
ສງັລວມຫຍໍ້    ສປປ ລາວ ໄດ ້ມຄີວາມຄບືໜາ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບ

ທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເພດຍງິຢູໃ່ນເວທີທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ແລະ ເວທີອື່ ນ. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ມກີດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເຊິ່ ງມຊີບັ 

ພະຍາກອນເພ່ືອການຈດັຕ ັງ້, ສ ົ່ງເສມີສະຖານະພາບຂອງເພດຍງິທກຸຄນົ ແລະ ຮບັປະກນັສດິສະ

ເໝີພາບຂອງທກຸຄນົໃນດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ຂງົເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ວດັທະນະທາໍ. 

ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ ໃນປະຈບຸນັ ຍງັຄງົມຄີວາມແຕກຕາ່ງທາງດາ້ນບດົບາຍຍງິ-ຊາຍຢູ ່ ໂດຍສະ

ເພາະແມນ່ ລະຫວາ່ງ ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ແລະ ລະຫວາ່ງ ຊນົເຜ່ົາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຍິ່ ງ

ໄປກວາ່ນ ັນ້, ສິ່ ງທາ້ທາຍຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຍງັສາ້ງຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍກບັແມຍ່ງິລາວໂດຍທົ່ວໄປ ແມນ່ໃນດາ້ນ 

ການສະແດງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຈາກການລງົທຶນ 

ຢາ່ງເຕັມທ່ີ. ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງ, ສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຊນົນະບດົ ແລະ ບາງກຸມ່ຊນົເຜ່ົາແລວ້ 

ແມນ່ຍງັມຄີວາມທາ້ທາຍຫຼາຍ. 

ແມຍ່ງິມບີດົບາດສາໍຄນັໃນ ເສດຖະກດິ, ກາໍລງັແຮງງານ, ຂະແໜງທລຸະກດິ, ຊຸມຊນົ ແລະ 

ຄອບຄວົຂອງ ສປປ ລາວ. ຄວາມສະເໝີພາບທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເປັນເປ້ົາໝາຍການ

ພດັທະນາອນັໜ່ຶງເພ່ືອປກົປ້ອງສດິຂອງເຂົາເຈົາ້ ໂດຍທ່ີໄດປ້ະກດົອອກມຢີູໃ່ນເປ້ົາໝາຍການພດັ 

ທະນາແຫງ່ສະຫະສະວດັ, ນອກນ ັນ້ ຄວາມສະເໝີພາບທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ຍງັຊວ່ຍສ ົ່ງ

ເສມີການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດກບັເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາ

ອື່ ນນາໍ.  

ເນື່ອງຈາກວາ່ການລງົທຶນ ເປັນອງົປະກອບສາໍຄນັອນັໜ່ຶງຢູໃ່ນການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ແລະ ຍດຸທະສາດການພດັທະນາ, ມນັຈິ່ງເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ແມຍ່ງິໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ແລະ ບ່ໍໄດເ້ສຍ ໂອກາດ ໂດຍກະແສການລງົທຶນຢູໃ່ນປະເທດ. 

 

 

 

  

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
(ຊສທ) ຢູ ່ສປປ ລາວ  

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ  03/2010:  

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ ໃນວຽກງານການລງົທຶນ ແລະ 
ເສດຖະກດິ 

ຊຸດບດົລາຍງານຫຍໍທ້າງດາ້ນນະໂຍບາຍນີ ້
ແມນ່ໄດສ້າ້ງຂືນ້ໂດຍໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງ 
ແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫດຼຸຜອ່ນ 
ຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອນາໍເອົາ 
ບນັຫາ ດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມເຂ້ົາ ໃນຂະບວນການວາງ ແຜນລະດບັ 
ຊາດ ແລະ ການພດັທະນາ ໃນປະຈບຸນັ 
ຈດຸປະ ສງົຂອງ ບດົລາຍງານຫຍໍນ້ີແ້ມນ່ເພ່ືອ 
ໃຫຂ້ໍມ້ນູ ພ້ືນຖານທ່ີຊດັເຈນ ແລະ ທາງເລອືກ 
ທາງດາ້ນ ນະໂຍບາຍ ໃນທາງປະຕບິດັ 
ເພ່ືອສະໜບັສະ ໜນູ 
ການຫນັປ່ຽນທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ ລາວ 
ໄປສູເ່ສັ້ນທາງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
ສາໍລບັຜູທ້ກຸຍາກທ່ີສດຸ. 

ເອກກະສານຕພີີມຜາ່ນມາ: 

01/2010 :ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ການຈດັການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ: ເປ້ົາໝາຍ 
ການພດັທະນາຮວ່ມ ເພ່ືອຄວາມຈະເລນີເຕບີ 
ໂຕແບບຍນືຍງົ 

02/2010: ການນາໍເອົາຕວົວດັແທກທາງດາ້ນ 
ຄວາມທກຸຍາກ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາສູລ່ະບບົຕດິ 
ຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງເປ້ົາໝາຍການຈະ 
ເລນີເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ  

ເອກກະສານຈະຕພີີມໃນຕ່ໍໜາ້ຈະແນໃ່ສແ່ກໄ້ຂ 
ປະເດັນຕ່ໍໄປນີ ້(ໃນທາ່ມກາງເອກກສານອື່ ນໆ) 
ຄ:ື 

 - ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມຂອງຂະແໜງ ການລງົ 
ທືນທ່ີ ສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ (ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວິະພາບ, 
ໂຄງການ ປກູໄມ,້ ບ່ໍແຮ,່ ການຂດຸຄ ົນ້ໄມ ້ແລະ 
ປ່າໄມ,້ ພະລງັງານໄຟ້ຟ້ານ ໍາ້ຕກົ) 

ພາບໂດຍ:  IUCN Lao PDR
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1. ເປັນຫຍງັຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍຈິ່ງມ ີ

ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ? 

ເພດຍງິ ມບີດົບາດສາໍຄນັໃນ ຂະແໜງເສດຖະກດິ, ກາໍລງັແຮງງານ, 
ທລຸະກດິ, ຊຸມຊນົ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແມນ່ເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາອນັໜ່ຶງຢູໃ່ນຕວົ 
ມນັເອງ ເພ່ືອປກົປ້ອງສດິຂອງເຂົາເຈົາ້ ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວ ້ຢູໃ່ນເປ້ົາໝາຍ
ການພດັທະນາແຫງ່ສະຫະສະວດັ (MDG’s) ແລະ ຄະນະກາໍມະການ
ລບົລາ້ງການຈາໍແນກ ຄວາມແຕກຕາ່ງຕ່ໍເພດຍງິ (CEDAW). ເຖງິ
ແນວໃດກຕໍາມ, ຍງັມຫຼີາຍທິດທາງທ່ີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-
ຊາຍ ຊວ່ຍສ ົ່ງເສມີການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ໃຫຜ້ນົປະ
ໂຫຍດກບັເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາອື່ ນໆຄ:ື  

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແກເ່ພດຍງິ ສາມາດ 
ຊວ່ຍໃນການຕ່ໍສູກ້ບັຄວາມທກຸຍາກໄດ.້ ມຫຼີກັຖານຫຼາຍຢາ່ງທ່ີບ ົ່ງ
ບອກໄດ ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັເສດຖະກດິຈລຸະພາກ ທ່ີ
ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ເຮັດໃຫທ້າ່ແຮງທາງດາ້ນ
ການເຕບີໂຕ, ປະສດິທິຜນົຂອງການຜະລິດ ແລະ ການດາໍເນນີ
ການທາງດາ້ນທລຸະກດິຫຸຼດລງົ1. ການຄ ົນ້ຄວາ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ຄວາມ
ແຕກຕາ່ງໃນອດັຕາການເຕບີໂຕໃນຊວ່ງ0.4-0.9% ລະ ຫວາ່ງອາຊີ
ຕາເວັນອອກ ແລະ ເຂດຍອ່ຍຊາຮາຣາໃນ ອາຟຣກິາ ແລະ ຕາ
ເວັນອອກກາງ ແມນ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ ້ ເນື່ອງຈາກ ຊອ່ງຫວາ່ງ
ທາງ ດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ່ີຍງັມຫຼີາຍຢູໃ່ນດາ້ນ ການສກຶສາທ່ີມ ີ
ຢູທ່ ົ່ວໄປໃນພາກພ້ືນທ່ີກາ່ວມາ2.  

 ການກາໍຈດັອປຸະສກັຕ່ໍກບັການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເພດຍງິຢູໃ່ນຕະຫຼາດ
ແຮງງານຍງັເຮັດໃຫມ້ຜີນົກະທບົທາງບວກ ໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມ 
ທກຸຍາກໄດອ້ກີດວ້ຍ.3 

  ແມຍ່ງິຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການຈາ້ງເຂ້ົາເຮັດວຽກ ຫືຼ ເປັນຜູປ້ະກອບການ
ແມນ່ມທີາ່ທີວາ່ຈະຈາ້ງເອົາຜູຍ້ງິຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ອາດຈະມກີານໃຊ້
ຈາ່ຍລາຍຮບັເຂ້ົາໃນສະຫວດັດກີານຂອງຄອບຄວົ ແລະ ລກູຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ຫຼາຍຂຶນ້, ເຊິ່ ງເປັນການສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ 
-ສງັຄມົ ໃນຕ່ໍໜາ້4. 

 ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບ ທາງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນດາ້ນການສກຶສາ 
ນ ັນ້ສາມາດມຜີນົສະທອ້ນຕ່ໍເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາອກີ ເຊ່ັນ:  

                                                            
1 ສະຫະພນັການເງນິສາກນົ & AusAID. 2010. ການປະເມນີການປະຕຮິບູ
ສະພາບການດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການລງົທຶນ: ບດົສງັລວມປະຈາໍພາກ
ພ້ືນປາຊຟິີກ. ວໍຊງິຕນັ, ສະຫະລດັອາເມຣກິາ. 
2 Klasen, Stephen. 1999. “ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຮັດ
ໃຫກ້ານເຕບີໂຕ ແລະ ການພດັທະນາຫຸຼດລງົບໍ? ຫຼກັຖານຈາກການກບັຄນືຫຼງັ
ຂອງຫຼາຍປະເທດ”. ກຸມ່ຄ ົນ້ຄວາ້ການພດັທະນາຂອງທະນາຄານໂລກ. 
3 Costa ແລະ Silva. 2008. “ພາລະຂອງຄວາມບ່ໍເທ່ົາກນັດາ້ນບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ ຕ່ໍສງັຄມົ”. ໃນການສມຸໃສຄ່ວາມທກຸຍາກ, ສະບບັທີ.13, ສນູຄວາມທກຸ
ຍາກສາກນົ. 
4 Nasr, Sahar. 2005. “ສະພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະການລງົທຶນໃນອີ
ຍບິ”. ບດົສະເໜີຢູທ່ີ່ກອງປະຊຸມເພດຍງິຢູໃ່ນດາ້ນເສດຖະກດິ, ໄຄໂຣ, 4 ທນັວາ 
2005. 
 

 

 

ກດີກ ັນ້ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການ ຫຸຼດຜອ່ນການມລີກູຫຼາຍ ແລະ ອດັຕາ
ການຕາຍຂອງເດັກ. 

 

2. ເພດຍງິຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່ໍຄວາມ
ສະເໝີພາບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍຢູໃ່ນການລງົທຶນ 

ໃນປະຊາກອນປະມານ 6.2 ລາ້ນຄນົຂອງ ສປປ ລາວ ນ ັນ້ ແມນ່ມແີມ ່
ຍງິຫຼາຍກວາ່ 50%. ແມຍ່ງິລາວ ເປັນຜູປ້ະກອບອາຊບີໃນການກະສກິາໍ
ຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ ງໜ່ຶງ ແລະ ມອີດັຕາສວ່ນສງູສດຸສາໍລບັການມສີວ່ນຮວ່ມໃນ
ດາ້ນເສດຖະກດິ ລະຫວາ່ງ ບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ (70%)5. 
ແມຍ່ງິຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ນ ັນ້ໂດຍທາງທາໍນຽມແລວ້ແມນ່ເປັນຜູຮ້ບັຜິດ 

                                                            
5 ທະນາຄານໂລກ. 2010. ນະໂນບາຍລະດບັປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ການປະເມນີທາງດາ້ນສະຖາບນັ 2010. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ 
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Box 1. ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ນຍິາມບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. ອາ້ງອງີເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງເພດຍງິ 
ແລະ ເພດຊາຍຢູໃ່ນຄວົເຮອືນດຽວກນັ ແລະ 
ລະຫວາ່ງວດັທະນາທາໍ ທ່ີໄດມ້ ີການກໍ່ສາ້ງຂືນ້ທາງສງັຄມົ ແລະ 
ວດັທະນາທາໍ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ຕາມເວລາ. ຄວາມແຕກຕາ່ງ
ເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫັນຢູໃ່ນບດົບາດ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, 
ການເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການພ້ືນຖານ, 
ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ໂອກາດ, ຄວາມຮບັຮູ,້ ອື່ ນໆ ທ່ີທງັເພດຍງິ ແລະ 
ເພດຊາຍມນີາໍກນັ (Moser 1993). 

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ກບັ ເພດ. ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແມນ່ໄດຖ້ກືສາ້ງ
ຂຶນ້ມາໂດຍສງັຄມົ (ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍທາງສງັຄມົ), ໃນຂະນະທ່ີ ເພດ
ແມນ່ກຽ່ວກບັຄວາມແຕກຕາ່ງທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ/ຊວີະວທິະຍາ 
ແລະ ທາງກາຍະພາບລະຫວາ່ງຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ. ຕວົຢາ່ງ ມນັ
ແມນ່ ເພດທ່ີກາໍນດົວາ່ ຜູຍ້ງິຄວນຈະຖພືາ ແລະ ມລີກູໄດ,້ ແຕມ່ນັ
ເປັນຄວາມສາໍພນັທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ່ີເຮັດໃຫມ້ຄີວາມ
ແນນ່ອນວາ່ແມນ່ ເພດຍງິທ່ີດແູລລກູ, ເຊິ່ ງມບີາງຢາ່ງທ່ີຜູຊ້າຍກໍ່
ສາມາດເຮັດໄດຄ້ກືນັ.  

ຄວາມສະເໝີພາບຂອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 
ອາ້ງອງີເຖງິຄວາມເທ່ົາທຽມ ກນັທາງດາ້ນໂອກາດ, 
ລວມທງັຄວາມເທ່ົາທຽມກນັໃນດາ້ນຜນົຕອບ 
ແທນທ່ີໄດຮ້ບັຈາກວຽກທ່ີໄດເ້ຮັດ, 
ຄວາມເທ່ົາທຽມກນັໃນການເຂ້ົາເຖງິ ຊບັພະຍາກອນ, ແລະ 
ສິ່ ງອາໍນວຍຄວມສະດວກພ້ືນຖານເຊ່ັນ: ການດແູລດາ້ນສຂຸະພາບ, 
ການສກຶສາ ແລະ ການຈາ້ງເຂ້ົາເຮັດວຽກ. ມນັຍງັບ ົ່ງບອກເຖງິ
ໂອກາດອນັເທ່ົາທຽມກນັເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມ, ເຮັດການຕດັສນິໃຈ ແລະ 
ປະກອບສວ່ນຕ່ໍຂະບວນການພດັທະນາ (ທະນາຄານໂລກ, 2001) 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: GRID. 2005. ປະຫວດັດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍຂອງ
ລາວ) 
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ຊອບທາງດາ້ນການເງນິ, ອາຫານ ແລະ ສຂຸະພາບ ຂອງຄອບຄວົ. 
ເຂົາເຈົາ້ຍງັມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ຢູໃ່ນຂະແໜງທລຸະກດິທ່ີບ່ໍເປັນທາງ
ການ ເຊິ່ ງມທີລຸະກດິຄວົເຮອືນໃນຈາໍນວນ 53% ທ່ີຜູຍ້ງິເປັນເຈົາ້ຂອງ.6  

ຢູໃ່ນນະໂຍບາຍລະດບັຊາດ, ສປປ ລາວ ໄດມຸ້ງ່ໝ ັນ້ຕ່ໍການສ ົ່ງເສມີ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ ຊາຍ. ອນັນີແ້ມນ່ໄດສ້ະແດງອອກ 
ຢູໃ່ນລດັຖະທາໍມະນນູຂອງປະເທດ, ຍດຸທະສາດ ການເຕບີໂຕແຫງ່ຊາດ 
ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ (NGPES), ແລະ ບນັດາກດົໝາຍ 
ແລະ ກດົລະບຽບຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍການພດັທະນາ ແລະ ປກົປ້ອງ
ແມຍ່ງິ (2004) ແລະ ສະຖາບນັຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ 
(LWU), ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 1955, ແລະ ຄະນະກາໍມະ 
ການສ ົ່ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງເພດຍງິ (NCAW), ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນ
ປີ 2003. ສປປ ລາວ ຍງັໄດໃ້ຫສ້ດັຕະຍາບນັຕ່ໍກບັສນົທິສນັຍາສາກນົ 
ຫຼາຍສະບບັ, ລວມທງັ ສນົທິສນັຍາການກາໍຈດັການຈາໍແນກຄວາມແຕກ
ຕາ່ງທກຸຮບູແບບກບັແມຍ່ງິ (CEDAW, 1981), ແລະ  ນະໂຍ ບາຍ
ປກັກິ່ ງ (1995)7. ສປປ ລາວ ໄດມ້ ີສດັສວ່ນຂອງເພດຍງິຢູໃ່ນສະພາ 
(ສະພາແຫງ່ຊາດ) ປະມານ 25% ເຊິ່ ງສງູທ່ີສດຸ ເປັນອນັດບັສອງໃນ
ພາກພ້ືນ. ອນັນ ັນ້ບ ົ່ງບອກໄດວ້າ່ ແມຍ່ງິຍງັມໜີອ້ຍທ່ີເປັນຕວົແທນຢູໃ່ນ
ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ, ແລະ ຄະນະບາ້ນເຊິ່ ງ
ເກອືບທງັໝດົເປັນເພດຊາຍ8. ປດັໃຈທ່ີເຮັດໃຫເ້ກດີເປັນແບບນີກ້ໍ່ອາດ
ເນື່ອງມາຈາກ ຂໍຈ້າໍກດັໃນການເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາ ແລະ ບດົບາດຂອງ
ຍງິ-ຊາຍ ຕາມຮດີຄອງປະເພນຢີູໃ່ນກຸມ່ຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ.9 

ແມຍ່ງິລາວ ຍງັມລີະດບັການອາ່ນອອກຂຽນໄດ ້ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິ 
ການສກຶສາຕ ໍາ່, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການສກຶສາຂ ັນ້ສງູ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫ້
ເຫັນທາງດາ້ນນີຢູ້ໃ່ນກຸມ່ຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ ແລະ ໃນພ້ືນທ່ີຊນົນະບດົ10. ຢູ່
ໃນລະດບັໂຮງຮຽນປະຖມົແລວ້, ຊອ່ງຫວາ່ງລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍແມນ່
ຂອ້ນຂາ້ງ ໜອ້ຍຄປືະມານ2% ໃນປີ 2009/2010. ຊອ່ງຫວາ່ງທາງ
ດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເພ່ີມຂຶນ້ໃນລະດບັການສກຶສາຂ ັນ້ສງູຂຶນ້ ແລະ 
ເດັກຍງິແມນ່ມສີດັສວ່ນສງູທ່ີເປັນຜູບ່ໍ້ເຄຍີເຂ້ົາໂຮງຮຽນເລີຍຄ:ື ມ ີ 17% 
ຂອງເດັກຍງິ ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັເດັກຊາຍ 11%11. ການເຂ້ົາເຖງິການ
ສກຶສາບ່ໍພຽງແຕພ່ວົພນັກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍເທ່ົານ ັນ້, ແຕຍ່ງັກຽ່ວພນັ
ເຖງິ ເລື່ ອງຊນົເຜ່ົາ ແລະ ສະຖານທ່ີນາໍອກີ. ຕວົຢາ່ງ ໃນປີ 2003 
ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົຂອງເດັກຊາຍ/ເດັກຍງິ 
ຂອງເດັກນອ້ຍຊນົເຜ່ົາລາວ-ໄຕ ແມນ່ 90.4%/91.9% ຢູໃ່ນເຂດຕວົ
ເມອືງ ແລະ 82.1% /80.7% ຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົ. ສາໍລບັເດັກນອ້ຍ
ເຊືອ້ສາຍ ຈນີ-ຕເີບດ, ອດັຕາສວ່ນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງເດັກຊາຍ/ຍງິ 

                                                            
6 ທະນາຄານໂລກ, 2010. 
7 GRID, 2005.  ປະຫວດັບດົບາດຍງິ-ຊາຍຂອງລາວ; ແລະ ອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດ. 2009. ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ເປ້ົາໝາຍແຫງ່ສະຫະສະວດັ 
2008, ສປປ ລາວ. 
8
 GRID. 2005.  

9  ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, 2009. 
10 Messerli et al, ບນັນາທິການ, 2008. ແຜນທ່ີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ 
ສປປ ລາວ - ການວເິຄາະທ່ີອງີໃສປ່ະຊາກອນປີ 2005 ແລະສາໍມະໂນຄວົ
ເຮອືນ. NCCR North-South, ມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ, ເບນີ ແລະ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
11 ທະນາຄານໂລກ, 2010.  
 

ແມນ່ 86.5%/100% ຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ 38.7%/32.7% ຢູໃ່ນ

ເຂດຊນົນະບດົ.12 ໃນດາ້ນອດັຕາການອາ່ນອອກຂຽນໄດໂ້ດຍລວມນ ັນ້, 
ກໍ່ຍງັມຊີອ່ງຫວາ່ງຢູໃ່ນທ ົ່ວປະເທດ. ອງີຕາມການສກຶສາອນັໜ່ຶງ ກຽ່ວກບັ
ການອາ່ນອອກຂຽນໄດຈ້າກການລາຍງານຂອງຜູຖ້ກືສາໍພາດເອງ ແມນ່
ປະມານ 78.7% ຂອງເພດຍງິອາຍ ຸ15-24 ປີ ແມນ່ອາ່ນອອກຂຽນໄດ ້
ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັເພດຊາຍທ່ີມປີະມານ 89.2%13. 

ເຖງິວາ່ເຂົາເຈົາ້ມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຢູໃ່ນ ເສດຖະກດິ ແລະ ກາໍລງັ
ແຮງງານ, ແມຍ່ງິລາວ ປະສບົກບັພາວະດອ້ຍໂອກາດທາງທລຸະກດິ, 
ໂດຍສະເພາະ ຢູໃ່ນພາກທລຸະກດິທ່ີເປັນທາງການ. ການສາ້ງທລຸະກດິທ່ີ
ເປັນທາງການນ ັນ້ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ແມນ່ຈະໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດກບັ ທງັຍງິ 
ແລະ ຊາຍ ໃນດາ້ນຂອງທາ່ແຮງການເຕບີໂຕ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິສນິ
ເຊື່ ອ14. ໃນກລໍະນຂີອງ ສປປ ລາວ, ແມຍ່ງິມທີາ່ທີວາ່ຈະຢູໃ່ນຖານະ
ດອ້ຍໂອກາດເນື່ອງມາຈາກສິ່ ງຕ່ໍໄປນີຄ້:ື 

 ແມຍ່ງິ ມລີະດບັການສກຶສາທ່ີ ຕ ໍາ່ກວາ່ຜູຊ້າຍ, ເຖງິວາ່ມກີານລງົ 
ທຶນເພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນວຽກທ່ີມຄີາ່ຈາ້ງດ,ີແມຍ່ງິອາດຈະບ່ໍມຄີນຸນະວດຸ 
ພຽງພໍທ່ີຈະຖກືຈາ້ງໄດ.້ 

 ການບໍລິການດາ້ນການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ການເງນິອື່ ນໆ ໃຫກ້ບັ
ຜູທ້ກຸຍາກ ແມນ່ກາໍລງັກາຍເປັນທາງການ ແລະ ເປັນການຄາ້ເພ່ີມ
ຂຶນ້; ດວ້ຍເຫດນີ,້ ອປຸະສກັສາໍລບັຜູຍ້ງິໃນຄວາມພະຍາຍາມຈະເຂ້ົາ
ເຖງິສນິເຊື່ ອ ແລະ ການບໍລິການດາ້ນການເງນິພ້ືນຖານອື່ ນໆ ແມນ່
ມກັຈະກາຍເປັນບນັຫາ. 

 ແມຍ່ງິ ມພີາລະໃນການເຮັດວຽກທ່ີບ່ໍໄດຄ້າ່ຈາ້ງຫຼາຍກວາ່ ຜູຊ້າຍ
ເຊ່ັນ: ການດແູລຮກັສາບາ້ນ, ການລຽ້ງລກູ, ການຕກັນ ໍາ້ ແລະ 
ການໄປເອົາຟືນ ແລະ ການຊອກຫາອາຫານການກນິ. ອນັນີໝ້າຍ
ຄວາມວາ່ເຂົາເຈົາ້ມເີວລາໜອ້ຍໃນການຊອກລາຍຮບັ ແລະ ດາໍເນນີ
ທລຸະກດິ. 

                                                            
12 ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, 2008. 
13 ທະນາຄານໂລກ, 2010. 
14 IFC & AusAID, 2010. 
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Box 2. ຄວາມສະເໝີພາບໝາຍເຖງິທລຸະກດິ: ຫຼກັການໃຫອ້າໍນາດແກເ່ພດຍງິສາໍລບັພາກເອກະຊນົ 

ອງີຕາມ UNIFEM ແລະ UN Global Compact ນ ັນ້ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກເ່ພດຍງິເຂ້ົາຮວ່ມໃນຊວິດິທລຸະກດິຢາ່ງເຕັມທ່ີແມນ່ 
ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນເພ່ືອສາ້ງເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ສາ້ງສງັຄມົທ່ີມສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍຕຸທິາໍກວາ່, ບນັລເຸປ້ົາໝາຍເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົໃນ 
ການພດັທະນາ, ປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວິດິ, ແລະ ຂບັເຄື່ ອນການດາໍເນນີການ ແລະ ເປ້ົາໝາຍທລຸະກດິ. ຜາ່ນການປຶກສາຫາລືໃນລະດບັກວາ້ງ 
ຂວາງ, ບນັດາອງົການເຫ່ົຼານີ ້ມາພອ້ມກບັຊຸດຫຼກັການທ່ີທລຸະກດິສາມາດໃຊເ້ພ່ືອວເິຄາະການປະຕບິດັ ແລະ ການລາຍງານຜນົງານຂອງເຂົາ ເຈົາ້: 

 ສາ້ງຕ ັງ້ການນາໍສະຫະພາບໃນລະດບັສງູ ເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 
ເອົາໃຈໃສຜູ່ຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍ ທກຸຄນົຢູໃ່ນບອ່ນເຮັດວຽກຢາ່ງຍຕຸທິາໍ ນ ັນ້ກໍ່ຄເືຄົາລບົ ແລະ ສະໜບັສະໜນູສດິທິມະນດຸ ແລະ 
ການບ່ໍຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ. 

 ຮບັປະກນັດາ້ນສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍທກຸຄນົ. 
 ສ ົ່ງເສມີການສກຶສາ, ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການພດັທະນາອາຊບີໃຫກ້ບັເພດຍງິ. 
 ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ, ສ ົ່ງເສມີການປະຕບິດັເລື່ ອງຕອ່ງໂສອ້ປຸະທານ ແລະ ການຕະຫຼາດທ່ີເປັນການໃຫ້

ອາໍນາດແກເ່ພດຍງິ. 
 ສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບຜາ່ນການລິເລີ່ ມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ. 
 ວດັແທກ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃຫກ້ບັສງັຄມົ ເພ່ືອບນັລຜຸນົດາ້ນຄວາມສະເໝີພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. 

 (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: UNIFEM ແລະ UN Global Compact. ຫຼກັການໃຫອ້າໍນາດແກເ່ພດຍງິ, 
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/equality_means_business.html)  

 

 “ການເປັນຜູຍ້ງິໃຊແ້ຮງງານ” ໝາຍເຖງິ ການທ່ີຜູຍ້ງິມແີນວໂນມ້ 
ຈະໄດຮ້ບັການຈາ້ງເຮັດວຽກຫຼາຍກວາ່ເພດຊາຍ ຢູໃ່ນບາງຂະແໜງ
ການສະເພາະໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະກາໍຕດັຫຍບິ. ເຖງິແມນ່ວາ່
ອດຸສາຫະກາໍນີສ້ະເໜີໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດ ເຊ່ັນ: ຄາ່ຈາ້ງ ແລະ ຄວາມ
ເປັນເອກະລາດກບັເພດຍງິໄດຫຼ້າຍກວາ່ແຕກ່ໍ່ ເຫັນໄດວ້າ່ມຜີນົກະທບົ
ທາງລບົຕ່ໍເຂົາເຈົາ້ເຊ່ັນກນັ. ຕວົຢາ່ງ: ຊອ່ງຫວາ່ງທາງດາ້ນຄາ່ຈາ້ງບ່ໍ
ຄອ່ຍຈະໃກຄ້ຽງກນັໃນອດຸສາຫະກາໍດ ັງ່ກາ່ວໂດຍທ່ີໄດຈ້າ້ງເພດຍງິກໍ່
ເພາະວາ່ສາມາດຈາ້ງເຂົາເຈົາ້ໄດໃ້ນລາຄາຖກືກວາ່.  

 ຄວາມຮບັຮູທ້າງດາ້ນກດົໝາຍຍງັຕ ໍາ່, ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັກດົ 
ໝາຍທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັເພດຍງິ ເຊ່ັນ: ກດົໝາຍການສບືທອດ
ມລໍະດກົ. ການບງັຄບັໃຊ ້ກດົໝາຍຕາ້ນ ການຄາ້ມະນດຸ  
ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງກບັເພດຍງັ ແມນ່ຍງັເຮັດບ່ໍໄດດ້ ີແລະ 
ຍງັມຊີອ່ງຫວາ່ງຢູ່15. ຕວົຢາ່ງ: ກດົໝາຍ ການພດັທະນາ ແລະ 
ປກົປ້ອງແມຍ່ງິຂອງ ສປປ ລາວ 2004 ເວ້ົາເຖງິຄວາມຮນຸແຮງໃນ 
ຄອບຄວົ ແຕກ່ໍ່ ຍງັຂາດຄາໍແນະນາໍທ່ີວາ່ຈະຖກືລງົໂທດ. ໃນກລໍະນີ
ທ່ີເກດີມຄີວາມຮນຸແຮງກບັສະມາຊກິຄອບຄວົ, ກດົໝາຍຍງັຍນືຢນັ
ໃຫເ້ຮັດການໄກເ່ກຍ່ ລະຫວາ່ງເຂົາເຈົາ້ເອງ ຫືຼ ໂດຍໜວ່ຍໄກ່
ເກຍ່ຂ ັນ້ບາ້ນແທນທ່ີຈະດາໍເນນີການຟ້ອງຮອ້ງດາໍເນນີຄະດ.ີ ການໃຊ້
ຄວາມຮນຸແຮງທາງເພດ ແລະ ການຂ ົ່ມຂນືກບັ ສາມ ີຫືຼ ພນັລະຍາ 
ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາວາ່ເປັນການກະທາໍຜິດ
ທາງອາຍາ. 

 ການເຊື່ ອມສານເສດຖະກດິຂະໜາດໃຫຍຂ່ອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ພາກພ້ືນອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ ແມນ່ໄດເ້ຮັດໃຫມ້ ີ ການອບົພະ
ຍກົເພ່ີມຂຶນ້ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ລະຫວາ່ງປະເທດ. ມຄີວາມສຽ່ງທ່ີກຽ່ວ 
ຂອ້ງກບັການອບົພະຍກົ ທ່ີເຮັດໃຫເ້ພດຍງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ເປັນ  
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ພວກທ່ີຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົເປັນພິເສດ ເຊ່ັນ: ການຖກືກດົຂີ່ຂດູຮດີ, 
ຕກົເປັນເຫຍື່ ອຂອງ ເຄອືຂາ່ຍການຄາ້ມະນດຸ, ການກດົຂີ່ທາງເພດ 
ແລະ ສຽ່ງຕ່ໍການຕດິເຊືອ້ HIV/AIDS ແລະ ເຫຍື່ ອຂອງຄວາມຮນຸ
ແຮງ16. 

 

3. ທາງເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍມວີທີິການທ່ີດກີວາ່ເພ່ືອ
ແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດຂອງການລງົທຶນຄແືນວໃດ? 

ການລງົທຶນບ່ໍແມນ່ຈດຸຈບົໃນຕວົມນັເອງ; ມນັໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດກບັທງັຍງິ 
ແລະ ຊາຍ ແຕມ່ນັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ເພ່ືອຮບັປະກນັໄດຜ້ນົ
ປະໂຫຍດທ່ີເກດີຂຶນ້ນ ັນ້ໄດຮ້ບັການກະຈາຍຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ. ມຫຼີາຍ
ທາງເລືອກທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັທ່ີເປີດໃຫກ້ບັອງົ 
ການຂອງລດັຖະບານ, ຜູວ້າງແຜນການພດັທະນາ, ພາກເອກະຊນົ  
ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົ ເພ່ືອໃຫຮ້ບັປະກນັວາ່ໄດນ້າໍເອົາເລື່ ອງ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຂ້ົາສູແ່ຜນການໃນການພິຈາລະນາເລ່ືອງການລງົທຶນ. 

ນາໍໃຊປ້ະໂຫຍດຂອງທງັກຸມ່ປະຕບິດັການເລື່ ອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍຂອງ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ. 
ຕາມກດົໝາຍແລວ້, ບນັດາກະຊວງຂອງລດັຖະບານລາວ ຮຽກຮອ້ງໃຫ ້
ຕອ້ງສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ ເຮັດວຽກເລື່ ອງບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕບິດັການຂອງຕນົເອງ. ມນັເປັນເລື່ ອງ ສາໍຄນັທ່ີກຸມ່ເຮັດວຽກ 
ບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ບ່ໍພຽງ
ແຕຈ່ະໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປຶ້ກສາຫາລື 
ແລະ ຊອກຫາວທີິການແກໄ້ຂອປຸະສກັທ່ີຈາໍກດັຄວາມສາມາດຂອງເພດ
ຍງິ, ໃນການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຢາ່ງເຕັມທ່ີ ຈາກກະແສຂອງການ
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ລງົທຶນ. ການປະຕບິດັການເຫ່ົຼານີຍ້ງັຕອ້ງໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ
ທາງສະຫະພນັແມຍ່ງິ ເຊິ່ ງ ເຮັດວຽກກບັບນົພ້ືນຖານສະມາຊກິຂອງຕນົ
ເອງ ແລະ ເຄອືຂາ່ຍໃນທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍກບັຄວາມ
ຕອ້ງການໃນການພດັທະນາຂອງເພດຍງິ.17 

ການເພ່ີມຕວົແທນຂອງເພດຍງິ ເຂ້ົາຢູໃ່ນໜວ່ຍງານການຕດັສນິນະໂຍ 
ບາຍໃນທກຸລະດບັ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຈະຊວ່ຍປບັປງຸການມສີວ່ນ
ຮວ່ມຢູໃ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ການລງົທຶນ. ການມເີພດຍງິເປັນຕວົແທນຢູ່
ໃນອງົການຈດັຕ ັງ້ຕດັສນິວາງນະໂຍບາຍຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັບ່ໍ
ທນັມຄີວາມສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍປດັໄຈ ເຊ່ັນ: ການຂາດ
ຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ອດັຕາການກກືໜງັສຂືອງເພດຍງິ ແມນ່ຍງັມສີງູ. 
ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫານີ ້ ຄະນະບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ (ຄະນະກຸມ່ບາ້ນ
ພດັທະນາ) ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຫມ້ໂີຄຕາສາໍລບັຕວົແທນທ່ີເປັນເພດຍງິ; 
ບນັດາບໍລິສດັ ແລະ ອງົການພດັທະນາຍງັສາມາດຊອກວທີິການເພ່ືອແກ້
ໄຂການມເີພດຍງິເປັນຕວົແທນໜອ້ຍຢູໃ່ນໂຄງການຂອງຕນົເອງ, ໃນຂະ
ບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຕດັສນິບນັຫາ.18 

ການເຂ້ົາເຖງິການເງນິ, ລວມທງັການບໍລິການສນິເຊື່ ອ ແລະ ດາ້ນການ
ເງນິ ເຊ່ັນດຽວກບັ ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັກດົລະບຽບ ແລະ ການອອກ 
ໃບອະນຍຸາດປະກອບການທາງທລຸະກດິ ແມນ່ເປັນຄວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ
ສາໍລບັການສະໜບັສະໜນູຜູປ້ະກອບການທ່ີເປັນເພດຍງິ. ທາງເລືອກ
ໜ່ຶງ ແມນ່ການລງົທຶນເພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນສນິເຊື່ ອຂອງເພດຍງິ ເຊ່ັນ: ກຸມ່ 
ສະໜອງເງນິໃຫທ້ລຸະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ (SME) 
ແລະ ການເງນິຈລຸະພາກທ່ີໃຫສ້ນິເຊື່ ອກບັເພດຍງິ ແລະ ສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄມົທລຸະກດິ ທ່ີສາ ມາດໃຫກ້ານ
ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ໃຫຂ້ໍມ້ນູກບັນກັທລຸະກດິຍງິ. 

ກາໍນດົຄວາມຕອ້ງການໃນການປະຕບິດັທ່ີມຄີວາມລະອຽດອອ່ນຕ່ໍກບັ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ສາໍລບັນກັລງົທຶນ ເພ່ືອຊວ່ຍເພ່ີມຜນົປະໂຫຍດຂອງ
ເພດຍງິໃຫສ້ງູສດຸໃນຕ່ໍໜາ້ຈາກການລງົທຶນ ເຊ່ັນ: ສາໍລບັການຊດົເຊຍີ, 
ການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝ,່ ການມວີຽກເຮັດງານທາໍໃນທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ທາງ 
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 “ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ ແລະ 

ການກະກຽມສາໍລບັກງົຈກັຂອງແມຍ່ງິແຫງ່ຊາດ” (http://www.unifem-
eseasia.org/projects/Lao/lao.htm)  
18 ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ເປ້ົາໝາຍການພດັທະນາແຫງ່ສະຫະສະວດັ 2008. 
 

 

ເລືອກໃນການດາໍລງົຊວີດິ. ຕອ້ງໄດຫີຼ້ກລຽ້ງ ເລື່ ອງການໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈໃດ
ໜ່ຶງກບັນກັລງົທຶນ ເຊິ່ ງສ ົ່ງເສມີການແຂງ່ຂນັໄປສູກ່ານເອົາໃຈໃສຕ່ ໍາ່ 
ກຽ່ວກບັ ໃນດາ້ນແຮງງານ, ສງັຄມົ ແລະ ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

ການເກບັກາໍ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ ທ່ີໄຈແ້ຍກທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-
ຊາຍ ຈະຊວ່ຍຊີໃ້ຫເ້ຫັນຜນົກະທບົຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງການລງົທຶນກບັ 
ຍງິ ແລະ ຊາຍ. ຂໍມ້ນູການແຕກແຍກທາງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍຍງັ
ສາມາດໃຊ ້ ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູນະໂຍບາຍທ່ີໄດຈ້າໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງຕອບ
ສະໜອງຕ່ໍກບັບນັຫາທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ. 

ລງົທຶນໃສໃ່ນພາກການສກຶສາຂອງເພດຍງິ ຜາ່ນການປບັປງຸການເຂ້ົາ
ເຖງິພາກການສກຶສາທກຸລະດບັ ໂດຍສະເພາະໃນພ້ືນທ່ີຊນົນະບດົກບັກຸມ່
ຊນົເຜ່ົາ, ລວມທງັການໂຄສະນາສາ້ງຈດິສາໍນກຶໂດຍເນັນ້ເປ້ົາໝາຍໃສພ່ໍ່
ແມ.່ ອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດໃ້ຫ ້ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການ
ສກຶສາໃນລະດບັສງູຂຶນ້ນາໍອກີດວ້ຍ.                         

¡¾−¯ø¡ªí−μ¾¤μ øÈÁ¢¸¤ ¦¾ì¾¸ñ−   
(ພາບໂດຍ:  NERI) 

ພາບໂດຍ:  IUCN Lao PDR



ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ທ່ີບນັລະຍາຍຢູໃ່ນສພິືມນີ ້ແມນ່ເປັນຂອງຜູຂ້ຽນ ຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

 

PEI ແມນ່ຫຍງັ?  

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) ແລະ ອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ (UNEP) ສະໜບັສະໜນູໂຄງການ 
ເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (PEI), 
ເປັນໂຄງການທ່ີເລັງໃສ ່ ເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງບນັຫາທາງດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາສູຂ່ະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະນາ
ລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັ
ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີໄວຂອງປະເທດ ພອ້ມທງັ ສາ້ງໃຫເ້ກດີ
ການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ. PEI ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງ
ດາ້ນສະຖາບນັ ໃນການວາງແຜນການພດັທະນາລະດບັຊາດ ແລະ ການ
ຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນພາກເອກະຊນົ, ການສາ້ງບດົແນະນາໍ ການປະເມນີຜນົ
ກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ການສາ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ 
ທ່ີອງີໃສຫຼ່ກັຖານກຽ່ວກບັມນູຄາ່ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຕ່ໍກບັ
ການຕດັສນິໃຈນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ໂຄງການໄດຮ້ບັການປະສານງານ ໂດຍ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ໂດຍທ່ີທາງອງົປະກອບຂອງ
ໂຄງການແມນ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍ ກມົແຜນການ, ກມົສ ົ່ງເສມີການ
ລງົທຶນ,    ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ, ແລະ ອງົການ
ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

www.unpei.org/programmes/country_profiles/lao‐pdr.asp 
 

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສາໍລບັ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່:  

pei.lao@undp.org 

ບດົລາຍງານຫຍໍສ້ະບບັນີ ້ ແມນ່ທາງອງົການ IUCN ປະຈາໍລາວ ແລະ 
GRID ເປັນຜູກ້ະກຽມພາຍໃຕ ້ ການອປຸະຖາໍຂອງໂຄງການເຊື່ອມໂຍງ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 

IUCN, ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, ຊວ່ຍໂລກຊອກຫາ
ທາງອອກທ່ີເປັນຄວາມຈງິຕ່ໍກບັສະພາບແວດລອ້ມ ທ່ີກດົດນັເກອືບທງັໝດົ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ ໂດຍການສະໜບັ 
ສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ; ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໃນ
ພາກສະໜາມເກອືບທງັໝດົໃນທົ່ວໂລກ; ແລະ ການນາໍເອົາລດັຖະບານ, 
NGOs, UN, ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະບໍລິສດັຕາ່ງໆເຂ້ົາມາຮວ່ມສາ້ງນະ
ໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັການທ່ີດທ່ີີສດຸ. ຢູໃ່ນເຄອືຄາ່ຍທາງ
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂລກໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ແລະ ເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸນ ັນ້, IUCN 
ເປັນສະຫະພນັສະມາຊກິປະຊາທິປະໄຕຮວ່ມກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີເປັນຂອງ
ລດັ ແລະ ຂອງ NGO ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ອງົການ ແລະ ມນີກັວ ິ
ທະຍາສາດ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານອາສາສະໝກັໃນຈາໍນວນເກອືບ 11,000 
ຄນົຢູໃ່ນ 160 ປະເທດ. ວຽກງານຂອງ IUCN ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ
ໂດຍພະນກັງານມອືາຊບີຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຄນົຢູໃ່ນ 60 ກວາ່ຫອ້ງການ 
ແລະ ມຄີູຮ່ວ່ມງານຫຼາຍຮອ້ຍພາກສວ່ນຢູໃ່ນພາກລດັ, NGO ແລະ ພາກ
ເອກະຊນົໃນທົ່ວໂລກ. ສາໍນກັງານໃຫຍຂ່ອງ IUCN ແມນ່ຕ ັງ້ຢູໃ່ນເມອືງ 
Gland, ໃກກ້ບັນະຄອນ ຫຼວງ Geneva, ໃນປະເທດ Switzerland.  
www.iucn.org   

ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍເພ່ືອການພດັທະນາ ຫືຼ GRID ຢູພ່າຍ
ໃຕສ້ະຫະພນັແມຍ່ງິລາວແມນ່ເປັນໃຈກາງການປະສານງານສາໍລບັຂໍມ້ນູ 
ແລະ ເປັນພາກສວ່ນສາໍຄນັຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ທາງສນູ ມຈີດຸມຸງ່ໝາຍທ່ີ
ຈະເພ່ີມ ແລະ ປບັປງຸຂໍມ້ນູບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ທ່ີມຢີູໃ່ຫກ້ບັສງັຄມົ ແລະ ຜູ້
ວາງນະໂຍບາຍ. ທ່ີຢູ:່ ຖະໜນົໂພນທນັ, ບາ້ນສະພານທອງກາງ, ເມອືງສີ
ສດັຕະນາກ, ຕູ ້ ປ. ນ. 59, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. ໂທ/
ແຟັກ: +856-21-416343. ອເີມລ:໌ gridvte@yahoo.com 
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