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ການນຳໃຊປມຄູມື
ປມຄູມືນມີຈຸດປະສົງໃນການສະຫນອງຫລັກການ ແລະ ເຄອງມືແບບງາຍດາຍໃຫແກຜູພັດທະນາເຂອນ ແລະ ລັດຖະບານ 
ເພອເຊອມສານການປະເມິນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫຫັດກຸມຂນຕມໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການເຂົາເຈາ.

ຖ້າມີການນຳໃຊເຄອງມືດງກາວເຂາໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢາງຕເນອງໃນຂະບວນການ 
ພັດທະນາເຂອນ ກຈະເຮັດໃຫບໍລິສັດສາມາດປັບປຸງສະພາບຂອງເພດຍິງໃຫເທາກັບເພດຊາຍ. ເຄອງມືດງກາວຍັງຊວຍ 
ໃຫບາງບໍລິສັດສາມາດກຳນົດ ແລະ ກຳຈັດກັບຄວາມສ່ຽງເພື່ອຫລີກເວນໂອກາດທຈະເຮັດໃຫເກີດມີການຈຳແນກແກເພດ 
ຍິງ

ປມຄູມືນເຫມາະສົມສຳລັບພະນັກງານບາງບໍລິສັດ, ລວມທັງທປຶກສາ ແລະ ພະນັກງານລັດໂດຍສະເພາະກະຊວງ, ຂະ 
ແຫນງ ການທກຽວຂອງກັບການຄຸມຄອງນ, ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ພັດທະນາເຂອນໄຟຟາ.

ປມຄູມືນຈະຊວຍປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນສາມາດເຂາໃຈ, ກຳນົດ, ຄາດຄະເນເພື່ອແກໄຂບັນຫາຄວາມແຕກ 
ໂຕນດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ວາງເປົ້າໝາຍໃນໂຄງການພັດທະນາເຂອນໄຟຟາ. ຜ່ານມານີ້ປື້ມຄູ່ມືນີ້ຍັງມີຄຳຖາມ ຊນຳໃຫ 
ແກພະນັກງານທກຽວຂອງກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸມຄອງໂຄງການ ແລະ ແຜນການສາງເຂອນໄຟຟາຕາງໆ. ເພື່ອເປັນ 
ບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຊອມໂຍງການປະຕິບັດຕົງຈິງໄດຢາງກວາງຂວາງຢູ່ໃນລະດັບໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງສາງການບໍລິຫານເພື່ອແນໃສສາງຄວາມກ້າວຫນາດານຄວາມເທາທຽມ ແລະ ສິດທິຂອງ 
ແມຍິງ.

ການອອກແບບປມຄູມືແມນມີລັກສະນະໃຫສາມາດປັບໃຊໄດຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ງາຍດາຍ ຜູ້ອ່ານສາມາດເລືອກໃຊໄດ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ປມຄູມືສະບັບນີ້ປະກອບມີ 6 ບາດກາວ ທີ່ກຽວກັບຫລັກການຂອງການອອກແບບ ແລະ ຄຸມຄອງ 
ໂຄງການຂອງບາງບໍລິສັດ ແລະ ປື້ມສະບັບນີ້ບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍ, ແຕ່ເປັນພຽງຂໍ້ມູນເພື່ອການນຳໃຊ້ໃນເປົ້າໝາຍສະເພາະ.

ພາກທີ 1-5 ຂອງຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມນເນອກຽວກັບຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;   
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕກັບນັກພັດທະນາເຂອນໄຟຟາ; ແລະ ເຫດຜົນວາ ເປັນ
ຫຍັງການເຮັດທຸລະກິດທດີຕອງມີການພິຈາລະນາຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ.

ພາກທີ 6 ຄູມືນແມ່ນການອະທິບາຍຂະບວນການຂອງການເຮັດການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບັນດາເຄອງມື, ລາຍ 
ການສຳລັບກວດສອບ ແລະ ຄຳຖາມຊນຳ ເພອຊວຍໃຫຜູ້ອ່ານສາມາດຈັດຕງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໃນວົງຈອນການເຮັດທຸລະກິດ.

ນອກນ, ຍັງມີເອກະສານຊອນທາຍປະກອບດວຍຕົວຢາງຂອງການນຳໃຊ້ເຄອງມືການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂອນ 2 
ແຫງໃນປະຈຸບັນ ພອມທັງຂແນະນຳໃນການປັບປຸງ. ທີ່ມີແຫລງຂມູນ, ເອກະສານອາງອີງ ແລະ ການແປຄຳສັບວິຊາການ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
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ປມຄູມືນປະກອບມີ 6 ພາກດງນ: 
1. ພາກສະເຫນີ
ໃນພາກທຳອິດແມນການນຳສະເຫນີແນວຄິດຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ເຂອນໄຟຟາ ໂດຍເຊອມໂຍງເຖິງອຸສາຫະກຳຜະລິດໄຟຟາຈາກ
ນ 

2. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີປມຄູມືນ ຍອນຫຍັງ ແລະ ເຮັດແນວໃດ?
ໃນພາກນແມນບັນລະຍາຍກຽວກັບກຸມຜູນຳໃຊປມຄູມືນ,ໂຄງສ້າງຂອງ 
ປມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາເຂອນໄຟຟາ. ນອກຈາກ ນນ, 
ຍັງມີການກວດສອບສະພາກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນເຂດລຸມແມ່ນ້ຳຂອງ, 
ມີການວິເຄາະສະພາບສິດທິຂອງເພດຍິງ, ນິຕິກຳໃນລະດັບຊາດ ແລະ 
ສະພາບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ໂດຍມີຈຸດສຸມໃນການສະທອນໃຫເຫັນຂະບວນການໃນ 
ການສາງຄວາມທຽງທຳດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການສາງເຂອນໄຟ 
ຟາໃນຂົງເຂດລຸມນຂອງ.

3. ການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນມີຜົນ 
ດີຕການເຮັດທຸລະກິດ. ສະພາບການປຽນແປງໃຫມ ແລະ ໂອ 
ກາດ.
ພາກນແມນການບັນລະຍາຍສະພາບການປະຕິບັດສິດທິຂອງແມ ່
ຍິງໃນໄລຍະຜານມາຂອງຂົງເຂດເອກະຊົນທວໂລກ ແລະ ຂະບວນ 
ການອຸດສາຫະກຳພະລັງງານຈາກນ. ຊຶ່ງໄດລົງເລິກດານຊົນເຜົ່າກຸມ 
ນອຍໃນເຂດແມນຂອງ ແລະ ຂະບວນການອຸດສະຫະກຳພະລັງງານ 
ໄຟຟາຈາກນມີຄວາມກົມກຽວກັບຮູບແບບການພັດທະນາແບບພົວ 
ພັນຫລາຍຝາຍ ແລະ ຂະບວນການອຸດສາຫະກຳອນໆແນວໃດ.

4. ການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ເຄອງມືທ 
ສຳຄັນຍງສຳລັບນັກພັດທະນາ
ໃນພາກນຈະມີການນຳສະເຫນີລາຍລະອຽດຂອງການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວິທີການໃນການເຊອມເຂາໃນຂະ 
ບວນການຄຸມຄອງໂຄງການ ແລະ ວົງຈອນຂອງທຸລະກິດ, ມີການສຶກ 
ສາໂອກາດໃນການເຊອມເຂາໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບສງ 
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພອເປັນຕົວຢາງໃຫ້ເຫັນແບບທດີ.

5. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດແມນ- ກອນເຮັດໂຄງການໃນ 
ພາກນແມນມີການເບງກຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເກັບ 
ກຳຂມູນພນຖານດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໃນຂະບວນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໂດຍມີການພິຈາລະນາປັດໃຈ 
ດານສງແວດລອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນລະດັບຂົງເຂດແມນ 
ໂດຍລວມ, ທີ່ລົງເລິກກຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງພັດທະນາຖານຂມູນ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດແມນກອນການຕັດສິນໃຈໃນການ   
ສາງເຂອນເພອອຳນວຍໃຫເກີດການວິເຄາະທາງເລືອກໃນການນຳໃຊ

ແມນ ແລະ ນໃຫແທດເຫມາະກັບທຸກກຸມຄົນທກຽວຂອງບົນພນຖານ
ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢາງເຂມແຂງ ແລະ ມີຄວາມເຂາໃຈເປັນ
ເອກະພາບກັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວາຜົນເສຍຕາງໆ ຈະຖືກພິຈາລະນາ   
ເຂາໃນຂະບວນການຕລອງໃນການຕັດສິນໃຈໂດຍເນ້ັນໃສ່ການພິຈາ 
ລະນາຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂອກາດຕາງໆ.

6. ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ-
ການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບໂຄງ 
ການ
ໃນພາກນຈະມີການບັນລະຍາຍກຽວກັບ ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະ 
ທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢາງເປັນບາດກາວ ໂດຍສຸມໃສນຳໃຊເຂາໃນ
ຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ. ຂມູນໃນພາກນແມນໄດດັດປັບຈາກ 
ເຄອງມືການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທນິຍົມນຳໃຊກັນຫລາຍໃນຂົງ 
ເຂດພະລັງງານໄຟຟາຈາກນຈຳນວນຫນຶ່ງເຊນ: ເຄອງມືໃນການເກັບ 
ຂມູນ ແລະ ວິເຄາະສະຖິຕິແຍກເພດ ເພອສາງຖານຂມູນບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ເຄອງມືໃນການສາງຄວາມເຂາໃຈກຽວກັບສະພາບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນນ, ຍັງສະຫນອງ 
ຄຳຖາມຊນຳໃນແຕລະບາດກາວ ເພອຮັບປະກັນຄວາມເຂາໃຈດານ 
ສາຍສຳພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບົດບາດ, ຫນ້າທ ແລະ ອຳນາດ. ຜົນໄດ 
ຮັບສູງສຸດແມນການສາງແຜນປະຕິບັດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂະ 
ບວນການໃນການທົບທວນ, ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດ 
ຕງປະຕິບັດ.

ສະຫລຸບ

ເອກະສານຊອນທາຍ 1. HSAP ແລະ RSAT: ຈະເຮັດ 
ແນວໃດເພອເຮັດ ໃຫເຄອງມືໃນຂະແຫນງການອຸດສາຫະກຳ 
ພະລັງງານໄຟຟາຈາກນ ມີການປະເມີນບົດບາດຍິງ- ຊາຍ?
ພາກສຸດທາຍນສະແດງໃຫເຫັນພາບລວມຂອງການເຊອມເອົາບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນເຄອງມືທກຳລັງຖືກສງເສີມໃນເຂດແມນຂອງ 
ໃນປະຈຸບັນ 2 ອັນຄື: HSAP: ລະບຽບໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງ 
ເຂອນໄຟຟາໃດຫນຶ່ງ ແລະ RSAT: ເຄອງມືໃນການປະເມີນຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງເຂອນໄຟຟາທັງຫມົດໃນຂົງເຂດແມນ. 

ໃນພາກນຍັງປະກອບມີຂແນະນຳໃນການນຳໃຊເຄອງມືເລານເພອຮັບ
ປະກັນດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວຽກເຂອນໄຟຟາ.
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ສວນແຄມນ້ຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນດ້ານການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ສະບຽງອາຫານໃນຄອບຄົວ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍີງ.
ຮູບໂດຍ: Timothy Herbert/OxfamAUS
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1. ພາກສະເຫນີ
1.1 ຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈາກການສາງເຂອນ

ການພັດທະນາເຂອນໄຟຟາໃນຂົງເຂດແມນຂອງແມນກຳລັງຢູໃນທາ
ຂະຫຍາຍຕົວຢາງວອງໄວ. ໃນນນປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມແມນ 
ໄດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນຂອງຕົນເອງຫມົດແລວ ແລະ ມີຄວາມ 
ສົນໃຈທຍັງບທັນຊັດເຈນໃນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດພູມມີພາກ. 
ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມ່ຽນມ້າແມນມີແຜນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃນ 
ການພັດທະນາແມນຳຂອງ. ໂດຍສະເພາະໃນລາວ ແລວເຫັນວາເຂົາ 
ເຈາມີຈຸດຢືນໃນການສາງເຂອນໄຟຟາເພອເຮັດໃຫຕົນເອງກາຍເປັນ 
ຫມໄຟແຫງພູມມີພາກອາຊີຕາເວັນອອກ. ໂຄງການພັດທະນາຈຳນວນ
ຫລວງຫລາຍໃນຂົງເຂດແມນຂອງແມຢູໃນສາຍນດງກາວ.

ໃນເມອມີໂຄງການໃຫມຖືກສະເຫນີ ແລະ ພັດທະນາຂນ, ມັນກຈະຊ່ວຍ 
ໃນການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນໃຫດີ. ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ 
ວາງແຜນໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບຂາມຊາຍແດນ ຕອງເຮັດ 
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບ.

ເຂອນໄຟຟາໄດປະກອບສວນເຂາໃນການພັດທະນາປະເທດໃນ 
ຫລາຍໆປະເທດທວໂລກ. ເຖິງແມນວາເຕັກໂນໂລຊີນຈະເກາຖາທຽບ
ໃສການພັດທະນາພະລັງງານແບບນຳໃຊຄືນໃຫມໄດແບບອນກຕາມ 
ແຕເຂອນໄຟຟາຍັງຄົງມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບພະລັງງານຈາກນ້ຳ. 
ຢາງໃດກຕາມ, ອຸດສາຫະກຳເຂອນໄຟຟາກເປັນທຮູກັນດີໃນເຂດແມ                     
ນຂອງວາມີຜົນກະທົບທບດີໃຫແກແມນ ແລະ ສງແວດລອມ. ນອກ                                                       
ຈາກນນ, ເຂອນໄຟຟາຍັງສາງຜົນກະທົບຕກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທອາໃສແມນ. ເຂອນສາມາດປຽນແປງການເຂາເຖິງ ແລະ ນຳໃຊຊັບ 
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ດິນ ແລະ ນ; ປາທາມ; ປາໄມ ແລະ ສັດນ, 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາການສາງເຂອນໄດບີບບັງຄັບໃຫປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມ 
ຊົນຕອງຍົກຍາຍຖນຖານ ເຊງໄດສາງຄວາມກົດດັນດານຈິດຕະສາດ 
ໃຫເຂົາເຈາ.

ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ, ໄວຫນຸມ ແລະ ຜູສູງອາຍຸ, 
ຄົນພິການ ຫລື ຊົນເຜາກຸມນອຍ ຕາງກໄດປະສົບພົບພຜົນກະທົບດງ 
ກາວ. ຜົນກະທົບໄດ້ເຮັດໃຫໂຄງສາງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ວິຖີຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ລວມທັງທີ່ຢູ່ອາໃສຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມໃຫມ່. ບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທ 
ຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍໃນລະດັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນກຖືກກະທົບ 
ເຊນກັນ.

ໃນຫລາຍໆສັງຄົມ, ເພດຍິງແມນມີພາລະແບກຫາບໃນການເຮັດວຽກ 
ໃນເຮືອນຊານສຳລັບຄອບຄົວ ແລະ ມີບົດບາດຫນ້າທໃນຊຸມຊົນຢາງ 
ຫລວງຫລາຍ. ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນ ທມີສາຍພົວພັນດານເສດຖະ 
ກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ ມີຄວາມຕິດພັນສູງກັບຊັບພະຍາກອນ 
ດິນ ແລະ ນ, ການປຽນແປງທເກີດຈາກການເຮັດເຂອນ ແມນຍິ່ງເພີ້ມ 
ພາລະຢ່າງຫນັກຫນວງ, ການຍົກຍາຍຖນຖານ ແມນສາເຫດເຮັດໃຫ້ 
ເກີດຄວາມອຶດຫິວຍອນວາປະຊາຊົນສູນເສຍຊັບພະຍາກອນດານ 
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ສັງຄົມ (Koenig 2002 ເຊງຄັດຈາກ 
Scudder 2005). ການປຽນແປງທັງຫມົດທເກີດຂນຈາກການສາງ 
ເຂອນນນ, ເພດຍິງແມນໄດຮັບຜົນກະທົບຫລາຍກວາ.

ເຂອນໄຟຟາໄດປະກອບສວນເຂາໃນການພັດທະນາຢາງຫລວງຫລາຍ                        
ໃນທວໂລກ, ແຕຜົນກະທົບທາງລົບຈາກມັນ ຕອງບຖືກລະເລີຍ. ຢາງ         
ໃດກຕາມ ເຫັນວາຜົນກະທົບດງກາວຍັງບທັນຖືກຍົກຂຶ້ນຫລາຍເທາທ 
ຄວນ ແລະ ຫລາຍໆຄງ ຍັງຖືກລະເລີຍ ໂດຍຖືກຕີລາຄາຕ. 

ເຊນດຽວກັນບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການກຍັງບທັນໄດຖືກຍົກໃຫ
ເປັນບັນຫາສຳຄັນ.

ຜົນກະທົບທາງລົບທກາວມານນ ແມນຄືໆກັນໃນທວໂລກ, ປມຄູມືນ 
ແມນມີເນອໃນສອດຄອງກັບບົດຮຽນຕົວຈິງກັບປະສົບການທມີທວໆ
ໄປ. ຢາງໃດກຕາມ, ປມຄູມືນໄດລົງເລິກໃນການຍົກບັນຫາຜົນກະທົບ 
ແລະ ໂອກາດດານການສາງຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການ 
ພັດທະນາເຂອນໃຫມີເນອໃນແທດເຫມາະກັບສະພາບໃນຂົງເຂດແມ 
ນຂອງ.

1.2 ຄວາມອຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນອຸດສາຫະກຳພະລັງ 
ງານນ້ຳ
ເພດຊາຍແມນມີບົດບາດສຳຄັນກວາເພດຍິງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ 
ພະລັງງານນເຊນດຽວກັນກັບໃນຂະແຫນງການວິສະວະກຳ ແລະ ໂຄງ 
ລາງພນຖານຕາງໆ ເຊງມີມາຕງແຕດົນນານແລວ. ນັບຕງແຕຂນຕອນ 
ການອອກແບບຈົນຮອດຂນຕອນການຍົກຍາຍຈັດສັນປະຊາຊົນແມນ 
ມີເພດຊາຍເປັນຫົວຫນາໃນການຊນຳ.

ແຕກຍັງມີຄວາມຫວັງວາ ມັນຈະປຽນແປງດີຂຶ້ນ ເຖິງແມນວາຈະປຽນ 
ແປງຢາງຊາໆກຕາມ. ໃນປະຈຸບັນເຫັນວາ ເພດຍິງມີສວນຮວມຫລາຍ            
ຂນໃນຂະບວນການຂອງທຸລະກິດດານພະລັງງານນ ບວາຈະໃນດານ                                                                                                                       
ສັງຄົມ, ສງແວດລອມ, ດານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ດານຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຕສັງຄົມ ແຕໂດຍລວມແລວກຍັງຫນອຍຢູ. ອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ
ຂອງເພດຍິງຢູໃນລະດັບການນຳໃນໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟ
ຟາຈາກນ ແລະ ບໍລິສັດຍັງຫນອຍ.

ຕົວຢາງໃນຄະນະຊນຳຂອງສະມາຄົມເຂອນໄຟຟາສາກົນ  ເຊງແມນ                                                                              
ອົງກອນສູງສຸດຂອງຂະແຫນງການດງກາວ ມີເພດຍິງພຽງແຕ 3 ທານ 
ຈາກທັງຫມົດ 22 ທານ ເທານນ. ຜູອຳນວຍການໃຫຍ ແລະ ຮອງທັງ 5 
ທານເປັນເພດຊາຍທັງຫມົດ. ຢູໃນບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍຕາງໆໃນຂະ
ແຫນງການນກມີລັກສະນະຄາຍຄືກັນເຊນ:

•  ບໍລິສັດ China’s Three Gorges Power Corporation ບມີເພດ 
ຍິງ ໃນຕຳແຫນງຄະນະລິຫານເລີຍຈັກຄົນ

• ບໍລິສັດ Australia’s Hydropower Tasmania ມີເພດຍິງ 5 ຕຳ 
ແຫນງຈາກທັງຫມົດ 17 ຕຳແຫນງໃນຄະນະບໍລິຫານສູງສຸດ

• ບໍລິສັດ Norway’s Statkraft ແມນຂອນຂາງດີຢູ ເພາະໃນຄະນະ 
ຊນຳປະກອບມີເພດຍິງ 5 ທານ ແລະ ຊາຍ 6 ທານ. ແຕໃນຄະນະບໍລິ 
ຫານມີເພດຊາຍ 6 ທານ ແລະ ຍິງທານດຽວເທານນ.

• ບໍລິສັດ France’s Electricity du France ແມນມີເພດຍິງ 4 ທານ 
ແລະ ຊາຍ 14 ທານໃນຄະນະອຳນວຍການ. ສວນໃນຄະນະຊນຳສູງສຸດ 
ແມນປະກອບມີເພດຊາຍ 8 ທານ ແລະ ຍິງທານດຽວເທານນ.

ການຮັບປະກັນໃຫມີຕົວແທນເພດຍິງເຂ້ົາໃນໂຄງຮາງການຈັດຕງຂອງ 
ບໍລິສັດແມນບາດກາວຫນ່ຶງໃນການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກເພດ
ຍິງ. ນອກຈາກນນ, ການມີນະໂຍບາຍໃນການສາງຄວາມກາວຫນາໃນ
ການ ຮັບປະກັນສິດຂອງເພດຍິງ ແລະ ການມີນະໂຍບາຍໃນການເຂົ້າ
ຮ່ວມຂະບວນການຕັດສິນໃຈບັນຫາຕາງໆມີການນຳໃຊຂມູນຈາກການ 
ປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ໂອກາດສຳລັບເພດຍິງແມນມີຄວາມສຳຄັນ 
ແລະ ຮຽກຮອງໃຫພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ໃນບໍລິສັດເຂາໃຈ ແລະ ສາ 
ມາດປະຕິບັດໄດ. ພະນັກງານຕອງໄດຮັບການຝືກອົບຮົມ ແລະ ສະ 
ຫນອງຊັບພະຍາກອນຢາງພຽງພໍໃນການຈັດຕງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດງ 
ກາວໃນລະດັບໂຄງການ. ປມຄູມືນຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫທິດທາງ
ແກບໍລິສັດໃນການບັນລຸໄດການສາງຜົນປະໂຫຍດຢາງເທາທຽມທັງຍິງ 
ແລະ ຊາຍ.
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ອ່າງເກັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນນ້ຳເທີນ2 ແລະ ເຂດປ່າໄມ້ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ, ສປປ ລາວ.
ຮູບໂດຍ : Michael Simon/OxfamAUS
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1.3 ສະພາບລວມ-ເປັນຫຍັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈຶ່ງມີຄວາມ 
ສຳຄັນ?

ຈະມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂນຖາເພດຊາຍເປັນການນຳໃນຂົງເຂດອຸດສາ 
ຫະກຳ ແລະ ຕັດສິນໃຈທັງຫມົດໃນບໍລິສັດ?

“ເພດຍິງປະກອບແຮງງານປະມານ 40% ຂອງແຮງງານທັງຫມົດ 
ໃນໂລກ. ແຕວາໃນຂະແຫນງການບແຮ ແລະ ກສາງຕາງໆພັດມີ 
ເພດຍິງຫນອຍ. ຢູໃນທຸກຂະແຫນງການສຳຄັນເພດຍິງມັກບໄດບັນ 
ຈຸຢູໃນຂນບໍລິຫານ. ເພດຍິງຍັງຄົງພົບອຸປະສັກໃນການມີສວນຮວມ
ໃນຕະຫລາດແຮງງານສຳຄັນເຊນ: ການກີດກນ, ຍ້ອນວັດທະນາທຳ 
ກຽວກັບບົດບາດຂອງເພດຍິງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈາ.  
[IFC 2013, p. 2.]

ຂນນຳໃນບໍລິສັດ ແລະ ໂຄງສາງນະໂຍບາຍຈະກຳນົດທິດທາງການ 
ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການຕາງໆ. ຕົວຢາງວາຖາບມີເພດຍິງ 
ຢູໃນລະດັບການຕັດສິນໃຈກຈະເຮັດໃຫການພິຈາລະນະດານການ 
ສງເສີມສິດທິ, ລວມທັງຄວາມຕອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໂອກາດ 
ເທົ່າທຽມກັນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນລະດັບໂຄງການ ເປັນໄປໄດຍາກ.

ໄລຍະຜ່ານມາ, ໂຄງການເຂອນໄຟຟາຕາງໆ ມັກເຮັດໃຫຄວາມລຳອຽງ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫນັກຫນວງຂຶ້ນຕມ ແລະ ສງຜົນກະທົບຢາງ 
ຫລວງຫລາຍຕຖານະ ແລະ ບົດບາດຂອງເພດຍິງ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຊຸມຊົນທໄດຖືກຍົກຍາຍຈດັສັນໃຫມ. ແມຍິງໄດຮບັຜົນກະທົບທາງ 
ລົບເຊັ່ນ: ຊີວິດການເປັນຢູ, ສຸຂະພາບ, ຈິດໃຈ, ຮ່າງກາຍ ຈາກການສາງ 
ເຂອນຢາງຫນັກຫນວງທເກີດຈາກການຖືກຍົກຍາຍຖນຖານ ແລະ ການ 
ຈຳກັດການນຳໃຊທດິນ ເຊງບັນຫາດງກາວໄດຍົກຂຶ້ນເປັນປະເດັນຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ (Scudder 2005; WCD 2000).

“ຖາບເອົາໃຈໃສຢາງຈິງຈັງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂນຕອນການ 
ວາງແຜນແລວ,ແມນເຮັດໃຫຜົນກະທົບຂອງໂຄງການບໍ່ມີຄວາມດຸນ
ດຽງລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ. ແຕໃນກໍລະນີຮາຍແຮງກວ່ານີ້ແມນຈະກະ 
ຕຸນໃຫເກີດການແຕກໂຕນລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ຫລາຍກວາເກາ ແລະ 
ສງຜົນຕຄວາມສົມດຸນດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກອນເລມໂຄງການ”. 
(WCD 2000, p.114)

ຢາງໃດກຕາມການສາງເຂອນເຊນດຽວກັນກັບໂຄງການສາງໂຄງລາງ 
ພນຖານຕາງໆກມີທາແຮງສຳຄັນດານສາຍພົວພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.  
ອົງການເຂອນໂລກໄດລະບຸໄວວາ:

“…ບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນແນວຄວາມຄິດກຽວກັບສາຍພົວພັນໜຶ່ງ, 
ການທເພດຍິງສາມາດເຂາເຖິງຜົນປະໂຫຍດຈາກເຂອນ ແມນຍ້ອນ 
ຄວາມຈຳເປັນກຕາມ ແຕມັນຍັງບພຽງພໍໃນການເຮັດໃຫເກີດຜົນກະ 
ທົບທາງບວກດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເທອ.” 

(WCD 2000, p.114-115) 

ອົງການເຂອນໂລກໄດກຳນົດໄວວາການສາງເຂອນຕອງເຄົາລົບສິດທິ 
ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງແມຍິງໄປຄຽງຄູກັບຜູຊາຍ. ໂຄງລາງດານນ 
ແມນມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໃຫທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດຮັບຜົນ 
ປະໂຫຍດນຳກັນ. ຖາເຮັດຢາງຖືກຕອງແລວ ແມນມີທາແຮງຈະຊ່ວຍ 
ການປັບປຽນບົດບາດສາຍພົວພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ.
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ການສຶກສາກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປາ ແລະ ການ 
ປະມົງຊຸມຊົນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ
ແບບຍືນຍົງ, ສປປ ລາວ.
ຮູບໂດຍ : Jerry Galea/OxfamAUS



11

2. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີປມຄູມືນ ແລະ ດຽວນ?
2.1 ແມນໃຜຄວນໃຊປມຄູມືນ?

ປມຄູມືນຖືກຂຽນຂຶ້ນ ເພອສງເສມີໃຫເກີດການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຫລາຍຂນໃນການສາງເຂອນ, ຈຸດປະສົງໃນການຊວຍເຫລືອພະ 
ນັກງານໃນບໍລິສັດທເຮັດເຂອນໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ຈັດ 
ການກັບຄວາມສຽງໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເປັນ     
ແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສຸກຍູ້ໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຕງປະຕິບັດໂຄງ  
ການສາງເຂອນໃຫ້ເອົາໃຈໃສໃນການພິຈາລະນາຜົນກະທົບ, ສິດ ແລະ 
ໂອກາດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍຢາງເທາທຽມກັນ.

ປມຄູມືປະກອບມີເຄອງມືຕາງໆທເປັນປະໂຫຍດສຳລັບພະນັກງານໃນ
ບໍລິສັດເຮັດເຂອນ ແລະ ພະນັກງານລັດທກຽວຂອງໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂອນ.

ມັນໄດຖືກອອກແບບໃຫ້ເຊອມໂຍງເຂາໃນຂະບວນການການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມທມີມາກອນແລວ ໂດຍຫວັງວາ   
ທຸກພາກສວນທກຽວຂອງໃນທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟາຈາກນສາ 
ມາດນຳໃຊມັນໄດ. ບແມນສະເພາະແຕໃນລະດັບຊຸມຊົນ ຫລື ຂະ 
ແຫນງການຄຸມຄອງສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມເທານນ.

2.2 ປະໂຫຍດຂອງປມຄູມືນຢູໃສ?

ປມຄູມືນຖືກອອກແບບເພອຊີ້ແຈງວາ:

• ເປັນຫຍັງການວາງແຜນທ່ີເອົາໃຈໃສບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫຫລາຍຂ້ຶນ
ຈຶ່ງຊວຍໃຫໂຄງການສາງຜົນປະໂຫຍດໄດຢາງຍືນຍົງ;

• ການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະຊວຍປັບປຸງໂຄງການ 
ໄດແນວໃດ;ແລະ

• ເປັນຫຍັງການເອົາເພດຍິງເປັນໃຈກາງໃນຂະບວນການປະເມີນຢາງ
ສະເຫມີຕນສະເຫມີປາຍ, ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ຕັດສິນ 
ໃຈຈະເຮັດໃຫໂຄງການດຳເນິນໄປໃນທິດທາງທດີກວາ.

ປມຄູມືນ້ີປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫມີການເອົາໃຈໃສໃນການພິຈາລະນາ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມຄອງຊນຳຊັບພະຍາກອນ 
ນບົນພນຖານການຮັບປະກັນໃຫຄຳຄິດເຫັນ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສິດ 
ທິຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍໄດຮັບການພິຈາລະນາຢາງເທາທຽມກັນເຊງ
ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທາງລົບທເກີດກັບແມຍິງຫນອຍລົງທສຸດ. ການມີ
ສວນຮວມຢາງແທຈິງໃນຂະບວນການຕາງໆ ເພາະວ່າການຕັດສິນໃຈ 
ແມນກຸນແຈສຳຄັນ.

ມີຫລາຍກໍລະນີຫລັງຈາກໄດເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ- 
ຊາຍ ແລະ ສາງແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍອາດເຮັດໃຫເກີດການ 
ປັບປຽນໂຄງການໄດ ເນອງຈາກວາມັນຮຽກຮອງໃຫມີການຈັດສັນຊັບ
ພະຍາກອນຫລາຍຂຶ້ນເພອຫລຸດຜອນຜົນກະທົບ, ຊວຍໃນການປັບຕົວ 
ຫລື ຊວຍແມຍິງໃຫໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນບາງຄງໄດເຮັດ 
ໃຫໂຄງການຕອງເລອນອອກໄປ ຫລື ຖືກຍົກເລີກ, ການປະເມີນຜົນບົດ 
ບາດຍິງຊາຍສາມາດເປັນເຄອງມືໃນການກຳຈັດຄວາມສຽງ. ເມອເຄອງ 
ມືດງກາວຖືກນຳໃຊຢາງເຕັມທ ມັນສາມາດຊວຍໂຄງການປັບປຸງແຜນ 
ການຊວຍເຫລືອຊຸມຊົນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບໃຫເກີດຄວາມຍືນຍົງ 
ຫລາຍຂຶ້ນ.

ປມຄູມືສະບັບນສະແດງໃຫເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ 
ຂອງຫລາຍໆ ຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ທໄດຖືກນຳໃຊແລວໃນບໍລິສັດ 
ເອກະຊົນທສາງເຂອນໄຟຟາ ແລະ ໃນພາກລັດ. ນອກຈາກນນຍັງເປັນເອ 
ກະສານອາງອີງໃຫແກບໍລິສັດທປຶກສາທເຮັດຫນາທຊວຍບໍລິສັດໃຫ 
ບັນລຸຜົນໄດຕາມຄາດຫມາຍ. ເຄອງມືເລານນຖືກນຳໃຊຢ່າງແຜຫລາຍ 
ແລະ ມີຜົນດີ. ອົງການຜູສະຫນອງທຶນໃນການສາງເຂອນກໄດດັດສົມ 
ແລະ ສງເສີມໃຫເກີດການນຳໃຊເວາລວມແລວເຫັນວາເຄອງມືເລານນ
ໄດຖືກນຳໃຊແທ ແລະ ໄດສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫໂຄງການຕາງໆ.

ປມຄູມືນໄດນຳໃຊເຄອງມືໃຫມທຫາກຖືກສາງຂນໃນການວັດແທກ 
ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການເຂອນໄຟຟາ ແລະ ໄດສຶກສາເບງວາຈະ 
ເຊອມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນເຄອງມືດງກາວໄດແນວໃດ ແລະ 
ໄດໃຫຂແນະນຳໃນການປະຕິບັດໃຫໄດຮັບຜົນດີ.

ນອກຈາກນນ, ປມຄູມືນຍັງໄດກຳນົດບັນດາເງອນໄຂ ແລະ ຄຳຖາມ 
ຕາງໆ ໃສ່ເຄອງມືເລານນເພອເປັນການສະທອນໃຫເຫັນສະພາບການ
ພັດທະນາພະລັງງານຈາກນ. ພວກເຮົາຫວັງວາປມຄູມືນຈະປະກອບ 
ສ່ວນຕົ້ນຕໍໃສ່ຊຸດເຄອງມືໃນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຊວຍໃຫ 
ພາກລັດສາມາດເຮັດການຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຕາງໆໄດ  
ຢາງມີປະສິດທິຜົນ.



12

2.3 ສະພາບທາງດານນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນຂົງເຂດ 
ແມນຂອງຕອນລຸມ

ການພັດທະນາເຂອນໄຟຟາໃນຂົງເຂດແມນຂອງຕອນລຸມແມນ                                                                                             
ເປັນໄປຢາງໄວວາ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຂອງພາກລັດມີບົດ 
ບາດສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫເອກະຊົນ ແລະ ຜູສະຫນອງທຶນໃນການ    
ສາງເຂອນປັບປຸງ ການປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊງຈະໄດອະທິ 
ບາຍຕມໃນພາກຕໄປ.

ໃນປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍກມີລັດຖະທຳມະນູນ, 
ກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆ ທສງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ຄວາມກາວຫນາຂອງແມຍິງ. ເປັນພາຄີ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາ
ບັນຕໍ່ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດານສິດທິມະນຸດ ເຊງແມນພັນທະ
ອັນຫນຶ ່ງທລັດຖະບານຕອງໄດປະຕິບັດ. ນອກຈາກນນແລວຍອນ   
ວາແມນຂອງໄຫລຜານຫລາຍປະເທດ, ດງນນຈຶ ່ງຍັງຮຽກຮອງໃຫ
ມີການພິຈາລະນາຕມອີກດານການບໍລິຫານຈັດການໃນລະດັບພູມ
ມີພາກ.

ການສົນທະນາຕໄປນຈະສຶກສາສະພາບດານກົດຫມາຍ ແລະ ນະ 
ໂຍບາຍໃນການເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການວິເຄາະໃນລະ 
ດັບຊາດ. ຈະມີການສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງລັດ
ຖະບານໃນຕກັບອົງການທຈັດຕງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຕພາກ 
ເອກະຊົນດານການເຊອມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮັບປະກັນ 
ຜົນໄດຮັບ. ພາກນແມນການສະຫລຸບຫຍການວິເຄາະແບບລະອຽດ
ຂອງແຕລະປະເທດ (Simpson 20135).

ເຖິງແມນວາລັດຖະບານທັງສາມປະເທດຈະມີນະໂຍບາຍໃນການ        
ສ່ົງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫແກປະຊາກອນຂອງ 
ຕົນເອງກຕາມ, ແຕມັນກຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ສງທາທາຍດານການ 
ຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມ ການຈັດຕງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ແລະ ກົດຫມາຍຕາງໆໃນໂຄງການສາງເຂອນ.ຊອງຫວາງດານການ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງໜ່ວຍງານເອ
ກະຊົນແມນສງຕນຕໍທເຮັດໃຫເກີດມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນກະທົບດານອນໆ ຕກັບຊຸມຊົນທໄດຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການ. ນແມນສະພາບທເກີດຂຶ້ນໃນຂະແຫນງການເອກະ 
ຊົນໃນຂົງເຂດແມນຂອງ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສັງຄົມແມ່ນຂອງ

ເພອໃຫ້ທ່ານສາດມາເຫັນໄດ້ວາເປັນຫຍັງແຕລະປະເທດເປາ     
ຫມາຍຈຶ່ງມີລະບົບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຄວາມວ່າງແຜນທີ່ເອົາ 
ໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວງທັງຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງທອງຖນ 
ກຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍກອນ.

ສຳລັບປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປເູຈຍເຫັນວາມີຄວາມຕິດພັນ 
ກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງຄົນກຸມໃຫຍ. ໃນເບອງ 
ຂອງປະຫວັດສາດແລວ, ຜູຊາຍຈະເປັນຫົວຫນາຄອບຄົວ ແລະ ແມ
ຍິງເຮັດບົດບາດຮອງລົງມາໂດຍຮັບໃຊຜົວ ແລະ ຄອບຄົວ. ສະນນ
ຈຶ ່ງເຮັດໃຫແມຍິງບໄດຮັບການສຶກສາ ແລະ ມີສິດພຽງແຕຫນອຍ                
ດຽວໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈນອກຄົວເຮືອນ.(ADB 2012; 
Tran 2001).

ໃນຫວຽດນາມປະເພນີດງກາວແມນມີຈຸດເລ້ີມຕ້ົນມາຈາກບັນດາ    
ເຜາ Confucian; ສວນປະເທດກຳປູເຈຍ ແມນມາຈາກຮີດຄອງກຽວ 
ກັບຫລັກການປະພຶດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍທເອນວາ Chbab Srey ແລະ 
Chbab Bros.
ສຳລັບເຜາລາວລຸມເຊງມີສັດສວນ 67% ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ 
ໃນລາວເຫັນວາແມຍິງມີບົດບາດໃນການເປັນຜູນຳຫລາຍສົມຄວນ 
(ADB 2012). ຫມາຍຄວາມວາ ແມຍິງມີບົດບາດໃນຄອບຄົວສູງ 
ແລະ ຄອບຄອງທ່ີດິນ ແລະ ຊັບສີນທສືບທອດມູນຈາກພແມ (FAO 
2012). ແຕ່ຢາງໃດກຕາມ, ຊົນເຜາອນໆໃນລາວສວນຫລາຍແລວ 
ແມນຄືກັນກັບໃນຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເຊງຍັງຄົງຖືຮີດໃນການ 
ເອົາເມຍຫລາຍຄົນ ຫລື ແຕງເອົາເມຍທອາຍຸນອຍ (FAO 2012). ປະ 
ເທດລາວໄດຖືກຈັດໃນອຳດັບທີ 139 ອອກຈາກ 186 ປະເທດໃນດັດຊະ 
ນີຄວາມບເທາທຽມດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນປີ 2012 (UNDP 
2012). ສວນກຳປູເຈຍແມນຢູອຳດັບ138 ແລະ ຫວຽດນາມແມນອຳ 
ດັບທີ 127 (UNDP 2012).

ລະບົບນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ
ລັດຖະທຳມະນູນຂອງທັງສາມປະເທດ ໄດຮັບຮອງສິດທິຂອງພົນລະ   
ເມືອງທັງຫມົດຢາງເທາທຽມກັນພາຍໃຕກອບຂອງກົດຫມາຍ ເຊງໄດ
ຮັບຮອງສິດຂອງແມຍິງໃນຄອບຄົວຢາງເທາທຽມ. ລັດຖະທຳມະນູນ 
ຂອງລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍໄດກຳນົດໃຫລັດຖະບານຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫມີ
ການພັດທະນາເພດຍິງໃຫມີຄວາມກາວຫນາ. ໃນຫວຽດນາມ ແລະ ກຳ
ປູເຈຍກໄດກຳນົດຂຫາມສະເພາະໃນການຕານການຈຳແນກເພດຍິງ. 
ໃນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມໄດນຳເອົາສິດທິ ແມຍິງເຊອມເຂາໃນນະໂຍ 
ບາຍການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ, ດານເສດຖະກິດ, ວັດ 
ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ.
ທັງສາມປະເທດຕາງກມີການເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນກິດຈະ
ກຳການພັດທະນາຂອງຕົນເອງໂດຍໄດເຊອມເຂາໃນບາງກະຊວງທ           
ກຽວຂອງກັບການສາງເຂອນ. ຕົວຢາງ, ກະຊວງອຸດສາກຫະກຳ, ບແຮ 
ແລະ ພະລັງງານຂອງປະເທດກຳປູເຈຍໄດສາງຫນວຍງານ ແລະ ມີ
ແຜນປະຕິບັດກຽວກັບການເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.ໃນກະ 
ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສງແວດລອມຂອງຫວຽດນາມແມນ
ມີແຜນປະຕິບັດດານການສາງຄວາມກາວຫນາ ແລະ ຄວາມເທາທຽມ 
ໃຫແກເພດຍິງ ເຊງປະກອບມີແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ກົດໝາຍໃນການ 
ເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂາໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດການຊັບພະຍາ 
ກອນນ. ເວາລວມແລວໃນແຕລະປະເທດແມນມີຮູບການສະເພາະ 
ໃນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຖິງວ່າມີປະສິທິຜົນຫລາຍແຕ່ໃນຂະ 
ແຫນງການໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາເຂອນຈະໄດສືບຕໍ່ສຶກສາຕມ 
ອີກ.7

ການພັດທະນາ ແລະ ສິດຂອງແມ່ຍງິ
ໃນສາມປະເທດນ, ມີພຽງກຳປູເຈຍເທານນທຍັງບທັນມີກົດຫມາຍໃນ
ການປົກປອງ ແລະ ສງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ກົດຫມາຍ 
ວາດວຍ ຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຫວຽດນາມ (2006) 
ມີເປາຫມາຍໃນການ “ຮັບປະກັນຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ດານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ 
ໃນທຸກໆຂນ; ເພອສະຫນັບສະຫນຸນ ແລະ ສາງເງອນໄຂໃຫແກຍິງ 
ແລະ ຊາຍໃນການສະແດງອອກ ແລະ ໄດຮັບໂອກາດໃນການມີສວນ 
ຮວມ ໃນຂະບວນການການພັດທະນາ ແລະ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກການພັດທະນາ”. ໃນຂົງເຂດຄວາມຍຸດຕິທຳຕິທຳຂອງບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍໃນການສາງເຂອນແລວເຫັນວາຄຳເວາບັນທັດສຸດທາຍນ
ກຽວຂອງຫລາຍ.ໃນກົດຫມາຍວາດວຍການປົກປອງ ແລະ ພັດທະ 
ນາແມຍິງ ຂອງສປປ ລາວ (2004) ກສງເສີມຄວາມເທາທຽມໃນ 
ການ “ພັດທະນາຕົນເອງ”, ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດຮັບໂອກາດຢາງເທາ 
ທຽມກັນດານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ, 
ສາຍພົວພັນໃນຄອບຄົວ, ການປອງກັນຊາດປອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
ແລະ ການພົວພັນການຕາງປະເທດ…” ທັງສາມປະເທດຕາງກມີແຜນ 
ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການຕາງໆທກຽວພັນກັບການພັດ 

5. ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳບູເຈຍ ເຊິ່ງສາມາດສວໂຫລດໄດ້ທີ່: www.oxfam.org.au/giamanual
6. ໄດ້ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ແຮງງານ
7. ອົງການແມ່ນ້ຳຂອງ, ເຮັດວຽກກັບອົງການ GIZ ໃນການກຳນົດກອບເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າດ້ານການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍມີຄະນະເຮັດວຽກ ແລະ ແຜນງານເຊື່ອມໂຍງໃນວຽກດ້ານຄວາມຍືນ 

ຍົງຂອງເຂື່ອນ. 
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8. Neary Rattanak ແປວ່າ “ອາຍະມະນີອັນຊົງຄຸນຄ່າ” ເຊິ່ງແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຂອງກະຊວງແມ່ຍິງ, ລັດຖະບານປະເທດກຳປູເຈຍ.
9. ຕົວຢ່າງ: ມາດຕາທີ 43 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນຂອງ ສປປ ລາວ (ປີ2003) ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າການອອກໃບຕາດີນໃຫ້ແກ່ນິຕິບຸກຄົນຕ້ອງມີຊື່ຂອງຜົວ ແລະ ເມຍນຳກັນ. ໃນຂະນະທີ່ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົມ 

ລົດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງປະເທດຫວຽດນາມ (ປີ1986, ປັບປຸງໃຫມ່ປິ 2000) ກຳນົດໃຫ້ທີ່ດີນທີ່ໄດ້ມາຫລັງການແຕ່ງງານເປັນສີນສົມສ້າງ ເຊິ່ງຖືຄອງໂດຍຜົວ ແລະ ເມຍ ແລະ ຕ້ອງອອກຊື່ທັງສອງຄົນໃນໃບຕາດິນ. 
ເຊິ່ງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາທີ 48 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີ່ີດິນ (2003)ເຊັ່ນດຽວກັນ.

10. ການສຳປະທານທີ່ດິນສັງຄົມແມ່ນກົນໄກຫນຶ່ງໃນການຈັດສັນທີ່ດິນໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ທະນາແມຍິງ. ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດ ການສົ ່ງເສ ີມບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ 2010-2020, ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດດານ 
ການສາງຄວາມກາວຫນາໃຫແກເພດຍິງ 2011-2015 ຂອງປະ 
ເທດລາວ ແລະ ຍຸດທະສາດ Neary Rattanak III (2009-2013) 
ຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ຕາງກມີເປາຫມາຍຄາຍຄືກັນເຊນ: ການປັບ 
ປຸງການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ວຽກເຮັດງານທຳ, ການມີສວນຮວມດານ 
ການເມືອງ ແລະ ການສາງຈິດສຳນຶກ ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກາ
ນເຊອມສານເຂາໃນກົນຈັກການຈັດຕງໃນລັດຖະບານ.ຍຸດທະສາດ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະ 
ບົດຂອງຫວຽດນາມ (2005) ມີເປາຫມາຍໃນການປັບປຸງ ການເຂາເຖິງ 
ແລະ ມີສວນຮວມຂອງເພດຍິງ ໃນການຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນດິນ, 
ນ, ໂຄງລາງພນຖານ, ສິນເຊອ ແລະ ການບໍລິການຕາງໆ [ດານກະສິ 
ກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ]”. ຍງໄປກວານນ, ຍຸດທະສາດ 
ຍັງໄດແນະນຳໃຫ “ຕງຄາດຫມາຍດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລະບົບ 
ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົແຍກເພດ ໃຫເປນັເຄອງມຫືນຶງ່ໃນການພດັທະ 
ນານະໂຍບາຍ, ແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕາງໆ”.ນອາດຈະ ແມນ 
ຍຸດທະສາດທກຽວຂອງໂດຍກົງທສຸດ ເພອໃຊໃນການຕງຄາດຫມາຍ 
ກຽວກັບຄວາມຕອງການຂອງເພດຍິງ ທໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກການສາງ 
ເຂອນ.

ການພັດທະນາ, ຄົນທອງຖນ ແລະ ຊົນເຜາກຸມນອຍ

ຂແນະນຳໃນການທົດແທນຜົນກະທົບ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຖນຖານ 
ຈາກໂຄງການພັດທະນາປີ 2005 ຂອງສປປ ລາວໄດຮຽກຮອງໃຫ 
ມີການພັດທະນາແຜນພັດທະນາສະເພາະສຳລັບຊົນເຜາກຸ ມ          
ນອຍໃນກໍລະນີທໂຄງການຈະກຜົນກະທົບຕເຂົາເຈາ. ນະໂຍບາຍ
ອນໆທກຽວຂອງໃນສາມປະເທດແມນບັນດານິຕິກຳດານການລຶບ
ລາງການຈຳແນກ ແລະ ການປັບປຸງການບໍລິການໃຫແກຊົນເຜາ
ກຸມນອຍຕາງໆ. ບວາຈະເປັນຍຸດທະສາດໃນການເຕີບໃຫຍ ແລະ 
ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກໃນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ກົດຫມາຍ 
ວາດວຍຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (2006)ຕາງກຮັບຮູເຖິງ 
ຄວາມຫຍຸງຍາກຕາງໆທເພດຍິງໃນຊົນເຜາກຸມນອຍພົບພ

ແຕໂດຍລວມແລວເຫັນວາຍັງຂາດນະໂຍບາຍ ຫລື ນິຕິກຳສະເພາະ 
ທນຳສູການປຽນແປງສະພາບການຂອງຜົນກະທົບທເກີດຂນກັບຊຸມ
ຊົນທອງຖນ ແລະ ຊົນເຜາກຸມນອຍຈາກການພັດທະນາເຂອນໄຟ 
ຟາຈາກນ້ຳ.

ສິດທິດານທດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ສິດໃນການສືບມູນ ແລະ ຄອບຄອງທດິນຂອງແມຍິງແມນໄດຮັບ 
ການປົກປອງໃນທັງສາມປະເທດ ໂດຍມີລະບຸໃນກົດຫມາຍທດິນ, 
ກົດຫມາຍຊັບສິນ ແລະ ກົດຫມາຍຊັບພະຍາກອນ. ເຊງຮັບຮູວາດິນ                                                                                            
ຂອງຜົວແມຍ (ຮວມທັງໃນກໍລະນີຖືກຍົກຍາຍຖນຖານ) ແມນເປັນ                                          
ຂອງທັງສອງຄົນ ທັງຜົວ ແລະ ເມຍ ແລະ ໃບຕາດິນຕອງອອກຊຂອງ                                                                                             
ທັງສອງຄົນພອມກັນ.

ດຳລັດຍອຍວາດວຍການສຳປະທານທດິນສັງຄົມໃນກຳປເູຈຍ 
(2003) ຮັບປະກັນສິດຂອງແມຍິງທເປັນຫົວຫນາຄອບຄົວໃນການ 
ມີສວນຮວມໃນແຜນງານການສຳປະທານທດິນສັງຄົມ,10ເຊງໄດ    
ຊວຍສະຫນັບສະຫນນູໃຫແມຍິງທມີຄວາມສຽງສາມາດເຂາເຖິງທ
ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ນິຕິກຳນມີຄວາມສຳຄັນໃນ
ບັນດາໂຄງການພັດທະນາເຂອນທແຕະຕອງບັນຫາທດິນ, ຊັບສິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕາງໆ.

ແຜນພັດທະນາລະດັບຊາດຕາງໆ

ໃນສາມປະເທດນນ, ສປປ ລາວມີແຜນຍຸດທະສາດແຫງຊາດດານການ 
ສາງຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍດີກວາຫມູ. ແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມຄງທີ7 (2011-2015) ໄດຈັດເອົາການສາງເຂອນໄຟຟາ 
ເປັນບູລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ແລະ ໄດກຳນົດມີກິດຈະກຳຫລາຍຢາງ
ໃນການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫແກແມຍິງໃນການມີສວນຮວມໃນການ
ສະແດງອອກດານການເມືອງ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ; ການເພມ 
ການມີສວນຮວມຂອງແມຍິງໃນຂນແຂວງ ແລະ ໃນຂະແຫນງການຕາງໆ 
ໂດຍໃຫເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນການວາງແຜນ; ຮັບປະກັນໃຫ 
ແມຍິງເຂາເຖິງສິດ; ແລະ ເພມທະວີການຄນຄວາດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເພອຮັບໃຊການແກໄຂບັນຫາຂາງເທິງ. 

ໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໃຫຍ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແທງຊາດ 
ຂອງ ສປປ ລາວໄດເນນເອົາຂະແຫນງການພະລັງງານນເປັນສງດຶງດູດ 
ການລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດ ເຊງໃນນນ ໄດມີພາກຫນ່ຶງທເວາກຽວກັບ
ຍຸດທະສາດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ເຊງ 
ປະກອບມີແຜນການປະຕິບັດທຈະແຈງໃນການເຊອມສານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍເຂາໃນຂະແຫນງການກະສິກຳ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ດານການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃນການເມືອງ. 
ຢາງໃດກຕາມ, ແຜນພັດທະນາຕາງໆໃນຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ 
ດານການສາງຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນຍັງຂາດການກຳນົດ 
ວິທີການສະເພາະ ແລະ ເປາຫມາຍ.

ການພັດທະນາໃນຂະແຫນງພະລັງງານ

ຢູ່ສປປລາວມີວິໃສທັດຢາງຈະແຈງໃນການລົງທຶນເຂາໃນການພັດທະນ
າເຂອນໄຟຟາຂະຫນາດໃຫຍ ແລະ ນຳໃຊການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການ 
ພັດທະນາຕາງໆເຂາໃນການຮັບປະກັນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ເວາສະເພາະໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ 
(2011) ກໄດມີການກຳນົດ ໃຫການເພມຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-
ຊາຍແມນຈຸດປະສົງຫລັກອັນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດ “ພັດທະນາຄວາມ 
ຍືນຍົງຂອງສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຜານການບັງຄັບໃຊບັນດາກົດລະ
ບຽບເພອຮັບປະກັນດານສະບຽງອາຫານ, ການເຂາເຖິງຊັບພະຍາກອນ 
ທດິນຢາງພຽງພໍໃຫແກຊົນເຜາຕາງໆໂດຍສະເພາະແມຍິງໃນການພັດ
ທະນາຊີວິດການເປັນຢູຂອງເຂົາເຈາ.” ເຖິງແມນວາຍຸດທະສາດດງກາວ 
ບໄດເວາເຖິງວິທີການໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງກຕາມ, ແຕໃນບົດແນະ 
ນຳດານການທົດແທນຜົນກະທົບ ແລະ ການຍົກຍານຖນຖານຈາກ 
ໂຄງການພັດທະນາ (2005) ໄດລະບຸໃຫມີການເກັບຂມູນຢາງລະອຽດ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການວາງແຜນທີ່ເອົາໃຈໃສສິດບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍໃນການຍົກຍານຖນຖານ. ນອກຈາກນນ, ຫວັງວາບົດແນະນຳ 
ໃຫມດານການປະເມີນຜົນກະທົບສງແວດລອມຈະຍັງມີການເອົາໃຈໃສ
ຢາງຈິງຈັງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫຼາຍກວ່າເກາ.

ສວນກົດຫມາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດານພະລັງງານ, ໄຟຟາ, ການວາງ 
ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາແມນຍັງຂາດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຢູ. ເຊນດຽວກັນກັບໃນກຳປູູເຈຍ, ການວາງແຜນກຽວກັບພະລັງງານ 
ແລະ ໄຟຟາຍັງບມີຄຳຫມນສັນຍາ ແລະ ການພິຈະລະນາບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຢາງຈະແຈງ.
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ສັນຍາສາກົນທກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍໃນການພັດທະນາພະລັງງານນ
ຫວຽດນາມ ກຳປເູຈຍ ລາວ

CEDAW: ຂຕົກລົງວາດວຍການລຶບລາງທຸກການຈຳ 
ແນກຕເພດຍິງ (ຮັບຮອງໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 1979)

ເຊັນໃນວັນທ ີ
29 ກໍລະກົດ1980

ຮັບຮອງວັນທີ  
17 ກຸມພາ 1982

ເຊັນໃນວັນທ ີ
17 ຕລຸາ1980

ຮັບຮອງວັນທີ  
15 ຕລຸາ 1992

ເຊັນໃນວັນທ ີ
17 ກລໍະກ ດົ1980

ຮັບຮອງວັນທີ  
15 ສ ງິຫາ 1981

CEDAW-OP: ລະບຽບການເພມເຕີມຂອງຂຕົກລົງ 
ວາດວຍການລຶບລາງທຸກການຈຳແນກຕເພດຍິງ 
ຮັບຮອງໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ ປີ 1999

ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ ເຊັນໃນວັນທ ີ
11 ພະຈ ກິ 2001

ຮັບຮອງວັນທີ  
13 ຕລຸາ 2010

ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ

ICESCR:  ສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດທິດານເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ ຮັບອງໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 
ປີ 1966

ເຫັນດີໃນ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 
1982

ເຊັນໃນວັນທ ີ
17 ຕລຸາ 1980

ເຫັນດີວັນທ ີ
26 ພຶດສະພາ 1992

ເຊັນໃນວັນທ ີ
7 ທັນວາ 2000

ຮັບຮອງວັນທີ  
13 ກຸມພາ 2007

ICESCR-OP: ລະບຽບການເພມເຕີມຂອງສັນຍາ 
ສາກົນວາດວຍສິດທິດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນາທຳ ຮັບຮອງວັນທີ 16 ທັນວາ ປີ 1966

ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ

ICCPR: ສັນຍາສາກົນວາດວຍສິດທິດານການເມືອງ ແລະ 
ພົນລະເມືອງ ຮັບຮອງໃນວັນທີ 16 ທັນວາ ປີ 1966

ເຫັນດີໃນ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 
1982

ເຊັນໃນວັນທ ີ 

17 ຕລຸາ 1980

ເຫັນດີວັນທ ີ
26 ພ ດຶສະພາ 1992

ເຊັນໃນວັນທ ີ
7 ທ ນັວາ 2000

ຮັບຮອງວັນທີ  
25 ກ ນັຍາ 2009

ICCPR-OP: ລະບຽບການເພມເຕີມຂອງສັນຍາສາກົ
ນວາດວຍສິດທິດານການເມືອງແລະ ພົນລະເມືອງ 
ຮັບຮອງໃນວັນທີ 16 ທັນວາ ປີ 1966

ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ ເຊັນໃນວັນທ ີ
27 ກ ນັຍາ 2004

ຍັງບໍ່ທັນເຊັນ

ຖະແຫລງການດານສິດຂອງຄົນພນເມືອງ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງ 
ປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ 
ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2007

ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງ 
ປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ 
ໃນວັນທີ 3 ກ ນັຍາ 2007

ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງ 
ປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ 
ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ 2007

ຂຕົກລົງສຳຄັນ ແລະ ວິທີການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງລັດຖະ 
ບານໃນຂົງເຂດແມນຂອງ

ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍໄດເຊັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຂ
ຕົກລົງສາກົນຫລາຍອັນດງຕາຕະລາງລຸມນ

ເນອໃນມາດຕາຕາງໆຂອງຂຕົກລົງເລານນທກຽວຂອງກັບການ 
ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກາວຫນາຂອງແມ່ຍິງ 
ໃນຂະແຫນງການພັດທະນາພະລັງງານຈາກນ ແລະ ນະໂຍບາຍທ 
ກຽວຂອງ.
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ຂ ຕົ ກລົ ງວ  າດ  ວຍການລຶບລ  າ ງທຸກການຈຳແນກຕ  ເພດຍິ ງ 
(CEDAW) ຮຽກຮອງໃຫມີການລຶບລາງທຸກການ ຈຳແນກຕເພດຍິງ. 
ເຖິງແມນວາກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທັງຫມົດໃນປມນຈະບມີລັກ 
ຊະນະການຈຳແນກເພດຍິງກຕາມແຕຍັງຮຽກຮອງໃຫມີການຮັບ
ປະກັນໃຫເກີດການນຳໃຊຢາງຈິງຈັງໃນຕົວຈິງເພອເຮັດໃຫເກີດ 
ຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໃນຫວຽດນາມ ແລະ ລາວແມນ 
ມີກົດຫມາຍທມີລັກສະນະເຈາະຈົງ ເພອບັນລຸເປາຫມາຍດງກາວໃນຂະ 
ນະທກຳບູເຈຍຍັງບທັນມເທອ. ໃນມາດຕາທີ 14 ຂອງ CEDAW 
ກຳນົດເງອນໄຂ ເພອໃຫແມຍິງມີສວນຮວມຢາງເຕັມທ ໃນການ 
ພັດທະນາ ແລະ ໃນບົດແນະນຳດານການທົດແທນ ແລະ ຍົກຍາຍ 
ຈັດສັນໃນໂຄງການພັດທະນາຂອງ ສ ປປລາວ (2005) ແລະ ຍຸດ 
ທະສາດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແຫນງການກະສິກຳ ແລະ ການ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງຫວຽດນາມ (2005) ຕາງກສະຫນອງແນວ 
ທາງການປະຕິບັດທດີເລີດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫແກບັນດາໂຄງ 
ການການສາງເຂອນຕາງໆ.

ຂຕົກລົງສາກົນດານສິດທິດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາ 
ທຳ (ICESCR) ແມນຮັບປະກັນສິດໃນການກຸມຕົນເອງ (ມາດຕາ 
ທີ 1) ແລະ ສິດໃນການມີຊີວິດທດີ (ມາດຕາທີ 7).ເຖິງແມນວາບັນ 
ດາປະເທດທມີພັນທະໃນການປະຕິບັດຂຕົກລົງດງກາວຈະຍັງບ
ມີຄວາມຈະແຈງໃນການວາງແຜນລະດັບຊາດໃນການສະຫນອງ 
ທາງເລືອກດານທດິນໃນຂະບວນການຍົກຍາຍຈັດສັນກຕາມ ແຕວາ 
ການປຶກສາຫາລືກັບຊົນຊົນທໄດຮັບຜົນກະທົບແມນມີລະບຸໃນບັນດາ 
ນະໂຍບາຍຕາງໆຂອງທັງສາມປະເທດ. 

ຂ ຕົກລົ ງສາກົນດ ານສິດທິດ ານການເມືອງແລະພົນລະເມືອງ 
(ICCPR) ແມນກຳນົດເອົາສາງຄວາມກາວຫນາ ແລະ ພັດທະນາ 
ແມຍິງເປັນບຸລິມະສິດ (ມາດຕາທີ3); ກຳນົດໃຫລັດຖະບານພະຍາ 
ຍາມໃນການຮັບປະກັນຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການ 
ສາງຄອບຄົວ (ມາດຕາທີ 23); ກຳນົດໃຫທຸກຄົນສາມາດເຂາເຖິງ 
ຮ ວມຢາງເທາທຽມກັນໃນການມີສວນຮວມໃນກິດຈະການຂອງ 
ລັດ ແລະ ນຳໃຊການບໍລິການຂອງລັດ (ມາດຕາທີ 25); ແລະ 
ທຸກໆຄົນເທາທຽມກັນຕຫນາກົດຫມາຍ (ມາດຕາທີ 26). ທັງສາມປະ 
ເທດຕາງກຮັບຮູກຽວກັບຄວາມເທົ່າທຽມຕຫນາກົດຫມາຍ ແລະ ໃນ 
ການສາງຄອບຄົວ ແລະ ການພັດທະນາເພດຍິງກມີລະບຸໃນຂຕົກ 
ລົງຂອງ CEDAW. ທັງສາມປະເທດຕາງກມີຄວາມພະຍາຍາມ 
ໃນການສ່ົງເສີມການມີສ ວນຮ ວມຂອງເພດຍິງໃນການຕັດສິນ 
ໃຈຂອງລັດ, ມີພຽງແຜນພັດທນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ 
ສປປລາວ (2011-2015) ທມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສັດເຈນໃນການ 
ເພ ມການມີສ ວນຮ ວມຂອງເພດຍິງໃນການວາງແຜນໃນຂ ນ 
ແຂວງ, ຂະແຫນງການຕາງໆ ແລະ ການປະກອບສວນຂອງແມ່ຍິງໃນ 
ການຕັດສິນບັນຫາ.

ຖະແຫລງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດດານສິດຂອງຄົນພນເມືອງ 
(UNDRIP) ລັດຖະທຳມະນູນຂອງທັງສາມປະເທດແມນໃຫສິດຄົນ 
ພນເມືອງຢາງເທາທຽມກັນດງທລະບຸໄວໃນມາດຕາທີ 1. ຢາງໃດກໍ່ 
ຕາມຍັງບ ມີຫລັກຖານດານນະໂຍບາຍກຽວກັບບັນຫາຕໄປນ : 
ການປົກປອງສິດຂອງຄົນພນເມືອງ ໃນການຖືຄອງທດິນ ແລະ ຊັບ 
ພະຍາກອນ ຫລື ການຖືກຍົກຍາຍຈັດສັນແບບເຕັມໃຈ (ມາດຕາທີ 
8 ແລະ 10); ສິດທິດານທດິນເຊງໄດຮັບການປົກປອງເປັນພິເສດໃນ 
ມາດຕາທີ 27-29 ແລະ 32; ຫລື ມາດຕາທີ 13, 18 ແລະ 19 ທບັງ 
ຄັບໃຫລັດຖະບານຕອງຊວຍເຫລືອຄົນພື້ນເມືອງເຂາໃຈ ແລະ ມີສວນ 
ຮວມໃນບັນຫາດານກົດຫມາຍ ແລະ ການເມືອງ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ
ທກະທົບຕເຂົາເຈາ.

ການຈັດຕງປະຕິບັດ

ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳບູເຈຍຕາງກມີຄຳຫມນສັນຍາທຄາຍ 
ຄືກັນດານສິດທິມະນຸດຕກັບສິດຂອງແມຍິງ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍພາຍໃຕກອບສັນຍາສາກົນຕາງໆ. ການຜັນຂະ 
ຫຍາຍອອກສູກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມນແຕກຕາງກັນ. ສປປ 
ລາວແມນມີຄວາມສັດເຈນຫລາຍກວາຫມູູໃນກັນຮັບປະກັນມີສ່ວນ 
ຮ່ວມທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການພັດທະນາພະລັງງານນ.

ທັງສາມປະເທດມີໂຄງສາງດານນະໂຍບາຍໃນການສງເສີມໂອ 
ກາດໃນການບັນລຸຄວາມຍຸດຕິທຳດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການ 
ສາງເຂອນ. ຢາງໃດກຕາມການຫຼຸດຊອງຫວາງນະໂຍບາຍໃນການພິຈາ 
ລະນາດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນມີຄວາມສຳຄັນ ເຊງຮຽກຮອງໃຫມີ 
ການນຳໃຊນະໂຍບາຍຕາງເອົາໃຈໃສໃນຂະບວນການກະກຽມ, ຈັດ 
ຕງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຕາງໆ.

ໃນອົງການແມນຂອງ (MRC) ເຊງເປັນອົງການຮວມກັນຂອງຫລາຍໆ 
ລັດຖະບານ ທມີພາລະບົດບາດໃນການຮັບປະກັນການຄຸມຄອງ ແລະ 
ນຳໃຊນຢາງຍືນຍົງ ແມນມີທາແຮງໃນການສາງຄວາມກາວຫນາໃຫ
ເກີດມີການນຳໃຊຮູບແບບອັນດຽວກັນໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ພິຈາ 
ລະນາດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫດີຂຶ້ນກວາເກາ. ອົງການ MRC, ກຄື 
ລັດຖະບານທເປັນພາຄີໄດຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດໃນການເຊອມ 
ສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂາໃນພາລະບົດບາດຫລາຍໆດານຂອງຕົນ 
ເອງ. ໃນນນແມນໄດພັດທະນາເອກະສານແນະນຳ, ຊຸດເຄອງມື ແລະ 
ລາຍການກວດສອບດານເພອຮັບປະກັນໃຫ້ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ບັນຈຸ 
ເຂົ້າໃນແຜນງານ, ໂຄງການດານພະລັງງານນແບບຍືນຍົງ ແລະ ທ
ສຳຄັນຍງແມນການເຮັດໃຫເກີດການລົງທຶນໃນຫລາຍໆຂະແຫນງ 
MRC ຢາງມີສຳເລັດຜົນເຊນ: ຂະແຫນງການປະມົງ, ສງແວດລອມ 
ແລະ ກະສິກຳ. ໃນຊວງໄລຍະການຂຽນປມຄູມືນ, ນະໂຍບາຍໃນການ 
ເຊອມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກຳລັງຖືກທົບທວນຢູ. ແຕຢາງໃດກຕາມ
ເຫັນວາຄວາມຄາດຫວັງຕາງໆດານການປະເມີນຜົນກະທົບສງແວດ 
ລອມ ແລະ ສັງຄົມໂດຍສະເພາະໃນລະດັບພູມມີພາກແມນເປັນໂອ               
ກາດທດີທມີຄວາມຫມາຍໃນທາງປະຕິບັດເພອສງເສີມການປະ 
ເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນບັນດາປະເທດທເປັນພາຄີ 
ໃນອົງການ MRC.
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11. ຕົວຢາງ: ໃນແຜນງານການຊວຍເຫລືອດານການຄຸມຄອງຂະແຫນງພະລັງງານຂອງທະນາຄານໂລກ (ESMAP) ເຊງແມນແຜນງານທປະກອບດວຍອົງການຜູໃຫທຶນຈຳນວນຫລວງຫລາຍສາງຕງ ຂຶ້ນໃນປິ 
1983. ແຜນງານດງກາວມີໂຄງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍທເປັນປະໂຫຍດ ເຊງໄດໃຫຂແນະນຳ ແລະ ສາງເຄອງມືດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍສຳລັບນຳໃຊໃນບໍລິສັດຕາງໆທກຽວຂອງກັບພະລັງງານ. ເບງຕມໃນ 
ESMAP 2013, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ການຮວມເອົາທຸກກຸມຄົນໃນສັງຄົມໃນຂະແຫນງພະລັງງານ: ຈາກອິນເຕີເນັດ, ເບງໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ ປີ 2013, http://www.esmap.org/node/2757

3 ການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນ 
ມີຜົນດີຕການເຮັດທຸລະກິດ. ສະພາບການປຽນແປງ 
ໃຫມ ແລະ ໂອກາດ. 

ເມອມີການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ 
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຈະເຮັດໃຫບໍລິສັດຂອງທານສາມາດຫລີກ 
ເວນການຈຳແນກເພດຍິງ; ແລະ ຍັງເປັນການຊວຍສງເສີມສິດ ແລະ 
ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກເພດຍິງ, ມີການເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເຂາໃນໂຄງສາງຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດ 
ໃນທຸກໆລະດັບຈະເປັນຜົນດີໃຫແກທຸລະກິດຂອງທານ. 

ໃນຫລາຍໆປີຜານມາ, ອົງການຈັດຕງທເຮັດວຽກດານການຈັດການ 
ແລະ ພັດທະນາເຂອນໄຟຟາໄດ້ເອົາໃຈໃສຫລາຍຂຶ້ນໃນການເຂາໃຈ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ແລະ ຫລາຍໆອົງການພະຍາຍາມເຮັດໃຫໂຄງການ  
ດານໂຄງລາງພນຖານຂະຫນາດໃຫຍຕາງໆ ສາງຜົນປະໂຫຍດທາງ 
ບວກໃນການພັດທະນາສັງຄົມໃຫດີຂຶ້ນ. 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດພັດທະນາເອກະສານອາງອີງດານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເພອເປັນພນຖານໃນການ 
ນຳໃຊເຂາໃນການສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການຕາງໆເຊງບັນ 
ດາສະຖາບັນການເງິນເຊນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດ 
ທະນາອາຊີກໄດພັດທະນາເຄອງມື, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນຕາງໆຂ້ຶນມາເຊ ນດຽວກັນເພ ອຮັບປະກັນໃຫມີການພິຈາ 
ລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະບວນການອານຸມັດ ແລະ ຈັດຕງປະຕິ 
ບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນນ, ພັນທະມິດຂອງສະຖາບັນຕາງໆກໄດ ້
ສາງຊັບພະຍາກອນສະເພາະຂະແຫນງການທກຽວພັນກັບອຸດສາຫະ 
ກຳພະລັງງານນ11 ເຊງຈະຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາບາງອັນດງຕໄປນ:

3.1  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂຄງລາງດານນ, ການປະເມີນການສາງ 
ເຂອນ, ຄວາມສຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕາງໆ

ອົງການເຂອນໂລກ: ບົດລາຍງານກຽວກັບເຂອນ ແລະ ການພັດທະນາ

ໃນປີ 2000, ອົງການເຂອນໂລກ (WCD) ໄດເຜີຍແຜບົດລາຍງານທ
ລະບຸຮູບແບບໃຫມໃນການຕັດສິນໃຈກຽວກັບໂຄງການໂຄງລາງນ.      
ອົງການດງກາວແມນອົງການທປະກອບດວຍຫລາຍໆພາກສວນທຖານ 
ຂມູນ, ປະສົບການ ແລະ ຫລັກຖານໃນການພັດທະນາພະລັງງານນ. 
ໂຄງປະກອບອັນໃຫມ ຂອງອົງການດງກາວແມນໄດກຳນົດຄຸນຄາຫລັກ 
5 ຢາງຄື:

1. ຄວາມຍຸດຕິທຳ

2. ປະສິດທິຜົນ

3. ການຕັດສິນໃຈແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

4. ຄວາມຍືນຍົງ

5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ນອກຈາກນນຍັງໄດກຳນົດ 7 ຍຸດທະສາດບຸລິມະສິດ ເຊງແຕລະຍຸດທະ 
ສາດປະກອບມີຫລັກການນະໂຍບາຍ ດງນ:  

i. ເຮັດໃຫປວງຊົນຍອມຮັບ

ii. ການປະເມີນທາງເລືອກຢາງຄົບຊຸດ

iii. ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂອນທມີໃນປະຈຸບັນໃຫໄດ

iv. ເຮັດໃຫສາຍນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູມີຄວາມຍືນຍົງ

v. ຮັບຮູສິດຂອງກຸມຄົນຕາງໆ ແລະ 
ແບງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫເຂົາເຈາ

vi. ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ

vii. ແບງປັນສາຍນຮວມກັນຢາງສັນຕິ, ປອດໄພ ແລະ 
ມີການພັດທະນາ

ໃນການຈັດຕງປະຕິບັດຄຸນຄາທັງ 5 ຢາງນນ, ອົງການ WCD ແນະນຳ 
ໃຫນຳໃຊຮູບແບບອັນຫນຶ່ງທແທດເຫມາະກັບຂະບວນການ ແລະ ປະ
ເດັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນການສາງເຂອນ, ໃນນນ ຢູໃນລະດັບການ 
ວາງແຜນຍຸດທະສາດກຽວກັບນ ແລະ ພະລັງງານແມນໄດກຳນົດ 
2 ຂະບວນການ: ໃຫມີການປະເມີນຄວມຕອງການດານນ ແລະ 
ພະລັງງານ ແລະ ມີການພິຈາລະນາທາງເລືອກກອນ. ນອກຈາກ 
ນນຍັງມີ 3 ຂະບວນການທກຽວຂອງກັບທາງເລືອກທໄດຕັດສິນໃຈ 
ເຊງຈະສຸມໃສຂນຕອນການກະກຽມ, ຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນ 
ໂຄງການ. 

ດງນນ, ອົງການ WCD ໄດສະເຫນີໃຫມີການນຳໃຊຮູບແບບອັນຫນຶ່ງ 
ທຮັບຮູສິດທິຕາງໆ, ມີການປະເມີນຄວາມສຽງ ເພອເປັນພນຖານໃຫແກ 
ການຕລອງຜົນໄດຮັບຈາກໂຄງລາງນ. ນອກຈາກນນ, ອົງການ WCD 
ຍັງໄດກຳນົດໃຫມີການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະບວນການ 
ປະເມີນຄວາມສຽງດານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນາທຳ.ແລະ 
ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນຂະບວນການການປະເມີນ 
ຜົນໄດຜົນເສຍຈາກການສາງເຂອນ (WCD 2000).

ການຕອບຮ ບັຂອງຂະແຫນງການພະລງັງານນ

ໃນຂະນະທຂະແຫນງການພະລັງງານນຮັບຮູຄວາມສຳຄັນຂອງບັນ 
ດາຄຸນຄາ ແລະ ບຸລິມະສິດທກາວມາ ໂດຍອົງການເຂອນໂລກນນ 
(HSAF 2011), ບັນດາຫົວຫນວຍທຸລະກິດຊນນຳ ແລະ ເຄືອຂາຍຂອງ 
ເຂົາເຈາພັດບມີການຈັດຕງປະຕິບັດບາງອົງປະກອບທກຽວຂອງກັບສິດ 
ທິຕາງໆ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສຽງ.

ເພອເປັນການຕອບຮັບຕກັບບັນຫາດງກາວ, ຫົວຫນວຍອຸດສາຫະກຳ 
ພະລັງງານນໄດສາງຂະບວນການສະເພາະຂອງຕົນເອງຂຶ້ນ ຫລື ຮວມ
ກັນກັບພາກສວນອນໃນການສາງເຄອງມືໃຫມເພອວັດແທກຄວາມຍືນ
ຍົງ. ເຄອງມືດງກາວນນຈະຮັບຮູບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດຫນອຍຫລາຍຊ 
ໃດແມນຈະເວາໃນເອກະສານຊອນທາຍ.

ພາກສວນອນໆທກຽວຂອງກັບການພັດທະນາເຂອນໄຟຟາແມນສະ 
ຫະພາບເອີລົບ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ ເຊງທັງ 2 ພາກ 
ສວນຕາງກນຳໃຊຮູບແບບຂອງອົງການ WCD ໃນການຕັດສິນໃຈວາ 
ຈະສະຫນັບສະຫນຸນໂຄງການໃດຫນຶ່ງຫລືບ
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ແມ່ນ້ຳແມ່ນຊີວິດ. ສວນຜັກແຄມນ້ຳແມ່ນກິດ 
ຈະກຳດຳລົງຊີວິດອັນສຳຄັນຂອງປະຊາຊົນໃນ 
ເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ
ຮູບໂດຍ : Mark Deasey
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12. ການປຶກສາຫາລືທມີຄວາມຫມາຍແມນຂະບວນການທ (i)ເລມກອນຮອບວຽນໂຄງການ; (ii) ການສະຫນອງຂມູນຂາວສານທເຂາໃຈໄດງາຍ ແລະ ເຂາເຖີງໄດງາຍທກຽວຂອງ ຢາງພຽງພໍໃຫແກຊຸມຊົນທໄດຮັບຜົ
ນກະທົບຢາງທັນການ; (iii) ຈັດກອງປະຊຸມໃນຮູບແບບທມີບັນຍາກາດທປະສະຈາກການຂມຂູ ຫລື ບີບບັງຄັບ; (iv) ເອົາໃຈໃສບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫກຸມຄົນທດອຍໂອກາດໄດປະກອບສວນຄຳຄິ
ດເຫັນ; ແລະ (v) ຮັບປະກັນໃນການນຳເອົາທັດສະນະຄະຕິຕາງໆຂອງປະຊາຊົນທໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສວນອນໆທກຽວຂອງເຂາໃນການຕັດສິນໃຈຕາງໆຂອງໂຄງການເຊນ: ການອອກແບບໂຄງການ, 
ມາດຕະການການຫລຸດຜອນຜົນກະທົບ, ການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາ, ແລະ ບັນຫາໃນການຈັດຕງປະຕິບັດຕົວຈິງອນໆ. ຕອງໄດເອົາໃຈໃສເປັນພິເສດຕກັບຄວາມຕອງ
ການຂອງກຸມຄົນທມີຄວາມສຽງ ແລະ ກຸມຄົນທດອຍໂອກາດໂດຍສະເພາະ ກຸມຄົນທຸກຍາກ, ຂາດທດິນທຳກິນ, ຜູສູງອາຍຸ, ແມຍິງທເປັນຫົວຫນາຄອບຄົວ, ແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ, ຄົນພນເມືອງ ແລະ 
ກຸມຄົນທບມີໃບຕາດິນ.” (ADB 2009, ຫນາທີ. 26)

ລະບຽບການໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ລະບຽບການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ (HSAP) ປີ 2011  ໄດ້ ເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນບັນຫາລວມອັນຕນຕໍໃນການປະເມີນ 
ຄວາມຍືນຍົງ.

HSAPແມນໄດຖືກນຳໃຊເຂາໃນການວັດແທກຄວາມຍືນຍົງຂອງ 
ໂຄງການໃດຫນຶ່ງ ຫລື ໂຄງການຊຸດຫນຶ່ງ ແຕບແມນວັດແທກຄວາມ 
ຍືນຍົງທັງຫມົດຂອງສາຍນ ແລະ ກມີການກຳນົດຫລາຍໆ ຫົວຂທສາ 
ມາດພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໄດ. ແຕຢາງໃດກຕາມຍັງຂາດ 
ການຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫເປັນບຸລິມະສິດອັນຫນຶ່ງ ເພອວັດແທກ 
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນພຽງການແນະນຳໃຫ້ຜູນຳໃຊຮູວາມີຫົວຂ       
ດານສັງຄົມໃດແດທຄວນພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຂນຕອນແມນ 
ນຳໃຊລະບົບການໃຫຄະແນນເພອວັດແທກສະພາບຄວາມຍືນຍົງ 
ແຕວິທີການໃຫຄະແນນຍັງບຈະແຈງ ຫລື ວິທີການປະເມີນຜົນຍັງມ ີ
ຊ່ອງຫວາງໃນການວັດແທກບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ.

  

ເຄອງມືໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງພະລັງງານນແບບກະ 
ທັດຫັດໃນຂອບເຂດແມນທັງຫມົດ  
ເຄ່ືອງມີໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງພະລັງງານນແບບກະທັດ
ຫັດ ໃນຂອບເຂດແມນທັງຫມົດ(RSAT), ໄດຖືກພັດທະນາຂນເພອ 
ນຳໃຊ້ໃນຂອບເຂດທັງຫມົດຂອງສາຍນໃນຂອບເຂດແມນຂອງ 
(ເຊງແຕກຕາງກັບ HSAP), ແລະ ມີການດັດສົມເອົາຮູບແບບຕາງໆ 
ເຂາຮວມທັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍນຳ. RSAT ຖືກອອກແບບຂນເພອອຳ 
ນວຍການປຶກສາຫາລືລະຫວາງທຸກພາກສວນທກຽວຂອງເພອພິຈາ 
ລະນາຫົວຂຕາງໆ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການວັດແທກຄວາມຍືນຍົງ. 
RSAT ເຮັດໃຫພາກສວນທກຽວຂອງເຊນ: ຜູພັດທະນາເຂອນ, ລັດຖະ 
ບານ, ທະນາຄານ, ອົງການແມນຂອງ ແລະ ອົງການຈັດຕງທນອນ 
ໃນຂອບເຂດສາຍນ ແລະ ຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດຕາງໆ ເຂາ 
ຮວມ. RSAT ໄດຮັບການປັບປຸງໃຫມໂດຍພະຍາຍາມໃຫອົງການຈັດ
ຕງສັງຄົມມີສ່ວນຮວມໃນຂະບວນການດວຍ.

ຫົວຂໍ້ໃນ RSAT ແມນສອດຄອງກັບຫົວຂໃນ HSAP, ແຕມີລັກສະນະ 
ເຈາະຈົງກວາຕກັບສະພາບໃນຂົງເຂດແມນຂອງ. ຕົວຢາງ: ມີການເອົາ 
ໃຈໃສໃນການປະເມີນຜົນດານການປະມົງ. ເງອນໄຂທໃຊ້ໃນການປະ 
ເມີນແມນມີບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູນຳ.

ເມອທຽບໃສ HSAP, ຜູນຳໃຊ RSAT ແມນຖືກຊນຳໃຫພິຈາລະນາ 
ຄວາມແຕກຕາງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ “ຜົນການເຮັດວຽກ” ດານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພອໃຫຄະແນນໃນແຕລະເງອນໄຂຂອງການປະ 
ເມີນຜົນ. RSAT ໄດນຳໃຊນິຍາມຕາງໆທສະຖາບັນອນໆນຳໃຊເຊນ: 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເຊງມີການກຳນົດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ບັນຫາດານຄວາມສຽງຕເພດຍິງ; ແລະ ມີການໃຫນິຍາມຂອງຄຳວາ 
“ການປຶກສາຫາລືທມີຄວາມຫມາຍ”12.

ຈະມີການລົງເລິກກຽວກັບ RSAT ໃນພາກເພີ້ມເຕີມ.

ຫົວຂຕາງໆ ໃນ HSAP ທໃຫຄວາມສຳຄັນຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພອວັດແທກການຈັດຕງປະຕິບັດທດີ

ການປະເມີນກອນໂຄງການ ການປະເມີນໃນໄລຍະກະກຽມ ການປະເມີນໄລຍະຈັດຕງປະຕິບັດ ການປະເມີນໄຍລະດຳເນີນການ
ບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສຽງ 
ຕາງໆ  (ຫ ວົຂ ທ ີ 7) 

ການສສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື  ການສສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ການສສານ ແລະ ການປຶກສາຫາລື

ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ 
ແລະ ສງແວດລອມ ແລະ ການ 
ຄຸມຄອງ

ການຈັດການບັນຫາສງແວດລອມ 
ແລະ ສັງຄົມ

ການຈັດການບັນຫາສງແວດລອມ 
ແລະ ສັງຄົມ

ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່

ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່

ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່

ການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ ການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ ການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ
ແຮງການ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ

ແຮງການ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ

ແຮງການ ແລະ 
ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກ

ສາທາລະນະສກຸ ສາທາລະນະສກຸ ສາທາລະນະສກຸ

ດັດປັບມາຈາກ (HSAP 2011)
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ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄົນພນເມືອງ

ປະເດັນສຳຄັນຫນຶ່ງທມັກຖືກຍົກຂນມາເວາໃນຂົງເຂດແມນຂອງ ກຄ ື
ໃນບັນດາປະເທດທກຳລັງພັດທະນາແມນກຽວກັບການນຳເອົາຊັບ 
ພະຍາກອນດານທດິນ, ອະທິປະໄຕ, ແລະ ນ ຂອງຄົນພນເມືອງ 
ໄປເຮັດເຂອນ. ການເຂາໃຈໄດ ແລະ ປະເມິນຜົນກະທົບ ດານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍກັບຄົນພນເມືອງແມນໂອກາດສຳຄັນຫນ່ຶງໃນການສາງ 
ຄວາມເປັນເອກະພາບຕກັບໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນວາໂຄງການ 
ຖືກອອກແບບຂຶ້ນບົນພນຖານຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສິດຂອງແມຍິງ ແລະ 
ຜູຊາຍຢາງເທາທຽມກັນ. ເຊງເຮັດໃຫບໍລິສັດ ສາມາດຫລີກເວນຄວາມ 
ສຽງໃນການເພມຜົນກະທົບທາງລົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສາຍພົວ 
ພັນສັງຄົມຂອງໂຄງການ.

ຄົນພນເມືອງແມນກຸມຄົນທດອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກທສຸດໃນ 
ໂລກ. ນອກຈາກນນ, ຫລາຍໆ ຊຸມຊົນຍັງພົບພກັບການຖືກຍາກແຍ່ງ 
ທດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕາງໆ. ແມຍິງພນເມືອງຍັງພົບບັນຫາ 
ຫນັກກວາເພດຊາຍເພາະເຂົາເຈາຖືກກີດກນໃນໄດຮັບສິດຢາງເຕັມ 
ທໃນກອບຂອງສິດທິມະນຸດ. ແມຍິງພນເມືອງສວນຫລາຍມີການສຶກ 
ສາຕ, ບໄດຮັບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຖືກຈາງງານ 
ເທ າທ ຄວນ.ໃນລະດັບຊຸມຊົນແມຍິງພ ນເມືອງຍັງຖືກກົດຂ ໃນ 
ຫລາຍໆຮູບແບບ ແລະ ບມີສິດເຂາຮວມ. ໃນສະພາບການທມີການສາງ 
ເຂອນໃສດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງຄົນພນເມືອງ ແລະ ສາງຜົນ 
ກະທົບໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ຈະເຫັນວາເພດຊາຍຈະເປັນຜູຕລອງ ໃນ 
ການສາງຂຕົກລົງ ແລະ ຄວບຄຸມລາຍຮັບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອນໆໃນ 
ລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ.

ຕກັບສະພາບດງກາວ, ຫລາຍໆໂຄງການສາມາດຊວຍຫລີກເວນຜົນ 
ກະທົບທາງລົບຕາງໆໄດ. ການເຄົາລົບຕສິດຂອງຄົນພນເມືອງ ໃນ    
ການໃຫເຂົາເຈາຍອມຮັບຢາງອິດສະຫລະດວຍຕົວເຂົາເຈາເອງກອນມີ 
ໂຄງການ (FPIC) ແມນວິທີການທດີສຳລັບໂຄງການໃດຫນຶ່ງ. ບໍລິສັດ 
ສາງເຂອນບຄວນຍອມໃຫມີການຈຳແນກເພດຍິງເກິດຂຶ້ນ ແລະ ຄວນ 
ພະຍາຍາມຫລີກເວນຜົນກະທົບຂອງເຂອນ ຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍ        
ຜານການໃຫແມຍິງພນເມືອງໄດມີສວນຮວມໃນຂະບວນການ FPIC. 
ນແມນການຮັບຮູ ແລະ ສະຫນັບສະຫນຸນໃຫແມຍິງພນເມືອງ ໄດມີ 
ສິດໃນການໃຫອານຸຍາດໃດຫນ່ຶງໃນຖານະສະມາຊິກຄົນຫນ່ຶງໃນ 
ຊຸມຊົນຢາງເປັນປົກກະຕິ. ຄວນຈະແມນແມຍິງພນເມືອງເອງ (ບ 
ແມນກົງກັນຂາມ) ທຈະຕັດສິນໃຈວາເຂົາເຈາຄວນເຂາຮວມຂະບວນ      
ການຕັດສິນໃຈເວລາໃດ ແລະ ການມີສວນຮວມໃນຂະບວນການ 
FPIC ໂດຍອີງໃສຫລັກການຄວາມເທາທຽມກັນ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ 
ບມີການຈຳແນກ. 

ທານສາມາດນຳໃຊປມຄູມືນເຂາໃນການຮັບປະກັນໃຫເກີດຄວາມ 
ເທາທຽມລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ເພອເຮັດ
ໃຫໂຄງການທຖືກພັດທະນາຂນນນເກີດຄວາມເຂາໃຈໄດກຽວກັບສະ 
ພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດຂອງຕົນດຳເນີນຢູ.

ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທຸລະກິດ  
ສະພາບໃນຂະແຫນງພະລັງງານນ

ສິດຂອງແມຍິງແມນສິດຫນ່ຶງທເປັນສູນກາງຂອງບັນດາກອບສິດທິ 
ມະນຸດສາກົນ ແລະ ຖືກຮັບຮູໃນຂຕົກລົງ ແລະ ຖະແຫລງການຕາງໆ. 
ຢູໃນພາກທີ 6 ຈະເບງວາລັດຖະບານໃນຂົງເຂດພາກພນແມນຂອງມີ
ການສະຫນັບສະຫນຸນ ແລະ ນຳໃຊຂຕົກລົງດງກາວແນວໃດ.

ໃນຫລາຍໆປີຜານມາ ໂດຍການພັກດັນຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ຫລາຍ
ຂນເພອເຮັດໃຫພາກສວນທຸລະກິດເອົາໃຈໃສໃນການນຳໃຊ້ ບັນດານະ
ໂຍບາຍດານສິດທິມະນຸດເຂາໃນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງຕມ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປົກປ້ອງ, ເຄົາລົບ ແລະ ສົ່ງເສີມກອບສິດ 
ທິມະນຸດໃນການເຮັດທຸລະກິດ ເຊງສງເສີມບົດບາດ ແລະ ຫນ້າທຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ຫົວຫນວຍທຸລະກິດໃນການປອງ 
ກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການລະເມີດສິດທິມະນຸດ. ກອບດງກາວເຊງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕງສັງຄົມຕາງໃຫການສະຫນັບ 
ສະຫນຸນປະກອບດວຍ 3 ເສົາຄດງນ:

1. ລັດຖະບານມີຫນ້າທໃນການປົກປອງບໃຫເກີດ ການລະເມີດສິດ
ທິມະນຸດເປັນຕນແມນພາກສວນທຸລະກິດໂດຍການນຳໃຊນະໂຍ 
ບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ເຫມາະສົມ.

2. ພາກສວນທຸລະກິດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຄົາລົບສິດທິມະ
ນຸດ. ຫມາຍຄວາມວາ ການເຮັດທຸລະກິດຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການ 
ບສາງຜົນກະທົບຕສິດຂອງຄົນອນ ແລະ ເອົາໃຈໃສໃນການແກໄຂ
ບັນດາຜົນກະທົບທຕົນເອງໄດສາງຂຶ້ນ.

3. ຕອງເຂາເຖິງຜູເຄາະຮາຍຈາກການຖືກລະເມີດສິດທິມະນຸດຫລາຍ
ຂນເພອປົວແປງເຂົາເຈາຢາງມີປະວິດທິພາບໂດຍຜານກົນໄກຕຸລາ
ການ ແລະ ກົນໄກອນໆ

ຫລັກການຊນຳຂອງອົ“ການສະຫະປະຊາຊາດກຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນ
ການເຮັດທຸລະກິດ

ແມນໄດຖືກສາງຂນເພອສະຫນັບສະຫນຸນການຜົກປອງ, ເຄົາລົບ ແລະ 
ສງເສີມກອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸລະກິດໃນການເຄົາລົບສິດທິມະ 
ນຸດ. ຫມາຍຄວາມວາ ທຸລະກິດຄວນຫລີກເວນການສາງຜົນກະທົບຕ
ສິດທິມະນຸດຈາກການເຮັດທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ. ຫລືເວາອີກຢາງຫນຶ່ງ 
ການເຮັດທຸລະກິດຄວນສາງຜົນກະທົບດີໃຫຫນ້ອຍທສຸດ.

ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງແມນຮຽກຮອງໃຫທຸລະກິດຕອງມີນະໂຍບາຍ
ກຽວກັບສິດທິມະນຸດ ທມີພັນທະສັນຍາໃນການເຄົາລົບ ແລະ ຈັດຕງ
ປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢາງເອົາໃຈໃສ ໂດຍຜານຂະບວນການທມີການ
ພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະແດງໃຫເຫັນການເຄົາລົບຕສິດ
ທິມະນຸດ (ຮຽກຮອງໃຫມີການກຳນົດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕາງໆ; 
ນຳໃຊຜົນການປະເມີນເຂາໃນຂະບວນ ການເຮັດທຸລະກິດ; ແລະ 
ມີການຕິດຕາມການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ສສານກຽບກັບສິດທິມະນຸດ), 
ແລະ ມີການແກໄຂປົວແປງບັນດາຜົນກະທົບທເກີດຂນ ໂດຍຜານກົນ 
ໄກການຮອງຟອງຕາມກົດຫມາຍ. 
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3.2  ພະລັງງານນ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ -ໂອກາດ

ໃນສັດຕະຫວັດທີ 21 ນ ການເຮັດເຂອນມັກຖືກເອນວາເປັນກິດຈະ 
ກຳການພັດທະນາ. ອະທິບາຍແບບສນໆ ຫມາຍວາການສາງເຂອນ 
ຈະສາງໂອກາດໃນການພັດທະນາໃຫແກປະເທດຊາດ ແລະ ຂົງເຂດ 
ແມນຫລາຍຂນ. ເຂອນເປັນຂົວຕສູການພັດທະນາໃນວົງກວາງ ແລະ 
ການລົງທຶນເຊນ: ຖະຫນົນຫົນທາງ, ການບໍລິການ ແລະ ໂຮງຫມໍ. 
ຖາເກີດມີການພັດທະນາດງກາວແນນອນວາການສາງຄວາມເຂມແຂງ
ໃຫແກແມຍິງແມນເປົາຫມາຍຫນຶ່ງທສຳຄັນ.

ລັດຖະບານໃນຫລາຍໆປະເທດ ຖືກຮຽກຮອງໃຫເຂົ້າໃຈໄດ້ ແລະ ເອົາ 
ໃຈໃສຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜານສົນທິສັນຍາດານສິດທິມະນຸດສາ 
ກົນ. ເວາສະເພາະບັນດາລັດຖະບານ ໃນຂົງເຂດແມນຂອງຕອນລຸມ 
ແມນມີພັນທະສັນຍາ ຕສັນຍາສິດທິມະນຸດຕາງໆ ເຊງຮວມທັງການ 
ຮັບຮູ ແລະ ສງເສີມສິດຂອງແມຍິງ. 

ເຊນດຽວກັນກັບລັດຖະບານ, ຍັງມີຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຫລາຍຂນ 
ຕພາກສວນທຸລະກິດໃນການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະ 
ກິດຢາງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ເວາແບບສນໆແລວ, ການປັບປຸງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນ ຂະບວນການພັດ 
ທະນາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດພະລັງງານນແມນດີເຊງສາມາດເຮັດໄດ
ແທຜານກົນໄກການຈັດການໂຄງການທມີແລວເຊງຈະຊວຍໃຫບໍລິສັດ 
ຫລີກເວນຄວາມສຽງ ແລະ ຄາໃຊຈາຍໄດ.

ໃນຂະແຫນງການອຸດສາຫະກຳບແຮກປະສົບພົບພກັບສງທາທາຍ 
ອັນດຽວກັນກັບຂະແຫນງການພະລັງງານນ ໂດຍສະເພາະດານ 
ການສາງຜົນກະທົບຕາງໆ ແລະ ການໄດຮັບ ຫລື ຕອາຍຸໃບອານຸ 
ຍາດດານສັງຄົມ. 

ໃນປີ 2009, ບໍລິສັດຂາມຊາດ Rio Tinto ໄດຂຽນເອກະສານທ 
ມີຊວາ ເປັນຫຍັງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ, ເຊງເປັນ 
ແຫລງຂມູນທແນະນຳໃນການເຊອມສານການພິຈາລະນາບົດ  
ບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບຊຸມຊົນຂອງເຂດເປາຫມາຍໂຄງການ 
ຂອງເຂົາເຈາ.

ເອກະສານປະກອບດວຍຂແນະນຳສຳລັບ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ, 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ພັນທະຂອງພະນັກງານ ເຊງເປັນເຄອງມືທ 
ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຊອາງອີງໄດ. ນແມນເອກະສານທີສຳ 
ຄັນທສະແດງໃຫເຫັນຢາງຈະແຈງກຽວກັບຄວາມເອົາໃຈໃສຂອງ 
ບໍລິສັດໃນການຮັບປະກັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນທຸລະກິດຂອງເຂົາ 
ເຈາ.

 ບໍລິສັດ Rio Tinto ເວາວາ:

• “ໃນບໍລິສັດ At Rio Tinto, ພວກເຮົາຕອງຮັບຜິດຊອບໃນການ 
ຮັບປະກັນວາກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາບເຮັດໃຫສະພາບຄວາມ 
ບເທາທຽມໃນຊຸມຊົນທເຮົາເຮັດວຽກນຳນນເພມຂນ. ບໍລິສັດ 
Rio Tinto ມີຄຳຫມນສັນຍາໃນການພັດທະນາຢາງຍືນຍົງ. 
ສວນໃນດານສິດທິມະນຸດ, ພວກເຮົາຕອງປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີ 
ວິດ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊຸມຊົນທໄດຮັບຜົນ 
ກະທົບໃຫດີຂນ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນ 
ທຸກໆບອນທພວກເຮົາເຮັດກິດຈະກຳຢູ.” (Rio Tinto 2009,  
p. 22)

• “ບໍລິສັດ Rio Tinto ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນ 
ວາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽງຕາງໆຈະມີຫນອຍທສຸດ ແລະ 
ມັນຈະບໄປທັບຖົມໃສແຕພຽງກຸມຄົນໃດຫນຶ່ງເທານນ. ເຊງໃນ
ນນເຫັນວາແມຍິງມີຄວາມສຽງຫລາຍຕກັບກິດຈະກຳການຂຸດ 
ຄນແຮທາດ.” (Rio Tinto 2009, p 81)

• “ມັນມີຄວາມສຳຄັນຍງໃນການຮັບຮູສງທາທາຍທບໍລິສັດປະ   
ສົບພົບພໃນການເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນການພັດ  
ທະນາ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຂອງບໍລິສັດຕງ
ແຕເລມຕນຈົນສນສຸດ. ພວກເຮົາຕອງພະຍາຍາມເຊອມສານ 
ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນບັນດາຂະບວນການ 
ຕາງໆ…” (Rio Tinto 2009, p. 72)

ຮູບແບບດງກາວແມນໄດຮັບການຮັບຮອງນຳໃຊ້ຈາກບໍລິສັດ Rio 
Tinto ເຊງເປັນຕົວແບບຫນຶ່ງສຳລັບບໍລິສັດການສາງເຂອນເພອ 
ເປັນບອນອີງໃນການຈັດຕງປະຕິບັດຮູບແບບການເຮັດວຽກ ແລະ 
ນະໂຍບາຍ ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢາງເປັນປົກກະຕິ. ທານສາ 
ມາດດາວໂຫລດເອກະສານດງກາວໄດທ

http://www.riotinto.com/documents/
reportspublications/rio_tinto_gender_guide.pdf
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ແມ່ຄ້າທີ່ຕະຫລາດປາ, ແຂວງອານຊານ, 
ປະເທດຫວຽດນາມ

ຮູບໂດຍ: Gary Lee/Oxfam
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4 ການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: 
ເຄອງມືທສຳຄັນຍງສຳລັບນັກພັດທະນາ 

4.1  ການປະເມີນຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນຫຍັງ?

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນຂະບວນການອັນຫນຶ່ງ 
ທີ່ຊວຍໃຫຜູຕັດສິນໃຈ ແລະ ພາກສວນທກຽວຂອງໃນໂຄງການໃດ 
ຫນຶ່ງສາມາດເຂາໃຈສະພາບການ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດເມອມີ 
ໂຄງການ ແລະ ສງທາທາຍ ແລະ ຜົນທຈະເກີດຂນຈາກໂຄງການ. 
ເຄອງມືນີນຳໃຊມາດຕະຖານ ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການຄາດເດົາ 
ແລະ ເຂາໃຈສະພາບຜົນກະທົບຕາງໆ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະຊວຍຜູ  ພັດທະນາ 
ເຂອນ (ຮວມມີລັດຖະບານ, ຜູໃຫທຶນ ແລະ ບໍລິສັດຕາງໆ) ພິຈາ 
ລະນາສາຍພົວພັນລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງ 
ການຕກັບຍິງ-ຊາຍ. ມັນຈະຊວຍຮັບປະກັນ ໃຫເກີດຄວາມເຂາໃຈກຽວ 
ກັບສາຍພົວພັນຂອງອຳນາດລະຫວາງຍິງ-ຊາຍທປຽນແປງໄປອັນ 
ເປັນຜົນເນອງມາຈາກໂຄງການ ແລະ ກຳນົດທິດທາງໃນການສາງຄວາມ 
ເທາທຽມໃຫເກີດຂ້ຶນເຊງເຮັດໃຫແມຍິງທມີຄວາມສຽງໄດຮັບຜົນ       
ກະທົບຫລາຍກວາຈາກການສາງເຂອນໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍ 
ຂຶ້ນຈາກໂຄງການ. 

ການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະສະຫນອງຂມູນ ລະອຽດ 
ກຽວກັບການພົວພັນເຊອມໂຍງກັນລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກໆລະດັບ 
ຂອງສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫສາມາດຮັບປະກັນບໃຫກິດຈະກຳຕາງໆບ 
ຫລຸດທາແຮງຂອງເພດໃດຫນຶ່ງ. ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍສາມາດ 
ຮັບປະກັນໃຫການຕັດສິນໃຈໃນການພັດທະນານນຢູບົນພນຖານ 
ຄວາມເປັນຈິງຂອງສະພາບຄວາມແຕກຕາງ ແລະ ຄວາມຕອງການລະ 
ຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຮອບວຽນໂຄງການຊວຍ 
ໃຫຜູພັດທະນາສາມາດປະເມີນຄວາມສຽງ ແລະ ໂອກາດຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍ ເຊງສາມາດປັບປຽນພັນທະສັນຍາຕາງໆ ແລະ ເຮັດການຕັດສິນ 
ໃຈໃຫມເພອຫລີກເວນການສາງຜົນກະທົບທບດີ ແລະ ຊວຍສາງຄວາມ 
ກາວຫນ້າດານຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

4.2  ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕອງເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕບົດບາດ ຍິງ-
ຊາຍ?

“ການພິຈາລະນາບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນໂຄງການພະລັງງານນ 
ແມນມີຄວາມສຳຄັນຕຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ. ໂຄງການພັດທະນາ 
ພະລັງງານສວນຫລາຍມັກສາງຜົນກະທົບຕສງແວດລອມ. ເຖິງແມນ 
ວາຜົນກະທົບດງກາວຈະດີ ຫລື ບດີກຕາມ ມັນກກະທົບຕປະຊາກອນທ 
ອາໃສໃນຂົງເຂດດງກາວບວາຈະເປັນຜູຊາຍ, ແມຍິງ, ຊນຄົນ, ແລະ 
ຊົນເຜາຕາງໆ… ຢາງໃດກຕາມເພດຍິງ, ຊນຄົນທມີຄວາມສຽງ ແລະ 
ຊົນເຜາ ມັກໄດຮັບຜົນກະທົບທບດີ, ສວນຜູຊາຍມັກໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຕາງໆ.” (ກົມພັດທະນາໄຟຟາ 2005, ຫນາທີ. 1)

ເປາຫມາຍຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະຕາງກັນ 
ອີງໃສເວລາ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງ. ໂດຍລວມແລວ, ການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບຈະເຮັດໄປພອມໆກັນກັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຂນຕອນການປະເມີນໂຄງການເບອງຕນເພອ 
ເຮັດໃຫສາມາດສາງແຜນການຈັດການ ແລະ ງົບປະມານຕາງໆ ຕາມ 
ຄວາມເຫມາະສົມ. ຖາມີການເຮັດການປະເມີນກຈະເຮັດໃຫ:

• ຜູພັດທະນາໂຄງການມີຄວາມເຂາໃຈກຽວກັບຜົນກະທົບຕາງໆທຈະ
ເກີດຂນຕເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ; ເມອເຂາໃຈໄດແລວ…

• ຜູພັດທະນາເຂອນຈະມີການພິຈາລະນາກວາງຂນກຽວກັບຜົນກະ 
ທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພມການມີສວນຮວມຂອງແມຍິງເຊງ 
ເຮັດໃຫຂະບວນການຕັດສິນໃຈຂອງໂຄງການໃນອານາຄົດດີຂ້ຶນ 
(ເຊນ: ການປະເມີນຄວາມສຽງຕຄົນພນເມືອງ, ມີການປັບປຸງກອບ 
ຂອງໂຄງການ ແລະມີການປະເມີນເພມ ຕມອີກສະເພາະດານເຊນ: 
ສະເພາະຄົນພນເມືອງ ຫລື ສະເພາະຊຸມຊົນທຖືກຍົກຍາຍ, ມີການ 
ຈັດສັນງົບປະມານ, ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຄືນໃຫມ, ປັບປຸງກອບໄລ 
ຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ແລະ ອນໆ) ເຊງເຮັດໃຫ …

• ຜູພັດທະນາເຂອນມີການຕັດສິນໃຈທດີຂ້ຶນເຊງແນໃສຮັບປະກັນ 
ຄວາມເທາທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

• ເຮັດໃຫການປະເມີນຄວາມສຽງ ແລະ ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດມີ 
ຄວາມສົມບູນແບບ ແລະ ທຽງຕົງຫລາຍຂຶ້ນ ເຊງສະທອນຜົນກະທົບ 
ທຈະເກີດຂນຂອງໂຄງການຈາກປະຈຸບັນສູອານາຄົດ ເຂາໃຈໄດ ກຽວ 
ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການນຳໃຊການບໍລິການ 
ດານນິເວດທໂຄງການຈະກະທົບໃສ; ແລະ ຈະຊວຍ…

• ສາງໂອກາດໃນການຊວຍໃຫຍິງ ແລະ ຊາຍໄດເຂ່າຮວມໂຄງການ 
ຢາງສູງສຸດ ແລະ ເຮັດໃຫເຂົາເຈາຮູໄດ້ການເຂາເຖິງຜົນປະໂຫຍດ 
ຕາງໆຢາງເທາທຽມກັນ.

ຜູພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ຜູໃຫທຶນຂອງເຂົາເຈາ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະ
ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຂ້ຶນຈາກໂຄງການເມອມີການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ນຳເອົາຜົນການ 
ປະເມີນມານຳໃຊເຂາໃນການແກໄຂບັນຫາເພອເຮັດໃຫເກີດຄວາມ 
ເທາທຽມດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະເຮັດໃຫ ໂຄງການພັດທະນາເຂອນ 
ໄຟຟ້າພະລັງງານນມີຄວາມຍືນຍົງ.
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ເມອໂຄງການມີການປະເມີນຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສືບຕ 
ຕິດຕາມສາຍພົວພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະບວນການພັດທະນາ 
ແລະ ດຳເນີນໂຄງການຈະເຮັດໃຫໂຄງການສາມາດຈັດການກັບຄວາມ
ສຽງຕາງໆ ໄດດີຂຶ້ນ.ໂຄງການຄວນພິຈາລະນາເບງວາຜົນກະທົບທຍິງ 
ແລະ ຊາຍປະສົບພົບພໄດສງຜົນກະທົບຫຍັງແດຕກັບສາຍພົວພັນໃນ 
ລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ.

ເພອເຮັດໃຫໂຄງການສາງຜົນປະໂຫຍດທາງບວກຢາງຍືນຍົງ ເຊງແມນ 
ຫນຶ່ງໃນຮູບແບບການປະຕິບັດທດີນນ ຈະຕອງເອົາໃຈໃສໃນການສາງ 
ຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍິງ.

ຖາໂຄງການຢາກປະກອບສວນເຂາໃນການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫ 
ແກແມຍິງໄດ ໂຄງການການຕອງຮັບຮູວາແມຍິງບແມນກຸມຄົນທດອຍ 
ໂອກາດ (ເຊນ: ຄົນພນເມືອງ, ຄົນທຸກຍາກ, ຄົນພິການ) ແຕແມຍິງ 
ຢູໃນທຸກກຸມຄົນ. ນອກຈາກນນແມຍິງຍັງຖືກເຮັດໃຫບເຂມແຂງໃນລະ 
ດັບຄົວເຮືອນອີກດວຍ. 

ການນຳໃຊຍຸດທະສາດດານການບໍລິຫານເພອແກໄຂຜົນກະທົບ 
ຂອງໂຄງການ ຈະກະທົບຕສາຍພົວພັນລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ ໃນສະພາບ 
ຂອງເຂດເປາຫມາຍໂຄງການທມີຄວາມແຕກຕາງດານວັດທະ 
ນາທຳ ແລະ ພາສາ, ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເຊອຊາດ. 
ໂຄງການຍັງສງຜົນກະທົບຕສັງຄົມ, ໂຄງສາງຊຸມຊົນ, ວຽກເຮັດງານ 
ທຳ ແລະ ຄອບຄົວ ເຊງກະທົບຕສະພາບສາຍພົວພັນຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍ.ໃນຂະນະທການເອົາໃຈໃສໃນການພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບ 
ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຕສາຍພົວພັນ ແລະ ການ 
ແບງງານໃນລະດັບຄອບຄົວມີຄວາມສຳຄັນນນ, ການພິສູດການຄາດ 
ການໃນການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ຫລື ການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດ 
ກັບຊຸມຊົນຄວນມີການປະເມີນອຳນາດ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາ 
ກອນ ແລະ ຊັບສິນ ເຊນດຽວກັນກັບການປະເມີນດານໂອກາດໃນການ 
ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍິງຢາງເປັນຕເນອງ.

ໂຄງການຄວນພິຈາລະນາສງເລານໃນການພັດທະນາ:

• ກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການຂອງການຮອງທຸກ;

• ການຕລອງກຽວກັບສິດຂອງຊຸມຊົນທຖືກຍົກຍາຍດານຊັບພະຍາ 
ກອນ, ດິນ ແລະ ນ;

• ການປຽນແທນຊັບສິນ ແລະ ໂຄງລາງພນຖານທຖືກສູນເສຍໄປເຊນ: 
ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ຕະຫລາດ; 

• ການມອບສິດດານການນຳໃຊຕາງໆໃຫແກຊຸມຊົນທສະພາບຊີວິດ 
ການເປັນຢູຂອງເຂົາເຈາໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

• ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຕັດສິນໃຈຂອງຊຸມຊົນ;

• ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ແຜນການຫລຸດຜອນຜົນກະທົບເຊນ: 
ແຜນການຍົກຍາຍຈັດສັນ, ແຜນການຈັດການສງແວດລອມ;

• ການຕົກລົງດານການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດ; ແລະ 

• ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຕາງໆ.

4.3  ຄວນເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍເມອໃດ?

ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຄວນຖືກໃນຂະ 
ບວນການມີສວນຮວມຂອງພາກສວນທກຽວຂອງໃນການວາງແຜນ 
ຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດສາຍນທັງຫມົດ ເຊງກຳນົດທາງເລືອກຕາງໆ 
ໃນການພັດທະນາໂຄງການ. ການພະຍາຍາມຫລີກລຽງຜົນກະທົບຕບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍແມນຄວນຖືເອົາເປັນເງອນໄຂອັນສຳຄັນໃນການຕັດ 
ສິນໃຈໃນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ ແລະ ທາງເລືອກດານຄວາມ 
ຍືນຍົງຕາງໆ.

ໃນສະພາບທໄດກຳນົດໃຫມີການພັດທະນາເຂອນແລວນນ, ການປະ 
ເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ທັກສະດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຈະມີຜົນປະໂຫຍດທສຸດເມອນຳໃຊໃນໄລຍະເລມຕນຂອງການພັດ 
ທະນາໂຄງການ. ຫມາຍຄວາມວາຕອງເຮັດກອນມີການຕັດສິນໃຈທ 
ສຳຄັນ ເພອເຮັດໃຫການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ແຜນການຄຸມຄອງ  
ສາມາດຖືກດັດປັບເຂາໃສຄວາມເຂາໃຈດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕາງໆ 
ແລະ ມີການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການລົງທຶນບົນພນຖານການວິ 
ເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ການເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດານສງແວດລອມ ແລະ ສັງ  
ຄົມກແມນທາງເລືອກອັນຫນຶ່ງທສຳຄັນ.

ຮູບສະແດງລຸມນສະແດງໃຫເຫັນໄລຍະເວລາທສາມາດນຳໃຊທັກສະດານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ແມຍິງ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນການພັດທະນາໂຄງການ ເຊງອີງໃສມາດຖານການປະຕິບັດທດີ 
ແລະ ຂະບວນການປະເມີນດານສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຕາງໆ.
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ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳ ແລະ ຄົນ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ

ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ
ການກັ່ນຕອງດ້ານຜົນກະທົບ

ການກະກຽມ

ຂະບວນການຕັດສີນໃຈຂັ້ນກະຊວງ

ບໍ່ຖືກອານຸມັດEIA/SIA ຖືກອານຸມັດ

ອອກແບບຄືນໃຫມ່ ຫລື ຢຸດເຊົາຫລັງຈາກ EIA/SIA

ກໍານົດກອບວຽກ, ຫນ້າທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບໃນຂະບວນ

ການ EIA/SIA
ເຜີຍແຜ່ຜົນການທົບທວນສູ່ສັງຄົມ
· ການປຶກສາຫາລືກັບປວງຊົນ

ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ເຊິ່ງເອື້ອອຳນວຍໂດຍທີ່ປຶກສາ

ການທົບທວນຄືນບດົລາຍງານ EIA
ຮອງຮອງບົດລາຍງານ

ແລະ ສົ່ງໃຫ້ລັດຖະບານ

ການຮ່າງເນື້ອໃນ
ແລະ ເຜີຍແຜ່

* ຢ່າງຫນ້ອຍສຸດ
  ພາຍໃນ 30 ວັນ
* ແປເອກະສານ
  ແລະ ແຈກຢາຍ

ການວາງແຜນ (ນ້ຳ, ອາຫານ
ແລະ ພະລັງງານ)

ເຊິ່ງລວມທັງການປະເມີນທາງເລືອກຕ່າງໆ

ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນ

ການບໍລິຫານຈັດການອື່ນໆ

ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບ

•  ເຊື່ອມສານບັນຫາ
    ບົດບາດຍີງຊາຍ
•  ປະເມີນຜົນກະທົບ
   ບົດບາດຍີງຊາຍ
•  ການປະກອບຄຳເຫັນຈາກ
   ຊ່ຽວຊານບົດບາດຍີງຊາຍ
•  ຂະບວນການຂອງແມ່ຍີງ

• ການປະເມິນ
  ບົດບາດຍີງຊາຍ

• ການມີສ່ວນຮ່ວມ
  ຂອງແມ່ຍີງ
• ຊ່ຽວຊານບົດບາດ
  ຍີງຊາຍ

• ຄະນະກຳມະການປະກອບ
  ມີນັກປະເມີນເພດຍີງ
  ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານ
  ບົດບາດຍີງຊາຍ

• ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍີງ
  ໃນການປະກອບເນຶ້ອໃນ
  ດ້ານບົດບາດຍີງຊາຍ

• ມີຊ່ຽວຊາຍບົດບາດ
  ຍີງຊາຍເຂົ້າຮ່ວມນຳ

•  ຊ່ຽວຊານບົດບາດ
   ຍີງຊາຍ ແລະ 
   ມີແມ່ຍີງເຂົ້າຮ່ວມ

•  ການປະເມິນຜົນກະ
   ທົບບົດບາດຍີງຊາຍ

ກ່ອນໂຄງການ

ບົດສະເຫນີໂຄງການ

ແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍີງຊາຍ
ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ

• Gender
• ຈັດກອງປະຊຸມໃນຊຸມຊົນ
  ໂດຍມີແມ່ຍີງເຂົ້າຮ່ວມ

ປັບປຸງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃນຂະບວນການຂອງໂຄງການ
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4.4 ຕອງເຮັດຫຍັງແດທເປັນການປະຕິບັດທດີແບບພນຖານເມອ    
  ເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ?

ກອນອນຫມົດ, ຜູພັດທະນາເຂອນຄວນເບງຜົນກະທົບຕາງໆຕບົດບາດ
ຍິງແມນບັນຫາສິດທິມະນຸດອັນຫນຶ່ງ. ຍິງ ແລະ ຊາຍຕາງກມີສິດຕາງໆ. 
ການເຂາໃຈສິດທິເລາໄດ ສະແດງອອກໃນບົດບາດ ແລະ ຫນາທຮັບ 
ຜິດຊອບໃນບານເຮືອນ ແລະ ສັງຄົມ. ແລະ ຍັງສະແດງອອກໃນກົດ 
ແລະ ການປະຕິບັດດານວັດທະນາທຳຕາງໆ.

ການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມນຖືກເຮັດຂ້ຶນເພອຮັບປະກັນວາກິດ 
ຈະກຳການພັດທະນາບເຮັດໃຫຍິງ ແລະ ຊາຍເສຍທາແຮງ ແລະ ຊວຍ 
ໃນການອອກແບບການລຸດຜອນຜົນກະທົບ, ການທົດແທນ ແລະ ແຜນ 
ງານການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດຕາງໆ.

ການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງງານນມັກສາງຜົນກະທົບຕບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍສະເຫມີ. ຜົນກະທົບຈະດີ ຫລື ບດີແມນຂຶ້ນກັບການຄວາມພະ 
ຍາຍາມໃນການຫລີກເວນ,  ລຸດຜອນ ແລະ ຈດັການກັບຜົນກະທົບຕາງໆ.

ເຖິງແມນວາບາງຢາງຈະສາມາດຄາດເດົາໄດກຕາມແຕຜົນກະທົບຈະ 
ມີຈຸດພິເສດແຕກຕາງອອກໄປຕາມສະພາບຂອງໂຄງການ. ເພອສາ 
ມາດເຂາໃຈ ແລະ ຈັດການກັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສຽງນນ, ທານ 
ຕອງມີການສຶກສາ ແລະ ມີຂມູນແຍກເພດ ແລະ ຕງຄຳຖາມຕາງໆ ຢາງ 
ຖືກຕອງເຊນ:

• ໂຄງການມີຄວາມກັງວົນຕຫນຶ່ງ ຫລື ຫລາຍຊຸມຊົນທໄດຮັບຜົນ 
ກະທົບ ແລະ ການນຳໃຊແມນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ຂອງເຂົາເຈາ?

• ໂຄງການຈະກະທົບຕການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງກຸມຄົນຕາງໆ 
ແນວໃດ?

• ຍິງ ແລະ ຊາຍປະສົບພົບພບັນຫາຕາງໆແຕກຕາງກັນແນວໃດ; ພິ 
ຈາລະນາບົດບາດ ແລະ ຫນາທຮັບຜິດຊອບ, ການເຂາເຖິງ ແລະ 
ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນຕາງໆ, ຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມສົນ 
ໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂາຮວມການຕັດສິນໃຈ.

4.5 ການມີສວນກຽວຂອງ ແລະ ການມີສວນຮວມ

ການໄດທົບທວນຄືນເຖິງຮັບຜົນກະທົບທັງຍິງ, ຊາຍ, ໄວຫນຸມ, ຜູອາ 
ວຸໂສໄດເຂາຮວມໃນຂະບວນການເພມຄວາມເຂາໃຈ ແລະ ປະເມີນ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພອໃຫມີມາດຖານ 
ການປະຕິບັດທດີ. ການເກັບກຳຂມູນສະຖິຕິ ແຍກເພດຄວນຖືກອອກ 
ແບບ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດໂດຍກວມເອົາຫຼາຍຄົນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. 
ຂະບວນການດງກາວຄວນກວມເອົາກຸ ມຄົນເລ່ົານນໃນຂະບວນ 
ການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂມູນ. ຄວນພິຈາລະນາດານພາສາ ແລະ 
ການເຂາເຖິງຂມູນຂາວສານ ແລະ ໂອກາດໃນເບອງຕນຂອງການວາງ 
ແຜນໂຄງການເພອເຮັດໃຫກຸມຄົນທມີຄວາມແຕກຕາງດານພາສາ, 
ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງຮາງກາຍໄດຮັບໂອກາດຢາງເທາ 
ທຽມກັນໃນການມີສວນຮວມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ.

ລາຍການກວດສອບສຳລັບມາດຖານການເຂາ
ເຖິງທຸກກຸມຄົນ:

ຄວນເອົາໃຈໃສເປັນພິເສດໃນການ:

ຮັບປະກັນວາເວລາໃນການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຂະ 
ບວນການຕາງໆແທດເຫມາະ ເຊງເອອອຳນວຍການ
ມີສວນຮວມຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ;

ຮັບປະກັນໃຫມີການສຳພາດ ແລະ ຈັດກຸມປະສົມ 
ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແຕຄວນເອອອຳນວຍໃຫມີກອງ 
ປະຊຸມສະເພາະແມຍິງຕມ;

ຮັບປະກັນວາແມຍິງເຂາໃຈພາສາທໂຄງການໃຊ;

ນຳໃຊເພດຍິງໃນການອຳນວຍກອງປະຊຸມ ແລະ ແປ 
ພາສາ;

ຮັບປະກັນວາມີເພດຍິງຈຳນວນຫນ່ຶງໃນທິມງານຂອງ
ໂຄງການ ແລະ ທີມງານທັງຫມົດມີຄວາມສາມາດສູງ 
ດານການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;

ຮັບປະກັນວາຂະບວນການເກັບກຳຂມູນກວມເອົາ 
ຄຳຄິດເຫັນຂອງໄວຫນຸມ ແລະ ຜູອາວຸໂສທັງຍິງ 
ແລະ ຊາຍຢາງເທາທຽມກັນ;

ເອອອຳນວຍໃຫມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນສະເພາະ
ແມຍິງກອນ ແລ້ວ ຈງຈັດແບບປະສົມຍິງ-ຊາຍ, ແລະ 
ຮັບປະກັນວາການທົບທວນຂມູນມີລັກສະນະສງ 
ເສີມໃຫເກີດຄວາມຄວາມເຂາໃຈຮວມກັນຂອງການ
ວິເຄາະ;

ຮັບປະກັນໃຫແມຍິງເຂາຮວມ ແລະ ມີສວນຮວມ 
ໃນການທົບທວນ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 
ການວິເຄາະ;

ເຮັດໃຫຕົວແທນຂອງກຸມຄົນຕາງໆທມີຄວາມແຕກ
ຕາງດານວັດທະນາທຳ, ຊົນເຜາ ແລະ ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ພາຍໃນຊຸມຊົນເຂາຮວມ;

ເຮັດໃຫແມຍິງ ແລະ ຊາຍຈາກຄົນພນເມືອງ ຫລື ຊົນ 
ເຜາກຸມນອຍເຂາຮວມໃນຂະບວນການ ແລະ ຮັບ 
ປະກັນໃຫທັດສະນະຂອງເຂາເຈາຖືກພິຈາລະນາ 
ຢາງເທົ່າທຽມກັນ; ແລະ ,

ກຳນົດສງກິດຂວາງດານວັດທະນາທຳ ແລະ ຮີດຄອງ 
ປະເພນີ ທກີດຂວາງການມີສວນຮວມຂອງແມຍິງ 
ການກຳນົດວິທີການແກໄຂບັນຫາດງກາວ.

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຈຳນວນຫນຶ່ງຂອງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນແມ່ນ 
ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ການດຳນາ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຮູບໂດຍ: Jerry Galea/OxfamAUS



5  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດແມນ-ກອນ 
ເຮັດໂຄງການ

ກອນຈະມີເຂອນ, ແຕກອນແມນມີແມນ ແລະ ມີຄົນທນຳ 
ໃຊແມນດງກາວ. ຍິງ ແລະ ຊາຍນຳໃຊແມນ ແລະ ຊັບ 
ພະຍາກອນຂອງແມນຢາງຫລາກຫລາຍແຕກຕາງກັນ 
ໄປ. ພວກເຂົາເຈາມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ 
ກຽວຂອງກັບແມນ ແລະ ການເຂາເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມ 
ຊັບພະຍາກອນຂອງມັນຢາງແຕກຕາງກັນ. ແຕລະກຸມຄົນທ 
ໃຊພາສາຕາງກັນ, ກຸມຄົນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວາງຊຸມ 
ຊົນແມນມີຄວາມແຕກຕາງກັນ. ການເຂາໃຈໄດສະພາບ 
ຄວາມແຕກຕາງດງກາວແມນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບບັນດາ 
ກະຊວງທມີຫນາທຮັບຜິດຊອບດານການຈັດການນ, ກະສິ 
ກຳ, ທດິນ, ຊັບພະຍາກອນ, ປາ, ນັກວາງແຜນ ແລະ ອນໆ.

ການວາງແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ 
ເຊງປະກອບດວຍການປະເມີນຍຸດທະສາດດານສງແວດ
ລອມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບແບບລູກໂສເປັນໂອ 
ກາດສຳຄັນໃນການຮັບປະກັນຂມູນສະຖິຕິແຍກເພດ ແລະ 
ການສາງຄວາມເຂາໃຈດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງຊຸມຊົນ, 
ຊີວິດການເປັນຢູ, ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງຄົນໃນເຂດແມນທັງ 
ຫມົດ. ເມອລັດຖະບານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງຕາງໆ 
ນຳເອົາຂ້ໍມູມຕາງໆໃນການນຳໃຊແມນຂອງທຸກພາກສວນ 
ທກຽວຂອງມາພິຈາລະນາກອນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງ 
ທຶນໃນໂຄງລາງພນຖານ ກມັກຈະເຮັດໃຫສາມາດຫລີກລຽງ 
ຜົນກະທົບທາງລົບຕາງໆໄດຫລາຍຂນ ແລະ ຮູໄດເຖິງໂອ 
ກາດ ໃນການປັບປຸງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

“ການພັດທະນາຢາງວອງໄວໃນຂົງເຂດ [ແມນຂອງຕອນ 
ລຸມ] ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງສງທາທາຍທລັດຖະບານພົບພ       
ໃນການຮັບຜິດຊອບດານການຄຸມຄອງແມນທຢູ ພາວະທ 
ຖືກນຳໃຊຢາງຫນັກຫນວງ ເພອສະຫນອງໄດຊັບພະຍາກອນ 
ຕາມຄວາມຕອງການຕາງໆ. ໃນເຂດພາກພນທມີການພັດ 
ທະນາຫນອຍກວານແມນເຕັມໄປດວຍປະຊາກອນທີ່ທຸກ 
ຍາກ ແລະ ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຫຼັກໃນການ 
ດຳລົງຊີວິດ. ໃນຂະນະທເຂອນສາງໂອກາດສຳຄັນໃນຫລຸດ 
ຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ 
ກເປັນທຮັບຮູກັນຢາງກວາງຂວາງວາເຂອນສາງຄວາມສຽງຕ 
ສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຕາງໆຢາງຫລວງຫລາຍເຊນກັນ.

ການພັດທະນາຢາງຍືນຍົງຮຽກຮອງໃຫມີການພິຈາລະນາ 
ໃນການນຳໃຊຊັບພະຍາກອນ ດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 
ແລະ ສງແວດລອມຢາງສົມດຸນ. ຄວນຮັບປະກັນການສາງ 
ຄວາມດຸນດຽງ ດານຄຸນຄາທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສງ 
ແວດລອມ ຢາງໂປງໃສ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍນຳ 
ໃຊທາແຮງດານຄວາມຮູທນັບມນັບຫລາຍຂນ, ມຸມມອງ 
ຕາງໆ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສາງ.”(RSAT 2010, p. 7)

ກອນເລມໂຄງການ: ການເຂາໃຈສະພາບ — ການເກັບ 
ກຳຂມູນ ແລະ ສາງຖານຂມູນດານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນແຜນການຈັດການລະດັບຍຸດທະສາດ ຂອງການຄຸມຄອງ 
ຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ ແມ່ນຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມເປັນເອກະ 
ພາບກັນ. ຈຸດດີ ແມນຮຽກຮອງໃຫມີແຜນຍຸດທະສາດ ໃນ 
ການບໍລິຫານຈັດການຕາງໆ ໃນລະດັບພາກພນ ແລະ ຮ່ວມມື 
ສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ ໃນກໍລະນີທສາຍນໄຫລຜານຫລາຍ 
ປະເທດ. ແຕຍັງຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນກຸມການ 
ນຳລະດັບສູງ ຫລື ຕາງຝາຍຕາງຕັດສິນໃຈເອງເຂາໃນການ 
ພັດທະນາ ແລະ ລົງທຶນ.

ສຳລັບບໍລິສັດ ທມີຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະນາໂຄງການ 
ຫລື ບຸກຄົນ ທຖືກວາຈາງໃຫເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບ 
ດານສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການນນແມນຕອງ 
ມີຄວາມເຂາໃຈລອຽດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຊຸມຊົນ, ຜູ 
ນຳໃຊນ ແລະ ພາບລວມຂອງຂົງເຂດແມນ. ເມອເກີດ 
ຄວາມເຂາໃຈທຖືກຕອງແລວ ຈຶ່ງເຮັດການຕັດສິນໃຈ ໃນ 
ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດການໂດຍມີການພິຈາລະນາໃຫເກີດ 
ຜົນປະໂຫຍດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ເມອມີການເຊອມເອົາການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ- 
ຊາຍເຂາໃນຂະບວນການເກັບກຳຂມູນພນຖານໃນການຈັດ
ການຂົງເຂດສາຍນ ກຈະເຮັດໃຫມີຄວາມເປັນໄປໄດຫລາຍ 
ຂນໃນການນຳເອົາເນອໃນດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂາສູຂະ 
ບວນການໃນການຕັດສິນໃຈໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ 
ໄດ ແລະ ການວາງແຜນ ເຊງແມນຮູບແບບການປະຕິບັດ 
ຫນຶ່ງທດີໂດຍພນຖານ.

ເນອໃນຂອງພາກນສະແດງໃຫເຫັນເຖິງບາງຄຳຖາມທຄວນ    
ພິຈາລະນາ ເຂາໃນການສາງຖານຂມູນ ດານບົດບາດຍິງ-  
ຊາຍສຳລັບປະຊາກອນທອາໃສໃນຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ.

ນອກຈາກນນ, ຍັງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງບາງໂອກາດໃນການ 
ພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຂະ 
ບວນການວາງແຜນ ແລະ ເບງບັນດາສະພາບການໃນການຕັດ 
ສິນໃຈ. ແລະ ທາຍສຸດໃນພາກນ ຈະສະແດງໃຫເຫັນເຖິງສະ 
ພາບຂອງຜົນກະທົບຕາງໆທຈະເກີດຂນຖາເກີດການປຽນ 
ແປງໃນຂົງເຂດສາຍນ; ແລະ ແນະນຳໃຫເຫັນວາຈະເກີດ 
ຜົນກະທົບຢູບອນໃດແດ.
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ກອນເຮັດໂຄງການ

ການນຳໃຊການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍເພອຊນຳຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ 
ແລະ ເພມ ການມີສວນຮວມຂອງທຸກພາກສວນທ
ກຽວຂອງ

ຄວນພິຈາລະນາຄຳຖາມລຸມນເພອສາງຄວາມເຂາ 
ໃຈກຽວກັບສາຍນ ແລະ ສະພາບຜົນກະທົບຂອງ 
ການສາງເຂອນ

ມີຄວາມເຂາໃຈຢາງຈະແຈງຫລືຍັງກຽວກັບການນຳ
ໃຊສາຍນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນຂອງຊຸມຊົນ? 
ເຊງໃນນນໄດເຂາໃຈຫລືຍັງກຽວກັບບົດບາດ ແລະ 
ກິດຈະກຳຕາງໆຂອງຍິງ?

ໄດມີການປະເມີນເກັບຂມູນພນຖານຂອງຄົນທ
ອີງອາໃສ ແລະ ຢູແຄມນ ດານຊີວິການເປັນຢູ 
ຂອງເຂົາເຈາຫລືຍັງ? ເຊງໃນນນເຂາໃຈໄດກຽວ 
ກັບການນຳໃຊນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ ທ 
ແຕກຕາງກັນ ລະຫວາງຍິງ-ຊາຍແລວບ? ຄວນມີ 
ການພິຈາລະນາກິດຈະກຳໂດຍກົງທສ າງເສດ 
ຖະກິດຮວມກັນ ລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ (ຕົວຢາງ: 
ການຫາປາ, ການເຮັດກະສິກຳ, ການຊອກຫາສັດ 
ແລະ ພືດໃນນ), ກິດຈະກຳປະຈຳວັນໃນຄົວ 
ເຮືອນ (ຕົວຢາງ: ການຊັກລາງ, ການຕັກນ, ການ 
ຂົນສງໂດຍສານທາງນ, ການຫລນນ) ແລະ ກິດ 
ຈະກຳທາງດານວັດທະນາທຳສັງຄົມ (ເຊນ: ພິທີກຳ 
ທາງສາດສະຫນາ, ເຂດສັດສິດ).

ການປະເມີນຂມູນພນຖານກວມໄດທຸກກຸມຄົນທ
ອາໃສສາຍນທັງຫມົດ ແລະ ກວມໄດສະພາບ 
ຄວາມແຕກຕາງໃນລະດູການຂອງຫມົດປີຫລືບ?

ການປະເມີນຂມູນພນຖານໄດພິຈາລະນາບັນດາກຸມ
ຄົນທອາໃສຢູກັບນເຊນ: ບາງຊຸມຊົນທຕອງອອກ 
ເຮືອໄປຫາປາໃນຊວງໄລຍະໃດຫນຶ່ງຂອງປິ ແລະ 
ຊຸມຊົນທຕງບານເຮືອນເທິງສາຍນ? ມີຄວາມເຂາ 
ໃຈບກຽວກັບຫນາທຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການນຳໃຊນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນທແຕກຕາງກັນລະຫວາງ 
ຍິງ-ຊາຍ?

ການປະເມີນຂມູນພນຖານໄດພິຈາລະນາສະພາບ
ທແຕກຕາງກັນຂອງແຕລະຊຸມຊົນຢາງຮອບດານ 
ແລະ ລະບົບນິເວດທຖືກຜົນກະທົບ? ຫມາຍວາຂ 
ມູນພນຖານດງກາວມີຂມູນກຽວກັບວິຖີຊີວິດຂອງ 
ຊຸມຊົນທອາໃສຢູຂາມຊາຍແດນຫລືບ? ແລະ ມີ 
ການເກັບຂມູນສະຖິຕິແຍກເພດຫລືບ?

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຈຳນວນຫນຶ່ງຂອງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ມີຄວາມສຳຄັນທຕອງພິຈາລະນາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ 
ຕອງການດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບການວາງແຜນ 
ຍຸດທະສາດ ໂດຍນຳໃຊຂະບວນການ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ຕາງໆດງນ:

ການປະເມີນທາງເລືອກຕາງໆ: ການປະເມີນທາງເລືອກ 
ຕາງໆ ຢາງຮອບດານໃນການສາງແຜນ ຕອງພິຈາລະນາ  
ການນຳໃຊນເພອສຸຂະພາບ,ເພອຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ 
ລະບົບນິເວດ, ເພອຊີວິດການເປັນຢູຂອງຊຸມຊົນ, ເພອກິດ 
ຈະກຳດານວັດທະນາທຳ ແລະ ເພອຜະລິດໄຟຟາເພອບໍລິ 
ການໃຫແກທຸກຄົນໄດນຳໃຊຢາງທວເຖິງ. ໃນຂນຕອນນທາງ 
ເລືອກທບແມນການສາງເຂອນແມນມີຄວາມສຳຄັນໃນຂະ 
ບວນການວາງແຜນ. ເຊງໃນນນອາດພິຈາລະນາໃນການປັບ
ປຸງບັນດາໂຄງລາງພນຖານທມີແລວໃນການຕອບສະຫນອງ
ຄວາມຕອງການດານພະລັງງານ ແລະ ນ.

ການບໍລິຫານຈັດການດານຄວາມຕອງການໃນການບໍລິ 
ໂພກ: ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບ ແລະ ໂອກາດດານບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍໃນການຫລຸດຜອນການບໍລິໂພກ, ການນຳໃຊ 
ພະລັງງານຢາງປະຢັດ, ນຳໃຊຄືນໃຫມຈະຊວຍໃນການບັນລຸ
ເປາຫມາຍຍຸດທະສາດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ.

ການບໍລິຫານຈັດການດານການສະຫນອງພະລັງງານ: 
ສາງທາງເລືອກໃນການສະຫນອງນ ແລະ ພະລັງງານໃຫແກ
ທຸກກຸມຄົນຢາງທວເຖິງ. ຕົວຢາງ. ຄວາມຕອງການພະລັງງານ 
ໃນເຂດຫາງໄກສອກຫລີກສວນຫລາຍແມນຫນອຍຫລາຍ, 
ສະນນ ການຜະລິດພະລັງງານຂະຫນາດນອຍ ຈາກແຫລງ 
ພະລັງງານໃນທອງຖນແມນມີຄວາມເຫມາະສົມຫລາຍກວາ
ການເຊອມໂຍງກັບຕາຂາຍໄຟຟາຂະຫນາດໃຫຍ.

ສງແວດລອມ ແລະ ການໄຫລຂອງນໃນເຂດລຸມນ: ພິຈາລະ 
ນາຄວາມຕອງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍຜານມູມມອງສງແວດ 
ລອມເພອເຂາໃຈໄດການປຽນແປງຂອງການໄຫລວຽນ 
ຂອງນ, ປະລິມານນ, ຊວງໄລຍະການປອຍນທເຊອມໂຍງ 

ກັບສາຍພົວພັນໃນຊຸມຊົນທອາໃສໃນເຂດລຸມນ ແລະ ທງ 
ພຽງ; ພິຈາລະນາບົດບາດຫນາທ ຂອງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະ 
ພາບຂາມຊາຍແດນ.

ການເລືອກສະຖານທ ແລະ ການອອກແບບ:  ພິຈາລະນາຜົນ 
ກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍການປະເມີນທາງເລືອກໃນ 
ການເລືອກສະຖານທຕງ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການເຊງ 
ເປັນຍຸດທະສາດໜຶ່ງທດີໃນການຫລຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກ 
ການສາງເຂອນໃຫມີຫນອຍທສຸດ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສັງຄົມ (SIA): ອອກແບບ ແລະ ຈັ
ດຕງປະຕິບັດການປະເມີນດານສັງຄົມ ກອນການປະເມີນ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການແມນວິທີການທງາຍທສຸດ 
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທສຸດ ໃນການເຮັດໃຫເພດຍິງເຂາຮວມ 
ແລະ ເຂາໃຈໄດຜົນກະທົບຕາງໆດານບົດບາດຍິງຊາຍ. ການ 
ປະເມີນດງກາວ ແມນເຮັດຄຽງຄູໄປກັບການປະເມີນຜົນກະ 
ທົບຕສງແວດລອມ.

ການເມີນຜົນກະທົບສງແວດລອມ (EIA): ເຊນດຽວກັນກັບ 
SIA, ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນ
ກະທົບຕສງແວດລອມຈະເປັນໂອກາດສຳຄັນໃນການຮັບຟັງ
ຄຳຄິດເຫັນຂອງແມຍິງ ແລະ ກຳນົດຄວາມຕອງການດານບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍຢາງມີຍຸດທະສາດ ແລະ ປະຕິບັດໄດແທ. 
ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕສັງຄົມ ແລະ ສງແວດລອມແມນມີ 
ຄວາມສຳຄັນສູງໃນການສາງໂອກາດທມີຄວາມຫມາຍໃຫ 
ເພດຍິງເຂາຮວມ.

ທັງ EIA ແລະ SIA ຄວນຖືກພິຈາລະນາໃນລະດັບຂົງເຂດສາຍ 
ນທັງຫມົດ ເນອງຈາກວາແມນຂອງເປັນແມນທໄຫລ 
ຜານຫລາຍປະເທດ.
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ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນການຕັດ 
ສິນໃຈ

ແມນໃຜເປັນຜູຕັດສິນໃຈ?

ອົງການຈັດຕງລັດຖະບານທມີຫນາທຮັບຜິດຊອບ 
ດານຊັບພະຍາກອນນແມນຜູທຳອິດທເປັນຜູຕັດ 
ສິນໃຈໂດຍກົງ. ໃນບາງກໍລະນີ, ອາດມີການສາງ 
ຄະນະສະເພາະກິດຂນເພອຮັບຜິດຊອບ ແຕສວນ 
ຫລາຍແລວ ແມນລັດຖະບານເປັນຜູຕັດສິນໃຈເຊງ 
ປະກອບມີກະຊວງນ, ສງແວດລອມ, ພັດທະນາ 
ຊົນນະບົດ ຫລື ກະຊວງຊັບພະຍາກອນນ. ການນຳ 
ໃຊລາຍການກວດສອບ ແລະ ຄູມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແມນຈຸດລິເລມສຳລັບລັດຖະບານໃນການຮັບປະກັນ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ 
ຕັດສິນໃຈ.

ການເຂາໃຈໄດສະພາບດານກົດຫມາຍແມນມີ 
ຄວາມສຳຄັນ. ມີກົດຫມາຍ, ກົດລະບຽບຫຍັງ 
ແດດານການປົກຄອງ ແລະ ຄຸມຄອງການນຳໃຊ 
ສາຍນ; ແລະ ກົດຫມາຍລະຫວາງແຕລະປະ 
ເທດອອມຂາງມີຄວາມຄາຍຄື ຫລື ແຕກຕາງກັນ 
ແນວໃດ.

ສະພາບດານກົດຫມາຍຊວຍໃຫຜູນຳໃຊສາຍນ 
ຫລື ຜູພັດທະນາສາຍນ ຮັບປະກັນໄດດານຊັບ 
ພະຍາກອນ (ເຊນ ສາຍນ ແລະ ຄຸນນະພາບນ) 
ເພອເຮັດໃຫເຂົາເຈາສາມາດວາງແຜນໄດຢາງ 
ເຫມາະສົມ. ໃນກໍລະນີການເຮັດເຂອນ, ການປຽນ 
ແປງໃດຫນຶ່ງ ຫລື ການປຽນແປງທຈະອາດຈະເກີດ 
ຂນຕກັບຊັບພະຍາກອນໃນເຂດຕນນ ແລະ ເຂດ 
ລຸມນແມນຄວາມສຽງຕນຕໍຂອງຜູລົງທຶນ ຫລື ຜູ 
ສາງເຂອນ.

ການຕັດສິນໃຈອັນສຳຄັນທມີຜົນຕອານາຄົດຂອງ 
ສາຍນປະກອບດວຍ: 

ສະພາບຂອງສານນ ແລະ ຂົງເຂດສາຍນເປັນ 
ແນວໃດ (ດານສງແວດລອມ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 
ແລະ ການເມືອງ)?

ຖືກຄຸມຄອງໂດຍອຳນາດການປົກຄອງດຽວ ຫລື 
ຂາມຊາຍແດນ   ເຊງມີຫລາຍອຳນາດການປົກຄອງ?

ມີການນຳໃຊ ແລະ ຈະຍັງມີການນຳໃຊສາຍນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນຕບ ແລະ ມີບັນຫາໃນ 
ການນຳໃຊບ (ຜູນຳໃຊສາຍນ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນຂອງນມີສິດໃນການເຂາເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ 
ບ)?

ມີແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາຫຍັງແດທໄດຖືກຈັດຕງປະ 

ຕິບັດເພອນຳສູການນຳໃຊສາຍນ ແລະ ຊັບພະ 
ຍາກອນນຕາງໆ?

ໃນອານາຄົດ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ເຊນ: 
ປາໄມຕນນ, ດິນແຄມນ, ປາທາມ ແລະ ພນນ) 
ຈະຖືກຈັດເປັນເຂດບ?

ຊັບພະຍາກອນຈະຖືກບໍລິຫານຈັດການແນວໃດ  
ເຊນ: ການປົກປອງ, ການນຳໃຊລວມຫມູ, ຫລື 
ການໃຫນຳໃຊເພອເຮດັທຸລະກິດ  (ເຊນ: ການພັດທະ 
ນາອຸດສາຫະກຳ, ການສາງຊົນລະປະທານ, ຂຸດຄນ 
ແຮທາດ ແລະ ການເຮັດເຂອນໄຟຟາ)?

ສິດຕຫນາກົດຫມາຍ: ສາຍນ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນນຈະຖືກຄຸ ມຄອງພາຍໃຕກົດຫມາຍໄດ 
ແນວໃດ? ດວຍການຫັນສູເອກະ ຊົນຄຸມຄອງບ, ຫລື 
ໃຫຊຸມຊົນນຳໃຊ້. ມີກົດລະບຽບຫຍັງແດທຮັບປະ 
ກັນໃຫຊຸມຊົນສາມາດເຂາເຖີງ ແລະ ນຳໃຊຊັບພະ 
ຍາກອນດງກາວໄດ?

ສິດໃນການເຂາເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ: ໃຜແດທມີສິດ 
ໃນການເຂາເຖິງ ແລະ ນຳໃຊສາຍນ?

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຈຳນວນຫນຶ່ງຂອງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ບັນຫາຕບົດບາດຍິງຊາຍທເກີດຂນຍ້ອນສາຍນມີການປຽນແປງ ແລະ ສງທມີຄວາມຫມາຍຕເຂອນr
ການປຽນແປງ 
ຕລະບົບທຳມະຊາດ

ຜົນກະທົບຕ ຊັບພະຍາກອນ ຜົນກະທົບສຳລັບເຂອນ ການພິຈາລະນາ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ມີການໃຊນໃນເຂດຕນນ 
(ເຊນ: ເຂອນ, ຊົນລະປະທານ, 
ນປະປາ)

ນຫນ ອນລ ງົ ກະທົບຕຜົນໄດຮັບ ດານເສດ 
ຖະກິດ ເຊງອາດບສາມາດ 
ຜະລິດໄດຕາມແຜນທໄດວາງໄວ

ກະທົບຕການຜະລິດກະ 
ສິກຳຂອງຍິງ, ຊາຍ, ຊຸມຊົນ. 
ກະທົບຕການຫາປາ ແລະ 
ບົດບາດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ

ຄຸນນະພາບນ ໃນເຂດຕນນ
ຖືກກະທົບຍອນກິດຈະກຳອຸດ 
ສາຫະກຳ

ຄຸນນະພາບນລຸດລົງ 
ຫລື ບເປັນປົກກະຕິຍອນ 
ກິດຈະກຳເຂດຕນນ

ອາດກະທົບຕເຮືອນຈັກ ແລະ 
ກິດຈະກຳເສດຖະກິດ

ອາດຈະມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍກວາ 
ເຊນ: ການນຳໃຊ້ນໃນຄົວເຮືອນ, 
ການນຳໃຊນເພອອາບ ແລະ 
ສະລາງ ແລະ ການນຳໃຊເພອ 
ຫົດພືດຜັກຕາງໆ

ປາໄມຖືກທຳລາຍ ຄຸນນະພາບນເຊອມໂຊມ ອາດກະທົບຕເຮືອນຈັກ ແລະ 
ກິດຈະກຳເສດຖະກິດ

ອາດກະທົບຕການນຳໃຊປາໄມ, 
ເຄອງປາຂອງດົງ ແລະ ສັດປາ

ເຂອນຕັນນ ແລະ 
ປອຍເພອປນໄຟຟາ

ການຂນລົງຂອງນບປົກກະຕິ; 
ນໄຫລແຮງ ແລະ 
ຄອຍບເປັນປົກກະຕິ 
ຕາມລະດູການ; 
ນຂາດອ໋ອກຊີເຈນ

ກະທົບຕເຂດລຸມນ 
ຖາບມີການຄາດການທດີ

ກະທົບຕຫນາທໃນການ 
ນຳໃຊສາຍນຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍໃນກິດຈະກຳຄົວເຮືອນ ແລະ 
ເສາງເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະ
ແມຍິງທໃຊສາຍນໃນການສະ 
ລາງຕົນໂຕ ແລະ ຜະລິດອາຫານ

ຜັນນຈາກລະບົບຫນຶ່ງ 
ເພອໄປປນໄຟຟາ

ເຮັດໃຫລະບົບຫນຶ່ງຂາດນ ແລະ 
ອີກລະບົບຫນຶ່ງມີນຫລາຍຂນ

ເຮັດໃຫເຂອນຫນຶ່ງ 
ມີນຫລາຍຂນ ໃນຂະນະທ 
ອີກເຂອນຫນຶ່ງຂາດນ

ກະທົບຕກິດຈະກຳການຜະລິດ. 
ການເພມຂນຂອງນອາດກະທົບ
ຕຄວາມຫມນຄົງຂອງຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຂນບານ

ເຂດປາທາມບມີນພຽງພໍໃນ 
ການຮັບປະກັນຊີວະນາໆພັນໃຫ
ຢູລອດໄດ

ປາທາມແຫງແລງ ແລະ 
ບສາມາດກັບຄືນໃຫມໄດ 
ເຮັດໃຫປາ ແລະ 
ສັດນຂາດບອນແຜ່ພັນ ແລະ 
ດັບສູນ

ອຸດສາຫະກຳຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍໃນເຂດປາທາມຖືກກະທົບ; 
ກະທົບຕການຫາປາ 
ແລະ ຕະຫລາດປາ; 
ຊີວິດການເປັນຢູຖືກກະທົບ

ລະບົບນິເວດເຂດປາກນ 
ຖືກກະທົບ. ຂາດຄວາມສົມດຸນ 
ລະຫວາງນຈືດ ແລະ 
ນເຄັມໃນຂົງເຂດດງກາວ

ພນທເຄັມຂນ ຫລື ຈາງລົງ. 
ການຕົກຕະກອນເຂດປາກນ 
ມີການປຽນແປງ

ການຜຜະລິດຸກກະທົບ ເຊງສງຜົນ 
ຕການດຳລົງຊີວິດໃນລະດັບຄົວ 
ເຮືອນ ແລະ ລະດັບບານ.

ຕາຕະລາງລຸມນສະແດງໃຫເຫັນເຖິງບັນຫາທກະທົບໃສຍິງ ແລະ ຊາຍເມອສາຍນເກີດການປຽນແປງ. ການປຽນແປງຈຳ 
ນວນຫນຶ່ງແມນເກີດຂນຍອນການສາງເຂອນ, ສວນການປຽນແປງອນໆແມນເກີດຂນຍອນປັດໃຈອື່ນໆ ເຊງສງຜົນກະທົບຕ 
ຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການພັດທະນາເຂອນໄຟຟາ..
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ການນຳໃຊຂມູນພນຖານເຂາໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ບໍລິ 
ຫານຈັດການແມນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ເມອມີຂມູນພນຖານທມີສະຖິຕິແຍກເພດແລວ ທານຈະນຳ 
ໃຊຢູໃສ ແລະ ໃຊແນວໃດ?

ຂມູນພນຖານເຮັດໃຫເກີດຄວມເຂາໃຈກຽວກັບການນຳໃຊ 
ແມນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນສຳລັບຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນນ, ຍັງຊວຍໃນການສົມທຽບໃຫເຫັນ 
ສງຄາຍຄື ຫລື ແຕກຕາງລະຫວາງຊຸມຊົນຕາງໆ. ຄວາມ 
ແຕກຕາງດງກາວປະກອບດວຍ:

• ທຕງຂອງແມນ ແລະ ລະບົບຂອງແມນ

• ຈຳນວນປະຊາກອນໃນຊຸມຊົນ

• ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມໃນຊຸມຊົນ

• ສາຍພົວພັນລະຫວາງຊຸມຊົນ, ແມນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ນ

• ສະພາບດານກົດຫມາຍໃນການອີງອາໃສແມນ ແລະ ຊັບ 
ພະຍາກອນນ

• ເມອເກີດການປຽນແປງ ໃນແຕລະໄລຍະ, ລະດູຕລະດູ 
ແລະ ປີຕປີ

• ການນຳໃຊແມນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນຈາກພາກສວນ 
ອນໄດສງຜົນກະທົບແນວໃດຕການເຂາເຖີງ ແລະ ນຳໃຊ 
ຊັບພະຍາກອນດງກາວຂອງຊຸມຊົນ.

• ການຕັດສິນໃຈໃນການປົກຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ 
ແມນຄວນພິຈາະນາບັນຫາຕາງໆຢາງຮອບດານ.

ສະພາບຂອງແມ່ນ້ຳ ແລະ 
ຊຸມຊົນທີ່ ອາໃສແມ່ນ້ຳ

ການວິເຄາະໂຄງການ ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ- 
ທ່ີຕັ້ງ, ຂອບເຂດ, ໄລຍະເວລາ, 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້, ການປະເມີນຕ່າງໆ, 
ອ່ືນໆ. ມູມມອງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, 

ສ່ີງແວດລ້ອມ, ການເງີນ ແລະ 
ດ້ານເຕັກນິກ.

ອະທິບາຍຜົນກະທົບ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ຂອງ ໂຄງການໃນສະພາບ 
ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ.

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບ ແລະ 
ແຜນໃນການບໍລິ 

ຫານຈັດການ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນ, 
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, 

ແລະ ດ້ານການທົດແທນ. 
ການບໍລິຫານ ແລະ 
ປະເມີນຜົນແບບ 

ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ກົດຫມາຍ, 
ກົດລະບຽບ, ແຜນ ແລະ 

ສິດຕາມກົດຫມາຍ

ເຂົ້າໃຈບັນຫາດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂົງ 
ເຂດຂອງໂຄງການ

ເຂົ້າໃຈບັນຫາໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳທັງຫມົດ 
ກ່ອນເລີ້ມໂຄງການ

33

ກອນເຮັດໂຄງການ



6. ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ໃນພາກນຈະມີການບັນລະຍາຍກຽວກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢາງ 
ເປັນບາດກາວ ເຊິ່ງຈະນຳສະເໜີບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ລາຍການສຳຫຼັບກວດສອບ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາ 
ນັກພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານໃນການເກັບກຳຂ້ໍມູນສະຖິຕິ ແຍກເພດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຂ້ໍມູນທ່ີສາມາດນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະດຳ 
ເນີນໂຄງການຫຼືບໍ່, ຖ້າຫາກດຳເນີນການສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວນຈະ 
ດຳເນີນໄປໃນລັກສະນະໃດ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບຂຶ້ນມາໃນລັກສະນະທີ່ມີ         
ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນຕາມວົງຈອນຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈົນເຖິງ
ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ;

ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແມ່ນຖືກພັດທະນາຂ້ຶນເພ່ືອເປັນຄູ່ມືທ່ີມີຂ້ັນຕອນ 
ແນະນຳທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນບາດກາວ.

 

1 2 3 4
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6.1 ຂັ້ນຕອນການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂນຕອນ 
ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ຂນຕອນການອອກແບບ 
ແລະ ຂນຕອນໃນການວາງແຜນ

ເມ່ືອໃດທ່ີໂຄງການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເລ່ີມດຳເນີນ 
ແລະ ກ້າວໄປສູຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ຂັ້ນຕອນວາງແຜນແລ້ວ, ຊ່ວງໄລຍະດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຊ່ວງທີ່ 
ສຳຄັນທ່ີຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການປະເມີນດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍນ້ັນມີຜົນສຳເລັດຢາງເພງພໍໃຈວາມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
ກຽວກັບຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍທຈະເກີດຂນຈາກ 
ໂຄງການ. ທານຈະຕອງຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຂັ້ນຕອນ 
ການຕັດສິນໃຈ ໃນການອອກແບບ, ງົບປະມານ, ການ 
ວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີການພິຈາລະນາ 
ດານຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພອຈະຊ່ວຍຫຼຸດ 
ຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃນອານາຄົດ.

ການແກໄຂຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູ່ໃນໂຄງ 
ການ

ທ່ານແມ່ນຈະນຳເອົາຂ້ັນຕອນຕ່າງໆນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ 
ມັນໄປນຳໃຊເຂ້ົາໃນແຜນການບໍລິຫານຈັດການອ່ືນໆ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນທາງໂຄງການຕ້ອງສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ບັນຫາບົດບາດຍິງເປັນຢ່າງດີ, ເຊ່ັນດຽວກັນບັນຫາບົດບາດຍິງ-

ຊາຍທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົມທໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນ 
ອື່ນໆໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການ. ຈາກນັ້ນຈງນຳໃຊຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພ່ືອສ້າງແຜນລ່ວງໜ້າສຳລັບ 
ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕາງໆ ແລະ ສາມາດເບິ່ງເຫັນເຖິງໂອ
ກາດໃນການປະຕິຮູບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຢູ່ໃນພາກດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນຈະໄດ້ນຳສະເໜີກອບຮູບແບບທ່ີ 
ງ່າຍດາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດ
ຍິງຊາຍຂອງໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໂດຍຈະມີການແນະ 
ນຳຮູບແບບຂນຕອນເຊງເຊອມໂຍງກັບເຄື່ອງມື ແລະ ກອບ
ວຽກທມີຢູແລວທີ່ບັນດາຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ບາງບໍລິສັດໄດ້ 
ນຳໃຊ້ຜ່ານມາໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະແຫນງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ 
ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ.

ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆນຳໃຊ້ຄູ່ມືສະບັບນ້ີແມ່ນຍອນວາ 
ປມຄູມືນມີເນອໃນສົມບູນແບບແລວ. ພິເສດ, ບັນດາເຄອງມື
ຕາງໆໃນປມຄູມືນແມນໄດຖືກນຳໃຊໃນຢູ່ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳ
ຂອງ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການປະມົງ, ກະສິກຳ, ນ້ຳ 
ແລະ ສຸຂະອານາໄມ. ກອບວຽກດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໄດ້ຮັບ
ການດັດປັບ ເຊງປະກອບມີຕົວຢ່າງຕາງໆ ແລະ ຄຳຖາມແນະ 
ນຳສະເພາະດ້ານການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້າໃນພາກພ້ືນ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ.

ການສົນທະນາຂອງແມຍິງໃນລະຫວ່າງການ 
ປະເມີນຜົນກະທົບ, ປະເທດລາວ
ຮູບພາບໂດຍ: Lee Fitzroy/OxfamAUS
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ບາດກາວທີ 1: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ການ 
ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເພອວິເຄາະບົດບາດຍິງ 
-ຊາຍ
ກວດຂ້ໍມູນພ້ືນຖານທ່ີໄດ້ເກັບກຳໃນການປະເມີນຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນວ່າພຽງພໍຫລືຍັງ ທຈະສາງຄວາມເຂົ້າ 
ໃຈບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າຫາກມີຊ່ອງຫວ່າງ 
ໃນການພັດທະນາໂຄງການ, ອາດຈະຕ້ອງມີການດຳເນີນ 
ການເກັບກຳຂ້ໍມູນຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີໄດ້ອະທິບາຍມາກ່ອນໜ້າ
ນີ້ ຫຼື ອາດຈະຕ້ອງປັບປຸງໃໝ່ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມຂໍ້ມູນໃຫ້ຖືກຕາມ 
ສະພາບປະຈຸບັນ.

ໃນກໍລະນີທກຳລັງຢູໃນຊວງເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບສ່ິງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫລື ຊວງການຮ່າງກຽວກັບຫນາທຮັບ 
ຜິດຊອບການເຊອມສານການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ວິຊາການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນປະໂຫຍດທສຸດ. 
ຕ່ໍໄປນຈະນຳສະເໜີບາງເຄ່ືອງມືທ່ີໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເລ້ືອຍໆ 
ເຂົ້າໃນການເກັບກຳ ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນ ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍເຂົ້າໃນການວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນຕາງໆ ກ່ອນການ 
ພັດທະນາໂຄງການ.

ເພ່ືອເຮັດໃຫເກີດຄວາມເຂາໃຈໄດກຽວກັບແງມູມດານ 
ເຕັກນິກ ຂອງຄວາມເປັນໄປໄດຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມ 
ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳ ແລະ 
ຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳ ເຊິ່ງລວມທັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຍກເພດ ເພື່ອໃຫ້ 
ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເພື່ອນຳໃຊເຂ່ໃນການຕັດສິນໃຈ 
ຕາງໆກຽວກັບໂຄງການ.

ນອກຈາກນ້ັນເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈບັນຫາບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຈະຕ້ອງມີການພິຈາລະນາປັດໃຈດານພົນລະເມືອງ 
ໃນຂົງເຂດແມນ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ, ເຊິ່ງລວມມີ: ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ພາສາ, ສະຖາ 
ນະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ການ 
ອານອອກຂຽນເປັນ, ບັນທັດຖານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ 
ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ, ການຖືກແບງແຍກອອກ, ບັນ 
ທັດຖານທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 
ຄວາມບສົມບູນທາງຮາງການ ແລະ ປັດໃຈອນໆທພົວພັນ 
ກັບຄວາມສຽງຕບົດບາດຍິິງ-ຊາຍ. 

ເມ່ືອໂຄງການໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ລະອຽດ 
ກວ່າເກ່ົາແມ່ນຄວນມີການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາ 
ໃນຂະບວນການດງກາວ ແລະ ນຳໃຊຂມູນການປະເມີນຜົນ
ກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນການຕັດສີນໃຈ. 

ຮູບສະແດງກຽວກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດານສ່ິງ 
ແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໃນໜ້າທ່ີ 25 ໃຫ້ຂແນະນຳດານໂອກາດ 
ໃນການເຊອມສານວິຊາການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ 
ປະເມີນຜົນ.

ບາດກ້າວທີ 2: ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ການວິເຄາະບັນຫາຢ່າງຈິງຈັງຂອງໂຄງການສ້າງເຂ່ືອນໄຟ 
ຟ້າແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ 
ແລະ ລັດຖະບານເຂົ້າໃຈບັນດາຊຸມຊົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົ
ບຈາກການສ້າງເຂື່ອນວ່າພວກເຂົາມີການຈັດຕັ້ງ, ການດຳ 
ເນີນຊີວິດ ແລະ ມີການພົວພັນກັບຊຸມຊົນອນແນວໃດລວມ 
ທັງສາຍພົວພັນກັບສ ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດທ່ີຈະໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ. ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ທີ່ຈະແຈ້ງເຖິງບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງຍິງ 
ແລະ ຊາຍໃນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໃນກຸ່ມຕາງໆ 
ທນຳໃຊ້ນ້ຳຮວມກັນ.

ການວິເຄາະບັນຫາຄວນມີການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສົນ
ໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ໃນ
ໜ້າຕ່ໍໄປນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາເຄ່ືອງມືທ່ີສຳຄັນ 
ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ບໍລິສັດເຂ້ົາໃຈບັນຫາທໂຄງການຈະສ້າງຜົນ
ກະທົບກັບຊຸມຊົນເຫ່ົຼານ້ັນ.

ບົດບາດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ການແບ່ງງານຂອງເຂົາ 
ເຈາ
ຂະບວນການປະເມີນຜົນດ້ານຜົນກະທົບທາງສັງຄົມຈະກຳນົດ
ບັນດາກິດຈະກຳໃນສັງຄົມເຊ່ິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານັກພັດທະນາ
ໂຄງການເຂ້ົາໃຈວ່າຍິງ ແລະ ຊາຍໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຄອບຄົວ, 
ໃນຂອບເຂດບ້ານ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳ ແລະ ທ່ີດິນ 
ຂອງພວກເຂົາ. ນອກຈາກນນ, ຍັງຊວຍໃນການເຂາໃຈກິດ 
ຈະກຳປະຈຳວັນໃນບ້ານ, ຕາມແຕລະດູການ ແລະ ໄລຍະ 
ຕ່າງໆໃນໄລຍະເວລາຫລາຍໆປີ. ຂມູນດງກາວສາມາດໃຊ້ເປັນ 
ເຄ່ືອງມືທີສຳຄັນໃນການສ່ືສານລະຫວ່າງບັນດານັກພັດທະ 
ນາໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊົນ. ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງຮຽກຮອງໃຫມີການ 
ເກັບກຳຂ້ໍມູນລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ 
ເພອໃຫ ເຂາໃຈໄດພາບລວມຂອງກິດຈະກຳຂອງເຂົາເຈາ.

ໃນຂະນະທເຮັດການສຳຫຼວດຂ້ໍມູນກຽວກັບກິດຈະກຳໃນສັງຄົມ
ຄວນພິຈາລະນາເຖິງຂ້ໍມູນດ້ານລຸ່ມນ້ີ:

• ຄວາມແຕກຕາງໃນແຕລະລະດູການ

• ການຈັດສັນເວລາ (ໃຊ້ເວລາເຮັດດົນປານໃດ, ແລະ ຕ້ອງ 
ໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະໄປຮອດບອນເຮັດວຽກ)

• ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕາມອາຍຸ  
(ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍເຮັດຫຍັງ, ຍິງ ແລະ ຊາຍເຮັດ 
ຫຍັງ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າເຮັດຫຍັງ)

• ສະຖານທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳ

• ຄວາມບົກຜອງດານຮາງກາຍ (ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ບາງ 
ອັນ ຫຼື ມີອຸປະສັກຕໍ່ກັບຄົນພິການບໍ່)

• ພາສາ ແລະ ການຮັບຮູ້ໜັງສື: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນອຸປະ 
ສັກ ຫຼື ປັດໄຈຈຳກັດ ສຳຫຼັບບາງກິດຈະກຳ ເຊງສງອິດທິ 
ພົນຕການພົວພັນສສານລະຫວາງ ຜູພັດທະນາເຂອນ 
ແລະ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ. ຕອງມີການກຳນົດພາສາທ 
ແຕລະກຸມຄົນນຳໃຊ. ການປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານ 
ການນຳໃຊພາສາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍແມ່ນມີຄວາມສຳ 
ຄັນເພາະຈະສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າມີໃຜ
ແດທີ່ສາມາດອ່ານອອກຂຽນເປັນ.
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ລາຍການກວດສອບຂະບວນການຂອງຂ ນ
ຕອນການວເິຄາະບນັຫາ

ທ່ານເຄີຍຈັດການປຶກສາຫາລືກັບແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍຮ່ວມແບບຮວມກັນທັງຫມົດ 
ຫືຼແຍກຍິງ-ຊາຍຕ່າງຫາກອີງຕາມໂຄງ 
ສາງໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາບໍ່?

ທ່ານໄດ້ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຍກເພດບໍ່?

ທ່ານໄດ້ກຳນົດຂໍ້ມູນ ( ບັນທຶກການສະແດງ 
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ມຸມມອງ) ຂອງຍິງ 
-ຊາຍ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງບໍ່?

ທ່ານໄດ້ແບງປັນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ
ກັບຊຸມຊົນແລ້ວບໍ່? ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງ 
ກ່າວໃນລັກສະນະທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ 
ມີຄວາມເທົ່າທຽມໃນການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື 
ຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດອ່ານ ຫຼື ຂຽນໄດ້ສາມາດ 
ຮັບຮູ້ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ທ່ານໄດ້ຕອບບັນຫາຂອງຊົນເຜາຕາງໆ 
ໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງ 
ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນຫຼືບໍ່?

ໄດກຳນົດອຸປະສັກຂອງການເຂ້ົາຮ່ວມ 
ແລ້ວຫຼືຍັງ ແລະ ຍິງ ແລະ ຊາຍໄດມີຍຸດທະ 
ສາດໃນການຫຸຼດຜ່ອນອຸປະສັກດງກາວ 
ແນວໃດ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕອງການທ
ແຕກຕາງກັນລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ?

ທ່ານໄດ້ເຊອມສານການພິຈາລະນາບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມູມມອງຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍເຂາໃນບັນຫາຕາງໆດານການຈັດຕງ
ຫລືຍັງ- ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ຕະຫຼາດ, ລະ 
ດັບຊາດ?

ໃນຂະນະທເຮັດການສຳຫຼວດຂ້ໍມູນກຽວ
ກັບກິດຈະກຳໃນສັງຄົມຄວນພິຈາລະນາ
ເຖິງຂໍ້ມູນດ້ານລຸ່ມນີ້:

ຄວາມແຕກຕາງໃນແຕລະລະດູການ

ການຈັດສັນເວລາ (ໃຊເ້ວລາເຮັດດນົປານ 
ໃດ, ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະ 
ໄປຮອດບອນເຮັດວຽກ)

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານບົດບາດຍິງ- 
ຊາຍຕາມອາຍຸ (ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ 
ເຮັດຫຍັງ, ຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຮັດຫຍັງ ແລະ 
ຜູ້ເຖົ້າເຮັດຫຍັງ)

ສະຖານທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ຄວາມບົກຜອງດານຮາງກາຍ (ບົດບາດ 
ແລະ ໜ້າທີ່ບາງອັນ ຫຼື ມີອຸປະສັກຕໍ່ກັບ 
ຄົນພິການບໍ່)

ພາສາ ແລະ ການຮັບຮູ້ໜັງສື: ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ 
ສາມາດເປັນອຸປະສັກ ຫຼື ປັດໄຈຈຳກັດ 
ສຳຫຼັບບາງກິດຈະກຳ ເຊງສງອິດທິພົນຕ
ການພົວພັນສສານລະຫວາງຜູພັດທະນາ
ເຂອນ ແລະ ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ. ຕອງ 
ມີການກຳນົດພາສາທແຕລະກຸມຄົນນຳ 
ໃຊ. ການປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານ 
ການນຳໃຊພາສາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ 
ຊາຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະຈະສາ 
ມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າມີ 
ໃຜແດທີ່ສາມາດອ່ານອອກຂຽນເປັນ.

ນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງຈຳນວນຫນ່ຶງຂອງລາຍການກວດກາ, 
ສະບັບ ສົມບູນແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູກຽວກັບກິດຈະກຳໃນສັງຄົມ

ຈຸດປະສົງ: ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈ ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວຽກທີ່ຍິງ ແລະ 
ຊາຍເຮັດປະຈຳ,ໂດຍມີການພິຈາລະນາວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດຢູ່ໃສ ແລະ ເມື່ອໃດ. ໂດຍມີການວິ 
ເຄາະວາວຽກເລານນໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຫລືບ?. ຄວນເອົາໃຈໃສໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມ 
ແຕກຕາງໃນແຕລະລະດູການ, ໃຫ້ສັງເກດໃນຊ່ວງດຳເນີນການປະເມີນຜົນຈະເຫັນວ່າວຽກຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍໃນແຕ່ລະຊ່ວງລະດູການ ແລະ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຂອງປີຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ຄຳຖາມຫຼັກ: ຍິງ ແລະ ຊາຍເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ? ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາໃນຄອບ
ຄົວມີຫຍັງແດ່? ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງຮ່ວມກັນສຳລັບຊຸມຊົນ?

ກິດຈະກຳໃນສັງຄົມ
ຊື່ບ້ານ:  ວັນທີ:
ກິດຈະກຳ ແມ່ຍິງ-

ເດັກຍິງ 
ຜູ້ຊາຍ-
ເດັກຊາຍ 

ຢູ່ໃສ ເມື່ອໃດ ແລະ 
ດົນປານໃດ

ກິດຈະກຳການຜະລິດ
ລ້ຽງປາ
ຂາຍປາ
ພືດເສດຖະກິດ 
ລ້ຽງສັດ 
ກິດຈະກຳດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ລ້ຽງລູກ
ແຕ່ງກິນໃຫ້ຄອບຄົວ
ຕັກນ້ຳ
ການດຳລົງຊີວິດແບບກຸມກີນ /
ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ
ວຽກຊຸມຊົນ
ກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ
ການເມືອງຂອງຊຸມຊົນ
ກິດຈະກໍາຕາມລະດູຂອງຊຸມຊົນ
ກິດຈະກຳດ້ານສາສະນາຂອງຊຸມຊົນ
ຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອບ້ານ ແລະ ຄົນພາຍນອກ
ແຮງງານຂອງຊຸມຊົນ
ກິດຈະກຳການສຶກສາ ແລະ 
ກິດຈະກຳອື່ນໆ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລ
ການເຝິກອົບຮົມ

ດັດປັບມາຈາກກອບການວິເຄາະຂອງຮາວາດ

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມ
ບູນແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ເຄື່ອງມືບັນທຶກຂມູນກຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການອຳນາດໃນການຄຸມຄອງ

ຈຸດປະສົງ: ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຊວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດ ແລະ ການກະທຳໃນປະຈຸບັນຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍດານການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບລວມຂອງຊຸມຊົນ ແຕ່ມີການແຍກ 
ລາຍລະອຽດດ້ານສະຖິຕິເພດ. ມັນຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່າ
ນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າໃຜເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີສິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, 
ແລະ/ຫຼື ໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ.

ຄຳຖາມຫຼັກ: ແມ່ນໃຜໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ? ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມການຕັດສິນໃຈໃນການໃຊ້ຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນ? ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດ ( ເຊັ່ນ 
ເງິນສົດ) ຂາຍ, ແລະ ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ?

ຂມູນກຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການອຳນາດໃນການຄຸມຄອງ 

ເຂົ້າເຖິງ ຄວບຄຸມ
ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ຜູ້ຊາຍ

ຊັບພະຍາກອນໃນຊຸມຊົນ ແລະ/ຫຼືຄອບຄົວ
ທີ່ດິນສຳລັບເຮັດການກະສິກຳແບບພໍພຽງ
ທີ່ດິນສຳລັບປູກພືດເສດຖະກິດ
ແຮງງານ
ເຮືອ ແລະ ເຄື່ອງມືຫາປາ
ຊັບສິນຄອບຄົວ- ເຄື່ອງມື, ເຕັກໂນໂລຊີ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ - ສຸຂະພາບ
ການໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ:  
• ປ່າໄມ 
• ດິນແຄມນ້ຳ
• ເຂດປ່າທາມ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍພືດເສດຖະກິດ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາ ແລະ ສັດນ້ຳອື່ນໆ
ລາຍຮັບຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່ເກັບກ່ຽວ
ເຈົ້າຂອງຊັບສິນ
ໂອກາດດ້ານການສຶກສາ

ໜ້າ 1/1
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ລາຍການຄຳຖາມສຳລັບກວດສອບເຊ່ິງສາມາດໃຊ້ເປັນ 
ສິ່ງຊີ້ນຳໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ບັນດາຄຳຖາມພ້ືນຖານເລ່ົານ້ີຄວນຖືກນຳໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກ 
ຊຸມຊົນ ເພາະແຕ່ລະຊຸມຊົນຈະມີມຸມມອງ, ສະພາບ ແລະ 
ປະສົບການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີເອ 

ກະລັກໃຜມັນ. ຄຳຖາມເລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມ 
ເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຜົນກະທົບຕ່າງໆ, 
ຕົ້ນທືນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ຄຳ
ຖາມເລ່ົານ້ີສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເປັນລາຍການກວດສອບສຳ 
ລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານຄວນປັບປຸງໃຫ ້
ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ..

ຄໍາຖາມແນະນໍາ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ຊຸມຊົນເຫັນວ່າເປັນບຸລິມະສິດ? ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກ ແລະ ຮັບຮູ້ໄດ້ແນວໃດ?

ຊຸມຊົນ(ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ) ມີການພົວພັນກັບເພື່ອນ 
ບ້ານ, ຕົວເມືອງ ແລະ ຕະຫຼາດແນວໃດ?

ມີທາງເລືອກດ້ານແຮງງານຫຍັງແດ່ໃນຂ້ັນບ້ານ?  
ເຂ່ືອນຈະສ້າງຜົນກະທົບດ້ານແຮງງານອັນໃດແດ່ໃຫ້ 
ແກ່ຊຸມຊົນໃນປະຈຸບັນ? ຜົນກະທົບດ້ານແຮງງານຕໍ່ 
ຍິງ ແລະ ຊາຍມີຫຍັງແດ່? ທ່ານກຳນົດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ 
ແນວໃດ?

ໂຄງການສາມາດສະຫນອງຫຍັງໃຫ້ຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບແດ່?

ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຫຍັງແດ່ເພ່ືອສ້າງຜົນປະ 
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ?

ໄດ້ພິຈາລະນາດ້ານການຍ້າຍຖິ່ນຖານໃໝ່ຫຼືບໍ່? ( ຖ້າ 
ມີ, ຄວນມີການສາ້ງແຜນການຍກົຍາ້ຍຖີນ່ຖານ. ໃນຂັ້ນ 
ຕອນນ້ີແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີ
ຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ແລະ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດ 
ຍິງຊາຍເຂົ້າຮ່ວມນຳ)

ທາງເລືອກໃນການຖືກຈ້າງງານໃນເຂ່ືອນມີຫຍັງແດ່? 
ໄລຍະເວລາຂອງການຈ້າງງານດົນປານໃດ? ການຈ້າງ 
ງານດັ່ງກ່າວແມ່ນວຽກໄລຍະຍາວຫືຼເປັນການຈ້າງງານ
ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງເທົ່ານັ້ນ?

ກຳມະກອນ/ພະນັກງານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ 
ໜູນແນວໃດ? (ທີ່ພັກ, ການເດີນທາງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ 
ຊຸມຊົນ, ອາຫານ)

ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນແນວໃດ? 
(ການສາ້ງສຸກສາລາ, ການແປງຫນົທາງ, ສ້າງໂຮງ ຮຽນ, 
ຕະຫລາດ, ລະບຽບການໃນການພົວພັນລະຫວ່າງກຳ 
ມະກອນ/ພະນັກງານກັບຊຸມຊົນ ແລະ ມີບ່ອນໃດທີ່
ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ 
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ?

ການຜະລິດກະສິກຳຂອງທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກເຂື່ອນແນວໃດ? (ການກໍ່ສ້າງທີ່ກະທົບຕໍ່ແມ່ນ້ຳ 
ແລະ ຕົ້ນນ້ຳ)

ບົດບາດດ້ານການປະມົງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ 
ນ້ຳ ຂອງຍິງ-ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍແມ່ນຈະໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດ?

ມີຊັບສິນຫຍັງແດ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ? (ໃນລະດັບ 
ຄອບຄົວ ແລະ ລະດັບຊຸມຊົນ)

ໂຄງການຕ້ອງການເນື້ອທີ່ຫຍັງແດ່? ມີທາງເລືອກຫຍັງ 
ແດ່? ແລະ ໄດ້ມີການອະທິບາຍໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ແລ້ວຫຼື
ຍັງ?

ລະບົບການດຳເນີນງານຂອງເຂ່ືອນແມ່ນຈະສ້າງຜົນ 
ກະທົບຫຍັງແດ່ໃນດ້ານລະບົບທຳມະຊາດ, ການນຳ 
ໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ດິນແຄມນ້ຳ ແລະ ເຂດປ່າທາມ?

ມີຂ້ໍສົມມຸດຖານອັນໃດແດ່ທ່ີຖືກຕ້ັງຂ້ຶນກ່ຽວກັບຍິງ 
ແລະ ຊາຍ? ມີອຸປະສັກຫຍັງແດ່ແກ່ການກີດຂວາງ 
ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຄວາມເປັນຈິງ?

ສະເພາະແມ່ນ້ຳຂອງ

ການປະມົງຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດຈາກການສ້າງ 
ເຂື່ອນ?

ການນຳໃຊ້ພືດ ແລະ ສັດໃນນ້ຳຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຍັງແດ່ 
ຈາກການສ້າງເຂ່ືອນ?(ພິຈາລະນາຊັບພະຍາກອນໃນນ້ຳ, 
ໃນທົ່ງນາ, ການນຳໃຊ້ເຂດປ່າທາມ ແລະ ການນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳ)

ດິນແຄມນ້ຳ ແລະ ການເຮັດກະສິກຳໃນເຂດນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບແນວໃດຈາກການສ້າງເຂື່ອນ?

ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນການດຳລົງຊີວິດຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບແນວໃດຈາກການສ້າງເຂື່ອນ ( ການຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, 
ຊາຍ, ເກັບໄຄເປັນອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ)?

ກິດຈະກຳຂອງຄອບຄົວທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບແນວໃດຈາກການສ້າງເຂ່ືອນ(ການຊະລ້າງ, 
ອາບນ້ຳ, ດື່ມນ້ຳ)?

ການດຳລົງຊີວິດທ່ີບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກັບການຂຸດຄ້ົນຊັບພະຍາກອນ 
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຍັງແດ່ຈາກການສ້າງເຂື່ອນ? ( ການ 
ບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງ, ການປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ)?

ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຍັງແດ່ 
ຈາກການສ້າງເຂື່ອນ? ການເຂົ້າເຖີງໃນແຕ່ລະລະດູການຈະ
ມີການປ່ຽນແປງຫຼືບໍ່? ຈະມີການປ່ຽນແປງດ້ານການໄຫຼວຽນ
ຂອງນ້ຳຫຼືບໍ່?

ໜ້າ 1/1
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ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມນີ້ແມ່ນ 
ສາມາດໃຊ້ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າແມ່ນໃຜຈະເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ຄວບຄຸມຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກ 
ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ. ຈາກບົດຮຽນທ່ີຜ່ານມາຜົນປະໂຫຍດ
ດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນໄດ້ຖືກຕົກລົງເຫັນດີໃນຂ້ໍຕົກລົງໃນການແບ່ງ
ປັນ ຜົນໂຫຍດເຊັ່ນ: ການກຳນົດເປີເຊັນໃນການຖອກງົບປະ 
ມານເຂົ້າກອງທຶນບ້ານ, ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່, 
ສ້າງໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊຸມ 
ຊົນ.

ມັນມີຄວາມສຳຄັນທ່ີຕ້ອງຮັບຮູ້ວ່າການທົດແທນຄວາມເສຍ
ຫາຍທາງຊັບສິນ, ທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ເກີດຈາກການສ້າງ 
ເຂ່ືອນແມ່ນກິດຈະກຳການທົດແທນພ້ືນຖານທ່ີຈະຕ້ອງປະຕິ
ບັດ. ສ່ວນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດແມ່ນສິ່ງເພີ້ມເຕີມນອກ

ເຫນືອຈາກການທົດແທນຜົນກະທົບ.

ການຖືກຍຶດທີ່ດິນ, ການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ 
ປະລິມານນໍ້າທີ່ມີ, ແລະ ການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງເກີດ 
ຈາກການສ້າງເ ຂ່ືອນຈະສ່ົງ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕ່ໍ ຂີດ 
ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງໃນການອາຫານ ແລະ ນ້ຳທີ່ສະ 
ອາດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ເຊິ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າແມ່ຍິງຕ້ອງ 
ເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ. ວິທີການທົດແທນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າ 
ເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອັນດຽວກັນ ( ເຊັ່ນ ນ້ຳ ຫຼື ແຄມນ້ຳ) 
ແຕ່ເປັນລັກສະນະການໃຫ້ບໍລິການທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍຈະເປັນການເພີ່ມພາລະ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຄອບ 
ຄົວ.

ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບໜ້າທີ່ດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ, ການແບ່ງວຽກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ/ຄວບຄຸມ 
ຊັບພະຍາກອນ

ຄໍາຖາມແນະນໍາທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືຊ້ີນໍາ 
ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ຄຳຖາມດ້ານລຸ່ມນ້ີແມ່ນຄວນຖືກໃນນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິກັບທຸກຊຸມຊົນ. ແຕ່ລະຊຸມຊົນບັນຫາ ແລະ ວິ 
ທກີານແກ້ໄຂບນັຫາຕາ່ງກນັ. ເມືອ່ມກີານສຳຫວຼດ ໃນ
ຂັ້ນບ້ານເພື່ອບັນທຶກກິດຈະກຳໃນສັງຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນ 
ດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ 
ຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງບັນດາປັດໄຈ 
ອື່ນໆທີ່ກຳນົດບົດບາດຂອງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນກະ 
ທົບດ້ານສາຍສຳພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມ 
ຊັບພະຍາກອນລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ ແມ່ນຕົວຊີ້
ບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານອຳນາດ.

ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການເກີດຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານ 
ໜ້າທີ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາຍສຳພັນພາຍໃນ ແລະ 
ລະຫວ່າງຊຸມຊົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພິ
ຈາລະນາປັດໄຈອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ: 

ລະດັບການເຊ່ືອມໂຍງໃນເສດຖະກິດຕະຫລາດ 
ໃນຊຸມຊົນ? ຖ້າຫາກຊຸມຊົນມີການພົວພັນຄ້າຂາຍ, 
ແມ່ນໃຜມີຫນ້າທີ່ຫຍັງແດ່ (ເຊັ່ນວ່າ: ແມ່ນໃຜນຳສິນ 
ຄ້າໄປຂາຍ, ແມ່ນໃຜຍ້າຍອອກຈາກຊຸມຊົນເພື່ອ 
ໄປຮັບຈ້າງເຮັດວຽກບ່ອນອື່ນ)

ຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວແມ່ນຊົນເຜົ່າຫຍັງ?

ຊຸມຊົນດ່ັງກ່າວນ້ີມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຊຸມຊົນ 
ອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ຫຼື ກຸ່ມປະຊາກອນຫຼັກແນວໃດ

ຊຸມຊົນດ່ັງກ່າວເປັນຄົນພ້ືນເມືອງຊົນເຜ່ົາດຽວ
ຫຼືບໍ່? ຫຼື ເປັນຊຸມຊົນທີ່ລວມມີຫຼາຍພາສາ ແລະ 
ຊົນເຜົ່າຢູ່ຮ່ວມກັນ

ໃຈ້ແຍກສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມພາຍໃນຊຸມຊົນ

ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານໂຄງສ້າງຂອງຄອບຄົວ- 
ເຊິ່ງລວມທັງແມ່ຍິງ, ຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ແມ່ໝ້າຍ, 
ກຸ່ມ ຫຼື ບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຄົນອາຍຸຫຼາຍລຸ້ນແຕກ 
ຕ່າງກັນ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານອາຍຸ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບ

ພິຈາລະນາດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມພິການ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການວິເຄາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດ 
ເຂົ້າໃຈເຖິງໂຄງສ້າງພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນຊຸມ 
ຊົນວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ສິດໃນການ 
ຕັດສິນໃຈ? ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສາຍ 
ພົວພັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ສິດໃນການຕັດສິນ 
ໃຈນ້ັນແມ່ນເປັນຂ້ັນຕອນທ່ີສຳຄັນທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫ້    
ເກີດຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ. ການວິເຄາະດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍຊີ້
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ທັງໃນໂຄງສ້າງຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ໜ້າ 1/1

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມ
ບູນແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ຖ້າຫາກຜູ້ຊາຍຄວບຄຸມຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນທີ່
ໄດ້ມາຈາກການປັນຜົນປະໂຫຍດ, ແມ່ຍິງອາດຈະບໍ່ເຂົ້າເຖິງ 
ແລະ ຄວມຄຸມຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ. 
ເຊ່ິງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງດ້ານສາຍສຳພັນບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງອີງໃສ່ຜູ້ຊາຍຫລາຍຂຶ້ນດ້ານ 
ເສດຖະກິດ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືກິດຈະກຳໃນສັງຄົມ ແລະ 
ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຈະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ແຜນການຕ່າງໆມີການຮັບປະກັນວ່າ ມີການແບ່ງປັນ 
ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍຸດຕິທຳລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ອິດທິພົນຂອງລັດຖະບານ, ຕະຫຼາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ທ້ອງຖິ່ນ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງສາຍ 
ພົວພັນທາງດ້ານສັງຄົມເປັນພ້ືນຖານໃນການພິຈາລະນາ
ວ່າໂຄງການສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າຈະສ້າງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບຊຸມ
ຊົນ ແລະ ສາຍພົວພັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແນວໃດ. ມັນ
ມີຄວາມສຳຄັນທ່ີຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງວິທີການໃຫ້ຊຸມຊົນ 
ສາມາດພົວພັນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນຂະບວນການຂອງລັດຖະບານ. ຍິງ ແລະ ຊາຍມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີໂອ 
ກາດບ່ໍເທ່ົາກັນໃນການເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆນອກ 
ບ້ານ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມີບົດບາດໃນອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ 
ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫລາດ. ແມ່ນໃຜຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ຊຸມຊົນໃນການນຳເອົາຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຕັດສິນ 
ໃຈຂອງຊຸມຊົນໄປສື່ສານກັບພາກສ່ວນພາຍນອກ? ແມ່ນ ຍິງ 
ຫລື ຊາຍ ຫລື ເປັນກຸ່ມປະສົມຍິງ-ຊາຍ?

ໃນກໍລະນີທີ່ຂະບວນການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ 
ຖືກປະຕິບັດແບບບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປົກກະຕິ, ນັກພັດ 
ທະນາໂຄງການຈະຕ້ອງພະຍາຍາມເປັນພິເສດເພ່ືອເຂ້ົາ 
ໃຈວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນແນວໃດຕໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະບວນ 
ການທາງສັງຄົມ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການກຳນົດ 
ໃຫ້ມີໂຄງການໃໝ່ຂ້ຶນອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາດ່ັງກ່າວຮຸນ 
ແຮງຂ້ຶນກວາ່ເກ່ົາ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມັນກ່ໍແມ່ນໂອກາດ 
ທ່ີໂຄງການສາມາດການສ້າງຜົນກະທົບດ້ານບວກຕ່ໍກັບ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້.

ຄຳຖາມຊີ້ນຳ ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈມີ 
ດັ່ງນີ້:

ມີອົງການຈັດຕ້ັງໃດແດ່ທ່ີມີຄວາມກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ? ມີ
ອົງການຈັດຕ້ັງໃດແດ່ທ່ີມີການພົວພັນກັບ 
ຊຸມຊົນໃນປະຈຸບັນ?ມີໃຜແດ່ທ່ີນຳໃຊ້, 
ເຂົ້າເຖີງ ແລະ ຊີ້ນຳ ການພົວພັນດັ່ງກ່າວ?

ອົງການຈັດ ຕ້ັງຂອງລັດຖະບານໃດທ່ີ
ມີອຳນາດໃນການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳ
ຂອງຊຸມຊົນ? ເຊັ່ນ: ສານ, ທະຫານ, 
ຕຳຫຼວດ, ກົມກະສິກຳ ແລະ ການປະມົງ, 
ອົງການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ.

ອົງການຈັດຕ້ັງລັດຖະບານຂ້ັນໃດທ່ີມີ  
ຄວາມຫ້າວຫັນໃນກິດຈະກຳລະດັບຊຸມ 
ຊົນ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນ 
ສູນກາງ?

ຊຸມຊົນມີການນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິຫານເງິນສົດ 
ແນວໃດ? ແມ່ນໃຜທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຊັບ 
ພະ ຍາກອນທາງການເງິນ ແລະ ແມ່ນໃຜທີ່ 
ເປັນຜູ້ຫາເງິນ? ຊຸມຊົນນຳໃຊ້ບໍລິການ 
ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນທາງການ 
ເງິນຫຼືບໍ່?

ຊຸມຊົນມີການພົວພັນກັບຕະຫຼາດແນວໃດ, 
ເຊັ່ນວ່າ: ການຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າກະສິກຳ, 
ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດເພື່ອຂາຍປາ ຫຼື ຂາຍ 
ຜົນຜະລິດທາງກະສິກຳ? ມີອົງການຈັດ 
ຕ້ັງຊຸມຊົນຫຍັງແດ່ທ່ີໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງຂ້ຶນ
ແລ້ວ? ຕົວຢ່າງ: ສະຫະກອນຊຸມຊົນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ, ຄະນະກຳມະການ 
ດ້ານການປະມົງ, ກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ 
ນ້ຳ.

ໜ້າ 1/1

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
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ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະດ້ານອົງກອນ
ການນຳໃຊ້ເຄ່ືອງມືການວິເຄາະອົງກອນເຂ້ົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈະຊ່ວຍໃຫ້
ນັກພັດທະນາສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງໂຄງສ້າງຂອງອຳນາດ, ກົດລະບຽບ, ການປະຕິບັດ, ນະໂຍບາຍ, ກິດຈະກຳ 
ແລະ ອິດທິພົນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. ການວິເຄາະອົງກອນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ກົນໄກຕ່າງໆ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ ແລະ ສົ່ງອິດທິພົນແນວໃດຕໍ່ກັບສາຍສຳພັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 
ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນແນວໃດຕໍ່ການບັນລຸໄດ້ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຫຼື ເພີ້ມຄວາມບໍ່ເທົ່າ 
ທຽມທາງດ້ານຍິງ-ຊາຍ. ນັກພັດທະນາໂຄງການສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າການສ້າງເຂື່ອນຈະສາມາດປະກອບ 
ສ່ວນ ແນວໃດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວ ເຊິ່ງນຳເອົາຜົນການປະເມີນເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈເພື່ອຮັບປະ 
ກັນການຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ຈຸດປະສົງ: ເຄື່ອງມືນີ້ຊ່ວຍໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນດ້ານອົງການຈັດຕັ້ງ, ຂະບວນການ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆທີ່ສົ່ງອິດ 
ທິພົນຕໍ່ສາຍສຳພັນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ. ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເກັບກຳກິດຈະກຳສັງຄົມ
ກ່ອນ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍການກວດສອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການວິເຄາະກວມເອົາຍິງ, ຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ຄຳຖາມຫຼັກ: ມີບໍລິການຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້/ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນປະຈຳ? ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິ 
ການ? ທ່ານໄດ້ຮ່ວມມືກັບໃຜ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດບໍ່ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງທ່ານ? ກິດຈະກຳຂອງ 
ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກົດລະບຽບ ຫຼື ກົດໝາຍບໍ່? ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແມ່ນກົດລະບຽບ ຫຼື 
ກົດໝາຍອັນໃດ ແລະ ທ່ານຮູ້ໄດ້ແນວໃດ? ເປັນລະບຽບ ຫຼື ກົດໝາຍທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ບໍ່? ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫລືບໍ່?

ເຄື່ອງມື: ການວິເຄາະອົງກອນ

ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງທີ 1

ກົມ ຫຼື 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົນໄກ ການພັວພັນກັບຊຸມຊົນ

ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ຊຸມຊົນ

ລັດ ແລະ 
ທ້ອງຖິ່ນ
ກົມກະສິກຳ ນັກສົ່ງເສີມ 

ກະສິກຳ
• ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການ 

ປູກເຂົ້າແບບສຸມ

• SRI trail
ກົມສຸຂະພາບ ຫມໍໃນສຸກສາລາ 

ແລະ ໂຮງຫມໍ
• ການໂຄສະນາ 

ຕ້ານພະຍາດ 
ໄຂ້ເລືອດອອກ

ກົມການປະມົງ ການຄົ້ນ ຄວ້າ 
ດ້ານການປະມົງ, 
ລະບຽບການ 
ປະມົງ

• ດຳລັດຍ່ອຍດ້ານ 
ການປະມົງ ຂອງຊຸມຊົນ, 

• ເຂດປ້ອງກັນ ສຳລັບປາຄ່າ 

ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ 
ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາ 
ກອນນ້ຳ

• EIA law

• ຄູ່ມືແນະນຳການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງຊຸມຊົນ 

ອົງການ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ

ຄະນະ 
ກຳມະການ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ 
ລະດັບຊາດ

• ແຜນງານ ການປະມົງ

• ການປະມົງ 
ໃນການສ້າງເຂື່ອນ 
ແບບຍືນຍົງ

• ຂະບວນການ ໃນການແຈ້ງ, 
ປຶກສາຫາລື ແລະ 
ຕົກລົງຮ່ວມກັນ

ນະໂຍບາຍ • ການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດຫມາຍ

ໜ້າ 1/2
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ຊຸມຊົນ
ຄະນະ 
ກຳມະການ 
ຄຸ້ມຄອງ 
ການປະມົງ 
ຂອງຊຸມຊົນ

ກົມ ການປະມົງ • ຂ້ໍຕົກລົງໃນການ 
ສ້າງວັງສະຫງວານ

• ການຕິດດ້ານການ 
ປະມົງທ່ີຜິດກົດໝາຍ ແລະ 
ດ້ານນະໂຍບາຍ

• ການຫາປາຕາມ 
ລະດູການ ແລະ 
ກົດລະບຽບການປະມົງ

ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ນ້ຳ ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ

• ການເຂົ້າເຖິງ 
ວິດຖ່າຍຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ສຸຂະອານາໄມ, 

• ການເຂົ້າເຖິງ ນ້ຳສະອາດ, 
ປ້ຳນ້ຳຂອງບ້ານ,

• ກຸ່ມບໍລິຫານ ປ້ຳນ້ຳ ແລະ 
ຊົນລະປະທານ

ອົງການຈັດ ຕັ້ງ 
ທາງສາສະໜາ

ວັດ
ຄູບາ
ແມ່ຊີ

• ການໃຊ້ ສາລາວັດເປັນ 
ບອ່ນປະຊຸມ

• ກິດຈະ ກຳ ທາງສາສະໜາ.
ກິດຈະກຳການ 
ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ຫຼື 
ກິດຈະກຳຕາມ ລະດູ ການ

ສະຫະກອນ 
ຊາວນາ

• ທະນາຄານ ເມັດພັນ 

ຕະຫຼາດ
ສະຫະພັນ 
ສີນເຊື່ອ

• ອັດຕາດອກເບັ້ຍ 
ໃນລະດັບບ້ານ

• ກົນໄກສີນເຊື່ອທາງ 
ໂທລະສັບມືຖື

ທະນາຄານ • ກົນໄກການ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ 
ໃຫ້ຊຸມຊົນ

• ດອກເບ້ຍ ເງິນກູ້ 
ທຸລະກິດ 
ກະສິກຳ

• ການຜະລິດກະສິກຳ 
ແບບມີສັນຍາ

ບໍລິສັດດ້ານ  
ພະລັງງານ 
ນ້ຳອື່ນໆ

ຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບ 
ພົວພັນກັບ 
ຊຸມຊົນ..
ພະນັກງານ 

• ແຜນການຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ. 
• ຄະນະກຳມະການ 

ຄຸ້ມຄອງເຂດ ອ່າງໂຕ່ງ
• ກົດລະບຽບ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງ
• ກົນໄກການ ຮັບຂໍ້ຮ້ອງທຸກ

ບໍລິສັດ 
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
ພົວພັນກັບ 
ຊຸມຊົນ.. 
ພະນັກງານ

• ກົນໄກການ ຮັບຂໍ້ຮ້ອງທຸກ  
• ກອງທຶນຊຸມຊົນ

ບັນດາຜູ້ໃຫ້ 
ກູ້ຢືມເງິນ

• ສະມາຊິກ ຊຸມຊົນ
• ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນ 

ຈາກພາຍນອກ

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ບາດກ້າວທີ 3: ກຳນົດບັນທີີ່ຈະເກີດຈາກ
ການສ້າງເຂື່ອນ
ຫລັງຈາກມີການວິເຄາະບັນຫາ, ນັກພັດທະນາໂຄງການຄວນ 
ມີຄວາມເ ຂ້ົ າໃຈ ຢ່າງ ຊັດເຈນກ່ ຽວ ກັບ ຂີດຄວາມສາ 
ມາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການ 
ປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການສ້າງເຂື່ອນ. ໃນຂັ້ນຕອນ 
ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ສາມາດສັນນິຖານໄດ້ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບສະພາບຊັບສິນ 
ຊຸມຊົນ, ຊັບພະຍາກອນ, ຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງ 
ຍິງ ແລະ ຊາຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເອື້ອ 
ອຳນວຍຂະບວນການໃນການພິສູດຂ້ໍສັນນິຖານດ່ັງກ່າວ 
ໂດຍການທົດລອງກັບຊຸມຊົນ, ກຸ່ມຍິງ ແລະ ຊາຍ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າແມ່ນເປັນໂຄງການ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານດ້ານທຳມະຊາດຂອງລະ
ບົບແມ່ນ້ຳມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິຜົນກະທົບຈະ 
ມີຂອບເຂດກວ້າງກວ່າຂອບເຂດເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງນ້ຳ. ແນ່
ນອນວ່າຜົນກະທົບບາງຢ່າງຈະເປັນຜົນກະທົບໃນດ້ານບວກ 
ແຕ່ບາງຢ່າງກໍເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບທ່ີກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍບັນ
ດາຊຸມຊົນທີ່ອີງອາໃສແມ່ນ້ຳ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນການ 
ດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ.

ການເຂົ້າໃຈໄດ້ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີການຊອກຫາວິທີ 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນຂັ້ນ 
ຕອນການອະນຸມັດການສ້າງເຂື່ອນ. ດັ່ງນັ້ນການເຂົ້າໃຈຢ່າງ 
ລະອຽດວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີ ຄວາມກ່ຽວພັນແນວໃດ 
ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສາຍສຳພັນໃນຊຸມຊົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນສະທ້ອນຈາກໂຄງການແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໜຶ່ງຂອງ 
ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນບາດກ້າວນີ້, ທ່ານສາມາດເຮັດແບບໂດດ 
ດ່ຽວ ຫຼື ດຳເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບບາດກ້າວທີ 2.

ບັນຫາທີຍິງ ແລະ ຊາຍມັກພົບພໍ້ໃນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນປະ
ກອບດ້ວຍ:

• ການຖືກບັງຄັບ ຫຼື ບໍ່ສະໝັກໃຈໃນການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ

• ການສູນເສຍຊັບສິນ ເຊັ່ນ: ເຮືອນ, ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ, ສວນ 
ຄົວ, ເລົ້າເຂົ້າ, ສະຖານທີ່ປຸກສ້າງຂອງຊຸມຊົນ

• ການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນການຜະລິດ

• ການປ່ຽນແປງຄຸນນະພາບນ້ຳ

• ມົນລະພິດ (ອາກາດ, ສຽງ, ນໍ້າ, ດິນ)

• ການສູນເສຍດ້ານການປະມົງ: ເຂື່ອນກີດຂວາງເຮັດໃຫ້ປາ
ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຢູ່ຕາມທຳມະຊາດໄດ້, ເຊິ່ງຈະນຳ 
ໄປສູ່ຫລຸດລົງຂອງປາ, ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຫຼຸດລົງຍ້ອນການຜັນ
ນ້ຳເຂົ້າໃນການຜະລິດໄຟຟ້າໃນເຂື່ອນ.

• ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບປະກອບມີຫຼາຍດ້ານເຊ່ິງລວມທັງ 
ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາທີ່ເກີດ
ຂ້ຶນຈາກການໃຊ້ແຮງງານເຊ່ັນພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສຳ
ພັນ;

• ມີຄວາມສ່ຽງການລະເມີດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານ 
ເພດ; ແລະ 

• ການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ສະຖານທີ່ດ້ານວັດທະນະທຳ 
ແລະ ຄວາມກ່ຽວເນື່ອງກັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ

ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ, ການສ້າງເຂື່ອນຈະຊັກນຳຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່
ຢູ່ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຄວາມສ່ຽງ
ບາງຢ່າງແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ:

• ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບ ແລະ ບໍລິມາດຂອງນ້ຳ 
ເຊ່ິງຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບລະບົບທຳມະຊາດເຊ່ັນ: 
ເຂດທະເລສາບຂະເຫມນ (ກຳປູເຈຍ), ເຂດປາກ 
ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ພື້ນທີ່ການປະມົງທາງເໜືອຂອງ 
ປະເທດໄທ

• ການປ່ຽນແປງຂອງຕະກອນ ແລະ ສານອາຫານທີ່ 
ໄຫຼວຽນຜ່ານລະບົບ, ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນສະທ້ອນ 
ແນວໃດຕໍ່ພື້ນທີ່ດິນທາມຫຼືບຶງ, ການເຮັດກະສິກຳທາງ 
ແມ່ນ້ຳຕອນລຸ່ມ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງປາກແມ່ນ້ຳ 
ຂອງ ແລະ ການກະສິກຳ

• ການກີດຂວາງຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປະສົມພັນ 
ຂອງປາລະຫວ່າງເຂດທະເລສາບຂະເຫມນ ແລະ ລະ 
ບົບນ້ຳສາຂາໃນຕອນເທິງ.
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ໃນບາດກ້າວນ້ີທ່ານຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆທ່ີມີອິດ
ທິພົນຕໍ່ກັບໂຄງການ ແລະ ບັນດາແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະ 
ທົບຕໍ່ໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບທີ່ຊຸມຊົນຈະໄດ້
ຮັບ.

ຜົນກະທົບດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີຊຸມຊົມຊົນຈະໄດ້ປະສົບເຊ່ິງ 
ເກີດມາຈາກໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ. ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ແບກຮັບ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການ (WCD 2000). ການ 
ປ່ຽນແປງຕ່າງໆທ່ີມາຈາກໂຄງການຈະສ້າງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍກັບ
ສາຍສຳພັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດ ພາຍໃນຊຸມຊົນ 
ແລະ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ. ໂດຍປົກກະຕິໂຄງສ້າງຂອງຊຸມຊົນ 
ຈະຖືກກະທົບ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຍຸດທະສາດໃນການດຳລົງຊີວິດ 
ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ. ການຍ້າຍຖິ່ນຖານຈະເຮັດພວກ 
ເຂົາຖືກຍ້າຍຈາກທີ່ດິນຂອງບັນພະບູລຸດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດ 
ການສູນເສຍວັດທະນະທຳທີ່ຕິດພັນກັບພູມລຳເນົາ ແລະ ຊັບ 
ສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກມີການຄົ້ນຄິດເບິ່ງວ່າການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່
ໂຄງການຈະສ້າງນ້ັນມີສາຍເຊ່ືອມໂຍງກັນແນວໃດກ່ໍຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ເຫັນວ່າຈະສາມາດຫລີກເວັ້ນຄວາມສ່ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດແນວໃດ. ໃນນີ້ຕ້ອງມີການພິຈາ 
ລະນາບັນດາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງກົງ ແລະ ບັນ
ດາຜົນກະທົບທາງອ້ອມທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນກັບຊຸມຊົນທ່ີອາ 
ໃສຢູ່ນອກຂອບເຂດເຂື່ອນ.

ຍິງ ແລະ ຊາຍໃນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ເກີດຄວາມເຂ້ົົາໃຈເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບ 
ທຸກໆບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການ.

ຄວນມີການພິຈາລະນາເບ່ິງວ່າໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າຈະມີ 
ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ກັບ:

• ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສຳພັນດ້ານອຳນາດໃນຊຸມ 
ຊົນ

• ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ

• ການແບ່ງງານ ແລະ ພາລະຫນ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງ (ພິຈາລະນາ 
ວຽກທີ່ໄດ້ເງິນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເງີນ)

• ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນຂອງແມ່ 
ຍິງ, ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ (ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ)

• ໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະບວນການຈັດຕ້ັັງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ສະຖານະຂອງແມ່ຍິງເປັນແນວໃດ, ຫຼື ຄວນເປັນແນວໃດ? 
ແລະ ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການປະເມີນຜົນ ແລະ  
ການຕັດສິນໃຈໃນໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ແລະ

• ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການ 
ບໍລິການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ
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ເຄື່ອງມື: ແບບຟອມບັນທຶກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາ

ແບບຟອມບັນທຶກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ບັນຫາ

ຫົວຂໍ້/ຜົນກະທົບ ບັນຫາ ການແກ້ໄຂ

ຜູ້ຊາຍ ແມ່ຍິງ ຊຸມຊົນ

ສິ່ງແວດລ້ອມ

ສັງຄົມ

ເສດຖະກິດ

ອື່ນໆ

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual

ໜ້າ 1/1
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ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

ການນຳໃຊ້ລາຍການກວດສອບ ເພື່ອເລີ້ມຂະບວນ 
ການປະເມີນ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະເປັນປະ           
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງໂຄງການ ໃນຫລາຍ 
ຂະບວນການເຊັ່ນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີສ້າງ 
ຂະແຫນງການຫນຶ່ງຂຶ້ນສະເພາະ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ 
ດ້ານການກວດກາວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສະ 
ໜັບສະໜູນພະນັກງານຂອງພວກເຂົາໃນ “ການປະ 
ຕິບັດນະໂຍບາຍ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຫນ້າ 
ວຽກຂອງຕົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງ 
ການຂອງພວກເຂົາ ‘ບໍ່ສ້າງບັນຫາ’ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດແກ່ການສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າໃຫ້ແກ່ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ. ລາຍການກວດກາຕ່ໍໄປນີ້ແມ່ນຕົວ 
ແບບທ່ີດີທ່ີມີເນ້ືອໃນກວມເອົາບັນຫາດ້ານຄວາມ     
ສ່ຽງຕ່າງໆໃນການສ້າງເຂື່ອນໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ. 

ການປະມົງ

ຜົນການສຶກສາທ່ີບ່ໍດົນມານ້ີຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າ 
ແລະ ພັດທະນາດ້ານການປະມົງຂອງລັດຖະບານປະ
ເທດກຳບູເຈຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ

“ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ
ນ້ຳ, ໂດຍສະເພາະປາ ເຊິ່ງແມ່ນສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ສານອາຫານຫຼັກຂອງຄົນກຳບູເຈຍ. ຈາກການ 
ສຶກສາເຫັນວ່າ ປາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳແມ່ນ 
ໄດ້ສະໜອງ: ສັດນ້ຳເພ່ືອການບໍລິໂພກ 76%,  
ໂປຣຕີນ 37%, ທາດເຫຼັກ 37% ແລະ ໄຂມັນ 
28% ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ ຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ. 
ຂະແໜງການປະມົງແມ່ນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ, 
ແຫຼ່ງໂປຣຕີນ ແລະ ທາດເຫຼັກສຳລັບຄົນໃນປະເທດ 
ກຳບູເຈຍ..... ການສ້າງເຂື່ອນໃນສາຍນ້ຳຫຼັກຈະສ້າງ 
ຜົນກະທົບທີ່ ຮຸນແຮງໃຫ້ກັບແຫຼ່ ງສານອາຫານ 
ດັ່ງກ່າວ.... ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາແມ່ນ 
ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຂາດທາດໂປຣຕີນເພາະ 
ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງ 
ງານ, ໂປຣຕີນ, ໄຂມັນ ແລະ ທາດເຫຼັກສູງກວ່າກຸ່ມຄົນ 
ອື່ນໆ”(IFREDI 2013, p.1-2)

ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ, ການປະມົງແມ່ນກິດຈະກຳສຳຄັນໃນ
ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເສດຖະກິດແບບກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ. 
ການປະມົງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນດ້ານການຮັບປະກັນ 
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສານອາຫາຍ. ໃນລະບົບແມ່ 
ນ້ຳຂອງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ 
ກັບວົງຈອນຊີວິດຂອງປາຫຼາຍຊະນິດ. ເຂື່ອນຈະປິດ 
ກັ້ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປາ, ບັນຫາ 
ໃຫຍ່ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການສ້າງເຂື່ອນແມ່ນ້ຳ 
ຂອງແມ່ນຜົນກະທົບຕ່ໍການເດີນທາງຂອງປາຈຳ 
ນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫລາຍຊະນິດພັນ, ແລະ 
ປະສິດທິພາບຂອງຄັນໄດປາຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງສາຍຫລັກ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 
ເຂດແມ່ນ້ຳສາຂາຈຳນວນຫນຶ່ງເຊັ່ນ: ເຂດແມ່ນຳ້ເຊ
ຊານທາງຕອນລຸ່ມພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງ
ປະເທດກຳບູເຈຍ. ໂຄງການຈະສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບ
ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ວິທີການບໍລິຫານການນຳໃຊ້ນ້ຳ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຫຼືບໍ່? ນັກພັດທະນາຄວນ 
ພິຈາລະນາເຖິງດ້ານບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເຂື່ອນຈະສ້າງຜົນກະທົບອັນໃດ 
ແດ່ໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ:

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳເພື່ອ 
ການປະມົງ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມເຂດປ່າທາມ 
ແລະ ບຶງສຳລັບການປະມົງ

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການແປຮູບປາ ( ເຊັ່ນ: 
ການເຮັດ prahok13)

ການຕະຫຼາດຂອງປາ

ການຈັບປາ, ຫາປາ ແລະ ນຳໃຊ້ສັດນ້ຳຊະນິດ 
ອື່ນໆໃນບຶງ, ນາ, ໜອງ.

ການລ້ຽງປາ- ການລ້ຽງສັດນ້ຳ

ແມ່ນໃຜຄວບຄຸມການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນ
ໃນການປະມົງສ່ວນລວມ ແລະ

ການປັບຕົວຂອງສ່ິງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖ່ິນຕ່ໍກັບ 
ການຫາປາ ແລະ ການແຜ່ພັນປາ

13.“Prahok” ແມ່ນຊື່ຂອງປາແດກໃນປະເທດກຳປູເຈຍ, ເຊິ່ງເປັນຊັບພະຍາກອນຫຼັກທີ່ສະຫນອງໂປຣຕີນໃຫ້ຄົນກຳບູເຈຍ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະສຳລັບຄົນທຸກຈົນ.

ໜ້າ 1/3
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ການກະສິກຳ

ການຜະລິດກະສິກຳແມ່ນພ້ືນຖານການດຳລົງຊີວິດໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືກກະທົບ ແລະ 
ປ່ຽນແປງໄປຍ້ອນການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ລະບົບການ 
ດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນ. ຄວນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ 
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຍິງ-ຊາຍເພື່ອຫີຼກລ້ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ຄວນໃຫ ້
ຄວາມສຳຄັນວ່າໂຄງການມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍກັບການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງແນວໃດ ລວມທັງການຄວບຄຸມ 
ແລະ ອຳນາດໃນການຜະລິດກະສິກຳ. ຄວນພິຈາລະນາ 
ເຖິງ:

ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນຕ່ໍການເຮັດສວນຂອງ 
ຄອບຄົວ

ການເຂ້ົາເຖິງດິນແຄມນ້ຳໃນເວລານຳ້ລົງໃນລະດູແລ້ງ 
ເພື່ອເຮັດສວນ

ໃຊ້ທີ່ດິນສຳລັບການລ້ຽງສັດ

ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສຳລັບການປູກຝັງ

ການນຳໃຊ້ບຶງ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນທາມ ສໍາລັບການຜະລິດ 
ກະສິກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

ການໃຊ້ທີ່ດິນສຳລັບການເຮັດໄຮ່; ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ 
ການຖາງປ່າ, ປູກ, ບົດລະບັດຮັກສາ ແລະ ເກັບກ່ຽວ

ບົດບາດໃນການປູກພືດສວນຄົວ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ແລະ 
ກິດຈະກຳອື່ນໆໃນການແຜ່ພັນຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການເກັບ 
ກ່ຽວ

ການລ້ຽງສັດ

ກົດລະບຽບ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງວັດທະນະທຳໃນການນຳ
ໃຊ້ລະບົບນິເວດສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ; ແລະ 

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ

ເຂດອ່າງໂຕ່ງ

ການສ້າງເຂື່ອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະປິດກັນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອບເຂດອ່າງໂຕ່ງດ້ານເທິງຂອງ 
ເຂື່ອນ, ການປ້ອງກັນອ່າງໂຕ່ງໂດຍຫຼີກລ້ຽງການຕັດ 
ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເກີນຂອບເຂດຈະ    
ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ຜົນ 
ກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍຄຸນນະພາບນ້ຳທ່ີຢຸູໃນອ່າງເກັບນ້ຳ 
ແລະ ໂຮງໄຟຟ້າ. ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນຈະນຳໃຊ້ 
ແລະ ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທີ່ດິນ 

ທີ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແນວໃດ, ຄວນມີ 
ການພິຈະລະນາເຖິງແຮງງານທີ່ຖືກຮັບຈ້າງ ແລະ ບໍ່ຖືກ 
ຮັບຈ້າງ. ຕົວຢ່າງ:

ການຊອກຫາອາຫານເພ່ືອການບໍລິໂພກພາຍໃນ 
ຄອບຄົວ

ການລ່າສັດຈາກປ່າ

ການເກັບກຳເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອຂາຍ, ບໍລິໂພກ 
ຫຼື ແລກປ່ຽນ

ການເກັບຟືນ

ກິດຈະກຳພື້ນເມືອງ ຫຼື ກິດຈະກຳດ້ານວັດທະນະທຳ 
ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພື້ນທີ່ດິນປ່າໄມ້ ຫຼື ເຂດສະເພາະເຈາະຈົງ
ໃດໜຶ່ງໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ

ການເຮັດໄຮ່ ເຊິ່ງລວມທັງບົດບາດໃນການຖາງ, 
ປູກ, ຮັກສາ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດ ແລະ

ພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້ຕາມລະດູການ, ຕົ້ນໄມ້ ຫຼື ສ່ິງທີ່ມີຊີວິດ 
ແລະ ທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ສຳລັບການປູກພືດແບບໝູນວຽນ 
ໃນແຕ່ລະປີ  ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້

ອ່າງເກັບນ້ຳ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວລະບົບການສ້າງເຂ່ືອນຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີອ່າງເກັບນ້ຳ ເຊິ່ງມັກເຮັດໃຫ້ລະດັບ 
ແມ່ນຳ້ສູງຂຶ້ນ (ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການ 
ຂອງເຂື່ອນ ບາງຄ້ັງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳ ລຸ່ມເຂື່ອນ 
ລຸດລົງ ແລະ ການຂຶ້ນລົງຂອງນ້ຳບໍ່ເປັນປົກກະຕິອີງ 
ໃສ່ນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກຈາກເຂື່ອນ). ທັງນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ 
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແມ່ນ້ຳທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານ 
ເທິງຂອງເຂື່ອນມີການປ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການ 
ສູນເສຍ ດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ມີມາກ່ອນຕາມລະດ ູ
ການຂອງແມ່ນ້ຳຢູ່ເຂດນ້ຳຕື້ນ, ເຂດນ້ຳໄຫຼ, ຫາດຊາຍ,  
ເຂດນ້ຳເລິກ, ນ້ຳຖວ້ມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ການຖ້ວມຂອງນ້ຳ 
ໃນປ່າຕາມລະດູການ ແລະ ເຂດດິນທາມ/ບຶງ. ການ 
ສ້າງບ່ອນເກັບນ້ຳໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບແບບທາງດ້ານ 
ອຸທົກວິທະນາມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໂດຍປົກກະຕ ິ
ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳມີຄວາມເຢັນ (ເນື່ອງຈາກຄວາມເລິກ),  
ນ້ຳຂາດອົກຊີເຈນ ແລະ ການໄຫລຂອງນ້ຳບໍ່ເປັນປົກ 
ກະຕິ ຍ້ອນຂຶ້ນກັບຕາມຕາຕະລາງການປ່ອຍເຂື່ອນ.  
ຕົວຢ່າງ, ນ້ຳຈະຖືກກັກເກັບ ແລະ ປ່ອຍເພື່ອການຜະລິດ 
ໄຟຟ້າ. ນໍ້າຈະຖືກປ່ອຍເຂົ້າໂຮງປັ່ນໄຟ ແລະ ຖືກ 
ປ່ອຍອອກສູ່ແມ່ນໍ້າອື່ນໆ. (ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະ 
ບົບແມ່ນ້ຳໃຫມ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳເກົ່າຫຼຸດ
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www.oxfam.org.au/giamanual
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ລົງ). ປາແມ່ນຈະຖືກປິດ ກັ້ນການເຄ່ືອນຍ້າຍຂຶ້ນລົງ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານຄວາມເລິກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ 
ໃໝ່ໃນອ່າງເກັບນ້ຳດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນບ່ໍເໝາະສົມກັບປາ
ຫຼາຍຊະນິດ. ດັ່ງທ່ີໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ການປ່ຽນ 
ແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດນີ້ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບ ໃຫ້ແກ່ 
ການກະສິກຳ, ການປະມົງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ 
ນຳໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມໃນອ່າງໂຕ່ງ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການນຳໃຊ້ 
ແລະ ຄວບຄຸມ ພ້ອມທັງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບແມ່ນ້ຳ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳລະຫວ່າງແມ່ຍິງ, ຜູ້ 
ຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນແມ່ນສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເຂ່ືອນຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ຕ່ໍກັບລະ
ບົບນິເວດແຄມນ້ຳຕາມທຳມະຊາດ? ແລະກະທົບຕໍ່ 
ຍິງ ແລະ ຊາຍ ທ່ີນຳໃຊ້ລະບົບນິເວດດັ່ງກ່າວນັ້ນ 
ແນວໃດ?

ຍິງ ແລະ ຊາຍຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ 
ເຂດອ່າງເກັບນຳ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ພວກເຂົາຈະມີສິດໃນ 
ການນຳໃຊ້ສັດນ້ຳຕ່າງໆຫຼືບໍ່?

ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງນ້ຳຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບແນວໃດ ແລະ ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່
ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳ?

ຜູ້ຄົນຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກເຂດອ່າງ 
ເກັບນຳ້ຫຼືບໍ່?ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນຄວນໄດ້ 
ຮັບການປຶກສາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າ 
ເຖິງທີ່ດິນ, ນໍ້າ ແລະ ຂອບເຂດດິນແດນຂອງພວກ 
ເຂົາ. ພວກເຂົາມີສິດໃນການຕົກລົງຢ່າງອິດສະລະ
ໃນການໃຫ້ອານຸຍາດ ຫລື ບໍ່ໃຫ້ອານຸບາດໃນການ 
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນເອງ.

ເຂດລຸ່ມນຳ້

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບັນຫາດ້ານສະພາບແວດລ້ອມເຂດ 
ລຸ່ມນຳ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເຂື່ອນຕໍ່ການດຳລົງຊີ 
ວິດຂອງຄົນມັກຖືກມອງຂ້າມ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ປະເມີນ. ເຂື່ອນຈະປິດກັ້ນການເຄ່ືອນຍ້າຍຂຶ້ນລົງ 
ຂອງປາ, ມັນຈະປິດກ້ັນການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ  
ແລະ ສານອາຫານຈາກເຂດພູດອນຫາ ພື້ນທີ່ດິນ 
ທາມຫຼບືງຶທ່ີຢູດ່າ້ນລຸມ່ຂອງອາ່ງນຳ້ ແລະ ປາກແມນ່ຳ້.  
ເຂື່ອນຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫລວຽນຂອງນ້ຳ ສະເຫມີຕົ້ນ 
ສະເຫມີປາຍ, ຫລຸດຜ່ອນ ຫລື ລຶບລ້າງລະບົບການ 
ເກີດນ້ຳຖ້ວມຕາມລະດູການ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃນ 
ທະເລສາບຂະເຫມນໄຫລຍ້ອນກັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ 
ເກີດນ້ຳຖ້ວມໃນເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າໃນລະດູຝົນ. ສິ່ງເລົ່າ 

ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນສູງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຍິງ ແລະ 
ຊາຍໃນເຂດແມນ່ຳ້ຂອງ. ສະນັນ້ຈຶ່ງຕອ້ງມີຄວາມເຂົາ້ 
ໃຈ ທ່ີຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທ່ີຈະເກີດຂ້ືນ         
ຈາກການສ້າງເຂ່ືອນຕ່ໍສະພາບແວດລ້ອມເຂດລຸ່ມ 
ເຂື່ອນເຊິ່ງກວມເອົາຫລາຍປະເທດ, ຫລາຍກຸ່ມຄົນ 
ທີ່ນຳໃຊ້ພາສາຕ່າງກັນ. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ປະ 
ກອບດ້ວຍ:

ຜົນກະທົບຂອງການອອກແບບເຂື່ອນ ແລະ ແຜນ 
ການປັ່ນໄຟຟ້າເຂື່ອນຕໍ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳ? ຜົນກະ 
ທົບດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແນວໃດໃນແຕ ່
ລະລະດູ? ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນ 
ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳ ແລະ ແມ່ນ້ຳ 
ຂອງ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນແນວໃດ? 
ໄດ້ມີການພິຈາລະນາແລ້ວບ່ໍວ່າການປ່ຽນແປງເຫ່ຼົາ 
ນີ້ຈະສົ່ງຜົນ ສະທ້ອນແນວໃດຕໍ່ກັບຄວາມ ຕ້ອງການ 
ຂອງຄົນພິການ ຫຼື ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຕອ້ງການສະ 
ເພາະໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາ 
ກອນ ແລະ ຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ?

ປະຊາຊົນຈະສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບ 
ພະຍາກອນ ໃນການຜະລິດຫລືບໍ່?

ການໄຫຼຂອງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳແມ່ນມີແນວໂນ້ມ ເຮັດ 
ໃຫ້ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແມ່ນ້ຳ ມີການ 
ປ່ຽນແປງ ຫຼືບໍ່ໃນແຕ່ລະວັນ ຫຼື ແຕ່ລະລະດູການ?

ການບໍລິຫານເຂ່ືອນສ່ົງຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ການ 
ໄຫຼຂອງແມ່ນ້ຳມີການປ່ຽນແປງຫຼືບໍ? ມັນມີການ 
ກ່ຽວພັນກັບດີນແຄມນ້ຳ, ດິນທາມຫຼືບຶງ, ແລະ ລະ 
ບົບທຳມະຊາດ ແລະ ການຜະລິດແນວໃດ?

ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບແມ່ນ້ຳມີແນວໂນ້ວທ່ີຈະ 
ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳດ້ານວັດທະນະທຳສູນຫາຍໄປ.
ຫລື ກິດຈະກຳທາງສັງຄົມ, ການເຂົ້າເຖິງທຳມະຊາດ 
ຫລື ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ( ເຊັ່ນວ່າ: ການເຮັດໃຫ ້
ແມ່ນ້ຳບໍ່ປອດໄພ ສຳລັບການຂົນສົ່ງເພາະນ້ຳໄຫຼ 
ແຮງ) ມີການຢຸດສະງັກ ຫຼື ບໍ່? ຫຼື ຈະເກີດມີສິ່ງທີ່ບໍ່ສາ
ມາດຄາດເດົາໄດ້ທາງ ທຳມະຊາດຂອງແມ່ນ້ຳທີ່ຈະ 
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ແມ່ 
ຍິງ ໃນການນຳໃຊ້ນ້ຳຫຼືບໍ່?

ລະບົບຂອງນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີອັນຕະລາຍໃນ
ການນຳໃຊ້ແຄມນ້ຳບໍ່? ການເຮັດສວນຄົວ ແລະ 
ການເກັບຮັກສາເຮືອ ແລະ ເຄື່ອງມືຫາປາຕ່າງໆບໍ?

ຜູ້ຄົນຈະສູນເສຍບ້ານເຮືອນ, ທີ່ດິນສຳລັບການເຮັດ 
ກະສິກຳ ຫຼື ທີ່ດິນຂອງຊຸມຊົນຈາກການສ້າງເຂື່ອນ 
ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າຫຼືບໍ່? (ເຊັ່ນວ່າການໄຫຼຂອງກະ 
ແສນ້ຳສູງຂື້ນໃນເຂດລຸ່ມໂຮງໄຟຟ້າ)

ໜ້າ 3/3

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
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ບາດກ້າວທີ 4: ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ
“ເມ່ືອເຂ່ືອນສາມາດປັບປຸງມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດໃນ 
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ມັນຈະເປັນຜົນດີໃນການສ້າງຄວາມ 
ຍຸດຕິທຳດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ” [WCD 2000, ຫນ້າທີ.116] 

ຫລັງຈາກໄດ້ມີການວິເຄາະຂໍ້ມູນພື້ນຖານ, ເກັບສະຖິຕິແຍກ 
ເພດ ແລະ ກໍານົດບັນຫາທີ່ໂຄງການຈະສ້າງຂຶ້ນໃນມູມມອງ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນໂອກາດ ອັນ
ດີໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ 
ສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າໂຄງການຈະຕອບສະ
ຫນອງແນວໃດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ. 

ຈະມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ທ່າແຮງຂອງໂຄງການໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

ເພື່ອປະເມີນດ້ານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ໂຄງການຈະຕ້ອງປະ 
ເມີນ:

• ສ່ິງທ່ີແມ່ຍິງຕ້ອງການເພ່ືອຊ່ວຍເຂົາເຈ້ົາດ້ານບົດບາດ 
ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ (ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະດ້ານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ).

• ສ່ິງທ່ີແມ່ຍິງຕ້ອງການເພ່ືອນຳສູ່ການປັບປຸງດ້ານໂຄງ 
ສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເທົ່າທຽມກັນ 
ຫລາຍຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ (ມີຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມສົນໃຈ 
ຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫຍັງແດ່?).

ໃນທິດທາງດ່ັງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ເຂ່ືອນມີທ່າແຮງໃນການ 
ເຮັດບົດບາດປ່ຽນແປງສາຍພົວພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເທົ່າທຽມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເພື່ອ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ແທດເຫມາະກັບສະພາບວັດ 
ທະນາທຳຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການກຳນົດຍຸດທະສາດດ້ານ 
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍຮູບແບບທີ່ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ. ໂຄງການສາມາດຈັດສັນງົບປະມານໃນການ 
ກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮູ້ໄດ້ເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ຖ້າ
ມີການປຽບທຽບການລົງທືນໃສ່ກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວກັບເປ້ົາ 
ຫມາຍລວມຂອງໂຄງການຈະເຫັນວ່າການລົງທືນມີປະສິດທິ
ຜົນສູງ ເພາະໃຊ້ງົບປະມານຫນ້ອຍ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບ 
ໃບອານຸຍາດດ້ານສັງຄົມໃນການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

ສ່ິງທ່ີບ່ໍຄວນເຮັດແມ່ນການທ່ີປ່ອຍໃຫ້ທ່ີປຶກສາເປັນຜູ້ກຳນົດ 
ວ່າແມ່ຍິງຕ້ອງການຫຍັງແຕ່ໂຄງການຄວນເອ້ືອອຳນວຍ 
ຂະບວນການ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເພດຍິງໃນການປະກອບ 
ຄຳຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄຽງຄູ່ກັບເພດຊາຍ. ຄວນເຮັດ 
ໂດຍກວມເອົາຊົນເຜົ່າຕ່າງ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງຄົນພື້ນເມືອງທັງຍິງ ແລະ ຊາຍເປັນທີ່ເຂົ້າ 
ໃຈຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມໃນການຂະບວນ 
ການນ້ີເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍທ່ີມີຄວາມ       
ຫຍຸ້ງຍາກເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມນຳຢ່າງ 
ຫ້າວຫັນເຊັ່ນ: ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຄົວເຮືອນ ກັບຄອບຄົວ
ທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວ ຫລື ຄອບຄົວທີ່ມີຄົນພິການ.

ລາຍການກວດສອບຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ

ທ່ານໄດ້ແປເອກະສານຕ່າງໆເປັນພາສາທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ຮູບ ແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳ
ລັບແມ່ຍິງໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນຊາຍຫລືຍັງ?

ທ່ານໄດ້ເຮັດກອງປະຊຸມສະເພາະກຸ່ມແມ່ຍິງສະ 
ເພາະບໍ່?

ທ່ານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະແມ່ຍິງໂດຍ 
ໃຫ້ມີແມ່ຍີງຈາກຫລາຍຊົນເຜົ່າ, ຫລາຍໄວ ແລະ 
ຫລາຍລະດັບເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ? ທ່ານ 
ຫມ້ັນໃຈບ່ໍວ່າຄຳຄິດເຫັນຂອງແມ່ຍິງໃນທຸກໆກຸ່ມ 
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບການສະເຫນີ 
ໃນກອງປະຊຸມ?

ທ່ານມີຜູ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມທີ່ເປັນເພດຍິງບໍ່? ທ່ານ 
ມີແມ່ຍິງໃນທີມງານທີ່ມີພື້ນຖານດ້ານພາສາ ແລະ 

ວັດທະນາທຳບໍ?

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມທ່ີມີ 
ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍບໍ?

ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນການລາຍງານ ແລະ ທົບທວນ 
ຂະບວນການ E/SIA ຫລື ຂະບວນການປະເມີນຜົນ 
ກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍບໍ?

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມໂມງເວລາ ແລະ ລະດ ູ
ການທີ່ເຫມາະສົມກັບແມ່ຍິງ ໂດຍພິຈາລະນາຫນ້າ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງແມ່ຍິງ?

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງແມ່ຍິງ ຫລື ການນຳຂອງແມ່ຍິງ 
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປຶກສາຫາລື ແລະ ຂະ 
ບວນການຕັດສິນໃຈບໍ່? 

ໜ້າ 1/1

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການແມ່ນສຶກສາຄວາມຕ້ອງການ 
ພື້ນຖານຂອງແມ່ຍິງ ແຕ່ຄວນຄຳນຶງເຖິງສະຖານະ ແລະ ອຳ 
ນາດທາງສັງຄົມດ້ວຍ. ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຫມາຍເຖິງ 
ສິ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງເຮັດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ສິ່ງ 
ນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍສຳພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນປະຈຸບັນໄດ້ 
ຮັບການບູລະນະຮັກສາ. 

ຍຸດທະສາດ້ານຄວາມສົນໃຈຕ່ໍບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈະກຳນົດ
ສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍແມ່ຍິງໃນການເພິ້ມອຳນາດ ແລະ ການຄວບ 
ຄຸມຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນສັງຄົມທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່. ຍຸດທະສາດດັ່ງ 
ກ່າວແນ່ໃສ່ຊ່ວຍແມ່ຍິງທີ່ມີອຳນາດ ແລະ ສະຖານະທາງສັງ 
ຄົມດ້ອຍກວ່າເພດຊາຍ ເພື່ອແນໃສ່ສົ່ງເສີມສິດຂອງແມ່ຍິງ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງອຳນາດໃນຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ  
ສັງຄົມທີ່ມີການຈຳກັດສິດຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເທົ່າ 
ທຽມຫລາຍຂຶ້ນ.

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານ 
ຄວາມໃຈຂອງແມ່ຍິງຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການເຫັນໄດ້ຜົນກະ 
ທົບຂອງຕົນຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຈະຫລີກເວັ້ນການເພີ້ມຄວາມບໍ່ເທົ່າ 
ທຽມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນແນວໃດເພື່ອ 
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າບໍລິສັດເຂົ້າໃຈໄດ້ທັງດ້ານຄວາມຕ້ອງການພື້ນ 
ຖານ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງແລ້ວ, ມັນຈະເປັນປະ 
ໂຫຍດຕ່ໍຂະບວນການຕ່າງໆຂອງໂຄງການທ່ີມີການກຳນົດ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ວິທີການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. 

ເມື່ອນຳໃຊ້ປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງມືອື່ນໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືເກັບ 
ກຳຂໍ້ມູນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄອບຄຸມ ແລະ ການປະ 
ເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະ 
ນັກງານໂຄງການ ສາມາດກຳນົດໂອກາດ ແລະ ກິດຈະກຳ 
ເຊີງຍຸດທະສາດຕ່າງໆໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການຕໍ່ລອງ ແລະ ວາງກອບກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະ 
ໂຫຍດ ຫລື ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກຳນົດທາງເລືອກດ້ານການຍົກ
ຍ້າຍຖີ່ນຖານແບບບໍ່ເຕັມໃຈ ແລະ ໂຄງການຟື້ນຟູຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຕ່າງໆ.

ຫລາຍໆໂຄງການທ່ີມີການຕັດສິນໃຈບົນພ້ືນຖານການຕ່ໍລອງ 
ລະຫວ່າງບໍລິສັດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈະໄດ້ປະ 
ໂຫຍດຈາກການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ. ເມື່ອມີການດໍາເນີນການປະເມີນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດເຫັນໄດ້ຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ.
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ເຄ່ືອງມືໃນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈເຊີງຍຸດທະສາດ

ຈຸດປະສົງ: ເຄື່ອງມືນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາບປະຈຸບັນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນ 
ນັ້ນຄວນພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງດ້ານຄວາມສົນໃຈ, ສະຖານະພາບ, ແລະ 
ອຳນາດຂອງແມ່ຍິງໃນຄົວເຮືອນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບມາກ່ອນຫນ້າຈາກເຄື່ອງມືອື່ນໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານ 
ກິດຈະກຳໃນສັງຄົມ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມ ໂດຍສາມາດຄົ້ນຄວ້າ 
ແລະ ສົນທະນາກັບຍິງ ແລະ ຊາຍຕື່ມອີກ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນລະດັບຍຸດທະສາດຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການສຶກສາຕື່ມ ໂດຍສະເພາະມັນມັກມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຊົນເຜົ່າ, ພາສາ, ວັດທະນາທຳ ໃນຂົງເຂດ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

ຄຳຖາມຫລັກ: ຍິງ ແລະ ຊາຍຕ້ອງການຫຍັງເພື່ອໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ມີຄວາມຍືນຍົງ? ບຸລິມະສິດຂອງຊາຍ 
ແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ຍິງເຫັນວ່າອັນໃດເປັນບຸລິມະສິດ? ອັນໃດແມ່ນບຸລິມະສິດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ? ແມ່ນຫຍັງຈະ
ຊ່ວຍເພີ້ມອຳນາດໃນການຄວບຄຸມໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຂຶ້ນໃນໄລ
ຍະຍາວ? ແມ່ຍິງມີຄວາມຫວັງແນວໃດໃນອານາຄົດ?

ທ່ານສາມາດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ໂດຍນຳໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 
ຄວນເຮັດໃນຮູບແບບການສົນທະນາກັບແມ່ຍິງ, ກັບຊາຍ ແລະ ເຮັດເປັນກຸ່ມປະສົມຍິງ-ຊາຍ. ຕາຕະລາງລຸ່ມ 
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງດ້ານຄວາມຕ້ອງການທີ່ອາດຖືກປະເມີນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຈາກການສ້າງເຂື່ອນ. 

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການບົດບາດຍງິ-ຊາຍ

ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງແມ່ຍ ງິ ຄວາມສົນໃຈເຊີງຍຸດທະສາດຂອງແມ່ຍງິ

• ການນຳໃຊ້ເຂດແຄມນຳ້ເພື່ອເຮັດສວນ

• ການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ເພື່ອເກັບເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງ

• ການນຳໃຊ້ແມ່ນ້ຳເພື່ອເຂົ້າເຖງິ ນຳ້ສະອາດ

• ໄມ້ຟືນ

• ສວນຄົວ

• ເຄື່ອງມືຫາປາ

• ວັດຖຸດິບໃນການປຸງແຕ່ງປາ

• ແນວພັນ (ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ) 
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ກ່ຽວກັບ ແມ່ນ້ຳ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປົກຄອງ:

• ການເຂົ້າເຖີງຕະຫລາດເພື່ອຂາຍປາ

• ການນຳໃຊ້ເຮືອ/ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

• ການຝືກອົບຮົມໃດຫນຶ່ງອີງໃສ່ 
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (ເຊັ່ນ: ເຕັກນິກການ 
ຜະລິດກະສິກຳໃຫມ່)

• ການຈ້າງງານ

• ການສ້າງຂໍ້ຕົກລົງໃນການນຳໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນ ຢ່າງເທົາທຽມກັນເຊັ່ນ: 
ໃຫ້ສິດແມ່ຍິງໃນການນຳໃຊ້ 
ດິນການຜະລິດທີ່ອຸດົມສົມບູນ.

• ມີບົດບາດໃນອົງການຈັດໃນ 
ຄະນະຄຸ້ມຄອງການປະມົງ

• ມີບົດບາດໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃນ 
ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ

• ສິດໃນການປະກອບຄຳຄິດເຫັນ

• ມີທັກສະໃນການນຳພາ ແລະ 
ມີບົດບາດນຳພາໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຄງການ

• ໂອກາດໃນການສຶກສາ

• ມີຊື່ໃນໃບຕາດິນ

• ເງິນສົດ

ດັດປັບຈາກ March, Smyth and Mukhopadhyay 1999, ຫນ້າທີ. 61

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
“ການສ້າງແຜນໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຮັດ 
ໃຫ້ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈຳນວນຫນຶ່ງຖືກສ້າງ
ຂຶ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງດ້ານສາຍສຳພັນດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍທີ່ມີຢູ່. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍນັ້ນມີຫລາຍຂຶ້ນໂດຍເຮັດໃຫ້ການຮັບ 
ພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານສັງຄົມທ່ີບ່ໍສົມສ່ວນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ 
ໃນຂະນະທ່ີການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ” (WCD 
2000, ຫນ້າທີ. 114)

ພວກເຮົາຕ້ັງບັນຫາວ່າໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບດ້ານບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອາດເປັນຜົນກະທົບ 
ດ້ານບວກ, ແຕ່ຈາກການບົດຮຽນຂອງຄະນະກຳມະການໂລກ 
ດ້ານການເຮັດເຂື່ອນ ແລະ ບັນດານັກວິຊາການທີ່ໄດ້ເຮັດການ 
ສຶກສາຜ່ານມາ [ Scudder, T. The Future of Large 
Dams, 2005] ແລ້ວການເຮັດເຂື່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກ
ຕ່າງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ເພ່ືອໃຫ້ໂຄງການຫີຼກລ່ຽງສ່ິງເຫ່ຼົານ້ີ, ໂຄງການມີຄວາມຈຳເປັນ 
ທ່ີຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະວ່າໂຄງການສ້າງເຂ່ືອນຈະຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງແນວ 
ໃດ, ແລະ ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນສະທ້ອນແນວໃດ
ຕໍ່ກັບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ.

ເຄ່ືອງມືທ່ີເປັນປະໂຫຍດສຳລັບບາດກ້າວດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນ 
ກອບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງຈະປະເມີນ 
ສະຖານະພາບ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງແມ່ຍິງທີ່ມີຄວາມ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຊາຍ. ການປະເມີນດ່ັງກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາ 
ມາດເຂົ້າໃຈວ່າແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມີສາຍພົວພັນກັນແນວ 
ໃດໃນຂະບວນການພັດທະນາຕ່າງໆ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຊ້ 
ສຳລັບປະເມີນຄວາມທຸກຈົນ, ກອບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາໂຄງ 
ການສາມາດຮູ້ວ່າໂຄງການຈະມີຜົນກະທົບດ້ານບວກຕ່ໍກັບ 
ແມ່ຍິງ ຫລືບໍ່ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະ 
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍີງ.

ໃນກອບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງປະກອບມີ 3 
ປະເພດ ຫຼື 3 ລະດັບຄື:
1. ລະດັບຜົນກະທົບທາງລົບ:ໂຄງການຈະສ້າງຜົນກະທົບທ່ີ

ບໍ່ດີຫຍັງແດ່ຕໍ່ແມ່ຍິງ
2. ລະດັບກາງ: ໂຄງການສ້າງຜົນກະທົບເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ກັບ

ຍິງ ແລະ ຊາຍ
3. ລະດັບຜົນກະທົບທາງບວກ: ໂຄງການສ້າງຜົນກະທົບ 

ດ້ານບວກຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຖານະຂອງແມ່ຍິງເມື່ອທຽບ
ກັບຊາຍ.

ກອບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິງແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບ
ແບບການໃຫ້ຄະແນນເພື່ອປະເມີນຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ 
ການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ການປະເມີນແມ່ນຈັດເປັນ 5 
ລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກລະດັບຕ່ຳສຸດ ( ຫຼືມີ 
ການປ່ຽນແປງໜ້ອຍສຸດ) ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນ 
ຄວາມເທ່ົາທຽມດ້ານຖານະຂອງແມ່ຍິງເຊ່ິງເປັນຜົນຈາກຂອງ
ໂຄງການ. 5 ລະດັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງມີດ່ັງນີ້: 
i. ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການທົດແທນທີ່ເປັນ

ວັດຖຸ ຫລື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ
ii. ເຂົ້າເຖິງ: ແມ່ຍິງມີສະຖານະຕາມກົດຫມາຍ, ມີການປັບ

ປຸງສິດທິໃນການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນການຜະລິດທ່ີ
ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ປັດໄຈທີ່ກະທົບຕໍ່ການຜະລິດເຊັ່ນ: 
ແຮງງານ, ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ເທົ່າ 
ທຽມກັບຊາຍ.

iii. ເຂົ້າໃຈ:  ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະ 
ຫວ່າງເພດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຍິງ 
ແລະ ຊາຍມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານບົດບາດໃນການ 
ແບ່ງວຽກ ແລະ ບໍ່ມີການເອົາປຽບກັນ. 

iv. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ: ແມ່ຍິງມີຄວາມ 
ເທົ່າທຽມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການຕັດສິນໃຈ, ການອອກ 
ແບບ, ການປະເມີນຜົນ, ກົນໄກ ແລະ ຂະບວນການໃນ 
ການບໍລິຫານໂຄງການ.

v. ການຄວບຄຸມ:ແມ່ຍິງມີຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການເຂ້ົາ 
ຮ່ວມການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວາມດຸ່ນດ່ຽງ 
ດ້ານການຄວບຄຸມ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຍິງ  
ແລະ ຊາຍ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂ່ືອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງໃນລະດັບ
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານວັດຖຸ ເຊິ່ງມີການສະຫນອງວັດຖຸໃຫ້ແກ່ຍິງ 
(ແລະຊາຍ) ເຊັ່ນ: ເຮືອນໃຫມ່, ຕະຫລາດໃຫມ່, ແນວພັນສຳ 
ລັບເຮັດສວນໃນກໍລະນີຖືກຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ ໂດຍບໍ່ສະ ຫມັກ 
ໃຈ. ແຕ່ວ່າຖ້າມີການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍໃຫ້ 
ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ຕັດສິນໃຈ
ໃນໂຄງການຢ່າງເປັນລະບົບຈະມີຄວາມຫມາຍຫລາຍກວ່າ 
ເຊິ່ງຈະເປັນໂອກາດໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານການ 
ປ່ຽນແປງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫມາຍວ່າ ໂຄງການຈະສາມາດ
ສົ່ງເສີມຄວາມສົນໃຈເຊີງຍຸດທະສາດຂອງແມ່ຍິງໄດ້.
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ເຄື່ອງມືປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ

ຈຸດປະສົງ: ເຄື່ອງມືນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການບັນທຶກກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຫລື ແຜນງານ ແລະ ເຫດຜົນຕ່າງໆ. 
ເຄື່ອງມືຈະຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານໂຄງການເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຫຍັງກິດຈະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສຳຄັນ ແລະ ເຫັນໄດ້
ໂອກາດໃນການປັບປຸງກິດຈະກຳເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຫລາຍຂຶ້ນ.

ຄຳຖາມຫລັກ: ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບແມ່ຍິງໃນການກຳນົດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການບໍ? ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
ການຕັດສິນໃຈໂດຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ທາງເລືອກຢ່າງຄົບຖ້ວນບໍ່? ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການວາງ
ແຜນກິດຈະກຳບໍ່? ພະນັກງານໂຄງການໄດ້ພິຈາລະນາສະຫນັບສະຫນຸນກິດຈະກຳໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຫລືບໍ່?

ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງກອບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໂດຍດັດປັບໃສ່ກັບ
ບັນຫາຂອງການສ້າງເຂື່ອນ. ຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວຄວນຖືກດັດປັບຕື່ມໃຫ້ຖືກຕາມສະພາບທ້ອງຖີ່ນ.

ເຄື່ອງມືໃນການປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ

ລະດັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ແມ່ຍງິ

ຂະແຫນງການ ກິດຈະກຳ 
ຂອງໂຄງການ

ຜົນປະ 
ໂຫຍດ

ການ 
ເຂົ້າເຖີງ

ການເຂ້ົາໃຈ ການມີ 
ສ່ວນຮ່ວມ

ການ 
ຄວບຄຸມ

ການຈ້າງງານ/ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດ
ສວນຄົວ ສະຫນອງ 

ແນວພັນໃຫ້ 
ແກ່ຄອບຄົວ 
ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ 
ຖີ່ນຖານ

ການລ້ຽງ ສັດນ້ຳ ສະຫນອງ 
ລູກປາໃຫ້

ສະຫະກອນ 
ເພດຍງິ

ສະຫນອງທືນ

ແມ່ຍງິເປັນ 
ຕົວແທນໃນ 
ຊຸມຊົມເທົ່າ 
ທຽມກັບຊາຍ

ແມ່ຍງິໄດ້ຮັບ 
ອັດຕາກີນສຳ 
ລັບການເຂົ້າ 
ຮ່ວມເທົ່າກັນ 
ກັບຊາຍ

ການສຶກສາ
ສ້າງໂຮງຮຽນ ມີການຕັ້ງງົບ 

ປະມານໃນ 
ແຜນການຍົກ 
ຍ້າຍຈັດສັນ

ສ້າງຂົວ ມີການຕັ້ງງົບ 
ປະມານໃນ 
ແຜນການຍົກ 
ຍ້າຍຈັດສັນ

ລົດໂດຍສານ ບໍລິສັດໃຫ້
ຄູ
• ເວົ້າພາສາ 

ທ້ອງຖີ່ນ
• ອາໃສຢູ່ກັບ 

ພື້ນທີ່
• ເພດຍິງ

ສ້າງຫໍພັກຄູ 
ກັບໂຮງຮຽນ; 
ປະສານກັບຂັ້ນ 
ແຂວງເພື່ອໃຫ້ 
ການສະຫນັບ 
ສະຫນຸນຄູ

ໜ້າ 1/2
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ຊັບພະຍາກອນ
ສິດດ້ານທີ່ດນິ ຮ່ວມກັບລັດຖະ 

ບານອອກໃບ 
ຕາດນິ  ໂດຍ 
ອອກຊື່ຍງິ ແລະ 
ຊາຍ

ສິດດ້ານນ້ຳ ສະຫນອງຊັບ 
ພະຍາກອນໃນ 
ການສ້າງຕັ້ງ 
ກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ 
ໂດຍອີງໃສ່ 
ບຸລິມະສິດ 
ຂອງແມ່ຍງິ

ສິດໃນການ 
ເຂົ້າເຖງິ ແລະ 
ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້

ຈັດສັນເຂດປ່າ 
ໄມ້ໃນຂົງເຂດ 
ອ່າງໂຕ່ງຊຸມຊົນ 
ເຂົ້າເຖິງ 
ແລະ ນຳໃຊ້; 
ສ້າງຄະນະຄຸ້ມ 
ຄອງປ່າໄມ້ຊຸມ 
ຊົນເຊິ່ງປະກອບ 
ມີທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ

ການບໍລິການໃນຄົວເຮືອນ
ເຊື່ອມໂຍງກັບ 
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຕໍ່ໄຟຟ້າໃຫ້ທຸກ 
ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບ 
ຈາກໂຄງການ

ສ້າງນ້ຳ ບາດານ ສ້າງແຜນບົນພື້ນ 
ຖານບຸລິມະສິດ 
ຂອງແມ່ຍງິ

ເຮືອນຊານ 
reconstruction

ແມ່ຍງິເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນການອອກແບບ 
ແລະ ຕັດສີນໃຈ

ຊົນລະປະທານ ຍງິ ແລະ ຊາຍ 
ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 
ການກຳນົດ 
ແລວນ້ຳ ແລະ 
ສິດໃນການເຂົ້າ 
ເຖງິ ແລະ ນຳໃຊ້

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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14. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບທີ່ມີການເຊື່ອມສານ GAP ເຂົ້າໃນເອກະສານໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມັນປະກອບດ້ວຍ“ … ຄາດຫມາຍທີ່ຈະແຈ້ງ, ໂຄຕ້າ, 
ໂຄງສ້າງການອອກແບບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຕົວວັດແທກໃນການປະຕິບັດວຽກທີ່ດີ ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍີງ. ເນຶ້ອໃນຫລັກຂອງ 
GAP ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນດ້ານການຮັບປະກັນໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕໍ່ພວກເຂົາຫລາຍຂື້ນ” (ADB 2013)

ບາດກ້າວທີ 5: ຍຸດທະສາດດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດ 
ຂໍແນະນຳໃຫ້ມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສະ 
ເພາະສຳລັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ມີຫລາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ເຊື່ອມ 
ສານເອົາຂໍ້ມູນດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ 
ບັນຫາໃສ່ໃນແຜນການບໍລິຫານຈັດການຜົນກະທົບທາງ 
ສັງຄົມ. ຖ້າຕ້ອງການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນ 
ໂຄງການຄວນມີການເຊ່ືອມສານການວິເຄາະບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍເຂ້ົາໃນແຜນການບໍລິຫານຈັດການອ່ືນໆຕ່ືມອີກ. 
ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍສາມາດເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ້ົາໃນ 
ທຸກແຜນການໄດ້ ແມ່ນສາມາດສ້າງແຜນສະເພາະຂຶ້ນ ເຊິ່ງ 
ແຜນດັ່ງກ່າວຈະປະກອບດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂົງ 
ເຂດໃນການບໍລິຫານຈັດການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ຄວນ 
ຖືກປະຕິບັດ, ມີການສະຫນອງຊັບພະຍາກອນພຽງພໍ ແລະ ມີ
ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍ.

ການປະເມີນໃນບາດກ້າວທີ 2 ແລະ 4 ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນ 
ກະທົບ ແລະ ໂອກາດທີ່ຍິງ ແລະ ຊາຍຈະປະສົບພົບພໍ້ ແລະ 
ມີການກຳນົດວິທີການໃນການຫລີກເວັ້ນ ຫລື ຫລຸດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ທາງເລືອກແມ່ນມີຫລາກ 
ຫລາຍນັບຕ້ັງແຕ່ການປະເມີນຄ່າທົດແທນໃຫ້ພຽງພໍກັບຜົນ
ກະທົບ, ຢຸດຕິໂຄງການເມື່ອຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງມີ 
ຫລາຍໂພດ. ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດດັດປັບແຜນເພື່ອ
ຫລີກເວັ້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດຄຽງຄູ່ກັບຂະບວນການຕໍ່ລອງ 
ດ້ານການທົດແທນ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. ທຸກການ   
ປ່ຽນແປງໃນໂຄງການໂດຍນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຈາກການປະເມີນບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍຄວນຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍມີການປຶກສາຫາລືກັບ 
ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງແມ່ຍິງດ້ວຍ.

ເພື່ອສ້າງແຜນປະຕິບັດສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ໂດຍ ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,  
ໂຄງການຄວນມີຄວາມສັດເຈນກ່ຽວກັບແຜນໄລຍະຍາວ  
ທີ່ປະກອບດ້ວຍມາດຕະການສະເພາະດ້ານ, ແລະ ກິດຈະກຳ 
ທີ່ມີເປົ້າຫມາຍສັດເຈນ ແລະ ວັດແທກໄດ້ ເຊັ່ນ: ມີຕົວຊີ້ວັດ 
ຜົນສຳເລັດ, ມີການຕັ້ງຄາດຫມາຍໃນການຫລີກເວັ້ນຜົນກະ
ທົບຕໍ່ສາຍພົວພັນບົດບບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດຂອງ ແມ່ຍິງ.

ການປະເມີນຜົນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດບົດ 
ບາດ ຍິງ-ຊາຍ (GAP) ຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ 
ໂຄງການ. ມັນຈະປະກອບດ້ວຍຍຸດທະສາດຕ່າງໆໃນການບໍ
ລິຫານຈັດການດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ 
ໃນການລາຍງານໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ານລະ
ບຽບການ ແລະ ຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສະຫນອງທືນ. 
ຄວນມີການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ກອບເວລາເຂົ້າໃນກາ
ນຈັດຕັ້ງແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ບາງພາກສ່ວນຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄປຄຽງຄູ່ 
ກັບຂະບວນການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນວ່າບົດບາດຍິງ-ຊາຍບໍ່ຖືກລືມ ຫລື ບໍ່ຖືກຈັດເປັນບຸ
ລິມະສິດໃນຂະບວນການອອກແບບໂຄງການ.14

ໃນການພັດທະນາແຜນການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດຄວນ 
ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການໂຄສະນາດ້ານຄວາມສ່ຽງ ແລະ 
ການຍີນຍອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ນ້ີແມ່ນການລົງທືນທີ່ໄດ້ 
ປຽບເຊ່ິງສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເ ຂ້ົາໃນທຸກຂ້ັນຕອນໃນວົງ 
ຈອນຂອງໂຄງການ. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການຕັດສິນໃຈໃນອານາຄົດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ລາຍ 
ການກວດສອບທ່ີຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານຈັດການໃນຫນ່ວຍງານ
ທຸລະກິດອື່ນໆ ໃນການກຳນົດໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນ 
ການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະບວນການທຸລະ 
ກິດຂອງຕົນເອງ. ລາຍການກວດສອບດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດ 
ຖືກນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນປົກກະຕິ, ຕີລາຄາ 
ຄວາມຍືນຍົງ ຫລື ໃນຂະບວນການກວດສອບດ້ານຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮັບປະກັນວ່າ 
ລາຍການກວດສອບດັ່ງກ່າວ ວັດແທກຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດ 
ນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເປັນເອກະສານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ການວິເຄາະ 
ອ່ືນໆດ້ານສາຍສຳພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ສິດຂອງແມ່ຍິງ.
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ລາຍການກວດສອບສຳລັບການສ້າງຍຸດທະສາດ 
ແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ການວິເຄາະເຊີງຄຸນນະພາບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ:

ຄວນເຮັດປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ 
ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ 
ສິດທິມະນຸດ

ກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມ.

ກຳນົດຜົນປະໂຫຍດທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະສ້ັນ 
ແລະ ໄລຍະຍາວສຳລັບຍິງ ແລະ ຊາຍ.

ກຳນົດກິດຈະກຳໂຄງການໃຫ້ມີລັກສະນະເອ້ືອ 
ອຳນວຍໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສ້າງຜົນປະ 
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຍິງ ແລະ ຊາຍ.

ອອກແບບແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕ່າງໆ 
(GAPs) ແລະ ແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 
ໂຄງການໃນການຕັ້ງຄາດຫມາຍ, ໂອກາດ ແລະ 
ວາງມາດຖານຕຳ່ສຸດ. ການໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ຍ້ອງ 
ຍໍພະນັກງານແມ່ນອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ.

ແຜນ GAPs ຕ້ອງເປີດກວ້າງໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າເຖິງ 
ໄດ້ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນບໍລິຫານຈັດການ 
ແລະ ມີການຕິດຕາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ GAPs ກໍານົດລາຍລະ 
ອຽດດ້ານຄາດຫມາຍຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການ, ມີ 
ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ກຳນົດຫນ້າທີ່ຮັບຜິດ 
ຊອບລະອຽດລະຫວ່າງຫນ່ວຍງານຕ່າງໆໃນໂຄງ 
ການ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ກິດຈະກຳໂຄງການແມ່ນຖືກອອກແບບໂດຍອຳ 
ນວຍໃຫ້ຍິງ ແລະ ຊາຍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ 
ຫ້າວຫັນແລະ ຖືກກັບແຜນການ ແລະ ບຸລິມະສິດ 
ຂອງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນ.

ການຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນກ່ຽວກັບ GAPs ຄວນ 
ປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບ, ບໍ່ແມ່ນປະ 
ເມີນກິດຈະກຳເທົ່ານັ້ນ.

ຕັ້ງຄາດຫມາຍໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໃນພາກປະຕິບັດ 
ແລະ ມີການຕິດຕາມເປັນປົກກະຕິ:

ຄວນມີການກຳນົດໂອກາດຕ່າງໆໃນການສ້າງຜົນ
ປະ ໂຫຍດຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍ 
ເຊື່ອມເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂະ 
ບວນການຕ່າງໆໃນກ່ອນຫນ້າ ເຊັ່ນດຽວກັບການ 
ກຳນົດໂອກາດໃນການປັບປຸງໃນໄລຍະຍາວ.

ກຳນົດຄາດຫມາຍທີ່ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີນຳ  
ເຊັ່ນ: ຄາດຫມາຍສະເຫມາະສໍາລັບຍິງ, ຊາຍ ແລະ 
ກຸ່ມອື່ນໆໃນຊຸມຊົນ.

ມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າຂອງບັນດາກິດຈະ
ກຳ ແລະ ຄາດຫມາຍຕ່າງໆດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານບົດບາດຍິງ 
-ຊາຍ ແລະ ທັກສະສະເພາະດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃຫ້ແກ່ທີມງານໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດ 
ລັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ:

ສະຫນອງການຝືກອົບຮົມດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ 
ຂະແຫນງການທຸລະກິດ (ໃນບ່ອນທີ່ມີແລ້ວ) ແລະ 
ໂຄສະນາ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໂດຍລວມ. ມີການ 
ຝືກອົບຮົມດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບ ບົດບາດຍິງ 
-ຊາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຜົນການປະເມີນເຂົ້າໃນວົງຈອນ
ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ.

ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນຸນ ແລະ ແນະ
ນຳຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຄງການ, 
ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງ 
ການຈັດຕ້ັງທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດທ່ີຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງ 
ການ.

ຮັບປະກັນວ່າໃນທີມງານມີວິຊາການດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວິຊາການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ 
ຫນ້າທ່ີໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກຕົວຈິງ.

ມີການຍ້ອງຍໍແກ່ພະນັກງານໂຄງການທ່ີມີການປະ
ຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ດີ ໂດຍເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃນ 
ນະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານໂຄງການ.

ດັດປັບມາຈາກ Hunt, Thomas and Lateef 

2007, ຫນ້າທີ. 51

ໜ້າ 1/1

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງລາຍການກວດກາ, ສະບັບສົມບູນ 
ແມ່ນສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່:
www.oxfam.org.au/giamanual
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15.  ສະຖາບັນການເງິນສາກົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະສີ້ນສຸດລົງແລ້ວ ຫລື ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ບາດກ້າວທີ 6: ການທົບທວນ, ການກວດ 
ສອບ ແລະ ການສະຫນອງຕອບ
ພາກນ້ີຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຕິດຕາມ 
ແລະ ລາຍງານ; ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສຳຄັນຂອງຂະບວນການ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຕາມ 
ທີ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຄາດການໄວ້; ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ເປັນ 
ໄປຕາມແຜນທີ່ຄາດໄວ້, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບແຜນ ແລະ ລົງທືນ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຈະກັບເຂ້ົາມາໃນແນວທາງທ່ີຖືກ 
ຕ້ອງ; ແລະ ຕິດຕາມບັນດາຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທີ່ບໍ່ 
ໄດ້ຄາດການໄວ້ກ່ອນ. ເມື່ອມີການປະຕິບັດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 
ແລະ ໂປ່ງໃສ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຈັດ 
ການໂຄງການສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຢ່າງຍືນຍົງ 
ໃຫ້ແກ່ຍິງ ແລະ ຊາຍໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ 
ການ. 

ການປະເມີນໂຄງການໂດຍນຳໃຊ້ການກວດສອບບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ

ເມື່ອມີການສະຫລຸບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະເມີນຜົນ ແລະ 
ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບດ້ານແຜນການປະຕິບັດ ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍກັບ ຍິງ, ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆໃນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ 
ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມ ແລະ 
ທົບທວນການປ່ຽນແປງຕ່າງໆອີງໃສ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ 
ຮັບຕົວຈິງ.

ເຄ່ືອງມືຫນ່ຶງທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນການປະເມີນຄວາມຄືບ
ຫນ້າຂອງການປະຕິບັດແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດແມ່ນການ 
ເຮັດການກວດສອບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ປະກອບມີ 2 
ຮູບແບບເຊິ່ງອາດເຮັດແບບໂດຍດ່ຽວ ຫລື ເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້.
1. ການກວ ດສອບໂດຍຊ່ ຽ ວ ຊານອິດສະ ລະ ດ້ ານບົດ 

ບາດຍິງ-ຊາຍ: ຂະບວນການດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກເຮັດຂຶ້ນ 
ໂດຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງໃນການລາຍງານປະຈຳປີ ຫລື ເງື່ອນໄຂ 
ຂອງການລາຍງານຕ່າງໆ. ອີກທາງເລືອກຫນຶ່ງແມ່ນໃຫ້ກວດ 
ກາຢ່າງລະອຽດກ່ອນການຕັດສິນໃຈວ່າໂຄງການປະຕິບັດ 
ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂບໍ່. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ  
ແລະ ພະນັກງານການເງິນຂອງໂຄງການມີຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່
າໄດ້ມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຮອງຮັບຢ່າງເຫມາະ 
ສົມໃນການຫລີກເວັ້ນ, ຫລຸດຜ່ອນໃຫ້ຫນ້ອຍສຸດ ແລະ ທົດ 
ແທນຜົນກະທົບຕ່າງໆ.

2. ການກວດສອບບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: ຂະບວນ 
ການດ່ັງກ່າວແມ່ນແມ່ຍິງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຜູ້ນຳພາ 
ແລະ ເຮັດການກວດສອບເອງ. ບໍລິສັດຄວນເອື້ອອຳນວຍຂະ
ບວນການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດສອບ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດການກວດສອບດັ່ງກ່າວໃຫ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງ 
ຂອງການກວດສອບໂດຍຊ່ຽວຊານອິດສະລະແມ່ນຍຸດທະ 
ສາດຫນຶ່ງທີ່ດີ. ແຕ່ຄວນຮັບປະກັນໃຫ້ເປັນຂະບວນການສະ
ເພາະ ໂດຍແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມການນຳ
ໃຊ້ເຄື່ອງມືເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດເອງ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ
ຍັງເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການສ້າງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງບໍລິ
ສັດ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການກຳນົດບັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມກັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການກວດສອບປະກອບດ້ວຍ:

• ສຶກສາຜົນກະທົບຕົວຈິງ;

• ວັດແທກຄວາມສັດເຈນດ້ານການຄາດການຕ່ໍກັບຜົນກະ
ທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ;

• ເອ້ືອອຳນວຍຂະບວນການໃນການຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຈາກ
ຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າພົບພໍ້ໃນມູມມອງຕ່າງໆ;

• ວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບ ແລະ ປະເມີນຄວາມທ່ຽງຕົງໃນການທົດແທນຜົນ 
ກະທົບ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນສູງໃນຊຸມຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຖີ່ນ
ຖານ ແລະ ຕໍ່ກັບແຜນງານດ້ານການປັບປຸງຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຕ່າງໆ;

• ທົດສອບປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກແບ່ງ 
ປັນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະດ້ານການສ້າງຄວາມ 
ເທົ່າທຽມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.

• ກຳນົດກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຮັບຄຳ 
ຮ້ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບຄວາມສົນໃຈຂອງຍິງ ແລະ  
ຊາຍ.

ຄວນເຮັດການກວດສອບເມື່ອໃດ?

ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າແມ່ນຍາວນານນັບ 
ຕ້ັງແຕ່ໄລຍະເລ້ີມສ້າງຈົນຮອດໄລຍະທັບມ້າງເຂ່ືອນໃນ 
ຕອນທ້າຍ. ໃນຂະນະທີ່ການກໍ່ສ້າງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ, ຜົນກະ
ທົບອາດເກີດຂຶ້ນທັນທີທີ່ເລີ້ມຕົ້ນກໍ່ສ້າງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນ 
ປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີ, ສະນັ້ນ 
ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕາມໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອຕີ 
ລາຄາດ້ານປະສິດທິພາບຂອງເຂື່ອນຢ່າງທ່ຽງຕົງ. ຕໍ່ກັບບັນ 
ຫາດັ່ງກ່າວ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ຄວນຖືກຕິດຕາມເປັນປະຈໍາ ໃນຮອບວຽນໂຄງການ 
ແລະ ກວມທັງໄລຍະເວລາຫລັງຈາກທຳລາຍເຂື່ອນແລ້ວກໍ່ 
ຕາມ.15

ປະເດັນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ້ົນຕໍດ້ານຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຄວນມີການພິຈາລະນາເມື່ອ:

• ດິນໄດ້ຖືກຈັດສັນແລ້ວ, ການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ 
ການທົດແທນໄດ້ຖືກຕໍ່ລອງແລ້ວ;

• ໄດ້ດຳເນີນການຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານແລ້ວ; ແລະ

• ພະນັກງານບໍລິສັດ ແລະ ກຳມະກອນໄດ້ເຂົ້າມາພັກອາໃສ
ໃນຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນແລ້ວ.

ເມື່ອແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້ຮັບການຕໍ່ລອງ ແລະ 
ຕົກລົງເຫັນດີກັບຊຸມຊົນແລ້ວ, ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງ
ພິຈາລະນາວ່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພຽງພໍຫລືຍັງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດແຜນດັ່ງກ່າວ.

ບາດກ້າວ 6



60

ບາດກ້າວ 6

ເມື່ອຊຸມຊົນຖືກຍົກຍ້າຍຍ້ອນເຂື່ອນ, ແຜນງານຟື້ນຟູ ຫລື ປັບ
ປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແມ່ນກິດຈະກຳຫລັກອັນຫນຶ່ງ ເພື່ອຫລຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບຕ່າງໆ. ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການ 
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບແຜນງານດ່ັງກ່າວ ເຊິ່ງການກວດ 
ສອບແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນເຄື່ອງມືສຳຄັນ ໃນການເຂົ້າໃຈ 
ວ່າໂຄງການມີວິທີການຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າໃນການປະ 
ຕິບັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ໄວ້ ແລະ ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ 
ຄາດການໄວ້ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ.

ການກວດສອບສາມາດເຮັດຂ້ຶນໄດ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ 
ການພັດທະນາໂຄງການ. ການກວດສອບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ເປັນໂອກາດສຳລັບນັກພັດທະນາໂຄງການໃນການກວດສອບ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຍິງ ແລະ ຊາຍຫລາຍກວ່າທີ່ຈະ 
ອາໃສການຄາດເດົາຈາກຂໍ້ມູນແບບລວມໆ. ການກວດສອບ 
ຊ້ໍາກັນຫລາຍໆຄ້ັງຈະຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານໃນການຕິດຕາມ 
ຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ແລະ ສາມາດກຳນົດຊ່ອງ 
ຫວ່າງຂອງລະບົບ ແລະ ໂອກາດໃນການຮັບປະກັນຜົນປະ 
ໂຫຍດຢ່າງຍືນຍົງ.

ການນຳໃຊ້ການກວດສອບເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການ 
ເຮັດວຽກ

ການກວດສອບຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນສະພາບ 
ຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນກ່ອນຫນ້າ ແລະ ປຽບທຽບການປ່ຽນແປງ 
ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມຄົນໃນຊຸມຊົນ. ຕໍ່ກັບສະ 
ພາບຂອງການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຜົນກະທົບ 
ຕໍ່ກັບຍິງ ແລະ ຊາຍ, ກຸ່ມຕົວວັດແທກຕໍ່ໄປນີ້ຄວນຖືກພິຈາ 
ລະນາເມື່ອເຮັດການກວດສອບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ:

ຄວນມີການກວດສອບຄືນກ່ຽວກັບການເຄ່ືອຍຍ້າຍຂອງຊຸມ
ຊົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ມີການກໍ່
ສ້າງໃຫມ່, ພ້ອມຊຸມຊົນທີ່ມີການຈັດສັນເປັນບ້ານໃຫມ່. 

• ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມດິນແຄມນ້ຳ, ດິນກະ 
ສິກຳ, ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ;

• ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳ, ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສັດນ້ຳ, 
ປະລິມານ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສັດນ້ຳ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ;

• ຄຸນນະພາບນ້ຳ;

• ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມທີ່ຄາດການໄວ້;

• ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການໃໝ່—ໄຟຟ້າ, ຕະຫຼາດ, 
ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ນ້ໍາ, ການສຶກສາ 
(ໂຮງຮຽນ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ) — ໂດຍສະເພາະ 
ການປະເມີນໂດຍສົມທຽບລະຫວ່າງຄວາມສົນໃຈ 
ເຊິງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂອງແມ່ຍິງ;

• ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ — ຖືກນຳໃຊ້ແນວ 
ໃດ, ໃຜນຳໃຊ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ? ແມ່ນໃຜຄວບ 
ຄຸມໂຄງລ່າງດັ່ງກ່າວ?

• ໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຈ້າງງານ— ໃນແຕ່ລະ 
ໄລຍະ, ປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດການໃນອານາຄົດ;

• ສະພາບດ້ານສຸຂະພາບ — ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ 
ເດັກ, ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາ
ພັນ;

• ການເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາກອນ—ໂດຍລວມ ແລະ ຕາມ 
ລະດູການ;

• ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; 

• ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງຊຸມຊົນ—
ໂຄງການສ້າງຜົນກະທົບຫຍັງແດ່?

• ມົນລະຜິດ ແລະ ສິ່ງລົບກວນ — ທາງອາກາດ, ນໍ້າ, 
ສຽງ, ກະສິກໍາ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນເຮືອນຫ່ົມເພື່ອການປູກ 
ຝັງ.
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ສະຫລຸບ
ມີໂອກາດຢາງຫລວງຫລາຍສຳລັບບໍລິສັດພັດທະນາເຂອນໃນການນຳ 
ໃຊການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວົງຈອນທຸລະກິດຂອງ 
ເຂົາເຈາ. ປມຄູມືນສະຫນອງເຄອງມືແບບງາຍດາຍເພອຊວຍບໍລິສັດ ໃນ
ການເຮັດໃຫການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນສວນຫນ່ຶງ 
ໃນມາດຕະຖານການເຮັດທຸລະກິດທດີ ເຊງເຫັນວາເຫມາະສົມທສຸດ 
ເພອປະຕິບັດໃນກອບທໄປຄຽງຄູກັບການປະເມີນຜົນດານສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ສັງຄົມ ດວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ. 

ເມອມີການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບໍລິສັດຈະສາມາດ   
ຊວຍແມຍິງໃນການສະແດງຄຳຄິດເຫັນກຽວກັບຄວາມຕອງການ ແລະ 
ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈາໄດຫລາຍຂຶ້ນ.

ເມອນຳໃຊການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາຍິງ-ຊາຍເຂາໃນການຕັດ 
ສິນໃຈ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ, ບໍລິສັດຈະສາມາດເຮັດໃຫທຸລະກິດຂອງ 
ຕົນເອງຕອບສະຫນອງໄດຕຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງ 
ແມຍິງຫລາຍຂ້ຶນ ເຊງເຮດັໃຫຫລຸດຄວາມສຽງ ແລະ ຮບັປະກັນໄດຜົນປະ 
ໂຫຍດຂອງໂຄງການຕປະຊາຊົນທໄດຮັບຜົນກະທົບ. ບໍລິສັດສາມາດ 
ນຳໃຊການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພອສະແດງໃຫເຫັນ
ຄຳຫມນສັນຍາດານສິດທິຂອງແມຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍິງ ເຊງເຮັດໃຫທຸລະກິດມີ 
ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕສັງຄົມ.

ບໍລິສັດໃນການສາງເຂອນໄຟຟາສາມາດຫລີກລຽງ ແລະ ຫລຸດຜອນຜົ
ນກະທົບຂອງໂຄງການຕບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ ຖາການປະເມີນຜົນກະ 
ທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ:

• ຢູບົນພນຖານຄວາມເຂາໃຈຢາງແທຈິງກຽວກັບລະບົບຂອງແມນ 
ແລະ ປະຊາຊົນທອາໃສແມນນນ ໂດຍມີການເກັບສະຖິຕິແຍກເພດ 
ກອນລົງມີເຮັດໂຄງການ;

• ເຂາໃຈໄດຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ 
ໃນຊຸມຊົນທໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ;

• ມີຄວາມເຂາໃຈຢາງລະອຽດກຽວກັບຜົນກະທົບທຈະເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມ 
ຊົນ ແລະ ວິທີທາງໃນການຫລີກເວນ ແລະ ຫລຸດຜອນຜົນກະທົບດງ 
ກາວ;

• ກຳນົດໄດໂອກາດຕາງໆໃນການສາງຄວາມກາວຫນາໃຫແກແມຍິງ 
ອີງໃສຄວາມຕອງການຂອງເຂົາເຈາ ໃຫເທາທຽມກັນກັບເພດຊາຍ 
ໂດຍສງເສີມຄວາມສົນໃຈຂອງເພດຍິງ; ແລະ

• ດວຍການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບແມຍິງ, ກຳນົດໂອກາດຂອງໂຄງ 
ການໃນການປະກອບສວນເຂາໃນການສາງຄວາມເທາທຽມບົດບາດ 
ຍິງ ແລະ ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍິງ. ການປະເມີນຜົນກະ 
ທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຄວນນຳສູການພັດທະນາ ແຜນປະຕິບັດ ແລະ 
ຍຸດທະສາດດານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜານຂະບວນການແບບມີ 
ສວນຮວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຍິງ ແລະ ຊາຍທໄດຮັບຜົນກະ 
ທົບຈາກໂຄງການຢາງໄກຊິດຕິດແທດ. ຈາກນນຈະນຳສູການປັບປຸງ 
ດານຂະບວນການສຳຄັນຕາງໆເຊນ: ການສາງຂຕົກລົງໃນການແບງ 
ປັນຜົນປະໂຫຍດ, ການຄິດໄລຄາທົດແທນ, ກອງທຶນຊັບພະຍາກອນ 
ຂອງບານ ແລະ ໂຄງການຕາງໆ. ຖາສາມາດຮັບປະກັນການເຊອມ 
ສານແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນແຜນການບໍລິຫານ 
ຈັດການ ແລະ ຕິດຕາມຕາງໆໄດ ຈະເຮັດໃຫໂຄງການສາງຜົນປະ 
ໂຫຍດຢາງຍືນຍົງຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຕກັບຍິງ ແລະ ຊາຍ 
ທໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
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ນາງນຸ້ຍ ໂສຈະຕາ (ຊື່ປອມ) ກໍາລັງເບິ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ 
ໃນຂົງເຂດທີ່ຈະສ້າງເຂື່ອນສາມບໍ ທີ່ປະເທດກຳປ ູ
ເຈຍ. ຫມູ່ບ້ານຂອງລາວ ຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກ 
ເຂື່ອນນີ້.
ຮູບໂດຍ: John Sones/OxfamAUS
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ພາກເພມເຕີມ — ຈະເຮັດແນວໃດເພອເຮັດໃຫ 
ເຄອງມືໃນຂະແຫນງການອຸດສາຫະກຳພະລັງ 
ງານໄຟຟາຈາກນມີການເຊອມການປະເມີນ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ?
ໃນພາກນຈະປະເມີນເຄອງມືດານຄວາມຍືນຍົງຂອງການສາງເຂອນ 2 
ເຄອງມື ຄື: HSAP: ລະບຽບໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂອນ
ໄຟ ຟາໃດຫນຶ່ງ ແລະ RSAT: ເຄອງມືໃນການປະເມິນຄວາມຍືນຍົງຂອງ 
ເຂອນໄຟຟາໃນຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ ວາມີການເຊອມສານບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍໄດແນວໃດ. ເຄອງມືທັງ 2 ຍັງເປັນເຄອງມືໃຫມຢູ ເຊງຍັງຢູໃນ 
ໄລະຍະການພິຈາລະນານຳໃຊໃນກຸມບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕງລັດ
ຖະບານໃນຂົງເຂດແມນຂອງ.

ກຸມຜູນຳໃຊເຄອງມື ແລະ ຂແຕກຕາງອນໆ

ເຄອງມືທັງ 2 ມີຄວາມຄາຍຄືກັນ ແຕກມີຂແຕກຕາງກັນສອງສາມຂໃນ
ເບອງຂອງການຈັດຕງປະຕິບັດຕົວຈິງ

HSAP ແມນຖືກສາງຂຶ້ນເພອນຳໃຊໃນອຸດສາຫະກຳເຂອນໄຟຟາໂດຍ 
ສະເພາະ ແມ່ນແນໃສການຕີລາຄາໂຄງການໃດຫນຶ່ງ ຫລື ໂຄງການຊຸດ 
ໃດຫນຶ່ງ (ເຊນ: ເຂອນທສາງຕເນອງກັນ). ລະບຽບການດງກາວປະເມີນ 
ຄວາມຍືນຍົງໃນດານຕາງໆຂອງໂຄງການສາງເຂອນເພອນຳເອົາ  
ຂມູນມາສາງເປັນພາບລັກດານຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ. ລະບຽບ 
ການດງກາວປະກອບດວຍ ເຄອງມືສະເພາະທຖືກອອກແບບຂຶ້ນເພອ 
ນຳໃຊໃນແຕລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການເຊນ:ໄລຍະກອນ 
ໂຄງການ, ໄລຍະກະກຽມ, ໄລຍະການຈັດຕງປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະ 
ການດຳເນີນງານ.

RSATແມນຖືກອອກແບບຂ້ຶນເພອປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງຂົງ 
ເຂດແມນທັງຫມົດ—ບແມນປະເມີນໂຄງການໃດຫນ່ຶງເທານນ. ມັນ
ຖືກສາງຂ້ຶນພາຍໃຕກອບຂອງການບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນ
ນ ແບບປະສົມປະສານ(IWRM) ເພອການພັດທະນາ ແລະ ຖືກສາງ 
ຂຶ້ນ ໂດຍການຮວມມືລະຫວາງອົງການແມນຂອງ, ກອງທຶນອານ ຸ
ລັກສັດປາ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ເນອໃນຂອງການປະເມີນ 
ແລະ ວິທີການໃຫຄະແນນຂອງທັງສອງເຄອງມືແມນໄກຄຽງກັນ ແຕ 
ເຄອງມື RSAT ມີລັກສະນະເຈາະຈົງໃສຂົງເຂດແມນຂອງຫລາຍ 
ກວາ (ເພາະເປັນຂົງເຂດບັນຫາທເຄອງມືໄດຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ), ສູມໃສ 
ການປະເມິີນຄວາມຍືນຍົງຂາມຊາຍແດນ ແລະ ໃຫຄວາມສຳຄັນດານ
ການປະມົງຫລາຍກວາດານອນໆ.

ເຄອງມືທັງ 2 ຢາງແມນຖືກນຳໃຊເພອສງເສີມການສົນທະນາປຶກສາ
ຫາລືລະຫວາງພາກສວນທກຽວຂອງ ແລະ ສາງຄວາມເຂາໃຈກຽວກັບ 
ຄວາມຍືນຍົງໃນຫລາຍໆດານຂອງໂຄງການໃດຫນຶ່ງ ແລະ ພາບລວມ 
ຂອງຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ. ເຄອງມືປະກອບດວຍມາດຖານການປະ 
ເມິີນເຊງໃຊໃນການ “ໃຫຄະແນນຄວາມຍືນຍົງ” ຕາມຫົວຂຕາງໆວາ 
ປະຕິບັດໄດດີ, ຫລື ເຮັດບໄດດີ. ປະຈຸບັນ RSAT ແມນຖືກນຳໃຊໃນກຸມ 
ຄູຮວມງານຂອງລັດຖະບານ ໃນຂະນະທ ເຄອງມື HSAP ແມນໄດຖືກ
ນຳໃຊໃນກຸມບໍລິສັດຕາງໆທຢູໃນເຄືອຂາຍຂອງສະມາຄົມເຂອນໄຟ 
ຟາສາກົນ.

ຄວາມຍືນຂົງຂອງເຂອນໄຟຟາ ລະບຽບການໃນການ 
ປະເມິີນ ຄວາມຍືນຍົງ

ລະບຽບດງກາວແມນຫຍັງ? ນຳໃຊແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກ 
ສາງຂຶ້ນ?

ກອງປະຊຸມສົນທະນາກຽວກັບການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂອນ 
ໄຟຟາໄດຖືກລິເລມຂ້ຶນໂດຍການຮວມມືລະຫວາງສະມາຄົມເຂອນ 
ໄຟຟາສາກົນ, ກອງທຶນອານຸລັກສັດປາສາກົນ, ແລະ ອົງການປົກປັກຮັກ 
ສາທຳມະຊາດ (Nature Conservancy) ກອງປະຊຸມປະກອບ 
ດວຍຜູແທນ 13 ຄົນຈາກຫລາຍຂະແຫນງການທກຽວຂອງ16 , ຜູປະ 
ສານງານ ແລະ ປະທານກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມມີລັກສະນະທເປີດ 
ກວາງໃຫທຸກໆພາກສວນທກຽວຂອງເຂາຮວມ. ຢາງໃດກຕາມກອງປະ 
ຊຸມດງກາວຖືກວິຈານຍອນວາບມີຜູແທນຈາກປະເທດກຳລັງພັດທະ
ນາ, ອົງການຈັດຕງທບສັງກັດລັດ, ປະຊາຊົນຜູໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໂຄງການ ຫລື ຊຽວຊານຕາງໆເຊນຈາກອົງການຈັດຕງທກຽວຂອງກັບ 
ການຍົກຍາຍຖນຖານປະຊາຊົນແບບບັງຄັບ. 

ຜົນໄດຮັບອັນຕນຕໍຂອງກອງປະຊຸມດງກາວແມນ HSAP ນນເອງ ເຊງ 
ລະບຽບດງກາວນນໄດຮັບຮອງເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເນອໃນ 
ດານຕາງໆທສຳຄັນຕກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂອນໄຟຟາ ເປັນຕນດານ 
ການປຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ. ພາກຕໄປນຈະໄດ
ອະທິບາຍກຽບລະບຽບການດງກາວ, ຂຄົງຄາງ ແລະ ວິທີການປັບປຸງ.

ໄປຄຽງຄູກັບລະບຽບການດງກາວ, ກອງປະຊຸມຍັງມີຜົນໄດຮັບອນໆອີກ 
ເຊງສາມາດຊອກເບງໄດທເວັບໃຊຂອງສະມາຄົມເຂອນໄຟຟາ
ສາກົນ (IHA 2011a). ຢາງໃດກຕາມຍັງມີຄວາມບເປັນເອກະ 
ພາບກັນໃນບາງດານໃນລະບຽບຂອງ HSAP ເຊນ: ການນກຳນົດ 
ຄວາມຫມາຍຂອງຄຳວາ “ການປະຕິບັດທໄດມາດຖານຂນພນຖານ” 
ໃນຂະບວນຕົກລົງເຫັນດີແບບບຖືກບັງຄັບໃນການຖືກຍົກຍາຍຖນ 
ຖານ.

ລະບຽບດງກາວສະຫນອງໂຄງສາງໃນການປະເມີນໄລຍະຕາງໆ 
ຂອງຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ ເຊງຈະສະຫນອງຂມູນດານ 
ຄວາມຍືນຍົງໃຫແກໂຄງການອີງໃສຕົວຈິງໃນດານຕາງໆ ເຊງເອນວາ 
“ຫົວຂດານຄວາມຍືນຍົງ” ໃນ HSAP.

ຫົວຂຕາງໆດານຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບຽບການດງກາວແມນຖືກອະ
ທິບາຍໃນຫນາທີ 41. ໃນແຕລະຫົວຂຈະປະກອບມີການວິເຄາະດານ 
ສງແວດລອມ, ສັງຄົມ, ເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດການເງິນ ແລະ ພາບລວມ. 
ຫົວຂເລານແມນຖືກອະທິບາຍໃນຮູບແບບທວໄປເຊງປະກອບມີການ
ບັນລະຍາຍ ແລະ ເຈດຈຳນົງ; ການໃຫຄະແນນແມນໃຫຈາກລະດັບ 
1 ເຖິງ 5. ຄະແນນ 5 ຫມາຍເຖິງການປະຕິບັດທດີເລີດ, 3 ແມນດີ 
ແລະ 1 ແມນບດີ. ການໃຫຄະແນນແຕລະຫົວຂແມນອີງໃສເງອນໄຂ 
ຕາງໆສະເພາະແຕລະຫົວຂ ໃນຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ. 
ນອກຈາກນນ, ຍັງມີຄູມືສະຫນອງໃຫຜູເຮັດການປະເມີນຜົນນຳໃຊ 
ເຊງປະກອບດວຍ ນິຍາມ, ຕົວຢາງ, ແນວຄວາມຄິດຕາງໆກ່ຽວກັບຫົວຂ 
ແລະ ເງອນໄຂໃນການໃຫຄະແນນຕາງໆ.

16. ຜູແທນທໄດຖືກເຊີນຮວມປະຊຸມປະກອບມີກຸມລັດຖະບານຈາກປະເທດທພັດທະນາແລວ, ບໍລິສັດສາງເຂອນໄຟຟາ, ອົງການຈັດຕງທບສັງກັດລັດກຽວກັບສງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນ. ຜູ
ຂຽນປມຄູມືນໄດເຂາຮວມໂດຍຕາງຫນາໃຫແກອົງກງານ Oxfam.
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17. ອົງການ Oxfam ສະຫນັບສະຫນຸນ ກອບລະບຽບຂອງ WCD ໃຫເປັນເຄອງມືຫລັກໃນການບັນລຸໄດຄວາມຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາແມນຕາງໆ ໄປພອມໆກັບການປົກປັກຮັກສາສງແວດລອມ ແລະ ສາງ 
ຄວາມກາວຫນາດານສິດຂອງຊຸມຊົນທອາໃສແມນ. ອົງການ Oxfam ໄດເຂາຮວມໃນກອງປະຊຸມ HSAF ເພອແນໃສຮັບປະກັນວາຮູບແບບຂອງ WCD ມີການເຊອມສານເຂາໃນ HSAP. ບັນຫາທເນອໃນ
ຂອງລະບຽບການບາງອັນທບມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນເທອສະແດງໃຫເຫັນວາເປາຫມາຍດງກາວບໄດຮັບຜົນສຳເລັດ. ກອງປະຊຸມ HSAF ໄດມິມະຕິໃນການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນໃຫມລະບຽບການດງ
ກາວໃນອານາຄົດ.

ລະບຽບດງກາວໄດຖືກພັດທະນາຂ້ຶນເພອເປັນເຄອງມືຫນ່ຶງທໃຊສະ 
ເພາະໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການໃດຫນ່ຶງຄື: 
ໄລຍະກອນໂຄງການ, ໄລຍະການກະກຽມ, ໄລຍະການຈັດຕງປະຕິບັດ 
ແລະ ໄລຍະການດຳເນີນໂຄງການ. ເຄອງມືຕາງໆທໃຊໃນ 3 ໄລຍະສຸດ 
ທາຍແມນສະແດງໃຫເຫັນລະດັບການປະຕິບັດທດີຂອງອຸດສະກະກຳ 
ດງກາວ.

ໃນຂະບວນການໃນການປະເມີນແມນຮຽກຮອງໃຫມີການຕີລາຄາ 
ທຽບໃສຈຸດປະສົງ ແລະ ເອກະສານຕາງໆ. ການໃຫຄະແນນສະທອນ 
ຄວາມຈິງບົນຫລັກຖານຕົວຈິງ, ສາມາດຄິດໄລຄືນໃຫມໄດ ແລະ 
ກວດສອບໄດ. ໃນຂະນະທມີບັນຫໃນການນຳໃຊຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕເຄອງ 
ມືກຮັບຮູຄຳຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນວາເປັນຫລັກຖານທເຊອຖືໄດ ເຊງ 
ມີຄວາມສຳຄັນດານການສະຫນອງຂມູນກຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ອັນໜຶ່ງ. ປະກອບມີ 6 ເງອນໄຂໃນການໃຫຄະແນນຄື: ການປະເມີນ, 
ການບໍລິຫານຈັດການ, ການມີສວນຮວມຂອງພາກສວນທກຽວຂອງ, 
ການສະຫນັບສະຫນຸນຂອງພາກສວນທກຽວຂອງ, ຫາງສຽງ ແລະ ການ 
ຂັດຄານ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ.

ດງທໄດສົນທະນາມາກອນຫນ້າແລວວາ ລະບຽບການດງກາວແມນຖືກ 
ສາງຂນເພອເປັນເຄອງມືເຊີງອຸດສາຫະກຳໃນການປະເມີນຄວາມ
ຍືນຍົງຂອງໂຄງການໃດຫນຶ່ງ. ດງນນຄະນະກຳມະການເຂອນໄຟ
ຟາໂລກຈຶ່ງໄດສາງກອບລະບຽບອັນໃຫມຂ້ຶນສຳລັບການພັດທະນາ 
ໂຄງລາງດານນ ເຊງໄດແນະນຳໃຫນຳໃຊຮູບແບບທເອົາໃຈໃສດານ 
ສິດທິ, ຄວາມສຽງ ແລະ ການຕລອງດານຜົນປະໂຫຍດຕາງໆ. ແຕວາ 
ສະມາຄົມເຂອນໄຟຟາສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕງອີກຈຳນວນຫນຶ່ງຄິດ  
ວາກອບລະບຽບການດງກາວບສາມາດປະຕິບັດໄດໃນຕົວຈິງ17 ເຊງ 
ເຫັນວາລະບຽບການ HSAP ມີລັກສະນະເຮັດໄດຢາງເປັນຮູບປະທຳ 
ຫລາຍກວາ.

ຈາກຮູບແບບ HSAP ສູບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ 
ລະບຽບການດງກາວເອົາໃຈໃສບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
HSAP ຮັບຮອງເອົາຮູບແບບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄປ 
ຄຽງຄູກັບສິດທິມະນຸດ, ການປຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການສລາດ 
ບັງຫລວງ, ກົນໄກການຮັບການຮອງທຸກ. IWRM, ບັນຫາໃນະລະດັບ 
ຂາມຊາຍແດນ, ແລະ ຄວາມໂປງໃສແມນບັນດາຫົວຂສຳຄັນທໄດຖືກ
ຮັບຮອງເອົາໃນລະບຽບດງກາວ. ເຖິງແມນວາລະບຽບການດງກາວຈະ
ຖືເອົາບັນຫາເລານເປັນສງສຳຄັນກຕາມ ແຕບໄດຖືກນຳໃຊໃຫເປັນຫົວ 
ຂໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງ ແຕຫາກນຳໃຊເຂາໃນກອບລະບຽບ 
ອັນລວມຫລາຍກວາ. ການສະຫລຸບຫຍກຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ 
ລະບຽບນແມນໄດເວາໃນຫນາທີ 19.

ຫມາຍວາໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງແລວເຫັນວາບົດບາດຍິງ-ຊາຍມັກ 
ຖືກລືມໄດຢາງງາຍດາຍ ເພາະວາບົດບາດຍິງ-ຊາຍບແມນເງອນໄຂໃນ 
ການໃຫຄະແນນຄວາມຍືນຍົງ. ມັນບມີຄວາມຈະແຈງວາປະເດັນລວມ 
ຕາງໆໃນ HSAP ຈະສງອິດທິພົນໃນການຕັດສິນໃຈໃຫຄະແນນໄດ 
ແນວໃດ.ຖາປະເດັນລວມ (ເຊນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ) ບແມນເງອນໄຂໃນ 
ການໃຫຄະແນນ ແຕຢູໃນຂແນະນຳເທານນ ແລວມັນກບມີຄວາມຈະ 
ແຈງສຳລັບຜູເຮັດການປະເມີນຜົນວາຈະນຳໃຊບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາ 
ໃນການຕັດສິນໃຈໃຫຄະແນນຄວາມຍືນຍົງໄດແນວໃດ. ດງນນຈຶ່ງມີຄຳ 
ຖາມ ເຊິ່ງວິທີການວາຈະເຮັດແນວໃດໃຫປະເດັນລວມຕາງໆ ຖືກປະ 
ເມີນ ແລະ ສະທອນໃນຄະແນນຕາງໆເຖິງແມນວາຈະບມີການໃຫຄະ 
ແນນສະເພາະແຕລະປະເດັນລວມກຕາມ.

ຕົວຢາງ, ໃນຫົວຂ P5 ດານການປະເມີນຜົນກະທົບສງແວດລອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການໃນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ 
ເຫັນວາບມີການເວາເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈັກຫນອຍໃນການບັນລະ 
ຍາຍຫົວຂ, ເຈດຈຳນົງ ແລະ ການໃຫຄະແນນໃນທຸກລະດັບ. ມີພຽງແຕ 
ລະບຸໃນຂແນະນຳໃນຫົວຂເທານນ. ດງນນ, ຜູປະເມີນຜົນຄວນພິຈາ 
ລະນາ:

“ປະເດັນດານສັງຄົມ ເຊງລວມມີຊຸມຊົນທໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ 
ການ, ຄົນພນເມືອງ, ຊົນເຜາກຸມນອຍ, ການຍົກຍາຍຖນຖານ, ມູນ 
ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທຳ (ທັງດານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ), ແລະ ສາທາ 
ລະນະສຸກ; ປະເດັນທັງຫມົດຖືກວິເຄາະອີງໃສຕົວຊວັດດານເສດຖະ 
ກິດສັງຄົມ (ເຊງລວມມີມາດຖານການດຳລົງຊີວິດ, ສະພາບຊີວິດການ 
ເປັນຢູ ແລະ ສະຖິຕິດານສຸກຂະພາບຕາງໆ) ແລະ ດານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ. ຜົນກະທົບທາງດານສັງຄົມທໂຄງການສາງຂຶ້ນ ໃນນອກຂອບ 
ເຂດຂອງໂຄງການກຕອງມີການປະເມີນ ແລະ ມີແຜນການບໍລິຫານ 
ຈັດການດວຍs.” (IHA 2011a, ຫນາທີ. 60)

HSAP ໃນການນຳໃຊຕົວຈິງ: ວັດແທກດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ແນວໃດ; ຜູເຮັດການປະເມີນຜົນຕອງມີມາດຕະຖານຫຍັງແດ
ເພອປະເມນີ ແລະ ວດັແທກຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຕເພດຍງິ 
ແລະ ຊາຍ?

ເອກະສານລະບຽບການດງກາວແມນມີລັກສະນະເປີດກວາງ ແຕກມີ 
ການຄວບຄຸມການນຳໃຊ. ຖາຢາກເຂາເຖິງກຕອງປະຕິບັດຕາມເງອນ
ໄຂ. ການໃຫອານຸຍາດນຳໃຊຢາງເປັນທາງການເປັນຂຶ້ນກັບສະມາຄົມ
ເຂອນໄຟຟາສາກົນ ແລະ ການນຳໃນຄະນະທເຮັດການປະເມີນຜົນ. 
ມີເອກະສານແນະນຳກຽວກັບເງອນໄຂຕາງໆເພອນຳໃຊລະບຽບການ 
ດງກາວເຊງບສາມາດຖືກນຳໃຊແບບບເປັນທາງການໄດ. ລະບຽບການ 
ດງກາວສວນໃຫຍແມນນຳໃຊເພອປະເມີນຕົນເອງ ເພອເປັນສວນຫນຶ່ງ 
ຂອງຂະບວນການຮຽນຮູຂອງຜູພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດເຂອນ 
ໄຟຟາ. 

ເພອນຳໃຊລະບຽບການດງກາວຢາງເປັນທາງການ, ຜູເຮັດການປະເມີນ 
ຜົນຕອງມີຄວາມຫນາເຊອຖື. ສະມາຄົມເຂອນໄຟຟາສາກົນມີບົດບາດ 
ໃນການຊນຳຂະບວນການປະເມີນຜົນໂດຍລວມ ເຊງນຳພາໂດຍສະ 
ພາປະເມີນຜົນຄວາມຍືນຍົງຂອງເຂອນໄຟຟາເຊງປະກອບດວຍຄະນະ
ບໍລິຫານສູນກາງ ແລະ ຄູຮວມງານຂອງສະມາຄົມ.
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ການຈຳກັດໃນການເຂາເຖິງ ຂອງສາທາລະນະຊົນ ແລະ 
ຄວາມໂປງໃສ

ເຖິງແມນວາລະບຽບດງກາວຈະເປີດກວາງໃຫສັງຄົມເຂາເຖິງ ແລະ 
ສາມາດກວດສອບໄດວາມີການເອົາໃຈໃສແກໄຂບັນຫາຜົນກະທົບ 
ແລະ ໂອກາດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫລືບ, ແຕສະເໜີໃຫຜູເຮັດການ 
ປະເມີນຜົນຕອງມີເງອນໄຂຫລາຍຢາງເຊງເຮັດໃຫການນຳໃຊລະບຽບ 
ການດງກາວມີລັກສະນະຈຳກັດ. ສະມາຄົມເຂອນໄຟຟາສາກົນລະບຸວາ 
ທຸກການປະເມີນຜົນ ແມນນຳໃຊມາດຕະຖານອັນດຽວກັນ ແລະ ເຄອ
ງມືທຖືກສາງຂ້ຶນແມນເພອການຮວມມືຢາງຍືນຍົງແຕວາຂມູນດງກາວ
ບສາມາດຊອກຫາໄດຕາມແຫລງຂມູນທວໄປທມີຢູ. ບັນດາເງອນໄຂ, 
ການຝືກອົບຮົມ, ຕະຕະລາງໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ໃຫຄະແນນແມນ 
ບມີສະຫນອງໃຫສັງຄົມທວໄປໄດເຂາເຖິງໄດ. ໄປຄຽງຄູກັບການຮຽກ 
ຮອງໃຫມີວິຊາການທມີຄວາມຮູໃນດານຕາງໆ, ທີມງານຜູປະເມີນຜົນ 
ຄວນໄດຮັບເອົາການຝືກອົບຮົມດານການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພອຮັບປະກັນການສງເສີມການປະຕິບັດດານບົດ 
ບາດຍິງໃນການເຮັດເຂອນໄຟຟາ.

ສງທຍັງຄາງຄາ: 

• ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງແມນນຳໃຊເສນສະແດງຄືກັນກັບຕາ 
ຫນາງແມງມູມ ເພອສະແດງຄະແນນໃນດານຕາງໆ. ຍອນວາບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍບໄດຖືກສະແດງອອກໃນເສນສະແດງ ດງກາວ ສະນນ 
ຈຶ່ງເຫັນວາບົດບາດຍິງ-ຊາຍບໄດຖືກພິຈາລະນາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່   
ຢ່າງພຽງພໍທ່ີເປັນຫົວຂສຳຄັນຫນ່ຶງໃນການພັດທະນາເຂອນໄຟຟ້າໃ
ຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

• ຜູເຮັດການປະເມີນຈະໃຫຄະແນນໃສ່ໃນຕາຕະລາງໂດຍພິຈາລະ
ນາເອົາຫລັກຖານຕົວຈິງ. ດງທໄດອະທິບາຍມາກອນແລ້ວວາຕົວ 
ຊ້ີວັດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍບໄດຖືກນຳໃຊເປັນຕົວຕັດສິນໃຈໃນ 
ການໃຫຄະແນນໃນ HSAP, ສະນນຈຶ່ງເຮັດໃຫເກີດຊອງຫວາງ ດ້ານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍບມີບົດບາດ ໃນການຕັດສິນໃຈໃນການໃຫຄະແນນ 
ຄວາມຍືນຍົງໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

• ນອກຈາກນນຍັງຂາດທິດທາງໃນການພິຈາລະນາດານພາບລວມ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນດາປະເດັນລວມຕາງໆໃນຂະບວນການ 
ລາຍງານ ແລະ ໃຫຄະແນນດານຄວາມຍືນຍົງ.

ຂແນະນຳສຳລັບ HSAP

• HSAP ຄວນທົບທວນຄືນ ແລະ ຂຽນໃຫມໂດຍອົງກອນອິດສະລະເພອຮັບ 
ປະກັນການມີສວນຮວມ ແລະ ສິດທິຂອງແມຍິງໃຫຫລາຍຂຶ້ນ, ການປະ 
ເມີນຄືນ ຄວນຮັບປະກັນຮູບແບບການນຳໃຊບັນດາປະເດັນລວມ ແລະ ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ (ແລະ ຫົວຂອນໆຂອງຄວາມຍືນຍົງ).

• ໂດຍນຳໃຊໂຄງສາງຂອງລະບຽບການທມີໃນປະຈຸບັນ, ສາມາດປັບປຸງບາງ 
ຢາງໄດເຊນ:

• ຍົກລະດັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຕລະຫົວຂຂອງການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງ 
ເພອຮັບປະກັນໄດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດຮັບຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຕ 
ລະດານການສ້າງເຄື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 

• ເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫລາຍຂ້ຶນໃນເອກະສານແນະນຳໃນການປະເມີນ
ຜົນ;

• ນຳເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍິງເຂາໂດຍ 
ພື້ນຖານໃນການໃຫຄະແນນໃນເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທດີ ແລະ ເຮັດໃຫຜົນໄດ 
ຮັບດານການປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນ
ໃຈໃນການໃຫຄະແນນຫລາຍຂຶ້ນກວາເກາ.

• ຜູຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຜົນຕອງມີຄວາມຊຳນານໃນການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນ 

ຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ຫລື ຢາງຫນອຍທີມງານຕອງມີວິຊາການຫນຶ່ງຄົນທມີ 

ຄວາມຊຳນານດານນີ້.

• ຄວນນຳເອົາການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາເປັນຄາດຫມາຍຫນ່ຶງໃນການປະເມີນ

ຜົນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການທດີ ແລວຈຶ່ງຄອຍໆເຊອມເຂາໄປໃນການໃຫຄະແນນດານ 

ຄວາມຍືນຍົງ.

• ຮັບປະກັນໃຫມີການນຳເອົາການປະເມີນຜົນກະທົບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຢູໃນການຝືກ 

ອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນທີມງານຜູເຮັດການປະເມີນລະບຽບດງກາວ.

• ຄວນມີການເຜີນແຜ HSAP ຢາງເປີດກວາງ ໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂາເຖິງເອກະສານຂ

ແນະນຳໃນການນຳໃຊ ແລະ ເຄອງມືຕາງໆໄດ.

• ເມອມີການເປີດກວາງການເຂາເຖິງໄດແລວ, ຕອງມີການທົບທວນຄືນດານບົດບາດ 

ຍິງ-ຊາຍຂອງເຄອງມືຕາງໆ, ມີການຄນຄວາ ເພື່ອສ້າງເງອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຄັດເລືອກ 

ແລະ ຝືກອົບຮົມໃຫແກທີມງານຜູເຮັດການປະເມີນຜົນ.



66

18. ເຖີງແມນວາຈະມີຄວາມແຕກຕາງກັນດານຂະບວນການພັດທະນາລະຫວາ RSAT ແລະ HSAP ກຕາມ ແຕວາກມີຄວາມສອດຄອງດານຫົວຂຂອງການປະເມີນ.
19. ໃນໄລຍະການຂຽນປມຄູມືນ ໄດມີການເຜີຍແຜ RSAT ສະບັບປີ 2010. ເຄອງມື RSAT ແມນໄດຖືກເຜີຍແຜແບບເປີດກວາງ ໃນຂະນະທກຳລັງມີການປັບປຸງສະບັບໃຫມ; ເຄອງມືສະບັບຮາງຂອງປີ 2013 

ແມນ ມີອອກມາແລວເຊງໄດເຊອມສານບົດບາດຍິງຊາຍຫລາຍກວາສະບັບປີ 2010. ການວິເຄາະ ແລະ ຂແນະນຳຕາງໆແມນອີງໃສເອກະສານສະບັບ 2013 ເປັນສວນໃຫຍ ເຊງອາງອີງໃສເອກະສານສະບັບ 
ເດືອນສິງຫາ ປີ 2013.

ເຄອງມືໃນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງແບບເລງລັດຂອງເຂອນ
ໄຟຟາຕຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ (RSAT) 

ເຄອງມືດງກາວແມນຫຍັງ? ນຳໃຊແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກສາງ 
ຂຶ້ນ?

ເຄອງມື RSAT ກຳນົດເນອໃນ 10 ຫົວຂ 18 ຂອງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ 
ປະກອບມີ 27 ຫົວຂຍອຍ. ແຕລະຫົວຂຍອຍປະກອບມີ 4 ເງອນໄຂ 
ໃນການປະເມີນຜົນ. ເງອນໄຂທັງ 4 ຢາງເປັນກອບໃນການປະເມີນ 
ແຕລະຫົວຂຫລັກດານການບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນແບບ 
ປະສົມປະສານ (IWRM) ແລະ ການພັດທະນາເຂອນ. ແຕລະຫົວຂປະ 
ກອບດວຍການອະທິບາຍກຽວກັບຄາດຫມາຍ ແລະ ຈຸດສູມຂອງຫົວຂ 
ໃນການສາງຄວາມສົມດຸນລະຫວາງ IWRM ແລະ ການສາງເຂອນ 
ໄຟຟາ.

ເງອນໄຂທັງ 4 ປະກອບດວຍ: 
1. ການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ,   

ເຊງຈະພິຈາລະນາທຸກຂະແຫນງການ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ 
ຊົມໃຊແມນ ໂດຍນຳໄປພິຈາລະນາໃນການວາງແຜນ ແລະ ບໍລິ 
ຫານຈັດການ ເຊງຮຽກຮອງໃຫມີການເກັບກຳຂມູນພນຖານໃນແຕ
ລະຂະແຫນງການຢາງມີຄຸນນະພາບ.

2. ການວາງແຜນ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແຫນງພະລັງງານ, ເຊງ 
ຈະພິຈາລະນາດານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນດານພະລັງ
ງານໃນຂົງເຂດແມນທັງຫມົດ ໂດຍສະເພາະພະລັງງານເຂອນ 
ໄຟຟາ. ນອກຈາກນນ, ຍັງພິຈາລະນາດານຂະບວນການໃນການ 
ສາງແຜນການນຳໃຊນ ແລະ ເຂອນໄຟຟາ.

3. ໂຄງການເຂອນໄຟຟາຕາງໆ, ເຊງຈະພິຈາລະນາແຜນສະເພາະ 
ແລະ ແຜນລວມຕາງໆ, ສຶກສາ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຂອງ 
ຜູພັດທະນາ ແລະ ດຳເນີນເຂອນໄຟຟາທັງຫມົດໃນຂົງເຂດແມນ. 
ນອກຈາກນນ, ຍັງພິຈາລະນາດານການປະສານງານ ແລະ ການ
ມີສວນຮວມຂອງພາກສວນອນໆທນຳໃຊແມນຮວມກັນ. ພິຈາ 
ລະນາໂຄງການຕາງໆໃນທຸກໄລຍະຂອງການພັດທະນາ ແລະ ດຳ 
ເນີນງານ.

4. ກອບລະບຽບການ ແລະ ການປົກຄອງ: ພິຈາລະນາກອບລະບຽບ 
ແລະ ກອບການວາງແຜນດານການບໍລິຫານຈັດການເຂອນ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນ ເຊງພິຈາລະນາທຸກລະດັບຕງແຕທອງຖນເຖິງ
ລະດັບສາກົນ ແລະ ພິຈາລະນາການບັງຄັບໃຊ ກົດລະບຽບ ແລະ 
ການຈັດຕງປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ (RSAT 2013)

ຮູບແບບ RSAT ສູບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫກອບ 
ລະບຽບຂອງ RSAT ແກໄຂບັນຫາບົດບາດຍງິ-ຊາຍໄດ

ເອກະສານ RSAT ສະບັບລາສຸດ,19 ຄາດຫມາຍໃນການສາງຄວາມ 
ເຂາໃຈ ແລະ ວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນມີຢູໃນ 2 ຂົງເຂດ ຕນຕໍ:
i. ໃນເງອນໄຂຂອງບາງຫົວຂຫຍອຍ. ຕົວຢາງ: ຫົວຂຍອຍທີ 4.2 ກຽວ 

ກັບການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດຈາກລະດັບຊາດສູລະດັບທອງຖນ,  
5.3 ດານການຄປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລຸດຜອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ, ແລະ 5.4 ຄົນພນເມືອງ ແລະ ຊົນເຜາກຸມນອຍ ເຊງໄດ 
ກຳນົດຄວາມສຳຄັນໃນການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມສົນໃຈຕາງໆຂອງແມຍິງໃນຂະບວນການ RSAT.

ii. ຢູໃນຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ນິຍາມຂອງບາງຫົວຂເຊນ: ຂແນະນຳ ແລະ 
ນິຍາຍຂອງຫົວຂທີ 5 ວາດວຍປະເດັນດານສັງຄົມ ແລະ ການປຶກ 
ສາຫາລືກັບພາກສວນທກຽວຂອງໄດກຳນົດຄວາມສຳຄັນຂອງ 
ການເກັບສະຖິຕິແຍກເພດໃນຂະບວນການເກັບສະຖິຕິດານສັງ
ຄົມ; ແລະ ພິຈາລະນາຄວາມສຽງດານສັງຄົມ ແລະ ການເຮັດການ
ປຶກສາຫາລືທມີຄວາມຫມາຍ, RSAT ກຳນົດຄວາມສຳຄັນໃນການ 
ຮັບປະກັນການເຂາຮວມ ແລະ ຂະບວນການຕອບສະຫນອງຕບັນ
ຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ຂແນະນຳໃນການນຳໃຊ RSAT ເຊງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄາດຫມາຍ 
ແລະ ຂະບວນການ RSAT ບຮຽກຮອງໃຫມີຂມູນ ແລະ ຄວາມຊຳນານ 
ງານດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

ການນຳໃຊ RSAT: ຕົວຊີ້ວັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍແນວໃດ; ຜູເຮັດການ 
ປະເມີນຜົນຕອງມີມາດຕະຖານຫຍັງແດ ເພອປະເມີນ ແລະ ວັດ 
ແທກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ?

ກຸນແຈສຳຄັນໃນການນຳໃຊ RSAT ແມນຄາຍຄືກັນກັບ HSAP ນນ 
ກຄືການສັງລວມຂມູນ ແລະ ຫລັກຖານ. ດງນນ, ທານອາດພິ 
ຈາລະນາໃນການເກັບຂມູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະຖິຕິແຍກ 
ເພດ ແຕວາບຖືກຮຽກຮອງໃຫຕອງເຮັດ. ຢາງໃດກຕາມຮຽກຮອງ 
ໃຫມີການສະຫລຸບຜົນການປະເມີນ ໂດຍມີການພິຈາລະນາດານ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊງເປັນການຮຽກຮອງໃຫຜູ ເຮັດການປະເມີນ 
ຕອງໄດເກັບຂມູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄປໃນຕົວ. ດງທໄດກາວມາ 
ກອນຫນາ, ນອາດແມນຊອງຫວາງໜຶ່ງ ໃນຂະບວນການປະເມີນ 
ຜົນເຊງຄາຍຄືກັນກັບ HSAP ທບຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມຊຳນານ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສວນຮວມຂອງແມຍິງໂດຍ 
ສະເພາະແມຍິງຈາກພາກສວນຕ າງໆທກ ຽວຂ ອງໃນຂະບວນ 
ການປະເມີນ.

ຂະບວນການໃນການເຮັດການປະເມີນປ່ຽນໂອກາດໃນການປະເມີນ 
ແລະ ເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະນນການຄັດເລືອກຜູເອອອຳ 
ນວຍຂະບວນການ RSAT ແມນມີຄວາມສຳຄັນສູງ, ແຕບຮຽກຮອງໃຫ 
ຕອງມີຄວາມຊຳນານດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນມາດຕະຖານໃນການ 
ຄັດເລືອກ. ເຊນດຽວກັນ, ການຈັດການທັດສະນາຢຽມຢາມໃນພາກສະ 
ຫນາມແມນໂອກາດສຳຄັນໃນການສາງຄວສາມເຂາໃຈຕສະພາບທອງ
ຖນ ແລະ ບັນຫາຕາງໆແຕບຮຽກຮອງໃຫນຳເອົາການພິຈາລະນາດານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມາເປັນມາດຕະຖານໃນການຄັດເລືອກເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ປະເດັນຕາງໆ.

ຖາປັດໃຈດງກາວ ແມນມີຂຶ້ນຍອນຄວາມບັງເອີນ, ກເປັນໄປໄດວາ 
RSAT ສາມາດພິຈາລະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະບວນການປະເມີນ 
ຜົນໄດຢາງມີຄວາມຫມາຍ. ແຕຍອນວາມັນເປັນຄວາມບັງເອີນຫລາຍ
ວາຄວາມຕງໃຈ, ດງນນ RSAT ອາດເສຍໂອກາດໃນການຮັບປະກັນ 
ດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປະສົບການ, ຄວາມຕອງການ ແລະ ຄວາມສົນ 
ໃຈຂອງແມຍິງເຂາໃນຂະບວນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງ.
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• ການແກໄຂບັນຫາຕາງໆດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນເຄອງມື RSAT 
ຍັງບທັນຈະແຈງ ຍ້ອນຂາດການເຊອມສານບົດບາດຍິງ -ຊາຍຢູ. 
ຕົວຢາງ: ສາມາດເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  ເຂົ້າໃນຫລັກການຕນຕໍ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນແບບປະສົມປະສານ 
ແລະ ການສາງເຂອນໄຟຟາ ເຊງເປັນກອບ ຂອງເຄອງມື RSAT. 
ນອກຈາກນນ, ຄວນກຳນົດຢາງຈະແຈງກຽວກັບການເຊອມໂຍງ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນບັນ ດາຫລັກການລຸ່ມນ:

i. ເຮັດໃຫພາກສວນຕາງໆເຂາຮວມ ແລະ ປົກປອງສິດ ;
ii. ການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດຢາງເທາທຽມກັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 

ຈາກການພັດທະນາ; ແລະ
iii. ການແກໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຄປະກັນສະບຽງ

ອາຫານໃນຂົງເຂດເຂອນໄຟຟາທັງຫມົດ.

• ພິຈາລະນາປັບປຸງຫົວຂທີ 5 ວາດວຍບັນຫາດານສັງຄົມ ແລະ ການ 
ປຶກສາຫາລືກັບພາກສວນທກຽວຂອງ ດວຍການເພມຫົວຂຍອຍ 
ກຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງແມຍິງ ແລະ 
ມີການກຳນົດໃຫຈະແຈງຂຶ້ນ ໃນຜົນການປະເມີນຂອງຫົວຂທີ 5. 
ໃນຫົວຂຍອຍ 5.3 ວາດວຍການຄປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫົວຂຍອຍ 5.4 ວາດວຍຄົນ 
ພນເມືອງ ແລະ ຊົນເຜາກຸມນອຍແມນໃຫມີການນຳໃຊຮູບແບບ
ທແຕກຕ່າງກັນກວາການພິຈາລະນາຜົນກະທົບດານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ການປຶກສາຫາລືກັບຍິງ ແລະ ຊາຍ ຫລາຍຂຶ້ນ. 

• ຫັດແຫນ້ນຮູບແບບຕນຕໍ: ເຊອມສານຢາງເປັນລະບົບ ແລະ ເປັນ 
ປົກກະຕິໃນການບັນຈຸບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການອະທິບາຍກຽວ 
ກັບເງອນໄຂໃນການວາງແຜນການບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ 
ເຂອນໄຟຟ້າ ແລະ ຂົງເຂດແມນຕາງໆ. ຮູບແບບດງກາວຮັບຮອງ 
ເອົາຫົວຂຍອຍທີ 4.2 ວາດວຍການແບງປັນຜົນປະໂຫຍດລະດັບ 
ຊາດຫາທອງຖິ່ນ ແລະ ຜົນໄດຜົນເສຍຂອງການເຮັດເຂອນ, ຫົວ 
ຂ 4: ການແບງປັນຜົນໄດ ແລະ ຜົນເສຍຂອງການເຮັດເຂອນ, 
ສະເຫນີຕົວແບບການປະຕິບັດທດີ. “ການວາງແຜນລະດັບຂົງເຂດ 
ລວມທັງສາຍນທັງຫມົດ ປະກອບດວຍການແບ່ງປັນຜົນໄດ ແລະ 
ຜົນເສຍໃນທຸກຂະແຫນງການ ແລະ ທຸກຊຸມຊົນໃນຂົງເຂດແມນ 

ທັງຫມົດ. ຕອງມີແຜນການສະເພາະ ເພອຮັບປະກັນໃຫແມຍິງ, 
ຊົນເຜາຕາງໆ ແລະ ກຸມຄົນອນໆໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດນຳ … ” 
(RSAT 2013, ຫນ້າທີ. 21).

• ຂແນະນຳໃນການນຳໃຊ້ RSAT ແມນໂອກາດໃນການເພມການ 
ພິຈາລະນາດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຕບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນຂະບວນການ RSAT ເຊນ:

 -  ຮັບປະກັນວາການພິຈາລະນາດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຖືກບັນຈຸຢູ 
ໃນຂນຕອນການກະກຽມ ເຊງເປັນສວນຫນຶ່ງໃນການຄນຄວາ 
ເອກະສານຕາງໆ;

 -  ກຳນົດເອົາແມຍິງທກຽວຂອງ ແລະ ຊຽວຊານເພດຍິງຖືເປັນບູລິ
ມະສິດໃນຂະບວນການວິເຄາະກຽວກັບບັນດາພາກສວນທກຽວ 
ຂອງ ແລະ ການຄັດເລືອກຕົວແທນໃນການເຮັດການປະເມີນ
ຜົນ;

 -  ຮັບປະກັນວາຜູເອອອຳນວຍຂະບວນການມີທັກສະ ແລະ ຄວາມ 
ສາມາດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍພຽງພໍ.

 -  ກຳນົດໂອກາດຕາງໆໃນການເຊອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນ 
ການຢຽມຢາມພາກສະຫນາມ; ແລະ

 -  ນຳເອົາການເກັບກຳຂມູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະຖິຕິແຍກ 
ເພດໃຫເປັນມາດຕະຖານໜຶ່ງໃນເອກະສານຂແນະນຳ.

• ພິຈາລະນາບັນຈຸເອົາເຄອງມືຕາງໆໃນປມຄູມືນເຊນ: ຂມູນກຽວ 
ກັບການເຂາເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມເຂາໃນຂແນະນຳໃນການໃຊ 
RSAT.

• ຫລັງຈາກກວດແກ ແລະ ນຳໃຊ RSAT ປະມານ 2-3 ປີ, ໃຫທົບ 
ທວນຄືນດານປະສິດທິພາບຂອງເຄອງມືຕໍການພິຈາລະນາບັນຫາ
ຕາງໆດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
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ແປຄຳສັບ ແລະ ບັນດາແນວຄວາມຄິດຕາງໆ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຫມາຍເຖິງບົດບາດ ແລະ ຫນາທຕາງໆທຍິງ ແລະ ຊາຍຮັບຜິດຊອບເຮັດ. 
ສງເລານແມນໄດຖືກກຳນົດຂຶ້ນຕງແຕເກີດຂຶ້ນມາ ແລະ ອີງໃສສະພາບ 
ແວດລອມອອມຂາງ. ມັນບແມນສງທເກີດຈາກທຳມະຊາດ ແຕເກີດ  
ຈາກສະພາບທາງດາຍວັດທະນາທຳໃນແຕລະທອງຖນ ແລະ ມີການ 
ປຽນແປງໄປຕາມແຕລະໄລຍະ.

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພດ

ເພດຫມາຍເຖິງຄວາມແຕກຕາງ ທາງກາຍະພາບລະຫວາງຍິງ ແລະ 
ຊາຍ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຫມາຍເຖິງບົດບາດ, ຫນ້າທຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສາຍ 
ພົວພັນທຍິງ ແລະ ຊາຍໄດແບງກັນເຮັດ ເຊງຄວາມແຕກຕາງທາງດານ
ສັງຄົມຈະເປັນສງກຳນົດບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຕລະສັງຄົມ.

ຄວາມມືດບອດດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຄວາມຜິດພາດໃນການພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕາງກຽວກັບຂອງຕອງ 
ການລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການເຂາເຖິງຊັບພະຍາ 
ກອນ, ອຳນາດ ແລະ ສະຖານະທາງສັງຄົມ.

ຄວາມເທົ່າທຽມດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ສິດ, ສະຖານະ, ໂອກາດ ແລະ ຜົນໄດຮັບທເທາທຽມກັນລະຫວາງຍິງ 
ແລະ ຊາຍ.

ຄວາມຍຸດຕິທຳດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຫມາຍເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳດານການຖືກກະທຳຕໍຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຮຽກ 
ຮອງຕອງການໃຫມີຍຸດທະສາດ ແລະ ມາດຕະການທາງສັງຄົມໃນການ
ທົດແທນຂເສຍປຽບທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ສັງຄົມໃຫແກແມຍິງ. ບາງ 
ຄງຕອງໄດກີດກນເພດຊາຍເພອໃຫໂອກາດແກເພດຍິງຢາງເທາທຽມ
ກັນ. ເພອໃຫເກີດຄວາມຍຸດຕິທຳ ຈຳເປັນຕອງສາງຄວາມສະເໝີພາບ 
ເສຍກອນ.

ການເຊອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ແມນຂະບວນການໃຫກັນຮັບປະກັນໃຫທຸກກິດຈະການປະກອບສວນ 
ໃນການສາງຄວາມເທາທຽມໃນການແບງປັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອຳ 
ນາດລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ທຸກກິດຈະການຂອງພາກສວນທຸລະກິດ, 
ລັດ ແລະ ອນໆເຊນ: ການຕັດສິນໃຈ, ການວາງທິດທາງ, ການສາງ ແຜນ, 
ການຄຸມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ການຄຸມຄອງແຜນງານ, ການຄຸມຄອງ 
ຂມູນຂາວສານ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ຕອງເຮັດບົດພນຖານ 
ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເສຍກອນ. 

ຄວາມເປັນກາງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃຫເບິ່ງຄວາມສຽງຕາງໆໃນລະດັບຊຸມຊົນ ໂດຍປະສະຈາກຄວາມແຕກ 
ຕາງລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ

ສາຍພົວພັນຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ນແມນສາຍພົວພັນສັງຄົມລະຫວາງຍິງ ແລະ ຊາຍ ດານອຳນາດ ແລະ 
ເພດ. ມັນກຳນົດຫນ້າທຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງສັງຄົມ 
ແລະ ຄຸນຄາຕາງໆ. ສາຍພົວພັນດງກາວມີການປຽນແປງໄປຕາມການ 
ເວລາ, ສະຖານທ, ແລະ ກຸມຄົນ. ແມນແລວມັນປຽນແປງໄປຕາມສະ 
ພາບດານຊົນຊນ, ຊົນເຜາ, ຄວາມສົມບູນດານຮາງກາຍ, ອາຍຸ ແລະ 
ວັດທະນາທຳ (ດັດສົມມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Adelaide 2005).

ການປຽນແປງດານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ເມອຖືເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປັນໃຈກາງໃນການສງເສີມຄວາມສະ 
ເໝີພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນໄດຮັບທາງບວກຂອງການພັດທະນາ. 
ມັນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປຽນແປງ ສາຍພົວພັນບົດບາດຍິງ-ຊາຍທ 
ບມີຄວາມຍຸດຕິທຳເພອສງເສີມການແບງປັນອຳນາດ, ການຄວບຄຸມ 
ຊັບພະຍາກອນ, ການຕັດສີນໃຈ ແລະ ການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ 
ແກ່ແມຍິງ.

ການເຊອມໂຍງເຂົ້າໃນຂະແຫນງການ

ເມອມີການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄປພອມໆກັນກັບປັດໃຈອນໆທ 
ກະທົບຕສາຍພົວພັນດານອຳນາດ ແລະ ຄວາມສຽງ ເຊັນ: ຊົນຊນ, ເຊອ 
ຊາດ, ສາດສະຫນາ, ຊົນເຜາ ຫລື ຄວາມບສົມບູນທາງຮາງກາຍ. ມັນມີ 
ປະໂຫຍດເພື່ອພິຈາລະນາບັນຫາຕາງໆ ແລະ ອຳນາດເພອເຂາໃຈໄດ້ 
ວາກຸມຄົນທດອຍໂອກາດຮູສຶກແນວໃດເມອເກີດການປຽນແປງ.

ການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫແກແມຍິງ

ນແມນຂະບວນການສາງຄວາມເຂມແຂງຈາກພນຖານຫາຂນເທິງໃນ
ການປຽນແປງອຳນາດລະຫວາງຍິງ-ຊາຍ. ບຸກຄົນ ແລະ ກຸມຄົນໂດຍ 
ສະເພາະແມຍິງມີຄວາມຕນຕົວວາແມຍິງມີອຳນາດ ແລະ ສະຖານະຕ 
ຫລື ຖືກຈຳກັດໂອກາດຕາງໆໃນການສາງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການ 
ປັບປຸງຕົນເອງ.

ສິດທິຂອງແມຍິງ

ຖະແຫລງການວາດວຍສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ໃນປີ 1948 ໄດລະບຸເຖິງສິດຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີຄວາມສະເຫມີພາບ 
ກັນ. ຢາງໃດກຕາມ ບັນດາຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມລຳອຽງ, ຄວາມ 
ສົນໃຈດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງໄດກະທົບຕສິດຂອງ 
ແມຍິງ. ດງນນຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມເອົາໃຈໃສຕມໃນການພິຈາລະນາ
ດານສິດຂອງແມຍິງເປັນກໍລະນີສະເພາະ.

ດັດປັບມາກຈາກ Kilsby, D ປີ 2013, ນິຍາມ ແລະ ຄຳຊັບດ້ານບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ, ເອກະສານຂອງຄະນະເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງອົງການ 
Oxfam
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