
ບາດແຜຈາກສງົຄາມໃນອະດີດ 

ໃນເດືອນສິງຫາ 2018, ຄະນະຜ ູ້ແທນຈາກສາທາລະນະລັດເກົາຫ ຼີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການພັດທະນາ ໄດູ້
ເດຼີນທາງໄປຢູ້ຽມຢາມແຂວງຊຽງຂວາງ ເພືື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ.  

 

ໃນຂະນະທຼີື່ຈະລົງຈອດທຼີື່ສະໜາມບິນຊຽງຂວາງ, ຫ ກັຖານສິື່ງເສດເຫ ືອຈາກສົງຄາມອິນດ ຈຼີນຄັັ້ງທຼີສອງເປັນສິື່ງທຼີື່ບ ື່ສາມາດເບິື່ງ
ຂ້າມໄດູ້. ຂຸມໃຫຍ່ທຼີື່ເກຼີດຈາກການຖິັ້ມລະເບຼີດໃສ່ແຜ່ນດິນລາວຢ່າງລຽນຕິດໃນລະຫວ່າງປຼີ 1964 - 1973 ໄດູ້ກະຈາຍຢ ່ຕາມ
ພືັ້ນທຼີື່ຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມຼີຮ່ອງຮອຍທຼີື່ເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນຕາມພືັ້ນທຼີື່ຕ່າງໆ, ສ າລັບປະຊາຊົນລາວຫ າຍຄົນແລູ້ວ ຂຸມໃຫຍ່ເຫ ົື່ານຼີັ້ 
ບ ື່ໄດູ້ເປັນສິື່ງເຕືອນໃຈວ່າສົງຄາມໄດູ້ສິັ້ນສຸດລົງແລູ້ວໃນຫ າຍທົດສະຫວັດຜ່ານມາ. ບັນດາແຂວງທຼີື່ລຽບຕາມຊາຍແດນ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງມຼີສິື່ງທຼີື່ຕາມຫ ອກຫ ອນປະຊາຊົນ ນັັ້ນກ ື່ຄື:  

ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ, ໃນທຸກໆປຼີ ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ ໄດູ້ສືບຕ ື່ເຂັື່ນຂ້າປະຊາຊົນຫ າຍຄົນຢ ່ລາວ. ຫ າຍຄົນໃນນັັ້ນຍັງໜຸ່ມນ້ອຍເກຼີນ
ໄປທຼີື່ຕ້ອງໄດູ້ສ າຜັດກັບສົງຄາມດ້ວຍຕົນເອງ.  

ພ ື່ແຂກ ປະຊາຊົນບ້ານຕອນແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ ູ້ເລືື່ອງນຼີັ້
ດຼີກວ່າຄົນອືື່ນໆ. ຄືກັບປະຊາຊົນລາວຫ າຍຄົນທຼີື່ຕ ື່ສ ູ້ເພືື່ອ
ການດ າລົງຊຼີວິດຂອງຄອບຄົວ, ລາວໄດູ້ໄປເກັບເສດເຫ ັກ
ໃນບ້ານຂອງລາວໃນວັນປົກກະຕິໃນປຼີ 2011. ພ ື່ແຂກ
ໄດູ້ເກັບເສດໂລຫະທຼີື່ເປັນໝ້ຽງທຼີື່ມຼີມ ນຄ່າສອງສາມເຊັນ
ຕາມລາຄາໃນຕະຫ າດທ້ອງຖິື່ນ. ແຕ່ວ່າລາຄາຂອງເສດ
ໂລຫະນຼີັ້ໄດູ້ສ ງຂ ັ້ນໂດຍບ ື່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດູ້ ຍ້ອນວ່າ 
ເກຼີດລະເບຼີດຂ ັ້ນທຼີື່ມືຂອງລາວ, ລາວຕ້ອງສ ນເສຍແຂນ
ສອງເບືັ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລ້ຽງດ ຄອບຄົວ
ຂອງລາວ.  

ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາຫ າຍພາກສ່ວນທຼີື່ກ າລັງເຮັດວຽກຢ ່ 
ສປປ ລາວ ໄດູ້ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜຸນການເກັບກ ູ້ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ ແລະ ຊ່ວຍຜ ູ້ຖກືເຄາະຮ້າຍ ຄືດັື່ງພ ື່ແຂກ. ຄະນະຜ ູ້ແທນ
ປະກອບມຼີ ທ່ານ ຊຸງ ຊຸນ ຊິນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທ ດ ສາທາລະນະລັດເກົາຫ ຼີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອມິໂມ
ເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງຜ ູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການພັດທະນາ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດູ້
ເດຼີນທາງໄປແຂວງຊຽງຂວາງ ເພືື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຫາວິທຼີທາງ ເພືື່ອສືບຕ ື່ການສະໜັບສະ
ໜຸນ. ນອກຈາກການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຄວາມພະຍາຍາມແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກຂອງລັດຖະບານ, ທັງ
ອົງການກອຍກາ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການພັດທະນາ ໄດູ້ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜຸນແຜນງານຕ່າງໆ ທຼີື່ຊ່ວຍເຫ ືອຜ ູ້
ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ ເພືື່ອໃຫູ້ພວກເຂົາເຈົັ້າສາມາດກັບຄືນສ ່ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ວຍປ ກຈິດສ ານ ກກ່ຽວກັບຄວາມ
ອັນຕະລາຍຂອງລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກໃນຊຸມຊົນທຼີື່ມຼີຄວາມສ່ຽງ. 

ຜ ູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບຼີດບ ື່ທນັແຕກນອກຈາກຈະມຼີຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລູ້ວ, ຄວາມເຈັບປວດທາງອາລົມ ແລະ 
ຄວາມອາຍສັງຄົມ ຍັງເປັນສິື່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ໃນການມຼີສ່ວນຮ່ວມກັບສັງຄົມໃກູ້ຕົວຂອງພວກເຂົາ. ພ ື່



ແຂກໂຊກດຼີທຼີື່ບ ື່ໄດູ້ຢ ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວຫ ັງຈາກທຼີື່ເກຼີດໂສກນາດຕະກ າກັບລາວ. ລາວໄດູ້ກ່າວວ່າ “ຫ ັງຈາກທຼີື່ເກຼີດອຸບັດຕິເຫດ, 
ຊາວບ້ານໄດູ້ຟູ້າວພາຂ້າພະເຈົັ້າໄປໂຮງໝ  ແລະ ພວກເຂົາກ ື່ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອແກ່ຂ້າພະເຈົັ້າຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນມາ”.  

ການທຼີື່ບ ື່ສາມາດລ້ຽງດ ຄອບຄົວຄືກ່ອນເກຼີດອຸບັດຕິເຫດ ໄດູ້ກາຍເປັນຄວາມທຸກທຼີື່ຍິື່ງໃຫຍ່ຂອງຜ ູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບຼີດບ ື່ທັນ
ແຕກ. ສະມາຄົມສົື່ງເສຼີມຄຸນນະພາບຊຼີວິດ ທຼີື່ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການກອຍກາ ໄດູ້ມອບງົວສອງໂຕ, ໝ ່ສອງສາມ
ໂຕ, ເອົາໄຟຟູ້າເຂົັ້າເຮືອນ ແລະ ສ້ອມແປງຫ ັງຄາເຮືອນໃຫູ້ມຼີຄວາມແໜູ້ນໜາໃຫູ້ແກ່ຄອບຄົວພ ື່ແຂກ. ການຊ່ວຍເຫ ືອນຼີັ້ຄາດວ່າຈະ
ຊ່ວຍໃຫູ້ພ ື່ແຂກຮ ູ້ສ ກວ່າມຼີຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານວັດຖຸ ເຊິື່ງຖືວ່າເປັນສິື່ງສ າຄັນສ າລັບລາວ ເພືື່ອໃຫູ້ມຼີຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ 
ສາມາດກຸູ້ມຕົນເອງໄດູ້.  

ໃນຂະນະທຼີື່ຮັບປະກັນວ່າ ຜ ູ້ຖກືເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກສາມາດມຼີສ່ວນຮ່ວມກັບສັງຄົມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເປັນວຽກໜ ື່ງທຼີື່
ມຼີຄວາມສ າຄັນສ າລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ, ການຈ າກັດອຸບັດຕິເຫດຈາກລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກໃຫູ້ເກຼີດໜ້ອຍ
ທຼີື່ສຸດ ແມ່ນເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜ ື່ງ. ມາຮອດປະຈຸບັນນຼີັ້, ມຼີສັນຍານເກຼີດຂ ັ້ນໃນທາງບວກ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນລະຫວ່າງປຼີ 
2008 ຫາປຼີ 2017, ຈ ານວນຜ ູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊຼີວິດຈາກລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກແມ່ນຫຼຸດລົງຫ າຍກວ່າ 85%.  

ເຖິງຢ່າງໃດກ ື່ຕາມ, ມຼີຜ ູ້ຖກືເຄາະຮ້າຍໜ ື່ງຄົນ ກ ຍັງຖືວ່າຫ າຍ
ເກຼີນໄປແລູ້ວ. ຄວາມສ າເລັດທຼີື່ເກຼີດຂ ັ້ນໃນຂະແໜງການ
ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ ເປັນຜົນໄດູ້ຮັບຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ທຼີມງານພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທຼີື່ບ ື່ຫວັງ
ຜົນກ າໄລ ແລະ ຫວັງຜົນກ າໄລ ແລະ ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນ. ຖ້າຈຸດປະສົງໃນການເຮັດໃຫູ້ຈ ານວນການເກຼີດອຸບັດ
ຕິເຫດກາຍເປັນສ ນ ໄດູ້ຮັບການຄ ານ ງເຖິງຢ ່ເລືັ້ອຍໆ, ໂຄງສ້າງ
ທຼີື່ມຼີການແກູ້ໄຂແບບມຼີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນຕ້ອງໄດູ້
ຮັບການຮັກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ.  

ດັື່ງທຼີື່ ທ່ານນາງ ຂັນທະລຼີ, ວິຊາການເກັບກ ູ້ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ 
ເຊິື່ງມຼີປະສົບການເຮັດວຽກເກືອບ 20 ປຼີ ໃນທຼີມເກັບກ ູ້ຍິງຂອງໂຄງການເກັບກ ູ້ລະເບຼີດແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ກ່າວຕ ື່ພວກເຮົາວ່າ: “ພວກ
ເຮົາຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນແທູ້ໆ ເພືື່ອເກັບກ ູ້ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກທັງໝົດໃຫູ້ໝົດຈາກປະເທດລາວ ໄວຫ າຍເທົື່າໃດຍິື່ງດຼີ. 
ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ຄວາມພະຍາຍາມນຼີັ້ຈະສາມາດເກຼີດຂ ັ້ນໄດູ້.” 

ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜ ູ້ປະສານງານອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜ ູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອ
ການພັດທະນາ ປະຈ າ ສປປ ລາວ, ເຫັນດຼີວ່າ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ຫ າຍໆພາກສ່ວນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການ
ພັດທະນາ ໄດູ້ສືບຕ ື່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍການຮ່ວມມກືັບ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລັດ ໃນການແກູ້ໄຂສິື່ງທ້າທາຍນຼີັ້. ທ່ານ ໄດູ້
ກ່າວວ່າ “ເປັນໜ້າທຼີື່ຂອງພວກເຮົາທຼີື່ຈະຕ້ອງປ ກຈິດສ ານ ກກ່ຽວ
ກັບບັນລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ສາກົນໄດູ້ຮັບຮ ູ້ 
ແລະ ລວບລວມການສະໜັບສະໜຸນ ສ າລັບຂະແໜງການ
ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ ໃນຂະນະທຼີື່ທຼີມປະຕິບັດງານເກັບກ ູ້ ທຼີື່



ກ້າຫານທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ສືບຕ ື່ສ່ຽງຊຼີວິດໃນແຕ່ລະມືັ້ ເພືື່ອເກັບກ ູ້ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກເພືື່ອໃຫູ້ອະນາຄົດມຼີຄວາມປອດໄພຈາກ
ລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ. ອະນາຄົດທຼີື່ຍືນຍົງຂອງປະເທດຂ ັ້ນກັບບັນຫາດັື່ງກ່າວ ເພືື່ອແນໃສ່ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແຫ່ງຊາດ ທຼີ 18: ຊຼີວິດທຼີື່ປອດໄພ ຈາກລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ.” 

 

ສ າລັບຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມຕ ີ່ມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່: 

ທ່ານ Olivier Bauduin, ຫົວໜ້າທຼີື່ປ ກສາດ້ານວິຊາການ / ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລະເບຼີດບ ື່ທັນແຕກ  
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພືື່ອການພັດທະນາ  
olivier.bauduin@undp.org; 
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