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ການສ ົ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍໃນພາກພ ື້ນລ ່ມແມ່ນໍໍ້າ
ຂອງ. 
 

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ 
ຍິງແມ່ນອ ງປະກອບທີີ່ສໍາຄັນຂອງວຽກງານສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ (European Forest 

Institute - EFI) ໃນການສະໜັບສະໜູນທ ລະກິດຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ
ໜາດຍ່ອຍ (MSMEs) ໃນເຂດປ່າໄມ້ຂອງພາກພ ື້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິງມີ
ບ ດບາດສໍາຄັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ທ ລະກິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍ ງໃນລະດັບຄ ວເຮ ອນ ແລະ ຊຸມຊ ນກໍຕາມ ແຕ່ສິດທິທີີ່ຈະໄດ້ຮັບຜ ນ
ປະໂຫຍດຢ່າງເປັນທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດຢູ່.  
 
ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ແມ່ຍິງຍັງຮັບມ ຢູ່ແມ່ນມີຫຼາຍດ້ານ ເຊັົ່ນ: ວຽກງານໃນສວນປ່າໄມ້ ແລະ ຂະ 
ບວນການໃນການປ ງແຕ່ງໄມ້ທີີ່ໃຊ້ແຮງງານຢ່າງຫນັກ ປະກອບກັບກ ດລະບຽບດ້ານປະ 
ເພນີທາງເພດໃນສັງຄ ມໄດ້ຈໍາກັດໃຫແ້ມ່ຍິງມີຫນ້າທີີ່ເຮັດວຽກໃນຄ ວເຮ ອນເທ ົ່ານັື້ນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການ
ກິດຈະການດ້ານເສດຖະກິດຂະແໜງການປ່າໄມ້ຈະຊ່ວຍສ ົ່ງເສີມການດໍາລ ງຊີວິດຂອງປະ 
ຊາຊ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ, ສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການເປັນຜູ້ນໍາ
ການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານ, ສ ົ່ງເສີມການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍ ນຍ ງຮ່ວມກັນ 
ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເຊ ີ່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້. ສະນັື້ນ, 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍຈ ີ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້
ໂດຍການສ ົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແມ່ຍິງ. 

ຜູປ້ະກອບການຄ້າໄມເ້ກ ົ່າ 
ປະເທດໄທ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ: EFI 
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ຂອບເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ກ ດໝາຍຂອງປະເທດລາວ, ມຽນມາໄທ 
ແລະ ຫວຽດນາມ 
ປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງທັງ 4 ປະເທດ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຄອບຄອງທີີ່ດິນປ່າໄມ້ ຂະ   
ໜາດນ້ອຍຂອງສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ເຊິີ່ງລວມມປີະເທດລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດຂອງໃຜລາວ ໃນການສ ົ່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໂດຍ
ຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ. ຂອບເຂດນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ກ ດໝາຍແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດເຫຼ ົ່ານີື້ ເປັນທັງພັນທະແບບມີຜ ນບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ
ຕາມມາດຕະຖານສາກ ນ, ເຊິີ່ງຊ້ອນທ້າຍດ້ວຍເອກສານບ ດບັນຍັດ ຕາມອະນ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການລ ບ
ລ້າງການຈໍາແນກແມ່ຍິງໃນທ ກຮູບແບບ, ການປະຕິຍານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດປັກກິີ່ງ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ 5 

ຂອງການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ ຕ່າງກໍມີຈ ດ 
ປະສ ງເພ ີ່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກ ນ ດ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ໂດຍການວາງຂອບເຂດກ ດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດມາຮອງຮັບຕາຕະລາງໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍທີ 1, ນ າສະເໜີພາບລວມຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດກ ດໝາຍຫັຼກ ທີີ່ປະເທດເຫຼ ົ່ານີື້ໄດສ້້າງຂ ື້ນ 
ໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບ ພັນທະສາກ ນວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ຮູບການ MSME. 

ຊ່ອງຫວ່າງໃນການປະຕິບັດ ຕາມຂອບເຂດກ ດໝາຍ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການ
ປ່າໄມ້. 
 

ການປະຕິບັດຕາມພັນທະ ແລະ ຂອບເຂດກ ດໝາຍນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການ MSME ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ໃນປະເທດພາກພ ື້ນລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງມີຄວາມທ້າທາຍອັນໃຫຍ່
ຫຼວງ. ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ມີການສ້າງແຜນ ແລະ ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດຈໍານວນໜ ີ່ງ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະ   
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເຊັົ່ນ: ຍ ດທະສາດການພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ ປີ 2006 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ 
ເພ ີ່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ສະບັບທີ 4 ປີ 2021-2025. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຖານຂໍໍ້ມູນດ້ານສະພາບ
ການຍິງ-ຊາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກ ເປີດເຜີຍວ່າໃນປີ 2018, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຍິງທີີ່ເປັນເຈ ື້າຂອງທ ລະ
ກິດໃນປະເທດລາວ ມີພຽງແຕ່ 20% ທຽບກັບເພດຊາຍທີີ່ມີເຖິງ 80% ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກັບຜ ນຂອງການ
ສໍາຫຼວດທ ລະກິດ ທີີ່ແມ່ຍິງເປັນເຈ ື້າຂອງ ເຊິີ່ງໄດ້ຈັດຂ ື້ນໂດຍສະມາຄ ມນັກທ ລະກິດແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະ 
ພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອ ດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວໃນປີ 2016 ເຊິີ່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກທ ລະ 
ກິດຍິງລາວຢ່າງໜ້ອຍ 80% ບໍໍ່ສາມາດຈັດຫາເງິນທ ນພຽງພໍ ເພ ີ່ອສ ບຕໍໍ່ດໍາເນີນທ ລະກິດໄປໄດ້ ເຊິີ່ງລວມ
ທັງປະເທດມີທ ລະກິດທີີ່ບໍລິຫານຈັດການໂດຍແມ່ຍິງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ເຊິີ່ງລວມທັງປ່າໄມ້ພ້ອມ ມີ
ພຽງ 11.1% ເທ ົ່ານັື້ນ. 
 

ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດມຽນມາ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີແຜນຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ີ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງປີ 
2013-2022 ໂດຍມີຈ ດປະສ ງ ເພ ີ່ອສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການປ ກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່
ຍິງ ແຕ່ຖານຂໍໍ້ມູນດ້ານສະພາບການຍິງ-ຊາຍ ຂອງທະນາຄານໂລກເປດີເຜີຍວ່າ ໃນປີ 2019 ປະເທດມຽນ
ມາ ມີແມ່ຍິງໃນເກນອາຍ ເຮັດວຽກພຽງ 46% ເທ ົ່ານັື້ນທີີ່ໄດ້ຮັບວຽກທີີ່ໃຊ້ແຮງງານໂດຍທຽບໃສ່ຜູ້ຊາຍ 
ທີີ່ກວມເອ າຫຼາຍກວ່າ 75% ໂດຍແມ່ຍິງມກັໄດ້ຮັບການຈ້າງງານນອກລະບ ບ ທີີ່ໃຊທ້ັກສະຕໍໍ່າ ແລະ ມີຕໍາ
ແໜ່ງຂັື້ນຕໍໍ່າ ມີຄ່າຈ້າງໜ້ອຍກວ່າ.  ບ ດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມສະຖານະ
ການການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຢູ່ມຽນມາ ຍັງຊ ື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດທີີ່ແມ່ຍິງເປັນເຈ ື້າາຂອງ ໄດ້ປະ
ເຊີນກັບບັນຫາການຂາດສະພາບຄ່ອງຕ ວຂອງກະແສເງິນສ ດ ແລະ ການເຂ ື້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອ ໄດ້ຢ່າງຈໍາກັດ
ໃນໄລຍະການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-196. 
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ສໍາລັບປະເທດໄທໄດ້ປະກາດໃຊ້ ກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດສ້້າງຕັື້ງກອງທ ນພັດທະນາ
ບ ດບາດຂອງແມ່ຍິງຂ ື້ນໃນປີ 2015, ແຕ່ການເຂ ື້າເຖິງ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ເພ ີ່ອພັດທະນາການສ ົ່ງເສີມການ 

ດໍາລ ງຊີວິດ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ຍັງມີຢູ່ຢ່າງຈໍາກັດ, ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຍັງອີງໃສ່ຂະບວນ
ການປະກອບເອກະສານທີີ່ໃຊ້ເວລາຍາວນານ, ເຊິີ່ງບໍໍ່ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຜ ນຜະລິດຕາມລະດູການ ຂອງຂະແໜງການປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ຂະແໜງການກະສິກໍາ. ເຖິງວ່າຍັງບໍໍ່ທັນມີຂໍໍ້ມູນທາງການ ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງທ ລະກິດທີີ່ແມ່ຍິງທີີ່ເປັນເຈ ື້າ
ຂອງກໍຕາມ ແຕ່ຖານຂໍໍ້ມູນສະພາບການດ້ານເພດ ຂອງທະນາຄານໂລກ ລະບ ວ່າອັດຕາສ່ວນການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະແໜງ
ແຮງງານຂອງແມ່ຍິງໄທ ໃນປີ 2019 ຢູ່ທີີ່ 58.8% ທຽບກັບເພດຊາຍ ມີອັດຕາສ່ວນ 75.3%. ນອກຈາກນັື້ນ, ຂໍໍ້ມູນຍັງຊີື້
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງໄທ ໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດວຽກເຮ ອນ ແລະ ດູແລຄອບຄ ວ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍເຖິງ 
3.2 ເທ ົ່າ, ການປິດສະຖານປະກອບການ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານ ດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ເຮ ອນ ໃນລະຫວ່າງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 
ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດັົ່ງກ່າວ ຮ້າຍແຮງຂ ື້ນ ອີງຕາມບ ດລາຍງານການສໍາຫຼວດຂອງ UN WOMEN ກ່ຽວກັບຜ ນກະທ ບ
ຕໍໍ່ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-198. 
 
ສ່ວນຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກ ດໝາຍແຮງງານທີີ່ເຄັົ່ງຄັດ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວາ່ງ ຄ່າຈ້າງລະຫວາ່ງແມ່ຍງິ ແລະ ເພດຊາຍຫຼຸດລ ງໂດຍລວມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ອງຫວ່າງ ຄ່າຈ້າງລະ 
ຫວ່າງຍິງ, ຊາຍໃນຂະແໜງການປ ງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຍັງຄ ງກວ້າງກວ່າຂະແໜງເສດຖະກິດອ ດສາຫະກໍາອ ີ່ນໆ ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ໃນປີ 2018, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຄ່າແຮງລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ລະດັບຊາດແມ່ນ 11.5%. (ໂດຍສະເລ່ຍ, ແມ່ຍິງໄດ້ຮບັ
ຄ່າຈ້າງ 88,5% ຂອງຄ່າຈ້າງຂອງເພດຊາຍ). ຊ່ອງຫວ່າງຄ່າຈ້າງໂດຍລວມໃນຂະແໜງການແປຮູບໄມ້ ມີເຖິງ 37.4%,  
ສ່ວນທ ລະກິດຄ ວເຮ ອນ ແລະ   ທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງອ ດສາຫະກໍາ ມີຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າຈ້າງລະ 
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍສູງສ ດ ແມ່ນ 51.4%9. 

ການວິເຄາະບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບໃນເຂດ “ບ້ານຜະລິດໄມ”້ Dong Ky ແລະ VanDiem ໃນພາກ 
ເໜ ອ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ຊ ີ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານການຜະລິດເຟີນີເຈ ີແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມຢື້ນຢັນຂໍໍ້ມູນຕາມທີີ່ໄດ້ກ່າວ
ມາຂ້າງເທິງ. ການວິເຄາະ ໄດ້ກວມເອ າທັດສະນະເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງແມ່ຍິງ ທີີ່ເຮັດວຽກໃນ MSME ໃນ
ຂະແໜງການຜະລິດຕະພັນໄມ ້ໂດຍການສັງເກດໂດຍກ ງ ແລະ ການສໍາພາດໃນຮູບແບບເລິກເຊິີ່ງກັບຜູ້ໃຫຂ້ໍໍ້ມູນ 29 ຄ ນ ທີີ່
ປະກອບດ້ວຍເຈ ື້າຂອງ ແລະ ຄ ນງານຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້, ຜູ້ຄ້າໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີ ແລະ ອ ງກອນຈັດຕັື້ງຊຸມຊ ນ. ຈາກ
ການວິເຄາະນີື້, ໄດ້ພ ບເຫັນຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຢ່າງຊັດເຈນ ຢູ່ໃນທັງສອງບ້ານ ໂດຍມີຄວາມບໍໍ່ເທ ົ່າທຽມ
ກັນໃນບ ດບາດໜ້າທີີ່ລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ໃນໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້, ຄວາມເປັນເຈ ື້າຂອງຊັບພະຍາກອນການ
ຜະລິດ, ຄ່າຈ້າງ ແລະໂອກາດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມວິຊາຊີບ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການສໍາຫຼວດຜູ້ແປຮູບໄມ້ຂະ
ໜາດນ້ອຍ 11 ຄ ນໃນປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດລາວ ແລະ ການສໍາພາດແບບເຊິີ່ງໜາ໊ ກັບເຈ ື້າຂອງ MSME ຂະແໜງການ
ຜະລິດປ ງແຕ່ງໄມຈ້ໍານວນ 16 ຄ ນໃນປະເທດມຽນມາ ກໍບ ົ່ງຊີື້ຂໍໍ້ມູນລັກສະນະດຽວກັນ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຜູ້ຜະລດິເຟນີເິຈລີະດບັຄອບຄ ວ 
ປະເທດລາວ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ: 
ອ ໄທ ວ ງພະຈັນ 
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ສະຫຼຸບຂໍໍ້ມູນ, ເອກະສານທາງການ ແລະ ການສໍາພາດ ກ່ຽວກັບປະເດັນບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ລ້ວນແຕ່ຊີື້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ສໍາຄັນຂອງບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ ທັງ 4 ປະເທດ ຄ ຕ້ອງຄ ານ ງຄວາມຮັບຮູ້ 
ແລະ ການປະຕິບັດຢ່າງເທ ົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ພາຍໃຕ້ MSMEs ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້.  

ສາເຫດພ ື້ນຖານ ຂອງຄວາມບໍໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ 
MSME ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ 
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ພາຍ
ໃຕ ້MSMEs ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ປະເຊີນກັບອ ປະສັກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຄ : 

 

1) ການຜະລິດທີີ່ໃຊ້ແຮງງານຢ່າງໜັກຂອງ MSMEs ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ 
ວິສາຫະກິດລາຍຍ່ອຍ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ໃນປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງໃຊ້ແຮງງານຢ່າງໜັກ
ໜ່ວງເນ ີ່ອງຈາກ ການລ ງທ ນສໍາລັບເຄ ີ່ອງຈັກທີີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆມີຈໍາກັດ. 
ດັົ່ງນັື້ນ, ສະພາບການເຮັດວຽກ ໃນການຜະລິດ ແລະ ການປ ງແຕ່ງໄມ້ ຈ ີ່ງຍັງຕ້ອງຈໍາເປັນໃຊ້ແຮງງານດ້ານ
ຮ່າງກາຍ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຊິີ່ງເພດຍິງມີຄວາມສາມາດນ້ອຍກວ່າເພດຊາຍ ດ້ານການອອກແຮງງານທາງ
ຮ່າງກາຍ. ໃນຫວຽດນາມ 85.3% ຂອງແຮງງານທີີ່ເຮັດວຽກກັບເຄ ີ່ອງຈັກ ແລະ ສາຍພານການປ ງແຕ່ງໄມ້
ເປັນເພດຊາຍ10, ສ່ວນແຮງງານເພດຍິງ ຈະມີບ ດບາດໃນວຽກງານການຈັດການ ແລະ ບັນຊີ ຫຼາຍກ່ວາ
ການເຮັດການຜະລິດໂດຍກ ງ. ເພດຍິງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການບໍລິຫານຈັດການ
ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການເງິນໄດ້ ແຕ່ກໍບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄ ນຄ່າທຽບເທ ົ່າກັບເພດຊາຍ ທີີ່ເຮັດການຜະລິດໂດຍ
ກ ງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ເພດຍິງຈ ີ່ງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ການໃຫ້ຄ ນຄ່າໜ້ອຍກວ່າ ເພດຊາຍໃນວຽກງານຂະແໜງນີື້. 
 

 

 

 

 

 
 

2) ບ ດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ຕາມປະເພນີດັື້ງເດີມ 
 

ຊຸມຊ ນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ກ ດລະບຽບທາງສັງຄ ມທີີ່ຖ ວ່າເພດຊາຍເປັນໃຫຍ່ ຍັງກໍານ ດບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ
ຕາມປະເພນີນິຍ ມຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ. ເພດຍິງຖ ກຈໍາກັດໃຫ້ມີໜ້າທີີ່ເຮັດວຽກໃນຄ ວເຮ ອນ ແລະ ເຮັດວຽກ
ເຮ ອນແບບບໍໍ່ມີຄ່າຕອບແທນ. ກ ດລະບຽບທາງເພນີເຫຼ ົ່ານີື້ ຍັງຂໍໍ້ຈໍາກັດການເດີນທາງ ແລະ ການເຂ ື້າຮ່ວມ
ອ ບຮ ມ ເພ ີ່ອພັດທະນາທັກສະໃນການສ້າງເຄ ອຂ່າຍທາງທ ລະກິດຂອງເພດຍິງອີກ. ເມ ີ່ອເພດຍິງມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຫຼ  ເປັນຜູ້ນໍາໃນການຈັດການວຽກງານໃນ MSME, ເພດຍິງຕ້ອງຮັບພາລະທັງການຜະລິດໃນຄ ວ
ເຮ ອນ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ອີກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແນວໂນ້ມທີີ່ເພດຍິງຈະເປັນເຈ ື້າຂອງ ແລະ ມີຕໍາ    
ແໜ່ງເພີີ່ມຫຼາຍຂ ື້ນກໍຕາມ, ແຕ່ສໍາລັບຂະແໜງການປ ງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ຫາ ຂະໜາດກາງແມ່ນຍັງ
ເຫັນວ່າ ເພດຍິງທີີ່ເປັນເຈ ື້າຂອງກິດຈະການ ຫຼ  ຫ ວໜ້າສາຍງານ ແມ່ນຍັງມີອັດຕາສ່ວນທີີ່ຍັງຕໍໍ່າກວ່າເພດ
ຊາຍຫຼາຍ. 
 

 

 

 

“ເພດຍິງ ບໍໍ່ສາມາດຕັດໄມ້ດິບໄດ້ ແລະ   ກະກຽມການວັດແທກຂະໜາດສ່ວນຕ່າງໆຂອງໄມ້ໄດ້ 
ເພາະວ່າພວກເຂ າບໍໍ່ເຂ ື້າໃຈກ່ຽວກັບໄມ້ຢ່າງພຽງພໍ […]. ມີເພດຍິງຈ ານວນໜ້ອຍທີີ່ຮູ້ວິທີການຊ ື້-
ຂາຍ ແລະ ການປ ງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍເທ ົ່ານັື້ນ ສໍາລັບລາຍລະອຽດໃນການປ ງແຕ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, ເພດຊາຍຍັງຕ້ອງເປັນຫ ວໜ້າງານການປ ງແຕ່ງໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່”.                             

ນີື້ແມ່ນບ ດສໍາພາດເຈ ື້າຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້, ເພດຊາຍ, ບ້ານຜະລິດໄມ້ Dong KY, ປະເທດ
ຫວຽດນາມ.                         



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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3) ຂໍໍ້ເສຍປຽບຂອງເພດຍິງຊ ນນະບ ດ ດ້ານການຝຶກອ ບຮ ມເທັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ 
ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 

 

ການຝຶກອ ບຮ ມເຕັກນິກ ແມ່ນວິທີການເພ ີ່ອໃຫ້ແມ່ຍິງ ເພີີ່ມຜະລິດຕະພັນຂອງເຂ າເຈ ື້າ ແລະ ປ່ຽນບ ດ 
ບາດ ແລະ ຕໍາແໜ່ງໃນການໃນວິສາຫະກິດໄມ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ ສໍາລັບ
ການເຂ ື້າເຖິງການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ຍັງຈໍາກັດ ຕ ວຢ່າງ: ຕ ວ
ເລກທາງການຈາກການສໍາຫຼວດແຮງງານໃນປີ 2020 ໃນປະເທດຫວຽດນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາ
ສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີີ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມວິຊາຊີບ ມີພຽງແຕ່ 0.7% ທີີ່ເປັນເພດ
ຍິງ, ສ່ວນເພດຊາຍກວມເອ າ 8.3%11.  

 
ໃນອ ດສາຫະກໍາໄມ້ ເພດຊາຍໄດ້ຮັບການສ ົ່ງເສີມໃນການຮຽນຮູ້ວິຊາການຊ່າງໄມ້ ຕັື້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ເພ ີ່ອ
ພັດທະນາເປັນອາຊີບໃນຖານະຊ່າງ ທີີ່ມີສີມ ດີ ຫຼ  ເປັນເຈ ື້າຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້. ໃນທາງກ ງກັນຂາ້ມ
ເພດຍິງມັກຈະຖ ກຄາດຫວັງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄ ວເຮ ອນ ແລະ ມັກຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດທີີ່ຈະຮຽນ
ຮູ້ທັກສໍາຄັນໃນວຽກອ ດສາຫະກໍານີື້.  
 

ການຂາດໂອກາດ ໃນການໄດ້ຮັບການຝຶກອ ບຮ ມ ຍັງສ ບເນ ີ່ອງມາຈາກບ ດບາດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຂອງແມ່ຍິງ
ທີີ່ບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກ ງ ກັບການປ ງແຕ່ງໄມ້ນໍາອີກ. ໃນປະເທດໄທ, ການສໍາຫຼວດຂອງມູນນິທິຄີນັນແຫ່ງ
ອາຊີໃນປີ 2021 ເປີດເຜີຍວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການບໍລິຫານທ ລະກິດ
ຫຼາຍຂ ື້ນກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການພັດທະນາທັກສະດ້ານການເງິນ, ການບັນຊີ ແລະ ການ

ວາງແຜນທ ລະກິດ. ເມ ີ່ອໂລກກາຍເປັນຍ ກດິຈິຕອນຫຼາຍຂ ື້ນ, ການຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງຂີດຄວາມສາ 
ມາດດ້ານເທັກນິກເພ ີ່ອສ ົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງເຂ ື້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາດິຈິຕອນ ໃນວິສະຫະກິດຜະ 
ລິດໄມ້ ຈ ີ່ງເປັນເລ ີ່ອງສໍາຄັນເຊັົ່ນກັນ.  

 

“ມັນຍາກທີີ່ຈະໃຫ້ຂ້ອຍເຂ ື້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພ ີ່ອພັດທະນາທັກສະໃຫ້ຕ ນເອງ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບ
ຫ ວໜ່ວຍທ ລະກິດ ທີີ່ຕັື້ງຢູ່ນອກບ້ານຂອງຂ້ອຍ ຫາກບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກພໍໍ່, ແມ່, ຜ ວ ຫຼ   
ເພ ີ່ອນຮ່ວມງານເພດຊາຍທີີ່ມີອາຍ ຫຼາຍກວ່າ ເພາະພວກເຂ າຄິດວ່າ ຂ້ອຍບໍໍ່ສາມາດເປັນຫ ວ ໜ້າໄດ້
ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍເປັນເພດຍິງ ເຖິງວ່າຂ້ອຍມີພາລະໜ້າທີີ່ໃນການບໍລິຫານທ ລະກິດ ແລະ ເຮັດວຽກ
ເຮ ອນໃນເວລາດຽວກັນອີກກໍຕາມ”.                                                                                                             
ນີື້ແມ່ນບ ດສໍາພາດ ຂອງເຈ ື້າຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້, ເພດຍິງ, ບ້ານຜະລິດໄມ້ Van Diem, 
ປະເທດຫວຽດນາມ.                    

 

 
ການຝກຶສອນສະເພາະໃຫແ້ກວ່ສິາຫະກດິທີີ່
ນາໍໂດຍແມຍ່ງິໃນປະເທດຫວຽດນາມ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ: ຟາມ ດ ກ໊ ທ່ຽນ 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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4) ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ທີີ່ດໍາເນີນທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ມີ
ຈໍາກັດ 

 

ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອແບບດັື້ງເດີມ ລວມທັງທະນາຄານຂອງລັດ ແລະ ຂອງເອກະຊ ນ
ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມຂັື້ນຕອນທາງການ ແລະ ຫັຼກປະກັນການກູ້ເງິນ ເຊັົ່ນ: ຫັຼກຖານການເປັນເຈ ື້າຂອງທີີ່
ດິນ, ການຈ ດທະບຽນທ ລະກິດ ແລະ ໃບອະນ ຍາດສະຖານປະກອບການທີີ່ແມ່ຍິງໃນເຂດຊ ນນະບ ດມັກຈະບໍໍ່

ມີ. ໃນປະເທດໄທ, ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ທີີ່ເປັນແມ່ຍິງ ສ່ວນໃຫຍ່ລະບ ວ່າ ການ

ຂາດຫຼັກຄໍໍ້າປະກັນເງິນກູ້ ລວມທັງທີີ່ດິນ, ຫຼັກຊັບ, ເງິນອອມຊັບ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຂະບວນການສະ
ໝັກຂໍຮັບເງິນກູ້ຢືມ ເປັນອ ປສັກສໍາຄັນໃນການເຂ ື້າເຖິງ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ. ນະໂຍບາຍປ່ອຍກູ້
ມັກຈະເບິີ່ງຂ້າມອ ປະສັກ ແລະ ສະພາບຄວາມຈໍາເປັນ ສະເພາະຂອງຜູ້ປະກອບການເພດຍິງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ລະບ ບນີື້
ຈ ີ່ງຍັງບໍໍ່ສາມາດເປັນກ ນໄກສະໜັບສະໜູນແມ່ຍິງໄດ້ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງສ ົ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະຖາ
ບັນການເງິນທີີ່ສາມາດຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍລ ງ, ມີແຜນການໃຫ້ສິນເຊ ີ່ອ ທີີ່ມີນະໂຍບາຍແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສະ  
ໝັກຂໍກູ້ຢືມສິນເຊ ີ່ອ ໂດຍບໍໍ່ມີຫຼັກປະກັນການໃດໆ ໂດຍການອອກແບບການສະໜັບສະໜູນ ທາງການເງິນ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ປະກອບການທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ເປັນເພດຍິງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“ແມ່ຍິງເຮັດວຽກໜັກ ເພ ີ່ອຈະມາຢູ່ໃນສະຖານະພາບປັດຈ ບັນຂອງຕ ນເອງ ແລະ ຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ
ຂ ື້ນ ເພ ີ່ອໄປໃຫ້ເຖິງລະດັບດຽວກັບເພດຊາຍ. ແມ່ຍິງຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດເຂ ື້າເຖິງ ການສ ກສາ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ເຂັື້ມແຂງເພ ີ່ອຈະໄດ້ມີສ່ວນສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຂັື້ມແຂງ ໃນການເຮັດໃຫ້
ສັງຄ ມມີຄວາມຍ ນຍ ງ” 
ການສໍາພາດກັບເຈ ື້າຂອງໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້ທີີ່ນໍາພາໂດຍແມ່ຍິງ ແຂວງອັດຕະປຶ ປະເທດລາວ. 

 
ຜ ວ ແລະ ເມຍໃນງານວາງ ສະແດງ

ສນິຄາ້ປະເທດລາວ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ:  

ຄໍາຜ ຍ ໄຊທາລາດ 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນໂຄງການທ ດລອງ 

 
ແນວທາງ ຂອງສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ໃຫ້ການສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໃນ (MSMEs) ເພ ີ່ອປະສ ມປະສານ ແນວຄວາມຄິດບ ດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ ື້າໃນກິດຈະກໍາທ ດລອງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກ
ອ ບຮ ມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເທັກນິກວິຊາການ ເປັນຈ ດລິເລີີ່ມໃນການສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂ ື້າໃຈທາງດ້ານ
ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ.   
 

ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ສະໜັບສະໜູນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນການຝຶກອ ບຮ ມ ໂດຍຜ່ານການ
ສ ນທະນາແລກປ່ຽນ ປະສ ບການ ລະຫວ່າງເຈ ື້າຂອງທ ລະກິດ ແລະ ຈັດກິດຈະກໍາຝຶກອ ບຮ ມ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກ ່ມແມ່ຍິງ. ແນວທາງນີື້ ໄດ້ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດໂດຍລວມ ໂດຍຜູ້ເຂ ື້າຮ່ວມການ
ຝຶກອ ບປະມານ 40% ເປັນແມ່ຍິງ. ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງທີີ່ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ມ ຈະມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານທ ລະກິດ ເຂັື້ມແຂງຂ ື້ນກວ່າເກ ົ່າ ໃນພ ື້ນທີີ່ໂຄງການທ ດລອງ MSMEs. 
ນອກຈາກນີື້, ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການພັດທະນາ ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້
ແກ່ MSMEs ທີີ່ນໍາໂດຍເພດຍິງ ຈໍານວນໜ ີ່ງໃນບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ.  
 

ແມ່ຍິງທີີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາທ ລະກິດ ສ່ວນໃຫຍ່ເຂ ື້າຮ່ວມ ຝຶກອ ບຮ ມຫ ວຂໍໍ້ການ
ບໍລິຫານຈັດການດ້ານການເງິນ, ການພັດທະນາທ ລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ເນ ື້ອໃນການຝຶກອ ບຮ ມ

ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບການບໍລິຫານທ ລະກິດ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍ, ລະບຽບຂໍໍ້ບັງຄັບ ທັງຍັງອອກ

ແບບຫ ວຂໍໍ້ການຝຶກອ ບຮ ມ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ, ຊ ີ່ງເປັນໂອກາດ
ໃນການສ ົ່ງເສີມຂີດຄວາມສາມາດ ດ້ານຄວາມຖ ກ ຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຄວາມເປັນ
ເຈ ື້າການ ຂອງຜູ້ຍິງໃນຂະບວນການກໍານ ດແນວທາງນະໂຍບາຍອີກດ້ວຍ. 

ການຝກຶອ ບຮ ມການເຮັດບນັຊີ
ພ ື້ນຖານ ປະເທດຫວຽດນາມ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ: ຟາມ ດ ໊ກ ທ່ຽນ 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ທ ດລອງເອ າວຽກບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ ື້າໄວ້ໃນການຝຶກອ ບຮ ມ ດ້ານເທັກນິກຂອງການບໍລິຫານ 
ການຜະລິດ, ພັດທະນາທ ລະກິດຢ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ແລະ ການສ້າງການເຮັດວຽກເປັນທີມໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ແນວທາງທີີ່

ໃຊ້ໃນການຝຶກອ ບຮ ມເທັກນິກ ເປັນຈ ດເລີີ່ມຕ ື້ນຂອງການສ້າງຄວາມຮູ້ ດ້ານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ຂັດຂ້ອງ ຈາກເຈ ື້າຂອງທ ລະກິດທີີ່ເຫັນວ່າ ປະເດັນກ່ຽວກັບບ ດບາດຍິງ-ຊາຍນັື້ນບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ ລະກິດຕ ນ. ຂະບວນ
ການຝຶກອ ບຮ ມ ກະຕ ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂ ື້າຮ່ວມທ ບທວນ, ໄຕ່ຕອງ ແລະ ຖາມຄໍາຖາມທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບກ ດລະບຽບທາງສັງຄ ມ, 

ວັດທະນະທໍາກ່ຽວກັບບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ. ເວ ື້າລວມແລ້ວ, ແນວທາງນີື້ໄດ້ເປີດໂອກາດພັດທະນາ
ຂີດຄວາມສາມາດດ້ານເທັກນິກຂອງ MSMEs ແລະ ຍັງເຊ ີ່ອມໂຍງແນວຄວາມຄິດດ້ານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ ື້າໃນການ
ເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງເຈ ື້າຂອງທ ລະກິດ ແລະ ກໍາມະກອນອີກ.  
 

ນອກເໜ ອຈາກການເອ າວຽກບ ດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ ື້າໃນການຝຶກອ ບຮ ມທາງເທັກນິກແລ້ວ, ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບຍັງ
ສ ົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ດ້ານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະເພ ີ່ອສ້າງຄວາມເຂ ື້າໃຈໃຫ້ກ ່ມຜູ້ມີສ່ວນສ່ວນຮ່ວມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ
ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນໃນການໃນການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ
,ຊາຍ ແລະ ສິດຂອງແມ່ຍິງ ຕ ວຢ່າງ: ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອ ບຮ ມດ້ານປະຕິບັດການກ່ຽວກັບ
ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປູກຕ ື້ນໄມ້ ແລະ ຜູ້ປ ງແຕ່ງໄມ້ໃນປະເທດໄທ ທັງຈັດເວທີສ ນທະນາແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງຕ ວ
ແທນເພດຍິງຈາກ MSME ກັບເຈ ື້າໜ້າທີີ່ພາກລັດ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລະດັບແຂວງ, ໃນແຂວງອັດຕະປື

ຂອງປະເທດລາວ. ນອກຈາກນີື້, ຈະມີການຈັດກິດຈະກໍາໃນລັກສະນະດຽວກັນນີື້ຂ ື້ນອີກເພ ີ່ອເພີີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ

ເຂ ື້າໃຈດ້ານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ແກ່ເຈ ື້າໜ້າທີີ່ພາກລັດ, ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ສະຖາບັນທາງການເງິນ, ສະມາຄ ມ
ອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ເນ ີ່ອງຈາກຄວາມທ້າທາຍ ດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ທີີ່ແມ່ຍງິກໍາ
ລັງປະສ ບຢູ່ ຈ ີ່ງບໍໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ດ້ວຍການຝຶກອ ບຮ ມທາງເທັກນິກເທ ົ່ານັື້ນ ຈ ີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ແນວທາງແບບ
ອ ງລວມ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມ  ຈາກຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ. ການສ ນທະນາຫາລ  ແລະ ຄວາມຮ່ວມມ ໃນ
ເລ ີ່ອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມພັນທະກໍລະນີ ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບ
ສາກ ນ ມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼຸດລ ງ ແລະ ເປີດພ ື້ນທີີ່ໃຫ້ສະທ້ອນທ ບທວນຮ່ວມກັນວ່າ ຈະພັດທະນາປັບປ ງຂອບເຂດທາງ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກ ດໝາຍຂໍໍ້ບັງຄັບທີີ່ມີຢູ່ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ພັນທະດ້ານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍເຫຼ ົ່ານີື້ເປັນຈິງແນວໃດ. 
 

ຄໍາແນະນໍາ 
 

ຈາກປະສ ບການເຮັດວຽກ ງານຂອງສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ ໃນການສະໜັບສະໜູນ MSMEs ໃນຂະແໜງການປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ການທ ດລອງ ຫາທາງອອກຕໍໍ່ຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕາມທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີື້, ຂໍໍ້ສະ 
ເໜີແນະສໍາຄັນ ເພ ີ່ອສ ົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ ເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ມີດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້: 
 

1) ສ ົ່ງເສີມຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ ລະກິດທີີ່ນໍາໂດຍ
ແມ່ຍິງ.  
 

ໃນການເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເທັກນິກຂອງແມ່ຍິງ ຄວນມີການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຝືກສອນຜູ້ປະກອບ
ການເພດຍິງ ແລະ ເສີມເນ ື້ອໃນກ່ຽວກັບບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນສະຖາບັນການຝຶກອ ບຮ ມທາງວຊິາຊີບປາ່ໄມ້ໄປພ້ອມ
ກັນ. ການອອກແບບ ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາສໍາລັບທ ລະກິດທີີ່ນໍາໂດຍແມ່ຍິງ 
ຕ້ອງມີຄວາມສະເພາະເຈາະຈ ງ ແລະ ປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ມີເນ ື້ອຫາທີີ່ກວມເອ າປະເດັນທີີ່ຈໍາເປນັ 
ແລະ ຕໍໍ່ເນ ີ່ອງກັນ ໂດຍບໍໍ່ແມ່ນເປັນການຈັດການຝຶກອ ບຮ ມສະເພາະກິດເທ ົ່ານັື້ນ ທັງນີື້ໂຄງການເສີມຂີດຄວາມສາ 
ມາດດັົ່ງກ່າວ ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຄັນກັບປະເດັນເນ ື້ອຫາ ທາງເທັກນິກຕ່າງໆໄດ້ແກ່ການຜະລິດ: ຜະລິດຕະພັນ
ຈາກໄມ້, ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທະພາບ, ຕ ວແບບທ ລະກິດທີີ່ປັບໂຕໄດ້ຕາມສະພາບການ ແລະ ທັກ
ສະການເປັນຜູ້ນໍາ ເພ ີ່ອພັດທະນາທ ລະກິດທີີ່ນໍາໂດຍຜູ້ຍິງຢ່າງຍ ນຍ ງ.  
 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງຄວນສ້າງຍ ດທະສາດການຝຶກສອນ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະຕິບັດຕ ວຈິງ ທີີ່ອອກ
ແບບມາໂດຍສະເພາະ ແລະ ການປັບປ່ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ 
ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບອ ປະສັກຂອງບັນດາຜູ້ຈັດການທ ລະກິດທີີ່ເປັນເພດຍິງ. ການບັນທ ກ ແລະ ແບ່ງປັນ
ບ ດຮຽນ ຈາກການຝຶກສອນວິສາຫະກິດທີີ່ນໍາໂດຍແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະການເຜີຍແຜ່ຕ ວຢ່າງທ ລະກິດອ ດສາຫະກໍາ
ປ່າໄມ້ ທີີ່ມີແມ່ຍິງເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ປະສ ບຄວາມສໍາເລັດ ຈະສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ສ້າງແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ປະກອບການແມ່ຍິງຄ ນອ ີ່ນໆ ໂດຍຕ ວແບບທີີ່ປະສ ບຜ ນສໍາເລັດເຫຼ ົ່ານີື້ ຈະຊ່ວຍຂັບເຄ ີ່ອນຄວາມຍ ນຍ ງ, ການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ ແລະ ນໍາສະ ເໜີພາກປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສ ດຂອງ MSME, ໃນເວລາດຽວກັນຄວນ
ສ້າງການຮ່ວມມ  ກັບສະຖາບັນຝຶກອ ບຮ ມທາງວິຊາຊີບໃນການລວມເອ າບ ດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ ື້າໃນເນ ື້ອໃນ ແລະ 
ຫຼັກສູດດ້ານເທັກນິກນໍາອີກ, ຊ ີ່ງຈະເອ ື້ອອໍານວຍ ໃຫ້ເກີດບັນຍາກາດການຮຽນຮູ້ ທີີ່ຄໍານ ງເຖິງບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ສ້າງຄ ນຄ່າທີີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເລີດ ໃນອ ດສາຫະກໍາອ ດສາຫະກໍາປ່າໄມຂ້ອງກ ່ມເຍ າວະຊ ນນັກສ ກສາ
ຍິງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) ສະໜັບສະໜູນເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ການເຊ ີ່ອມໂຍງທາງທ ລະກິດຂອງແມ່ຍິງ MSMEs ຂະ  
ແໜງການປ່າໄມ້ 

 

ແມ່ຍິງໃນ MSMEs ມີບ ດບາດສໍາຄັນໃນທ ົ່ວຕ່ອງໂສ້ ອ ປະທານຂອງການສະໜອງຜະລິດຕະພັນໄມ້. ການກໍໍ່ສ້າງ 
ແລະ ຂະຫຍາຍເຄ ອຂ່າຍນອກ ຈາກຈະເປັນພ ື້ນຖານໃນການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສ ບການ ລະຫວ່າງກ ່ມ
ແມ່ຍິງຮ່ວມກັນແລ້ວ ຈະຊ່ວຍສ້າງໂອກາດ ໃນການເຊ ີ່ອມໂຍງການຕະຫຼາດ, ການລະດ ມຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ຄວາມສໍາພັນທາງທ ລະກິດ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດນໍາອີກ. ຍ ດທະສາດການດໍາເນີນງານໃນການລວມ
ແມ່ຍິງເຂ ື້າເປັນເຄ ອຂ່າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂອງແມ່ຍິງ ມີຄວາມຊັດເຈນຂ ື້ນຕໍໍ່ການຮັບຮູ້ຂອງສັງຄ ມ ແລະ ສ້າງຜ ນ
ກະທ ບຕໍໍ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈລະດັບນະໂຍບາຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຈັດຕັື້ງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຄ ອຂ່າຍແມ່ຍິງ ໃນ
ຂະແໜງການປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ເຊ ີ່ອມໂຍງກັບການຮ່ວມມ ຂອງຜູ້ປະກອບການທີີ່ເປັນເພດຍິງໃນພາກສ່ວນອ ີ່ນໆ ແລະ 
ໃນທ ກລະດັບ ຊ ີ່ງລວມທັງພາກພ ື້ນ ເປັນຕ ື້ນແມ່ນເຄ ອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງແຫ່ງສະມາຄ ມປະຊາຊາດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ປະຊາຄ ມອາຊຽນ)14.  

ຜູປູ້ກຕ ື້ນໄມ ້ແມຍ່ງິບນັທ ກຂໍໍ້ມນູ
ຕ ື້ນໄມເ້ອງ 
ປະເທດໄທ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ: ກອນວິໄລ ວ ງຍ ດ 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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3) ການສ ົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ແກ່ກ ່ມສະຖາບັນອ ງກອນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ຕ່າງໆ. 
 

ອ ງກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານມີຄວາມສໍາຄັນ ຕໍໍ່ການບັນລ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນ MSME ໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ເຊິີ່ງລວມມີ ສະມາຄ ມຜູ້ປູກຕ ື້ນໄມ້ 
ແລະ ຜູ້ປະກອບທ ລະກິດຜະລິດຕະພັນໄມ້, ສະຖາບັນການເງິນພາກລັດ, ພາກເອກະຊ ນ, ໜ່ວຍງານລັດລະດັບທ້ອງ 
ຖິີ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ. ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ອ ງກອນ ແລະ ໜ່ວຍງານເຫຼ ົ່ານີື້ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍໍ່ຄວາມຍ ນຍ ງ 
ແລະ ການປັບປ່ຽນຂອງຜູ້ປະກອບການທີີ່ເປັນເພດຍິງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ການສ້າງຜ ນກະທ ບທີີ່ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນ ແປງການ
ເຮັດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານຕ່າງໆເຫຼ ົ່ານີື້ ເຊິີ່ງໃນທີີ່ຜ່ານມາ ອາດຂາດການເບິີ່ງເຫັນເລ ີ່ອງບ ດບາດຍິງ,ຊາຍ ຫຼ  ບໍໍ່ຄໍາ 
ນ ງເຖິງສະພາບການຂອງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂ ື້າໃຈໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານເຫຼ ົ່ານີື້ ວ່າ
ສະຖາບັນຕ ນເອງ ຈະມີສ່ວນຊ່ວຍດໍາເນີນການໃຫ້ພັນທະດ້ານຍິງ-ຊາຍ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບສາກ ນ 
ເປັນຈິງໄດ້ຢ່າງໃດ ໂດຍເຊ ີ່ອມໂຍງກັບພາລະໜ້າທີີ່ຂອງໜ່ວຍງານນັື້ນໆ ຈະນໍາໄປສູ່ແນວທາງການສະໜັບສະໜູນຜູ້
ປະກອບການທີີ່ເປັນເພດຍິງໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ,ຊາຍ. ການເຮັດ
ວຽກຮ່ວມມ ກັບ ສະຖາບັນຕ່າງໆເຫຼ ົ່ານີື້ ໃນການສະໜັບສະໜູນການບູລະນະການເລ ີ່ອງບ ດບາດຍິງ,ຊາຍໃນໂຄງ 
ການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ປູກຕ ື້ນໄມ້ ແລະ ຜູ້ປ ງແຕ່ງໄມ້ ຈະສ້າງຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜ ນປະໂຫຍດ ໃຫ້ມີຄວາມຢາກຮູ້ ເລ ີ່ອງບ ດບາດຍິງ-ຊາຍຫຼາຍຂ ື້ນ. ສະນັື້ນ, ຈ ີ່ງຕ້ອງເລັົ່ງສ້າງການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ

ຂອບເຂດກ ດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນປະເທດລ ່ມນໍໍ້າຂອງ. ນອກຈາກນີື້, ອ ງກອນທີີ່ນໍາໂດຍ
ແມ່ຍິງ ຄວນໄດ້ຮັບການສ ົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີສິດອອກສຽງໃນຂະບວນການປະຕິຮູບໃນລະດັບຊາດເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ອ ງ
ກອນເຫຼ ົ່ານີື້ ສາມາດລະດ ມ (ປ ກລະດ ມ) ເພ ີ່ອຜ ນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຂອງ MSME ທາງດ້ານບ ດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຍັງມີສ່ວນສ ົ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂອບເຂດກ ດໝາຍທີີ່ມີຢູ່ ແລະ ຍູ້ໜູນການດໍາເນີນ
ງານຕໍໍ່ໄປໄດ.້ 

 ການສະທອ້ນແລກປຽ່ນດາ້ນບ ດບາດຍງິ-ຊາຍໃນການຝກຶອ ບຮ ມເຊງີເທກັນກິສາໍລບັຜູແ້ປຮບູໄມໃ້ນປະເທດຫວຽດນາມ ຮບູຖ່າຍໂດຍ: ຟາມ ດ ໊ກ ທຽ່ນ 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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4) ການສ ົ່ງເສີມຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
 

ການຈັດເວທີ ສ້າງຄວາມຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະໜ່ວຍງານທີີ່ມີພາລະໜ້າທີີ່ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ກິດຈະການແມ່ຍິງ ຫຼ  ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ແລະ   
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໜ່ວຍງານບໍລິການສ ົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ໜ່ວຍງານສ ົ່ງເສີມ MSME, ກ ມສະຫວັດດີ
ການສັງຄ ມ ແລະ ແຮງງານ ລວມທັງ ສະຖາບັນການເງິນທາງລັດຖະບານ ຈະຊ່ວຍບູລະນະ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ. ນອກນັື້ນ, ການສ້າງພາຄີພັນທະມິດ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອ ງກອນທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນ
ຂອງລັດໂດຍຜ່ານ ການສ ນທະນາຈາກຫຼາຍຝ່າຍໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ຈ ນໄປເຖິງລະດັບພາກພ ື້ນ ຈະຊ່ວຍເພີີ່ມ
ຄວາມເຂ ື້າໃຈຕໍໍ່ສະຖານະການ ແລະ ຜ ນກະທ ບຈາກນະໂຍບາຍ, ກ ດໝາຍ ແລະ ໂຄງການທີີ່ມີຕໍໍ່ແມ່ຍິງໃນຂະ   

ແໜງການປ່າໄມ້. ພາຄີລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ເປັນພ ື້ນທີີ່ ແລະ ເວທີສະທ້ອນ, ທ ບທວນຮ່ວມກັນວ່າ ຈະບັນລ 
ຄວາມເທ ົ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການ
ປ່າໄມ້ ໄດ້ແນວໃດ. 

5) ການສ້າງຂໍໍ້ມູນ ແລະ ແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງໃນ MSMEs ຂະແໜງການປ່າໄມ້ 
 

ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບ ດບາດ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນ MSME ຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມ
ເຂ ື້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະເມີນ ຄວາມທ້າທາຍໃນດ້ານຕ່າງໆ ອີງຕາມສະພາບທາງເພດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການຄ ້ມ
ຄອງທ ລະກິດປ່າໄມ້ຢ່າງເປັນລະບ ບ ໂດຍຄວນໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະທີີ່ລວບລວມ ແລະ 
ບັນທ ກຮຽບຮຽງໄວ້ ໂດຍສ ມທ ບກັບບ ດຮຽນຈາກການປະຕິບັດຕ ວຈິງ ໃນພ ື້ນທີີ່ໂຄງການທ ດລອງ ເພ ີ່ອຫາທາງ
ອອກໃນການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍຂອງແມ່ຍິງ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງຄວນມີການວິໄຈ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານ
ການປະຕິບັດງານ ເພ ີ່ອລະບ ຂໍໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາຕ ວແບບທາງທ ລະກິດ ແລະ ການເຂ ື້າເຖິງ
ແຫຼ່ງທ ນ ທີີ່ມີນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສ ມ ສໍາລັບແມ່ຍິງໃນ MSME ດ້ານການປ ງແຕ່ງ ແລະ 
ການປູກໄມ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຝກຶອ ບຮ ມຫ ວຂໍໍ້ການບລໍຫິານ
ຈັດການເງນິສາໍລບັຜູຜ້ະລດິເຟນີເິຈີ
ລະດບັຄອບຄ ວ ປະເທດມຽນມາ 
ຮູບຖ່າຍໂດຍ: Sagawa 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 ພາບລວມນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດກ ດໝາຍລະດັບຊາດທີີ່
ສໍາຄັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບ ດບາດຍິງຊາຍ. 

ປະເທດ ຂອບກ ດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ກຽ່ວຂອ້ງດາ້ນບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ 

ປະເທດລາວ 

 

ແຜນປະຕບິດັງານເພ ີ່ອຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍລະດບັຊາດ ສະບບັທ ີ4 ປ ີ2021-2025 
- ແຜນປະຕິບັດງານ ເພ ີ່ອສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ໜ່ວຍ

ງານພາກລັດລະດັບແຂວງ. 
- ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ກັບປະເດັນສ ຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ການເຂ ື້າຮ່ວມທາງດ້ານການເມ ອງ, ການສ້າງ

ຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສ ກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງທາງສັງຄ ມໃຫ້
ແກ່ແມ່ຍິງ ຕາມມາດຕະຖານສາກ ນ. 

ກ ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ການຈ້າງງານທີີ່ເທ ົ່າທຽມສໍາລັບແມ່ຍິງ ປີ 2013 
- ການຈ້າງງານເທ ົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ. 
- ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ, ສ ຂະພາບ, ສະຫວັດດີການດ້ານເກີດລູກ ແລະ ການຄ ້ມ

ຄອງທາງສັງຄ ມ. 
ກ ດໝາຍ ວາ່ດວ້ຍສະຫວດັດກີານສງັຄ ມ ປ ີ2013 
- ສະໜັບສະໜູນແຮງງານນອກລະບ ບ ພ້ອມທັງຄໍານ ງເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ດ້ານເສດຖະກິດ

ການເຂ ື້າເຖິງການຈ້າງງານ ແລະ ການສ ກສາສໍາລັບແມ່ຍິງເປັນພິເສດ. 
- ການຊ່ວຍເຫຼ ອທີີ່ຮັບຮອງໂດຍກອງທ ນປະກັນສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການດູແລແມ່ຍິງໃນດ້ານ

ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ສ ຂະພາບ, ການເກີດລູກ ຫຼ  ການຄ ມກໍາເນີດ, ການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການ
ເຮັດວຽກ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ກ ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປີ 2012 
- ກ ນໄກການສ້າງຕັື້ງແມ່ຍິງ. 
- ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ການຄ ້ມຄອງທ ກລະດັບໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ. 
ກ ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ຄ ້ມຄອງແມ່ຍິງ ປີ 2004 
- ການພັດທະນາ ແລະ ຄ ້ມຄອງແມ່ຍິງໃນທ ກດ້ານ. 
- ການສ ົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ. 
- ການຈັດການ ການຈໍາແນກທ ກຮູບແບບ ແລະ ການສ ົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຂອງຍງິ-ຊາຍ. 

ປະເທດມຽນມາ 

 

ແຜນຍ ດທະສາດແຫງ່ຊາດເພ ີ່ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ ປ ີ2013-2022 
- ການສະທ້ອນພັນທະຕາມແຜນປະຕິບັດງານຂອງປັກກິີ່ງ 
- ການລວມເອ າວຽກງານບ ດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ ື້າໃນການພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງປະເທດ. 
- ກວມເອ າເລ ີ່ອງສ ຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຕັື້ງເປ ົ້າໝາຍຂອງໃຫ້ແມ່ຍິງ 30% 

ເຂ ື້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຂອງໜ່ວຍງານສາທາລະນະ (ໜ່ວຍງານລັດ). 
ກ ດໝາຍ ແລະ ລະບຽບສະຫວັດດີການສັງຄ ມ ປີ 2012 
- ກວມເອ າຜ ນປະໂຫຍດທາງສະຫວັດດີການສັງຄ ມຫຼາຍດ້ານ. 
- ການສ້າງຕັື້ງຄະນະກໍາມະການສະຫວັດດີການສັງຄ ມເພ ີ່ອຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ. 
- ບໍໍ່ມີກ ດໝາຍແຮງງານສະບັບດຽວ ແຕ່ມີຂໍໍ້ກໍານ ດການຈ້າງງານບ ນພ ື້ນຖານກ ດໝາຍ ແລະ ກ ດລະ 

ບຽບຕ່າງໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ໃຫ້ການຄ ້ມຄອງແຮງງານແມ່ຍິງ ໄດ້ແກ່ກ ດໝາຍຄວາມປອດໄພໃນ
ສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສ ຂະພາບ ສະບັບປັບປ ງ ປີ 2019, ກ ດໝາຍການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ປີ 

2016, ກ ດໝາຍການລາພັກ ແລະ ວັນພັກທາງລັດຖະການສະບັບປັບປ ງ ປີ 2014. 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ປະເທດໄທ 

 

ແຜນປະຕບິດັງານ ເພ ີ່ອພດັທະນາແມຍ່ງິ ໄລຍະທ ີ1 ປ ີ2020-2022 
- ປະກອບດ້ວຍ 5 ມາດຕະການຄ : 1) ການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄະຕິຂອງສັງຄ ມ ຕໍໍ່ປະເດັນກ່ຽວກັບ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ; 2) ການເພີີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມເພ ີ່ອຄ ນນະພາບຊີວິດແກ່

ແມ່ຍິງທ ກລະດັບ; 3) ພັດທະນາເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈທີີ່ເອ ື້ອອ ານວຍຕໍໍ່ການພັດທະນາແມ່ຍິງ 

ດ້ວຍການເຊ ີ່ອມໂຍງກ ດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍມາດຕະຖານສາກ ນ; 4) ການກ ານ ດມາດຕະການ

ຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ ແລະ ການເຂ ື້າເຖິງຂະບວນການຄວາມຍ ດຕິທໍາ; 
5) ສ ົ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານກ ນໄກ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາແມ່ຍິງລວມທັງໃນ ແລະ 
ນອກສະພາ. 

ກ ດໝາຍ ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ປ ີ2015 
- ຄະນະກໍາມະການສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (ຄະນະກໍາມະບານ ສທພ) ເພ ີ່ອນ າ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກ ນໄກທາງກ ດໝາຍ ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ກໍານ ດກ ດໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມກ້າວ
ໜ້າລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. 

- ການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ການບໍລິຫານກອງທ ນສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. 
ລະບຽບສໍານັກງານນາຍ ກລັດຖະມ ນຕີ ວ່າດ້ວຍການສ ົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານງານແມ່ຍິງ 
ລະດັບຊາດ ປີ 2008 
- ການປະສານງານ ກັບທ ກໜ່ວຍງານພາກລັດ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງບໍລິຫານ ດ້ານການສ້າງບ ດບາດຍິງ,

ຊາຍ (CGEO) ໃນລະດັບ ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ສູນກາງປະສານງານຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ (GFP), ໃນລະດັບຫ້ອງການ/ພະແນກຂອງທ ກກະຊວງ ທະບວງກ ມ. 

- ການປະຕິບັດຕາມແຜນແມ່ບ ດ ໃນການສ ົ່ງເສີມ, ບູລະນະການ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມເທ ົ່າທຽມ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນພາກລັດ. 

- ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກ່ສູນປະສານງານ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. 
ກ ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄ ້ມຄອງແຮງງານ ປີ 1998 ແລະ ສະບັບປັບປ ງ ປີ 2019 
- ມາດຕາ 3 ຫ້າມການຍ ກເລີກສັນຍາຈ້າງງານ ແມ່ທີີ່ຍິງຖ , ຮັບຮອງສິດຂອງແຮງງານຍິງໃນປັບ

ປ່ຽນຕໍາແໜ່ງ ແລະ ເງ ີ່ອນໄຂການຈ້າງງານ. 
ກ ດໝາຍ ແຮງງານ ປີ 1975 
- ການລະບຽບສໍາລັບພະນັກງານ-ນາຍຈ້າງ ແລະ ສິດທິໃນການເຕ ື້າໂຮມ ຫຼ  ສ້າງຕັື້ງສະມາຄ ມ. 
- ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບອ ດສາຫະກໍາທ ກປະເພດ ແລະ ທ ກລະດັບ. 
ກ ດໝາຍ ການປະກນັສງັຄ ມ ປ ີ1990  
- ຮັບຮອງສິດທິໃນການລາພັກເກີດລູກ ຂອງພະນັກງານຕາມລະບຽບການ. 

ປະເທດ
ຫວຽດນາມ 

ຍ ດທະສາດລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ປີ 2021-2030.  
- ເພີີ່ມອັດຕາການຈ້າງງານທີີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງສໍາລັບແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ 50% ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ 60% 

ພາຍໃນປີ 2030. 
- ເພີີ່ມອັດຕາແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ (ຫ ວໜ້າ) ແລະ ເຈ ື້າຂອງທ ລະກິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 27% 

ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ 30% ພາຍໃນປີ 2030 

- ຫຼຸດເວລາ ການເຮັດວຽກເຮ ອນສໍາລັບແມ່ຍິງທີີ່ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງໃຫ້ໄດ້ 1.7 ເທ ົ່າເມ ີ່ີ່ອທຽບໃສ່ກັບ
ເພດຊາຍພາຍໃນປີ 2025 ແລະ ປີ 2030 ຕ້ອງຫຸຼດລ ງ 1.4 ເທ ົ່າ. 

ກ ດໝາຍ ແຮງງານ ສະບັບປັບປ ງ ປີ 2021 
- ການຄ ້ມຄອງພະນັກງານທີີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງປະຕິບັດລະດັບສາກ ນເພີີ່ມຂ ື້ນ.  
- ກ ນໄກການປ ກປ້ອງຄ ້ມຄອງພະນັກງານບໍໍ່ໃຫ້ມີການຈໍາແນກຊ ນເຜ ົ່າ, ເພດ, ສະຖານະພາບ 

- ດ້ານການແຕ່ງງານ, ການຖ ພາ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ. 

- ການເພີີ່ມເວລາພັກ ແລະ ວັນພັກສໍາລັບແມ່ທີີ່ຍັງໃຫ້ນ ມລູກ. 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ກ ດໝາຍ ປະກັນສັງຄ ມ ປີ 2014  
- ສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຈ້າງ, ນາຍຈ້າງ, ໜ່ວຍງານລັດ, ອ ງກອນ ແລະ  

- ເງ ີ່ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບການປະກັນສັງຄ ມ. 
- ແຜນບໍາເໜັດ, ບໍານານສໍາລັບຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຊິີ່ງກວມເອ າອ ປະຕິເຫດ ແລະ ພະຍາດຈາກ  

- ການເຮັດອາຊີບ. 
ກ ດໝາຍ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ປີ 2006 
- ນິຍາມຫັຼກການຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນທ ກດ້ານທາງສັງຄ ມ ແລະ ຄອບຄ ວ, ການ 

- ວັດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ. 
- ແນວທາງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. 



 

ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອາໍນາດທາງເສດຖະກດິສາໍລບັແມຍ່ງິໃນຂະແໜງການປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໃນພາກພ ື້ນລ ມ່ແມນ່ໍໍ້າຂອງ. 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

1) ອ້າງອີງຈາກອ ງການຮ່ວມມ ພັດທະນາສາກ ນຂອງປະເທດສະວີເດັນ (Sida), ວຽກທີີ່ສ້າງຜ ນຜະລິດແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີີ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ໃນຂະນະທີີ່ວຽກຜະລິດໃນຄ ວເຮ ອນໝາຍເຖິງວຽກເຮ ອນ, ການ

ລ້ຽງລູກ, ການປ ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການທໍາຄວາມສະອາດ (Sida) ເນັື້ນຢ ໍ້າວ່າ “ວຽກຜະລິດໃນຄ ວເຮ ອນ
ບໍໍ່ມັກຈະສ້າງລາຍໄດ້ ແຕ່ສ້າງຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ເສດຖະກິດຂອງຄ ວເຮ ອນ (ແລະ ສັງຄ ມ) ຍ້ອນວ່າວຽກດັົ່ງກ່າວ
ຂອງແມ່ຍິງ, ງານຄອບຄ ວຈ ີ່ງຖ ກເບິີ່ງຂ້າມ ແລະ ໄດ້ຮັບມູນຄ່າໜ້ອຍກວ່າວຽກທີີ່ສ້າງຜ ນຜະລິດ”.  
ເບິີ່ງເພີີ່ມ: https://cdn.sida.se/publications/files/sida61853en-gender-analysis-principles-

elements.pdf. 
2) ຄວາມເປັນຜູ້ກະທໍາການ ໝາຍເຖງິຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍິງທີີ່ຈະສາມາດກະທໍາການໄດ້

ຢ່າງມີຈ ດປະສ ງ ແລະ ບັນລ ເປ ົ້າໝາຍປາສະຈາກໄພຄ ກຄາມຄວາມຮ ນແຮງ ຫຼ  ການລ ງໂທດ. ໂດຍການ
ເປັນຜູ້ກະທໍາການ, ແມ່ຍິງຈ ີ່ງສາມາດສະແດງອອກຜ່ານ 3 ດ້ານຕ ື້ນຕໍຄ : 1) ການຕັດສິນໃຈ, 2) ຄວາມ

ເປັນຜູ້ນໍາ, ແລະ 3) ການປະຕິບັດການຮ່ວມ ເບິີ່ງເພີີ່ມ: 
https://www.gatesgenderequalitytoolbox.org. 

3) ພາຍໃຕ້ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຄອບຄອງທີີ່ດິນປ່າໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ, ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບໄດ້ໃຫ້ການ

ສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດຍ່ອຍໃນພ ື້ນທີີ່ປະເທດລ ່ມແມ່ນໍໍ້າ
ຂອງ 4 ປະ ເທດ ເພ ີ່ອພັດທະນາທ ລະກິດແບບຍ ນຍ ງ. ໂຄງການນີື້ໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກອ ງການ
ຮ່ວມມ ພັດທະນາສາກ ນຂອງປະເທດສະວີເດັນ (Sida). ເບິີ່ງເພີີ່ມ: 
https://(Sida).Forestsmallholders.org. 

4) ເບິີ່ງເພີີ່ມ: https://genderdata.worldbank.org/countries/lao-pdr. 

5) ເບິີ່ງເພີີ່ມ:https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/ 

Sections/CSW/64/National-reviews/Lao%20PDR.pdf 

6) ເບິີ່ງເພີີ່ມ:https://documents1.worldbank.org/curated/en/194721606720893008/pdf/Fifth-Round-

Results.pdf. 

7) ປິຢະນ ຊ ເຣ ອງໂພນ ແລະ ເຕຊທັຊ ຄລາຍໂສກກ໌, ປີ 2017. ກອງທ ນພັດທະນາບ ດບາດຂອງແມ່ຍິງໄທ: 
ຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການນໍານະໂຍບາຍໄປປະຕິບັດ. ວາລະສານສິລະປະສາດ ແລະ ວິທະຍາ
ການຄ ້ມຄອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດ ສາດ, ເຫັຼື້ມທີ 4, ເລກທີ 7, ໜ້າ 54–71. 

8) ເບິີ່ງເພີີ່ມເຕີມ: https://data.unwomen.org/publications/unlocking-lockdown-gendered-

effectscovid-19-achieving-sdgs-asia-and-pacific.  
9) ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບ, 2020. Gender + FLEGT + VPAs. ການວິເຄາະສະຖານະການປະເທດ

ຫວຽດນາມ. [ເອກະສານບໍໍ່ໄດ້ຕີພິມ]. 
10)  ອ້າງອີງແລ້ວ. 
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ກຽ່ວກບັໂຄງການສະໜບັສະໜນູຜູຄ້ອບຄອງທີີ່ດນິປາ່ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ສະຖາບນັປາ່ໄມ ້
ເອີຣ ບ ໄດ້ເລີີ່ມສະໜັບສະໜູນ ວິສາຫະກິດຢ່າງຖ ກຕ້ອງ ຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ຍ ນຍ ງຕັື້ງແຕ ່
ປີ  2016  ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີື້ ສະຖາບັນປ່າໄມ້ເອີຣ ບໄດ້ທ ດລອງຫາທາງອອກຕໍໍ່ຄວາມທ້າ 
ທາຍໃນພ ື້ນທີີ່ໂຄງການ ໂດຍໄດ້ເກັຍຂໍໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບ ດຮຽນໃນລະດັບປະເທດ, ທ້ອງ 
ຖິີ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ.  ໂຄງການນີື້ຍັງສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີພາບທາງບ ດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ ົ່ງເສີມທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການປ່າໄມ້. 
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