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ບົດນຳ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼື ເອີ�ນ
ຫຍ�ວ່າ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນປະມານ 6.5 ລ້ານຄົນ.
ໂດຍວ່າ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ
ແມ່ນອາໃສຢູ�ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ປະເທດລາວເປ�ນ
ປະເທດໜຶ�ງ ນອນໃນຂົງເຂດອາຊີຕະເວ�ນສຽງໃຕ້ ທີ�
ປະກອບມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜ��າອາໄສຢູ�ຮ່ວມກັນ. ໃນນີ�
ປະກອບດ້ວຍ 50 ຊົນເຜ��າໃຫຍ່ ແລະ ຍັງໄດ້ແບ່ງອອກ
ເປ�ນຫລາຍກວ່າ 200 ຊົນເຜ��າຍ່ອຍ[1].  ສປປ ລາວ
ຖືກຈັດຢູ�ໃນປະເທດທີ�ກຳລັງພັດທະນາ, ມີອັດຕາຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນສູງ, ປະຊາຊົນຍັງມີລາຍຮັບທີ�ບ�
ດຸ່ນດ່ຽງກັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ຍັງເກີດມີຄວາມບ�ທັນເທ��າ
ທຽມກັນໃນເລື�ອງເພດ ໂດຍອ້າງອີງຈາກຕົວຊີ�ວັດ ການ
ພັດທະນາກ່ຽວກັບເລື�ອງເພດ ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ. ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສື ແລະ ການສຶກສາຊັ�ນສູງ
ແລະ ເລື�ອງອື�ນໆສຳລັບເພດຍິງ ແມ່ນຍັງຖືວ່າດ້ອຍກວ່າ
ເພດຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງທີ�ເປ�ນຊົນເຜ��າທີ�
ອາໄສຢູ�ເຂດຊົນນະບົດ. ເພດຍິງ ແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍ
ກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນເລື�ອງຂອງການຖືກຮັບເຂ��າເຮ�ດວຽກ ໃນ
ພາກລັດ ແລະ ຍິ�ງມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍສຳລັບແມ່ຍິງທີ�
ເປ�ນຊົນເຜ��າກຸ່ມນ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກ. ເພດຍິງບ�ໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເປ�ນຕົວແທນໃນຂະແໜງ
ວິຊາຊີບ, ໃນວຽກງານບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ໃນວຽກງານ
ການປ�ກຄອງ. ໂດຍສະເພາະວຽກງານເຕ�ກໂນໂລຊີຂ�ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສື�ສານໂດຍທົ�ວໄປ ແມ່ນເຈາະຈົງໄປທີ�
ເພດຊາຍເປ�ນຫຼັກ. ຄ່ານິຍົມໃນການເຮ�ດວຽກຢູ�ເຮືອນ
ຖືວ່າເປ�ນສິ�ງສຳຄັນຕົ�ນຕຂໍອງເພດຍິງ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານສຶກສາຖືວ່າເປ�ນສິ�ງສຳຮອງ. ເປ�ນຕົ�ນ
ແມ່ນເພດຍິງທີ�ອາໄສຢູ�ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ເຂ�າເຈ��າ ຈະຖືກ
ພິຈາລະນາວ່າບ�ເໝາະສົມ ໃນການສຶກສາແບບບູລະນາ
ການຄືປະກອບມີ 4 ສາຂາວິຊາເຊ��ນ: ສາຂາວິທະຍາສາດ,
ສາຂາວິສະວະກຳ, ສາຂາເຕ�ກໂນໂລຊີ ແລະ ສາຂາ
ຄະນິດສາດ (ເອີ�ນຫຍ�ວ່າ ການສຶກສາແບບ STEM)
ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕ�ກໂນໂລຊີ ແມ່ນຖືວ່າບ�ມີຄວາມຈຳເປ�ນ
ສຳລັບເຂ�າເຈ��າ. ອິນເຕີເນ�ດ ແລະ ສື�ສັງຄົມອອນລາຍ
ແມ່ນກຳລັງຖືກໃຊ້ງານເພີ�ມຂຶ�ນຢ�າງກວ້າງຂວາງ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນສື�ສັງຄົມອອນລາຍທີ�ນຳໃຊ້ເຟດບຸກ
(Facebook). ການເຊື�ອມຕ�ແບບໄຮ້ສາຍແມ່ນຍັງມີ
ຄວາມທ້າທາຍ, ແລະ ຄົນສ່ວນໜ້ອຍທີ�ຈະສາມາດ
ເຂ��າເຖິງເຕ�ກໂນໂລຊີແບບນີ�ໄດ້ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ�ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມ
ຄົນຊົນເຜ��າ.
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ຊ່ອງວ່າງເລື�ອງເພດເກີດຂຶ�ນໄດ້ໃນທຸກພື�ນທີ� ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເລື�ອງການເຂ��າເຖິງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ.
ຂ�ມູນແມ່ນຍັງຖືກປ�ດກັ�ນຢູ�, ໂດຍການເປ�ດເຜີຍຂ�ມູນໃນ
ເລື�ອງທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື�ອງເພດຢູ�ແມ່ນຖືວ່າຍັງຢູ�ໃນ
ລະດັບສູນ[2]. 

ນິຕິກຳ  ແລະ ກົດໝາຍທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນຂະນະທີ� ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊ�ກຍູ້ການໃຫ້ສິດເທ��າ
ທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຄວາມເປ�ນຈິງແລ້ວໃນທາງ
ປະຕິບັດແມ່ນຍັງບ�ທັນກວ້າງຂວາງ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ການຖືກພິຈາລະນາເລື�ອງເພດ, ແມ່ນປາສະຈາກການ
ພິຈາລະນາ ໃນດ້ານແງ່ມູມອື�ນໆຂອງຊີວິດ, ລວມທັງການ
ເຂ��າເຖິງເຕ�ກໂນໂລຊີ[3]. ໃນແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ�ນຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແມ່
ຍິງ ແລະ ເດ�ກ (2021–2025)[4]. ກົດບັນຍັດ 2
ສະບັບ ສຳລັບເພດຍິງ ແລະ ກົດໝາຍຄວາມເທ��າທຽມ
ກັນທາງເພດແມ່ນໄດ້ຖືກຮອງຮັບເມື�ອບ�ດົນມານີ�[5] ໃນ
ຂະນະທີ�ກົດຫມາຍເຫຼົ�ານີ�ກ່າວເຖິງເລື�ອງຄວາມເທ��າທຽມ
ທາງເພດ, ການອອກກົດຫມາຍຄຸ້ມຄອງສະຫນັບສະຫ
ນູນສິດເທ��າທຽມກັນແມ່ນຍັງຖືວ່າ ເປ�ນເລື�ອງທີ�ຖືກຈຳກັດ
ຢູ�ເຊ��ນ: ການສຶກສາ ຫລື ສິ�ງທີ�ບ�ມີຕົວຕົນຢູ� ຈິງ, ເຊ��ນການ
ເຂ��າເຖິງຂ�ມູນຂ່າວສານ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື�ມວນຊົນ
(ສະບັບເລກທີ 01/NA, 2008)[6] ແລະ ດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂ�ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນ�ດ
(ສະບັບເລກທີ 327/GOV, 2014)[7] ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໄດ້ເຂ��າເຖິງສື�ທີ�ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ສື�ເຫຼົ�ານັ�ນແມ່ນຕ້ອງຢູ�
ພາຍໃຕ້ການຊີ�ນຳຂອງລັດຖະບານເປ�ນຫຼັກ ແລະ ມີສິດອຳ
ນາດໃນການກຳນົດສື� ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງໃນການ
ເຜີຍແຜ່ຂ�ມູນຂ່າວສານ. ບາງກົດຫມາຍສະບັບໃໝ່ແມ່ນ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫ�ນບັນຫາໄອຊີທີ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕ�ກໂນ
ໂລຊີ ການສື�ສານ ຂ�ມູນຂ່າວສານ  (ສະບັບ ເລກທີ
02/NA, 2016)[8] ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ�ມູນ (ກົດຫ
ມາຍວ່າດ້ວຍການປ�ກປ�ອງຂ�ມູນ ເອເລ�ກໂຕຣນິກ (ສະບັບ
ເລກທີ 25/NA, 2017))[9]. ໜຶ�ງໃນອົງການສູນກາງທີ�
ເຄື�ອນໄຫວເຮ�ດວຽກເປ�ນກະບອກສຽງ, ເປ�ນຕົວແທນ
ໃຫ້ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ (LWU). ທີ�ສຳຄັນຍັງມີງານວູເມ�ນເທ�ກເມກເກີວຽນ
ທຽນ  (Women Tech- makers Vientiane) ທີ�
ໄດ້ສະຫນັບສະໜຸນແມ່ຍິງໃຫ້ເຂ��າເຖິງ, ຮຽນຮູ້ ແລະ
ປະຍຸກໃຊ້ເຕ�ກໂນໂລຊີ, ເຊິ�ງງານດັ�ງກ່າວມັກຈະຖືກຈັດຂຶ�ນ
ພ້ອມໆກັບງານບາແຄ້ມຢ�າງເປ�ນປະຈຳໃນທຸກໆປ�.



ນອກຈາກນີ�, ຍັງມີອົງການໂອເພີນດິວິລົບເມ�ນລາວ
(Open Development Laos) ທີ�ເຄື�ອນໄຫວເຮ�ດ
ວຽກງານກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຕື�ມອີກ ຊຶ�ງຜ່ານມາແມ່ນຍັງບ�
ປາກົດມີຂ�ມູນຂອງໂຄງການລິເລີ�ມອື�ນໆທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ
ເທື�ອ.

ການສຳຫຼວດຂ�ມູນ

ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນທີ�ຖືກສຳພາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຂ�ມູນ
ແລະ ຂ�ມູນຂ່າວສານເປ�ນສິ�ງທີ�ສຳຄັນສຳລັບຊີວິດ
ປະຈຳວັນ ແລະ ເຕ�ກໂນໂລຊີກສໍາມາດເຮ�ດໃຫ້ຊີວິດການ
ເປ�ນຢູ�ສະດວກສະບາຍຂຶ�ນກວ່າເກ��າ, ເຮ�ດໃຫ້ເກີດທັກສະ
ທີ�ຫຼາກຫຼາຍ, ສາມາດເພີ�ມລາຍຮັບ,ຊ່ວຍໃນການສຶກສາ
ຂ�ມູນທາງພູມສາດ, ແລະ ສາມາດສ້າງອາຊີບໄດ້. “ຂ�ມູນ
ເປ�ດ” ຫຼື ຂ�ມູນທີ�ທຸກຄົນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ຢ�າງ
ອິດສະຫຼະເຊ��ນ: ສາມາດນຳໄປໃຊ້, ນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ຫຼື
ສາມາດນຳໄປເຜີຍແຜ່ໄດ້ແບບອິດສະຫຼະ ແມ່ນຍັງບ�ທັນ
ໄດເປ�ດກວ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແນວຄວາມຄິດທີ�
ບ�ໄດ້ຖືກແປອອກມາເປ�ນພາສາລາວ. ຜູ້ຖືກສຳພາດມັກ
ຈະເຂ��າໃຈສະເໝີວ່າຂ�ມູນຂ່າວສານ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປ�ນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ມັກຈະມີການຄວບຄຸມການເຂ��າເຖິງ
ຂ�ມູນຂ່າວສານຈາກທາງພາກລັດຢູ�. ຜູ້ຖືກສຳພາດໄດ້
ເຂ��າເຖິງສື�ຂ�ມູນຕ່າງໆທີ�ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍແຫຼ່ງຂ�ມູນ
ຂ່າວສານໃຫ້ໄດ້ເລືອກ ເປ�ນຕົ�ນແມ່ນຈາກໜັງສືພິມ,
ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ຈາກໝູ່ເພື�ອນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວສື�ດິຈິຕອນທີ�ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ່າໝູ່ກແໍມ່ນ
ເຟດບຸກ (Facebook). ຊຶ�ງການບໍລິການຂອງເຟດບຸກ
ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ�ນມາເພື�ອຄວາມບັນເທິງ ແລະ ເພື�ອການ
ສ້າງສັງຄົມແບບອອນລາຍ, ແນວໃດກ�ຕາມເຟດບຸກຈະ
ຖືກຕີລາຄາວ່າມີຄວາມ ໜ້າເຊື�ອຖືສຳລັບການແລກປ�ຽນ
ຂ�ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ເຟດບຸກຍັງ
ເປ�ນສື�ທີ�ຍັງຖືກຄວບຄຸມຈາກທາງພາກລັດຢູ�. ເຊິ�ງລັດຖະ
ບານເອງ ກໄໍດ້ມີການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຕ�ຕ້ານກັບ
‘’’ຂ່າວປອມ’’ ແລະ ຂ�ມູນຂ່າວສານທີ�ບ�ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຄຳນຶງ ເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ງານສື�ສັງຄົມ
ອອນລາຍ. ຜູ້ຖືກສຳພາດໄດ້ສະແດງທັດສະນະຄວາມຄິດ
ເຫ�ນຂອງຕົນເອງ ເຊິ�ງຊີ�ໃຫ້ເຫ�ນເຖິງບັນຫາຄວາມບ�ເທ��າ
ທຽມທາງເພດທີ�ຝ�ງຮາກເລິກໃນສັງຄົມເຮ�າ ແມ່ນຍັງບ�ໄດ້
ຮັບການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຢ�າງຈິງຈັງເທື�ອ. ຍິ�ງໄປກວ່ານັ�ນ,
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເລື�ອງເພດແມ່ນຖືວ່າເປ�ນສິ�ງທີ�
ບ�ມີສາລະ ແລະ ມັກຈະຖືກເບິ�ງວ່າເປ�ນບັນຫາສຳລັບຄົນ
ອື�ນ.

ຜູ້ຖືກສຳພາດບາງທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຄວາມຄິດເຫ�ນ
ວ່າບ�ແມ່ນ ຂ�ມູນ ແລະ ຂ�ມູນຂ່າວສານທັງໝົດ ທີ�ມີຄວາມ
ກ່ຽວພັນກັບແມ່ຍິງ, ມັນຫາກຂຶ�ນກັບວິຊາອາຊີບຂອງ
ພວກເຂ�າເຈ��ານັ�ນເອງ. ບາງຄົນຕັ�ງຂ�ສັງເກດວ່າແມ່ຍິງ
ເຂ��າເຖິງ ສື�ຫລັກສຳລັບຈຸດປະສົງເພື�ອຄວາມບັນເທິງເທ��າ
ນັ�ນ, ເຊິ�ງນັ�ນສະແດງໃຫ້ເຫ�ນວ່າແມ່ຍິງບ�ໄດ້ເບິ�ງຂ່າວ ຫລື
ຂ�ມູນຂ່າວສານທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ. ແມ່ຍິງຄົນຫນຶ�ງທີ�ອາໄສຢູ�
ຊົນນະບົດມີຄວາມເຫ�ນວ່າ ຖ້າຜູ້ເປ�ນສາມີສາມາດເຂ��າເຖິງ
ເຕ�ກໂນໂລຊີໄດ້, ຜູ້ເປ�ນພັນລະຍາອາດບ�ຈຳເປ�ນຕ້ອງ
ເຂ��າເຖິງເຕ�ກໂນໂລຊີກໄໍດ້. ຜູ້ຖືກສຳພາດບາງທ່ານເຄີຍມີ
ປະສົບການໃນການຖືກດູຖ�ກກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ�
ຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕ�ກໂນໂລຊີ. 

ອຸປະສັກ

ອຸປະສັກຕົ�ນຕທີໍ�ສຳຄັນສຳລັບແມ່ຍິງນັ�ນກຄືໍ ການຍຶດຕິດ
ກັບຄວາມບ�ທຽມຂອງເພດໃນສັງຄົມ. ອຸປະສັກຕົ�ນຕທີໍ�
ສຳຄັນສຳລັບແມ່ຍິງນັ�ນກຄືໍການຍຶດຕິດກັບຄວາມບ�ທຽມ
ຂອງເພດໃນສັງຄົມ. ຜົນທີ�ໄດ້ມານັ�ນ ກຄືໍແມ່ຍິງຈະຕ້ອງໃຫ້
ເຮ�ດວຽກແບບບ�ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍແລະ ຍິ�ງໄປ
ກວ່ານັ�ນ, ແມ່ຍິງຈະມີເວລາຫວ່າງໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນ
ການທີ�ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຕ�ກໂນໂລຊີ ປະກອບກັບການມີໂອກາດ
ໜ້ອຍທີ�ຈະມີກຳລັງຊື� ແລະ ມີທັກສະໃນການເຂ��າເຖິງເຕ�ກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ຂ�ມູນ.  ແມ່ຍິງແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ�ຈະອ່ານ
ອອກຂຽນໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ບ�ມີແຮງ
ບັນດານໃຈໃນການຊອກຮູ້ຮ�າຮຽນຕາມຮູບແບບຂອງ
ລະບົບ STEM ເພາະວ່າແມ່ຍິງຖືກປະເມີນວ່າມີຄວາມ
ສາມາດໜ້ອຍໃນວຽກງານດັ�ງກ່າວ. ບັນຫາທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ
ອື�ນໆນັ�ນກຄືໍ ແມ່ຍິງບ�ໄດ້ສະແດງອອກ ຢ�າງເປ�ດເຜີຍ
ກ່ຽວກັບໃນເລື�ອງຂອງການບ�ເທ��າທຽມທາງເພດທີ�ມີຢູ�. ໃນ
ບົດຄວາມນີ�ຍັງມີຈຳນວນຜູ້ທີ�ບ�ສະແດງຄວາມຄິດເຫ�ນຢ�າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມັນເປ�ນເລື�ອງຍາກທີ�ຈະຍອມຮັບບ�ເທ��າ
ທຽມທາງເພດດັ�ງກ່າວໄດ້. 

ຄຳແນະນຳພາກລັດ

ໃຫ້ມີການຈັດຕັ�ງກິດຈະກຳເພື�ອສົ�ງເສີມແມ່ຍິງໃນເລື�ອງຂອງ
ຄວາມເປ�ນຜູ້ນຳທາງດ້ານຂ�ມູນຂ່າວສານ, ການຄົ�ນຄວ້າ
ວິໄຈ ແລະ ເຕ�ກໂນໂລຊີ ເພື�ອເສີມສ້າງແມ່ຍິງໃຫ້ກາຍເປ�ນທີ�
ປ�ກສາ ແລະ ເປ�ນແບບຢ�າງທີ�ດີໃຫ້ກັບແມ່ຍິງຄົນອື�ນໆ. 
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ເຊິ�ງບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົ�ານັ�ນ ຄວນຈະລວມເອ�າການ
ເປ�ດໂອກາດເຮ�ດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ມີການແລກປ�ຽນທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕ�ກໂນໂລຊີ ແລະ ຂ�ມູນເພື�ອການຮຽນ
ຮູ້ຮ່ວມກັນ. 

ພາກເອກະຊົນ

ປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຮ�ດວຽກ ແລະ ມີຄວາມ
ສົນໃຈໃນເຕ�ກໂນໂລຊີຂ�ມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ�ມູນແບບເປ�ດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫ�ນ
ເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງເຂ�າເຈ��າ,  ລວມ
ໄປເຖິງການພັດທະນາກລໍະນີສຶກສາ ທີ�ມີ
ປະສິດທິພາບເພື�ອສະແດງໃຫ້ເຫ�ນຄຸນຄ່າຂອງຂ�ມູນ; 

ພາກສັງຄົມພົນລະເຮືອນ

ສ້າງບຸກຄະລະກອນເຕ�ກນິກເພດຍິງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໃນດ້ານອິນເຕີເນ�ດ ແລະ ການນຳໃຊ້
ຄອມພິວເຕີ/ມືຖື ໂດຍການຈັດຝ�ກອົບຮົມ ແລະ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໂດຍໃຫ້ເນ��ນໜັກໄປທີ�ພະນັກງານຍິງ
ໃນພາກລັດ, ນັກຮຽນຍິງ, ແລະ ແມ່ຍິງລາວໃນທົ�ວ
ປະເທດ; 

ນອກນັ�ນ, ອຸປະສັກຢ�າງອື�ນນັ�ນກຄືໍ ວັດທະນາທຳທີ�
ຍັງບ�ເປ�ດກວ້າງ, ເຊິ�ງນຳໄປສູ່ຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້
ງານຂ�ມູນແບບເປ�ດ ແລະ ບັນຫາຄວາມໂປ�ງໃສຂອງ
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ກເໍປ�ນໜຶ�ງໃນປ�ດໃຈເຊ��ນກັນ.

ຄຳແນະນຳພາກລັດ

ເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວບຮວມ ແລະ
ການເຜີຍແຜ່ຂ�ມູນທາງສະຖິຕິທີ�ນຳໂດຍລັດຖະບານ
ເຊິ�ງຍຶດຖືບົນພື�ນຖານການສົ�ງເສີມຂ�ມູນແບບເປ�ດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ເປ�ດເຜີຍຂ�ມູນຕ�ສາທາສະນະ ແລະ ການເຂ��າເຖິງຂ�ມູນ
ສຳລັບທຸກໆຄົນ; ຄຸ້ມຄອງການເຂ��າເຖິງຂ�ມູນຂອງ
ພົນລະເມືອງລາວຢ�າງຖືກຕ້ອງ ບ�ວ່າຈະຜ່ານການ
ແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ຫລື ຜ່ານກົດຫມາຍ ແລະ
ນະໂຍບາຍທີ�ສະເພາະເຈາະຈົງ; ຫຼ�ດບັນຫາທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລັດຖະກອນ ແລະ ອຸປະສັກທາງການເງິນ ໃນການ
ເຂ��າເຖິງຂ�ມູນ ແລະ ຂ�ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະທົ�ວໄປ
ຈາກທາງກະຊວງຕ່າງໆ. ເສີມສ້າງຄວາມເຂ��ມແຂງໃນ
ການບໍລິການເອເລ�ກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ (e‐
government) ເພື�ອໃຫ້ໝັ�ນໃຈວ່າລະບົບຖານຂ�ມູນ
ອອນລາຍແມ່ນໄດ້ເປ�ດກວ້າງ, ມີມາດຕະຖານ, ແລະ
ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້;

ພາກເອກະຊົນ

ສະໜັບສະຫນູນຊ�ກຍູ້ ຖານຂ�ມູນສ່ວນຕົວທີ�ມີຢູ� (ທີ�
ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ�ໂດຍພາກເອກະຊົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ,
ຜູ້ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກຸ່ມຄົນອື�ນໆ ) ເຮ�ດໃຫ້ຂ�ມູນ
ແບບເປ�ດເຕ�ມໄປດ້ວຍຫຼັກການທີ�ມີຄວາມໂປ�ງໃສ ແລະ
ເປ�ນທີ�ຍອມຮັບໄດ້, ເຊ��ນການລຶບລ້າງຂ�ກຳນົດຕ່າງໆ ໃນ
ການສ້າງບັນຊີສຳລັບການເຂ��າເຖິງ ແລະ ເຮ�ດໃຫ້ການ
ເຂ��າເຖິງຂ�ມູນທັງຫມົດ ຢູ�ໃນຮູບແບບເປ�ດ ແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້.

ພາກສັງຄົມພົນລະເຮືອນ

ພະຍາຍາມເຊື�ອມໂຍງບັນດາເຕ�ກໂນໂລຊີທີ�ເກີດຂຶ�ນໃໝ່
ແລະ ສ້າງໃບໜ້າໃໝ່ສຳລັບວຽກງານ ການພັດທະນາເວ�ບ
ໄຊໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສ້າງໃຫ້ເກີດຂະບວນການໃນການ
ປະຍຸກໃຊ້ຂ�ມູນແບບເປ�ດໃຫ້ກວ້າງຂວາງທີ�ສຸດ. ສະໜັບ
ສະຫນູນຊ�ກຍູ້ການເຜີຍຂ�ມູນທີ�ສຳຄັນໃນຮູບແບບພາສາ
ອື�ນໆ ທີ�ນອກເໜືອຈາກພາສາລາວ ແລະ ຮູບແບບອື�ນທີ�
ບ�ແມ່ນການຂຽນ (ຍົກຕົວຢ�າງເຊ��ນວິດິໂອ ຫລື ສຽງເປ�ນ
ຕົ�ນ).
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