
ຄວາມພາກພມູໃຈຂອງທຸລະກດິລາວ: ຂັບເຄ ື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຂອງກຸ່ມຄນົທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ 
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ໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີິສ່ວນຮ່ວມເປັນຫົວຂ ໍ້ພົົ້ນເດັັ່ນໃນເວທີສາກົນ ເນ ື່ອງຈາກບົດຄົົ້ນຄວ້າໄດ້
ເຜີຍວ່າ ການທີື່ບ ລິສັດມີພ ົ້ນທີື່ເຮັດວຽກທີື່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຫຼາກຫາຼຍຂອງພະນັກງານ ແມ່ນຈະບ ໍ່ພຽງແຕ່ສົັ່ງຜົນດີຕ ໍ່ກັບ
ສັງຄົມເທົັ່ານັົ້ນ ມັນຍັງຈະເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ບັນດາບ ລິສັດທີື່ຈ້າງເອົາບຸກຄົນທີື່ມາຈາກຫຼາຍ
ພ ົ້ນຖານ, ປະສົບການ ລວມທງັກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ, ກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມພິການ ແລະ ກຸມ່ຄົນຊົນເຜົັ່າ ແມ່ນຖ ກ
ພິສູດແລ້ວວ່າມປີະສິທິພາບໃນການແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວາ່ ບ ລິສັດຄູ່ແຂ່ງ ຍ້ອນວ່າບ ລິສັດເຫົຼັ່ານັົ້ນສາມາດດຶງດູດເອົາຄົນທີື່ມີຄວາມ
ສາມາດ ພ້ອມທັງຍງັກາຍເປັນບ ລສັິດທີື່ທັນສະໄໝ, ມີຊ ື່ສຽງ ພາຍໃນກຸ່ມລກູຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີື່ເລີື່ມຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
ກ່ຽວກັບຄວາມທຽ່ງທ າໃນສັງຄົມຫຼາຍຂຶົ້ນ. 

ບດົຄົົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ ລິສັດທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫາຼຍ ແມນ່ມີໂອກາດສູງເຖິງ 70% ທ ີ່ຈະສາມາດເຈາະຕະຫຼາດໃໝ ື່ ແລະ 

ໂອກາດທ ີ່ຈະມ ລາຍຮັບເພ ີ່ມຂ ຶ້ນແມ່ນ 2.3 ເທ ົ່າ ເຊິື່ງຫຼາຍກວ່າບ ລິສັດທີື່ເລ ອກບ ໍ່ຈ້າງງານກຸ່ມຄົນເຫົຼັ່ານັົ້ນ. ໃນປີ 2020, 91% ໃນ 

500 ບໍລິສັດທ ີ່ສ້າງກ າໄລໄດ້ຫຼາຍທ ີ່ສຸດ ແມ່ນໄດລ້ວມເອາົລົດສະນິຍົມ ແລະ ລກັສະນະທາງເພດເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພວກ

ເຂົາໂດຍບ ໍ່ມກີານບ ໍ່ຈ າແນກ. ໃນນັົ້ນ 68% ແມ່ນສະໜັບສະໜູນທາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ 62% ແມ່ນໄດ້
ສະໜອງປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບກຸຄະລາກອນທຸກຄົນ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີື່ໄດ້ຮັບການແປງເພດແລວ້, ແລະ 53% ແມ່ນໄດ້
ຂະຫຍາຍຂອບຂອງສະຫວັດດີການໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮັກຮ່ວມເພດດຽວກັນອີກດ້ວຍ. 

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນຂງົເຂດທລຸະກິດກ ໍ່ກ າລງັກາຍເປັນປະເດັນທີື່ພົົ້ນເດັັ່ນເຊັັ່ນກັນ ໂດຍມີບັນດາບ ລິສັດ
ຕ່າງໆທີື່ໄດ້ເລີື່ມສະແດງການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມຄົນທີື່ມຄີວາມຫຼາກຫາຼຍທາງເພດ ເຊິື່ງປະເດັນດັັ່ງກ່າວຍິື່ງໄດ້ຮັບການຕອບຮັບ
ຫຼາຍຂຶົ້ນພາຍໃນ ເດ ອນແຫ່ງການສະເຫີຼມສະຫຼອງຄວາມພາກພູມໃຈ (Pride Month) ນັົ້ນກ ໍ່ຄ ເດ ອນ ມີຖຸນາ. ການ

ສະເຫີຼມສະຫຼອງດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈັດຂຶົ້ນຢູ່ທົັ່ວໂລກເພ ື່ອເປັນການຍົກບດົບາດ ແລະ ສິດທຂິອງກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫາຼຍທາງເພດ. 

ໃນນິົ້ ບ ລິສັດການບິນລາວ ເປນັໜຶື່ງໃນບ ລິສັດລາວທີື່ເລີື່ມຕົົ້ນສະແດງການສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫາຼຍທາງເພດ 
ພ້ອມທັງຮ່ວມສະເຫີຼມສະຫຼອງເດ ອນແຫ່ງຄວາມພາກພມູໃຈ ໂດຍການປັບປ່ຽນໂລໂກ້ຂອງບ ລິສັດໃຫ້ມີສັນຍາລກັສາຍຮຸ້ງ ທງັໃນ
ປີ 2021 ແລະ 2022 ເພ ື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕ ໍ່ກັບກຸ່ມຄນົທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີື່ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ສາຍການບິນ. 
ທ່ານ ເປເລ ສີວົງທອງ, ພະນັກງງານຮັບຜິດຊອບດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ທາ່ນ ນາງ ດາລາວະດີ ໂພທິສານ, ຜູ້ຈັດການດ້ານການ
ຕະຫຼາດ ຂອງການບິນລາວ ໄດກ້່າວວາ່: “ບ ລິສັດພວກເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມ່ວນຊ ື່ນ ແລະ ມີການຍອມຮັບຕົວຕົນຂອງ

ພະນັກງານທກຸຄົນ. ຍອ້ນວ່າທີມງານໃນສາຍການບິນຂອງພວກເຮາົປະກອບໄປດ້ວຍຄົນທີື່ໜຸ່ມນ້ອຍ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ
ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໝັົ້ນໃຈທີື່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ. ພວກເຮົາກ້າທີື່ຈະສະເໜີກັບຜູ້ບ ລິຫານລະດັບສູງເຖິງແຜນງານໃນການສະ
ໜັບສະໜູນກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນເດ ອນແຫ່ງການສະເຫີຼມສະຫຼອງດັັ່ງກ່າວ ເຊິື່ງແຜນງານຂອງພວກເຮົາກ ໄດ້
ຖ ກຍອມຮັບອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັົ້ນພວກເຮົາກ ຍັງໄດ້ຮັບຄ າຊົມ ແລະ ຂອບໃຈຈາກມວນຊົນຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ ໃນການທີື່
ພວກເຮົາໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດອີກດ້ວຍ.” 

https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation
https://www.prnewswire.com/news-releases/bersin-by-deloitte-diversity-and-inclusion-top-the-list-of-talent-practices-linked-to-stronger-financial-outcomes-300177724.html
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/CEI-2020.pdf


 

ໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການລງົທຶນໃສ່ວຽກງານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະໄດ້ກວມລວມເອາົທຸກເວລາບ ໍ່
ພຽງແຕ່ ເດ ອນແຫ່ງຄວາມພາກພຸມໃຈ ເທົັ່ານັົ້ນເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຫຼາຍທີື່ສຸດ. ບ ລິສັດທີື່ຮອງຮັບເອາົວຽກງານດັັ່ງກ່າວ 
ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຈະສາມາດເພີື່ມຂີດຈ າກັດໃນການປະຕິບັດຂອງບກຸຄະລາກອນ, ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ແລະ ສາມາດເຈາະຕະຫຼາດ
ລູກຄ້າໃໝ່ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມລກູຄ້າໄວໜຸ່ມທີື່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບຄຸນຄ່າຂອງບ ລິສັດທີື່ພວກເຂົາອຸດໜູນຫຼາຍຂຶົ້ນ. 

ບ ລິສັດ ຟູດແພນດ້າ ກ ໍ່ເປັນອີກສ່ວນໜຶື່ງທີື່ກ າລັງຊອກຫາວທິີໃນການສ້າງຄວາມຫຼາກຫາຼຍ, ການມສ່ີວນຮ່ວມ, ແລະ ພ ົ້ນທີື່ເຮັດ

ວຽກທີື່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທີື່ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຮູ້ສຶກມຄີວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ
ເຊັັ່ນກັນ. ທ່ານ ນາງ ສົມຊ ື່ນ ໂຊກໄຊ, ຫົວໜ້າພະແນກບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ກາ່ວວ່າ: “ຢູ່ໃນຟູດແພນດ້າ ເປ ົ້າຫມາຍຫັຼກຂອງພວກ

ເຮົາແມ່ນການສ້າງຄວາມໝັົ້ນໃຈໃຫ້ພະນັກງານທກຸຄົນມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີຄວາມອິດສະຫຼະທີື່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ. ນອກຈາກ
ນີົ້, ການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລີື່ມມາຈາກຂັົ້ນເທິງສຸດຂອງບ ລິສັດ, ເຊິື່ງນ າພາໂດຍ ທ່ານຜູ້ອ ານວຍການ ຂອງພວກເຮົາ. 

ທ າອິດພວກເຮົາໄດ້ເລີື່ມຈາກການປ່ຽນແປງພາຍໃນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານ ປັບປ່ຽນການນ າໃຊ້ພາສາໃນການສ ື່ສານໃຫ້ມີ
ລັກສະນະທີື່ດີ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແທນທີື່ຈະນ າໃຊ້ກົດລະບຽບທີື່ເຂັົ້ມງວດທີື່ຊີົ້ບອກເຖິງການປະຕິບັດຕົນຂອງ
ພະນັກງານຫຼາຍເກີນໄປ. ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງການປຽ່ນແປງຂອງພະນັກງານຫຼາຍຄົນທີື່ມຄີວາມຢາກຮູ້ຢາກເຂົົ້າໃຈຫຼາຍ
ຂຶົ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ບົດບາດຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະໝັກໃຈ ໂດຍທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຍ້ອນບ ລິສັດ
ບອກວາ່ມັນເປັນເລ ື່ອງສ າຄັນ”. 



 

ໃນນີົ້ບ ລິສັດເບຍລາວ ແມ່ນອີກບ ລິສັດໜຶື່ງທີື່ເປັນຜູ້ນ າໃນເລ ື່ອງວຽກງານດັັ່ງກ່າວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກເຂົາກ ໍ່ໄດ້ເລີື່ມເຫັນຜົນ
ໄດ້ຮັບຈາກການຮ່ວມສະເຫີຼມສະຫຼອງເດ ອນແຫ່ງຄວາມພາກພູມໃຈໃນສ ື່ອອນລາຍແລ້ວ. ທ່ານ ມະໂນໄທ ວົງນະລາດ, ຜູ້ຈັດການ

ໜ່ວຍງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງບ ລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ກາ່ວວ່າ: “ພວກເຮົາມີກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍທາງເພດທີື່ເຂັົ້ມແຂງພາຍໃນ

ບ ລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ຜູ້ບ ລິຫານຂັົ້ນສູງກ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ທີື່ບົັ່ງຢູ່ໃນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການບ ໍ່ຈ າແນກ. ນອກຈາກນີົ້, ພວກເຮົາຍງັໄດ້ເຫັນກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫາຼຍທາງເພດ

ທີື່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົົ້າມາຮ່ວມງານໃນຕ າແໜ່ງງານລະດັບສູງກັບບ ລິສັດຫຼາຍຂຶົ້ນ. ເມ ື່ອພວກເຮົາຖາມເຖິງເຫດຜົນ ພວກ
ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຕອບວ່າ ຍ້ອນພວກເຂົາຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະ ເຊ ື່ອໝັົ້ນທີື່ຈະເປັນໂຕຂອງໂຕເອງໃນການເຮັດວຽກກັບບ ລິສັດເບຍລາວ
ຫຼາຍຫັຼງຈາກທີື່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ສົັ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບົດຄວາມ
ໃນການສະເຫີຼມສະຫຼອງເດ ອນແຫ່ງຄວາມພາກພມູໃຈຂອງບ ລິສັດພວກເຮົາ”. ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກ າທີື່ມີການແຂງ່ຂັນສູງ ການຈ້າງ

ງານ ແລະ ການຮັກສາບຸກຄະລາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບແມ່ນໜຶື່ງໃນບຸລິມະສິດໃນການດ າເນີນທຸລະກດິຂອງບ ລິສັດເບຍລາວ. ເຊິື່ງ

ບ ລິສັດເອງກ ໄດ້ເຂົົ້າໃຈເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງຄວາມຫຼາກຫາຼຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານຂອງກ າລງັແຮງງານ ແລະ ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ການກ າຈັດການຈ າແນກ, ຄວາມລ າອຽງ ແລະ ການເລ ອກປະຕິບັດໂດຍອັກຄະຕິ ຕ່າງໆທີື່ອາດເກດີຂຶົ້ນໃນຂະບວນການຈ້າງງານ 

ແລະ ສົັ່ງເສີມການຈ້າງງານ.  

 



 

 “ມາດຕະຖານໃນການດ າເນີນງານສ າລັບທຸລະກິດ ໃນການຮັບມ ກັບການເລ ອກປະຕິບັດກັບກຸມ່ຄນົທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ 

ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ” ແມ່ນເອກະສານສາກົນຊຶື່ງໄດ້ໃຫຫັຼ້ກການຊີົ້ນ າຫັຼກສ າລບັທລຸະກິດໃນການປ ກປ້ອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ສິດທິຂອງກຸ່ມຄົນທີື່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃນສະຖານທ ີ່ເຮັດວຽກ, ຕະຫຼາດແຮງງານ, ແລະ ໃນຊຸມຊ ນ. ຫຼາຍກວ່າ 300 

ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມເຊັນສັນຍາຮັບຮອງເອ າມາດຖານໃນການດ າເນ ນດັົ່ງກ່າວ 

ເຊິີ່ງຫຼາຍບລໍິສັດສາກ ນເຫຼ ົ່ານັຶ້ນກໍໄດ້ມ ການດ າເນ ນທລຸະກິດໃນປະເທດລາວເຊັົ່ນກັນ ເຊິີ່ງລວມມ  Coca-Cola, ທະນາຄານ 

ANZ, Nestle, and Facebook ເປັນຕ ຶ້ນ.ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາແມ່ນເຮດັວຽກເພ ື່ອສົັ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາ

ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄ ານຶງເຖິງມາດຕະຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດດັົ່ງກ່າວ. 

“ໂຄງການເພ ື່ອການປັບປງຸປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫັຼກການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມໂປງ່ໃສຂອງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ 

(IMPACT Biz)” ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້, ສະພາການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ, ແລະ ອົງການ

ສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການພັດທະນາ ເຊິື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານຍີື່ປຸ່ນຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບບັນດາທລຸະ
ກິດຢູ່ໃນລາວເພ ື່ອຈຸດປະກາຍຄວາມເຂົົ້າໃຈກຽ່ວກັບ ມາດຕະຖານໃນການດ າເນີນງານສ າລັບທລຸະກິດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
ໂຄງການດັັ່ງກ່າວແມ່ນຈະໄດ້ມີການຂຽນຄູ່ມ ກຽ່ວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເຊິື່ງໄດ້ຖ ກ
ພັດທະນາໂດຍສະມາຄມົພູມໃຈທີື່ເປັນເຮົາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ ເຊິື່ງແນໃສ່ການປັບປຸງ

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/09/UN-Standards-of-Conduct.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/09/UN-Standards-of-Conduct.pdf
https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/09/UN-Standards-of-Conduct.pdf


ປະສິດທິພາບຂອງທລຸະກິດໃນລາວ ໂດຍການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງກຽ່ວກັບວຽກງານ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນບ ລິສັດ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນບາດກ້າວນ້ອຍໆ ແຕ່ມັນກ ໍ່ເປັນບາດກາ້ວທີື່ສ າຄັນຢ່າງຍິື່ງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວາ່ ສປປ ລາວຈະບ ໍ່ພາດໂອກາດ
ແນວໂນ້ມ ແລະ ທາ່ອຽ່ງຕ່າງໆກຽ່ວກັບທຸລະກິດທີື່ເກີດຂຶົ້ນໃນເວທສີາກົນ. ຄວາມຫຼາກຫາຼຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນຈະເປັນ
ໂອກາດອັນດີໃນການພັດທະນາຂອງຊາດຢູ່ 2 ຂ ໍ້ ຄ : ຂັບເຄ ື່ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະບ ໍ່ມີບຸກຄົນໃດ
ຖ ກປະຖິົ້ມໄວຂ້້າງຫັຼງ ໃນຂະນະທີື່ປະເທດກ າລງັສ ບຕ ໍ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. 

ສ າລບັຂ ໍ້ມນູເພີື່ມເຕມີກະລນຸາຕດິຕ ໍ່: 
ທາ ື່ນ ນາງ ອັກສອນທິບ ສົມວ ລະຈິດ 
ຜ ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍການສ ີ່ສານ, UNDP 

ຖະໜ ນລ້ານຊ້າງ: P.O. Box 345 
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