື່ລະອຽດອ່ອນ. ແຜນງານເຫົຼື່ານ ັ້ນຄວນເນ ັ້ນໃສ່ການ
ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກທີື່ຫຼາກຫຼາຍ; ຄວນເລ ງໃສ່ພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ 
ແລະ ວິທີການເພີື່ມຜະສິດທິພາບຂອງວຽກນີັ້; ໂດຍນໍາໃຊ້ພະນ ກງານສົື່ງເສີມກະສິກໍາເຂົັ້າໃນການເຜີຍແຜ່
ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານອ ນສໍາຄ ນ; ແລະ ເນ ັ້ນໃສ່ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ສຸມໃສ່ແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮ ດ
ງານທໍາ. 

 

ວຽກງານດ ື່ງກ່າວນີັ້ ໄດ້ແຈ້ງການເຖີງບ ນບ ນດາຂະແໜງການວິທີການຕ່າງຽຂອງການພ ດທະນາໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 

ໃນປີ 2013, ລ ດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພ ດທະນາ, ລວມທ ງອົງການຈ ດຕ ັ້ງສ ງຄົມ, ໄດ້
ພ ດທະນາແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ. ແຜນງານດ ື່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ຮ ບການສ້າງຂຶັ້ນໂດຍປະຕິບ ດຕາມການ
ອະນຸມ ດໃນການສ້າງຕ ັ້ງເປ ນຄ ັ້ງທໍາອິດ, ຄະນະກໍາມາທິການລະດ ບຊາດດ້ານໂພຊະນາການຈາກຫຼາຍກະຊວງ (ດໍາ
ລ ດນາຍົກລ ດຖະມົນຕີສະບ ບເລກທີ 065/21), ເຊິື່ງເປ ນການສະໜອງໂຄງສ້າງການປົກຄອງສໍາລ ບການຮ່ວມມ 
ຂອງຫຼາຍກະຊວງຢ ່ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ. ສ ນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດເປ ນກອງເລຂາໃຫ້ແກ່
ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເຮ ດໜ້າທີື່ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດການດໍາເນີນແຜນງານຄໍັ້າ
ປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.  

ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການເປ ນສ ນກາງໃຫ້ແກ່ວິທີການເຮ ດວຽກ
ແບບລວມສ ນ. ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການກໍານົດ 22 ບ ລິມະສິດ ການແກ້ໄຂ
ບ ນຫາໃນທົື່ວ 3 ຂະແໜງການ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ (14), ການ
ສຶກສາ (4) ແລະ ກະສິກໍາ (4) (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A). ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການໄດ້ກໍານົດການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂດຍອີງໃສ່ຫຼ ກຖານ, ການແກໄ້ຂບ ນຫາທີື່ມີຜົນໄດ້ຮ ບສ ງຢ ່ໃນທຸກໝ ່
ບ້ານຂອງເມ ອງທີື່ໄດ້ຮ ບການຄ ດເລ ອກທີື່ມີເປົັ້າໝາຍໃສ່ພ ັ້ນຖານຄວາມທຸກຈົນ, ຄວາມບໍື່ໝ ັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການ. ຮ ບແບບລວມສ ນແມ່ນອີງໃສ່ການວາງແຜນຮ່ວມກ ນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, 
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ, ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ. ເມ ອງເປົັ້າໝາຍມີດ ື່ງລຸ່ມ
ນີັ້:  

ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ແຂວງຫົວພ ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຂວງເຊກອງ ຫຼວງນໍາ ັ້ທາ ອຸດົມໄຊ ສາລະວ ນ 
ໃໝ່ ຊຽງຄໍັ້ ຄໍາ ລາມາມ ສິງ ງາ ຕາໂອ້ຍ 
ສໍາພ ນ ວຽງທອງ ໜອງແຮດ ກະລຶມ ລອງ ແບ່ງ ເລົື່າງາມ 
ຍອດອ  ຫົວເມ ອງ ຄ ນ ດ ກຈຶງ ວຽງພ ຄາ ຮຸນ ສະໝ້ວຍ 
 ຊໍາໃຕ້ ພ ກ ດ  ນາແລ ປາກແບງ  
 ສົບເບົາ      
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ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານສະບ ບນີັ້, ກອງປະຊຸມວາງແຜນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ I ໄດ້ເລີື່ມຕົັ້ນ
ໃນສາມແຂວງ (ສາລະວ ນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງນໍັ້າທາ). 
 

3. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສັງກັດລັດຖະບານທີື່ເຮດັວຽກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ  
 

ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານ, ໂດຍການຮ່ວມມ  ແລະ ຮ ດວຽກຮ່ວມກ ບລ ດຖະບານລາວ, ໄດ້
ເຮ ດວຽກຢ ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ, ການສຶກສາ ແລະ ກະສິ
ກໍາຢ ່ໃນ ສປປ ລາວມາເປ ນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົັ້າໄດ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາວິທີການເຮ ດວຽກທີື່ມີ
ຜະສິດທິຜົນເພ ື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຜ່ານກິດຈະກໍາໂພຊະນາ
ການສະເພາະ ແລະ ໂພສະນາການທີື່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຜ່ານແຜນງານຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານສະບ ບນີັ້ຈະສະຫຼຸບຫຍໍັ້
ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ສະໜອງຄໍາສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ອົງການຈ ດຕ ັ້ງສາກົນທີື່ບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານອ ື່ນໆທີື່
ກໍາລ ງເຮ ດວຽກຢ ່ໃນບ ນດາຂະແໜງການດ ື່ງກ່າວ, ໂດຍເນ ັ້ນໃສ່ການສົື່ງເສີມພາລະບົດບາດອ ນສໍາຄ ນດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 
 

 

4. ແຜນປະຕິບັດງານລະດັບຊາດດ້ານການຄໍັ້າປະກັນດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາ
ການແຫ່ງຊາດຂອງຫ າຍຂະແໜງການ 

 

a) ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ແຜນງານຄໍັ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການ 

 

ການແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ໄດ້ກໍານົດຢ ່ພາຍໃນຂະແໜງກະສິກໍາຢ ່ໃນແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການມີ: 
 

1. ການຜະລິດ ແລະ ການສົື່ງເສີມການປ ກພ ດເປ ນສິນຄ້າທີື່ຫຼາກຫຼາຍ (ລວມທ ງການປ ກຜ ກສວນຄົວ, ພ ດ
ສະໜຸນໄພທີື່ເປ ນຢາ, ການປ ກພ ດຕະກ ນຖົື່ວ ແລະ ອ ື່ນໆ) ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ເສ ື່ອມໂຍງກ ບ
ໂພຊະນາການສຶຶກສາ. 

2. ການຜະລິດ ແລະ ການສົື່ງເສີມການລ້ຽງ 
ແລະ ຮ ກສາສຸຂະພາບສ ດຂະໜາດນ້ອຍ 
(ເນ ັ້ນໃສ່ສ ດປີກ, ໝ  ແລະ ອ ື່ນໆ) 

3. ປ ບປຸງການຈ ດການ ແລະ ສົື່ງເສີມການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານເພ ື່ອປ ບປຸງການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານ
ສະບຽງອາຫານຕະຫຼອດປີ 

4. ສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ສົື່ງເສີມກິດຈະກໍາ
ສ້າງລາຍຮ ບສໍາລ ບຜະລິດກະສິກໍາຕົວແບບ 
ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງລວມທ ງຢາສະໝຸນ
ໄພ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ກ້່ຽວກ ບຮ ບ
ແບບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ 

 

 ຮ ບພາບໂດຍ: ອົງການແພລນສາກົນປະຈໍາສປປລາວ  
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ຢ ່ໃນແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ການປ ກຜ ກສວນຄົວ ແລະ ການລ້ຽງສ ດ
ຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຖ ກກໍານົດເປ ນວິທີການພ ັ້ນຖານຂອງການເພີື່ມການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮ ອນ 
ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານທີື່ຫຼາກຫຼາຍຢ ່ໃນຄອບຄົວຕ່າງໆທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ4, ລວມທ ງເປ ນວິທີການພ ັ້ນຖານຂອງ
ການສ້າງລາຍຮ ບ ແລະ  ຕາມລໍາດ ບ, ການສ້າງອໍານາດໃນການຕ ດສິນໃຈຂອງແມ່ຍິງຢ ່ໃນບ ນດາຄົວເຮ ອນເຫົຼື່ານ ັ້ນ 
(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2011 ໃນການເປ ນຄ ່ຮ່ວມງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການ
ພ ດທະນາ 2013) 5. ການຊ່ວຍເຫຼ ອລວມມີ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກ ບຄວາມສໍາຄ ນຂອງການສະໜອງຜ ກ, ໝາກ
ໄມ້, ໄຂ່ ແລະ ຊີັ້ນທີື່ຜະລິດໄດ້ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພ ນ ແລະ ເດ ກໜຸ່ມ.6 (ຄ ່ຮ່ວມງານອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດເພ ື່ອການພ ດທະນາ 2013, ໜ້າ 10). 
 

ຄວາມສ່ຽງຕໍື່ການຂາດແຄນອາຫານຂອງຄົວເຮ ອນທຸກຍາກໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນເມ ື່ອການເຂົັ້າເຖິງທີື່ດິນ ແລະ ຊ ບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດຫຼຸດລົງ, ແລະ ໃນທາງກົງກ ນຂ້າມ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫຼຸດລົງເມ ື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ
ການດໍາລົງຊີວິດໄດ້ນ ບມ ັ້ສ ງຂຶັ້ນກວ່າເກົື່າ. ໄດ້ມີຫຼາຍບ ນຫາທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານ
ສະບຽງອາຫານຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກຢ ່ ສປປ ລາວ. 
 
 ການເຂົັ້າເຖິງຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນສາຍເຫດຕ່າງໆ, ລວມທ ງການຕ ດໄມ້, ການຫ ນປ່ຽນ

ການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍໄປສ ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ເພ ື່ອເປ ນສິນຄ້າ, ການຍົກຍ້າຍຖິື່ນຖານ ແລະ ການ
ສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ. 

 ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສິກອນທີື່ມີການຜະລິດເພ ື່ອລ້ຽງຊີບແມ່ນຍ ງຕໍື່າ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ ໄດ້ມີ
ໂຄງການສ້າງທາງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍໂຄງການທີື່ຫຼຸດຜ່ອນການໂດດດ່ຽວຈາກຕະຫຼາດ. 

 

 

I. ວິທີການປະຕິບດັທີື່ໄດຮ້ັບຜົນສໍາເລັດຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ  
 

i.   ການສ້າງຕັັ້ງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພຊະນາການ (WINGS) 

 
ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພສະນາການເປ ນວິທີການອ ນໜຶື່ງທີື່ໄດ້ຮ ບການອອກແບບໂດຍອົງການແຄຮ ສາກົນ ປະຈາໍ 

ສປປ ລາວ ໂດຍການຮ່ວມມ ກ ບສ ນກາງສະຫະພ ນແມ່ຍິງເພ ື່ອແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ມີຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງ
ພ ັ້ນທີື່ຢ່  ໃນຊີວິດຊຸມຊົນທີື່ເຂົາເຈົັ້າສາມາດແກ້ໄຂບ ນຫາເຫົຼື່ານີັ້ (Hackman & Santolaria 2013). ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມ
ໂພຊະນາການຍ ງເປ ນສ ນກາງສໍາລ ບຄວາມຮ ້ອ ນໃໝ່ ແລະ ທ ກສະຊີວິດສໍາລ ບທ ງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ ຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍກ ບການເຈລະຈາຕໍື່ລອງ, ໂພຊະນາການ (ການເສ ື່ອມໂຍງກະສິກໍາ 
ແລະ ການຈ ດການຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກ ບໂພສະນາການ )ແລະ ການສ້າງລາຍຮ ບ. ຫຼາຍອົງການຈ ດຕ ັ້ງ
ສາກົນບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານໂດຍຮ່ວມກ ບສະມາຄົມບໍື່ຫວ ງຜົນກໍາໄລທ້ອງຖິື່ນ (ອົງການແຄຮ, Agrisud, GAA, 

IRD, DED, CKSA, Helvetas, Word Renew,CCL ) ໄດ້ເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນກ່ຽວກ ບໂຄງການຕ່າງໆໂດຍນໍາ
ໃຊ້ວິທີການເຮ ດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພຊະນາການ. 
                                                 
4 A DFID-ທີື່ໃຫ້ທຶນສຶກສາຜົນກະທົບຮອບດ້ານຂອງການແກ້ໄຂບ ນຫາດ້ານກະສິກໍາຕໍື່ໂພຊະນາການໄດ້ພົບວ່າ, ໂດຍຍົກເວ ັ້ນບາງກໍລະນີ, ການປ ກຜ ກ
ສວນຄົວໄດ້ເພີື່ມການບໍລິໂພກໝາກໄມ້ ແລະ ຜ ກ ແລະ, ໄດ້ຫ ນໄປສ ່ການກິນອາຫານທີື່ມີໂພຊະນາການ (Massett E et al, 2012.)  
5 ການປະເມີນຜົນແຜນງານ MDG/F ຢ ່ປະເທດບ ງກຣາເດ ດໄດ້ພົບວ່າການປ ກຜ ກສວນຄົວໄດ້ຊ່ວຍກຸ່ມເປົັ້າໝາຍທີື່ມີລາຍຮ ບຕໍື່າເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນ
ການຕ ດສິນໃຈອ ນສໍາຄ ນຂອງແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງຢ ່ໃນພ ັ້ນທີື່ໂຄງການທີື່ໄດ້ຮ ບການຊ່ວຍເຫຼ ອເຫົຼື່ານ ັ້ນ, 42.7% ທີື່ມີຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນໃນພາລະບົດບາດການ
ຕ ດສິນໃຈຢ ່ໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເພີື່ມຂຶັ້ນເມ ື່ອສົມທຽໃສ່ປີທີື່ຜ່ານມາ. ອ ດຕາສ່ວນການສົມທຽບຢ ່ໃນການຄວບຄຸມພ ັ້ນທີື່ແມ່ນ 4.3% 
(Levinson and Hussain, 2013)  
6ການປະເມີນຮ ບແບບການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດໂພຊະນາການໂດຍເນ ັ້ນໃສ່ອາຫານໄດ້ພົບວ່າການຜະລິດຮ່ວມກ ບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາເຫົຼື່ານ ັ້ນເປ ນການຊຸກຍ ້
ຜະສິດທິຜົນອ ນສໍາຄ ນ (Ruel, 2001.) 
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ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພສະນາການໄດເ້ອົາແມ່ຍິງໃນໝ ່ບ້ານມາລວມກ ນ, ‘ອ້ອມໝໍັ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ’, ເພ ື່ອສະໜ
ອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກ ບການກະກຽມອາຫານໂພຊະນາການລົດຊາດດີໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດ ກນ້ອຍທີື່ຫາກໍື່
ເຊົານົມແມ່, ໂດຍນໍາໃຊ້ອາຫານຕາມລະດ ການທີື່ຫາໄດ້ຢ ່ໃນໝ ່ບ້ານ, ແລະ ຈໍາກ ດອາຫານທີື່ຕ້ອງໄດ້ຊ ັ້ຈາກແຫຼື່ງ
ອ ື່ນ. ເປົັ້າໝາຍດ ື່ງກ່າວແມ່ນເພ ື່ອສະໜ ບສະໜ ນແມ່ຍິງໃຫ້ສາມາດຕ ດສິນໃຈວ່າຊ ບພະຍາກອນຕ່າງໆ (ຄົວເຮ ອນ) 
ຈະຖ ກນໍາໃຊ້ແນວໃດ. ໃນຂະນະທີື່ກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເນ ັ້ນໃສ່ດ້ານໂພຊະນາການ, ລວມທ ງວິທີການຜະລິດອາຫານດ້ວຍ
ຕົນເອງ (ໜອງປາ, ການປ ກພ ດ ແລະ ອ ື່ນໆ), ພວກເຂົາເຈົັ້າຍ ງໄດ້ຮ ບການຊຸກຍ ້ໃຫ້ພິຈາລະນາດ້ານອ ື່ນໆທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົັ້າທີື່ທ ງສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ດ້ານໂພຊະນາການເຊ ື່ນ: ການເຮ ດວຽກໜ ກ, ການ
ສ້າງລາຍຮ ບ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ເປົັ້າໝາຍຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພຊະນາການແມ່ນເພ ື່ອຕອບໂຕ້ບ ນຫາ
ຕ່າງໆທີື່ສະເໜີໂດຍແມ່ຍິງເອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂຄງການໄດ້ເສ ື່ອມໂຍງແມ່ຍິງກ ບພະນ ກງານສາທາຂ ັ້ນເມ ອງ ເພ ື່ອ
ຄວບຄຸມການມີລ ກ, ແລະ ເສ ື່ອມໂຍງກ ບການກວດສຸຂະພາບສໍາລ ບແມ່ ແລະ ເດ ກ. ໂຄງການດ ື່ງກ່າວໄດ້ສະໜອງ
ລໍັ້ຂົນເຄ ື່ອງເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຮ ດວຽກຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ ໂຄງການດ ື່ື່ງກ່າວຍ ງໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກ ບ
ການປ ກກະເຟເຊິື່ງເປ ນໂອກາດອ ນສໍາຄ ນໃນການສ້າງລາຍຮ ບ. ໂຕແມ່ຍິງເອງໄດ້ເຫ ນດີກ ບຜ ້ທີື່ຢ ່ໃນກຸ່ມຂອງຕົນ, 
ເຫ ນດີກ ບຫົວຂໍັ້ການສົນທະນາ ແລະ ສິື່ງສະໜ ບສະໜ ນ ຫຼ  ການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານວິຊາການທີື່ເຂົາເຈົັ້າຈະຂໍການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອ.  
  

ອົງການສາກົນບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານທີື່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດການແກ້ໄຂບ ນຫາດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສ້າງລາຍ
ຮ ບໂດຍນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງຫຼາຍຂະແໜງການທີື່ປະສົມປະສານບວກກ ບການພ ດທະນາພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ (ການສະໜອງນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ທາງຍ່າງ/ຖະໜົນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ລະບົບ
ຊົນລະປະທານ), ກ ບກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງທີື່ດິນ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ອົງປະກອບດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກ, ອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການທີື່ເສ ື່ອມສານໄດ້ຮ ບການອອກແບບມາເພ ື່ອຮ ບປະກ ນວ່າຍຸດທະສາດເຫົຼື່ານ ັ້ນ
ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການເຮ ດວຽກໜ ກຂອງແມ່ຍິງ.  
 

ການປະເມີນຜົນວິທີການເຮ ດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພຊະນາການໄດ້ຮ ບຮ ້ວ່າ ບໍື່ມີຮ ບແບບການແກ້ໄຂ
ບ ນຫາການເສ ື່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍຢ ່ໃນການຈ ດຕ ງປະຕິບ ດໂຄງການທີື່ຕາຍຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມຄວາມສໍາ
ຄ ນແມ່ນ:  
 

 ວິທີການເຮ ດວຽກສໍາລ ບຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຕ ັ້ງເປົັ້າໝາຍໃສ່ແມ່ຍິງ 
 ການນໍາໃຊ້ “ຫຼ ກການ 4L” ເຊ ື່ນ: ຄວາມສ່ຽງຕໍື່າ, ຮຽກຮ້ອງເຖິງການລົງທຶນຕໍື່າ, ໄລຍະເວລາສ ັ້ນສໍາລ ບການ

ຜະລິດ/ສ້າງລາຍຮ ບ ແລະ ການແຂ່ງຂ ນບໍື່ສ ງ. 
 ການກໍານົດຄອບຄົວທຸກຈົນທີື່ສຸດທີື່ມີຈໍານວນແຮງງານໜ້ອຍ ແລະ ມີເປົັ້າໝາຍໃສ່ກິດຈະກໍາສະເພາະສໍາລ ບ

ເຂົາເຈົັ້າ. 
 ນໍາໃຊ້ການສາທິດທີື່ໄດ້ຮ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂດຍຄອບຄົວທຸກຈົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜ ້ທຸກຍາກຕົວ

ແບບ. 
 ການນໍາໃຊ້ວິທີການເຮ ດວຽກທີື່ພິຈາລະນາເຖິງລະດ ບການສຶກສາຕໍື່າ. 
 

 

ii. ການນໍາໃຊ້ນັກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປັນແມຍ່ິງ 
 

ອົງການຮາເວຕ ດສ ເຫ ນວ່ານ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນເພດຍິງມີ ‘ການຟ ງ’ ທີື່ດີກວ່າ ‘ການບອກ’ ແລະ ມີ
ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງກະສິກອນເພດຍິງໄດ້ດີກວ່າ. ເຂົາເຈົັ້າເຫ ນວ່ານ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງມີ
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ຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ການເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ບ ເພດຍິງ ແລະ ການຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖິງຂອງກິດຈະກໍານອກເໜ ອຈາກ
ກະສິກອນເພດຊາຍ(Munankami 2014). 

 

ປ ດຈຸບ ນຈໍານວນນ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງແມ່ນມີໜ້ອຍ (ປະມານ 20%) ແລະ ໄດ້ມີຈໍານວນ
ພຽງໜ້ອຍດຽວເທົື່ານ ັ້ນທີື່ເຮ ດວຽກຢ ່ພາກສະໜາມ ( ປະມານ 5%) (Munankami 2014). ພວກເຂົາເຈົັ້າ
ເຫົຼື່ານ ັ້ນໄດ້ເຮ ດວຽກຢ ່ໃນຫ້ອງການເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວຽກທີື່ພົວພ ນຖິງວຽກບໍລິຫານ, ຫຼ  ແມ້ແຕ່ການເສີີບນໍັ້າຊາ/
ກາເຟ, ແທນທີື່ຈະເປ ນການເຮ ດວຽກທີື່ໄດ້ຮຽນມາຈາກວິທະຍາໄລການກກະເສດ.  
 

ເພ ື່ອເປ ນການສະໜ ບສະໜ ນນ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ ແລະ ເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ຢ ່ໃນແຜນງານຕ່າງໆ, ອົງການຮາວິຕ ດສໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບົບໂກຕາສໍາລ ບພະນ ກງານສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນ
ແມ່ຍິງ. ເຊິື່ງແມ່ນ, ໂຄງການມີເປົັ້າໝາຍສ້າງພະນ ກງານສົື່ງເສີມ 1 ໃນ 3 ໃຫ້ເປ ນແມ່ຍິງຢ ່ລະດ ບເມ ອງ ແລະ ລະດ ບ
ແຂວງ. ສິື່ງນີັ້ໄດ້ສົື່ງຜົນໃຫ້ມີການເພີື່ມຈໍານວນນ ກສົື່ງເສີມທີື່ເປ ນແມ່ຍິງຢ່  ພາກສະໜາມໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. 
 

ເພ ື່ອເປ ນການແກ້ໄຂບ ນຫາຄວາມປອດໄພຂອງນ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ, ອົງການຮາວີຕ ດສ ໄດ້
ປະຕິບ ດມາດຕະການຄວາມປອດໄພແບບງ່າຍດາຍ,ເຊ ື່ນ: ການເຮ ດວຽກ ແລະ ການເດີນທາງເປ ນທີມທີື່ມີ
ສະມາຊິກສອງຄົນ. ສິື່ງນີັ້ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດຂອງນ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງໃນ
ການເດີນທາງເຊິື່ງເປ ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງວຽກເຂົາເຈົັ້າ (Muankami 2014). ການປ ບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂດຍ
ສະເພາະເສ ັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ, ຍ ງໄດ້ເຮ ດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກກວ່າເກົື່າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການລົງເຮ ດວຽກພາກສະ
ໜາມ, ແລະ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນ ກສົື່ງເສີມ (ຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ) ໃນການລົງເຮ ດວຽກຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົື່າ.  
 

iii. ວິທີການການເສືື່ອມໂຍງດາ້ນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກັບໂພຊະ
ນາການທີື່ເນັັ້ນໃສ່ການເຮດັວຽກໜັກຂອງແມຍ່ິງ  
 

ຄວາມກ ງວົນອ ນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການແກ້ໄຂບ ນຫາແມ່ນການເນ ັ້ນໃສ່ແມ່ຍິງຢ ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ໂດຍ
ສະເພາະການປ ກຜ ກສວນຄົວ, ການລ້ຽງສ ດຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ການສ້າງວຽກເຮ ດງານທໍາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເປ ນສິື່ງ
ທີື່ກິດຈະກໍາເຫົຼື່ານ ັ້ນສາມາດເຮ ດໄດ້, ຖ້າບໍື່ໄດ້ຮ ບການວາງແຜນ ແລະ ຈ ດຕ ງປະຕິບ ດຢ່າງລະມ ດລະວ ງ, ນໍາໄປສ ່
ການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງການເຮ ດວຽກຂອງແມ່ຍິງທີື່ໜ ກຢ ່ແລ້ວ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜ ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ຮ ບຜິດຊອບໃນການ
ກະກຽມທີື່ດິນ ແລະ ຊ ັ້ແນວພ ນ, ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງເປ ນຜ ້ຫົດນໍັ້າ ແລະ ເກ ບກ ້ຜົນຜະລິດ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ໃຊ້
ເວລາຫຼາຍ, ໃຊ້ກໍາລ ງຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮ ດເປ ນປົກກະຕິ, ແລະ ບາງຄ ັ້ງຕ້ອງໄດ້ເຮ ດທຸກມ ັ້ (Munankami 

2014). 
 

ວິທີການການເສ ື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກ ບໂພຊະນາການ - ທີື່ເສ ື່ອມໂຍງ
ກະສິກໍາ, ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ - ແມ່ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບໍື່ໃຫ້ເປ ນການເພີື່ມວຽກໃຫ້ແກ່
ແມ່ຍິງ. ສິື່ງນີັ້ສາມາດເຮ ດໄດ້ໂດຍການນໍາເອົາທ ງຜ ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງເຂົັ້າສ ່ໜ້າວຽກ, ເຊິື່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົື່ງຜົນເຮ ດ
ໃຫ້ຜ ້ຊາຍເຮ ດໜ້າທີື່ຢ່າງຫ້າວຫ ນກວ່າເກົື່າໃນການສະໜ ບສະໜ ນສິື່ງທີື່ເຄີຍເປ ນວຽກຂອງແມ່ຍິງມາກ່ອນ. ການ
ປ ບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລວມທ ງການເຂົັ້າເຖິງໂຮງສີເຂົັ້າ, ລົດໄຖນາ (ເພ ື່ອຂົນຟ ນ) ທີື່ດີກວ່າເກົື່າ, ເຕົານໍັ້າມ ນທີື່ມີ
ຜະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບສະໜອງນໍັ້າລະດ ບໝ ່ບ້ານໄດ້ສົື່ງຜົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການເຮ ດວຽກໜ ກຂອງແມ່ຍິງຢ ່
ພ ັ້ນທີື່ດ ື່ງກ່າວເຊ ື່ນ ການສີເຂົັ້າ, ການຂົນນໍັ້າ, ການເກ ບຟ ນ, ການຊ ກເຄ ື່ອງ ແລະ ການເຮ ດວຽກເຮ ອນທ ງໝົດ
(Stoeber et al. 2013, ໜ້າ 20).   
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ໃນຂະນະທີື່ວິທີການການເສ ື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກ ບໂພຊະນາການ
ຂ ດຂວາງການເພີື່ມວຽກຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ທ້າທາຍຕໍື່ພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍທີື່ມີມາແຕ່ດ ື່ງເດີມ, 
ແລະ ໄດ້ມີຫຼ ກຖານຈໍານວນໜຶື່ງທີື່ຊີັ້ໃຫ້ເຫ ນພາຍຫຼ ງທີື່ໄດ້ຮ ້ວຽກຂອງແມ່ຍິງແລ້ວ, ຜ ້ຊາຍແມ່ນມີຄວາມພ້ອມໃນ
ການປະກອບ ສ່ວນເຂົັ້າໃນກິດຈະກໍາ
ຂອງຄົວເຮ ອນຫຼາຍກວ່າເກົື່າ 
(Rusinow 2014),  ນອກຈາກນ ັ້ນຍ ງ
ມີຫຼ ກຖານວ່າຜ ້ຊາຍຮ ້ສຶກວ່າການ
ຫຼຸດຜ່ອນໜ້າວຽກຂອງແມ່ຍິງຄວນໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ເຮ ດຊ່ວຍກ ນ, ນອກເໜ ອ
ຈາກພາລະບົດບາດໃນການເຮ ດວຽກ
ຂອງຜ້  ຊາຍເຊ ື່ນ: ການຕ ດໄມ້ຢ ່ໃນປ່າ, 
ການຂົນໄມ້ກ ບມາເຮ ອນ ແລະ ການ
ປຸກເຮ ອນ (Stoeber et al. 2013).  
 

 
ຮ ບພາບໂດຍ: ອົງການແພລນສາກົນປະຈໍາສປປລາວ  

 

 

II. ບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາອອກແບບ ຫ ື ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢູ່
ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ     
 

i. ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກແ່ມ່ຍິງໃນການສ້າງລາຍຮັບ 
 

ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ລາຍຮ ບທີື່ຄຸ້ມມຄອງໂດຍ
ແມ່ຍິງຜ່ານການຈ້າງງານມີຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານຕໍື່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຫຼາຍກວ່າລາຍຮ ບທີື່ຜ ້
ຊາຍຫາໄດ້. ໃນຂະນະທີື່ສິື່ງນີັ້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫ ນປະສົບການຢ ່ໃນຫຼາຍປະເທດ, ບົດລາຍງານຂອງອົງການແຄຮ 
ນາໆຊາດ, ອົງການກະເສດ ແລະ ອາຫານແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວກ່ຽວກ ບ 
ແມ່ຍິງ, ອາຫານ ແລະ ທີື່ດິນ: ຄວາມເຂົັ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກ ບໂພຊະນາການ, ການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານ
ອາຫານ ແລະ ການປ ບປຸງຊຸມຊົນຢ ່ໃນ 
ສປປ ລາວ (2013) ພົບວ່າ ມີການສ້າງ
ລາຍຮ ບທີື່ເປ ນໄປໄດ້ຢ່າງຈໍາກ ດສໍາລ ບ
ແມ່ຍິງ ແລະຢ ່ບ່ອນທີື່ມີຫຼາຍທາງເລ ອກ, 
ແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຮ ດວຽກທີື່ມີຄຸນຄ່າ 
ແລະ ຄ່າແຮງງານຕໍື່າ (Albone 2011; 

Pirotte & Gordon 2012). ໃນຂະນະ
ທີື່ຜ ້ຊາຍມີຄວາມສາມາດເຮ ດວຽກ
ຊົື່ວຄາວ ຫຼ  ວຽກຕາມລະດ ການຢ ່
ສະຖານທີື່ກໍື່ສ້າງຢ ່ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ຫຼ  ໂຮງ
ເຮ ື່ອຍ, ແມ່ຍິງມ ກຈະບໍື່ມີທ ງເວລາ, ທ ກ
ສະ ຫຼ  ເຄ ອຂ່າຍໃນການຊອກວຽກທີື່ໄດ້
ຄ່າແຮງງານ. ທາງເລ ອກສ່ວນໃຫຍ່ທີື່ມີ

ຮ ບພາບໂດຍ: ອົງການແພລນສາກົນປະຈໍາສປປລາວ  
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ສໍາລ ບແມ່ຍິງແມ່ນການຂາຍຜ ກທີື່ເຂົາເຈົັ້າບໍື່ຕ້ອງການສໍາລ ບຄົວເຮ ອນຂອງເຂົາເຈົັ້າ (ທ ງຜ ກທີື່ປ ກຢ ່ໃນສວນ ແລະ 
ຜ ກປ່າ), ແລະ ຢ ່ບາງພ ັ້ນທີື່ ປາ, ດ້ວງໄມ້ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງອ ື່ນໆ. ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ໄດ້ແນວນີັ້, ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນຕ້ອງ
ໄດ້ຕ ື່ນແຕ່ເຊົັ້າໆ ແລະ ໃຊ້ເວລາຍ່າງຫຼາຍຊົື່ວໂມງເພ ື່ອຍ່າງໄປຕະຫຼາດໃນຕົວເມ ອງເພ ື່ອຂາຍຜະລິດຕະຜົນຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ.  
 

ii. ຜູເ້ກັບມ້ຽນເງິນທີື່ໄດ້ຈາກກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບ 
 

ການສ້າງລາຍຮ ບໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍື່ສ່ວນປະສົມຂອງອາຫານ, ພາຍຫຼ ງທີື່ໄຂມ ນ ແລະ ໂປຣຕີນ
ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖ ກນໍາເຂົັ້າຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົັ້າບໍື່ສາມາດຜະລິດຢ ່ພາຍໃນເຮ ອນໄດ້ຢ່າງດາຍ(Pirotte & Gordon 

2012). ຢ ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຊົນເຜົື່າຫຼາຍກຸ່ມມ ກຈະເປ ນຜ ້ຖ ເງິນ ແລະ ເປ ນຜ ້ສາມາດຊ ັ້ເຄ ື່ອງເລ ກໜ້ອຍໄດ້. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ເຂົາເຈົັ້າບໍື່ມີຄວາມເທົື່າທຽມກ ນໃນການຕ ດສິນໃຈ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກ ບການຊ ັ້ເຄ ື່ອງໃຊ້ຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ແລະ ມີລາຄາແພງ (Albone 2011, p.12).  ແມ່ຍິງມີແນວໂນ້ມຈະເປ ນຜ ້ຄຸ້ມຄອງເງິນທີື່ເຂົາເຈົັ້າຫາມາໄດ້
ດ້ວຍຕົວເອງ, ດ ື່ງທີື່ໄດ້ສະເໜີຂ້າງເທິງ, ໂອກາດເຫົຼື່ານີັ້ແມ່ນມີຈໍາກ ດ. 
 

iii. ໄລຍະເວລາຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ 
 

ຫຼາຍໂຄງການທີື່ເນ ັ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂບ ນຫາແມ່ນມີກໍານົດເວລາ 8 ເດ ອນ ຖິງ 3 ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ການປະເມີນຜົນໂຄງການເສ ື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກ ບໂພຊະນາການຢ ່ໃນລາວໄດ້
ໃຫ້ຄໍາສະເໜີແນະວ່າໂຄງການນີັ້ຄວນສ ບຕໍື່ເຖິງຢ່າງໜ້ອຍ 3 ½ ເຖິງ 4 ປີ(Pirotte & Gordon 2012, p.33), 
ເພ ື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ແຜນງານທາງເລ ອກທີື່ທ ງ
ໃຊ້ເວລາເພ ື່ອທົດສອບ ແລະ ການປ ບປຸງກິດຈະກໍາ. 
 

ແຫຼື່ງຂໍັ້ມ ນ: 
ວົງລໍຄໍາ & ກຣານ, 2012, ການເສ ື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກ ບໂພຊະນາ
ການ: ຄ ່ມ ແນະນໍາພາສາອ ງກິດສໍາລ ບຜ ້ຈ ດການແຜນງານ, ອົງການແຄຮ ນາໆຊາດປະຈໍາລາວ 
 

Hackman R and Santolaria L, 2013,ການປະເມີນກຸມ່ສະເພາະທີື່ຈໍາເປ ນສໍາລ ບລາຍຮ ບຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມໂພຊະນາການ 
 
ວິດີໂອກ່ຽວກ ບກຸ່ມແມ່ຍິງໃນກຸ່ມໂພຊະນາການ, ຄໍາແປເປ ນພາສາອ ງກິດ; ຕົັ້ນສະບ ບເປ ນພາສາຕາລິງ 
ແລະ ໄດ້ແປເປ ນພາສາລາວ:https://www.youtube.com/watch?v=U_kgWhX-na4  

 

ລະຄອນຕຸກກະຕາ EU: ວິທີການເຮ ດວຽກຂອງການເສ ື່ອມໂຍງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ກ ບໂພຊະນາການ: ການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ້ແກ່ການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານສໍາລ ບແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜ ້ທຸກຈົນຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_kgWhX-na4
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ໂຄງການເສ ື່ອມສານດ້ານກະສິກໍາຄ ນໃໝ່ເພ ື່ອປ ບປຸງໂພຊະນາການ (RAIN):  ຕົວຢ່າງຈາກປະເທດຊໍາເບຍ 

(ສະຖາບ ນຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອາຫານສາກົນ & ອົງການໂລກອາທອນ 2014) 

 

ຊໍາເບຍເປ ນປະເທດໜຶື່ງທີື່ມີເດ ກອາຍຸສອງປີ ຫຼ  45% ຂອງເດ ກທີື່ອາຍຸຕໍື່າກວ່າຫ້າປີມີຄວາມເຈ ບປວດຈາກການ
ຂາດໂພຊະນາການ. ໂຄງການເສ ື່ອມສານດ້ານກະສິກໍາຄ ນໃໝ່ເພ ື່ອປ ບປຸງຊະສະນາການໄດ້ເສ ື່ອມສານໂພຊະນາ
ການກະສກິໍາ ແລະ ການແກໄ້ຂບ ນຫາສຸຂະພາບໂດຍເນ ັ້ນໜ ກໃສ່ບ ນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພ ື່ອປ ບປຸງສະຖານະ
ພາບໂພຊະນາການຂອງເດ ກທີື່ອາຍຸພາຍໃນ 1000 ວ ນທໍາອິດ. ໂຄງການເສ ື່ອມສານດ້ານກະສິກໍາຄ ນໃໝ່ເພ ື່ອ
ປ ບປຸງໂພຊະນາການໄດ້ກໍານົດ 8 ເສ ັ້ນທາງຜ່ານກິດຈະກໍາຜະລິດກະສກິໍາຄົວເຮ ອນສາມາດສ້າງຜົນໄດ້ຮ ບຕໍື່
ໂພຊະນາການເດ ກ ແລະ ທ ງໝົດເຫົຼື່ານ ັ້ນມີອົງປະກອບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: 
 

1) ຜ່ານການບໍລິໂພກຂອງສະມາຊິກຄົວເຮ ອນຂອງການສ້າງຄົວເຮ ອນທີື່ເຮ ດການຜະລິດ 

2) ຜ່ານລາຍຮ ບຈາກກະສິກາໍທີື່ໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກ ບອາຫານໂພຊະນາການ ຫຼ  ການຮ ກສາສຸຂະພາບ 

3) ຜ່ານການສ ື່ສານທາງບວກ ຫຼ  ທາງລົບໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຕະຫຼາດອາຫານ 

4) ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊ ບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

5) ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສຸຂະພາບ 

6) ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ຊ ບສິນຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງໃນການຕ ດສິນໃຈໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ດ ື່ງນ ັ້ນ
ຈິື່ງເຮ ດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຈ ດສ ນຊ ບພະຍາກອນຈິື່ງມ ກຈະນໍາໄປສ ່ດ້ານໂພຊະນາການ 

7) ຜ່ານຜົນກະທົບກ່ຽວກ ບເວລາຂອງແມ່ຍິງ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ເວລາທີື່ມີສໍາລ ບດ ແລ ແລະ ລ້ຽງດ ລ ກ ລວມ
ທ ງການດ ແລຕົນເອງ 

8) ຜ່ານການອຸທິດເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ກໍາລ ງຂອງແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນວຽກກະສິກໍາ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະ
ນາການຂອງລາວເຊິື່ງຈະເກີດຂຶັ້ນພາຍຫຼ ງໃນເວລາຖ ພາ 
 

ອົງປະກອບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍຂອງໂຄງການເສ ື່ອມສານດ້ານກະສິກໍາຄ ນໃໝ່ເພ ື່ອປ ບປຸງໂພສະນາການເນ ັ້ນໃສ່
ອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງຂອງການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ: 
 

 ບຸກຄົນ (ທ ກສະ, ຄວາມຮ ້, ຄວາມໝ ັ້ນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາຂອງແມ່ຍິງ); 
 ສາຍພົວພ ນ (ຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາ ແລະ ອິດທິພົນໃຫ້ແກ່ທໍາມະຊາດຂອງສາຍພົວພ ນ ແລະ 

ການຕ ດສິນໃຈທີື່ໄດ້ຕິດສິນຢ ່ພາຍໃນສາຍພົວພ ນເຫົຼື່ານ ັ້ນ); 
 ດ້ານໂຄງສ້າງ (ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ການປະຕິບ ດທາງສ ງຄົມ, ວ ດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ

ທີື່ກໍານົດວ່າແມ່ຍິງຖ ກຄາດຫວ ງໃຫ້ເຮ ດຫຍ ງ, ການບໍລິການຫຍ ງທີື່ມີສໍາລ ບເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ໃຜເປ ນຜ ້
ມີອໍານາດ); 

 ດ້ານສະມາຄົມ (ສິື່ງທີື່ແມ່ຍິງເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນຈະເຮ ດໃຫ້ມີສຽງທີື່ດ ງກວ່າເກົື່າ ແລະ ບ ນລຸຜົນໄດ້ຮ ບ
ທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົື່າ) 

 

ໃນເວລາເລີື່ມຕົັ້ນໂຄງການ, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຮ ບການປະຕິບ ດເພ ື່ອເບິື່ງ
ທ ດສະນະດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ພຶດຕິກໍາຕ່າງໆຢ ່ພາຍໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆທີື່ພົວພ ນເຖິງກະສິກໍາ ແລະ ໂພຊະ
ນາການ ແລະ ສິື່ງຂີດຂວາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ເຂົາເຈົັ້າສະເໜີເພ ື່ອນໍາໄປສ ່ຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພຊະນາການທີື່ດີ: 
 

 ຂໍັ້ຄວາມການປ່ຽນແປງຈິດສໍານຶກ ແລະ ພຶດຕິກໍາໄດ້ຮ ບການພ ດທະນາ 
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 ຜ ້ນໍາກຸ່ມແມ່ຍິງໄດ້ຮ ບການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມເພ ື່ອເພີື່ມທ ກສະການເປ ນຜ ້ນໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຢ ່ໃນໂຄງສ້າງຊຸມຊົນ 

 ນະວ ດຕະກໍາທີື່ເປ ນວິທີແກ້ໄຂສິື່ງກີດຂວາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຮ ບການສົື່ງເສີມລວມທ ງເຕ ກໂນໂລ
ຊີປະຢ ດເວລາ ແລະ ແຮງງານເຊ ື່ນ: ການສົື່ງເສີມເຕົາດິນທີື່ໃຊ້ນໍັ້າມ ນທີື່ມີຜະສິດທິພາບ ແລະ ການປ ກ
ຕົັ້ນນໍັ້າມ ນທີື່ໃຫຍ່ໄວ 

 

ຜົນໄດ້ຮ ບຂອງໂຄງການແນະນໍາວ່າແມ່ຍິງທີື່ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຫຼາຍກວ່າເກົື່າມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ອໍາ
ນາດໃນການຕໍື່ລອງຂອງຕົນເພ ື່ອຫ ນປ່ຽນຊ ບພະຍາກອນເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ເດ ກນ້ອຍຢ ່ໃນຄົວເຮ ອນຂອງເຂົາເຈົັ້າໄດ້
ຮ ບໂພຊະນາການທີື່ເໝາະສົມ. ການຈິໄຈເບ ັ້ອງຕົັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າ ໄດ້ມີການເສ ື່ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈງ້
ລະຫວ່າງການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດ ກ, ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງອາຫານ ແລະ ພຶດຕິກໍາການສະແຫວງຫາສຸຂະພາບ. 
 

 

 

b)  ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແຜນງານຄໍັ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການ 

 

ບ ລິມະສິດຂອງການແກ້ໄຂບ ນຫາທີື່ໄດ້ກໍານົດຢ ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການ
ຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມມ:ີ 
 

1. ການເສີມທາດເຫຼ ກປະຈໍາອາທິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພ ນ ແລະ ປະຈໍາວ ນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖ ພາ 
2. ການເສີມວິຕາມິນ A ໃຫ້ແກ່ເດ ກນ້ອຍທີື່ມີເກນອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ 
3. ຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ແກ່ເດ ກນ້ອຍທີື່ມີເກນອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ 
4. ໃຫ້ເກ ອໄອໂອດີນ 

5. ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກ ບການສົື່ງເສີມການລ້ຽງລ ດດ້ວຍນົມແມ່ໃຫ້ແກ່ແມ່ທີື່ຍ ງໜຸ່ມ 

6. ໃຫ້ອາຫານເສີມແກ່ແມ່ຍິງຖ ພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລ ກ 

7. ໃຫ້ອາຫານເສີມແກ່ເດ ກນ້ອຍທີື່ມີເກນອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 2 ປີ 
8. ອາຫານປອດໄພ ແລະ ອາຫານເສີມ 

9. ການຄຸ້ມຄອງການຂາດໂພຊະນາການຮຸນແຮງຢ ່ໃນສະຖານທີື່ຊຸມຊົນ 

10. ແຜນງານສຶກສາຊຸມຊົນສໍາລ ບນ ກຮຽນຍິງທີື່ອອກໂຮງຮຽນຜ່ານສະຫະພ ນແມ່ຍິງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຊຸມ
ຊົນອ ື່ນໆ 

11. ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດ ກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ (ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາສ່ວນບຸກຄົນ) 
12. ການສ້າງຄວາມສາມາດຈາກລະດ ບຊຸມຊົນຈົນເຖິງສ ນກາງ 
13. ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການລາຍງານການເຝົັ້າລະວ ງໂພຊະນາການສະເພາະ 

14. ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສະໜອງນໍັ້າຢ ່ໃນສຸກສາລາ, ຊຸມຊົນ, ຄົວເຮ ອນ, ນໍັ້າສະອາດ 
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໂຮງຮຽນ 
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ການແກ້ໄຂບ ນຫາເຫົຼື່ານີັ້ແມ່ນສໍາລ ບໂພຊະນາການສະເພາະ ແລະ ການແກ້ໄຂບ ນຫາສຸຂະພາບທົື່ວໄປສໍາລ ບ
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢ ່ພາຍໃນແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ສິື່ງສໍາຄ ນເພ ື່ອດໍາເນີນ
ການແກ້ໄຂບ ນຫາເຫົຼື່ານີັ້ແມ່ນສິື່ງທີື່ເຂົາເຈົັ້າສາມາດຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບດໍາເນີນການທົື່ວໄປ - ປະສົມ
ປະສານການບໍລິການຮ ກສາສຸຂະພາບ
ເຄ ື່ອນທີື່ - ເຊິື່ງສອດຄ່ອງກ ບກອບຍຸດ
ທະສາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ສໍາລ ບຊຸດການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ
ແມ່, ເດ ກ ແລະ ເດ ກເກີດໃໝ່. ແຜນ
ງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂພຊະນາການໄດ້ອ້າງອີງໃສ່ສະເພາະ
ປະສົບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດທີື່ປະສົບຜົນ
ສໍາເລ ດຂອງວິທີການນີັ້ໂດຍການສະ
ໜ ບສະໜ ນຈາກຄ ່ຮ່ວມພ ດທະນາ, ໂດ
ສະເພາະອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກ (ຄ ່
ຮ່ວມພ ດທະນາຂອງອົງການສະຫະະຊາ
ຊາດ 2013).  
 

 

ຮ ບພາບໂດຍ: ອົງການແພລນສາກົນປະຈໍາສປປລາວ  
 
 

I. ວິທີການປະຕິບດັທີື່ໄດຮ້ັບຜົນສໍາເລັດຢູ່ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສກຸ  
 

i.  ການເພີື່ມການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ  
 

ປ ດຈຸບ ນອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກໄດ້ສະໜ ບສະໜ ນການກໍື່ສ້າງຄຣີນິກຂ ັ້ນບ້ານຢ ່ທາງພາກເໜ ອຂອງລາວ, 
ໂດຍມີເປົັ້າໝາຍເພ ື່ອເພີື່ມອ ດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມ ອງທີື່ ‘ເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ’ ດ ື່ງທີື່ໄດ້ກໍາ
ນົດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເຊິື່ງເປ ນສະຖານທີື່ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີື່ມີໄລຍະທາງບໍື່ເກີນ 5 ກມ ຫຼ  
ໃຊ້ເວລາຍ່າງບໍື່ເກີນ 1 ຊົື່ວໂມງ. ການນໍາເອົາການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກພາຍໃນການຍາ່ງໜຶື່ງຊົື່ວໂມງສາມາດ
ປ່ຽນແປງ, ແລະ ປະຢ ດ, ລວມທ ງການຮ ກສາຊີວິດ ແລະ ການປ ບປຸງທາງດ້ານໂພະສະນາການໄດ້ (Sampson 

2014). 
 

ເພ ື່ອເພີື່ມການເຂົັ້າເຖິງການຮ ກສາສຸຂະພາບ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກປະຈໍາລາວໄດ້ສະໜ ບສະໜ ນການ
ກໍື່ສ້າງຄຣີ ນິກຂ ັ້ນບ້ານ, ເຊິື່ງຄຣີນິກແຕ່ລະແຫ່ງຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ໜຶື່ງກຸ່ມບ້ານທີື່ມີ 5-8 ໝ ່ບ້ານ (ປະມານ 3-
4,000 ຄົນ). ຄຣີນິກດ ື່ງກ່າວໄດ້ມີການອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ, ເຊິື່ງລວມມີໜຶື່ງຫ້ອງກວດພະຍາດ, 3 ຫ້ອງ
ນອນຄົນເຈ ບທີື່ຈໍາເປ ນຕ້ອງນອນຄ້າງຄ ນ, ໜຶື່ງຫ້ອງກວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດ ກ ແລະ ໜຶື່ງຫ້ອງຈ່າຍຢາ. ການ
ບໍລິການປິື່ນປົວບໍື່ຈໍາເປ ນຕ້ອງມີການນ ດໝາຍລ່ວງໜ້າ ແລະ ຢ່າງຕໍື່າສຸດ, ຕ້ອງມີພະຍາບານໜຶື່ງຄົນທີື່ປະຈໍາ
ຢ ່ຄຣິນິກຕະຫຼອດເວລາ. 
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ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກນ້ອຍໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກອ ນຈໍາ
ເປ ນຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົື່ານ ັ້ນ (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ D), ຍ ງມີ: 

 

 

 ຄວາມບໍື່ສະເໝີພາບຢ ່ເຂດພ ັ້ນທີື່ສ ງໃນການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຮ ກສາສຸຂະພາບ
ໃນເວລາຖ ພາ 21,4% ຢ ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ທຽບໃສ່ 88,8% ຢ ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈ ນ 

 ຄວາມບໍື່ສະເໝີພາບຢ ່ເຂດພ ັ້ນທີື່ສ ງໃນດ້ານທ ກສະຊ່ວຍໃນດານເກີດລ ກແມ່ນ
18,7% ຢ ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ທຽບໃສ່ 85,4% ຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 

 ອ ດຕາການເຂົັ້າມາໃຊ້ບໍລິການພາຍຫຼ ງເກີດລ ກຍ ງຕໍື່າຫຼາຍ 
(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012) 

 

 

 

ii.  ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງໄດເ້ຮັດວຽກເພືື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແມຍ່ິງ   
 

ການມີແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກເປ ນສິື່ງສໍາຄ ນ. ປ ດຈຸບ ນອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອ
ເດ ກມີພະນ ກງານທີື່ເປ ນແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍໜຶື່ງຄົນ, ແລະ ຈະເພີື່ມເປ ນສອງຄົນ (ໃນສອງ ຫຼ  ທ ງໝົດສາມຄົນ) ທີື່
ເຮ ດວຽກປະຈໍາຢ ່ສຸກສາລາຕະຫຼອດເວລາ. ການມີແມ່ຍິງສອງຄົນເຮ ດວຽກຢ ່ສຸກສາລາເປ ນການຊ່ວຍເຮ ດໃຫ້
ສະພາບແວດລ້ອມການເຮ ດວຽກສໍາລ ບແມ່ຍິງໄດ້ດີກວ່າເກົື່າ, ແລະ ທ ງເປ ນການເພີື່ມການຮ ກສາອ ດຕາພະນ ກງານ
ທີື່ໄດ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມອີກດວ້ຍ. ການມີພະນ ກງານທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ ຍ ງເປ ນການເຮ ດໃຫ້ເພີື່ມຈໍານວນຄົນເຈ ບທີື່ເຂົັ້າ
ມາຮ ບບໍລິ ການ ຢ ່ສຸກສາລາ ອີກດ້ວຍ (ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກໄດ້ມີຈໍານວນຜ ້ປ່ວຍເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 200 ເປ ນ 
2,500 ຄົນໃນໄລຍະ 2-3 ປ ີຢ່  ສຸກສາລາບາງແຫ່ງ). ນອກຈາກນ ັ້ນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກຍ ງໃຫ້ທຶນການສຶກສາ
ແກ່ແມ່ຍິງທີື່ມາຈາກຊຸມຊົນຕ່າງໆທີື່ເປ ນຊົນເຜົື່າ ໄດ້ສຶກສາດ້ານພະຍາບານສາດເພ ື່ອເພີື່ມຈໍານວນພະນ ກງານທີື່ໄດ້
ຮ ບການຝຶກອົບຮົມທີື່ສາມາດເວົັ້າພາສາທ້ອງຖິື່ນໄດ້.  
 

iii.  ນໍາໃຊ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລະບົບການເຮດັວຽກຂອງລັດຖະບານທີື່ມຢີູໃ່ນ
ປັດຈຸບັນ 
   

ສິື່ງສໍາຄ ນຕໍື່ຜົນສໍາເລ ດຂອງແຜນງານຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກ ແມ່ນສິື່ງທີື່ແຜນງານໄດ້ດໍາເນີນຢ ່ພາຍໃຕ້
ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງລ ດ, ບໍື່ແມ່ນຍ້ອນລະບົບຂອງແຜນງານ. ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກສະໜອງການຝກຶ
ອົບຮົມທ ກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ, ສະໜອງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ດີກວ່າເກົື່າ, ແຕ່ອົງການ
ບໍື່ໄດ້ຈ່າຍເງິນເດ ອນໃຫ້ແກ່ພະຍາບານ ຫຼ  ບໍື່ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສຸກສາລາ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫົຼື່ານີັ້
ເປ ນຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ. 
 

ເຊ ື່ນດຽວກ ນ, ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນ, ເພ ື່ອຮ ບປະກ ນຄວາມຍ ນຍົງຂອງແຜນງານແຈກຢາຍ
ແປ້ງຈຸລະສານອາຫານຂອງຕົນ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ກົນໄປການດໍາເນີນງານຂອງລ ດຖະບານຜ່ານຄຣີນິກ ຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂ ັ້ນ
ເມ ອງ ແລະ ໂຮງໝໍ, ໂດຍນໍາໃຊ້ອາສາສະໝ ກສາທາລະນະສກຸຂ ັ້ນບ້ານ (Seastedt 2014). 
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iv.  ນໍາໃຊ້ອາສາສະໝກັສາທາລະນະສກຸທີື່ເປນັແມ່ຍິງ 
 

ອາສາສະໝ ກແມ່ນມີຄວາມສໍາຄ ນ ໃນການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີື່ຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດ
ໂດດດ່ຽວ ແລະ ທຸກຍາກໃນການຮ ບປະກ ນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສກຸ. ອາສາສະໝ ກໄດ້ຮ ບ
ການແຕ່ງຕ ັ້ງໂດຍລ ດຖະບານລາວໃນຖານະເປ ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງໂຄງຮ່າງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຂົາເຈົັ້າໃຫ້ບໍລິການ
ແກ່ຜ ້ທີື່ຢ ່ໃກ ຫຼ  ຂາດການເຂົັ້າເຖິງຄຣິນິກ. 
 

ຈໍານວນອົງການຈ ດຕ ັ້ງໄດ້ພົບກ ບສິື່ງທ້າທ້າຍ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊຸກຍ ້ໃຫ້ແມ່ຍິງເປ ນອາສາສະໝ ກ. ອົງ
ການຈ ດຕ ັ້ງເຫົຼື່ານີັ້ໄດ້ຊອກຫາອາສາສະໝ ກທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ, ໂດຍຮ ບຮ ້ວ່າແມ່ຍິງເປ ນຜ ້ທີື່ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈປະສົບການ
ຂອງແມ່ຍິງຄົນອ ື່ນໆໄດ້ດີກວ່າ, ແລະ ແມ່ຍິງເຫົຼື່ານ ັ້ນມີຄວາມສະດວກໃນການພົວພ ນກ ບແມ່ຍິງຄົນອ ື່ນໆໂດຍ
ສະເພາະໃນການໃຫ້ບໍລິການຮ ກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດ ກ. ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກປະຈໍາລາວໄດ້ເຮ ດວຽກ
ຮ່ວມກ ບອາສາສະໝ ກສາທາລະນະສຸກທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ ແລະ ປ ດຈຸບ ນໄດ້ມີແມ່ຍິງ 100% ທີື່ເຮ ດວຽກເປ ນອາສາສະ
ໝ ກສາທາລະນະສຸກຂ ັ້ນບ້ານ/(ໝໍຕໍາແຍ). ອົງການຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກໄດ້ພົບວ່າ: 
 

 ອາສາສະໝ ກທີື່ເປ ນແມ່ຍິງແມ່ນຊອກບໍື່ຍາກ. ສິື່ງສໍາຄ ນແມ່ນການຈ້າງອາສາສະໝ ກທີື່ເປ ນແມ່ຍິງໃຫ້ມາເຮ ດ
ວຽກແທນອາສາສະໝ ກທີື່ເປ ນຜ ້ຊາຍ (ນ ັ້ນບໍື່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ່ຽນແທນອາສາສະໜ ກທີື່ເປ ນຜ ້
ຊາຍດ້ວຍອາສາສະໝ ກທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ) 

 ຄວາມຈໍາເປ ນໃນການອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຂອງອາສາສະໝ ກມ ກຈະກາຍເປ ນສິື່ງກີດຂວາງໃຫ້ແກ່ຄວາມສະໝ ກ
ໃຈຂອງແມ່ຍິງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ມ ນມີຄວາມເປ ນໄປໄດ້ທີື່ຈະເຈລະຈາກ ບລ ດຖະບານລາວກ່ຽວກ ບ
ເງ ື່ອນໄຂດ ື່ງກ່າວນີັ້, ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ມ ນມີຄວາມງ່າຍດາຍກວ່າເກົື່າສໍາລ ບແມ່ຍິງທີື່ມີທ ກສະຕໍື່າດ້ານພາສາໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຖານະອາສາສະໝ ກ.  

 

v.  ການນໍາໃຊ້ພາກເອກະຊົນໄປຄຽງຄູ່ກັບພາກລັດຖະບານ 

 
ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊນົ,ອົງການ ອຸຍນິເຊບ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສະໜ ບສະໜ ນການ

ສະໜອງຜົງຈຸລະສານອາຫານ (ຜົງໂຮຍ) ສໍາລ ບເດ ກອາຍຸ 6 ເດ ອນ ເຖິງ 5 ປີ. ໃນປ ດຈຸບ ນ ວິທີການນີັ້ກໍາລ ງໄດ້
ຮ ບການທົດສອບຢ ່ໃນສາມແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ທາງອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນໄດ້ເອົາຕະຫຼາດເປ ນຫຼ ກ
ໃນການອຸດໜ ນທ ນຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການຊ ັ້ຂາຍ, ໃນຂະທີື່ອົງ ອຸຍນິເຊບ ແລະ ກະຂວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນ
ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງຂະແໜງສາທາ ໄດ້ແຈກາຍສິນຄ້າໂດຍບໍື່ເສຍຄ່າ, ແຕ່ຈະຄ່ອຍໆເພີື່ມບໍລິມາດເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຮ ບ 
ປະກ ນດ້ານການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ. ເພ ື່ອຄວາມເຂົັ້າໃຈງ່າຍ, ເປົັ້າໝາຍແມ່ນເພ ື່ອເຂົັ້າເຖິງຈຸດທີື່ຜ ້ໃຫ້ທຶນສະ ໜອງ
ຜົງຈລຸະສານອາຫານ ແລະ ສະໜ ບສະໜ ນການສຶກສາ  ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງລ ດ; ລາຍຮ ບຈາກການຂາຍ (ໃນ
ລາຄາທີື່ ‘ແມ່ສາມາດຊ ັ້ໄດ’້) ຈະລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົື່ງ; ແລະ ສໍາລ ບຜ້  ທີື່ບໍື່ມີຄວາມສາມາດຊ ັ້ຜົງໄດ້ນ ັ້ນຈະ
ໄດ້ຮ ບການສະໜອງໂດຍບໍື່ເສຍຄ່າ. (Seastedt 2014).   

 

 ຜ່ານການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງບ ນດາພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນວຽກງານນີັ້, ສາມາດຂາຍຜົງສານອາຫານນີັ້ຜ່ານຜ ້ແຈກ
ໃນລາຄາທີື່ເໝາະສົມ, ພວກເຂົາເຈົັ້າສາມາດນໍາເອາຜົງສານອາຫານດ ື່ງກ່າວນີັ້ຂາຍໄດ້ທີື່ ຄຣີນິກ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 
ຮ້ານຄ້າທົື່ວໄປເຊີື່ງຄົນທົື່ວໄປຫາຊ ັ້ໄດ້.ໄປຄຽງຄ ່ກ ບການແຈກຢາຍຜົງຈຸລະສານອາຫານ, ອົງການສາກົນບໍລິການ
ປະຊາຊົນໄດ້ເຮ ດການຕະຫຼາດບາງດ້ານ (ວິທະຍຸ, ຫໍຂ່າວ, ປົດສເຕີ, ຈຸດຂາຍ, ໜ່ວຍໂຄສະນາທາງວິດີໂອເຄ ື່ອນທີື່ 
ແລະ ການສາທິດຢ ່ຂ ັ້ນບ້ານ) ແລະ ການສຶກສາບາງດ້ານ. ແມ່ເປ ນຜ ້ທີື່ຢ ່ໃນເປົັ້າໝາຍດ ື່ງກ່າວ, ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົັ້າເປ ນ
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ຜ ້ທີື່ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະຊ ັ້ຜົງດ ື່ງກ່າວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ທ ງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນອົງປະກອບຕ່າໆ
ຂອງແຜນງານການສຶກສາ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ.  
 

ວິທີການນີັ້ມີເປົັ້າໝາຍໃສ່ການເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ນຂອງພາກລ ດ ແລະ ເອກະຊົນ. ວິທີການນີັ້ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພາກເອກະຊົນເພ ື່ອນໍາເອົາຜົງດ ື່ງກ່າວເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດ, ຫຼ ງຈາກນ ັ້ນນໍາໃຊ້ກົນໄກການດໍາເນີນງານຂອງລ ດເພ ື່ອໃຫ້
ສາມາດສະໜອງຜົງດ ື່ງກ່າວ (ຢ ່ຄຣິນິກ, ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ, ຜ່ານອາສາສະໝ ກສາທາລະນະສຸກ)ໂດຍບໍື່ໄດ້ເສຍຄ່າ, 
ແລະ ເພ ື່ອປະຕິບ ດກິດຈະກໍາ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ພາກສະໜາມໄປພ້ອມໆກ ບການນໍາໃຊຜ້ົງດ ື່ງກ່າວ. ພາກເອະ
ຊົນຍ ງມີບົດບາດສໍາຄ ນໃນການຂາຍຜົງດ ື່ງກ່າວຢ ່ຮ້ານຂາຍຢາທ້ອງຖິື່ນ, ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ສະຖານທີື່ອ ື່ນໆ.  
 

 

c) ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ແຜນງານຄໍັ້າປະກັນດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

 
ການແກ້ໄຂບ ນຫານໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມໄດ້ກໍານົດຢ ່ພາຍໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໃນ

ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການມີ:  
 

1. ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສະໜອງນໍັ້າຢູ່ໃນສຸກສາລາ, ຊຸມຊົນ, ຄົວ
ເຮືອນ, ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ 

 

ຮ ບພາບໂດຍ: ອົງການແພລນສາກົນປະຈໍາສປປລາວ  
 

ການສົື່ງເສີມນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ (WASH)7 ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ້ທ ງໝົດ
ແມ່ນວິທີການທີື່ເນ ັ້ນໃສ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ແລະ ການກໍື່ສ້າງສ້ວມຖາຍທີື່ບໍື່ມີການທົດແທນ. ນໍັ້າ
ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແມ່ນຄໍາສ ບທີື່ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ເພ ື່ອເນ ັ້ນໃຫ້ເຫ ນຄວາມສໍາຄ ນຂອງການປະສົມ
ປະສານການສົື່ງເສີມຄວາມສະອາດໃນການແກ້ໄຂ
ບ ນຫານໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ນໍັ້າສະອາດ 
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມປະກອບດ້ວຍ: ນໍັ້າ (ການສະ
ໜອງນໍັ້າສະອາດສໍາລ ບການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດ ແລະ ສໍາລ ບຄວາມຈໍາເປ ນຂອງຄົວເຮ ອນ); ສຸຂະອະນາໄມ 
(ການທໍາລາຍສິື່ງຂ ບຖ່າຍ ແລະ ສິື່ງອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍັ້ມ ນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສ ື່ສານ) (ອົງການ
ອອກສຟາມ 2013). ຊມຸຊົນນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມລວມຮຽກຮ້ອງເຖິງການອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກຂອງການວິໄຈປະຫວ ດດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມຊົນ, ການຖ່າຍໜ ກ ແລະ ຜົນສະທ້ອນ
ຕ່າງໆ. ການສົື່ງເສີມເນ ັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນທ ງໝົດຫຼາຍກວ່າພຶດຕິກໍາຂອງບຸກຄົນ (Kar & Chambers 2008). 

 

                                                 
7 WASH and CLTS ແມ່ນວິທີການຄ້າຍຄ ກ ນ ແລະ ຜ ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນໍາໃຊ້ຄໍາສ ບເຫຼົື່ານ ັ້ນປ່ຽນແທນກ ນໄດ້. ມ ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນ, 
ແຕ່ພວກມ ນມີຈຸດເນ ັ້ນໜ ກຮ່ວມກ ນໃສ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາເພ ື່ອບ ນລຸການປ່ຽນແປງນິດໃສດ້ານສຸຂະອະນາໄມເມ ື່ອສົມທຽບໃສ່ການ
ສະໜອງອຸປະກອນ (ຫ້ອງນໍັ້າ). 
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ອົງການອະນາໄມໂລກປະເມີນວ່າ 50% ຂອງການຂາດໂພຊະນາການແມ່ນພົວພ ນເຖິງການຖອກທ້ອງ
ຊໍາເຮ ັ້ອ ຫຼ  ການມີແມ່ທ້ອງລໍາໃສ້ຫຼາຍຄ ັ້ງ ເຊິື່ງເປ ນຜົນມາຈາກນໍັ້າທີື່ບໍື່ປອດໄພ, ຂາດສຸຂະອະນາໄມ ແລະ/ຫຼ  ການ
ອະນາໄມທີື່ບໍື່ພຽງພໍ (ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ). ໃນເວລາດຽວກ ນນ ັ້ນ, ໂພຊະ
ນາການຕໍື່າໄດ້ເຮ ດໃຫ້ການຖອກທ້ອງມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶັ້ນ ແລະ ສົື່ງຜົນເຮ ດໃຫ້ອ ດຕາການຕາຍເພີື່ມຂຶັ້ນ. ໃນ
ປ ດຈຸບ ນ ໜຶື່ງສ່ວນສາມ (36%) ຂອງຄົວເຮ ອນຢ ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວຂາດການເຂົັ້າເຖິງແຫຼື່ງນໍັ້າດ ື່ມທີື່ສະອາດ 
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີື່ໄດ້ຮ ບການປ ບປຸງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຄວາມສະອາດແມ່ນໜ ື່ງສ່ວນສອງ (52%)ຂອງເດ ກທີື່ມີ
ອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 15 ປີ (ອົງການແພຣນສາກົນປະຈໍາລາວ 2014, ໜ້າ 6). ໃນແຕ່ລະແຂວງໄດ້ມີການລາຍງານ ການ
ແຜ່ກະຈາຍຂອງກາຖ່າຍ ຊະຊາຍ ດ ື່ງຕົວຢ່າງເຊ ື່ນ: ແຂວງ ສາລະວ ນ ແມ່ນມີເຖີງ 77.5%  ແລະ ທາງພາກເໜ ອ 
ແມ່ນແຂວງ ຜົັ້ງສາລີມີເຖີງ 61.8%. (LSIS, 2011). ສະນ ັ້ນ, ການເຂົັ້າເຖິງນໍັ້າດ ື່ມທີື່ສະອາດແມ່ນສິື່ງສໍາຄ ນຕໍື່
ຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພສະນາການ, ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດຖອກທ້ອງຈາກການດ ື່ມນໍັ້າທີື່ສະອາດ ແລະ ຕົັ້ມສຸກດີ.  
 

ການແກ້ໄຂບ ນຫານໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ທີື່ມີປະສດິທິຜົນສ ງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕິດພະຍາດ
ຖອກທ້ອງ ແລະ ນໍັ້າຢາງເຫຼ ອງ. ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີື່ລວມເອົາການລ້າງມ ໃຫ້ສະອາດຊ່ວຍ
ປ້ອງກ ນສະຖານະພາບການຂາດໂພຊະນາການຂອງເດ ກ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນເຊ ັ້ອພະຍາດກາຝາກທາງປາກ
ຜ່ານການກິນ ແລະ ເປ ນສາຍເຫດຂອງການຕິດເຊ ັ້ອ. ມ ນເປ ນໜຶື່ງໃນວິທີການທີື່ມີປະສິດທິຜົນທີື່ສຸດ ແລະ ປະຢ ດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີື່ສຸດໃນການປ້ອງກ ນພະຍາດປອດອ ກເສບ ແລະ ຖອກທ້ອງ. ຊຸມຊົນທີື່ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມລວມໄດ້ຮ ບການພິສ ດເຖິງຜະສິດທິພາບເຊິື່ງເປ ນວິທີຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍ
ຊະຊາຍ ແລະ ການປະສົມປະສານກ ບການປ ບປຸງການເຂົັ້າເຖິງນໍັ້າສະອາດ ແລະ ພຶດຕິກໍາການຮ ກສາຄວາມສະອາດ
ທີື່ໄດ້ປ ບປຸງສາມາດເປ ນການປະກອບສ່ວນອ ນສໍາຄ ນໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນການເຕ້ຍແລະ ຕໍື່າກວ່າໂພສະນາການຢ ່
ໃນ ສປປ ລາວ (ອົງການແພຣນສາກົນປະຈໍາລາວ 2013). ຄວາມສໍາຄ ນຂອງແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການ
ຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມລວມແມ່ນຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ວ່າການສະໜອງຫ້ອງນ້ໍາ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມຈະບໍື່ແມ່ນຄວາມຈໍາເປ ນທີື່ນໍາໄປສ ່
ການເພີື່ມຂຶັ້ນໃນການນໍາໃຊ້ຫ້ອງນໍັ້າ ຫຼ  ການເພີື່ມຂຶັ້ນດ້ານການຮ ກສາຄວາມສະອາດ (ເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ E). 
 

 

ອ ດຕາການເຕ້ຍການເພີື່ມຂຶັ້ນ 2,5% ຕໍື່ປີ ສະເພາະແຕ່ຈາກພະຍາດ
ຖອກທ້ອງ. (ວາລະສານ Lancet, ສະບ ບທີ 374, ກ ນຍາ 2009 ຢ ່ໃນ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ 2012) 
  

ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ: 
 ອ ດຕາສະເລ່ຍການເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງປະຈໍາປີແມ່ນ 1,9 

 ສໍາລ ບເດ ກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸ 6-24 ເດ ອນ, ອ ດຕາສະເລ່ຍແມ່ນ 2,8 

 ສໍາລ ບເດ   ກນ້ອຍທີື່ທຸກຈົນທີື່ມີອາຍຸ 6-24 ເດ ອນ,ອ ດຕາສະເລ່ຍ
ແມ່ນ 3,7 

(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012) 

 

 

ການຂາດແຄນນໍັ້າທີື່ປອດໄພຢ ່ໃກ້ບ້ານມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມຫຼາຍຢ່າງຕໍື່ໂພສະນາການ. ໂດຍ
ປາສະຈາກນໍັ້າທີື່ປອດໄພ ປະຊາຊົນມ ກຈະບໍື່ມີທາງເລ ອກແຕ່ຕ້ອງໄດ້ດ ື່ມນໍັ້າທີື່ບໍື່ປອດໄພຈາກແຫຼື່ງນໍັ້າທີື່ບໍື່ໄດ້ຮ ບ
ການບົວລະບ ດຮ ກສາ. ຢ ່ບ່ອນທີື່ນໍັ້າປອດໄພຕ້ອງໄດ້ມີການຊ ັ້, ປະລິມານທີື່ມີຈໍາກ ດໄດ້ເຮ ດໃຫ້ມີການຮ ກສາຄວາມ
ສະອາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສ ນເສຍລາຍຮ ບພາຍໃນຄອບຄົວ. ເວລາທີື່ສ ນເສຍໄປກ ບການຕ ກນໍັ້າ ຫຼ  ຄວາມ
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ທໍລະມານຈາກເຈ ບປ່ວຍທີື່ພົວພ ນເຖິງການນໍາໃຊ້ນໍັ້າເປ ນສິື່ງກີດຂວາງໄວໜຸ່ມຈາກການໄດ້ຮ ບການສຶກສາ. ການ
ຕ ກນໍັ້າຍ ງເປ ນວຽກທີື່ໝ ກນ່ວງອ ນໜຶື່ງຕໍື່ສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຍິງ. 
 

ການບໍື່ມີສ້ວມຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້ສົື່ງຜົນກະທົບອ ນສໍາຄ ນຕໍື່ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນໜ້ອຍ ແລະ ການ
ຂາດຮຽນສ ງຂອງເດ ກຍິງ (ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາພ ດທະນາອາຊີ,2012,ໜ້າ 27). ນອກຈາກນ ັ້ນ, 
ເດ ກນ້ອຍໃນໄວຮຽນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມີແມ່ທ້ອງທີື່ສົື່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍື່ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮ ້ທີື່
ຫ້າວຫ ນ. 
 

I. ວິທີການປະຕິບດັທີື່ໄດຮ້ັບຜົນສໍາເລັດທີື່ນໍາໄປສູູ່ໂຄງການນໍັ້າສະອາດ ແລະ 
ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ 
 

i. ຫ້ອງນໍັ້າທີື່ບໍື່ໄດ້ຮັບການທດົແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
 

ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານສຸຂະອະນາໄມບໍື່ໄດ້ທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການກໍື່ສ້າງຫ້ອງນໍັ້າ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປ ນການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ້ຊຸມຊົນ
ກໍື່ສ້າງຫ້ອງນໍັ້າດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົັ້າເອງ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆທີື່ນໍາໄປສ ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການນໍາໃຊ້
ຫ້ອງນໍັ້າ. ປະສົບການສາກົນແນະນໍາວ່າຫ້ອງນໍັ້າທີື່ໄດ້ຮ ບການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມີຄວາມເປ ນໄປໄດ້ສ ງທີື່ຈະບໍື່ໄດ້
ຮ ບການຮ ກສາ, ແລະ ການສະໜອງຫ້ອງນໍັ້າ, ໂດຍປາສະຈາກການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີື່ໄປຄຽງຄ ່ກ ບການສະໜອງ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າ, ບໍື່ໄດ້ນໍາໄປສ ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍຊະຊາຍ (Girgis 2014; Leong 2014). ຢ ່ແຂວງສາລະວ ນ, 
ຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງຫ້ອງນໍັ້າທີື່ມີຢ ່ບໍື່ຖ ກນໍາໃຊ້ ຫຼ  ເປ່ເພເສຍຫາຍ. ຢ ່ເມ ອງຕະໂອ້ຍ, ຄົວເຮ ອນເກ ອບເຄິື່ງໜຶື່ງຢ ່
ພາຍໃນເມ ອງມີຫ້ອງນໍັ້າທີື່ໃຊ້ບໍື່ໄດ້ ແລະ ດ ື່ງນ ັ້ນຈິື່ງເຮ ດໃຫ້ບໍື່ໄດ້ນໍາໃຊ້ (ສະຖິຕິຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ
ສາລະວ ນ, ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ 2012, ໂດຍອົງການແພຣນສາກນົປະຈໍາລາວ 2014, ໜ້າ 9). 
 

 

 

ເດ ກນ້ອຍທີື່ມາຈາກຄົວເຮ ອນທີື່ມີການທໍາລາຍສິື່ງເສດເຫຼ ອທີື່ປອດໄພ (ອາຈົມ) ມີຜ ້ທີື່ມີການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕເກ ອບ ½ ເມ ື່ອສົມທຽບໃສ່ຜ ້ທີື່ຖ່າຍຊະຊາຍ.  

(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012) 

 

 

ການເຮ ດການຕະຫຼາດໃນດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນການແກ້ໄຂບ ນດາທາງດ້ານ ນໍາ ັ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມທີື່ສາມາດແກໄ້ຂບ ນຫາການປ ບປຸງສຸຂະອານາໄມໂດຍການນໍາໃຊ້ສະໜ ບສະໜຸນທີື່ບໍື່ດ້ເສຍຄ່າ. ແຕ່
ກົງກ ນຂ້າມ, ແມ່ນອໍານາດຂອງຜ ້ນໍາໃຊ້ຂອງເອກະຊົນ.1, ຕ້ອງສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານການເຮ ດ
ກິດຈະກໍາ ແລະ ສົງເສີມການນໍາໃຊ້ນໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຜ່ານວິທີການຕ້ອງສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາເຈົັ້າຜ່ານຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາ 2, ສະໜ ບສະໜຸນພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ມີການສະ
ໜອງ ອຸປະກອນສ້າງວິດຖ່າຍ ດ້ວຍລາຄາທີື່ບໍື່ແພງ ແຕ່ຄຸນະພາບດີ. ວິທີການນໍາໃຊ້ທີື່ບໍື່ໄດ້ເສຍຄ່ານໍາໃຊ້ໃດໆ ເຮ ດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າບໍື່ສົນໃຈໃນບໍາລຸງຮ ກສາ ແຕ່ສີື່ງໃດທີື່ເຂົາເຈ້າສ້າງມາໄດ້ດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເອງກໍື່ຈະມີຄ ນຄ່າສ ງສໍາລ ບ
ຜ ້ນໍາໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮ ກສາ (Cairncross,2004). ອີກຢ່າງໜ ື່ງ, ການເຮ ດການຕະຫຼາດແບບບໍື່ໄດ້ເສຍຄ່າ ແລະ 
ເປ ນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຜ ້ທີື່ທຸກຍາກ ສາມາດຊ ັ້ໄດ້ດ້ວຍເງີນ ສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ໃນທີື່ສຸດ, ການ
ເຮ ດການ 
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“ທີື່ຜ່ານມາ, ການຕ້ອບສະໜອງ ທາງດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນໄດ້ມີການຂ ບເຄ ອນໃນການຕອບສະໜອງ, ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນຂອງເຂົາເຈ ັ້ ັ້າເອງແບບເສຍຄ່າ ຫຼ  ເລ ກນ້ອຍ ຫຼ  ບໍື່ມີການປະກອບສ່ວນຈາກຊຸມຊົນເລີຍ. ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງ
ນໍາທີື່ທ ນສະໄໝເຮ ດໃຫ້ພວກເຂາບໍື່ເຂົັ້າໃຈໃນເວລານໍາໃຊ້ ເຊີື່ງເປ ນການສີັ້ນເປ ັ້ອງງົບປະມານຫຼາຍ ແຕ່ຜົນຕອບຮ ບເກ ອບໍື່ມີ
ເລີຍ. ເຊີື່ງສາມາດສ ງເກດເຫ ນໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາບໍື່ນໍາໃຊ້ຫຼ ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງອ ນອ ື່ນຫຼາຍກວ່າ. ມຫີຼ ກຖານຊີັ້ໃຫ້ເຫ ນວ່າ: 
ການທີື່ເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ສີື່ງທີື່ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ສ້າງເອງເປ ນການຫຼຸດລົງຂອງອ ດຕາການຖ່າຍຊະຊາຍໄດ້ ແລະ ສາມາດເພີື່ມອ ດຕາການ 
ເຮ ດສຸຂະອະນາໄມ ໄດ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ວິທີການອ ື່ນ ແມ່ນສາມາດສ້າງສີື່ງຈ ງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ ໂດຍສາມາດວ ດໄດ້ຈາກການ
ສ້າງ ຮ ບແບບການນໍາໃຊ້ໃນຮ ບແບບທີື່ເຂົາມ ກ.” 

(USAID, ການນໍາໃຊ້ວິທີການ ການເຮ ດສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການຕະຫຼາດສຸຂະສ ກສາ (TSSM) ຂອງ USAID. ພະ
ຈີກ 2010). 

 

ii. ວິທກີານທີື່ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາ 

 
ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມຊອກຫາການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາລວມທ ງການຊຸກຍ ້

ການພີື່ມການລ້າງມ  ແລະ ເພີື່ມການນໍາໃຊ້ຫ້ອງນໍາຫຼາຍໃຫ້ຫຼາຍຂ ັ້ນທີື່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າມີຜົນໄດ້ຮ ບອ ນໃຫຍ່
ຫຼວງກວ່າເກົື່າຕໍື່ອາການເຈ ບປ່ວຍທີື່ມາຈາກພະຍາດຖອກທ້ອງດີຂ ັ້ນກວ່າການແກໄ້ຂບ ນຫາດ້ານດຽວ (ອົງການ
ອອກສຟາມ ສາກົນ n.d.).  
 

ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງມີພາລະບົດບາດເປ ນຕົວກາງໃນແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ 
ແລະ ຊຸມຊົນທີື່ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ,ໃນຖານະເປ ນຜ ້ສະໜອງຫຼ ກຂອງການສະໜ
ອງນໍັ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢ ຸພາຍໃນ ແລະ ເປ ນຜ ້ຮ ກສາຄວາມສະອາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນເຮ ອນ. 
ການສົື່ງເສີມຄວາມສະອາດທີື່ເນ ັ້ນໃສ່ການປະຕິບ ດຕົັ້ນຕໍຂອງຄົວເຮ ອນ (ການລ້າງມ ດ້ວຍສະບ ພາຍຫຼ ງການຂ ບ
ຖ່າຍ ແລະ ກ່ອນການຈ ບອາຫານ, ແລະ ການທໍາລາຍອາຈົມທີື່ປອດໄພຂອງເດ ກນ້ອຍ) ເປ ນວິທີທີື່ໄດ້ຮ ບຜະສິດທິ
ຜົນໃນການຕ້ານພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນບ ນດາເດ ກໜຸ່ມຜ ້ທີື່ໃຊ້ເວລາທ ງໝົດຢ ່ເຮ ື່ອນ (ຄະນະກໍາ
ມະທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສ ງຄົມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 2005). 
 

iii.  ການຕິດຕາມນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມເພືື່ອຜົນໄດ້
ຮັບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

 

ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງຂອງແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມໄດ້ຮ ບການຊຸກຍ ້
ເມ ື່ອມີການເນ ັ້ນໝ ກທີື່ຈະແຈ້ງຕໍື່ຄວາມສະເໜີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມບົດບາດຍິງຊາຍໃນ
ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ (ອົງການແພຣນສາກົນແຫ່ງປະເທດອົດສຕຣາລີ) ທີື່ຈະເຮ ດ
ໃຫ້ພະນ ກງານໂຄງການຂ ັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານຂອງລ ດຖະບານມີຄວາມສາມາດໃນການຄົັ້ນຫາ ແລະ 
ຕິດຕາມບົດບາດຍິງຊາຍທີື່ພົວພ ນເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນງານທີື່ພົວພ ນເຖິງນໍັ້າສະອາດ 
ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ. ແຜນງານດ ື່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຊຸດກິດຈະກໍາການປະເມີນຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ (PRA) ລວມທ ງການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ແຜນງານດ ື່ງກ່າວນີັ້ໄດ້ມີການທົດສອບຄ ັ້ງທໍາອິດຢ ່
ປະເທດຫວຽດນາມ ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມບົດບາດຍິງຊາຍໃນແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ ມີ
ສອງຈຸດປະສົງຄ : 

1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນ ກງານ ໃນການພົວພ ນກ ນລະຫວ່າງເພດ, ເພີື່ມການສະໜ ບສະໜ ນໃຫ້
ພວກເຂົາໄດ້ມີສ ກະຍະພາບທີື່ດີໃນການ ຕິດຕາມເລ ື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໝ ັ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາ
ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກ ບວຽງານຕົວຈິງ. 



 30 

2. ເພ ື່ອສ້າງແຮງກະຕ ້ນໃນກ ່ມຂອງເຂົາເຈົັ້າເພ ື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮ ້ບົດບາດ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງກ ນໃນກຸ່ມຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ ແລະ ສາມາດຊອກຫຼາຍໆຊ່ອງທາງໃນການສ້າງແຮງຈ ງໃນຕໍື່ຄວາມສະເໝີທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ຕໍື່ໜ້າ. 

 
ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າ ເຄ ື່ອງມ ດ ື່ງກ່າວຈະຖ ກນໍາໃຊ້ທຸກໆ 6 ເຖິງ 12 ເດ ອນດ້ວຍຂໍັ້ມ ນທີື່ໄດ້ຮ ບການ

ພ ດທະນາໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມກ ບຊຸມຊົນຄ ັ້ງທໍາອິດທີື່ໄດ້ສະໜອງຂໍັ້ມ ນພ ັ້ນຖານ. ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ ມີສີື່ ຕົວຊີັ້ວ ດຄ : 

1. ລະດ ບການແບ່ງປ ນວຽກງານທີື່ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງວຽກງານ ນໍາ ັ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃນຄົວເຮ ອນ. 
2. ລະດ ບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໃນຊຸມຊົນຂອງວຽກງານ ນໍາ ັ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. 
3. ລະດ ບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕ ດສິນໃຈໃນຄົວເຮ ອນ ກ່ຽວກ ບວຽກງານ  ນໍາ ັ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະ

ອະນາໄມ. 
4. ລະດ ບຂອງການເປ ນຜ ້ນໍາພາຂອງແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນໃນວຽກງານ ນໍາ ັ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. 

 
ການປະເມີນນີັ້ລວມມີການກໍານົດການແລກປ່ຽນບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍທີື່ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອເພີື່ມ

ຄວາມເທົື່າທຽມກ ນດ້ານບົດບາດໃນກິດຈະກໍາຂອງແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ 
ການຕ ດສິນໃຈໃນລະດ ບຄົວເຮ ອນ ແລະ ລະດ ບຊຸມຊົນ. 
 

iv.  ໂຄງການນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະອະນາໄມເພືື່ອສະໜັບສະ
ໜູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງລາຍຮັບ 

 
ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມບໍື່ໄດ້ສະ

ໜ ບສະໜ ນການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການກໍື່ສ້າງຫ້ອງນໍັ້າ. ຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆໄດ້ຮ ບການສິດສອນກ່ຽວກ ບວິທີສ້າງຫ້ອງນໍັ້າ ແລະ ໄດ້ຮ ບການ
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ. ອົງການສາກົນບໍລິການປະຊາຊົນ 
ແລະ ອົງການແພຣນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼ  ການ
ສະໜອງສິນຄ້າໂດຍບໍື່ເສຍຄ່າເປ ນການສ້າງຄວາມຍ ນຍົງຂອງແຜນ
ງານ. ໃນຂະນະທີື່ຍ ງບໍື່ທ ນໄດ້ຮ ບການທົດສອບເທ ື່ອນ ັ້ນ, ອົງການ
ສາກົນບໍລິກ ານປະຊາຊົນເຫ ນທ່າແຮງໃນການເສ ື່ອມໂຍງການກໍື່ສ້າງ
ຫ້ອງນໍັ້າກ ບກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮ ບ, ຈາກການນໍາໃຊ້ຜ ້ປະກອບການ
ທ້ອງຖິື່ນເພ ື່ອສ້າງ ແລະ ຂາຍສ້ວມຖ່າຍ. ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ໄດ້ຮ ບ
ປະສິດທິພາບສ ງສຸດ ແຜນງານນີັ້ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການທົດສອບຢ ່ຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆທີື່ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ 
ຊຸມຊົນທີື່ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມມີກິດ
ຈະກໍາທີື່ໄດ້ຮ ບການປະຕິບ ດ (Seastedt 2014).  

ຮ ບພາບໂດຍ: ອົງການ PSI  
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ເອກະສານອ້າງອີງ: 
Kar & Chambers 2008, ອົງການແພຣນສາກົນ (UK) ປຶັ້ມຄ່  ມ ກ່ຽວກ ບຊຸມຊົນທີື່ນໍາໃຊ້ສິື່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ 
 
ອົງການແພຣນສາກົນປະເທດອົດສະຕຣາລີ n.d., ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແຜນງານນໍັ້າ
ສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ. ສາມາດຊອກຫາເພີື່ມເຕີມໄດ້ທີື່: 
http://www.plan.org.au/Learn/Gender-and-Wash-Tool.aspx 
 
ອົງການແພຣນສາກົນປະເທດອົດສະຕຣາລີ 2014, ການກະກຽມການຝກຶອົບຮົມ: ເຄ ື່ອງມ ຕິດຕາມ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມ - ຄ ່ມ ແນະນໍາຄ ຝຶກແບບ
ງ່າຍດາຍ ສາມາດຊອກຫາເພີື່ມເຕີມໄດ້ທີື່: http://www.plan.org.au/Learn/Gender-and-
Wash-Tool.aspx  
 

d) ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ແຜນງານຄໍັ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

 

ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໄດ້ກໍານົດ 4 ບ ລິມະສິດການແກ້ໄຂບ ນຫາໃນ
ຂະແໜງການສຶກສາ: 
 

1. ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງ 
2. ການປ ກຜ ກໃນໂຮງຮຽນປະສມົປະສານກ ບໂພຊະນາການສກຶສາ (ໂດຍການຊຸກຍ ້ໃຫ້ເດ ກໃນໂຮງຮຽນ

ເປ ນສ ື່ການການປ່ຽນແປງ) 
3. ການລວມເອົາໂພຊະນາການເຂົັ້າໃນຫຼ ກສ ດຊ ັ້ນປະຖົມ, ມ ດທະຍົມ ແລະ ອຸດົມ. 
4. ນໍາໃຊ້ການສຶກສາເປ ນຊ່ອງທາງການດໍາເນີນການແກ້ໄຂບ ນຫາໂພຊະນາການສະເພາະ (ການຂ້າແມ່ທ້ອງ, 

ເສີມທາດເຫຼ ກ, ວິຕາມິນໃຫ້ແກ່ເດ ກໃນໄວຮຽນ) 
 

ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະຊະການຮ ບຮ ້ວ່າຄວາມສໍາຄ ນດ້ານຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ
ໂຮງຮຽນແມ່ນເພ ື່ອເພີື່ມຈໍານວນການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນຂອງນ ກຮຽນຊ ັ້ນປະຖົມໂດຍສະເພາະເດ ກ
ຍິງ, ແລະ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນນ ກຮຽນອຶດຫິວໃນໄລຍະສ ັ້ນ ແລະ ເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮ ້ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ. ຂໍັ້ມ ນນີັ້ໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜ ນຈາກການປະເມີນການຮ ້ໜ ງສ ຂອງອົງການດີຟິດ (DFID) ທີື່ພົບວ່າ 
ແຜນງານໂພຊະນາການໂຮງຮຽນໄດ້ສົື່ງຜົນເຮ ດໃຫ້ອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນເພີື່ມຂຶັ້ນ, 
ອ ດຕາການອອກໂຮງຮຽນຫຼຸດລົງ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນ ກຮຽນດີຂຶັ້ນກວ່າເກົື່າ. Levinson and Balarajan 

(2013) ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າເດ ກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງທີື່ຮ້  ໜ ງສ , ມີຄວາມຮ ້ ແລະ ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງກວ່າເກົື່າແມ່ນຜນົ
ໄດ້ຮ ບທີື່ສໍາຄ ນທີື່ສຸດຂອງແຜນງານການສຶກສາ ແລະ ຜົນໄດຮ້ ບດ ື່ງກ່າວນີັ້ສົື່ງຜົນໄດ້ຮ ບຕໍື່ສະຖານະພາບດ້ານໂພຊະ
ນາການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວໃນໄລຍະຍາວ.  
 

http://www.plan.org.au/Learn/Gender-and-Wash-Tool.aspx
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ນອກຈາກຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານການສຶກສາຈາກການຊກຸຍ ້ທີື່ເປ ນຜົນໄດ້ຮ ບຈາກແຜນງານໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ 
ແລ້ວ, DFID (2012) ຍ ງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຜົນໄດ້ຮ ບອ ນສໍາຄ ນອ ື່ນໆແມ່ນຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນທີື່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການແກ້
ໄຂບ ນຫາອ ື່ນໆເຊ ື່ນ ການຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ແຜນງານນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮ ກສາສຸຂະອະນາໄມໂຮງຮຽນ, ທີື່
ສາມາດສ້າງຜົນໄດ້ຮ ບອ ນສໍາຄ ນຕໍື່ຜົນໄດ້ຮ ບຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາການ.   
 

ຢ ່ ສປປ ລາວ, ອົງການອາຫານໂລກສະໜ ບສະໜ ນແຜນງານອາຫານຫວ່າງຕອນເຊົັ້າທີື່ຈະຖ ກປ່ຽນເປ ນແຜນ
ງານອາຫາໂຮງຮຽນ ສະໜ ບສະໜ ນອາຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ 800+ ແຫ່ງ ແລະ ອົງການ CRS ສະໜ ບ
ສະໜ ນອາຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ300+ ແຫ່ງ. ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ສະໜອງເຂົັ້າໃຫ້ນ ກຮຽນ 3700+
ໃຫ້ນ ກຮຽນບ້ານໄກ ແລະ ອົງການ CRS ໄດ້ນໍາເຂົັ້າການສະໜອງອາຫານທີື່ຈະເປ ນອາຫານເສີມຮ່ວມກ ບຜົນ
ຜະລິດທີື່ປ ກຢ ່ທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ແກ່ແຜນງານຕ່າງໆ. 
 

 

I. ວິທີການປະຕິບດັທີື່ໄດຮ້ັບຜົນສໍາເລັດ ຫ ື ອົປະກອບຕ່າງໆດ້ານໂພຊະນາ
ການຜ່ານໂຮງຮຽນ  

 

i.  ອາຫານໂຮງຮຽນເພືື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ 

 
ຈຸດປະສົງພ ັ້ນຖານຂອແຜນງານອາຫານ ແລະ/ຫຼ  ອາຫານຫວ່າງໃນໂຮງຮຽນແມ່ນເພ ື່ອຮ ກສາເດ ກນ້ອຍ, 

ໂດຍສະເພາະເດ ກຍິງໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. ໃນຂະນະທີື່ມ ນຍ ງເປ ນໄລຍະໄວເກີນໄປທີື່ຈະມີຫຼ ກຖານສະເພາະທີື່
ແຜນງານອາຫານໂຮງຮຽນຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີື່ມອ ດຕາການເຂົັ້າຮຽນແລະ/ຫຼຸດຜ່ອນອ ດຕາການອອກໂຮງຮຽນ, 
ປ ດຈຸບ ນອົງການ CRS, ທີື່ເຮ ດວຽກຢ ່ໃນໂຮງຮຽນ 300+ ແຫ່ງໄດ້ເລີື່ມຕິດຕາມວ່າມີຈໍານວນເດ ກຍິງທ ງໝົດຈ ກ
ຄົນທີື່ກ ບເຂົັ້າໂຮງຮຽນໃນປີຖ ດມາ, ແລະ ເປ ນຈຸດເລີື່ມຕົັ້ນທີື່ເຫ ນໄດ້ການປ ບປຸງໃນອ ດຕາການເຂົັ້າໂຮງຮຽນ
(Poole 2014). ສິື່ງນີັ້ສອດຄ່ອງກ ບປະສົບການສາກົນ.  
 

II. ບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາອອກແບບ ຫ ື ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 
 

i. ສວນຜັກໃນໂຮງຮຽນ  

 
ຢ ່ໃນໂຮງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ, ອາດຈະມີສວນຜ ກໜຶື່ງແຫ່ງ ສໍາລ ບທ ງໝົດໂຮງຮຽນທີື່ເປ ນໂຮງຮຽນຂະໜ

າດໃຫຍ່ທີື່ມີສວນຜ ກໜຶື່ງແຫ່ງຕໍື່ນ ກຮຽນແຕ່ລະຊ ັ້ນຮຽນ (ໂຮງຮຽນຊ ັ້ນປະຖົມເທົື່ານ ັ້ນ). ສວນຜ ກໃນໂຮງຮຽນທີື່
ສະໜອງອາຫານຢ່າງພຽງພໍສໍາລ ບອາຫານທ່ຽງ 1-2 ຄາບຕໍື່ອາທິດໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາວ່າເປ ນຜົນສໍາເລ ດຂອງແຜນ
ງານ. ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງຍ ງເລີື່ມມີໜອງປາ ແລະ ລ້ຽງສ ດຂະໜາດນ້ອຍທີື່ເປ ນຂອງຕົນເອງ (rabbits, insects) 

(Poole 2014).   

 

 

ii.  ການຮັກສາຜ່ານຄູທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

 
ເພ ື່ອປະສົມປະສານໂພຊະນາການເຂົັ້າໃນຫຼ ກສ ດຈໍາເປ ນຕ້ອງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄ . ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, 

ຄ ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນພຽງແຕ່ສອນຢ ່ໃນຊຸມຊົນຊົນເຜົື່າ 1-2 ປີເທົື່ານ ັ້ນ ກ່ອນທີື່ຈະຍ້າຍໄປສອນໂຮງຮຽນແຫ່ງອ ື່ນໆ
, ແລະ ດ ື່ງນ ັ້ນຈິື່ງເຮ ດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮ ບຂອງການຝຶກອົບຮົມບໍື່ຢ ່ໃນຊຸມຊົນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ ໄດ້ນໍາເອົາປະສົບການ ແລະ 
ຄວາມຮ ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໄປສ ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງໃໝ່ກໍື່ຕາມ. 
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iii. ໂອກາດເພືື່ອປັບປຸງການຮູ້ໜັງສືຜ່ານໂພຊະນາການ 

 
ການລວມເອົາຄວາມຮ ້ດ້ານໂພຊະນາການເຂົັ້າໃນຫຼ ກສ ດການສອນສາມາດເປ ນໂອກາດໃນການປ ບປຸງທ ກ

ສະການຮ ້ໜ ງສ ໃນພາກປະຕິບ ດ, ການສິດສອນຄໍາສ ບຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການປ ກຜ ກ ແລະ ອາຫານໃຫ້
ເດ ກນ້ອຍ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ຊຸກຍ ້ແຜນງານນີັ້ ແຕ່ວ່າມ ນຍ ງຢ ່ໃນໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນຂອງການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດເທົື່ານ ັ້ນ 

 

iv.  ເດັກນ້ອຍໃນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງ 
 

ການເຮ ດໃຫ້ສວນຜ ກໂຮງຮຽນໄດ້ຮ ບການສະໜອງ, ໃນລະດ ບທີື່ສ ງສຸດ, 1-2 ຄາບ/ອາທິດ, ມ ນຂ້ອນ
ຂ້າງເປ ນໄປບໍື່ໄດ້ທີື່ສ່ວນຜ ກໃນໂຮງຮຽນຈະສາມາດສະໜ ບສະໜ ນໃຫ້ແກ່ຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພຊະນາການ ນອກເ
ໜ ອຈາກເດ ກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນ (ເຊ ື່ນ: ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຜ ້ປົກຄອງ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຂະບວນການຮຽນຮ ້ວິທີການປ ກຜ ກ ແລະ ຄວາມຮ ້
ກ່ຽວກ ບໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນສາມາດນໍາກ ບໄປສ ່ຄອບຄົວຜ່ານເດ ກນ້ອຍໃນໂຮງຮຽນໄດ້. ແຜນງານດ ື່ງກ່າວ
ຍ ງບໍື່ທ ດໄດ້ຮ ບການທົດສອບໂດຍ ອົງການສາກົນບໍື່ສ ງກ ດລ ດຖະບານຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ເທ ື່ອ. 
 

 

 

 

ແຫຼື່ງຂໍັ້ມ ນ: ສ ນພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດຂອງອົງການດີຟິດ (2012), ບົດລາຍງານການສະໜ
ອງຂໍັ້ມ ນ: ການແກ້ໄຂບ ນຫາການສຶກສາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮ ບຂອງການສຶກສາທີື່ມີຕໍື່ໂພຊະນາການ.ສາມາ
ຊອກຫາຂໍັ້ມ ນເພີື່ມເຕີື່ມໄດ້ທີື່: http://www.heart-resources.org/wp-
content/uploads/2012/12/education-intervention-and-nutrition-octocber-
2012.pdf 

 

 

5.  ຄໍາສະເໜີແນະສໍາລັບຂະແໜງຕ່າງໆ: 
ຄໍາສະເໜີແນະລຸ່ມນີັ້, ຕ ດຜ່ານຂະແໜງການຕ່າງໆ - ທີື່ເປ ນ, ທີື່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນແຜນງານບໍື່ວ່າຈະເປ ນຂະແໜງການໃດ
ກໍື່ຕາມ: 
 

 ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ພາສາຊົນເຜົື່າ ໃນເວລາເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ບຊຸມຊົນທີື່ບໍື່ໃຊ້
ພາສາລາວລຸ່ມ. ສໍາລ ບເດ ກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງແລ້ວ ທ ກສະພາສາລາວລຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕໍື່າກວ່າ (ໃນ
ຂະນະທີື່ເຂົາເຈົັ້າມີຄວາມເປ ນໄປໄດ້ທີື່ຈະມີການສຶກສາທາງການ ແລະ ເປີດກວ້າງຕໍື່ສ ງຄົມ ແລະ ກິດຈະ
ກໍາທາງສ ງຄົມໜ້ອຍກວ່າເດ ກຊາຍ ແລະ ຜ ້ຊາຍ), ແລະ ການຈ ດກິດຈະກໍາ, ການປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມເປ ນພາສາທ້ອງຖິື່ນເປ ນການເພີື່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດ ກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ.  

 

 ປ ບປຸງແຜນງານຕ່າງໆທີື່ລວມເອົາແມ່ຍິງ, ລວມທ ງເມ ື່ອມີີຄວາມເໝາະສົມ, ການປະເມີນຜົນສໍາ
ເລ ດກ ບເປົັ້າໝາຍທີື່ນ ບໄດ້. ສິື່ງນີັ້ສາມາດລວມເອົາການຈ ດການຝຶກອົບຮົມ ຫຼ  ກິດຈະກໍາສາໍລ ບສະເພາະ
ແມ່ຍິງ, ຫຼ  ມ ນອາດສາມດກ່ຽວກ ບວິທີການຕ່າງໆທີື່ຊຸກຍ ້ສະເພາະໃຫ້ແກ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີຄວາມ
ໝາຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກຍິງ (ເຊ ື່ນ: ກອງປະຊຸມສະເພາະແມ່ຍິງ). 

 

http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2012/12/education-intervention-and-nutrition-octocber-2012.pdf
http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2012/12/education-intervention-and-nutrition-octocber-2012.pdf
http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2012/12/education-intervention-and-nutrition-octocber-2012.pdf
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 ນໍາໃຊ້ແມ່ຍິງເຮດັວຽກກັບແມ່ຍິງ, ຍກົຕົວຢ່າງ ນ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງມີແນວໂນ້ມເຂົັ້າກ ບ
ຊຸມຊົນທີື່ມີຊາວກະສິກອນທີື່ເປ ນແມ່ຍິງໄດ້ດີກວ່າ (Munankami 2014), ແລະ ແມ່ຍິງມຄີວາມເປ ນໄປ
ໄດ້ທີື່ຈະລົງເຮ ດວຽກຢ ່ຄຣີນິກແຫ່ງຕ່າງໆຂອງເມ ອງ ແລະ ລົງເຮ ດວຽກຮ່ວມກ ບອາສາສະມ ກ
ສາທາລະນະສຸກໄດ້ດີກວ່າ ຖ້າຫາກວ່າພະນ ກງານສາທາລະນະສຸກເປ ນຜ ້ຍິງ (Sampson 2014). 

 

 

 ນໍາໃຊ້ ຫ ື ພັດທະນາເຄືື່ອງມືຕ່າງໆທີື່ເໝາະສົມກັບຜູ້ທີື່ກືກໜັງສື. ຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງສ່ວນໃຫຍ່
ເປ ນຜ ້ທີື່ຮ ້ໜ ງສ ໜ້ອຍກວ່າຜ ້ຊາຍ, ການນໍາໃຊ້ວິດີໂອ, ບົດເພງ, ລະຄອນ, ແຜ່ນໂປດສເຕີ ແລະ ອ ື່ນໆທີື່
ບໍື່ຈໍາເປ ນຕ້ອງມີລະດ ບຮ ້ໜ ງສ ສ ງຊຸກຍ ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ ງແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍທີື່ຮ ້ໜ ງສ ໜ້ອຍ. 

 

 ການເຮດັວຽກຢູລ່ະດັບເມອືງ ແລະ ລະດັບບ້ານ. ໂພຊະນາການເປ ນບ ນຫາທີື່ສ ບຊ້ອນທີື່ຈໍາເປ ນ
ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການແກ້ໄຂໃນລະດ ບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ຢ ່ໃນເປົັ້າ
ໝາຍການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາເພ ື່ອສະໜ ບສະໜ ນຜົນໄດ້ຮ ບດ້ານໂພຊະນາການທີື່ດີ. 

 

 ສ້າງ ແລະ ລົງທຶນໃສ່ສາຍພົວພັນໄລຍະຍາວກັບຊຸມຊົນຕ່າງໆ. ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ, ການ
ທົດສອບແຜນງານ, ການໂນ້ມນ້າວຊຸມຊົນ ແລະ ການໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທ ງຫມົດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ທຸກແຜນ
ງານ ຫຼ  ໂຄງການຕ້ອງໃຫ້ເວລາຢ່າງພຽງພໍເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນຈາກຊຸມຊົນເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ແຜນງານ
ເຫົຼື່ານ ັ້ນສາມາດທົດສອບ ແລະ ຈ ດຕ ງປະຕິບ ດໄດ້. 

 

 ຄວາມຮ ບຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈຈຸດພິເສດຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆເຊ ື່ນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວ ດທະນະ
ທໍາ, ລວມທ ງພາສາ ແຕ່ຍ ງລວມທ ງຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງຜ ້
ຊາຍ ແລະ ຜ ້ຍິງ, ການປະຕິບ ດທີື່ແຕກຕ່າງ, ຂໍ ັ້ຫ້າມດ້ານອາຫານ ແລະ ການກິນອາຫານ ແລະ ດ້ານອ ື່ນໆ
ອີກດ້ວຍ. 

 

 ການປະສົມປະສານການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜົນ, ລວມທ ງຄໍາຄິດເຫ ນຕອບກ ບ ແລະ ການ
ປ ບປຸງກົນໄກ, ເຂົັ້າໃນແຜນງານຕ່າງໆ. 

 ຮ ບປະກ ນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົັ້າໃນວິທີການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຖ ກຈ ດເຂົັ້າໃນຮ່ວງງົບປະມານ 
ລວມ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານນ ັ້ນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂຫາໃນດ້ານຄວາມສະເໝີຍິງ-ຊາຍຢ່າງເຕ ມທີື່. 
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7. ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ A:  22 ບູລິມະສິດການແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນແຜນງານຄໍັ້າປະກັນດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

 

14 ບູລິມະສິດການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາລັບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນໍັ້າສະອາດ ແລະ ການຮັກສາສຸ
ຂະອະນາໄມ 

 

1. ການເສີມທາດເຫຼ ກປະຈໍາອາທິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພ ນ ແລະ ປະຈໍາວ ນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖ ພາ 
2. ເສີມວິຕາມິນ A ໃຫ້ແກ່ເດ ກນ້ອຍທີື່ມີເກນອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ 
3. ຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ແກ່ເດ ກນ້ອຍທີື່ມີເກນອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ 
4. ໃຫ້ເກ ອໄອໂອດີນ 

5. ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກ ບການສົື່ງເສີມການລ້ຽງລ ດດ້ວຍນົມແມ່ໃຫ້ແກ່ແມ່ທີື່ຍ ງໜຸ່ມ 

6. ໃຫ້ອາຫານເສີມແກ່ແມ່ຍິງຖ ພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລ ກ 

7. ໃຫ້ອາຫານເສີມແກ່ເດ ກນ້ອຍທີື່ມີເກນອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 2 ປ ີ

8. ອາຫານປອດໄພ ແລະ ອາຫານເສີມ 

9. ການຄຸ້ມຄອງການຂາດໂພຊະນາການຮຸນແຮງຢ ່ໃນສະຖານທີື່ຊຸມຊົນ 

10. ແຜນງານສຶກສາຊຸມຊົນສໍາລ ບໂຮງຮຽນຍິງຂອງພວກເຮົາຜ່ານສະຫະພ ນແມ່ຍິງ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍາຍຊຸມ
ຊົນອ ື່ນໆ 

11. ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດ ກນ້ອຍທີື່ມີອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ (ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາສ່ວນ
ບຸກຄົນ) 

12. ການສ້າງຄວາມສາມາດຈາກລະດ ບຊຸມຊົນຈົນເຖິງສ ນກາງ 
13. ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການລາຍງານການເຝົັ້າລະວ ງໂພຊະນາການສະເພາະ. 
14. ການສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການສະໜອງນໍັ້າຢ ່ໃນສຸກສາລາ, ຊຸມຊົນ, ຄົວເຮ ອນ, ນໍັ້າ

ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໂຮງຮຽນ. 
 

4 ບູລິມະສິດການແກໄ້ຂບັນຫາສໍາລັບຂະແໜງກະສິກໍາ 
 

1. ການຜະລິດ ແລະ ການສົື່ງເສີມການປ ກພ ດເປ ນສິນຄ້າທີື່ຫຼາກຫຼາຍ (ລວມທ ງການປ ກຜ ກສວນຄົວ, ພ ດ
ສະໜຸນໄພທີື່ເປ ນຢາ, ການປ ກພ ດຕະກ ນຖົື່ວ ແລະ ອ ື່ນໆ) ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາທີື່ເສ ື່ອມໂຍງກ ບ
ໂພຊະນາການສຶຶກສາ. 

2. ການຜະລິດ ແລະ ການສົື່ງເສີມການລ້ຽງ ແລະ ຮ ກສາສຸຂະພາບສ ດຂະໜາດນ້ອຍ (ເນ ັ້ນໃສ່ສ ດປີກ, ໝ  
ແລະ ອ ື່ນໆ). 

3. ປ ບປຸງການຈ ດການ ແລະ ສົື່ງເສີມການປຸງແຕ່ງອາຫານເພ ື່ອປ ບປຸງການຄໍັ້າປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ
ຕະຫຼອດປ.ີ 

4. ສະໜ ບສະໜ ນ ແລະ ສົື່ງເສີມກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮ ບສໍາລ ບຜະລິດກະສິກໍາຕົວແບບ ແລະ ເຄ ື່ອງປ່າຂອງ
ດົງລວມທ ງຢາສະນຸນໄພ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກ ບຮ ບແບບການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ. 

 

 
 

 



 39 

4 ບູລິມະສິດການແກໄ້ຂບັນຫາສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ 
 

1. ການສະໜອງອາຫານທ່ຽງ. 
2. ການປ ກຜ ກໃນໂຮງຮຽນປະສມົປະສານກ ບໂພຊະນາການສກຶສາ (ໂດຍການຊຸກຍ ້ໃຫ້ເດ ກໃນໂຮງຮຽນ

ເປ ນສ ື່ການການປ່ຽນແປງ) 
3. ການລວມເອົາໂພຊະນາການເຂົັ້າໃນຫຼ ກສ ດຊ ັ້ນປະຖົມ, ມ ດທະຍົມ ແລະ ອຸດົມ. 
4. ນໍາໃຊ້ການສຶກສາເປ ນຊ່ອງທາງການດໍາເນີນການແກ້ໄຂບ ນຫາໂພຊະນາການສະເພາະ (ການຂ້າແມ່ທ້ອງ, 

ເສີມທາດເຫຼ ກ, ວິຕາມິນໃຫ້ແກ່ເດ ກໃນໄວຮຽນ) 
 

 
 

  



 40 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ B:  ອົງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆທີື່ຖ ກໍາພາດ. 
 

ວ ນທີ ຊ ື່ ອົງການ ຈ ດຕ ັ້ງ 
12 ກ ນຍາ 
25 ກ ນຍາ 

Viorica ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ 

19 ກ ນຍາ 
22 ຕຸລາ 

Louise Sampson ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼ ອເດ ກ, ສປປ ລາວ 

24 ກ ນຍາ Uma Palanniappan ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ 
25 ກ ນຍາ Scott Drimie ທີື່ປຶກສາເພ ື່ອຮ່າງທີມງານແຜນງານຄໍັ້າປະກ ນດ້ານ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
27 ກ ນຍາ Koen ຜ ້ແທນອົງການ EU, ສປປ ລາວ 
1 ຕຸລາ Mona Girgis ອົງການ ແພຮນ ສາກົນ, ສປປ ລາວ 
3 ຕຸລາ Stefania  

Rik Delnoye 
ອົງການ ສາກົນເພ ື່ອພ ດທະນາກະສິກໍາ, ສປປ ລາວ  

10 ຕຸລາ Solal Lehec ທີື່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ້, ສປປ 
ລາວ 

13 ຕຸລາ Lee Leong ອົງການ ແພຮນສາກົນປະເທດອົດສຕຣາລີ 
15 ຕຸລາ Alison Rusinow ອົງການ ແຄຮສາກົນ, ສປປ ລາວ 
16 ຕຸລາ Nivone 

Sonevilaysack 
ອົງການ ສຸພານິມິດ, ສປປ ລາວ 

19 ພະຈິກ Suzie Albonie ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, ສປປ ລາວ 
19 ພະຈິກ Erick Seastedt ອົງການ ບໍລິການຮ ບໃຊ້ປະຊາຊົນ 
26 ພະຈິກ John Holvec ອົງການ HPA, ສປປ ລາວ 
26 ພະຈິກ Jutta Krahn ທີື່ປຶກສາ, ອົງການສາກົນເພ ື່ອພ ດທະນາກະສິກໍາ 
26 ພະຈິກ Joshua Poole ອົງການ CRS, ສປປ ລາວ 
1 ທ ນວາ Rakesh Munankami ອົງການ ເຮວວິຕ ດສ, ສປປ ລາວ 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: Jutta ແລະ Scott Drimie ໄດ້ຖ ກສາພາດຜ່ານໂທລະສ ບ/ສະກາຍຟ. ການສໍາພາດອ ື່ນໆທ ງໝົດໄດ້
ຈ ດຂຶັ້ນຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ສປປ ລາວ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ C:  ແມ່ຍິງ ແລະ ເດ ກນ້ອຍໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຫຼາຍກວ່າເກົື່າ 
 

 
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການບລໍກິານດ້ານສາທາລະນະສຸກທີື່ຈໍາເປນັ  
 
ພ ັ້ນທີື່ການແກ້ໄຂບ ນຫາດ້ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດ ກເກີດໃໝ່ຢ ່ພ ັ້ນທີື່ທີື່ໄດ້ຮ ບການຄ ດເລ ອກ 

 
(ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012) 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ D: ຜົນກະທົບຈາກອ ດຕາການແຜ່ກະຈາຍຂອງ ໂລກເລ ອດຈາງ
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ E: ເຂົັ້າເຖິງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂຸອະນາໄມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
 

 
 

 (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສໍາລ ບເດ ກ, 2012) 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ F:  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນໍາເອົາວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍໄປສ ່ການປ ບປຸງໂພຊະ
ນາການ 
 

ມ ນມີຄວາມຈໍາເປ ນທີື່ຕ້ອງຮ ບຮ ້ວ່າການແກ້ໄຂບ ນຫາ ແລະ/ຫຼ  ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແຜນງານສ້າງຄວາມ
ເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຫຼ  ໃຫ້ແກ່ບົດບາດຍິງຊາຍເພ ື່ອປ ບປຸງໂພສະນາການບໍື່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະດ ບປານ
ກາງ. ການນໍາເອົາສ້າງຄາມເຂ ັ້ມແຂງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍເຂົັ້າໃນໂຄງການໃດໜຶື່ງບໍື່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະດ ບປານ
ກາງ, ດ ື່ງນ ັ້ນ ການນໍາເອົາແຜນງານບົດບາດຍິງຊາຍອາດຈະກໍື່ໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມບາງດ້ານ. ໃນຂະນະ
ທີື່ມ ນເປ ນໄປບໍື່ໄດ້ຢ ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງເອກະສານສະບ ບນີັ້ທີື່ຈະກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງ, ແຕ່ມ ນມີຄວາມ
ເປ ນໄປໄດ້ທີື່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໃນຈຸດທີື່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ: 

 

 ມ ນອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາຜ ້ທີື່ມີມາດຖານ ແລະ ໄດ້ຮ ບການຝຶກອົບຮົມທີື່ເໝາະສົມທີື່ມີ
ທ ກສາດ້ານພາສາທ້ອງຖິື່ນ. ຢ ່ສະຖານທີື່ທີື່ເປ ນໄປບໍື່ໄດ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລ ບການແປພາສາເປ ນພາສາ
ທ້ອງຖິື່ນອາດເປ ນປ ດໃຈຢ ່ໃນແຜນງານ. 

 

 ການຈ ດກິດຈະກໍາທີື່ມີແຕ່ແມຍ່ິງອາດຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງການຈ ດກິດຈະກໍາຫຼາຍປະເພດກວາ່ກິດຈະກໍາ
ປົກກະຕິ(ເຊ ື່ນ: ການຝຶກອົບຮມົໃຫ້ແກ່ຜ ້ຊາຍບວກກ ບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຫຼາຍກວ່າເປ ນພຽງ
ການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກ ນເທົື່ານ ັ້ນ). ວິທີການ ຫຼ  ການວາງແຜນທີື່ຄ້າຍຄ ກ ນທີື່ປ ດໃຈໃນຄວາມຈໍາເປ ນຂອງ
ແມ່ຍິງອາດກໍື່ໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີື່ມເຕີມໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ: ມ ນອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປ ນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍ
ການຝຶກອົບຮົມ ຫຼ  ກອງປະຊຸມຈາກໜຶື່ງວ ນມາເປ ນສອງວ ນເຄິື່ງເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ
ພ້ອມທ ງໄດ້ເຮ ດວຽກປະຈໍາວ ນຂອງເຂົາເຈົັ້າຕາມປົກກະຕິ. ສິື່ງນີັ້ຈະສົື່ງຜົນເຮ ດໃຫ້ພະນ ກງານຕ້ອງໃຊ້
ເວລາເພີື່ມ, ເຊິື່ງມີຄວາມເປ ນໄປໄດ້ທີື່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າພ ກເຊົາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊ ື່ນ: 
ອາຫານ), ອາດຈະເພີື່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊົື່າຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ສິື່ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ. 

 

 ໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ພົວພ ນເຖິງການຈ້າງງານກໍມະກອນຍິງ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ອາສາສະໝ ກສາທາລະນະສຸກທີື່
ເປ ນແມ່ຍິງມ ກຈະຖ ກເພີື່ມເຂົັ້າກ ບອາສາສະໝ ກສາທາລະນະສຸກທີື່ເປ ນຜ ້ຊາຍ (ເຂົາເຈົັ້າບໍື່ຈໍາເປ ນຕ້ອງ
ປ່ຽນແທນອາສາສະໝ ກທີື່ເປ ນແມ່ຍິງ) ແລະ ດ ື່ງນ ັ້ນ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈິື່ງ
ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ຄ້າຍຄ ກ ນ, ການຮ ບປະກ ນຄວາມປອດໄພຂອງນ ກສົື່ງເສີມກະສິກໍາທີື່ເປ ນແມ່ຍິງໂດຍການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເດີນທາງເປ ນທີມ, ເປ ນການເພີື່ມເວລາຂອງພະນ ກງານເຂົັ້າໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ
ກິດຈະກໍາໃດໜຶື່ງ. 

 

 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດຮ ບແບບການສ ື່ສານສໍາລ ບຜ ້ກ ກໜງສ ເຊ ື່ນ ແຜ່ນປົດສເຕີ 
ແລະ ວິດີໂອສາມາດສ ງໄດ້. 

 

 ການເຮ ດວຽກຢ ່ລະດ ບເມ ອງ ແລະ ລະດ ບບ້ານມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງ, ການເຮ ດວຽກຢ ່ລະດ ບບ້ານມ ກຈະ
ພົວພ ນເຖິງການເດີນທາງອອກນອກເສ ັ້ນທາງການຂົນສົື່ງ ແລະ ໄປຕາມເສ ັ້ນທາງ ຫຼ  ແມ່ນໍັ້າທີື່ອາດຈະໃຊ້
ເວລາຫຼາຍໃນການເດີນທາງ. ການເດີນທາງອາດຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງພາຫະນະຂ ບເຂ ື່ອນ 4 ລໍັ້, ເຊິື່ງເປ ນການ
ລົງທຶນທີື່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ ງໃຫ້ແກ່ອົງການຈ ດຕ ັ້ງຕ່າງໆ. ການເຮ ດວຽກຢ ່ລະດ ບຄົວເຮ ອນອາດຮຽກຮ້ອງເຖິງ
ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ແບບຄົນຕໍື່ຄົນ ຫຼ  ການຕິດຕາມແບບຄົນຕໍື່ຄົນ (ຍົກຕົວຢ່າງ ເດ ກນ້ອຍທີື່ອາດມີຄວາມ
ສ່ຽງກ ບການຈະເລີນເຕີບໂຕທີື່ຜິດປົກກະຕິ). ສິື່ງນີັ້ເຮ ດໃຫ້ໃຊ້ເວລາ ແລະ ພະນ ກງານຫຼາຍ. 

 



 45 

 ການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝ ັ້ນ ແລະ ການສ້າງສາຍສໍາພ ນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ສາຍສໍາພ ນເຫົຼື່ານີັ້ບໍື່ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນຈາກ
ການລົງເຮ ດວຽກໃນໄລຍະເວລາອ ນສ ັ້ນໄດ້. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮຽກຮ້ອງເຖິງຄໍາສ ນຍາໄລຍະຍາວຂອງອົງ
ການຈ ດຕ ັ້ງໃນການພ ດທະນາຊຸມຊົນທ ງໝົດ, ການແກ້ໄຂບ ນຫາຫຼາຍດ້ານທີື່ເປ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມ
ຊົນ (ບໍື່ພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການເທົື່ານ ັ້ນ). ຄ້າຍຄ ກ ນ, ຄວາມເຂົັ້າໃຈຈຸດພິເສດຂອງຊຸມຊົນ
ຮຽກຮ້ອງເຖິງການໃຊ້ເວລາຢ ່ໃນຊຸມຊົນເຊິື່ງໝາຍເຖິງການເດີນທາງ, ການພ ກເຊົາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ພະນ ກງານ. ມ ນອາດຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງການຄົັ້ນຄວ້າໂດຍສະເພາະດ້ານການປະຕິບ ດ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນ.ີ  

 



ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເຮືອນເລກທີ 413ເຮືອນເລກທີ 413
ບ້ານສະພານທອງໃຕ", ເມືອງສີສັດຕະນາກບ້ານສະພານທອງໃຕ", ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

SUN CSA ໄດ"ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບນີ້SUN CSA ໄດ"ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບນີ້
ຈາກຫ້ອງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແຫ+ງປະເທດສະວິດຈາກຫ້ອງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແຫ+ງປະເທດສະວິດ
ໂດຍຜ່ານອົງການແພລນສາກົນໂດຍຜ່ານອົງການແພລນສາກົນ
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