ບົດສະຫຼຸບການລົງເກັບກາຂໍ້ມນ
ູ ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເມືອງ ຊຽງ
ເງິນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ທີ 27/07- 04/08/2020
I.

ຄວາມເປັນມາ:
ວ ັນທີ 27–30/07/2020 ທີມງານຜຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບໂຄງການໄດເູ້ ດີນທາງໄປ ແຂວງ ຫຼ ວງພະບາງ ເພື່ ອ

ູ້ ນມີື່ ບາູ້ ນ ສາມ ັກຄີໄຊ, ເມອງ ຊຽງເງິນ, ແຂວງ ຫຼ ວງພະບາງ ເຊີື່ ງເປັນໂຄງການປິື່ ນອອ
ລົງເກັບກ ໍາຂໍມ
ູ້ ມ
ຂອງໂຄງການຂໍສະໜັບສະໜຸນອ ໍານາດການປົກຄອງຂນທ
ັ ູ້ ອ
ູ້ ງຖິື່ ນ,

ທີື່ ໄດປ
ັ ຜາື່ ນມາແຕຕ
ົູ້
ູ້ ະຕິບດ
ື່ ນປີ

ປີ

2020, ທີື່ ໄດຮ
( CARE International
ໍ
ູ້ ັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ອ ົງການ ແຄນ
໌ ານາຊາດປະຈາລາວ
of Laos).
II.

ຈຸດປະສົງ

ໍ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫໍ້
ໍ້ ນເພື່ ອກຳນົດຊື່ອງຫວື່ຳງຂອງຊຸມຊົນເພື່ ອກຳນແກໄໍ້ ຂບັນຫຳທີື່ດີຂນ
ເພື່ ອສຳຫຼວດ-ເກັບກຳຂມູ
ັ ຈຳກກຳນສຳຫຼວດ ແລະ ຄວຳມຕໍ້ອງກຳນຂອງຊຸມຊົນພຳຍໃນບໍ້ຳນ ສຳມັກຄີໄຊ, ເມອງ ຊຽງເງ ິນ,
ເປັນໄປຕຳມຜົນໄດໍ້ຮບ
ແຂວງ ຫຼວງພະບຳງ
III.

ໍ້ ນມີທງັ ໝົດ 11 ຄົນ ເປັນຍິງ 7 ຄົນ
ຜເູ້ ຂົູ້າຮວ
ື່ ມ: ທີມງຳນລົງພຳກສະໜຳມ ເກັບຂມູ

IV.

ຜົນໄດຮ
ູ້ ັບ ອິງຕາມແບບຟອມສ ໍາຫຼ ວດ:

ໍ້ ນທີື່ບໍ້ຳນສຳມັກຄີໄຊເພື່ ອເກັບກຳຂມູ
ໍ້ ນທີື່ເປັນຊື່ອງວື່ຳງຂອງ
ພາກການນ ໍາໃຊແ
ູ້ ບບຟອມສອບຖາມ: ຈຳກເກັບກຳຂມູ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວຳມຕໍ້ອງກຳນທີື່ແທໍ້ຈງິ ແລະ ເກີດກຳນສະໜັບສະໜູນ ຕຳມຄວຳມຮຽກຮໍ້ອງຕໍ້ອງກຳນຂອງຊຸມຊົນ
ໍ້ ນ ທຳງທີມງຳນໄດໍ້ລງົ ປະຕິບດ
ໍ້ ວັນທີ 27/07 – 30/07/2020 ໂດຍວິທກ
ັ ໂຕຈິງຕັງແຕື່
ີ ຳນໃຫໍ້ທມ
ີ
ຜື່ຳນກຳນເກັບກຳຂມູ
ໍ້ ນແຕື່ ລະຫຼງັ ຄຳເຮອນ ເຊິື່ງມີກຸື່ມເປົຳໝຳຍແມື່
ໍ້
ງຳນໂຄງກຳນຍື່ ຳງລົງເກັບກຳຂມູ
ນປະຊຳຊົນພຳຍໃນບໍ້ຳນສຳມັກຄີໄຊ ທີື່ມີ
ອຳຍຸ ລະຫວື່ຳງ 13-65ປີ ຈຳກັດເພດ, ຊົນເຜົື່ຳ ແລະ ສຳສະໜຳມ, ຈານວນລວມຟອມທີື່
ໄດໃູ້ ຊສ
ໍ
ູ້ ອບຖາມເສັ ດ
ສ ົມບນທັງໝ ົດຂອງ 655 ຟອມ ຄິດເປັນ 72,78%
ູ້ ນໂດຍລວມ:
ພາກຂໍມ
ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີເພດຍິງເຖິງ 402 ຄົນ, ຄິດເປັນ 61,4% ແລະ ເພດຊຳຍ 252 ຄົນ , ຄິດເປັນ
38,5% ແລະ ກຸື່ ມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງເພດ 1ຄົນ, ຄິດເປັນ 0,15%

ັ ລະດັບກຳນສກສຳແຕກຕື່ ຳງກັນດັື່ງນີ:ໍ້ ບື່ ໄດໍ້ຮຽນມີ 142ຄົນ
ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຈຳນວນຜູ ໄໍ້ ດໍ້ຮບ
ໍ້
ໍ້ ດທະຍົມຕົນມີ
ໍ້ 156 ຄົນ ເປັນ
ຄິດເປັນ 21,7%, ຮຽນເຖິງຊັນປະຖົ
ມມີ 246 ຄົນ ເປັນ 37,6%, ຮຽນເຖິງຊັນມັ
ໍ້ ດທະຍົມປຳຍມີ 87 ຄົນ ເປັນ 13,3%, ຮຽນເຖິງຊັນວິ
ໍ້ ຊຳຊີບມີ 9 ຄົນ ເປັນ 1,4%, ຮຽນ
23,8%, ຮຽນເຖິງຊັນມັ
ໍ້ ງມີ 9 ຄົນ ເປັນ 1,4%, ຮຽນເຖິງຊັນປະລິ
ໍ້
ເຖິງຊັນສູ
ນຍຳຕີມ ີ ຼຼ ຄົນ ເປັນ 0,9%.

ໍ້ ື່ ຳງງຳນ 165 ຄົນ ເປັນ 29,8%, ຄໍ້ຳຂຳຍ 22ຄົນ ເປັນ 3,4%,
ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຈຳນວນຜູ ວ
ນັກຮຽນ91ຄົນ ເປັນ 13,9%, ພະນັກງຳນ 28ຄົນ ເປັນ 4,3%, ແມື່ ບໍ້ຳນ 34ຄົນ ເປັນ 5,2%, ຊຳວນຳ 207 ຄົນ
ເປັນ 31,6%, ກຳມະກອນ 78ຄົນ ເປັນ 11,9%
gender
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

female

401

61.2

61.2

61.2

male

253

38.6

38.6

99.8

1

.2

.2

100.0

655

100.0

100.0

3
Total

new group age
Frequency
Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

13-15

39

6.0

6.3

6.3

16-18

54

8.2

8.8

15.1

19-25

94

14.4

15.2

30.3

26-35

140

21.4

22.7

53.0

36>

290

44.3

47.0

100.0

Total

617

94.2

100.0

38

5.8

655

100.0

System

ື່ ັ ຕໍໄປນີ:ູ້
ການສ ໍາຫຼວດ ໄດແ
ູ້ ບງື່ ອອກເປັນ 8 ພາກ ຍອຍ ດງ
1. ພາກຄວາມຮທ
ົ ໄປກຽື່ ວກ ັບພະຍາດເອດ:
ູ້ ື່ ວ
ົ ຮູ ເໍ້ ລື່ ອງພະຍຳດໂລກເອດມີ ພຽງ 230 ຄົນ, ຄິດເປັນ 35,3%, ແລະ ມີ
ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຄນ
ໍ້
ົ ເຂົຳໃຈວ
ື່ ຳ
ຄົນບື່ ຮູ ເໍ້ ລື່ ອງພະຍຳດໂລກເອດຈຳນວນ 421ຄົນ ເປັນ 64,7%, ໃນຈຳນວນ 625 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຄນ
ໍ້
ໍ້
ໍ້
ົ ເຂົຳໃຈວ
ື່ ຳເຊອເຮສໄອວີ
ເຊອເຮສໄອວີ
ແລະ ພະຍຳດໂລກເອດຕື່ ຳງກັນມີ ພຽງ 138 ຄົນ, ຄິດເປັນ 22,1%, ມີຄນ

ໍ້
ົ ບື່ ຮູ ວ
ໍ້ ື່ ຳເຊອເຮສໄອວີ
ແລະ ພະຍຳດໂລກເອດບື່ ຕື່ ຳງກັນຈຳນວນ 152ຄົນ ເປັນ 24,3% ແລະ ມີຄນ
ແລະ ພະຍຳດ
ໂລກເອດບື່ ຕື່ ຳງກັນຫຼບື່ ຈຳນວນ 335 ຄົນ ເປັນ 53,6%.
2. ພາກການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ເພດສຶກສາ:

ົ ຮູ ຈ
ໍ້ ກ
ັ ກຳນຄຸ ມກຳເນີດມີ 368 ຄົນ, ຄິດເປັ ນ 56,9%, ແລະ ມີຄນ
ົ ບື່ ຮູ ຈ
ໍ້ ກ
ັ
ໃນຈຳນວນ 647 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຄນ
ໍ້
ົ ເຂົຳໃຈໃນກຳນວຳງ
ກຳນຄຸ ມກຳເນີດມີ ຈຳນວນ 279ຄົນ ເປັນ 41,3%, ໃນຈຳນວນ 652 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຄນ
ົ ບື່ ຮູ ຈ
ໍ້ ກ
ັ ກຳນຄຸ ມກຳເນີດມີ ຈຳນວນ 202ຄົນ ເປັນ 31%
ແຜນຄອບຄົວມີ 450 ຄົນ, ຄິດເປັນ 69%, ແລະ ມີຄນ

ົ ເຫັນດີກບ
ັ ກຳນແຕື່ ງງຳນກັບຊຳວຕື່ ຳງຊຳດພຽງຈຳນວນ 99 ຄົນ, ຄິດເປັນ
ໃນຈຳນວນ 618 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຄນ
ົ ບື່ ຮູ ເໍ້ ຫັນດີກບ
ັ ກຳນແຕື່ ງງຳນກັບຊຳວຕື່ ຳງຊຳດເຖິງ 519ຄົນ ເປັນ 84%
16%, ແລະ ມີຄນ
3. ພາກການສຶກສາ

ົ ເຫັນດີວື່ຳໂຮງຮຽນສຳມັນໃນບໍ້ຳນສຳມັກຄີໄຊມີຄສ
ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດ ມີຄນ
ູ ອນພຽງພເຖິງ ຈຳນວນ
646 ຄົນ, ຄິດເປັນ 98,6%, ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດໄດໍ້ກື່ຳວເຖິງສຳເຫດທີື່ບື່ ໄດໍ້ຮຽນໜັງສດັື່ງນີ:ໍ້ ບື່ ມີ

ໍ້
ເງ ິນຮຽນຕື່ ເຫັນດີເຖິງ 538 ຄົນ, ອອກມຳເຮັດວຽກຊື່ວຍພແມື່ ເຫັນດີເຖິງ 364 ຄົນ, ສະຫຼະໃຫໍ້ເອອຍນໍ້
ອງເຫັນດີ
ເຖິງ 91 ຄົນ, ບື່ ມີໂຮງຮຽນເຫັນດີເຖິງ 23 ຄົນ, ບໍ້ຳນຢູື່ໄກເຫັນດີເຖິງ 51 ຄົນ, ບື່ ມີຄູສອນເຫັນດີເຖິງ 13 ຄົນ
4. ພາກການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຈຳນວນ 652 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດໄດໍ້ໃຫໍ້ຄວຳມເຫັນວື່ຳຢູື່ບໍ້ຳນສຳມັກຄີໄຊບື່ ມີສະຖຳນທີື່ທື່ ອງທື່ ຽວເຖິງ 566 ຄົນ
ັ ສັນບໍ້ຳນສຳມັກຄີໄຊເປັນແຫຼື່ ງທື່ ອງທື່ ຽວ 128 ຄົນ
ຄິດເປັນ 86,8% ແລະ ມີຈຳນວນຜູເໍ້ ຫັນດີໃຫໍ້ຈດ
5. ພາກກ່ຽວກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງ
ັ ຜົນກະທົບຈຳກກຳນປື່ຽນແປງສະພຳບອຳກຳດດັື່ງນີ:ໍ້ ຝົ ນຕົກບື່ ຖກລະດູ
ໃນຈຳນວນ 653 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດມີຜູໄໍ້ ດໍ້ຮບ
ມີ 442ຄົນ ເປັນ67,7%, ຮໍ້ອນຜິດປົກກະຕິ415ຄົນ ເປັນ 63,9%, ດິນແຫໍ້ງ,ດິນເຈື່ ອນມີ 232 ຄົນ ເປັນ 35,5%,
ໍ້ ມມີ 180 ຄົນ ເປັນ 27,6%
ໄດໍ້ຍ ໍ້ຳຍຖິື່ນຖຳນຍໍ້ອນບື່ ມີແຫຼື່ ງທຳກິນ 71ຄົນ ເປັນ 10,9% ແລະ ໄພນຳຼໍ້ຖວ
6. ພາກການເຄືື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ ເເລະ ແຮງງານເຄືື່ອນຍ້າຍ
ໃນຈຳນວນ 655 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດມີຜູເໍ້ ຫັນດີເຖິງສຳເຫດກຳນຕໍ້ອງຍໍ້ຳຍອອກຈຳກບໍ້ຳນ ໄປຫຳເງ ິນຢູື່ບໍ້ຳນອື່ ນຫຼ

ຕື່ ຳງປະເທດດັື່ງນີ:ໍ້ ບື່ ມີແຫຼື່ ງທຳກິນມີ 604 ຄົນ ເປັນ 92,2%, ບື່ ມີອຳຊີບມີ 454ຄົນ ເປັ ນ 69,3%, ຄື່ຳຕອບແທນສູງ
ກວື່ຳເຮັດວຽກຢູື່ໃນບໍ້ຳນມີ 162 ຄົນ ເປັນ 24,7%
ໍ້ ງກຳນຢຳກໃຫໍ້ມສ
ີ ູນລົບໄພທີື່ໄດໍ້ມຳດຕະຖຳນແລະຮອງຮັບຈຳນວນ
ໃນຈຳນວນ 646 ຟອມທີື່ໄດໍ້ສຳພຳດມີຜູເໍ້ ຫັນດີຕອ
ຄົນພຳຍໃນບໍ້ຳນເຖິງ 620ຄົນ ຕົກເປັນ 96%
7. ພາກແຫຼື່ງທາກິນ
ໃນຈຳນວນ 653 ຟອມທີື່ ສຳພຳດໄດໍ້ກື່ຳວເຖິງບັນດຳອຳຊີບທີື່ແທດເໝຳະກັບສະພຳບກຳນຂອງບໍ້ຳນດັື່ງນີ:ໍ້

ໍ້
ກຳນປູກພດກິນໝຳກຂະຫຍຳຍເສດຖະກິດຊື່ ຸ ມຊົນມີ 350 ຄົນ ເປັນ 53,43 %, ລໍ້ຽງສັດ(ລໍ້ຽງປຳ,ເປັດໄກື່ ,ປູກເຂົຳ)ມີ
426ຄົນ ເປັນ 52,2%, ປູກຜັກປອດສຳນພິດ ມີ281 ເປັນ 43%, ກຳນຈັດສັນແຫຼື່ ງທອງທື່ ຽວມີ 128ຄົນ ເປັນ
16,9%, ຄໍ້ຳຂຳຍ(ອຸ ປະໂພກ,ບລິໂພກ)ມີ 107 ຄົນ ເປັນ 16,4%, ປູກເຫັດສໍ້ຳງເສດຖະກິດຊຸມຊົນມີ 137ຄົນ ເປັນ
21%, ປັກແສື່ວມີ 76ຄົນ ເປັນ 11,6%, ເສີມສວຍມີ 66ຄົນ ເປັນ10,1 %, ສີມແຮງງຳນມີ 185ຄົນ ເປັນ28,3 %
ໍ້ ງກຳນໃຫື່ ມີກຳນເຝິ ກອົບຮົມເຫຼື່ ຳົ
ກຳນຊື່ຳງມີ 80ຄົນ ເປັນ13,12 %, ໃນຈຳນວນ 579 ຟອມທີື່ ສຳພຳດໄດໍ້ເຫັນດີຕອ

ິ ຄອບຄົວມີ 470ຄົນ ເປັນ
ນີ:ໍ້ ຍົກລະດັບທັກສະພັດທະນຳຝີ ມແຮງງຳນ ມີ 360ຄົນ ເປັ ນ62,2 %, ກຳນສໍ້ຳງເສດຖະກິດ
81,2%, ກຳນວຳງແຜນເສດຖະກິດມີ ຄົນ 283ເປັນ 48.9%, ກຳນລົງບັນຊີມ ີ 73ຄົນ ເປັ ນ 12,6%

8. ພາກບັນດາຂໍ້ຂັດແຍງພາຍໃນບ້ານ
ໍ້ ງັ ຈຳກຍໍ້ຳຍມຳຢູື່ ບໍ້ຳນສຳມັກຄີໄຊດັື່ງນີ:ໍ້
ໃນຈຳນວນ 646 ຟອມທີື່ສຳພຳດໄດໍ້ກື່ຳວເຖິງບັນດຳບັນຫຳທີື່ພົບພຫຼ
ໍ້ ບ
ັ ເໝົຳສໍ້ຳງເຂື່ ອນມີ 424ຄົນ ເປັນ 65,6%, ກຳນຈັດສັນທີດນ
ິ ທີື່ບື່ ເໝຳະສົມມີ 298ຄົນ ເປັນ
ຜົນກະພົບຈຳກຜູຮ
46,1%, ກຳນສື່ ສຳນທີຂຳດແຄນໃນກຸື່ ມບໍ້ຳນມີ 109ຄົນ ເປັ ນ 16,9%, ກຳນໃຊໍ້ສຳນເສບຕິດພຳຍໃນບໍ້ຳນມີ 136ຄົນ
ເປັນ 21,1%,ແມື່ ນທັງໝົດ4ຂ ໍ້ ມີ 204ຄົນ ເປັນ 31,6%
V.

ສິື່ ງທາູ້ ທາຍ

-

ບ ັນຫາການສື່ ສານລະຫວາື່ ງຜສ
ູ້ ໍາພາດ ແລະ ຜຖ
ູ້ ກສ ໍາພາດຍ ັງບໍື່ໄດດ
ູ້ ເີ ທົື່ າທີື່ ຄວນ

-

ປະຊາຊ ົນພາຍໃນບາູ້ ນສວ
ື່ ນໃຫຍຍ
ື່ ັງເຂີນອາຍ ບໍື່ ກາູ້ ສະແດງອອກ

-

ປະຊາຊ ົນພາຍໃນບາູ້ ນສວ
ັ ູ້ ນຖານ ແລະ ເຮັດວຽກຢບ
ື່ ນຫຼາຍມີການເຄື່ ອນຍາູ້ ຍໄປຕງຖິື່
ື່ ອ
ື່ ນອື່ ນ (
ນອກບາູ້ ນສາມ ັກຄີໄຊ) ໂດຍສະເພາະແມນຊາວໝຸ
ມ
ື່
ື່

-

ູ້ ນໃຫໄ
ຊວ
ຄາດ
ໍ
ື່ ງນີເູ້ ປັນໄລຍະການປກຝັງ ເຮັດໃຫຍ
ູ້ າກຕໍື່ ທີມງານການລົງເກັບຂໍມ
ູ້ ດຕ
ູ້ າມຈານວນທີື່
ໝາຍໄວແ
ົູ້
ູ້ ຕເື່ ບູ້ອງຕນ

-

ໄວໜຸມ
ໜ
ື່ ໂດຍສະເພາະແມນຊ
ື່ ວ
ື່ ງອາຍຸນ ັກຮຽນແຕ ື່ 13-18 ແມນພົບໄດ
ື່
ູ້ ອ
ູ້ ຍເພາະກິດຈະກ ໍາລົງ
ູ້ ນພາຍໃນບາູ້ ນ ສາມ ັກຄີໄຊ ແມນຢ
ເກັບກ ໍາຂໍມ
ົູ້ ແລະ ປາຍ
ື່ ໃື່ ນຊວ
ື່ ງທີື່ ນ ັກຮຽນມ ັດທະຍ ົມຕນ
ກາລັ
ໍ ງພັກຮຽນແລະເສັ ງຈ ົບຊນ
ັ ູ້

VI.

ພາບປະກອບ

ລຳຍງຳນ ວັນທີ: 10/8/2020

ຜຮ
ູ້ ັບຜິດຊອບໂຄງການ
ນາງ ມະໄລສອນ ວ ັນນະລາດ

