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ໄວໜຸ່ມຮຸ້ນປະຈຸບັນຂອງໂລກທີ່ເກີດລະຫວ່າງປີ 1995-2012 ມີເຖິງ 2ຕື້ຄົນ. ຄົນຮຸ້ນນີ້ມີປະມານ 25% ຂອງ
ປະຊາກອນໂລກ. 1 ຄົນໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມພິເສດສະເພາະ ແລະມີມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂື້ນກັບປະສົບການ
ຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແລະໂລກທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

ການສໍາຫຼວດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພືດຕິກໍາຕ່າງໆ, ອຸປະສັກ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະອິດທິພົນຕ່າງໆຂອງຄົນຮຸ້ນນີ້ໃນ
ທົ່ວໂລກ.  ຂໍ້ມູນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນມູມມອງຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ພຣະເຢຊູ, ພຣະຄໍາພີ ແລະໂບດ
ຄຣິສຕຽນ.  ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສານີ້ແມ່ນການສຶກສາທີ່ລະອຽດກວ້າງຂວາງ ລົງເລິກ ເຈາະເລິກເຖິງ
ຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້ທົ່ວໂລກ.  ຂໍ້ມູນເປັນຮ້ອຍໆທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຈາກຄົນໜຸ່ມທົ່ວໂລກນັບພັນໆຄົນ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບຂອງຄົນໜຸ່ມຍຸກນີ້ທີ່ລວມເຖິງບາງສິ່ງທີ່ຖືກຄົ້ນພົບທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຫຼາດໃຈ ແລະມີອີກ
ຫຼາຍເລື່ອງທີ່ຍັງບໍ່ມີໃຜເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ. 

ຄໍານໍາ

ເຄັນຢາ, ໄນຈີເຣຍ, ອາຟຣິກກາໃຕ້ (ໄດ້ສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມ 1,275ຄົນ) 

ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ,  ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ (ໄດ້ສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມ 2,100 ຄົນ)
ເອຢິບ, ເນເທີແລນ,  ປອກຕຸຍການ, ໂຣມາເນຍ, ຣັດເຊຍ, ສະແປນ, ອັງກິດ 
(ໄດ້ສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມ 2,936 ຄົນ)
ອາເມຣິກາລາຕິນ: ອາເຈນຕີນາ, ບຣາຊິວ, ໂຄລົມເບຍ, ແມັກຊິໂກ (ໄດ້
ສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມ 1,673 ຄົນ)
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ (ໄດ້ສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມ410 ຄົນ)

ອາຟຣິກກາ: 
ອາຊີ: 

ເອີລົບ:

ອາເມຣິກາລາຕິນ:

ອາເມຣິກາເໜືອ:

 20 ປະເທດ 14 ພາສາ ໄວໜຸ່ມ 8,394 ຄົນ 
ທີ່ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ທາງດິຈິຕອນ

ອາຍຸ 13-19 ປີ 70 ຕົວຢ່າງ
ທີ່ມີການບັນທຶກການ

ສໍາຫຼວດ

_______________
1 ພະແນກປະຊາກອນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
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ບົດສໍາຫຼວດນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຜ່ານທາງອອນລາຍໄປຫາໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກອາຍຸລະຫວ່າງ 13-19ປີ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ກັບອິນເຕີເນັດເປັນປະຈໍາ. ໝາຍເຫດຜົນການສໍາຫຼວດນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງມູມມອງຂອງໄວໜຸ່ມທັງໝົດ ແຕ່ໝາຍ
ເຖິງໄວໜຸ່ມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຍຸກດິຈິຕອນ. ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບກໍາລະຫວ່າງວັນທີ 24ກຸມພາ-27ມີນາ, 2020-ກ່ອນ
ຜົນກະທົບຕ່າງໆຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາຈະຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ. ອິງຕາມຜົນສໍາ
ຫຼວດ, ການວິເຄາະນິ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອ ແລະພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ່ມກ່ອນການກັກໂຕ ແລະການກັກ
ໂຕເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. 

ຈາກທີມສໍາຫຼວດ

ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ຈາກບົດລາຍງານນີ້, ແຕ່ຄວາມຄິດ ແລະຈິດໃຈຂອງ
ທ່ານຈະຂັບເຄື່ອນທ່ານໄປສູ່ການກະທໍາເພື່ອເຮັດບາງຢ່າງເພື່ອຄົນໃນຍຸກນີ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຫວັງແຫ່ງ
ຂ່າວປະເສີດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. 
ທຸກສະຖິຕິໃນການສືກສານີ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເອງ, ມີຄວາມ
ຢ້ານ, ແລະບັນຫາຕ່າງໆ. ໄວໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນນັ້ນມີຊື່ ແລະເລື່ອງລາວຂອງເຂົາເອງ, ແລະມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ນິລັນດອນຂອງຕົນເອງ. ວັນໂຮບຂໍອຸທິດແກ່ທຸກຈຸດໝາຍປາຍທາງເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງຄົນໜຸ່ມເປັນ
ການສ່ວນຕົວໃຫ້ມາເຖິງພຣະເຢຊູດ້ວຍພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ. 

ຄຣິສຕຽນ 4 3 %

ບໍ່ມີສາສະໜາ 3 4 %

ສາສະໜາອື່ນໆ 23%
ມຸດສະລິມ 12%        ພຸດ 5%       ຮິນດ ູ 4%

ລັດທິບໍ່ເຊື່ອວ່າມີພຣະເຈົ້າໃນໂລກ 15%        

ບໍ່ເຊື່ອຫຍັງເລີຍ 13%       

ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າມີນະລກົ ຫຼືສະຫວັນ 5%

ອາຍ�
13
5% 

14
4% 

15
6% 

16
13% 

17
15% 

18
27% 

19
30%

ຜ��ຊາຍ 51% 

ຜ��ຍ�ງ 49% 
ກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ
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ພືດຕິກໍາ ແລະ 
ທັດສະນະຄະຕ ິ
ທາງສາສະໜາ
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ໄວໜ��ມທ�ຍ�ດຖ�ຫ��ກຄວາມເຊ�ອຂອງຄຣ�ສຕຽນ, 
ຕ�ດສະໜ�ດກ�ບພຣະຄ�າພ� ແລະມ�ນ�ໄສມ�ກອະທ�ຖານ
ບອກວ�າ ພວກເຂ�າພ�ບບ�ນຫາຕ�າງໆໜ�ອຍຫ�າຍ.

43% ຂອງການສ�າຫ�ວດ 
ໄວໜ	�ມສ�ວນຕ�ວບອກວ�າ
ພວກເຂ�າແມ�ນ
ຄຣ�ສຕຽນ.

ມ�ພຽງ 7% ບອກວ�າພວກເຂ�າມ�ຄວາມເຊ�ອ 
ແລະມ�ພ�ດຕ�ກ�າເປ�ນຄຣ�ສຕຽນທ� ອ	ທ�ດຕ�ນ.
(ເບ�ງນ�ຍາມໃນໜ�າທ� 8).

ໄວໜ	�ມຫ�າຍກວ�າເຄ�ງ (52%) ທ�ວໂລກ
ເວ�າວ�າພວກເຂ�າ ອ�ານຖ�ອຍຄ�າກ�ຽວກ�ບ
ສາສະໜາດ�ວຍຕ�ວຂອງເຂ�າເອງ.

40% ຂອງຕ�ວຕ�ນທ�ແທ�ຈ�ງຂອງໄວໜ��ມ
ຄຣ�ສຕຽນບອກວ�າພວກເຂ�າ ບ�ເຄ ຍອ�ານ
ພຣະຄ�າພ ເລ ຍ.

ໄວໜ��ມຄຣ�ສຕຽນ: 

ໄວໜ��ມທ�ວໂລກ:...

ໄວໜ��ມຫ�າຍກວ�າເຄ
ງ(52%) ເຊ�ອ ວ�າທ�ກ
ສາສະໜາສອນຄວາມຈ
ງຕ�າງໆຄ�ກ�ນ. 
ເໝ�ອນກ�ບວ�າຄຣ�ສຕຽນກ� ບ�ຕ�າງຫຍ�ງ
ກ�ບຜ�ທ�ບ�ເຊ�ອ.

ໃນການສ�ກສາຂອງພວກເຮ�າເຫ�ນວ�າ
ໄວໜ��ມມ�ດສະລ�ມແມ�ນກ��ມຄ�ນ
ທ�ໄດ�ຮ�ບ ການເຝ
ກຝ�ນ ທາງ
ສາສະໜາຫ�າຍກວ�າ
ສາສະໜາອ�ນ ເມ�ອ
ກ�າວເຖ�ງການເຂ�າຮ�ວມ
ການ ນະມ�ດສະການທາງ
ສາສະໜາ, ການອ�ານ
ພຣະຄາພ�, ແລະການ
ອະທ
ຖານ.

ສອງໃນສາມ ຂອງໄວໜ��ມທ�ວໂລກກ�າວວ�າຄວາມເຊ�ອຂອງ
ພວກເຂ�າ ຫ��ການເດ�ນທາງຝ�າຍຈ�ດວ�ນຍານ ແມ�ນສ�ວນທ�ສາ
ຄ�ນຕ�ຕ�ວຕ�ນທ�ແທ�ຈ
ງຂອງເຂ�າ.

ໄວໜ��ມຫ�າຍຄ�ນຜ�ທ�ບ�ໄດ�ໄປໂບດເປ�ນ
ຈ�ານວນຫ�າຍກ�າວວ�າພວກເຂ�າ 
ເປ�ດໃຈທ�ຈະໄປຮ�ວມຖ�າມ�ຄ�ນ
ຊວນ ແລະພວກເຂ�າຍ�ງເວ�າອ�ກວ�າ

ຄຣ�ສຕຽນທ�ພວກເຂ�າຮ�ຈ�ກເປ�ນ
ຄ�ນ ໃຈດ� ແລະເອ�າໃຈໃສ�.

ສ
ງທ�ພວກເຮ�າຄ�ນພ�ບ
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ການສໍາຫຼວດນີ້ແມ່ນມີຄວາມພິເສດແນ່ໃສ່ທົດສອບຄວາມເຊື່ອ ແລະການນັບຖືສາສະໜາໃນການດໍາລົງ
ຊີວິດປະຈຸບັນຂອງໄວໜຸ່ມ.  

ພວກເຂົາກ່າວວ່າການເດີນທາງຝ່າຍຈິດວິນຍານສໍາຄັນກັບເຂົາພຽງໃດ? ພວກເຂົານໍາເອົາຫຼັກຄວາມ
ເຊື່ອໄປປະຕິບັດແນວໃດ? ການສຶກສານິ້ໄດ້ສໍາຫຼວດທັດສະນະຄະຕິ ແລະພຶດຕິກໍາທາງສາສະໜາຂອງ
ໄວໜຸ່ມໃນປະຈຸບັນນີ້ ແລະຜົນກະທົບຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ຂົງເຂດຕ່າງໆໃນຊິວິດຂອງພວກເຂົາ. 

ພຶດຕິກໍາ ແລະທັດສະນະຄະຕິທາງສາສະໜາ

ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງສາສະໜາຕ່າງໆທົ່ວໂລກ

ທົ່ວໂລກ, ໄວໜຸ່ມສະເລ່ຍ 2ໃນ5ຄົນທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຕົນເອົງເປັນຄຣິສຕຽນ, 1ໃນ4ຄົນບອກວ່າເຊື່ອສາສະໜາອື່ນ, 
ແລະ 1ໃນ3 ບອກວ່າຕົນເອງບໍ່ມີສາສະໜາ, ບໍ່ເຊື່ອຫຍັງ ຫຼືບໍ່ເຊື່ອວ່າມີນະລົກ ສະຫວັນ. ໃນທຸກສາສະໜາທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາມາບອກວ່າ, ອາຟຣິກກາສ່ວນຫຼາຍເປັນຄຣິສຕຽນ ແລະອາຊີມີຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ໃນທ�ວໂລກ

ອາຟຣ�ກກາ

ອາຊ�

ເອ�ຣ�ບ

ອາເມຣ�ການລາຕ�ນ

ອາເມຣ�ກາເໜ
ອ

78% 16% 7% 

11% 50% 39%

41% 20% 39%

59% 5% 36%

51% 11% 39% 

ຄຣິສຕຽນ ບໍ່ມີສາສະໜາສາສະໜາອື່ນໆ

43% 23% 34% 
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ບາງຄວາມເຊື່ອທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊອກຫາພາບພາຍນອກ ເມື່ອພວກເຮົາເຈາະເຂົ້າໄປ
ເລິກເຖິງຄຣິສຕຽນໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ອຸທິດທຸ້ມເທໃນການປະຕິບັດຕາມຄວາມເຊື່ອແບບປະເພນີຄຣິສຕຽນ. ພວກ
ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນການເອີ້ນຕົນເອງວ່າຄຣິສຕຽນເຊິ່ງສາມາດສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບບຸກຄົນນັ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ແລະບໍລິບົດທາງວັດທະນະທໍາຂອງ
ເຂົາ. ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດຂອງວັນໂຮບໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງນິຍາມຂອງຄວາມເຊື່ອ ແລະພຶດຕິ
ກໍາຕ່າງໆໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງແມ່ນຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນເອງ. 

6  ຄຸນລັກສະນະຂອງໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ

ທົ່ວໂລກ, ມີຄົນໜຸ່ມປະມານ 1ໃນ14ຄົນທີ່ນອນໃນນິຍາມນີ້ຄືເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດທຸ້ມເທ. ໃນຂະນະທີ່ 
43%ຂອງຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາຈັດຕົວເອງວ່າເຊື່ອສາສະໜາຄຣິດຊື່ໆ, ມີພຽງ 7%ທີ່ສະແດງຄວາມເຊື່ອ 
ແລະປະຕິບັດຕາມ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ອຸທິດທຸ້ມເທໃນເສັ້ນທາງຂອງຄຣິສຕຽນ. ຄົນໜຸ່ມທີ່ອາຍຸ
ຫຼາຍກວ່າມັກຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນຫຼາຍກວ່າຄົນໜຸ່ມທີ່ອາຍຸນ້ອຍ. ຄົນໜຸ່ມອາຍຸ13-15ປີມີພຽງ 5%ທີ່
ອຸທິດຕົນ, ຄົນໜຸ່ມ 16-17ປີມີ 6%; ແລະອາຍຸ 18-19ປີມີ 8%ທີ່ອຸທິດຕົນ.

ເຊ�ອວ�າພຣະເຈ�າມ�ຈ�ງ
ແລະພວກເຂ�າສາມາດມ�
ຄວາມສ�າພ�ນສ�ວນຕ�ວ
ກ�ບພຣະອ�ງໄດ�

ເຊ�ອວ�າພຣະເຢຊ�ເປ�ນ
ພຣະບ�ດຂອງພຣະເຈ�າ

�

ເຊ�ອວ�າການອະໄພຄວາມຜ�ດ
ບາບຕ�າງໆມ�ພຽງຜ�ານທາງ
ຄວາມເຊ�ອໃນພຣະເຢຊ�ຄຣ�ດ
ເທ�ານ�ນ

ເຊ�ອວ�າພຣະຄ�າພ�ແມ�ນຄ�າເວ�າ
ຂອງພຣະເຈ�າອ�ານພຣະຄ�າພ�ດ�ວຍຕ�ນເອງ

ເປ�ນປະຈ�າຢ�າງໜ �ອຍທ�ກອາທ�ດ

ອະທ�ຖານຢ�າງໜ�ອຍ
ທ�ກອາທ�ດ

* ໝາຍເຫດໄວໜ��ມເຫ��ານ�ທ�ສະແດງຕ�ວວ�າເປ�ນຄຣ�ສຕຽນ, ແຕ�ບ�ແມ�ນພະຍານພຣະເຢໂຮວາ ຫ��ໝ�ມອນ. 
ຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ທ�ດທ��ມເທອາດຈະແມ�ນຄາໂຕລ�ກ, ວ�ນເສ�າ, ອ�ໂຕດອກ ຫ�� ຈ�ານວນອ�ນໆທ�ນອນໃນນ�ກາຍຕ�າງໆ. 

� � �� � �

ຜູ້ທີ່ອຸທິດທຸ້ມເທມີໜ້ອຍ

16-1713-15 18-19

5% 6% 8%

ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນອີງຕາມອາຍຸ
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42%ອາເມຣິກາເໜືອ

54%ອາເມຣິກາລາຕິນ

49%ອາຟຣິກກາ

39%ເອີລົບ

9%              ອາຊີ

ເປ�ນຄຣ�ສຕຽນທ�ບ�ຈ�ງຈ�ງ

ເປ�ນຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ທ�ດຕ�ນ

8%

5%

28%

2%

2%

ທ່ົວໂລກ 36%

7%

ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນທົ່ວໂລກ

ຄົນໜຸ່ມໜ້ອຍກວ່າ 1 ໃນ14 ຄົນທີ່ 
ອຸທິດຕົນໃນການດໍາເນີນຊີວິດຕາມ
ຄວາມເຊື່ອພື້ນຖານ ແລະປະຕິບັດຕາມ. 

ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງແມ່ນຄົນໜຸ່ມ
ຈໍາໜວນຫຼາຍທີ່ສະແດງຕົວເອງວ່າເປັນ
ຄຣິສຕຽນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແມ່ນແຕ່
ສິ່ງດຽວ ຫຼືຫຼັກຄວາມເຊື່ອທີ່ເປັນຫຼັກຕ່າງ
ໆ ຫຼືມີນິໄສຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນດັ່ງ
ນິຍາມໃນໜ້າທີ 8.

50%

26%

27%

89%

85%

61%

ເປ�ນຄຣ�ສຕຽນທ�ບ�ຈ�ງຈ�ງ

ເປ�ນຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ທ�ດຕ�ນ

ໄປໂບດທ�ກອາທ�ດ 
ຫ��ຫ�າຍກວ�ານ�ນ.

ເຂ�າເຊ�ອວ�າພວກເຂ�າມຄວາມຮ�ບຜ�ດຊອບໃນ
ການແບ�ງປ�ນຄວາມເຊ�ອຂອງຕ�ນ ຫ��ຄວາມເຊ�ອ

ທາງສາສະໜາກ�ບຄ�ນອ�ນ.

ເວ�າກ�ຽວກ�ບສາສະໜາຕ�າງໆ ຫ��ສ�ງທ�ເປ�ນຝ�າຍວ�ນຍານ
ກ�ບຄ�ນອ�ນໆທ�ບ�ໄດ�ແບ�ງປ�ນຄວາມເຊ�ອຂອງເຂ�າຢ�າງ

ໜ�ອຍທ�ກເດ�ອນ ຫ��ຫ�າຍກວ�ານ�ນ

ການໄປໂບດ

ແບ�ງປ�ນຄວາມເຊ�ອຂອງຕ�ນ

ພືດຕິກໍາທາງສາສະໜາ

ຄົນໜຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນສະແດງໃຫ້ເຫັນພືດຕິກໍາທາງສາສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ຫຼາຍກວ່າຄົນໜຸ່ມ ຄຣິສຕຽນທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ຊື່ໃນການສຶກສານີ້. ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດ
ຕົນຈະໄປໂບດຫຼາຍກວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງສາມເທົ່າຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນບໍ່ຂາດໃນແຕ່ລະອາທິດ. ພວກເຂົາມີ
ຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງ ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນຕໍ່ຄົນອື່ນໆ ແລະເອົາ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໄປສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ວຍການປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນມັກຈະເວົ້າລົມ
ສົນທະນາເລື່ອງຝ່າຍຈິດວິນຍານກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອສອງເທົ່າຫຼາຍກວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງ. 
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ເວົ້າໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ? ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າການເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນນັ້ນມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານບວກຫຼາຍຢ່າງແບບປະຕິເສດບໍ່ໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນອຸທິດຕົນ

ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນມີເປີເຊັນໜ້ອຍຫຼາຍກວ່າຄົນໜຸ່ມກຸ່ມອື່ນໆທີ່ຈະເວົ້າວ່າພວກເຂົາພົບກັບຄວາມກົດດັນ, 
ຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ, ຫຼືພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ. ພວກເຂົາຍັງມີເປີເຊັນໜ້ອຍກວ່າຕາມການລາຍງານວ່າພວກ
ເຂົາມີຄວາມສັບສົນທາງເພດ ຫຼືໄດ້ພົບກັບການສົນໃຈເພດດຽວກັນ. 

ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນມີພືດຕິກໍາຄວາມກົດດັນ ແລະບັນຫາເລື່ອງສຸຂະພາບຈິດ ຫຼືເກືອບທຸກບັນຫາໜ້ອຍກວ່າ
ເມື່ອທຽບກັບຄຣິສຕຽນແບບຜິວເພີນ ເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ຊື່ທີ່ພົບກັບບັນຫາຕ່າງໆຄືຄົນໜຸ່ມທົ່ວໄປໃນທົ່ວໂລກ.

ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນ ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງ ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ

35%

42%45%
51%

53%55%

15%

25%25%

3%
7%7%

12%

19%20%

6%
10%10%

ຄວາມກ�ດດ�ນ ຄວາມກ�ງວ�ນ ຄ�ດຢາກຂ�າຕ�ວ
ເອງຕາຍ

ພະຍາຍາມຂ�າ
ຕ�ວຕາຍ

ສ�ນໃຈເພດ
ດຽວກ�ນ

ສ�ບສ�ນທາງເພດ

ໃນສາມເດືອນຜ່ານມາ, ຂ້ອຍພົບກັບ:

ບັນຫາສ່ວນຕົວຕ່າງໆ
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ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ

ຄຣ�ສຕຽນ ສາສະໜາອ�ນມ�ດສະລ�ມ

ທ�ກມ�         
ທ�ກອາທ�ດ        

ເຂາຮ�ວມການ
ນະມ�ດສະການ
ທາງສາສະໜາ

ການອ�ານພຣະຄ�າພ�
ທາງສາສະໜາດ�ວຍ

ຕ�ວເອງ

ອະທ�ຖານ

ທ�ກເດ�ອນ ຫ��ຫ�າຍຄ�ງໃນໜ
ງປ�
ບ�ເຄ�ຍເລ�ຍ

40% 21% 29% 10% 4% 32% 42% 22% 11% 13% 39% 38%

36% 23% 32% 9% 11% 15% 35% 40% 11% 9% 34% 46%

33% 13% 34% 21%41% 15% 30% 15%72% 11% 13% 4%

Lorem ipsum

ພວກເຮົາໄດ້ສໍາຫຼວດພຶດຕິກໍາທາງສາສະໜາຂອງຄົນໜຸ່ມເຊັ່ນການມາຮ່ວມຕົວກັນໃນຊຸມຊົນຄວາມເຊື່ອຂອງ
ພວກເຂົາ, ອ່ານພຣະຄໍາພີ, ອະທິຖານ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມຸດສະລິມ, ຄຣິສຕຽນ, ແລະຄົນໜຸ່ມໃນສາສະໜາອື່ນໆ
ພາກັນປະຕິບັດໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້. 

ພືດຕິກໍາທາງສາສະໜາຂອງຄົນໜຸ່ມທົ່ວໂລກ

_______________
1 ໝາຍເຫດກຸ່ມມຸດສະລິມທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເອຢິບ ແລະກຸ່ມນ້ອຍໃນໄນຈີເຣຍ, ອິນເດຍ ແລະເຄນຢາ
2 ເບິ່ງໜ້າ7 ສໍາລັບສະຖິຕິການແຈກຢາຍຂອງຄົນໜຸ່ມອີງຕາມສາສະໜາ
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78%ເນເທ�ແລນ

80%ສະແປນ

ຍ�ປ��ນ

ສະຖ�ຕ�ການອ�ານໜ�ງສ	ທາງສາສະໜາຈ�ານວນໜ�ອຍທ�ສ�ດ

87%1

2

3

ອາຟຣ�ກກາ

ອາຊ�

 

ເອ�ລ�ບ

ອາເມລ�ກາລາຕ�ນ

ອາເມລ�ກາເໜ�ອ

ທ�ກອາທ�ດ ຫ��ຫ�າຍກວ�ານ�ນ
ທ�ກເດ�ອນ
ຫ�າຍຄ�ງຕ�ປ	 ຫ��ໜ�ອຍກວ�ານ�ນ

57%
10%

33%

26%
7%
67%

17%
7%
76%

21%
10%
69%

26%
8%
67%

52% ຂອງຄົນໜຸ່ມ
ກ່າວວ່າພວກເຂົາ
ບໍ່ເຄີຍອ່ານໜັງສື
ກ່ຽວກັບສາສະໜາ
ດ້ວຍຕົວເອງ.

ການມາໂບດ

ການສຶກສາພຣະຄໍາພີ

% ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍອ່ານເລີຍ

ຈາກຄົນໜຸ່ມທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາມາ, ຄົນໜຸ່ມມຸດສະລິມ
ແມ່ນໄດ້ເຝິກທາງສາສະໜາຫຼາຍກວ່າໝູ່ໝົດ 2. ເກົ້າໃນສິບຄົນ
ມຸດສະລິມບອກວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາແມ່ນພາກສ່ວນທີ່
ສໍາຄັນຕໍ່ຕົວຕົນຂອງເຂົາ-ເປີເຊັນຂອງຄົນໜຸ່ມມຸດສະລິມຍັງສູງ
ກວ່າສາສະໜາອື່ນເມື່ອເວົ້າເຖິງການສະແດງອອກ ແລະການ
ຖືກເຝິກຝົນທາງດ້ານການປະຕິບັດຕາມສາສະໜາ. ຫົກສິບເອັດ
ເປີເຊັນຂອງຄົນໜຸ່ມມຸດສະລິມກ່າວວ່າພວກເຂົາໄປມອດທຸກມື້ ຫຼື
ທຸກອາທິດ, ໃນຂະນະທີ່ຄຣິສຕຽນມີພຽງ 36%ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການ
ນະມັດສະການປົກກະຕິຂອງຄຣິສຈັກ. ຄົນໜຸ່ມຄຣິສຕຽນຫຼາຍ
ກວ່າ 1ໃນ5ຄົນ ບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໄປໂບດເລີຍ. 

ຄົນໜຸ່ມມຸດສະລິມຕາມການສຶກສາຂອງພວກເຮົາຍັງ
ບອກອີກວ່າເຂົາເປັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການເຝິກໃຫ້ອ່ານໜັງສື
ທາງສາສະໜາຂອງພວກເຂົາ ແລະອະທິຖານຫຼາຍທີ່ສຸດ. 
ມຸດສະລິມໄດ້ອ່ານໜັງສືອູຣານທຸກມື້ (36%) ສາມເທົ່າ
ເມື່ອທຽບໃສ່ຄົນໜຸ່ມ ຄຣິສຕຽນທີ່ອ່ານພຣະຄໍາພີທຸກມື້ມີ
ພຽງ(11%). ສອງໃນຫ້າຂອງຄົນໜຸ່ມຄຣິສຕຽນກ່າວວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍອ່ານພຣະຄໍາພີເລີຍ.

 ປຽບທຽບໃສ່ຄວາມຖີ່ໃນການອ່ານພຣະຄໍາພີ, ຄົນໜຸ່ມ
ມັກເວົ້າວ່າພວກເຂົາມັກອະທິຖານຫຼາຍກວ່າຖ້າເວົ້າເຖິງ
ສາສະໜາ, 42%ຂອງຄົນໜຸ່ມກ່າວວ່າພວກເຂົາອະທິຖານ
ທຸກອາທິດ ຫຼືທຸກມື້. ມຸດສະລິມແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການ
ເຝິກຝົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ຄືມີເຖິງ 72% ທີ່ກ່າວວ່າພວກເຂົາ
ອະທິຖານທຸກມື້ ເມື່ອທຽບກັບຄົນໜຸ່ມຄຣິສຕຽນມີພຽງ 
41% ແລະຄົນໜຸ່ມສາສະໜາອື່ນໆມີພຽງ 33%.
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 S P I R I T U A L I T Y A S  A N  I D E N T I T Y 

ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກເຮັດໃຫ້ປະຫຼາດໃຈດ້ວຍການເປີດໃຈຍອມຮັບ
ວ່າທຸກຄົນມີຈິດວິນຍານ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈການເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ສາສະໜາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ. ໄວໜຸ່ມສອງໃນສາມຄົນ
ບອກວ່າຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ຫຼືການເດີນທາງຝ່າຍ
ຈິດວິນຍານແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງ
ເຂົາ. ໂດຍສະເພາະ ຄົນໜຸ່ມເກືອບເຄິ່ງ (44%)ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອ
ສາສະໜາໃດກໍເວົ້າຄືກັນນີ້.

ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າພວກເຂົາອາດຈະຍອມຮັບຄໍາຊວນ
ໃຫ້ໄປໂບດ. 41% ຂອງໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄປໂບດກ່າວວ່າ
ພວກເຂົາຈະໄປຖ້າມີຄົນຊວນ,  ມີ 34% ບອກວ່າພວກເຂົາບໍ່
ແນ່ໃຈ. ມີພຽງ 1ໃນ4 ທີ່ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ນີ້
ໝາຍຄວາມວ່າໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນແມ່ນຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່
ເປີດໃຈເລື່ອງປະສົບການຝ່າຍຈິດວິນຍານບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະ
ຢູ່ໃສກໍຕາມ

ຂໍ້ມູນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນມີຄວາມຄິດໃນ
ແງ່ບວກຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນຊີວິດຂອງເຂົາ. ເຈັດສິບເອັດເປີເຊັນຂອງ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນກ່າວວ່າຄຣິສຕຽນສ່ວນຫຼາຍທີ່ພວກ
ເຂົາຮູ້ຈັກແມ່ນຄົນໃຈດີ ແລະເອົາໃຈໃສ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ບາງປະເທດໃນອາຊຽນ ໄວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍບອກວ່າພວກ
ເຂົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄຣິສຕຽນຈັກຄົນເລີຍ. 

ອາຟຣ�ກກາ

ອາຊ�

ເອ�ລ�ບ

ອາເມຣ�ກາລາຕ�ນ

ອາເມຣ�ກາເໜ�ອ

66% 24%

ໄປ ບາງເທ�ອ

31% 34%

37% 35%

46% 37%

45% 33%

41%                   ຂອງໄວໜ��ມຜ��ທ�ບ�ເຄຍໄປໂບດ
ບອກວ�າພວກເຂ�າຈະໄປຖ�າມຄ�ນຊວນ. 

34% ກ�າວວ�າພວກເຂ�າບ�ແນ�ໃຈ. 

ການເປີດໃຈທີ່ຈະໄປໂບດ

ຍ�ປ��ນ

ຈ�ນ

ອ�ນເດຍຍ 27%

38%

57%

ຂ�ອຍບ�ຮ��ຈກຄຣ�ສຕຽນຈກຄ�ນເລ�ຍ

1

2

3

ລັກສະນະຝ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ
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ຄຣ�ສຕຽນ ສາສະໜາອ�ນໆມ�ດສະລ�ມໄວໜ��ມທ�ກຄ	ນ

28% 32% 46% 35%

ໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ບໍ່ຢາກເວົ້າວ່າຄວາມຈິງສາມາດພົບໄດ້ພຽງແຕ່ໃນສາສະໜາດຽວ. ໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ 
(52%)ເຊື່ອວ່າທຸກສາສະໜາສອນຄວາມຈິງຕ່າງໆຄືກັນ. ທ່າມກາງໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນ, ສະເລ່ຍຈໍານວນຜູ້
ທີ່ເຫັນດິມີ 53%. ໄວໜຸ່ມຂອງບາງສາສາະໜາເຊັ່ນ: ອິດສະລາມ, ພຸດ ແລະຮິນດູຕ່າງກໍເຊື່ອວ່າແບບນີ້ຄືກັນ.  

ບາງເທື່ອນີ້ແມ່ນຜົນຈາກການເປີດທັດສະນະຄະຕິຝ່າຍວິນຍານຂອງຄົນໃນຍຸກ
ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄິດນີ້ປາກົດຂຶ້ນເພື່ອແບ່ງປັນກັບໄວໜຸ່ມຂ້າມສາສະໜາ ແລະ
ຂົງເຂດຕ່າງໆ. ທີ່ຈິງ, ໄວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່-ບໍ່ໜ້ອຍ-ທີ່ຢູ່ໃນຈຸດນີ້ (67%). ຈຸດນີ້ນໍາໄປ
ສູ່ຄວາມຄິດທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້. ໄວໜຸ່ມຢືນຢັນວ່າການເດີນທາງຝ່າຍ
ຈິດວິນຍານແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງວ່າພວກເຂົາ
ຈະພົບຄວາມຈິງໄດ້ຢູ່ໃສ. ແມ່ນແຕ່ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນກໍປາກົດວ່າໄດ້ຮັບອິດທິພົນ
ຈາກຄວາມຄິດນີ້ດ້ວຍ. ມີຄົນຈໍານວນໜ້ອຍ (30%) ບໍ່ເຫັນດິກັບຄໍາເວົ້ານີ້ທີ່ວ່າການ
ອະໄພບາບກໍາຕ່າງໆມີພຽງຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມເຊື່ອຝ່າຍຈິດວິນຍານແມ່ນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ບໍ່ແມ່ນສ່ວນລວມ. ໄວໜຸ່ມ
ເກືອບເຄິ່ງ (46%) ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງສາສະໜາ ຫຼື
ເລື່ອງຝ່າຍວິນຍານກັບຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ. ປະມານ 
3ໃນ10ຄົນກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ເວົ້າເລື່ອງກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານທຸກເດືອນ ຫຼືຫຼາຍຄັ້ງ 
ແລະໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນກໍບໍ່ໄດ້ປະກາດຫຼາຍເທົ່າກັບຕົວເລກທີ່ສະເລ່ຍ.

ໄວໜຸ່ມເວົ້າເຖິງເລື່ອງສາສະໜາ ຫຼືສິ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບຈິດວິນຍານກັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາຫຼາຍປານໃດ(ທຸກເດືອນ ຫຼືຫຼາຍຄັ້ງ)

ໄວໜຸ່ມ 52%ໃນທົ່ວໂລກ
ເຊື່ອວ່າທຸກສາສາະໜາ
ສອນຄວາມຈິງຕ່າງໆ
ຖືກຕ້ອງເທົ່າທຽມກັນ.

ໄວໜຸ່ມ 46% ກ່າວວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍເວົ້າເລື່ອງ
ກ່ຽວກັບສາສະໜາ ຫຼືສິ່ງ
ຕ່າງໆທີ່ເປັນເລື່ອງວິນຍານ
ກັບຄົນອື່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນ
ຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ. 

ການສົນທະນາກັນເລື່ອງຝ່າຍຈິດວິນຍານ

ຈາກການສຶກສານີ້ພົບວ່າໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນ  (44%) ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງແບ່ງປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນແກ່ຄົນອື່ນ

ເມື່ອທຸກສິ່ງເປັນຄວາມຈິງ
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ຈົ່ງລົງທຶນໃສ່ຈິດວິນຍານຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້ທີ່ກໍາລັງເປີດໃຈອອກ.
ຄົນໃນຍຸກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເປີດໃຈອອກຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນຝ່າຍວິນຍານ ແລະຜູ້ທີ່
ບໍ່ເຊື່ອຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າພວກເຂົາຍິນດິໄປໂບດ. ອີກຢ່າງ, ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຄິດໃນແງ່
ບວກວ່າຄຣິສຕຽນໃຈດີ ແລະເອົາໃຈໃສ່.  ການສົນທະນາທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການແບ່ງປັນ
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ວ່າມະນຸດມີຄວາມສົນໃຈຝ່າຍວິນຍານອາດເປີດປະຕູສູ່ການຄົ້ນຫາຄວາມ
ເຊື່ອ. 

ການຕິດຕາມພຣະຄຣິດແມ່ນເປັນທັງການເຝິກວິໄນ ແລະເປັນຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ. 
ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນທີ່ຍືດຖືຫຼັກຄວາມເຊື່ອຂອງສາສະໜາຄຣິດ ແລະນໍາສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄປ
ປະຕິບັດໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ ແລະອະທິຖານ ພວກເຂົາໄດ້ພົບຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງທີ່
ແຕກຕ່າງໃນຊີວິດເມື່ອປຽບທຽບກັບການດໍາເນີນຊີວິດຂອງຄຣິສຕຽນທີ່ເປັນຄຣິສຕຽນ
ແຕ່ຊື່ ແລະໄວໜຸ່ມຄົນອື່ນໆ.  ການເຝິກວິໄນຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຫຼັກຄວາມເຊື່ອ 
ແລະການປະຕິບັດອາດເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຊີວິດຖືກຈັດວາງຢ່າງມີລະບຽບ.

ຄວາມຈິງບາງຢ່າງບໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນ
ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນຫຼາຍຄົນຈາກການສຶກສານີ້ເບິ່ງຄືບໍ່ຢາກອຸທິດຕົນ ບໍ່ຢາກແບ່ງປັນ
ຄວາມຈິງ ຫຼືບໍ່ຢາກຮັບຜິດຊອບແບ່ງປັນຄວາມຈິງນັ້ນກັບຄົນອື່ນ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍ
ໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າຂ່າວປະເສີດຕ້ອງຖືກແບ່ງປັນອອກໄປ ແລະຖຶກ
ຂັບເຄື່ອນອອກໄປເພຶ່ອດຶງດູດຄົນອື່ນໃຫ້ມາເຊື່ອນໍາໂດຍການດໍາເນີນຊີວິດໃຫ້ເຂົາເຫັນ
ທ່າມກາງວັດທະນາທໍາທີ່ຕ້ອງປະກາດດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະດ້ວຍຊີວິດ? 

ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະຈົດຈໍາວ່າຮູບລັກສະນະຂອງພຶດຕິກໍາ ແລະທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບສາສະໜາຂອງ
ໄວໜຸ່ມນີ້ແມ່ນພາບລັກຂອງເຂົາ. ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂໃນຊີວິຂອງໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນ ແລະຍາກທີ່
ຈະແກ້ໄຂຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອອາຍຸຂອງເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້, ການສໍາຫຼວດນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນ 
ແລະມີຄຸນຄ່າແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ ແລະຈຸດສໍາຄັນຕ່າງໆເພື່ອກ້າວໄປເຖິງບາງພາກປະຕິບັດທີ່ນໍາມາເຊິ່ງ
ຜົນສະທ້ອນ ແລະການນໍາໄປໃຊ້ຕ່າງໆ.

ສະຫຼຸບ
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ປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ 
ແລະບັນຫາຕ່າງໆ
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ແມ�ນຫຍ�ງຄ�ສ�ງທ�ພວກເຮ�າໄດ�ຄ�ນພ�ບ:
ມ�ໄວໜ��ມຈ�ານວນຫ�າຍກ�າລ�ງປະເຊ�ນກ�ບບ�ນຫາຕ�າງໆທາງດ�ານສ�ຂ�ພາບຈ�ດ, 
ຄວາມໂດດດ�ຽວ, ຄວາມກດດ�ນ, ຄວາມກ�ງວນສ�ງ ແລະມ�ຄວາມຄ�ດຢາກຂ�າຕວ

ຕາຍ ແລະພາຍາຍາມຂ�າຕວຕາຍ.

ໄວໜ��ມ 1 ໃນ 4
ຄນບອກວ�າພວກເຂາພະຍາຍາມ
ຂ�າຕວຕາຍໃນໄລຍະສາມເດ�ອນ

ຜ�ານມາ. 

1 ໃນ 14 ຄນບອກວ�າ
ພວກເຂາ ພະຍາຍາມ ຂ�າຕວ
ຕາຍໃນໄລຍະສາມເດ�ອນ
ຜ�ານມາ. 

ຜ��ຍ�ງກ�າລ�ງປະເສ�ນບ�ນຫາຫ�າຍກວ�າ 
ຜ��ຊາຍເມ�ອເວ�າເຖ�ງສ�ຂ�ພາບຈ�ດຂອງ
ພວກເຂາ ແລະແລະມ�ນປະມານ ສອງ
ເທ�າທ�ກ�າວວ�າພວກເຂາພະຍາຍາມຂ�າ
ຕວຕາຍ. 

ໄວໜ��ມ
1 in 5

ຄນຕາມຜນການລາຍງານ
ບອກວ�າເຂາຮ��ສ�ກ� ຢາກຮ�ວມ

ເພດກ�ບບາງຄນທ�ມ�ເພດ
ດຽວກ�ນ ໃນສາມເດ�ອນ

ຜ�ານມາ.

ຄວາມກັງວົນສງູ

ຄວາມໂດດດ່ຽວ

ຄວາມກົດດນັ

ຢາກຂ້າຕົວຕາຍ

ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ

ໄວໜ��ມ 3 ໃນ 10 ຄນບອກວ�າ
ພວກເຂາໄດ�ມ�ເພດສ�າພ�ນໃນ

ສາມເດ�ອນຜ�ານມາ

ສະຖ�ຕ�ແຮງສ�ງກ�າວ
ທ�າມກາງຄຣ�ສຕຽນ 

(1 ໃນ 3) ສ�ງກ�າວ
ທ�າມກາງຄຣ�ສຕຽນ 

ໄວໜ��ມທ�ວໂລກ ຄຣ�ສຕຽນ

ໝາຍເຫດ: ສ�ງນ�ສ�ງຜ�ນຕ�ໄວໜ��ມທ�ຍ�ງບ�ທ�ນແຕ�ງງານ
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ໄວໜຸ່ມສາວແມ່ນໄລຍະເວລາໜຶ່ງຂອງຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍລະດັບ. ໄວໜຸ່ມອາດຈະ
ຈົມຢູ່ກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າພວກເຂົາແມ່ນໃຜ ແລະພວກເຂົາກໍາລັງຈະກາຍເປັນຫຍັງ; ພວກເຂົາເກັ່ງດ້ານ
ໃດ ແລະພວກເຂົາຢາກເຮັດຫຍັງໃນຊີວິດ; ບໍ່ໄດ້ນໍາທາງໄປສູ່ການມີຄວາມສໍາພັນແບບບ່າວສາວ ແລະ
ການຕໍ່ລອງກັນເຖິງຈຸດຢືນຂອງເຂົາໃນກຸ່ມໃດ ມັນມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປໃນຊີວິດໄວໜຸ່ມ, ແລະ
ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນຈາກການສຶກສານີ້ກໍາລັງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາບອກວ່າພວກເຂົາກໍາລັງປະເສີນໜ້າກັບບັນຫາ
ສ່ວນຕົວຫຼາຍຢ່າງທີ່ໜັກ

ໄວໜຸ່ມເກືອບ 2ໃນ3 ຕາມບົດລາຍງານຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ຫຼາຍກ່ວາເຄິ່ງມີຄວາມກັງວົນສູງ ແລະ ເກືອບເຄິ່ງ
ມີຄວາມກົດດັນ.1  ຕາມການລາຍງານບອກວ່າໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນມີປະສົບການສ່ວນຕົວຫຼາຍຢ່າງ ແລະ
ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງໃນລະຫວ່າງສາມເດືອນຜ່ານມາຂອງຊີວິດ, ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກັບກໍາໃນ
ລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາ-ມີນາ 2020. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນກໍາລັງຄໍານຶງເຖິງຊີວິດກ່ອນຈະມີ
ປະສົບການກັບຜົນສະທ້ອນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄໂລນາທີ່ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງເປັນ
ຜົນໃຫ້ປະເທດຕ້ອງປິດ ແລະກັກຕົວເອງຢູ່ແຕ່ບ້ານ 

ກ່ຽວກັບການສັງເກດການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ

ໃນໄລຍະສາມເດືອນ, ຂ້ອຍໄດ້ປະສົບກັບ:

ສຸຂະພາບທາງຈິດທົ່ວໂລກ

DEPRESSION

HIGH ANXIETY

LONELINESS

UNITED KINGDOM

SOUTH AFRICA

USA 74%

75%

79%
1

2

3

JAPAN

INDIA

UNITED KINGDOM 62%

68%

81%
1

2

3

JAPAN

UNITED KINGDOM

BRAZIL 66%

68%

71%
1

2

3

����
����
����

63%

55%

45%

USA 66%
4

ອ�ງກ�ດ

ອາຟຣ�ກກາໃຕ�

ອາເມຣ�ກາ 74%

75%

79%
1

2

3

ຍ�ປ�ນ

ອ�ນເດຍ

ອ�ງກ�ດ 62%

68%

81%
1

2

3

ຍ�ປ�ນ

ອ�ງກ�ດ

ບຣາຊ�ວ 66%

68%

71%
1

2

3

ອາເມຣ�ກາ 66%
4

ຄວາມກັງວົນສູງ

ຄວາມໂດດດ່ຽວ

ຄວາມກົດດັນ

_______________
1. ໝາຍເຫດ: ນີ້ບໍ່ແມ່ນອາການກັງວົນ ຫຼືກົດດັນໜັກເຖິງຂັ້ນຕ້ອງໄປຄລິນິກ. ໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຢາກບອກວ່າເຂົາຮູ້ສຶກ 
ວ່າເຂົາໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. 
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ປະເທດທີ່ນໍາໜ້າ

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຖາມໄວໜຸ່ມໃຫ້ລາຍງານດ້ວຍຕົນເອງຫາກສາມ
ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ເຂົາມີຄວາມຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼືພະຍາຍາມຂ້າ
ຕົວຕາຍ. 

ໄວໜຸ່ມໜຶ່ງໃນສີ່ຄົນທົ່ວໂລກມີການລາຍງານວ່າຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ, 
ຈາກການລາຍງານຂອງສີ່ປະເທດສະເລ່ຍມີ 1ໃນ3ຄົນ ຫຼືຫຼາຍກວ່າ
ນັ້ນ. ຄວາມຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍມາຈາກຫຼາຍສາເຫດ ມີຫຼາຍຮູບແບບ 
ແລະແຜ່ກວ້າງອອກໄປເຖິງລາຍລະອຽດ ແລະລວມທັງແຜນການ
ຕ່າງໆ.

ໄວໜຸ່ມ 1ໃນ4 ຄົນ 
ທົ່ວໂລກລາຍງານວ່າ 
ຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ.

ອາເມຣ�ກາ

ອາເມຣ�ກາ

ອາເມຣ�ກາ 35%

35%

35%
1

2

3

ອ�ນເດຍ

ແມກຊ�ໂກ

ອາເຈນຕ�ນາ 12%

14%

17%
1

2

3

ຄ�ດຢາກຂ�າຕ�ວຕາຍ ພະຍາຍາມຂ�າຕ�ວຕາຍ

ໂຄລ�ມເບຍ11%3ອາເມຣ�ກາ 33%4

ແນ່ນອນບໍ່ແມ່ນທຸກຄວາມຄິດທີ່ຢາກຂ້າຕົວຕາຍຈະນໍາມາເຖິງການພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍຕາມ, 7%ຂອງໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ( 1ໃນ4) ໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍໃນສາມເດືອນທີ່
ຜ່ານມາ, ມີສີ່ປະເທດລາຍງານວ່າຜົນສະເລ່ຍມີ 1ໃນ10,1 ຄົນ

ສັງເກດການຈາກຜົນການສຶກສານີ້ຈະເຫັນວ່າການພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍມັກເກີດຂື້ນກັບໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸ
ຍັງນ້ອຍຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ. 

16-1713-15 18-19

8% 7% 6%

ສະເລ່ຍອາຍຸການພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ

_______________
1 ໝາຍເຫດກຸ່ມມຸດສະລິມທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເອຢິບ ແລະກຸ່ມນ້ອຍໃນໄນຈີເຣຍ, ອິນເດຍ ແລະເຄນຢາ
2 ເບິ່ງໜ້າ7 ສໍາລັບສະຖິຕິການແຈກຢາຍຂອງຄົນໜຸ່ມອີງຕາມສາສະໜາ
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ໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມຶດ

ຈາກການສໍາຫຼວດວັນນະຄະດີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັດຕາການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ຄວາມຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍໃນໄວໜຸ່ມ. ລວມທັງບັນຫາ LGBTQ, ສາເຫດຂອງການຂົ່ມຂືນ, ຖືກຂົ່ມເຫັງ, ແລະ
ອາການກັງວົນ ຫຼືຄວາມກົດດັນ.1 ການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ໄວໜຸ່ມທີ່
ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນເອງເລື່ອງເພດ ຫຼືຮັກຮ່ວມເພດມັກມີອັດຕາການຂ້າຕົວຕາຍສູງ, ຕາມມາ
ດ້ວຍໄວໜຸ່ມທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຖືກຂົ່ມເຫັງອອນລາຍ ແລະຜູ້ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ, ເຫຼົ້າ ແລະການໃຊ້ຢາ
ເສບຕິດແມ່ນພວກທີ່ມີອັດຕາສະເລ່ຍຂອງການຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ ແລະພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍສູງ

ຄ�ດຢາກຂ�າຕ�ວຕາຍ ພະຍາຍາມຂ�າຕ�ວຕາຍ ສະເລຍທ�ວໂລກ

ຄວາມສ�ບສ�ນ
ຕ�ນເອງທາງເພດ

ເປ�ນເຫຍ�ອຂອງການ
ຖ�ກຂ�ມເຫ�ງອອນ

ລາຍ

ມ�ກເພດດຽວກ�ນ ຄວາມກ�ດດ�ນ ຄວາມກ�ງ
ວ�ນສ�ງ

ເມ�ານ�າໃຊ�ຢາເສບຕ�ດເພ�ອ
ຜ�ອນຄາຍອາລ�ມ

24%

52%

21%

47%

16%

46%

13%

44%

18%

43%

11%

36%

12%

7%

34%

25%

7 ປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂ້າຕົວຕາຍ

ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍຄ້າຍກັບຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ, ມັນເກີດຂຶ້ນຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນທີ່ຈະ
ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດມີຄຸນຄ່າໜ້ອຍຈຶ່ງວາງແຜນ ແລະພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ. ມັນບໍ່ຈໍາ
ເປັນທີ່ເຫດການໜຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ໄວໜຸ່ມພະຍາຍມຂ້າຕົວຕາຍ ແຕ່ມັນເປັນຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆ ແລະຄວາມຄິດຕ່າງໆ
ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຕົວເຂົາ.  ບາງກໍລະນີການພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍຂອງໄວໜຸ່ມຕາມບົດລາຍງານນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້
ເປັນກໍລະນີທີ່ໜັກຈົນເຖິງຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາ. 

ແຕ່ອີງຕາມສະຖານະການທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ, ຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄວໜຸ່ມບາງຄົນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມືດມິດ
ທີ່ນໍາພາເຂົາໄປເຖິງການກະທໍາທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນສາເຫດທີ່ຕ້ອງຢຸດ ແລະທົບທວນຄືນເຖິງ
ການຂ້າຕົວຕາຍ ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງບັນຫານີ້ໃນຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມຢ່າງຈິງຈັງ. ເມື່ອມາເຖິງຈຸດຂອງການຂ້າ
ຕົວຕາຍ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງທີ່ຕົວເລກເທິງເຈ້ຍ ຫຼືເປີເຊັນຕົວຢ່າງ-ແຕ່ມັນຄືຊີວິດຈິງຂອງຄົນ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ
ບໍ່ວ່າຕົວເລກຈະມີຈັກຄົນນັ້ນກໍ່ເປັນຕົວເລກທີ່ຫຼາຍແລ້ວ. 

_______________
1. CDC WONDER Online Database, Underlying Cause of Death, Multiple 
Cause of Death files 2015-2017. AmericasHealthRankings.org, Accessed 2020.
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ຜູ້ຍິງພົບບັນຫາຫຼາຍກວ່າ

ຄວາມໂດດດ�ຽວ ຄວາມກ�ງວ�ນສ�ງ ກ�ດດ�ນ ຄ�ດຢາກຂາຕ�ວຕາຍ ມ�ກເພດດຽວກ�ນ ສ�ບສ�ນທາງເພດພະຍາຍາມຂາ
ຕ�ວຕາຍ

ຜ�ຍ�ງ ຜ�ຊາຍ69%

57%
62%

48% 52%

39%
31%

19%

9%
5%

28%

13% 12%
9%

ໄວໜຸ່ມຍິງກໍາລັງພົບບັນຫາຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມຊາຍເມື່ອເວົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງຈິດຂອງເຂົາ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່
ຜູ້ຍິງມັກຈະຮູ້ສຶກມີອິດສະຫຼະໃນການລະບາຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມ
ແຕກຕ່າງຢ່າງສິ້ນເຊີງລະຫວ່າງຜູ້ຍິງ ແລະຜູ້ຊາຍໄດ້ຖືກສຶກສາທົ່ວຂົງເຂດ ແລະສາສະໜາ ຕ່າງໆ

ຊ່ວງເວລາຂອງໄວໜຸ່ມສາມາດເປັນໄລຍະແຫ່ງການທົດລອງມີເພດສໍາພັນ. ໄວໜຸ່ມ 3ໃນ10ຄົນທົ່ວໂລກ
ຕາມການລາຍງານວ່າໄດ້ມີເພດສໍາພັນຕະຫຼອດໄລ່ຍະສາມເດືອນຜ່ານມາ. ນີ້ອາດສື່ໃຫ້ເຫັນສ່ອງຫວ່າງທີ່
ກວ້າງຂວາງຂອງພືດຕິກໍາທີ່ເຊື່ອງຢູ່ພາຍໃນ, ແຕ່ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບຕົວຂອງເຂົາເອງວ່າ
ການມີເພດສໍາພັນຕະຫຼອດໝາຍເຖິງຫຍັງ. ຫຼາຍຄົນຕອບວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນບໍ່ລວມຢູ່ໃນສະຖິຕິນິ້ ມີພຽງ
ເພດສໍາພັນນອກຈາກການແຕ່ງງານເທົ່ານັ້ນ. ໄວໜຸ່ມອາຟຣິກາແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມັກລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ
ທາງເພດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະໄວໜຸ່ມໃນອາຊີແມ່ນກຸ່ມທີ່ບໍ່ມັກເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ເຄ�ນຢາ

ສະເປນ

ໄນຈ�ເຣຍ 42%

47%

56%
1

2

3

ຫວຽດນາມ

ເຄ�ນຢາ

ຈ�ນ 8%

8%

9%

1

2

3

ປະເທດທີ່ນໍາໜາ້ ປະເທດທີ່ໜ້ອຍກວ່າໝູ່

ຍ�ປ�
ນ

ອັດຕາການມີເພດສໍາພັນອີງຕາມປະເທດ

ໄວໜຸ່ມ ແລະເພດສໍາພັນ

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າການເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນຍັງຄົງມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງກວ່າ. ອັດຕາບັນຫາ
ສ່ວນຕົວທີ່ຖືກສໍາຫຼວດທ່າມກາງຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນແມ່ນໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າຊ່ອງວ່າງທີ່ສໍາຄັນ
ລະຫວ່າງຍິງ ແລະຊາຍກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ນັ້ນ.
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10%
13%12%

ໄວໜ��ມທ�ກຄ�ນ

ຄຣ�ສຕຽນທ�ເປ�ນແຕ�ຊ	

ຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ທ�ດຕ�ນ

13-15 16-17 18-19

24%

30%

24%

40%41%
36%

ອາຍ�

ອັດຕາການມີເພດສໍາພັນອີງຕາມອາຍຸ

ການມີກິດຈະກໍາທາງເພດປາກົດວ່າເປັນພຶດຕິກໍາຂອງໄວໜຸ່ມບາງຄົນທີ່ແຍກຕົວອອກຈາກຫຼັກຄວາມເຊື່ອທີ່
ຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້. ຄຣິສຕຽນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າຄົນໜຸ່ມໃນສາສາະໜາອື່ນທີ່ໄດ້
ລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງເພດ

57%

ສາມາດມ�ເພດສ�າພ�ນກ�ອນ
ແຕ�ງງານໄດ�

ຂ�ອຍໄດ�ມ�ເພດສ�າພ�ນຕະຫ	ອດ
ໃນໄລ�ຍະຜ�ານມາ

18%

33%

33%

ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນ 29%

ການຕອບສະໜອງຂອງໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນ

51% 21%

ໄດ� ອາດຈະ ບ�ໄດ�

28%

ປອ
ກຕ
ຸຍກາ

ນ

ອິນ

ໂດເນ
ເຊຍ

ປະເທດທ�ນ�າໜ�າໝ��

86%
ໄດ ້

5% 
ໄດ ້

ປະເທດທ�ນ�າໜ�າໝ��

ມີເພດສໍາພັນກ່ອນການແຕ່ງານໄດ້ບໍ?

ກິດຈະກໍາການຮ່ວມເພດທ່າມກາງໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸ
ຫຼາຍ (18-19) ມີຫຼາຍກ່ວາໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸນ້ອຍ 
(13-15) ເຖິງສາມເທົ່າ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 1ໃນ10ຄົນທີ່ມີ
ອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 16ປີຕາມການລາຍງານບອກວ່າມີ
ເພດສໍາພັນຕະຫຼອດ. ສະຖິຕິຍັງສູງໃນທຸກຊ່ວງອາຍຸ
ທ່າມກາງຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຫຼືເປັນແຕ່ຊື່. 
ບໍ່ວ່າຊາຍ ແລະຍິງກໍ່ມີການລາຍງານວ່າມີເພດສໍາ
ພັນໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ເທົ່າກັນຕະຫຼອດ.  
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ໄວໜຸ່ມເກືອບເຄິ່ງບອກວ່າເຂົາເບິ່ງຮູບໂປ້. (48%) 

ຜູ້ຊາຍມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງໃນສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ 
(56% vs 40%). 

ຍັງມີຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມອີງຕາມອາຍຸ, ໂດຍແມ່ນໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸ
ຫຼາຍກວ່າມັກເບິ່ງຮູບໂປ້ຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມທີ່ອາຍຸນ້ອຍ. ແຕ່
ການເປັນໄວໜຸ່ມອາຍຸນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຈະປອດໄພ
ຈາກສິ່ງນີ້. ທ່າມກາງໄວໜຸ່ມ 13-15 ປີ, 2 ໃນ 5 ເວົ້າວ່າ
ພວກເຂົາຫາກໍເບິ່ງຮູບໂປ້. 

ການເບິ່ງຮູບໂປ້ແບ່ງຕາມອາຍຸ

16-1713-15 18-19

40% 45% 52%

52%

ຂ�ອຍໄດ�ເບ�ງຮ�ບໂປ�
ໃນເວລາທ�ຜ	ານມາ

42%

ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ
ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງ

ການຕອບສະໜອງຂອງໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນ

ຮູບໂປ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ

ໄວໜຸ່ມ 48% ກ່າວວ່າ 
ພວກເຂົາໄດ້ເບິ່ງຮູບໂປ້ 
ໃນເວລາຜ່ານມາ.
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ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນຕ້ອງການການເຝິກວິໄນທາງດ້ານເພດ
ໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ແຍກເລື່ອງເພດອອກຈາກຄວາມບໍລິສຸດຂອງການແຕ່ງງານ ແລະຖືວ່າ
ມັນເປັນພຽງການກະທໍາຂອງຄວາມພໍໃຈສ່ວນຕົວ. ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນສະແດງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຂອງຕົນອອກວ່າການມີເພດສໍາພັນກ່ອນແຕ່ງງານແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ, ແຕ່ການ
ເຂົ້າໃຈທາງສິນທໍາວ່າມັນຜິດບໍ່ໄດ້ຮັກສາເຂົາຈາກການເຂົ້າສ່ວນໃນກິດຈະກໍາທາງເພດ. 
ມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະສອນໄວໜຸ່ມໃນສິ່ງທີ່ພຣະຄໍາພີກ່າວ. ພວກເຮົາຈະນໍາພາຄົນໜຸ່ມໄປ
ສູ່ວິຖີຊິວິດຕາມຫຼັກພຣະຄໍາພີທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີຄ່າ ແລະຮັກສາຂອງຂວັນດ້ານເພດໄວ້ໄດ້
ແນວໃດ?

ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນຕ້ອງການການເຝິກວິໄນທາງດ້ານເພດ
ຕາມຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດສິນວ່າເກນອາຍຸ ຫຼືສາສະໜາຈະ
ປົກປ້ອງໄວໜຸ່ມຈາກການເບິ່ງຮູບໂປ້ໄດ້. ແມ່ນແຕ່ໄວໜຸ່ມທີ່ຍືດຖືຫຼັກຄວາມເຊື່ອຄຣິສຕຽນ 
ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຝິກວິໄນຂອງຄຣິສຕຽນຍັງພົບບັນຫາໃນຂົງເຂດນີ້.

ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນຕ້ອງການການເຝິກວິໄນທາງດ້ານເພດ
ບັນຫາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມເພດແມ່ນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ແລະອັດຕາທີ່
ສູງທ່າມກາງຜູ້ຍິງກໍບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ການເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນສາມາດ
ຊ່ວຍບັນຫາຂ້າງເທິງໄດ້, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ແກ້ສ່ອງຫວ່າງດ້ານເພດ. ເມື່ອພິຈາລະນາບັນຫາ
ສະເພາະທີ່ຜູ້ຍິງອາດຈະປະເຊີນ ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາບໍ່ໜູນໃຈຜູ້ຍິງທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວດ້ານ
ຄວາມເຊື່ອເພື່ອເຝິກວິໄນ ແລະຊ່ວຍຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ 

ພວກເຮົາຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄວໜຸ່ມພວມປະເຊີນຢູ່. ສະຖານະການຂອງ
ໄວໜຸ່ມແຕ່ລະຄົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແລະບໍ່ມີໃຜຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງ
ປະເຊີນ. ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາຄວນຈະຮູ້ເຖິງທໍາມະຊາດ ແລະຄວາມເປັນຈິງອັນ
ໂຫດຮ້າຍທີ່ໄວໜຸ່ມກ່າວວ່າເຂົາພວມປະເຊີນຢູ່ໃນຊີວິດຕົວຈິງ. ນີ້ແມ່ນບາງຂໍ້ເພີ່ມເຕີມທີ່ຄວນພິຈາລະນາ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພວມເຄື່ອນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກໄປສູ່ການກະທໍາ: 

ສະຫຼຸບ
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ການເຊື່ອມຕໍ່ດິຈີຕອລ  
ແລະຜົນກະທົບ
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What We Discovered

Teens are spending an 
average of 7 hours and 23 

minutes online daily.

Teens who are heavy internet users 
(10+ hours daily) are struggling 
more with their mental health.

 of teens say they 
watch videos 
every day.

The majority 
of teens say 

social media 
contributes 
to their life 

satisfaction.

64%
of teens are 
using social 

media for an 
hour or less 

daily.

High 
Anxiety

Depression
Suicidal
Ideation

Suicide 
Attempts

���94%

ພວກເຮ�າຄ�ນພ�ບຫຍ�ງ

ໄວໜ�ມໃຊ	ເວລາສະເລຍ 
7 ຊ�ວໂມງ ແລະ 23 ນາທ�

ອອນລາຍທ�ກມ�.

ໄວໜ�ມທ�ໃຊ	ອ�ນເຕ� ເນ�ດຫາຍ
(10+ ຊ�ວໂມງທ�ກມ�) ແມນພວກທ�ມ�ບ�ນຫາ

ຫາຍກ�ບສ�ຂະພາບຈ�ດຂອງເຂ�າ.

 ຂອງໄວໜ�ມກ�າວວ�າ
ພວກເຂ�າເບ�ງວ�ດ�ໂອ
ທ�ກມ 

ສຽງສວນຫ�າຍຂອງ
ໄວໜ�ມເວ�າວ�າສ
ສ�ງຄ�ມເຮ�ດໃຫ�
ເຂ�າພ�ໃຈໃນຊ�ວ�ດ.

64%
ຂອງໄວໜ�ມແມນ
ນ�າໃຊ	ສ�ສ�ງຄ�ມ
ປະມານຊ�ວຍ
ໂມງໜ�ງ ຫ�
ໜ�ອຍກວ�ານ�ນ
ທ�ກມ .

ຄວາມກ�ງ
ວ�ນສ�ງ

ຄວາມກ�ດດ�ນ
ພະຍາຍາມ
ຂ�າຕ�ວຕາຍ

ຄ�ດຢາກ
ຂ�າຕ�ວຕາຍ

What We Discovered

Teens are spending an 
average of 7 hours and 23 

minutes online daily.

Teens who are heavy internet users 
(10+ hours daily) are struggling 
more with their mental health.
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watch videos 
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The majority 
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social media 
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satisfaction.

64%
of teens are 
using social 

media for an 
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���94%
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ນີ້ແມ່ນຮຸ້ນຄົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທາງດິຈີຕອລຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ໂລກເຄີຍເຫັນມາ. 
ໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ເຕີບໃຫຍ່ຂື້ນມາກັບອິນເຕີເນັດ, ມີໂທລະສັບສະມາດໂຟນ
ຢູ່ໃນມືຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແລະບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກໂລກນີ້ໂດຍປາສະຈາກສື່
ສັງຄົມອອນລາຍ. 

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການສໍາຫຼວດນີ້. ໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການລິເລີ່ມສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້
ແມ່ນເພື່ອຊອກຫາຜົນກະທົບຕ່າງໆຂອງການຊື່ອມຕໍ່ກັບດິຈິຕອລຈາກ
ມູມມອງຂອງຄົນໜຸ່ມ, ຫຼັກຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ ແລະພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ.

ໄວໜຸ່ມໃຊ້ເວລາອອນລາຍຫຼາຍປານໃດ?
ພວກເຂົາເຮັດຫຍັງໃນຂະນະທີ່ອອນລາຍ? ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດມີ
ອິດທິພົນແນວໃດຕໍ່ສິ່ງຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງເຂົາ? ນີ້ແມ່ນບາງຄໍາຖາມທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສານີ້.

ໄວໜຸ່ມໃຊ້ເວລາອອນລາຍສະເລ່ຍ 7ຊົ່ວໂມງ ກັບ 23ນາທີທຸກມື້ໃນ 
20ປະເທດທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ. ໄວໜຸ່ມຢູ່ບຣາຊິວໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ
ໝູ່ 9,5 ຊົ່ວໂມງທຸກມື້, ແລະໄວໜຸ່ມຈີນຕາມຜົນການລາຍງານແມ່ນໃຊ້
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ 5,5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.

7:23 ສະເລ�ຍເວລາໃນ
ການອອນລາຍທ�ກມ�

8:10

7:50

6:59

ອາເມຣ�ກາເໜ�ອ

ອາເມຣ�ກາລາຕ�ນ

ອາຟຣ�ກກາ

ເອ	ລ�ບ

ອາຊ	

7:35

7:00

ບຣາຊ�ວ
ອິນໂດເນເຊຍ
ອາເຈນຕີນາ
ໄນຈີເຣຍ
ຣັດເຊຍ
ເຄັນຢ້າ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ອິນເດຍ
ແມັກຊິໂກ
ອາຟຣິກກາໃຕ້
ໂດລົມເບຍ
ອັງກິດ
ປອກຕຸຍການ
ຫວຽດນາມ
ສະເປນ
ເອຢິບ
ເນເທີແລນ
ໂຣມາເນຍບຣາຊິວ
ຍີ່ປຸ່ນ
ຈີນ

9:29
9:07
8:29
8:28
7:54
7:40
7:35
7:34
7:22
7:22
7:19
7:19
7:08
6:50
6:45
6:43
6:42
6:29
6:03
5:24

ປະເທດ

ໄວໜຸ່ມໃຊ້ເວລາຫຼາຍ 
ກວ່າ 7 ຊົ່ວໂມງ 
ອອນລາຍທຸກມື້

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການອອນລາຍ
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ໄວໜຸ່ມບາງປະເທດໃຊ້ເວລາໃນກິດຈະກໍາແຕ່ລະຢ່າງຫຼາຍກວ່າອັດຕາການສະເລ່ຍ
ທົ່ວໂລກ 

ເວລາທີ່ຖືກໃຊ້ໄປແບ່ງຕາມກິດຈະກໍາ

ປະເທດທີ່ນໍາໜ້າ

2:22

ວ�ດ�ໂອ
1:59

ສ�ສ�ງຄ�ມ
2:07

ເກມ
1:30

ແຊ�ດລ�ມກ�ນ

ແຊັດລົມກັນ

ສື່ສັງຄົມ

ເບິ່ງວິດີໂອ

ຫຼິ້ນເກມ

ເຄັນຢາ                                           3:45

ໄນຈີເຣຍ                                             4:00

ສະຫະລັດ              2:47 

ອາເຈນຕີນາ                  2:38

ເຂົ້າຮ່ວມອອນລາຍ

ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນເຮັດຫຍັງໃນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງທີ່ເຂົາອອກລາຍ? ໄວໜຸ່ມກ່າວວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາສ່ວນ
ຫຼາຍໃນການສົນທະນາ, ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ຫຼືວີດີໂອລົມກັນ. ສື່ສັງຄົມກາຍມາເປັນອັນດັບສອງ ຕາມມາດ້ວຍ
ການເບິ່ງໜັງ ຫຼືວີດີໂອ ແລະສຸດທ້າຍແມ່ນຫຼິ້ນເກມ.
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ສ�ວນໜ�ອຍ 
ຫ��ບ�ເຄ�ຍ

   ຕະຫ�ອດ

                    ບາງຄ	ງ

8%

49%

43%

ສື່ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເສົ້າ, ກັງວົນ ຫຼືກົດດັນ

94% ຂອງໄວໜຸ່ມເບິ່ງ 
ວີດີໂອທຸກມື້.

ການໃຊ້ເວລາເພີ່ມຂື້ນບໍ່ພຽງແຕ່ກໍານົດສິ່ງທີ່
ໄວໜຸ່ມສົນໃຈເພີ່ມຂື້ນເທົ່ານັ້ນ. ກິດຈະກໍາອອນ
ລາຍທີ່ພວກເຂົາເຮັດເລື້ອຍໆຍັງສ້າງພາບຂອງ
ການເຂົ້າຮ່ວມດິຈີຕອລຂອງເຂົາດ້ວຍ. ກິດຈະ
ກໍາທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດທ່າມກາງໄວໜຸ່ມ
ແມ່ນການເບິ່ງວີດີໂອ. 

ເກົ້າສິບສີ່ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງກ່າວ
ວ່າພວກເຂົາເບິ່ງວີດີໂອທຸກມື້. ກິດຈະກໍາອັນດັບ
ສອງທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນສື່ສັງຄົມ. ໄວໜຸ່ມເກືອບ
ທຸກຄົນນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມທຸກມື້, ເຖິງແນວໃດ
ກໍຕາມ ມີໄວໜຸ່ມປະມານ 64%ກ່າວວ່າພວກ
ເຂົາໃຊ້ເວລາປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ
ນັ້ນໃນສື່ເຫຼົ່ານີ້.

ໄວໜຸ່ມໄດ້ປະສົມປະສານການຕອບສະໜອງ
ຕໍ່ສື່ສັງຄົມລວມທັງໝົດ. ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າມັນ
ເປັນບ່ອນນໍາສະເໜີໃນທາງບວກ, ໄວໜຸ່ມໜຶ່ງ
ໃນສາມຄົນເຫັນດີວ່າສື່ສັງຄົມຊ່ວຍໃຫ້ພວກ
ເຂົາຮູ້ສຶກມີຄວາມພໍໃຈໃນຊີວິດ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງ
ກ່າວວ່າບາງຄັ້ງມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າ, 
ກັງວົນ ຫຼືກົດດັນ.
 

64% ຂອງໄວໜຸ່ມກ່າວ
ວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາເຄິ່ງ
ຊົ່ວໂມງ ຫຼືໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ
ໃນສື່ສັງຄົມ



30ວັດທະນະທໍາ
ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ

78%

ຂ�ອຍຢາກເລ�ມເຮ�ດທ�ລະກ�ດ 
ຫ�
ເປ�ນເຈ�າຂອງບ�ລ�ສ�ດໃນ
ອານາຄ�ດ

ສ�ງທ�ສ�າຄ�ນທ�ສ�ດໃນອາຊ�ບໃນ
ອານາຄ�ດຂອງຂ�ອຍແມ ນຂນກ�ບ
ວ າຂ�ອຍຊ�ໄດ�ເງ�ນຫ�າຍເທ�າໃດ

ໂດຍລວມ, ປະສ�ບການໃນຄອບຄ�ວ
ຂອງຂ�ອຍແມ ນດ�

84%

78%

ຂ�ອຍໄດ�ເວ�າກ�ບພ�ແມ ກ ຽວກ�ບ
ບ�ນຫາທ�ມ�ຄວາມສ�າຄ�ນກ�ບຂ�ອຍ
ຫ�າຍ

18%

71%

86%

ຂ�ອຍເຊ�ອວ າການມ�ເພດສ�າພ�ນ
ກ ອນການແຕ ງງານແມ ນເຮ�ດໄດ�

ມ�ນເປ�ນໄປໄດ�ທ�ບາງຄ�ນຈະປ ຽນບາງ
ຢ າງໃນຮ າງກາຍຂອງເຂ�າເພ�ອໃຫ�
ກາຍເປ�ນເພດທ�ແຕກຕ າງ

44%

ເປ�າໝາຍຕ າງໆ

ຄອບຄ�ວ

ຫ��ກຄວາມເຊ�ອ

35%

79%

56%

44%

25%

ຜ��ທ�ໃຊ�ອ�ນເຕເນ�ດໜ�ອຍ
(0-4 ຊ�ວໂມງອອນລາຍທ�ກມ)

ຜ��ທ�ໃຊ�ອ�ນເຕ�ເນ�ດຫ�າຍ
(10+ ຊ�ວໂມງຂນໄປອອນລາຍທ�ກມ)

ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະປະສົບການຊີວິດ

ອິດທິພົນຂອງອິນເຕີເນັດ

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງແບບກວ້າງຂວາງຈາກໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະເວລາໃນການອອນລາຍ, ເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ແບ່ງຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງອອກເປັນຜູ້ທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ໜ້ອຍ (0-4ຊົ່ວໂມງອອນລາຍທຸກມື້) ແລະຜູ້ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍ (10+ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປອອນລາຍທຸກມື້). ເມື່ອເບິ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນ
ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຮັດບາງຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເມື່ອມາເຖິງເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍແມ່ນຜູ້ທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິສະແດງ
ອອກຢາກເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະຢາກເປັນຜູ້ຫາເງິນໃນອາຊີບນີ້ຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດໜ້ອຍ. ໄວໜຸ່ມ
ຍັງສະແດງພຶດຕິກໍາຕໍ່ຄອບຄົວອອກແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍບໍ່ຢາກເວົ້າວ່າພາບລວມຂອງຄອບຄົວ
ຕົນເອງແມ່ນດີ ແລະມັກເວົ້າວ່າສ່ວນຫຼາຍພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍ ຫຼືບໍ່ມັກເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ
ກັບພວກເຂົາ. 
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ບາງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຫຼາດໃຈທີ່ສຸດໃນຂໍ້ມູນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ກັບຕາເມື່ອການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ຂອງໄວໜຸ່ມເກີນກໍາໜົດບວກກັບປະສົບການຕ່າງໆຂອງເຂົາ. ຜູ້ທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍປາກົດວ່າມີບັນຫາທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບຈິດຫຼາຍກວ່າ. ໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍກວ່າ 10ຊົ່ວໂມງທຸກມື້ລາຍງານວ່າມີຄວາມຄຽດ ແລະຄວາມ
ກົດດັນສູງເມື່ອທຽບໃສ່ໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດໜ້ອຍ. ພວກເຂົາມີອັດຕາຄວາມຄິດຢາກຂ້າຕົວຕາຍ ແລະເຫດການ
ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍໃນໄລຍະສາມເດືອນຜ່ານມາສອງເທົ່າ. 

ແນ່ນອນ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມສົນໃຈທີ່ເລິກລົງໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທໍາມະຊາດຂອງຄວາມສໍາພັນ
ລະຫວ່າງເວລາອອນລາຍ ແລະບັນຫາສ່ວນຕົວຂອງໄວໜຸ່ມແມ່ນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ລະອຽດ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່ານີ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ບາງປະເພດລະຫວ່າງບັນຫາ ແລະເວລາແຫ່ງການອອນລາຍ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແນະນໍາວ່າບັນຫາ
ໜຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ບັນຫາອື່ນ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍອາດຈະຮູ້ສຶກໝົດຫວັງໃນຊີວິດໄວໜຸ່ມ. ອີກດ້ານ
ໜຶ່ງ, ໄວໜຸ່ມທີ່ພົບບັນຫາສຸຂະພາບຈິດຢູ່ແລ້ວອາດຈະປິ່ນໜ້າໄປຫາອຸປະກອນດີຈີຕອລເພື່ອພະຍາຍາມໜີບັນຫາ. 
ທັງສອງອາດຈະເປັນຄວາມຈິງໃນລະດັບໜຶ່ງ. 

53%
53%

62%
70%

35%

12%

38%
47%

17%

5%

ຄວາມກ�ດດ�ນ ກ�ງວ�ນສ�ງ ຄ�ດຢາກຂ�າ
ຕ�ວຕາຍ

ພະຍາຍາມຂ�າ
ຕ�ວຕາຍ

ຄວາມໂດດດ
ຽວ

ຜ��ທ�ນ�າໃຊ�ອ�ນເຕ�ເນ�ດໜ�ອຍ
(0-4 ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໜ້ອຍ)

ຜ��ທ�ໃຊ�ອ�ນເຕ�ເນ�ດຫ�າຍ
(10+ ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປອອນລາຍທຸກມື້)

ສາມເດ�ອນຜ
ານມາ, ຂ�ອຍໄດ�ພ�ບກ�ບ: 

ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະບັນຫາສ່ວນບຸກຄົນ

ແນວໂນ້ມຕາມຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແນ່ນອນຕໍ່ມູມມອງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະທາງເລືອກຕ່າງໆ. 
ຕົວຢ່າງ, ໄວໜຸ່ມທີ່ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍມັກກ່າວວ່າການມີເພດສໍາພັນກ່ອນແຕ່ງງານແມ່ນເຮັດໄດ້ ແລະກໍຍອມຮັບ
ວ່າການປ່ຽນອະໄວຍະວະບາງຢ່າງໃນຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເພດທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນເຮັດໄດ້

ບາງຢ່າງໃນທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຫຼາດໃຈ, ບາງທີໄວໜຸ່ມທີ່ໃຊ້ເວລາອອນລາຍຫຼາຍອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂອບເຂດທີ່
ກວ້າງຂອງໂລກ ແລະສິນລະທໍາ.
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ວິດີໂອແມ່ນສິ່ງທີ່ໄວໜຸ່ມນິຍົມຫຼາຍ. 
ມີວິທີການສອນຄົນໜຸ່ມທີ່ມີພະລັງ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ 94%ຂອງໄວໜຸ່ມເບິ່ງວີດີໂອທຸກມື້.  ພວກ
ເຮົາຈະນໍາວິທີການນີ້ດືງດູດຈິດໃຈຂອງຄົນໜຸ່ມເພື່ອພຣະຄຣິດໄດ້ແນວໃດ?

ສື່ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບສະໜອງທີ່ປະສົມປະສານ
ໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າເທິງສື່ສັງຄົມຂອງຕົນທຸກໆມື້, ແຕ່ຢ່າໃຊ້ເວລາ
ທີ່ນັ້ນຫຼາຍ (64%ຂອງໄວໜຸ່ມນໍາໃຊ້ສິ່ງນີ້ພຽງ 1ຊົ່ວໂມງ ຫຼືໜ້ອຍກວ່ານັ້ນທຸກມື້). 
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ໄວໜຸ່ມຍັງໄດ້ແບ່ງວ່າສື່ສັງຄົມຊ່ວຍເຂົາ ຫຼືທໍາລາຍເຂົາ. ເຮົາຈະ
ຊ່ວຍຄົນຮຸ້ນນີ້ແນວໃດໃນການຈັດແບ່ງຜົນກະທົບຂອງພຶດຕິກໍາການນໍາໃຊ້ດີຈີຕອລ ແລະ
ນໍາຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາໄປສູ່ປະສົບການທີ່ເຂົາຄວນພົບ? 

ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນໃນອີກດ້ານໜຶ່ງຂອງຈໍອາດຈະປະເຊີນບັນຫາໜັກ. 
ບັນດາຜູ້ທີໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງອອນລາຍມັກພົບກັບບັນຫາສຸຂະພາບທາງຈິດ, ສະນັ້ນ
ຈົ່ງຄິດວາງແຜນວ່າທ່ານຈະຕຽມຕອບຄໍາຖາມສົນທະນາເຫຼົ່ານີ້ທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນແນວ
ໃດ.

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ວ່າຊີວິດໄວໜຸ່ມອາດຈະເຕັມໄປດ້ວຍຊ່ວງແຫ່ງການປ່ຽນແປງຮໍໂມນ, ເສຍໃຈ
ນໍາສັງຄົມ, ແລະຄວາມຜິດຫວັງຕ່າງໆທີ່ທັງໝົດນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທາງຈິດທີ່ບໍ່
ດີ. ການນໍາໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນອິນເຕີເນັດອາດຈະເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງປັດໃຈທັງໝົດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ຊີວິດ ແລະປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງໄວໜຸ່ມໃນທຸກມື້ນີ້. ທັງໝົດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ພວກເຮົາຈະ
ເຂົ້າຫາຄົນໃນຍຸກດິຈິຕອລທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນບາງຄໍາຄິດເຫັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ: 

ສະຫຼຸບ
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ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ 
ຄວາມສໍາພັນຕ່າງໆ



34ວັດທະນະທໍາ
ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ

ພວກເຮ�າຄ�ນພ�ບຫຍ�ງ
ປະມານເຄງໜ�ງຂອງໄວໜ��ມ

ເຊ�ອວ�າ ເພດແມ�ນສ�ງທ�ເກ�ດ
ຂ�ນມາພ�ອມ

ກ�ບຄ	ນນ�ນ
ຕ�ງແຕ�ທ�າ

ອ�ດ.

ອ�ກເຄງໜ�ງເຊ�ອວ�າມ�ນແມ�ນບາງ
ຢ�າງ ທ�ບ�ກຄ	ນໜ�ງສາມາດກ�າ
ນ	ດໄດ�ດ�ວຍຕ	ວຂອງເຂ	າເອງ
ອ�ງຕາມຄວາມຮ��ສ�ກ
ສ�ວນຕ�ວຂອງເຂ�າ 
ຫ��ມ�ກທາງເພດ.

ຜ�ຍ�ງ
ມ�ຄວາມຄ ດ ເລ�ອງການ
ແຕ�ງງານ ແບບ
ປະເພນ�ໜ�ອຍກວ�າ
ຜ��ຊາຍ

ໄວໜຸ່ມ 

48%
ທ�ວໂລກເຊ�ອວ�າການ
ແຕ�ງງານ ສະເພາະ
ເຈາະຈ	ງລະຫວ�າງຊາຍ 
ແລະຍ�ງ.

ໄວໜ��ມຫ�າຍຄ	ນມ�ຄວາມພ�ໃຈຕ�ຄວາມສ�າພ�ນຂອງພວກເຂ	າ, 
ຕາມລາຍງານມ� 82% ບອກວ�າເຂ	າມ�ປະສ	ບການກ�ບຄອບຄ	ວ
ດ� ແລະຕ	ວເລກດຽວກ�ນບອກວ�າພວກເຂ�າມ�ໝ�ສະໜ�ດທ�ຮ�ຈ�ກ
ພວກເຂ	າດ�.

ໄວໜ��ມ 1  ໃນ 10
ຄ�ນທ�ຍ�ດຖ�ກຫ��ກຄ�ນທ�ຍ�ດຖ�ກຫ��ກ 
ພຣະຄ�າພ�ຂອງ ການແຕ�ງງານ.



35ວັດທະນະທໍາ
ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ

ແມ່ນຄວາມປາດຖະໜາ
ຂອງບຸກຄົນ ຫຼືຄວາມມັກ

45%ເພດຖືກກໍານົດໄວ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດ

13%

ທ�ດສະນະຂອງສ�ງຄ�ມຕ�ບ�ກຄ�ນ

5%

ແມ່ນສິ່ງທີ່ບຸກຄົນຮູ້ສຶກ

37%

ເພດແມ່ນເກີດມານໍາເຮົາຕັ້ງແຕ່ກໍາເນີດ

ຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະຄວາມສໍາພັນຕ່າງໆແມ່ນສັບສົນ ແລະມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສູງ. ບໍ່ມີການສຶກສາໃດ
ທີ່ສາມາດປະເມີນລັກສະນະທັງໝົດທີ່ລວມຢູ່ໃນນັ້ນໄດ້, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເນັ້ນໄປທີ່ຂົງເຂດຫຼາຍຢ່າງທີ່
ເປັນຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຄິດຂອງໄວໜຸ່ມວ່າເຂົາເບິ່ງເຂົາເອງ ແລະຄົນອື່ນແນວໃດ. ສິ່ງນັ້ນມີຄວາມໝາຍແນວໃດ
ຕໍ່ເຂົາ? ພວກເຂົາມີຄວາມພໍໃຈກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວຫຼາຍປານໃດ? ທັດສະນະຄະຕິໃດທີ່ເຂົາຈະເອົາຕິດໂຕເຂົາ
ໄປເມື່ອເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ເລື່ອງເພດ ແລະການແຕ່ງງານ? ການສົນທະນານີ້ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ຄົ້ນພົບໃນຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນຂອງເຂົາ. 

ໄວໜຸ່ມເຄິ່ງໜຶ່ງຍຶດຖືປະເພນີດັ່ງເດີມຂອງມູມມອງເລື່ອງເພດ, ໂດຍກ່າວວ່າເພດແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນມາພ້ອມກັບການ
ເກີດຂອງຄົນນັ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນທໍາອິດ. ແຕ່ມີໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນທາງເລືອກ-ແມ່ນບາງຢ່າງທີ່
ສາມາດຕັດສິນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ ຫຼືຄວາມມັກດ້ານເພດຂອງບຸກຄົນ. ມີໄວໜຸ່ມຈໍານວນ
ຫຼາຍທີ່ເຊື່ອວ່າເພດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນມາກັບເຮົາຕັ້ງແຕ່ກໍາເນີດ ແຕ່ມັນຄືທາງເລືອກ.

ຕົວຕົນທາງເພດໃນຖານະທາງເລືອກ

ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຖ້າບຸກຄົນໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາມີເພດທີ່
ແຕກຕ່າງ, ພວກເຂົາສາມາດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນໄດ້.

ໄວໜຸ່ມສອງໃນຫ້າຄົນທົ່ວໂລກກ່າວວ່າມັນເປັນທີ່ຍອມຮັບທີ່ບາງ
ຄົນສາມາດປ່ຽນອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍເພື່ອກາຍເປັນເພດທີ່
ແຕກຕ່າງ.

ມ�ນປ�ນໄປໄດ�ບ�ທ�ບາງຄ�ນຈະ
ປ�ຽນອະໄວຍະວະຮ�າງກາຍ
ເພ�ອໃຫ�ກາຍເປ�ນເພດທ�

ແຕກຕ�າງ? 

ໄດ�               ບ�ໄດ�         ອາດຈະ

4 2 %

3 4 %

2 4 %
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ທາງເລືອກຂອງຄົນໃນຍຸກນີ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງເພດສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນກັບວ່າເຂົາອາໄສຢູ່ໃສໃນໂລກນີ້. ຕົວຢ່າງໃນ
ອາເມຣິກາລາຕິນ, ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນທີ່ເຫັນວ່າເພດແມ່ນການຕັດສິນໃຈສ່ວນຕົວມີເຖິງສອງເທົ່າຫຼາຍກວ່າ
ໄວໜຸ່ມທີ່ເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນຖືກກໍານົດມາຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍໃນອາຟຣິກາບໍ່
ເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນທາງເລືອກ. ໄວໜຸ່ມເກືອບ 3ໃນ4ຄົນໃນບັນດາປະເທດອາຟຣິກາເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນຖືກກໍານົດ
ມາຕັ້ງແຕ່ເກີດ.

ມູມມອງຕໍ່ກັບເລື່ອງເພດແບ່ງຕາມຂົງເຂດ

ເພດຕ�ງແຕ�ກ�ານ�ດ ອ�ງຕາມຮ�ສ�ກ ຫ��ຄວາມປາດຖະໜາ

72%

23%

53% 45% 45% 50%
38%

57%

33%

61%
45% 50%

ອາຟຣ�ກາ ອາເມຣ�ກາເໜ�ອ ອາຊ� ເອ�ລ�ບ ສະເລ�ຍທ�ວໂລກອາເມຣ�ກາລາຕ�ນ

ຕົວຕົນທາງເພດ ແລະການປ່ຽນແປງ

ປອກຕ�ຍການ

ໄນ
ຈ�ເຣຍ

ການຕອບສະໜອງຕາມປະເທດ

78%
ບ
ໄດ	

75%
  ໄດ	

ມ�ນເປ�ນໄປໄດ	ບ�ທ�ບາງຄ�ນຈະ
ປ�ຽນແປງຮ�າງກາຍຂອງ

ເຂ�າເພ�ອກາຍເປ�ນເພດທ�
ແຕກຕ�າງ?

32%

52%

ຕອບວ�າໄດ	

ທາງເລ�ອກແບ�ງຕາມເພດ

ຜ�	ຊາຍ ຜ�	ຍ�ງ

ໃນຂະນະທີ່ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນເຫັນດີກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າເພດແມ່ນທາງເລືອກ, ການສໍາຫຼວດຂອງພວກເຮົາ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄວໜຸ່ມບາງຄົນກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ມີປະສົບການສ່ວນຕົວເລື່ອງຄວາມສັບສົນທາງເພດ 
ແລະມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກແປງເພດ. 

ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກສິບເປີເຊັນບອກວ່າພວກເຂົາມີປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນທາງເພດໃນໄລ່ຍະ 3 ເດືອນ
ຜ່ານມາ, ແລະ 15% ກ່າວວ່າພວກເຂົາຈະຮູ້ສຶກເປັນຕົວຂອງຕົນເອງຫຼາຍກວ່ານີ້ໃນເພດອື່ນ. ຜູ້ຍິງມັກຈະພົບ
ບັນຫານີ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍໃນຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທາງເພດ (12%vs9%) ແລະທີ່ໜ້າສົນໃຈພວກເຂົາມີມູມມອງ
ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ຊາຍໃນຫົວຂໍ້ທັງໝົດ. ຜູ້ຍິງສ່ວຍຫຼາຍ (59%) ເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື
ຄວາມປາດຖະໜາ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ຊາຍຈໍານວນໜຶ່ງ (42%) ທີ່ກ່າວຄືກັນ. ຜູ້ຍິງຍັງມັກກ່າວວ່າມັນເປັນໄປໄດ້
ທີ່ບາງຄົນສາມາດປ່ຽນຮ່າງກາຍຂອງຕົນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນເພດທີ່ແຕກຕ່າງໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ຊາຍ 
(52% vs 32%).
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ເພດຖ�ກກ�ານ�ດໃນຕ�ວບ�ກຄ�ນ
ຕ�ງແຕ�ກ�າເນ�ດ

ມ	ນເປ	ນໄປໄດ�ສ�າລ	ບບາງຄ�ນ
ທ�ຈະປ�ຽນຮ�າງກາຍຂອງຕ�ນ
ເພ ອໃຫ�ກາຍເປ	ນເພດທ�

ແຕກຕ�າງ.

77%

45%

11%

42%
ຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ດທ�ຕ�ນ
ຄຣ�ສຕຽນທ�ບ�ຈ�ງຈ�ງ

ຂ�ອຍຮ��ສ�ກມ�ກຄ�ນໃນເພດ
ດຽວກ�ນໃນບ
ດ�ນມານ�

12%

19%

ສາສະໜາຂອງໄວໜຸ່ມແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງດ້ານເພດ. ຈາກ
ທຸກສາສະໜາ, ມຸດສະລິມຍຶດໝັ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄວາມຄິດດັ່ງເດີມຂອງເລື່ອງເພດ ໄວໜຸ່ມມຸດສະລິມ
ຫົກສິບສອງເປີດເຊັນກ່າວວ່າເພດຖືກກໍານົດມາແຕ່ກໍາເນີດ, ຕາມມາດ້ວຍຄຣິສຕຽນ 50% ແລະ 41% ຂອງ
ໄວໜຸ່ມຈາກສາສະໜາອື່ນໆ. ໄວໜຸ່ມທີ່ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີສາສະໜາເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນການຕັດສິນໃຈເອງ
ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບຸກຄົນ ຫຼືຄວາມມັກທາງເພດຂອງເຂົາ (63%) 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນຜູ້ທີ່ຍຶດຖືຫຼັກຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ຫຼືພວກທີ່ອ່ານພຣະຄໍາພີ 
ແລະອະທິຖານເປັນປະຈໍາມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງຫຼາຍ.  ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນເຈັດໃນສິບຄົນຍຶດຖື
ຄວາມຄິດດັ່ງເດີມເລື່ອງເພດວ່າຖືກກໍານົດມາແຕ່ເກີດ ແລະມີພຽງ 1ໃນ10ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ເຊື່ອວ່າການແປງ
ເພດເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ການຕອບສະໜອງຂອງໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນ

ມັກເພດດຽວກັນ

ໄວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍແບ່ງປັນວ່າການມັກເພດດຽວກັນແມ່ນບາງ
ຢ່າງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມີປະສົບການ. ໄວໜຸ່ມ 1ໃນ5ຄົນທົ່ວໂລກບອກ
ວ່າຮູ້ສຶກເປັນທີ່ດືງດູດທາງເພດຕໍ່ບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເພດດຽວກັນໃນ
ໄລຍະສາມເດືອນຜ່ານມາ. ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງມັກມີຄວາມຄິດ
ແບບນີ້ຫຼາຍກວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ. 

ໄວໜຸ່ມ 1 ໃນ 5 ຄົນ 
ທົ່ວໂລກລາຍງານວ່າ 
ມັກເພດດຽວກັນ

ອິດທິພົນຂອງສາສະໜາ
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4 ປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມັກເພດດຽວກັນ

ໄດ້ ບ່ໍໄດ້

18%

35%

13%

29%

14%

27%

13%

27%

20%
18%

35%

13%

29%

14%

27%

13%

27%

ສະເລ່ຍທົ່ວໂລກ

18%

35%

18%18%18%

35%35%35%

14%

27%

14%14%14%

27%27%27%

13%

27%

13%13%13%

27%27%27%

ມັກເພດດຽວກັນ

ນ�າໃຊ�ຢາເສບຕ�ດ
ເພ�ອຄວາມສະໜ
ກ

ສະໜານ

13%

29%

13%13%13%

29%29%29%

ມັກເພດດຽວກັນແບ່ງຕາມປະເທດ

ອ�ງກ�ດ

ອາເຈນຕ�ນ�າ

ອ�ນເດຍ 29%

29%

29%
1

2

3

ຫວຽດນາມ

ຍປ�
ນ

ອ�ນໂດເນເຊຍ 7%

14%

14%
1

2

3

ປະເທດທີ່ນໍາໜາ້: ປະເທດທີ່ໜ້ອຍ: 

ໃນການສໍາຫຼວດຫົວຂໍ້ນີ້ຄຽງຄູ່ກັບຕົວປ່ຽນອື່ນໆໃນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ, ເຫັນວ່າມີຫຼາຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າ
ສົນໃຈໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຍິງມັກເພດດຽວກັນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍສອງເທົ່າ (28% vs 13%). ໄວໜຸ່ມ
ທີ່ມີປະສົບການໃນເຮືອນຂອງເຂົາມັກຈະເປັນຄົນທີ່ມັກເພດດຽວກັນ. ໄວໜຸ່ມທີ່ກ່າວວ່າພວກເຂົາມີປະສົບການກັບ
ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ດີມັກພົບກັບການມັກເພດດຽວກັນຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ມີປະສົບການກັບຄອບຄົວທີ່ດີ (30% vs 18%)

ສາສະໜາປາກົດວ່າເປັນປັດໃຈທີ່ຊ່ວຍບັນເທົາເລື່ອງນີ້. ໄວໜຸ່ມທີ່ລະບຸວ່າເຂົາເຊື່ອສາສະໜາໃດໜຶ່ງແບບຈິງຈັງ
ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາເລື່ອງມັກເພດດຽວກັນເມື່ອທຽບກັບໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີສາສະໜາ (18% vs 25%) ການມັກເພດ
ດຽວກັນມີອັດຕາໜ້ອຍຫຼາຍທ່າມກາງມຸດສະລິມ (13%) ແລະຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ (12%)

ສຸດທ້າຍ, ການມັກເພດດຽວກັນຍັງມັກມາພ້ອມກັບພຶດຕິກໍາຮ່ວມແກ້ງ. ໄວໜຸ່ມທີ່ມີການລາຍງານວ່າພະຍາຍາມ
ຂ້າຕົວຕາຍ ເກືອບເຄິ່ງ(46%)ຍັງມີການລາຍງານວ່າເຂົາມັກເພດດຽວກັນ, ນໍາໃຊ້ສານເສບຕິດ, ຄວາມຄຽດສູງ, ຫຼື
ເບິ່ງຮູບໂປ້ແມ່ນປັດໃຈເກືອບສອງເທົ່າຂອງຊີວິດໄວໜຸ່ມທີ່ມີການລາຍງານວ່ານອນໃນພວກມັກເພດດຽວກັນ.

ນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດ
ເພື່ອຄວາມສະໜຸກ

ສະໜານ

ຄວາມກົດດັນ ເບິ່ງຮູບໂປ້ ກັງວົນສູງ
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ມູມມອງກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ

ພວກເຮົາຍັງສຶກສາຫຼັກຄວາມເຊື່ອຂອງ
ໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ-ມູມມອງ
ຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາຈະເອົາຕິດໂຕໄປເມື່ອ
ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະໃນຄວາມສໍາພັນຕ່າງໆໃນ
ອານາຄົດຂອງເຂົາ. 

ໄວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍ (57%) ເຊື່ອວ່າການ
ແຕ່ງງານແມ່ນການອຸທິດຕົວເອງຕະຫຼອດ
ຊີວິດ, ແຕ່ມີບາງຈໍານວນບໍ່ແນ່ໃຈ (27%) ຫຼື
ບໍ່ເຫັນດີ (16%). ໄວໜຸ່ມທີ່ໝັ້ນໃຈວ່າການ
ແຕ່ງງານແມ່ນສະເພາະລະຫວ່າງຊາຍ 
ແລະຍິງເທົ່ານັ້ນມີຈໍານວນໜ້ອຍ. ມີໄວໜຸ່ມ
ຈໍານວນໜຶ່ງ (48%) ບໍ່ເຫັນດີ, ໃນຂະນະທີ່ມີ 
(40%) ເຫັນດີ.

ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຜູ້ຍິງມີຄວາມຄິດເຫັນ
ກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ
ຜູ້ຊາຍ. ຕາມການສະເລ່ຍ, ຜູ້ຍິງບໍ່ມັກຈະ
ເຊື່ອວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນການອຸທິດຕົວ
ຕະຫຼອດຊີວິດ (53%vs 61%) ແລະມັກ
ເວົ້າວ່າການແຕ່ງງານບໍ່ໄດ້ມີສະເພາະສໍາລັບ
ແຕ່ຊາຍ ແລະຍິງເທົ່ານັ້ນ (58% vs 38%)

ເມື່ອເບິ່ງທາງເລືອກຕ່າງໆຜ່ານວັດທະນະ
ທໍາຕ່າງໆແລ້ວ, ໄວໜຸ່ມມີການຕອບສະໜອງ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໄວໜຸ່ມໃນອາຟຣິກາແມ່ນກຸ່ມ
ທີ່ເຊື່ອວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນການອຸທິດຕົນ
ຕະຫຼອດຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ໄວໜຸ່ມ
ໃນອາເມຣິກາລາຕິນຄິດແຕກຕ່າງຈາກນີ້.

61%

53%

ຕອບວ�າແມ�ນ

38%

58%

ຜ��ຊາຍ ຜ��ຍ�ງ

ຕອບວ�າບ�ແມ�ນ

91%

ໄນ

ຈີເ
ຮຍ

ອາ

ເຈນ
ຕີນາ

26%

ສະ

ເປ
ນ

ອິນ

ໂດເ
ນເຊຍ

4%
81%

ການແຕ�ງງານຄວນເປ
ນການ
ອ	ທ�ດຕ�ນຕະຫ�ອດຊ�ວ�ດບ�?

ການແຕ�ງງານຄວນ
ມ�ສະເພາະລະຫວ�າງຊາຍ 

ແລະຍ�ງເທ�ານ�ນບ ? 

ຕອບວ�າແມ�ນສ�ງທສ	ດ
/ໜ�ອຍທສ	ດ

ຕອບວ�າບ�ແມ�ນສ�ງທສ	ດ
/ໜ�ອຍທສ	ດ

ການຕອບສະໜອງຂອງແຕ�ລະປະເທດ

ທາງເລ�ອກແບ�ງຕາມເພດ

ແມ�ນ             ບ�ແມ�ນ           ອາດຈະ
57% 16% 27% 40% 48% 12%

ຜ��ຊາຍ ຜ��ຍ�ງ

ແມ�ນ             ບ�ແມ�ນ           ອາດຈະ
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ການແຕ�ງງານແມ�ນການອ�ທ�ດ
ຕ�ວຕະຫ�ອດຊ�ວ�ດ

ການແຕ�ງງານແມ�ນ
ສະເພາະລະຫວ�າງຊາຍ 

ແລະຍ�ງເທ�ານ�ນ

86%

59%

75%

39%

ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕນົ
ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງ

ການຕອບສະໜອງຂອງໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນ

ຫຼັກພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້ອຍ
ຫຼາຍ. ມີຄົນໜຸ່ມພຽງ 1 ໃນ 7 ຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນ
ການອຸທິດຕົວຕະຫຼອດຊີວິດລະຫວ່າງຊາຍ ແລະຍິງ, ແລະເພດ
ຄວນຮັກສາໄວ້ສໍາລັບບໍລິບົດຂອງການແຕ່ງງານເທົ່ານັ້ນ.  

ໄວໜຸ່ມ 1 ໃນ 7 ຄົນ 
ທີ່ມີມູມມອງພຣະຄໍາພີ
ກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ

60%ມ�ນເປ�ນໄປບ�ໄດ�ທ�ຈະມ�ເພດ 
ສາພ�ນກ
ອນແຕ
ງງານ

ຂ�ອຍໄດ�ມ�ເພດສາພ�ນ 
ຕະຫ�ອດ

20%

33%

33%

ໄວໜ��ມທ�ກຄ�ນ 29%

ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຄໍາພີໄດ້ສອນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ຄຣິສຕຽນກໍ່ຍັງ
ຄືກັນກັບໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກສະເລ່ຍ (51%) ທີ່ເຊື່ອວ່າການມີເພດ
ສໍາພັນກ່ອນການແຕ່ງງານແມ່ນເຮັດໄດ້. ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຈິງມີ
ເປີເຊັນສູງກວ່າໄວໜຸ່ມຂອງສາສະໜາອື່ນພວກເຂົາກ່າວວ່າພວກ
ເຮົາໄດ້ມີເພດສໍາພັນຕະຫຼອດ 3ເດືອນຜ່ານມາ (34% vs 26%) 

ໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນມີຫຼັກພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້
ຫຼາຍກວ່າ, ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍຄືກັນກັບຄົນອື່ນຕາມ
ການລາຍງານວ່າເຂົາກໍມີເພດສໍາພັນຄືກັນ.
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ຄວາມສໍາພັນແບບຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຊຸມຊົນປະຈຸບັນຂອງເຂົາ, ໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍເວົ້າວ່າພວກເຂົາມີຄວາມພໍໃຈຕໍ່ຄວາມສໍາພັນກັບ
ໝູ່ເພື່ອນ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາ. 82%ຂອງໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກກ່າວວ່າປະສົບການໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາໂດຍ
ລວມແມ່ນດີ. ນິ້ແມ່ນຈຸດດີທີ່ສຸດຜ່ານການພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ວັດທະນະທໍາ 
ແລະສະຖານະການຕ່າງໆຕາມການສຶກສານີ້.

 
 
 
 

ອິນເດຍເປັນປະເທດດຽວໃນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາທີ່ສະຖິຕິນີ້ຖືກເປີດເຜີຍ. ເກືອບເຄິ່ງ (47%)ຂອງ
ໄວໜຸ່ມໃນອິນເດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ, ແລະມີພຽງ 20%ທີ່ອາໄສຢູ່ກັບທັງພໍ່
ແລະແມ່. ເຖິງປານນັ້ນ, ໄວໜຸ່ມອິນເດຍຍັງລາຍງານວ່າເຂົາມີຄວາມພໍໃຈກັບຄອບຄົວຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼາຍ
ກວ່າຄົນໜຸ່ມໃນ 20ປະເທດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາມາ. ຄວາມປະທັບໃຈ 93%ຂອງໄວໜຸ່ມອິນເດຍບອກວ່າ
ປະສົບການໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາທັງໝົດແມ່ນດີ.

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮວບຮວມເອົາບາງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທາງປະຕິບັດເຂົ້າສູ່ໄວໜຸ່ມວ່າເຂົາໃກ້ຊິດກັບພໍ່ແມ່ຫຼາຍ
ປານໃດໂດຍຖາມເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ຂອງການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນ. ໄວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍທົ່ວໂລກກ່າວວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ ຫຼືລົມບາງຄັ້ງຄາວກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາແທ້ໆ. 

57% ຂອງໄວໜ��ມລາຍງານ
ວ�າອາໄສຢ��ເຮອນກ�ບພ�ແມ�

35% ລາຍງານວ�າພວກເຂ�າ
ອາໄສຢ��ກ�ບແມ�ດ�ຽວ ຫ�ພ�ລ�ຽງ
ດ�ຽວ ຫ�ສະມາຊ�ກຂອງ
ຄອບຄ�ວ.

81% ຂອງໄວໜ��ມທ ວໂລກກ�າວວ�າ
ພວກເຂ�າບ�ຄ�ອຍໂອ�ລ�ມກ�ບພ�ແມ� ຫ�ລ�ມ
ບາງຄ�ງເທ ານ�ນກ�ຽວກ�ບບ�ນຫາຕ�າງໆ
ທ�ມ�ຜ�ນກະທ�ບຕ�ເຂ�າ.

ໄວໜ��ມ 1 ໃນ 5 ຄ�ນກ�າວວ�າ ພວກເຂ�າບ�
ເຄ�ຍລ�ມເລ�ຍ ຫ�ເວ�າໜ�ອຍທ�ສ�ດ.

57% ຂອງໄວໜ��ມລາຍງານ
ວ�າອາໄສຢ��ເຮອນກ�ບພ�ແມ�

35% ລາຍງານວ�າພວກເຂ�າ
ອາໄສຢ��ກ�ບແມ�ດ�ຽວ ຫ�ພ�ລ�ຽງ
ດ�ຽວ ຫ�ສະມາຊ�ກຂອງ
ຄອບຄ�ວ.

81% ຂອງໄວໜ��ມທ ວໂລກກ�າວວ�າ
ພວກເຂ�າບ�ຄ�ອຍໂອ�ລ�ມກ�ບພ�ແມ� ຫ�ລ�ມ
ບາງຄ�ງເທ ານ�ນກ�ຽວກ�ບບ�ນຫາຕ�າງໆ
ທ�ມ�ຜ�ນກະທ�ບຕ�ເຂ�າ.

ໄວໜ��ມ 1 ໃນ 5 ຄ�ນກ�າວວ�າ ພວກເຂ�າບ�
ເຄ�ຍລ�ມເລ�ຍ ຫ�ເວ�າໜ�ອຍທ�ສ�ດ.

57% ຂອງໄວໜ��ມລາຍງານ
ວ�າອາໄສຢ��ເຮອນກ�ບພ�ແມ�

35% ລາຍງານວ�າພວກເຂ�າ
ອາໄສຢ��ກ�ບແມ�ດ�ຽວ ຫ�ພ�ລ�ຽງ
ດ�ຽວ ຫ�ສະມາຊ�ກຂອງ
ຄອບຄ�ວ.

81% ຂອງໄວໜ��ມທ ວໂລກກ�າວວ�າ
ພວກເຂ�າບ�ຄ�ອຍໂອ�ລ�ມກ�ບພ�ແມ� ຫ�ລ�ມ
ບາງຄ�ງເທ ານ�ນກ�ຽວກ�ບບ�ນຫາຕ�າງໆ
ທ�ມ�ຜ�ນກະທ�ບຕ�ເຂ�າ.

ໄວໜ��ມ 1 ໃນ 5 ຄ�ນກ�າວວ�າ ພວກເຂ�າບ�
ເຄ�ຍລ�ມເລ�ຍ ຫ�ເວ�າໜ�ອຍທ�ສ�ດ.
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ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ປະເທດອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ໄວໜຸ່ມ 63% 
ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ເຖິງບັນຫາທີ່ມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ເຂົາແທ້ໆ. 

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄວໜຸ່ມສະຫະລັດແມ່ນກຸ່ມຄົນ
ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍສົນທະນາເລື່ອງທີ່ສຳຄັນກັບພໍ່ແມ່. ປະເທດ
ສະຫະລັດເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍທີ່ບອກວ່າເຂົາ
ພໍໃຈໃນຄອບຄົວ. ໄວໜຸ່ມສາມໃນສິບຄົນຂອງສະຫະລັດ
ກ່າວວ່າປະສົບການໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາແມ່ນບໍ່ດີ.

ຂ້ອຍມີໝູ່ສະໜິດທີ່ຮູ້ຈັກຂ້ອຍດີ

ບ�ຄ�ອຍໄດ�ລ�ມ        ບາງຄ�ງ  

ຍາກທຈະລ�ມ ຫ	�ບ�ເຄ�ຍລ�ມ

ອິນເດຍ

ເນເທີແລນ

ອິນ
ໂດ

ເນເຊ
ຍ

ໄນຈີເຣຍອາ
ຟຣ

ກິາໃຕ້

ສະ
ຫະລັດ

ຂ�ອຍໄດ�ລ�ມກ�ບພ�ແມ� / ຜ��ປ�ກຄອງ 
ກ�ຽວກ�ບບ�ນຫາສາຄ�ນທມ�

ຜ�ນກະທ�ບກ�ບຂ�ອຍ.

29%

63%

52%

48%

53%
30%

82% ຂອງໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ
ບອກວ່າເຂົາມີໝູ່ສະໜິດ
ທີ່ຮູ້ຈັກເຂົາດີ.

ຈີນ ອິນ
ເດຍ

89%

ຍີ່ປ
ຸ ່ນ

28%

88%

ປອ

ກຕ
ຸຍການ

ຫວ
ຽດນ
າມ

87%

26%

ແອ
ສະປ

າຍ

87%

ຣັດ
ເຊຍ

86%

ສະ
ຫະລັດ

23%

ແມ
ັກຊີໂກ

21%

ບຣ
າຊິວ

26%

ເຫ�ນດ�

ບ�ເຫ�ນດ�

ໄວໜຸ່ມຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນ. ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກແປດສິບ
ສອງເປີເຊັນກ່າວວ່າພວກເຂົາມີໝູ່ສະໜິດທີ່ຮູ້ຈັກເຂົາດີ. ມີພຽງໄວໜຸ່ມຈໍານວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ເຫັນດີ 
ເປັນຈໍານວນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.

ໜ້າສົນໃຈຄື, ສາສະໜາ ແລະເພດບໍ່ໄດ້ປາກົດວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມພໍໃຈຂອງເຂົາທີ່ມີຕໍ່ໝູ່ເພື່ອນ 
ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາ.  ການຕອບສະໜອງຂ່ອນຂ້າງຄືກັນລະຫວ່າງຊາຍ ແລະຍິງ ແລະຄ້າຍຄືກັນ
ທ່າມກາງໄວໜຸ່ມທີ່ມີສາສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງໝູ່ສະໜິດ, ປະສົບການທີ່ດີໃນຄອບຄົວ 
ແລະບໍ່ວ່າເຂົາຈະມີການສົນທະນາທີ່ດີກັບພໍ່ແມ່ຫຼືບໍ.
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ຄົນຍຸກນີ້ມີຄວາມຄິດດ້ານຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທາງເພດທີ່ບໍ່ຄືກັນ.
ໄວໜຸ່ມເຄິ່ງໜຶ່ງເຊື່ອວ່າເພດແມ່ນຖືກກໍານົດມາຕັ້ງແຕ່ມື້ເກີດ, ໃນຂະນະທີ່ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງກ່າວ
ວ່າເພດແມ່ນບາງຢ່າງທີ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງອີງຕາມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຄວາມ
ປາດຖະໜາສ່ວນຕົວ. ພວກເຮົາຈະເຂົ້າຫາໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການສົນທະນາແບບກວມ
ລວມທັງໝົດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ ແລະຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ການເລືອກຄັ້ງສໍາຄັນໃນ
ຊີວິດໄດ້ແນວໃດ?

ຄົນຍຸກນີ້ມີຄວາມຄິດດ້ານຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທາງເພດທີ່ບໍ່ຄືກັນ.
ຄົນໃນຍຸກນີ້ເບິ່ງຄືຈະໄກອອກຈາກທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານແບບດັ່ງເດີມ
ທີ່ບອກວ່າການແຕ່ງງານແມ່ນການອຸທິດຕົນເອງຕະຫຼອດຊີວິດລະຫວ່າງຊາຍ ແລະຍິງ. 
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາເພດໄວ້ສໍາ
ລັບການແຕ່ງງານ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາພຽງແຕ່ເຂົ້າໃຈ
ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າສໍາລັບການແຕ່ງງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ການອຸທິດຕົນ(ການໃຫ້ຄໍາສັນຍາ)ເມື່ອມັນກາຍມາເປັນພັນທະສັນຍາ?  

ຄົນຍຸກນີ້ມີຄວາມຄິດດ້ານຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທາງເພດທີ່ບໍ່ຄືກັນ.
ຜົນການສໍາຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຍິງມີຫຼັກພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານໜ້ອຍ
ກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະມັກພົບບັນຫາຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທາງເພດ. ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫຍັງ
ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມຈິງ ຫຼືມີຫຍັງຈະເພີ່ມເຂົ້າມາອີກໃນແນວທາງ
ນີ້. ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງຜູ້ຍິງເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈທາງເລືອກຂອງເຂົາທີ່ດີກ່ວາ, 
ປະສົບການຕ່າງໆ, ແລະບັນຫາຕ່າງໆໃນຂົງເຂດນີ້ໄດ້ແນວໃດ?

ຄົນຍຸກນີ້ມີຄວາມຄິດດ້ານຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງທາງເພດທີ່ບໍ່ຄືກັນ.
ມັນໜ້າສົນໃຈທີ່ເຫັນໄວໜຸ່ມອິນເດຍມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາຫຼາຍທີ່ສຸດທັງທີ່
ພວກເຂົາຫຼາຍຄົນອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ລ້ຽງດ່ຽວ. ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນໜຸ່ມເປັນແບບຢ່າງໃນ
ຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ຄອບຄົວເຂົາບໍ່ວ່າເຂົາຈະພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກປານໃດກໍຕາມໃນຊີວິດ.

ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງຄວາມສໍາພັນ ແລະຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະຍາກທີ່ຈະແກ້ໄຂ. ທຸກ
ຄົນນໍາເອົາພູມຫຼັງ, ປະສົບການຕ່າງໆ ແລະທາງເລືອກຕ່າງໆມາສົນທະນາກັນ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີທັດສະນະ
ຫຼັກທີ່ສາມາດສ້າງຄຸນລັກສະນະໃຫ້ແກ່ຄົນໃນຍຸກນີ້ໄດ້ໃນທົ່ວໂລກ,  ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງໃໝ່
ຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະຕອບສະໜອງ. 

ສະຫຼຸບ
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ສຽງຕ່າງໆທີ່ນໍາທາງ  
ແລະມີອິດທິພົນ
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ແມ�ນຫຍ�ງຄ�ສ�ງທ�ພວກເຮ�າໄດ�ຄ�ນພ�ບ
GENDER IDENTITY...

ປະສ�ບການສ�ວນຕ�ວ ແມ�ນເຫດຜ�ນອ�ນດ�ບ
ໜ�ງທ�ໄວໜ��ມກ�າວວ�າພວກເຂ�າຈະປ�ຽນ 

ຄວາມຄ�ດຂອງເຂ�າກ�ຽວກ�ບຫ
�ກຄວາມ 
ເຊ�ອທາງສາສະໜາ. 

ຄວາມໝາຍຂອງຊ�ວ�ດ

ເພດ ແລະເພດສ�າພ�ນ

ໄວໜ��ມຫ າຍຄ�ນກ�າວວ�າຄອບຄ�ວມອ�ດທ�ພ�ນຕ�ເຂ�າເປ�ນ
ລ�າດ�ບທ�າອ�ດໃນການນ�າພາຊວ�ດຂອງເຂ�າໃນການຕອບ
ຄ�າຖາມຕ�າງໆທ�ສ�າຄ�ນເຊ�ນ ແມ�ນຫຍ�ງຖ�ກ ແລະ
ຜ�ດ ແລະຄວາມໝາຍຂອງຊວ�ດ. 

ສ�ສ�ງຄ�ມ ແລະໝ��ເພ�ອນມອ�ດທ�
ພ�ບຕ�ໄວໜ��ມຫ າຍທ�ສ�ດເມ�ອເວ�າ

ເຖ�ງເພດ ແລະເພດສ�າພ�ນ.

ເມ�ອປຽບທຽບກ�ນແລ�ວຄຣ�ສຕຽນບາງ
ຄ�ນກ�າວວ�າ ຄ�າສອນຂອງອາຈານ

ຂອງເຂ�າສາມາດເປ�ນເຫດຜ�ນ
ອ�ນດ�ບ ທ�າອ�ດທ�ພວກເຂ�າຈະ
ປ�ຽນຄວາມຄ�ດ ກ�ຽວກ�ບຫ �ກ
ຄວາມເຊ�ອທາງສາສະໜາ.

ໄວໜ��ມຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ທ�ດຕ�ວ
ມ�ກຈະຫ�ນໄປຫາອາຈານ 
ຫ
�ພຣະຄ�າພ�ຫ າຍກວ�າ
ຄຣ�ສຕຽນທ�ບ�ຈ�ງຈ�ງເຖ�ງສ�ເທ�າ
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ສຽງທີ່ນໍາພາ ແລະມີອິດທິພົນ

ໄວໜຸ່ມມີທາງເລືອກຫຼາຍໃນສິ່ງຕ່າງໆ ແຕ່ທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ຍາກທີ່ຈະສ້າງຄວາມປອງດອງ. ພວກເຮົາຢາກ
ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄົນໃນຍຸກນີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໃຜຄືຜູ້ທີ່ເຂົາໄວ້ໃຈໃຫ້ນໍາພາ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ?
ເມື່ອເຂົາມີຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ເຂົາຈະຟັງສຽງໃດ? ແມ່ນຫຍັງຈະປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຫຼັກ
ຄວາມເຊື່ອທີ່ສໍາຄັນ? 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫ່າງໄກຈາກລາຍລະອຽດ, ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງໄດ້ໃຫ້ບາງຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ສ້າງ
ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຂົາແນວ.

ການສ�ນທະນາກ�ຽວກ�ບ
ຄວາມໝາຍ

ຂອງຊ�ວ
ດ

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ  41%1

ອອນລາຍ / ສື່ສັງຄົມ  20%2

ໝູ່ເພື່ອນ / ຄົນຮຸ້ນດຽວກັນ  19%3

ອາຈານ / ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ  7%4

ສື່ືທີ່ບໍ່ອອນລາຍ  7%5

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ / ປຶ້ື້ມຕໍາລາຕ່າງໆ  7%6

ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນບອກວ່າພວກເຂົາມັກປິ່ນໜ້າ
ໄປຫາຄອບຄົວເລື້ອຍໆເມື່ອຕ້ອງການຄໍາແນະ
ນໍາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ. 
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແມ່ນມີອິດທິພົນສູງສຸດ
ເມື່ອເຂົາມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ
ຊີວິດ ຫຼືແມ່ນຫຍັງຖືກ ແລະຜິດ.

ໝູ່ ຫຼືຄົນລຸ້ນດຽວກັນ ແລະສື່ສັງຄົມແມ່ນມີ
ອິດທິພົນອັນດັບ 3ຕໍ່ໄວໜຸ່ມ, ໂດຍອາຈານສອນ 
ຫຼືຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ ຫຼືປຶ້ມ
ຕໍາລາ ແລະສື່ຕ່າງໆທີ່ປາກົດວ່າມີອິດທິພົນຕໍ່
ເຂົາໜ້ອຍກວ່າ.

ແນ່ນອນ ມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ພວກເຮົາສາມາດ
ຖາມໄວໜຸ່ມໄດ້. ແຕ່ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຊື່ອ
ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ແລະ
ຄວາມຖືກຕ້ອງມາຈາກໃສທີ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ
ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການປະພືດຂອງເຈົ້າ.

ໄວໜຸ່ມໄວ້ວາງໃຈຄອບຄົວ
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ຄໍາຖາມທີ່ເປັນຮາກຖານ
ທັງສອງຢ່າງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນ
ຕໍ່ໄລຍະເວລາແຫ່ງຊີວິດໄວໜຸ່ມ
ທີ່ເຂົາກໍາລັງສ້າງມູມມອງຕໍ່
ໂລກນີ້ທີ່ຈະນໍາພາຄວາມເຊື່ອ
ຂອງເຂົາ-ທີ່ເຂົາຈະນໍາສິ່ງນີ້
ໄປກັບເຂົາຕະຫຼອດຈົນຮອດໄວ
ຜູ້ໃຫຍ່.

ການສ�ນທະນາ
ກ�ຽວກ�ບຖ�ກ 

ແລະຜດ

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ  50%1

ໝູ່ເພື່ອນ / ຄົນຮຸ້ນດຽວກັນ  16%2

ອອນລາຍ /ສື່ສັງຄົມ 14%3

ອາຈານ / ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ  9%4

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ / ປຶ້ມຕ່າລາ   7%5

ສື່ທີ່ບໍ່ອອນລາຍ  5%6

ເມື່ອເວົ້າເຖິງສິນທໍາ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໄວໜຸ່ມໃນອາເມຣິກາລາຕິນອີງໃສ່ຄອບຄົວຢ່າງໜັກແໜ້ນຫຼາຍກວ່າ
ໄວໜຸ່ມໃນຂົງເຂດອື່ນໆຂອງໂລກ. ໄວໜຸ່ມສາມໃນຫ້າຄົນກ່າວວ່າຄອບຄົວແມ່ນບ່ອນທີ່ເຂົາຈະໄປເພິ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ຂໍ້ມູນ ແລະຄໍາແນະນໍາວ່າຖືກ ແລະຜິດ. 

ແມ່ນແຕ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ອັດຕາການເຫັນດີຂ່ອນຂ້າງຕໍ່າ, ຄອບຄົວກໍຍັງເປັນທາງເລືອກອັນດັບທໍາອິດ

65%

ແມ
ັກຊ

ິໂກ

ເອ
ຢິບ

ໂຄ
ລົມ

ເບຍ

63%

ຈີນ

29% 33%

ອິດທິພົນຂອງຄອບຄົວແບ່ງຕາມປະເທດ

ປະເທດທີ່ນໍາໜ້າ ປະເທດທີ່ນໍາຫຼັງ

ຂ້ອຍມັກແລ່ນໄປຫາຄອບຄົວເລື້ອຍໆເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາວ່າຖືກ ຫຼືຜິດ
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ບ�ມ�ສາສະໜາ ສາສະໜາອ�ນ ຄຣ�ສຕຽນ

45%
40%

36%

18%20%22%

16%16%

25%

8%
11%

1%

ຄອບຄ�ວ ສ�ສ�ງຄ�ມ / 
ອອນລາຍ

ໝ�ເພ�ອນ ແລະ
ຄ�ນຮ��ນດຽວກ�ນ

ຜ��ນ�າທາງ
ສາສະໜາ

ແລະປ�ມຕ�າລາ

ອິດທິພົນ ແບ່ງຕາມຂົງເຂດ

ຄອບຄົວຍັງຄົງເປັນສຽງທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາພາໄວໜຸ່ມແມ່ນແຕ່ປະເທດ
ທີ່ໄວໜຸ່ມລາຍງານວ່າມີປະສົບການກັບຄອບຄົວບໍ່ດີ. ຕົວຢ່າງ ສະຫະລັດ
ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດທີ່ໄວໜຸ່ມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄອບຄົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ. 
ໄວໜຸ່ມຍັງມີອັດຕາສູງຢູ່ເມື່ອກ່າວວ່າພວກເຂົາມັກໄປຫາຄອບຄົວຫຼາຍ
ທີ່ສຸດເມື່ອຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຖືກ ຫຼືຜິດ (52%) ຫຼືຄວາມ
ໝາຍຂອງຊີວິດ (42%). ມັນປາກົດແບບບັງເອີນວ່າພໍ່ແມ່ ແລະສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວຍັງເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມ.

ບາງທີສິ່ງທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະຫຼາດໃຈ, ຄືອິດທິພົນຂອງໄວໜຸ່ມເບິ່ງແຕກຕ່າງ
ກັນໜ້ອຍໜຶ່ງຂື້ນກັບຂົງເຂດທີ່ເຂົາຢູ່. ຄຣິສຕຽນແມ່ນໄວໜຸ່ມທີ່ມັກຫັນ
ໄປຫາຄອບຄົວເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດຫຼາຍ
ກວ່າໄວໜຸ່ມອື່ນໆ ແລະເຂົາບໍ່ມັກເບິ່ງທີສື່ສັງຄົມ ຫຼືໝເພື່ອນ ແລະຄົນຮຸ້ນ
ດຽວກັນ. 

ບ່ອນທີ່ຂ້ອຍຫັນໄປຫາຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບຂໍຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ

ມີໄວໜຸ່ມຈໍານວນ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ 1 ໃນ 10 
ຄົນທີ່ກ່າວວ່າພວກ
ເຂົາຫັນໄປຫາອາຈານ 
ຫຼືພຣະຄໍາພີເລື້ອຍ
ໆເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາ
ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ
ຂອງຊີວິດ. 
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ການສ�ນທະນາ
ເລ�ອງເພດ 

ແລະເພດສ�າພ�ນ

ສື່ສັງຄົມ / ອອນລາຍ  36%1

ໝູ່ເພື່ອນ / ຄົນຮຸ້ນດຽວກັນ  23%2

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ  20%3

ອາຈານ / ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ  11%4

ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ / ປື້ມຕໍາລາ  4%

5 ສື່ບໍ່ອອນລາຍ  6%

6

ການສົນທະນາທີ່ແຕກຕ່າງ

ຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາຖາມໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງເພດ, ເພດສໍາພັນ, ແລະບັນຫາທາງເພດ. 
ການສົນທະນານີ້ເບິ່ງແຕກຕ່າງຫຼາຍກັບໄວໜຸ່ມທີ່ລາຍງານ
ວ່າມີອິດທິພົນທີ່ແຕກຕ່າງ.

ອິນເຕີເນັດແມ່ນສຽງນໍາພາໃນທີ່ນີ້ ໂດຍມີໄວໜຸ່ມ 1ໃນ3ຄົນ
ກວ່າວ່າພວກເຂົາຫັນໄປຫາສື່ສັງຄົມເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ຫຼື
ຄໍາແນະນໍາໃນຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້. ໝູ່ເພື່ອນ  ຫຼືຄົນຮຸ້ນດຽວກັນ
ເປັນສຽງທີ່ສອງທີ່ມີອິດທິພົນ ຕາມມາດ້ວຍສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວມາເປັນອັນດັບສາມ. ຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ ຫຼືປຶ້ມຕໍາ
ລາແມ່ນຢູ່ທ້າຍສຸດຂອງລາຍຊື່.

ແມ່ນແຕ່ທ່າມກາງຄຣິສຕຽນ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອອນລາຍ ຫຼືສື່
ສັງຄົມໄດ້ມາແທນທີຄອບຄົວໃນຖານາສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່
ໄວໜຸ່ມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງເພດ, 
ເພດສໍາພັນ, ສຽງທາງວັດທະນະທໍາປາກົດວ່າຖ້ວມສຽງ
ຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ພຣະຄໍາພີ ຫຼືໂບດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນທີ່ແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນຜູ້ທີ່ຍຶດຖືຫຼັກຄວາມເຊື່ອຂອງ
ສາສະໜາຄຣິດແລະມີນິໄສຂອງການອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະ
ອະທິຖານ. ໄວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຜູ້ນໍາຝ່າຍຈິດວິນຍານ ແລະພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າຫຼາຍກວ່າ. ໄວໜຸ່ມ
ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນແມ່ນມີອັດຕາການໄປເພິ່ງຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ ແລະພຣະຄໍາພີເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາຫຼາຍກວ່າ
ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງເຖິງສີ່ເທົ່າ.

ຄຣ�ສຕຽນທ�ອ�ທ�ດຕ�ນ

ຄຣ�ສຕຽນທ�ບ�ຈ�ງຈ�ງ

ການໄປຫາຜ��ນ�າທາງສາສະໜາ ຫ��ພຣະຄ�າພ�ເລ�ອຍໆ
ເພ�ອຂ�ຄ�າແນະນ�າ ຫ��ການນ�າພາ

ຄວາມໝາຍຂອງຊ�ວ�ດ

ຖ�ກ ແລະຜ�ດ

23%

6%

ເພດ ແລະເພດສ�າພ�ນ

24%

6%

12%

3%
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ອ�ນໃດຈະເປ�ນສ�ງທ�ພ�ຈະເປ�ນໄປໄດ�ທ�
ຈະປຽນຄວາມຄ�ດຂອງເຈ�າກຽວກ�ບ
ເລ�ອງຄວາມເຊ�ອທາງສາສະໜາ?

ປະສ�ບການສ�ວນຕ�ວເຊ�ນ ການຕອບຄ�າອະທ�ຖານ:  3 7 %1

ການຄ
ນຫາດ�ວຍຕ�ນເອງທາງອອນລາຍ ຫ��ໃນປ�ມ:  2 6 %2

ການສ�ນທະນາກ�ບພ�ແມ�ຂອງຂ�ອຍ:  1 8 %3

4 ຄໍາສອນຕ່າງໆຈາກຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ: 12%

5 ການສ�ນທະນາກ�ບໝ��ເພ�ອນ:  8 %

ອິດທິພົນຊ່ວຍເສີມສ້າງ ແລະໃຫ້ແນວທາງແກ່ຄວາມຄິດ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດທຸກຄົນກໍຕ້ອງຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວ
ຂອງເຂົາເອງວ່າເຂົາຈະເຊື່ອຫຍັງ ແລະເຂົາຈະຍຶດຫຼັກຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາໄວ້ຫຼາຍຂະໜາດໃດ.

ພວກເຮົາຢາກຂຸດເລິກລົງໄປວ່າແມ່ນຫຍັງຈະປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບສາສະໜາທີ່ພວກເຂົາ
ຍຶດຖືຢູ່ແລ້ວ.

ປະສົບການສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນການຕອບຄໍາອະທິຖານ, ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໄວໜຸ່ມມັກຊອກຫາທາງ
ອອກຂອງບັນຫາດ້ວຍຕົວເຂົາເອງຫຼາຍກວ່າປຶກສາຄົນອື່ນ.
ການສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ພໍ່ແມ່ ຫຼືບັນດາອາຈານແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະການສົນທະນາ
ກັບໝູ່ແມ່ນຢູ່ອັນດັບສຸດທ້າຍ.

ອິນເດຍເປັນປະເທດດຽວທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄໍາຖາມນີ້ແບບກົງກັນຂ້າມຢ່າງຊັດເຈນ. ໄວໜຸ່ມອິນເດຍ
ເກືອບເຄິ່ງ (46%)ກ່າວວ່າການສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ອາດຈະເປັນວິທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການປ່ຽນຄວາມຄິດ
ຂອງເຂົາ ແລະພວກເຂົາໃຫ້ຄະແນນກັບປະສົບການສ່ວນຕົວໜ້ອຍກວ່າ (15%)

ແມ່ນຫຍັງຈະປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ



51ວັດທະນະທໍາ
ໄວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ

ໄວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີສາສະໜາໃຫ້ຄະແນນໜັກໄປທີ່ການຄົ້ນພົບດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນ, ເຂົາຍັງກ່າວວ່າເຂົາ
ຈະບໍ່ຫວັ່ນໄຫວກັບປະສົບການສ່ວນຕົວ. ຄຣິສຕຽນກ່າວວ່າປະສົບການສ່ວນຕົວເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມ
ຄິດຂອງເຂົາຫຼາຍກວ່າໄວໜຸ່ມຈາກສາສະໜາອື່ນ. ມຸດສະລິມເນັ້ນໃຫ້ຄະແນນກັບປະສົບການສ່ວນຕົວໜ້ອຍ
ທີ່ສຸດ ແລະໃຫ້ຄະແນນສ່ວນຫຼາຍກັບຄໍາສອນຈາກຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາ. (ໝາຍເຫດມຸດສະລິມແມ່ນກຸ່ມທີ່
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ “ສາສະໜາອື່ນ” ທີ່ກ່າວແບບນັ້ນ).

ບໍ່ມີສາສະໜາ ປະສົບການສ່ວນຕວົ ການສົນທະນາກັບຄອບຄວົ ຫຼືໝູ່ເພື່ອນ

42%

25%

38%

23%

33%

23% 22%23%

33%

13%

19%

6%

ປະສ�ບການ
ສ�ວນຕ�ວ

ການສ�ນທະນາກ�ບ
ຄອບຄ�ວ ຫ�ໝ��

ເພ�ອນ

ຄ�ນຫາດ�ວຍ
ຕ�ວເອງ

ຄ�າສອນຕ�າງໆຈາກ
ຜ��ນ�າທາງ

ສາສະໜາ

ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງເຂົາກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ
ທາງສາສະໜາ
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ອິດທິພົນຈາກຄອບຄົວມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ
ການສໍາຫຼວດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອກ່າວເຖິງຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ-ສຸດທ້າຍ
ໄວໜຸ່ມກໍຫັນໄປຫາຄອບຄົວຂອງເຂົາແລະໄວ້ໃຈໃຫ້ນໍາພາ. ພໍ່ແມ່ເຮັດໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ
ໃນການຕັດສິນໃຈວ່າລູກຂອງເຂົາຈະເຊື່ອຫຍັງ.

ອິດທິພົນຈາກຄອບຄົວມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ
ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະເມື່ອສົນທະນາເຖິງເລື່ອງເພດ ແລະເພດສໍາພັນ. ສຽງ
ຂອງວັດທະນະທໍາດັງກວ່າຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ແລະຜ່ານໝູ່ຮຸ້ນດຽວກັນ ແລະມັນສ້າງ
ມາດຕະຖານໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຕໍ່ຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້. ໂບດຈະລວມບົດບາດເຂົ້າເຖິງໄວໜຸ່ມໃນ
ຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນນີ້ແນວໃດ?

ອິດທິພົນຈາກຄອບຄົວມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ
ໄວໜຸ່ມທີ່ເດີນກັບພຣະຄຣິດຢູ່ແລ້ວສືບຕໍ່ຫິວກະຫາຍຫາປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂື້ນໃນ
ຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາ, ແລະແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ມີຢູ່ຈິງຍັງເປີດໂອກາດທີ່ຈະປ່ຽນ
ຄວາມຄິດຂອງເຂົາຖ້າພວກເຂົາໄດ້ມີປະສົບການພົບກັບພຣະເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວ. ພວກ
ເຮົາຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະໂອກາດຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ປະສົບການເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂື້ນໄດ້
ແນວໃດ? 

ມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍຫາກໄດ້ຍິນໄວໜຸ່ມເວົ້າໂດຍຕົງໃນສິ່ງທີ່ມີອິດທິພົນ ແລະສຽງທີ່ເຂົາຟັງທ່າມກາງໂລກ
ທີ່ສັບສົນ ແລະຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເຂົາອາໄສຢູ່ນີ້. ນີ້ແມ່ນບາງຢ່າງທີ່ຄວນພິຈາລະນາຈາກການຕອບສະໜອງ
ຂອງເຂົາ:

ສະຫຼຸບ
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ຈາກຄວາມຊັດເຈນຂອງການສໍາຫຼວດນີ້, ພວກເຮົາຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າໃຜ ແລະແມ່ນຫຍັງທີ່ມີອິດທິພົນ
ຕໍ່ຄົນໜຸ່ມປັດຈຸບັນນີ້. ວຽກຂອງການເພີ່ມຈໍານວນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າໃນຍຸກນີ້ທ່າມກາງວັດທະນະທໍາ
ແບບເກົ່າເບິ່ງຄືເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້; ພຣະອົງຊົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າທີ່ເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ. 

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບໍ່ອາດມີປະສົບການໃນສິ່ງດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ໄວໜຸ່ມໃນປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນຢູ່
ກໍຕາມ, ບົດລາຍງານແບບນິ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຮູບແບບຂອງມັນ, ທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງ
ຄວາມເປັນຈິງພື້ນຖານໃນສິ່ງທີ່ກໍາລັງທ້າທາຍໄວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນແຕ່ລະມື້

ໜ້າເຈ້ຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສໍາຫຼວດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໄວໜຸ່ມຕ້ອງການການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ສະຫຼາດໃນຫົວ
ຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ວັດທະນະທໍາມີຄວາມສັບສົນເຊັ່ນເພດ ແລະເພດສໍາພັນ. ອັດຕາຂອງຄວາມຄິດຢາກຂ້າ
ຕົວຕາຍ, ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ, ບັນຫາສ່ວນຕົວຕ່າງໆທ່າມກາງໄວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາແມ່ນການ
ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຊັດເຈນ. ທ່າມກາງທະເລແຫ່ງຄວາມສັບສົນ, ຢ່າເສຍກໍາລັງໃຈເພາະຍັງ
ມີຂ່າວດີ! ໄວໜຸ່ມເຫັນວ່າຄອບຄົວບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼືຈິດວິນຍານ-ເປັນເໝືອນບ່ອນທໍາອິດ
ທີ່ພວກເຂົາຈະຫັນໜ້າໄປເພິ່ງເມື່ອພວກເຂົາມີຄໍາຖາມທີ່ໜັກກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງເຂົາ.

ໂຊກບໍ່ດີ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າແທນທີເຂົາຈະຫັນໄປຫາແຫຼ່ງຄວາມຈິງໃນພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ, ບັນດາອາຈານ, 
ແລະໂບດ, ຄົນໜ່ມຂອງພວກເຮົາກໍາລັງຄົ້ນຫາໃນກູໂກ ແລະຢູທູບເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບວ່າເຂົາ
ແມ່ນໃຜ ແລະຈຸດໝາຍຂອງເຂົາແມ່ນຫຍັງ. ຄວາມສັບສົນຂອງເຂົາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່. ທີ່ຈິງແລ້ວ, 
ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໄວໜຸ່ມທຸກມື້ນີ້ກໍາລັງລື້ມຄືນຄວາມສົງໄສຂອງໂທມາໃນພຣະຄໍາໂຢຮັນ 14:5-6, 
ເມື່ອເພິ່ນໄດ້ຖາມຄໍາຖາມທີ່ຍາກໃນຊີວິດ, “ພວກເຮົາຈະຮູ້ທາງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ”

ໃນຂະນະທີ່ໄວໜຸ່ມຂອງພວກເຮົາພະຍາຍາມຂັບເຄື່ອນໂລກທີ່ວັດທະນະທໍາທັງແຜ່ກວ້າງອອກໄປ 
ແລະໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈ, ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະນໍາພາເຂົາໄປສູ່ຄວາມຈິງຕະຫຼອດການ. 
ພວກເຮົາຄວນຊີ້ນໍາເຂົາໃຫ້ໄປເຖິງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມສົງໄສ, ຄວາມສັບສົນ ແລະ
ຄໍາຖາມຫຼວງຫຼາຍທີ່ກໍາລັງດັງຢູ່ໃນຄວາມຈິງທຸກມື້ນີ້ດັ່ງພວກເຂົາໄດ້ເຮັດໃນສະໄໝຂອງໂທມາ. ຄົນ
ໃນຍຸກນີ້ຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເມກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມສັບສົນເປັນບັນຫາທີ່ມີໃນໂລກນີ້, ພວກເຂົາສາມາດຊອກຫາຄວາມຈິງ ແລະໄດ້ຮັບ
ຄໍາຕອບດ້ວຍການຕອບສະໜອງຂອງພຣະອົງ:

“ເຮົາເປັນທາງນັ້ນ.”

ຈົດໝາຍຈາກຣອບຮອກສະກິນ

ພວກເຮົາກໍາລັງຟັງຢູ່ບໍ່?
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A B O U T  O N E H O P E

ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາໂບດທ້ອງຖິ່ນ ພັນທະກິດຕ່າງໆ ແລະລັດຖະບານໃນທົ່ວໂລກ, ວັນໂຮບໄດ້
ເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ ແລະຄົນໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 1,6ຕື້ຄົນດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ອີງຕາມການສໍາຫຼວດ
ພາຍໃນປະເທດ ວັນໂຮບໄດ້ສ້າງໂປຣແກມພຣະຄໍາພີທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບແຕ່ລະອາຍຸ ແລະວັດທະ
ນະທໍາທີ່ເໝາະສົມ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1987, ວັນໂຣບໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີປະສົບການກັບເລື່ອງລາວຂອງ
ພຣະເຈົ້າ, ແບ່ງປັນຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງຄວາມຫວັງໃນການປ່ຽນແປງຊີວິດແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະຄົນໜຸ່ມໃນທຸກ
ປະເທດ. onehope.net

ການສຶກສາໄດ້ສໍາຫຼວດໄວໜຸ່ມອາຍຸ 13-19ປີ 8,394ຄົນໃນ 20ປະເທດ. ໃນແຕ່ລະປະເທດ, ຜູ້ທີ່ເປັນ
ຕົວແທນເລືອກເອົາໄວໜຸ່ມປະມານ 400ຄົນ ກໍານົດສະຖິຕິໃຫ້ໄດ້ 95%ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເປີເຊັນຄືຜົນທີ່ໄດ້
ຮັບພາຍໃນ 5%ຂອງເປີເຊັນປະຊາກອນຈິງສໍາລັບໄວໜຸ່ມອາຍຸ 13-19ປີ, ແລະເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການກວດສອບສະຖິຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສໍາຫຼັບຫຼາຍປະເທດ ຫຼາຍຂົງເຂດ ແລະໃນທົ່ວໂລກ, ໃຫ້ມີລະດັບ
ຄວາມໝັ້ນໃຈສູງ ແລະມີຂອບເຂດຄວາມຜິດພາດທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ໃນຫ້າປະເທດ (ຈີນ, ເອຢິບ, ອິນເດຍ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຫວຽດນາມ), ຈໍານວນຜູ້ທີ່ຖືກສໍາຫຼວດແມ່ນແນ່ໃສ່ໃຫ້
ມີຄຣິສຕຽນຕອບສະໜອງຢ່າງໜ້ອຍ 10%ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຂະໜາດຕົວຢ່າງສໍາລັບການວິເຄາະ ແລະ
ປຽບທຽບກັບສາສະໜາ. ໃນຫຼາຍປະເທດ, ຂະໜາດຕົວຢ່າງເປົ້າໝາຍສໍາລັບຄຣິສຕຽນ ຫຼືມຸດສະລິມ
ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີ 10 % ຫຼືໃຫ້ມີໃກ້ຄຽງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາໃຊ້ຈໍານວນທີ່ອ້າງອີງ. ຕົວຢ່າງຈໍານວນທີ່
ອ້າງອີງໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນເຄັນຢາເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ມີຜູ້ຍິງຕອບສະໜອງປະມານ 40%

ແບບຟອມສໍາຫຼວດໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຜ່ານການສໍາຫຼວດຂອງເຊັນຕີເມັນ. ເຊິ່ງເປັນການຄວບຄຸມການ
ປະເມີນຜົນ, ການຕອບສະໜອງຕ່າງໆວ່າມີຄຸນນະພາບຖ້າພວກເຂົາຕອບຄໍາຖາມຜິດມັນຈະມີຄໍາ
ຖາມກວດສອບຕໍ່ມາ. ແບບຟອມສໍາຫຼວດປະກອບໄປດ້ວຍຄໍາຖາມຫຼັກ 70ຂໍ້, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄໍາຖາມ
ເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ສໍາລັບແຕ່ລະຂົງເຂດເພື່ອສໍາຫຼວດຄວາມສົນໃຈຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ສະເພາະ
ເຈາະຈົງ

ກ່ຽວກັບວັນໂຮບ

ວິທີການ
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ຂໍ້ມູນສໍາລັບການສໍາຫຼວດນີ້ໄດ້ຖືກເກັບກໍາຈາກວັນທີ 24ກຸມພາ ຫາ 27ມີນາ 2020. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ການສໍາຫຼວດນີ້ຖືກຕ້ອງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພືດຕິກໍາ ແລະຫຼັກຄວາມເຊື່ອຂອງໄວໜຸ່ມກ່ອນພວກເຂົາຈະ
ເລີ່ມຮູ້ສຶກໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການກັກຕົວ ແລະປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດເຊິ່ງ
ຄາດວ່າອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ລວມມີການໃຊ້ເວລາອອນລາຍ, ບັນຫາສຸຂະພາບທາງຈິດທີ່ຊີ້ບອກເຖິງ
ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກັງວົງ ແລະການທົດສອບອື່ນໆທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສຶກສານີ້. ໃນທຸກປະເທດ
ຍົກເວັ້ນຈີນ, ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກເກັບກໍາກ່ອນການປິດປະເທດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ. ຈີນເປັນປະເທດດຽວທີ່ຖືກ
ຍົກເວັ້ນເພາະເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການລະບາດທີ່ມີການປິດປະເທດກ່ອນ.

ຂະໜາດຕົວຢ່າງ ວັນທີທີ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ 
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 2, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 11, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 6, 2020
ໄວໜຸ່ມ 413 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 2, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 9, 2020
ໄວໜຸ່ມ 412 ຄົນ  ກຸມພາ 28 - ມີນາ 17, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 7, 2020
ໄວໜຸ່ມ 425 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 23, 2020
ໄວໜຸ່ມ 435 ຄົນ  ກຸມພາ 25 - ມີນາ 27, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 2, 2020
ໄວໜຸ່ມ 419 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 8, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 24 - ມີນາ 20, 2020
ໄວໜຸ່ມ 419 ຄົນ  ມີນາ 7 - ມີນາ 18, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 28 - ມີນາ 13, 2020
ໄວໜຸ່ມ 418 ຄົນ  ກຸມພາ 27 - ມີນາ 2, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 24 - ມີນາ 7, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ມີນາ 7 - ມີນາ 13, 2020
ໄວໜຸ່ມ 420 ຄົນ  ກຸມພາ 24 - ມີນາ 3, 2020
ໄວໜຸ່ມ 410 ຄົນ  ກຸມພາ 24 - ກຸມພາ 29, 2020
ໄວໜຸ່ມ 423 ຄົນ  ມີນາ 13 - ມີນາ 26, 2020

ປະເທດ
ອາເຈນຕີນາ
ບຣາຊິວ
ຈີນ
ໂຄລົມເບຍ
ເອຢິບ
ອິນເດຍ
ອີນໂດເນເຊຍ
ຍີ່ປຸ່ນ
ເຄັນຢາ
ແມັກຊິໂກ
ເນເທີແລນ
ໄນຈີເຣຍ
ປອກຕຸຍການ
ໂຣມາເນຍ
ຣັດເຊຍ
ອາຟຣິກາໃຕ້
ສະເປນ
ອັງກິດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຫວຽດນາມ

ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
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ຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ
ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ບອກວ່າຕົນເອງເປັນຄຣິສຕຽນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພະຍານພະເຢໂຮວາ ຫຼືມໍມອນ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ມີຄຸນ
ລັກສະນະດັ່ງນີ້: 

 •    ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າມີຈິງ ແລະພວກເຂົາສາມາດມີຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວກັບພຣະອົງໄດ້
 •    ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
 •   ເຊື່ອວ່າການອະໄພໂທດບາບແມ່ນມີແຕ່ຜ່ານທາງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທົ່ານັ້ນ
 •    ເຊື່ອວ່າພຣະຄໍາພີແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຈົ້າ
 •    ອ່ານພຣະຄໍາພີດ້ວຍຕົວເອງທຸກມື້ ຫຼືທຸກອາທິດ
 •    ອະທິຖານທຸກມື້ ຫຼືທຸກອາທິດ

ໝາຍຄວາມວ່າໄວໜຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນອາດຈະແມ່ນຄາໂຕລິກ, ວັນເສົາ, ໂອໂຕດອກ ຫຼືຄຣິສຕຽນທີ່ຢູ່
ໃນນິກາຍອື່ນໆ.

ຄຣິສຕຽນທີ່ບໍ່ຈິງຈັງ
ໄວໜຸ່ມທີ່ບອກວ່າຕົນເອງເປັນຄຣິສຕຽນແຕ່ບໍ່ແມ່ນພະຍານພະເຢໂຮວາ ຫຼືມໍມອນ ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະຕາມ
ຫຼັກຂໍ້ເຊື່ອ ຫຼືນິໄສແບບຄຣິສຕຽນທີ່ອຸທິດຕົນ. 

ສາສະໜາອື່ນໆ
ໄວໜຸ່ມທີ່ບອກວ່າເຂົາເຊື່ອພຸດ, ຮິນດູ, ຢິວ, ມຸດສະລິມ ຫຼືສາສະໜາອື່ນໆ.

ບໍ່ມີສາສະໜາ
ແມ່ນໄວໜຸ່ມທີ່ບອກວ່າຕົວເອງບໍ່ເຊື່ອຫຍັງເລີຍ, ບໍ່ເຊື່ອວ່າມີສະຫວັນ ຫຼືນະລົກ ຫຼືບໍ່ນອນຢູ່ໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງ

ຄໍາຖາມຕ່າງໆ?
ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ? ຕິດຕໍ່ທີມງານສໍາຫຼວດໄດ້ທີ່ research@onehope.net

A B O U T  O N E H O P E
ນິຍາມຕ່າງໆ
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ESV Text Edition: 2016
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