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ຖະແຫຼງການໂດຍສາດສະດາຈານ ຟີລບິ ອາລສະຕອນ, ຜູລ້າຍງານພເິສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດວຍ້ ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດ 

ແລະ ສດິທມິະນຸດ ຈາກການມາຢຽ້ມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ17-28 ມນີາ 2019 

 

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 28 ມນີາ 2019 

 
1. ພາກສະເໜ ີ

 

ໃນເອກະສານ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍໃນດາ້ນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນ

ໄລຍະທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານໆມາ. ແລະພາຍຫຼງັໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ ຊາວປີ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ ຈະຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກ ສະຖານະ

ພາບການເປັນປະເທດ “ດອ້ຍພດັທະນາ”, ແລະ ຮກັສາໄດກ້ານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ GDP ໃນລະດບັ 6.5 ເປີເຊນັ ນບັແຕ່ປີ 

2005,1ປະເທດວາງຄາດໝາຍໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ໃນປີ 2024.2ການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ກາ້ວໜາ້ນີ ້ບນັລຸໄດສ່້ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານ ການຊຸກຍູ ້

ການລງົທນຶຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ແລະ ກະສກິໍາ. 

 

ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ເບືອ້ງຫຼງັຂອງຄວາມສໍາເລດັທີ່ ພັນ້ເດັ່ ນຄດືັ່ ງກ່າວ ຍງັມຄີວາມເປັນຈງິທີ່ ສະຫຼບັສບັຊອນ້ ແລະ ທີ່ ເປັນບນັຫາ ຢູ່

ຫຼາຍ. ແຕກຕ່າງຈາກຫຼາຍປະເທດອື່ ນໆ, ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ໄວວາ ຂອງ ສສປ ລາວ ບ່ໍໄດນໍ້າໄປສູ່ ການ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນລະດບັທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. ຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານທີ່ ມລີກັສະນະແບບເບິ່ ງແຕ່ດາ້ນດຽວ ທີ່ ສຸມໃສ່ 

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ ນ: ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ແລະ ເສັນ້ທາງລດົໄຟ), ການຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ການຂຸດຄົນ້ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ໄດສ້າ້ງວຽກເຮດັງານທໍາຈໍານວນໜອ້ຍຫຼາຍໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົລາວ, ແຕ່

ສາ້ງພນັທະທີ່ ຕອ້ງຈ່າຍແທນຄນືໜີສ້ນິກອ້ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ສຸດ ແລະ ກະຈາ້ຍຜນົປະໂຫຍດຢ່າງບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັ ເອືອ້ໃຫແ້ຕ່ ກຸ່ມຄນົ

ຊັນ້ສູງທີ່ ຮັ່ ງມຢູ່ີແລວ້. ຜູທ້ີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ພາຍໃຕຄ້ວາມທຸກຍາກ, ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ໄດຜ້ນົເຫນັ

ຜນົປະໂຫຍດພຽງເລກັນອ້ຍ ຈາກຄວາມຮຸ່ງເຮອືງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

 

ເອກະສານທາງການສະບບັທີ່ ຈດັພມິໃນຫວ່າງມ່ໍໆນີ ້ສງັຮວມແນວໂນມ້ເຫຼົ່ ານີໄ້ດຢ່້າງສມົບູນແບບຄ:ື 

 

“ໃນຂະນະທີ່ ບນັຫາຜູປ້ະກອບການທຸລະກດິ ແລະ ນກັທຸລະກດິທີ່ ມເີສັນ້ມເີຄອືຂ່າຍທີ່ ດ ີ ສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ຈາກການຂະຫຍາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນປັດຈບຸນັ, ເຊິ່ ງສາ້ງໃຫມ້ກຸ່ີມຄນົຊັນ້ສູງຈໍານວນໜອ້ຍໜຶ່ ງທີ່ ຮັ່ ງມຫຼີາຍ ແລະ 

ກຸ່ມຄີນົຊນົຊັນ້ປານກາງທີ່ ມຖີານະດ,ີ ແຕ່ປະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກຈໍານວນຫຼາຍ ສູນເສຍທີ່ ດນິ ແລະ ສູນເສຍການເຂົາ້ເຖງິ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງເຂາົເຈົາ້, ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫມ້ຄີວາມແຕກໂຕນດາ້ນຖານະເພີ່ ມຂຶນ້ 

ໃນທົ່ ວປະເທດ. ຕວົຈງິແລວ້ ການສບືຕ່ໍຫນັປ່ຽນດນິຈາກທີ່ ເປັນກໍາມະສດິສ່ວນຕວົຂອງຄວົເຮອືນ ໄປໃຫບ້ນັດາບໍລສິດັ 

ແມ່ນປັດໄຈຜກັດນັຕົນ້ຕໍ ໃຫມ້ຮູີບແບບຄວາມທຸກຍາກແບບໃໝ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ, ສາ້ງໃຫມ້ກຸ່ີມຄນົທຸກຍາກກຸ່ມໃໝ່ 

ທີ່ ໄຮທ້ີ່ ດນິເກດີຂຶນ້.”3 

 

																																																								
1ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “GDP growth (annual %) Lao PDR,” https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LA. 
2ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ (UNDP), “Lao PDR’s eligibility for graduation from LDC status confirmed,” March 
2018,www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/presscenter/pressreleases/2018/3/19/lao-pdr_s-eligibility-for-graduation-from-least-developed-countr/. 
3ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດao Statistics Bureau, Centre for Development and Environment, and University of Bern, “Social Economic Atlas of the Lao PDR: 
Patterns and Trends from 2005-2015," 2018, p. 116. 
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ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການລກັລອບຕດັໄມແ້ບບຜດິກດົໝາຍຫຸຼດລງົ ແລະ ບ່ໍແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ສອງແຫ່ງຂອງປະເທດ ຈະປີດລງົໃນປີ 

2021,4 ເສດຖະກດິຈະໄດອ້າໄສອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລກິານຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ, ແຕ່ກໍ່ ເປັນທີ່ ຮບັຮູກ້ນັໃນວງົກວາ້ງວ່າ 

ກໍາລງັແຮງງານທີ່ ມທີກັສະທີ່ ຈໍາເປັນ ສໍາລບັ ການຂາ້ມຜ່ານຄດືັ່ ງກ່າວນັນ້ ແມ່ນຍງັຂາດເຂນີຫຼາຍ. ສິ່ ງນີສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມ

ລົມ້ເຫຼວໃນການລງົທນຶຢ່າງພຽງພໃໍສ່ ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ, ຄວາມຢູ່ດກີນິດຂີອງເດກັນອ້ຍ, ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ 

ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ.  

 

ຍງັໄກຈາກການໃຫຄໍ້າຕອບດາ້ນຄວາມທຸກຍາກ, ຍຸດທະສາດດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍ ທໍາລາຍ

ຊວີດິການເປັນຢູ່, ສາ້ງ ຫຼ ືເພີ່ ມຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ນໍາໄປສູ່ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ ໃຫແ້ກ່ຫຼາຍກຸ່ມ. ກງົກນັຂາ້ມ ບາງວທິກີານ

ໃນການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ສາ້ງຄວາມລໍາອຽງດາ້ນສດິທມິະນຸດຂອງຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ປະຊາຊນົຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ. ໃນຂະນະ

ດຽວກນັ, ປະເທດບ່ໍໄດພ້ດັທະນາລະບບົປົກປ້ອງທາງສງັຄມົທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອສະໜບັສະໜູນຄນົຈໍານວນຫຼາຍທີ່ ຖກື ການຂາ້ມ

ຜ່ານຂອງເສດຖະກດິປະຖິມ້ຢູ່ທາງຫຼງັ. ດວ້ຍການເນັນ້ໃສ່ ການເຕົາ້ໂຮມການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຫຼາຍກວ່າການ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ, ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຄວາມຍດືຍຸ່ນທາງດາ້ນ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, 

ລດັຖະບານສາມາດບນັລຸໄດໂ້ຕເລກ GDP ທີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈ ແຕ່ໃນເວລາດຽວກນັ ກໍ່ ລົມ້ເຫຼວບ່ໍສາມາດ ເຮດັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງ

ທີ່ ມຄີວາມໝາຍ ໃນຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຄນົຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ ຍງັຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ. 

 

ອຸປະສກັດາ້ນໂຄງສາ້ງທີ່ ຢ່ັງຮາກເລກິ ກດີຂວາງບ່ໍໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ຄວາມທຸກຍາກບ່ໍສາມາດຮຽກຮອ້ງສດິທມິະນຸດຂອງເຂາົເຈົາ້ ໄດ ້

ຢ່າງເຕມັສ່ວນ. ແມ່ຍງິທຸກຍາກ ທີ່ ຕອ້ງຟັນຝ່າຄວາມເຊື່ ອ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ມລີກັສະນະ ແບບບດິາສດິທລິາດ(patriarchal), ຍງັ

ຖກືປິດກັນ້ ຈາກຂະບວນການຕດັສນິໃຈຕ່າງໆ ເປັນປະຈໍາ ລວມທງັການຕດັສນິໃຈທີ່ ມຜີນົກະທບົຫຼາຍຕ່ໍຊວີດິຂອງເຂາົເຈົາ້ ແລະ 

ຍງັມຄີວາມເສຍປຽບຫຼາຍ ໃນດາ້ນການສກຶສາ, ການເຂົາ້ເຖງິການເຮດັວຽກໃນຂະແໜງການທີ່ ເປັນທາງການ ແລະ ຕໍາແໜ່ງອໍານາດ 

ການປົກຄອງ. ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ແລະ ຄນົດັ່ ງເດມີ ສບືຕ່ໍພບົກບັຄວາມທຸກຍາກ ໃນອດັຕາສ່ວນທີ່ ສຸກກວ່າ ເຜົ່ າ ລາວ-ໄຕ ທີ່ ເປັນ

ກຸ່ມຄນົສ່ວນໃຫຍ່. ປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ ຖກືປະຖິມ້ໄວເ້ບືອ້ງຫຼງັໂດຍຄວາມຄບືໜາ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ກວມເອາົ

ເຖງິ 90 ເປີເຊນັຂອງກຸ່ມຄນົຜູທຸ້ກຍາກ.5ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄປຍງັວຽງຈນັ, ອດັຕະປື, ຈໍາປາສກັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ 

ຫວົພນັ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຕອ້ງພບົກບັຄວາມປະຫຼາດໃຈ ຈາກຄວາມຮາ້ຍແຮງຂອງສິ່ ງທາ້ທາຍເຫຼົ່ ານີ.້ 

 

ບ່ໍມບ່ີອນໃດທີ່ ເຫນັໄດເ້ດັ່ ນຊດັກວ່າຢູ່ອດັຕະປືອກີແລວ້, ບ່ອນທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄປຢ້ຽມຢາມແຄມ້ພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວຂອງຜູລ້ອດຊວີດິ 

ຈາກເຫດການເພພງັຂອງເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍໃນປີ 2018 - ຫາດຍາວ, ຕະເມາະຢອດ ແລະ ດງົບານ - ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ບາ້ນ

ທີ່ ຖກືທໍາລາຍຈາກການເພພງັດັ່ ງກ່າວອກີບາ້ນໜຶ່ ງ ຄ:ື ບາ້ນໃໝ່. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫນັ ເຖງິຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຄວາມກາ້ຫານ ຂອງ

ຜູທ້ີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັດັ່ ງກ່າວ ແລະ ເຫນັດວ້ຍຕນົເອງ ເຖງິເງ ື່ອນໄຂການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ເຮດັໃຫໝ້ດົກໍາລງັໃຈທີ່ ປະຊາຊນົ

ຈະຕອ້ງສບືຕ່ໍທນົຕ່ໍໄປອກີຢ່າງໜອ້ຍ 3 ປີ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດວ່້າຈະດນົກວ່ານັນ້. ທີ່ ເມອືງຫວົເມອືງ ຂອງ ແຂວງຫວົພນັ, 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມບາ້ນ ຜານາງ, ຜາກະຕ່າຍ ແລະ ບາ້ນ ມອນ ແລະ ໄດພ້ບົກບັຊຸມຊນົ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມ ຈໍາເປັນດາ້ນພືນ້ຖານ

ແທ້ໆ ເຊັ່ ນ: ໄຟຟາ້ ສໍາລບັບາ້ນ, ມຄີວາມຈໍາເປັນດາ້ນນໍາ້ ແລະ ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ທຽວໄດ ້ໃນລະດູຜນົ. ຂາ້ພເຈົາ້ໄດ ້

ພບົກບັພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ, ຊາວກະສກິອນ, ຊ່າງຕ່ໍາຫູກ, ຄູສອນ, ຄະນະພດັທະນາການສກຶສາ ຂັນ້ບາ້ນ, ຕາງໜາ້

ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ຄະນະບາ້ນ ເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ກບັພະນກັງານລດັຢູ່ຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ສູນກາງ. 

 

																																																								
4ການປະຊຸມກບັກະຊວງພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ່, ເດອືນມີນາວັນທ2ີ7, 2019. 
5ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Poverty Profile in Lao PDR,” 2014, http://documents.worldbank.org/curated/en/868521467998508506/pdf/100120-WP-
P146141-PUBLIC-Box393225B-Poverty-Profile-in-Lao-PDR-publication-version-12-19-14.pdf p. 9. 
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ທາງດາ້ນສະພາບການຢູ່ອດັຕະປື, ແຕ່ກໍ່ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ ກໍ່ ກ່ຽວກບັວທິກີານໂດຍລວມຂອງລດັຖະບານ ເຫນັໄດວ່້າ ມສີິ່ ງໜຶ່ ງທີ່  

ພົນ້ເດັ່ ນ. ນັນ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຂາດຂັນ້ລະຫວ່າງ ທດິສະດີ ແລະ ຕວົຈງິ. ກ່ຽວກບັອດັຕະປື, ພະນກັງານລະດບັອາວຸໂສ 

ຂອງ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ພນັລະນາສະພາບເງ ື່ອນໄຂຢ່າງລະອຽດ ແລະ ພນັລະນາອອກມາເປັນທາງບວກຫຼາຍ ເຊິ່ ງ ເປັນ

ເງ ື່ອນໄຂໃນການຊີນໍ້າວຽກງານການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ໂີອກາດດາ້ນການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ດຂີຶນ້. ໃນພາກ ຕວົຈງິ, 

ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫນັ ແລະ ໄດຍ້ນິສິ່ ງທີ່ ບ່ໍຄາ້ຍຄກືບັຄໍາພນັລະນານັນ້ເລຍີ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ລດັຖະບານສາ້ງໄດບ້ນັດາລະບຽບ ກດົໝ

າຍຕ່າງໆໄດຫຼ້າຍສະບບັທີ່ ດທີີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈຫຼາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົຖະແຫຼງການດາ້ນນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ລະອຽດ, ເຊິ່ ງສ່ວນ

ຫຼາຍ ກໍ່ ແມ່ນຮ່ວມກບັຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍຍງັຂາດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີ່ ມຄີວາມໝາຍ. ມກີານຕັງ້ໂຄຕາ້ 

ແຕ່ບ່ໍມກີານບງັຄບັໃຊ,້ ມກີານຄັງ້ເງ ື່ອນໄຂຄວບຄູ່ມາ ແຕ່ບ່ໍມກີານຕດິຕາມກວດກາ, ມກີານປະກາດໃຊວ້ທິກີານ ໃໝ່ໆ ແຕ່ການ

ເຮດັວຽກກໍ່ ສບືຕ່ໍດໍາເນນີໄປແບບເດມີໆຄເືກົ່ າ.  

 

ຄວາມບ່ໍເຊື່ ອມຕ່ໍນີ ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກ ການທີ່ ພກັຍງັຄງົຢືນຢັນໜກັແໜນ້ວ່າ ຕອ້ງຍງັຄງົເປັນຜູຄ້ວບຄຸມຫາງສຽງຂອງ 

ມວນຊນົ, ການຂາດຄວາມໂປ່ງໄສທີ່ ຍງັຄງົເປັນໄປຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງໃນຫຼາຍຂງົເຂດ, ຄວາມລງັເລ ທີ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານວຈິານ, ຂາດ

ກນົໄກການຮອ້ງຮຽນທີ່ ມຄີວາມໝາຍ, ຄວາມຈໍາກດັຂອງລະບບົຕຸລາການສໍາລບັ ປະເດນັ ໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທມິະນຸດ, 

ການຄຸມ້ຄອງຢ່າງຮອບດາ້ນຂອງລດັຖະບານຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ, ລະບຽບການທີ່ ເຄັ່ ງຄດັ ຕ່ໍທຸກອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາສງັຄມົ

ເອກະລາດທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ຄວາມຈໍາກດັຂອງລະບບົຕຸລາການ ສໍາລບັສິ່ ງໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສດິທຂິອງປະຊາຊນົ, ການຄຸມ້

ຄອງສື່ ຢ່າງຮອບດາ້ນຂອງລດັ, ລະບຽບການທີ່ ເຄັ່ ງຄດັຕ່ໍອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາສງັຄມົທີ່ ເປັນເອກະລາດ ແລະ ມກີານຍດຶຕດິ ຢ່າງ

ໜຽວແໜນ້ກບັການຊ່ວຍເຫຼືອຶຂອງຕ່າງປະເທດ.ໝາກຜນົກໍ່ ຄວ່ືາ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລທືີ່ ມຄີວາມ

ໝາຍ, ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມເຂົາ້ໃນ ການຕດັສນິໃຈ, ເພື່ ອເກບັກໍາເອາົລາຍການຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການວຈິານທີ່ ຈງິໃຈ ຫຼ ືເພື່ ອ

ສະເໜວີທິກີານທີ່ ເປັນທາງເລອືກອື່ ນໆ ທງັໝດົເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນເຮດັໄດຍ້າກຫຼາຍ ຫຼ ືບ່ໍກໍ່ ເປັນໄປບ່ໍໄດ.້ 

 

ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຂອງອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາສງັຄມົ ບາງເທື່ ອແມ່ນການສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັເຖງິບນັຫານີ ້ ໄດຢ່້າງຊດັເຈນ. 

ລດັຖະບານ ມເີວທປິີດຂັນ້ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົຫຼາຍ ສໍາລບັປິດຂັນ້ການສນົທະນາ ແລະ ປິດຂັນ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີ່ ກາ້ວໜາ້. ກຸ່ມ

ຕ່າງໆທງັໝດົຂອງລາວ ຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ອ້ງໄດຈ້ດົທະບຽນ ເປັນ “ສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ (non-profit associations)” 

(ຫຼ ືເອີນ້ຫຍໍວ່້າ NPAs) ແລະ ຄຽງຄູ່ກບັອງົການທີ່ ບ່ໍແມ່ນລດັຖະບານສາກນົ (INGOs) ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕລ້ະບຽບການທີ່ ເຄັ່ ງຄດັ 

ແລະ ມກີານຕດິຕາມກວດກາຢ່າງຮອບດາ້ນ. ນອກນັນ້, ກໍ່ ມກີໍລະນທີີ່ ໂດ່ງດງັ ຂອງ ການຂົ່ ມຂູ່, ການຈບັກຸມ ແລະ ການຫາຍສາບ

ສູນຂອງ ບຸກຄນົຜູທ້ີ່ ພະຍາຍາມຜກັດນັຕ່ໍຕາ້ນພຽງເລກັຕ່ໍກບັກງົຈກັລວມ(envelope) ເຊິ່ ງເປັນການສົ່ ງຂໍຄ້ວາມທີ່ ເຍອືກເຢັນ 

ແລະ ທີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງໄປຍງັຜູຄ້ນົຜູທ້ີ່ ຕອ້ງການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ທີ່ ສະຫຼບັສບັຊອ້ນຂອງ

ມວນຊນົ. ຈດຸສຸມທີ່ ເບິ່ ງແຕ່ດາ້ນດຽວ ຕ່ໍກບັການຮກັສາອໍານາດ ແລະ ການຄວບຄຸມຫາງສຽງຂອງມວນຊນົ ໄດເ້ກອືດຫາ້ມການ

ສນົທະນາທີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ເປັນການປຸ້ນສະດມົການອອກສຽງທີ່ ມຄີວາມໝາຍຈາກປະຊາຊນົລາວ ບ່ໍໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂ

ບນັຫາທີ່ ແຜ່ລາມໃນສງັຄມົ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ບນັຫາເຫຼົ່ ານີເ້ບິ່ ງຄວ່ືາຈະຈາງຫາຍອອກໄປນອກວງົລດັສະໝຂີອງອງົການຈດັຕັງ້ຫຼກັໆ 

ວ່າດວ້ຍສດິທມິະນຸດ ແລະ ສື່ ມວນຊນົທົ່ ວໄປ, ບນັດາອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບດາ້ນສນົທສິນັຍາ ກໍ່ ໄດອ້າ້ງອງີຢ່າງ

ຈະແຈງ້ໃສ່ບນັຫາເຫຼົ່ ານີ ້ແຕ່ມາຮອດປັດຈບຸນັ ກໍ່ ປັດສະຈາກຜນົສະທອ້ນທີ່ ສໍາຄນັໃດໆ. 

 

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຕ່າງໆ ຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທງັອງົການການເງນິສາກນົ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ, ບນັດາ 

ກອງທນຶ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຮ່ວມມສືອງຝ່າຍຕ່າງໆ ກໍ່ ຫນັເຫອອກຈາກບນັຫາ ສ່ວນ

ຫຼາຍເຫຼົ່ ານີຢ່້າງລະມດັລະວງັ. ຫຼງັຈາກມໂີຄງການທດົລອງມາແລວ້ນບັບ່ໍຖວ້ນ, ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືພດັທະນາທີ່ ເປັນທາງການ ຫຼາຍຕື ້ 

ໂດລາ ແລະ ແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ຜນົກະທບົຕ່ໍການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
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ຜນົກະທບົຕ່ໍການນບັຖສືດິທມິະນຸດ ກໍ່ ປະກດົວ່າເປັນທີ່ ໜາ້ຜດິຫວງັທີ່ ສຸດ. ຄູ່ສນົທະນາຫຼາຍຄນົແນະນໍາຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ສະຫະ

ປະຊາຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍແລວ້ລົມ້ເຫຼວໃນການທີ່ ຈະ ເປັນກະບອກສຽງໃຫແ້ກ່ຜູອ່້ອນແອ ຍງັບ່ໍເວົາ້ເຖງິວ່າຈະເປັນ

ກະບອກສຽງ ສໍາລບັດາ້ນສດິທມິະນຸດ ແລະ ອງົການຍງັສົ່ ງເສມີພາບພດົຜນົສໍາເລດັຂອງປະເທດແບບເບິ່ ງໂລກໃນແງ່ດເີກນີໄປ ເຊິ່ ງ

ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍ່ ຫຼກີລ່ຽງບນັຫາສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ ອງົການເອງ ແລະ ລດັຖະບານເຫນັວ່າເປັນ “ບນັຫາອ່ອນໄຫວ.” ນະໂຍບາຍທີ່

ອງົການສະຫະ ປະຊາຊາດເຊດີຊູ ຄ ື“ສດິທມິາກ່ອນ (Rights Up Front)” ແຕ່ເບິ່ ງຄວ່ືາເປັນນະໂຍບາຍ “ສດິທແິມ່ນເອາົອອກ

ຫ່າງໄປຈາກສາຍຕາ (Rights out of Sight)” ຫຼາຍກວ່າ ໃນ ສປປ ລາວ. 

 

ໂດຍລວມແລວ້, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ຈໍາເປັນຕອ້ງລະມດັລະວງັໃນການນໍາໃຊວ້ທິກີານຕ່າງໆ ໂດຍໃຫບຸ້ລມິະສດິແກ່ ສາຍພວົພນັ

ດາ້ນການທດູທີ່ ຄ່ອງໂຕ ເໜອືກວ່າການສະໜອງການວເິຄາະ ແລະ ການສະໜບັສະໜູນທີ່ ມຄີວາມໝາຍໃນຂງົເຂດທີ່ ເຫນັໄດ ້

ຈະແຈງ້ວ່າ ພດິທະຍາ (ຄວາມຮອບຮູ)້ ແມ່ນໃຊກ້ານບ່ໍໄດ.້ ໃນສະຖານະການສ່ວນຫຼາຍ, ຄວາມລົມ້ເຫຼວໃນການສະໜອງຄໍາເຫນັ

ຕຊິມົທີ່ ກາ້ວໜາ້ ແລະ ການເຂົາ້ ໄປມສ່ີວນຮ່ວມຮ່ວມໃນການສນົທະນາທີ່ ຈງິໃຈນັນ້ ເປັນການທີ່ ບ່ໍຊ່ວຍປະຊາຊນົລາວ ແລະ 

ລດັຖະບານລາວ. ມນັສາມາດນໍາໄປ ສູ່ຄວາມລົມ້ເຫຼວຂອງວໄິສທດັ, ຈດຸສຸມໃສ່ມາດຖານທີ່ ຜດິ, ການວາງຄວາມເພິ່ ງພໃໍຈຢ່າງຜດິ

ບ່ອນໃສ່ການປັບປຸງພຽງເລກັນອ້ຍ ແລະ ການຕດັແຍກປະຊາຊນົລາວຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ອອກຈາກດາ້ນທີ່ ສໍາຄນັຂອງການ

ສນົທະນາດາ້ນການພດັທະນາໂດຍລວມ. 

 

ມນັບ່ໍຈໍາເປັນຕອ້ງເປັນໄປໃນວທິທີາງນີ.້ ສປປ ລາວ ຮັ່ ງມທີາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ມປີະຊາຊນົທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ທີ່ ໜຸ່

ມນອ້ຍ. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົກບັຄນົລາວ ທີ່ ເຮດັວຽກສາ້ງຜນົງານທີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈ, ທີ່ ຕອ້ງພບົຄວາມຍາກລໍາບາກ ໃນການ 

ພະຍາຍາມດໍາເນນີງານໃນເວທທີາງສງັຄມົທີ່ ຈໍາກດັ ຫຼ ືສະໜອງການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ດາ້ນການສກຶສາ ໃນເຂດ 

ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈໍາກດັ ແລະ ການຈ່າຍເງນິເດອືນທີ່ ບ່ໍແນ່ນອນ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັໄດພ້ບົກບັ 

ພະນກັງານລດັຈໍານວນຫຼາຍ ຜູທ້ີ່ ເຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນວ່າເປັນຜູອຸ້ທດິຕນົ ແລະ ກະຕລືລືົນ້ທີ່ ຈະຊອກຫາວທິີທາງທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

ແລະ ໃນຊຸມປີມ່ໍໆມານີ ້ ລດັຖະບານກໍ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນວທິທີາງທີ່ ກາ້ວໜາ້ກວ່າເກົ່ າ ກບັລະບບົສດິທມິະນຸດຂອງ ສະຫະ ປະຊາ

ຊາດ. ຖາ້ລດັຖະບານ ສາມາດຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານຮບັຮອງເອາົນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍຄວາມໂປ່ງໄສ, ການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ມ ີຄວາມໝາຍ 

ແລະ ການປຶກສາຫາຫາລທືີ່ ຈງິໃຈຂອງມວນຊນົ, ກໍ່ ຈະສາມາດບນັລຸໄດຫຼ້າຍ ໃນດາ້ນການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາ ແບບຍນືຍງົ ແລະ 

ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ. 

 
2. ລະດບັຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ 

 

ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ທີ່ ໜາ້ປະທບັໃຈ ໃນການຫຸຼດຈໍານວນປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ, ພາຍໃຕທ້ງັມາດຕະການ 

ດາ້ນຄວາມທຸກຍາກຂອງສາກນົ ແລະ ຂອງປະເທດ. ອງີຕາມທະນາຄານໂລກ, ເປີເຊນັຂອງຜູທ້ີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ພາຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂ ຕ່ໍາ

ກວ່າ 1.90 ໂດລາຕ່ໍມືນ້ັນ້ ຫຸຼດລງົຈາກ 52.4 ເປີເຊນັ ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 22.7 ເປີເຊນັ ໃນປີ 2012.6ແຕ່ຄວາມຄບືໜາ້ນີ ້ບ່ໍສະເ

ໝພີາບ, ເຊິ່ ງຍງັມ ີ40 ເປີເຊນັຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ຍງັຢູ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກ, ເມື່ ອທຽບກບັມພີຽງ 10 ເປີເຊນັ 

ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງ.7ແລະ ກໍ່ ມຫຼີກັຖານອາ້ງອງີວ່າ ຕວົເລກທາງການ ເສມີແຕ່ງໃຫເ້ພດານດາ້ນຄວາມຄບືໜາ້ຂອງສງັຄມົ ຍອ້ນວ່າ 

ບນັດາຜູທ້ີ່ ອອກມາຈາກປະເພດກຸ່ມທຸກຍາກທີ່ ຈດັແບ່ງເປັນທາງການນັນ້ ສ່ວນຫຼາຍຍງັຄງົຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ໃກຄ້ຽງກບັເສັນ້ 

ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼ ື ບ່ໍກໍ່ ກບັເຂົາ້ໄປສູ່ພາຍໃຕເ້ສັນ້ຄວາມທຸກຍາກຄນືອກີ. ໃນປີ 2013, 80 ເປີເຊນັຂອງປະຊາກອນ ຢູ່ພາຍໃຕ ້

																																																								
6ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Poverty and Equity Data Portal: Lao PDR,” http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/LAO. 
7ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 33. 
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ລະດບັທີ່ ໜອ້ຍກວ່າ 2.50 ໂດລາຕ່ໍວນັ, ແລະ ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຈໍານວນທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2012/13 ໄດຕ້ກົເຂົາ້ ໄປ

ສູ່ສະພາບຄວາມທຸກຍາກອກີ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ຫຼາຍກວ່າ ສອງ ສ່ວນສາມ ໄດຕ້ກົຢູ່ໃນສະພາບທຸກຍາກ ໃນ 10 ປີກ່ອນໜ້

າ.8ໃນຂະນະດຽວກນັ, ປະມານໜຶ່ ງສ່ວນສີ່  ຂອງ ປະຊາກອນ ຍງັຄງົຢູ່ພາຍໃຕເ້ສັນ້ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ເປັນທາງການ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະ

ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກດິ. ສປປ ລາວ ໄດເ້ຫນັອດັຕາສ່ວນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ຕ່ໍາກວ່າການ

ຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິ ກວ່າປະເທດອື່ ນໆ ໃນຂງົເຂດພາກພືນ້ນີ,້9ແລະ ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້.10 

 

ນອກນັນ້ ເພື່ ອຫຸຼດຈໍານວນຜູທ້ີ່ ຢູ່ລຸ່ມເສັນ້ຄວາມທຸກຍາກ, ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີວາມກາ້ວໜາ້ທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍຢ່າງ ໃນຂງົເຂດອື່ ນໆ: ໃນ

ລະຫວ່າປີ 2002/2003 ແລະ 2012/2013, ການເຂົາ້ເຖງິໄຟຟາ້ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ສອງທບົ ແລະ ຈໍານວນຄວົເຮອືນທີ່ ອາໄສຢູ່ເຮອືນ 

ກໍ່ ດວ້ຍດນິຈີ່  ຫຼ ື ຄອນກຣີດ ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ເກອືບສາມທບົ, ໃນຂະນະທີ່ ອດັຕາສ່ວນຂອງຜູທ້ີ່ ມວີດິຖ່າຍພດັຫຸຼດລງົເກອືບເຄິ່ ງ. 

ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນສຸດທ ິ ເພີ່ ມຂຶນ້ 23 ເປີເຊນັ, ບນັລຸໄດ ້ 50 ເປີເຊນັໃນປີ 2012/13.11ລດັຖະບານໄດສ້າ້ງກອງທນຶຫຸຼດຜ່ອນ 

ຄວາມທຸກຍາກຂຶນ້, ສຸມໃສ່ພດັທະນາບາ້ນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ມທີນຶທີ່ ເປັນພືນ້ຖານ 186 ລາ້ນໂດລາ ນບັແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົນ້

ມາ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ 91 ເປີເຊນັ ແມ່ນທນຶຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶຕ່າງປະເທດ.12 

 

ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້, ມກີານນັນ້ໃສ່ການເຮດັເພື່ ອແລວ້ໄປແຕ່ລະໜາ້ວຽກຊື່ ໆ ແລະ ມກີານປຸງແຕ່ງຕວົເລກຫຼາຍເກນີໄປ ແທນທີ່ ຈະ 

ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງທີ່ ມຄີວາມໝາຍ ໃຫແ້ກ່ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົລາວ. ໃນສິ່ ງທີ່ ໄດພ້ນັລະນາວ່າ ເປັນ “ການ

ຕດັສນິໃຈດາ້ນນະໂຍບາຍ ໂດຍຖະແຫຼງການທີ່ ມແີຮງບນັດານໃຈ (policy-making by aspirational statement)” ນັນ້, 

ພະນກັງານລດັກໍ່ ກະຕລືລືົນ້ທີ່ ຈະຮ່ວມຮບັເອາົຄາດໝາຍທີ່ ມລີກັສະນະທະເຍທີະຍານສູງ ແລະ ມກີານສາ້ງຄະນະກໍາມະການໃໝ່ໆ

ຂຶນ້ມາ, ແຕ່ສ່ວນໜອ້ຍ ທີ່ ຈະສາມາດສະໜອງຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງເຂາົເຈົາ້ນັນ້ ສາ້ງປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ໃນ

ໂລກຂອງຄວາມເປັນຈງິ ຫຼ ືສາ້ງແຜນການຕ່າງໆ ສໍາລບັບນັລຸຄາດໝາຍເຫຼົ່ ານີ.້ ໃນໜຶ່ ງເມອືງ ທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມ ເຊິ່ ງໃນ

ນັນ້ 25 ເປີເຊນັຂອງ ຄວົເຮອືນ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ, ຮອງເຈົາ້ເມອືງບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ຮອດປີ 2024 ເຂາົເຈົາ້ວາງແຜນຫຸຼດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກລງົ ໃຫໄ້ດ ້4 ເປີເຊນັ, ແຕ່ບອກວ່າເມອືງບ່ໍມແີຜນພເິສດໃດໆ ທີ່ ຈະເລັ່ ງລດັການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ ອເຮດັ

ໃຫໄ້ດຕ້າມ ຄາດໝາຍຄດືັ່ ງກ່າວ. ພະນກັງານຫຼາຍໆຄນົ ຜູທ້ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດລ້ມົນໍາ ເບິ່ ງຄວ່ືາບ່ໍສນົໃຈທີ່ ຈະກວດສອບປະສດິທຜິນົ 

ຂອງ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ ບ່ໍສາມາດສະໜອງຕວົເລກພືນ້ຖານກ່ຽວກບັງບົປະມານ ຂອງ 

ແຜນງານ, ຈໍານວນຄນົຜູທ້ີ່ ນະໂຍບາຍໄດໄ້ປເຖງິເຂາົເຈົາ້ ຫຼ ືບາດກາ້ວສະເພາະໃດແດ່ ທີ່ ສາມາດບນັລຸໄດແ້ລວ້. ລດັຖະບານບ່ໍໄດ ້

ສະໜອງຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນເຖງິຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ ໃນການປັບປຸງການເກບັລາຍຮບັ ຫຼ ື ການກະຕຸນ້ການປົກປ້ອງ 

ທາງສງັຄມົ ໃຫແ້ກ່ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ກະຊວງການເງນິບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ບ່ໍໄດພ້ຈິາລະນາກ່ຽວກບັຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ ໃນວທິ ີການ

ເກບັພາສ ີແລະ ໃນການວາງແຜນງບົປະມານ.13ລດັຖະມນົຕທ່ີານໜຶ່ ງບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ, “ສໍາລບັຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້, ຄວາມທຸກຍາກ 

ແມ່ນເປັນທໍາມະຊາດ, ເປັນການບບີຮດັຂອງທໍາມະຊາດ, ບ່ໍແມ່ນໄພພບິດັທີ່ ຄນົກໍ່ ໃຫເ້ກດີຂຶນ້.” 

																																																								
8ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Poverty Policy Notes: Drivers of Poverty Reduction in Lao PDR,” October 2015, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/590861467722637341/pdf/101567-REPLACENENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-Policy-Notes-Drivers-of-
Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf p. 9. 
9ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Poverty Profile in Lao PDR,” 2014, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/868521467998508506/pdf/100120-WP-P146141-PUBLIC-Box393225B-Poverty-Profile-in-Lao-PDR-
publication-version-12-19-14.pdf p. 8. 
10ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Poverty and Equity Brief: Lao People's Democratic Republic," October 2018, 
https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_LAO.pdf. 
11ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Poverty Policy Notes: Drivers of Poverty Reduction in Lao PDR,” October 2015, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/590861467722637341/pdf/101567-REPLACENENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-Policy-Notes-Drivers-of-
Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf p. 9. 
12ການປະຊຸມກບັກອງທຶນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເດອືນມີນາ, ວນັທ ີ25, 2019. 
13ການປະຊຸມກບັກະຊວງການເງນິໃນເດອືນມີນາ, ວນັທ ີ25 25, 2019. 
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ມຂໍີມູ້ນຕວົເລກຈໍາກດັຫຼາຍ ແລະ ຂາດຄວາມໂປ່ງໄສ ໃນດາ້ນຂໍມູ້ນທີ່ ມ ີ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫຍ້າກທີ່ ຈະປະເມນີ ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ 

ປັດຈບຸນັ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ໝາຍເຖງິວ່າ ບນັດາແຜນງານ ແລະ ການຮບັມຕ່ືາງໆ ແມ່ນໄດຮ້ບັການອອກແບບ 

ມາ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນທີ່ ອາດບ່ໍສະທອ້ນເຖງິສະຖານະການຕວົຈງິ. ຕວົເລກທີ່ ມຢູ່ີທີ່ ເປັນຕວົເລກໃໝ່ທີ່ ສຸດ ແມ່ນຕວົເລກຈາກຫຼາຍປີ 

ກ່ອນເຊິ່ ງຫຼາ້ສະໄໝແລວ້ ແລະ ກະຊວງການເງນິກໍ່ ບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ເຂາົເຈົາ້ສາມາດໃຫຂໍ້ມູ້ນການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານ ຮອດແຕ່ປີ 

2016.14ໃນຂະນະດຽວກນັ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເປັນເອກະລາດ ກໍ່ ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍ ກ່ຽວກບັ ຄວາມໜາ້

ເຊື່ ອຖ ືຂອງ ຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນທາງການ, ໂດຍບອກວ່າ ມນັບ່ໍສອດຄ່ອງກບັສິ່ ງຄົນ້ພບົຂອງເຂາົເຈົາ້ ແຕ່ລດັຖະບານ ບ່ໍສນົໃຈ ໃນການແກ ້

ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຄດືັ່ ງກ່າວ. ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ ເຫນັດວ້ຍຕນົເອງ ໃນເມອືງໜຶ່ ງ, ເຊິ່ ງພະນກັງານບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ 100 ເປີເຊນັ ຂອງ 

ຈໍານວນບາ້ນ ມໄີຟຟາ້ ແຕ່ເມື່ ອຂາ້ພະເຈົາ້ໄປຢ້ຽມຢາມບາ້ນໜຶ່ ງ ໃນເມອືງດັ່ ງກ່າວ ບາ້ນນັນ້ພດັບ່ໍມໄີຟຟາ້. ນາຍບາ້ນ ບອກຂາ້ພະເຈົາ້

ວ່າ ທງັໝດົມ ີ5 ບາ້ນຢູ່ເຂດນັນ້ ຍງັລໍຖາ້ຕ່ໍໄຟຈາກຕາຂ່າຍສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ຢູ່. 

 

3. ຄວາມລົມ້ເຫຼວຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ໃນການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ 

 

ສປປ ລາວ ໄດນໍ້າໃຊວ້ທິກີານພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແບບສັ່ ງການຈາກເທງິລງົລຸ່ມ ເຊິ່ ງວ່າທງັໝດົນີ ້

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົ, ນໍາໄປສູ່ການເພີ່ ມຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໃຫມ້ຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍສດິທຂິອງຜູທຸ້ກຍາກ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍ

ໂອກາດ. ການຫຸຼດພົນ້ຈາກການເປັນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP ໄດຮ້ບັການຖເືປັນ ບຸລມິະສດິ, 

ໃນຂະນະດຽວກນັພດັບ່ໍໄດສ້ະໜອງຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ໂອກາດການຈາ້ງງານ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ຜູທຸ້ກຍາກ.  

ບນັດາຍຸດທະສາດໃນການບນັລຸການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ເຊັ່ ນ “ການຫນັເອາົທີ່ ດນິເປັນທນຶ” ແລະ ໂຄງການທີ່ ມຄູ່ີ

ຮ່ວມພດັທະນາສະໜບັສະໜູນ ໃນຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ສ່ວນຫຼາຍມຜີນົກະທບົໃນທາງລບົຫຼາຍ ແລະ ໄດເ້ຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົ

ທຸກຍາກກວ່າເກົ່ າ ດວ້ຍການຈໍາກດັເຂາົເຈົາ້ຈາກການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ, ວຖິກິານດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ. 

 
ປະເດນັດາ້ນທີ່ ດນິ 

 

ທີ່ ດນິ ແມ່ນປັດໄຈຫຼກັສໍາລບັການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກ, ແຕ່ວ່າ ການຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນທີ່ ດນິ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມີ

ໜອ້ຍ ແລະ ໄດມ້ກີານຄອບຄອງທີ່ ດນິຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນທດິທາງທີ່ ມຜີນົກະທບົແຕະຕອ້ງສດິທຂິອງປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ ໃນສະພາບ

ທຸກຍາກ. ໃນຂະນະທີ່ ການຄາດຄະເນຈໍານວນ ມຄີວາມແຕກຕ່າງ, ແຕ່ປະມານ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງ ປະຊາກອນ ຂອງປະເທດ ດໍາ

ລງົຊວີດິຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ,15ແລະ ປະມານ 80 ເປີເຊນັຂອງປະຊາກອນ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຍງັຜະລດິກະສກິໍາ ແບບພໍກຸມ້ກນິເທົ່ າ

ນັນ້.16ສໍາລບັປະຊາຊນົເຫຼົ່ ານີ,້ ການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມ່ນສໍາຄນັສໍາລບັການປູກເຂົາ້ ແລະ ພດືຜກັ, ການເກບັຜກັທີ່ ກນິ

ໄດ ້ແລະ ພດືທີ່ ເປັນຢາພືນ້ເມອືງ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິແມ່ນໍາ້ ເພື່ ອຫາປາ ແລະ ໃຊອ້າບ. ທີ່ ດນິ ເປັນແຫ່ຼງຂອງວຖີິ

ການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ເປັນສິ່ ງຮບັປະກນັເຖງິການຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໃນສະພາບທີ່  ມກີານຂາດສນິຄາ້

ພືນ້ຖານ  ແລະ ການບໍລກິານພືນ້ຖານ ຫຼ ືການຂາດການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ ທີ່ ເຫນັໄດຢ່້າງພົນ້ເດັ່ ນນັນ້, ທີ່ ດນິ ແມ່ນເຄອືຄ່າຍ

ຄວາມປອດໄພອນັໜຶ່ ງ. 

																																																								
14ປະຊຸມກບັກະຊວງການເງນິ, ເດອືນມີນາ, ວັນທ2ີ5, 2019. 
15ອງີຕາມບົດລາຍງານຂອງອງົການ FAO ຈາກປີ 2018, 67.1% ຂອງປະຊາກອນ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ດາ້ນອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), “ບດົລາຍງານການປະເມີນຈາກມຸມມອງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍຂອງປະເທດ ປະເມີນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຊນົນະບດົ ໃນ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao People’s Democratic Republic),” 
2018,http://www.fao.org/3/ca0154en/CA0154EN.pdf p. 6. 
16ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ດາ້ນອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ (Food and Agriculture Organization of the United Nations), “Laos at a 
glance,”http://www.fao.org/laos/fao-in-laos/laos-at-a-glance/en/. 
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ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ນະໂຍບາຍ “ຫນັທີ່ ດນິເປັນທນຶ”17ໄດເ້ຮດັໃຫປ້ະເທດຖກືປົກຄຸມດວຍ້ ການສໍາປະທານຫຼາຍກວ່າ 1,750 

ໂຄງການ, ກວມເອາົເນືອ້ທີ່ ດນິຂອງປະເທດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.18ມນັໄດແ້ບ່ງແຍກປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກອອກຈາກທີ່ ດນິ ທີ່ ເຂາົເຈົາ້ 

ເອື່ ອຍອງີອາໃສໃສ່ເພື່ ອການດໍາລງົຊວີດິ. ພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍນີ,້ ລດັຖະບານ ໄດມ້ອບສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິເປັນພືນ້ທີ່ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

ໃຫແ້ກ່ບນັດາບໍລສິດັ, ບາງຄັງ້ກໍ່ ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານເປັນສດັຕະວດັກໍ່ ມ ີແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໂດຍບ່ໍພຈິາລະນາເຖງິການນໍາ

ໃຊທ້ີ່ ດນິໃນປັດຈບຸນັ ແຕ່ຢ່າງໃດ. ບນັດາຊຸມຊນົ ໄດສູ້ນເສຍທີ່ ດນິປູກຝັງ ແລະ ທົ່ ງຫຍາ້ທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ບາງຄັງ້ກໍ່ ຖ້ກືບງັຄບັໃຫ້

ຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ ທງັໝດົເລຍີ ເພື່ ອຫຼກີທາງໃຫແ້ກ່ ການປູກພດືອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງການໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ຫຼ ືໃຫ້

ແກ່ການນໍາໃຊ ້ທີ່ ດນິທີ່ ອາ້ງວ່າ “ແບບມຜີນົຜະລດິຫຼາຍກວ່າ”. ໃນຂະນະທີ່ ມກີານວເິຄາະວໄິຈແບບຮອບດາ້ນກວມເອາົທົ່ ວປະເທດ 

ທີ່ ວໄິຈ ເຖງິຜນົສະທອ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການສູນເສຍການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ນັນ້ ຍງັມຈໍີາກດັຫຼາຍ, ແຕ່ກໍ່ ມກີໍລະນສີກຶສາທີ່ ແມນ້ຍໍາ 

ຫຼາຍໆບດົ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ ບນັດາຊຸມຊນົລາຍງານເຖງິ ສະພາບທີ່ ມກີານຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຫຸຼດລງົ, ການສູນເສຍວຖີິການດໍາລງົ

ຊວີດິ, ການຊດົເຊຍີທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ ຫຼ ືບ່ໍມກີານຊດົເຊຍີເລຍີ ສໍາລບັຊບັພະຍາກອນທີ່ ໄດສູ້ນເສຍ, ສະພາບທີ່ ເຮດັໃຫທຸ້ກຍາກລງົຕື່ ມ, ມີ

ການ ເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ທີ່ ໜອ້ຍລງົ, ຂາດໂອກາດໃນການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ດ ີແລະ ມຄີວາມຈໍາເປັນຕອ້ງກູຢື້ມເປັນໜີເ້ປັນສນິ ເພື່ ອ

ຮບັມ ືກບັການຂາ້ມຜ່ານໄປສູ່ເສດຖະກດິທີ່ ຕອ້ງອາໄສເງນິສດົເປັນພືນ້ຖານ ເຊິ່ ງເປັນສະພາບທີ່ ຕອ້ງໄດຊ້ືອ້າຫານ ແລະ ນໍາ້ດື່ ມ.19 

 

ການຂາດວທິກີານທີ່ ເປັນລະບບົ ແລະ ໂປ່ງໄສ ປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີວາມທຸກຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ ຜູທ້ີ່ ເປັນປະຊາຊນົ ທີ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົສະທອ້ນຈາກການສູນເສຍທີ່ ດນິ ແລະ ຈາກການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ.20ອງີຕາມບດົລາຍງານຕ່າງໆ, ສ່ວນຫຼາຍ ການຊດົເຊຍີ ບ່ໍ

ພຽງພໍກບັມູນຄ່າຂອງທີ່ ດນິທີ່ ສູນເສຍໄປ, ການຊດົເຊຍີມກີານຫຼາ້ຊາ້, ໄປຈນົເກອືບຮອດເວລາທີ່ ອາດຕອ້ງ ມກີານຕດັສນິຊີຂ້າດ

ແລວ້ ພາຍຫຼງັທີ່ ສູນເສຍທີ່ ດນິໄປ ແລະ ການຊດົເຊຍີຍງັມກີານປ່ຽນແປງຂຶນ້ລງົເລືອ້ຍໆ ແລະ ສໍາລບັ ຜູທ້ີ່ ມເີຄອືຂ່າຍສາຍພວົພນັ 

ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ມຊີບັພະຍາກອນຫຼາຍກວ່າກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັຄ່າຊດົເຊຍີແບບເພິ່ ງພໍໃຈແດ່. 

  

ຕວົຢ່າງ, ຜູລ້າຍງານພເິສດໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຂໍກ່້າວຫາ ກ່ຽວກບັ ບນັຫາການຊດົເຊຍີຢູ່ເຂດວງັວຽງ, ລວມທງັກ່ຽວຂອ້ງກບັ ການກໍ່ ສາ້ງ 

ເສັນ້ທາງລດົໄຟ ຈນີ-ລາວ, ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການເດັ່ ນ ຂອງ ໂຄງການລເິລີ່ ມໜຶ່ ງແລວທາງ ແລະ ໜຶ່ ງເສັນ້ທາງ(the Belt and Road 

Initiative) ໃນ ສປປ ລາວ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ສະໜອງໃຫມ້າ, ຄອບຄວົໜຶ່ ງທີ່ ຖກືບງັຄບັໃຫອ້ອກຈາກເຮອືນ, ປະຖິມ້ສວນ ແລະ 

ບນັດາຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ ສຸດທາ້ຍແລວ້ ຈຶ່ ງໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີສໍາລບັການສູນເສຍເຮອືນຂອງເຂາົເຈົາ້ນັນ້ໃນອກີ 2 ປີ ຫຼງັຈາກເຫດ

ເກດີດັ່ ງກ່າວເກດີຂືນ້, ແຕ່ກໍ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັຄ່າ ຊດົເຊຍີສໍາລບັການສູນເສຍທີ່ ດນີ ຫຼ ືຕົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກເທື່ ອ ເຊິ່ ງກ່ອນທີ່ ຈະມກີານ

ຍກົຍາ້ຍ ບນັດາສວນໝກໄມນ້ັນ້ເຄຍີສະໜອງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົເຖງິ 1,165 ໂດລາ ຕ່ໍປີ. ໄດມ້ກີານເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ກໍລະນຂີອງ

ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໄດຮ້ບັຄ່າຊດົເຊຍີໃນອດັຕາທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ ຜູທ້ີ່ ມຊີບັພະຍາກອນຫຼາຍກວ່າ ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ມເີຄອືຄ່າຍ ສາຍພວົພນັ ຢູ່ ວງັວຽງ

ແລະ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັເສັນ້ທາງສາຍດ່ວນ ວຽງຈນັ-ວງັວຽງ. ທາງເລອືກສໍາລບັການຂໍຄວາມຊ່ວຍ ກໍ່ ບ່ໍມລີກັສະນະຊຸກຍູປ້ານໃດ. 

ຕາມທີ່ ທ່ານຮອງເຈົາ້ແຂວງທ່ານໜຶ່ ງໄດອ້ະທບິາຍວ່າ ຍງັບ່ໍມໃີຜໃນແຂວງຮອ້ງຟອ້ງຄະດກີານຊດົເຊຍີຂຶນ້ສານ ແຕ່ກໍລະນທີີ່ ມບີາງ

																																																								
17ນະໂຍບາຍໃນເມື່ ອກ່ອນໃນປະມານປີ2006, ທີ່ ມກີານໃຊກ້ັນໃນສື່ ມວນຊນົຂອງລັດ; ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ກ່ໍໄດອ້າ້ງອງີເຖິງຫຼາຍໆຄັງ້ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຜ່ານມາ ໃນເອກະສານ ທາງ 

ການເມອືງ ແລະ ໃນບດົກ່າວທີ່ ເປັນທາງການ ແຕ່ບ່ໍເຄີຍໄດເ້ຮັດເປັນທາງການຈກັເທື່ ອ. Kenny-Lazar, Miles, Dwyer, Michael, and Hett, Cornelia, “ຫນັທີ່ ດນິເປັນທນຶ: ການປະ

ເມນີທດົສະວດັຂອງນະໂຍບາຍ ໃນພາກປະຕບິັດຕົວຈງິ,”ພດຶສະພາ 2018,https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/MilesKenneyLazarAnnex6.pdf, p. 8. 
18ອງີຕາມຕົວເລກທີ່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນເດືອນ ມນີາ ວນັທີ 26, 2019, ມກີານສໍາປະທານ 1,758 ໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ.  
19ເບິ່ ງບນັດາເອກະສານຕວົຢ່າງ: International Rivers, “Submission to the United Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights,” 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/InternationalRivers.pdf, p. 2; Christophe Gironde and Gilda Senties Portilla, “From Lagging 
Behind to Losing Ground: Cambodian and Laotian Household Economy and Large-Scale Land Acquisitions, in Large-Scale Land Acquisitions: Focus on 
South-East Asia,” 2015 International Development Policy series No.6, Geneva: Graduate Institute Publications, Boston: Brill-Nijhoff, pp. 189-90. 
20ເບິ່ ງບນັດາເອກະສານຕວົຢ່າງ: Kenney-Lazar, Miles, “Land Concessions, Land Tenure, and Livelihood Change: Plantation Development in Attapeu Province, 
Southern Laos,” 2012, laolandissues.org/wp-content/uploads/2012/03/Kenney-Lazar-Land-Concessions-Attapeu1.pdf p. 35-36. 
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ຄອບຄວົ “ສາ້ງບນັຫາ” ໃນເບືອ້ງຕົນ້ນັນ້ ແມ່ນຍອ້ນວ່າ ເຂາົເຈົາ້ “ບ່ໍເຂົາ້ໃຈລະບຽບຫຼກັການຂອງການຊດົເຊຍີ;” ແຕ່ເມື່ ອເຂາົເຈົາ້ໄດ ້

ຮບັການສກຶສາອບົຮມົແລວ້ ບນັຫາກໍ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແລວ້. 

 

ໃນເມື່ ອວ່າທີ່ ດນິມຄີວາມສໍາຄນັຄດືັ່ ງການ ແລະ ຜນົສະທອ້ນຂອງການສູນເສຍທີ່ ດນິກໍ່ ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມທຸກຍາກເພີ່ ມຂຶນ້ ແຕ່ ຂອບ

ຮ່າງດາ້ນກດົໝາຍ ກໍ່ ພດັບ່ໍເປັນທີ່ ໜາ້ເພິ່ ງພໃໍຈ ແລະ ອາດຂີຮ້າ້ຍລງົກວ່າເກົ່ າ ຂຶນ້ກບັວ່າ ກດົໝາຍທີ່ ດນິ ແລະ ກດົໝາຍປ່າໄມ ້ຈະ

ອອກມາໃນຮູບແບບໃດໃນທີ່ ສຸດ.  ໃນ ສປປ ລາວ, ມຫຼີາຍແສນຄນົດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ທໍາການຜະລດິໃນເຂດທີ່ ຈດັສນັ ໃຫເ້ປັນ 

“ປ່າໄມ”້ ໃນໄລຍະທດົສະວດັທີ່ ມ່ໍໆມານີ.້21 ຄນົຈໍານວນຫຼາຍເຮດັໄຮ່,22ເຊິ່ ງເປັນຮູບແບບດັ່ ງເດມີຂອງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຂອງ

ການຜະລດິ ເຊິ່ ງໃນຂັນ້ການຕອນຜະລດິນັນ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກໍາຈດັພດືທໍາມະຊາດ ແລະ ມຮີອບວຽນຂອງການປູກຝັງ ແລະ 

ການປະດນິໄວ ້ ເປັນປ່າເລົ່ າເປັນໄລຍະໆ.23ຄນົສ່ວນຫຼາຍອາໄສເນືອ້ທີ່ ດນິລວມໝູ່  ຫຼາຍກວ່າດນິສ່ວນບຸກຄນົ ເພື່ ອລຽ້ງສດັ, ເພື່ ອ

ເກບັເຄື່ ອງປ່າ ແລະ ເພື່ ອປູກຝັງ. ກດົໝາຍສະບບັປັດຈບຸນັ ຍງັບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງສດິຄອບຄວົທີ່ ດນິຂອງກຸ່ມເຫຼົ່ ານີໄ້ດຢ່້າງພຽງພໍ

ເທື່ ອ. ຕວົຢ່າງ: ມບີນັດາບດົລາຍງານໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມພະຍາຍາມ 2 ຄັງ້ໃນປີ 2012 ທີ່ ຈະຂໍໃຫມ້ ີການພຈິາລະນາ ເພື່ ອ

ອອກໃບຕາດນິລວມໝູ່ , ແຕ່ລດັຖະບານຂັນ້ສູນກາງ ຢັງ້ຢືນວ່າ ປະເດນັດັ່ ງກ່າວນັນ້ ມພີຽງແຕ່ 2 ກໍລະນ ີທີ່ ລດັຮບັຮູ ້ແລະ ບອກ

ວ່າການອອກໃບຕາດນິລວມໝູ່  ໃດໆ ແມ່ນຍງັໂຈະກ່ອນ ຈນົກວ່າຈະມກີານຮບັຮອງເອາົກດົໝາຍທີ່ ດນິສະບບັໃໝ່.24ເຊັ່ ນດຽວ

ກນັ ອງົການຈດັຕັງ້ພາກສງັຄມົ ໄດຍ້ກົປະເດນັຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນໄຍຂອຶນ້ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຈດັສນັ ພູມລໍາເນາົ 

ແລະ ອາຊບີທີ່ ຫາກໍ່ ຖກືຮບັຮອງ,ເຊິ່ ງໃນກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວນັນ້ ແມ່ນເປັນການໃຫສ້ດິອໍານາດທີ່ ກວາ້ງຂວາງໃນການຍກົຍາ້ຍ

ປະຊາຊນົອອກ ເພື່ ອຮອງຮບັເອາົບນັດາໂຄງການ ດາ້ນການຄາ້ຂອງເອກະຊນົຕ່າງໆເຂົາ້ມາ. ອງົການຈດັຕັງ້ພາກສງັຄມົ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ

ພດັທະນາ ກໍ່ ໄດວ້ຈິານວ່າ ຮ່າງກດົໝາຍທີ່ ດນິ (ສະບບັປັດຈບຸນັນີ)້ ແມ່ນມຄີວາມລົມ້ເຫຼວ ໃນການປົກປ້ອງສດິການຄອບຄອງທີ່

ດນິຂອງຜູທ້ີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ,້ ສດິຂອງແມ່ຍງິ, ຂອງຜູທ້ີ່ ເຮດັໄຮ່ ແລະ ຜູທ້ີ່ ອາໄສທີ່ ດນິລວມໝູ່  ເພື່ ອການດໍາລງົຊວີດິ. 

 

ລດັຖະບານຄວນໄດຮ້ບັການຍກົຍອ້ງ ທີ່ ໄດດໍ້າເນນີບາດກາ້ວຕ່າງໆໃນການພຈິາລະນາຄົນ້ຄວາ້ວທິກີານຂອງຕນົຄນື ດັ່ ງທີ່ ເຫນັໄດ ້

ວ່າມ ີຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນວ່າມກີານພດັທະນາຄດືັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ການປະກາດສັ່ ງຢຸດຕໃິນປີ 2012 ໃຫໂ້ຈະໂຄງການບ່ໍແຮ່, ປູກຢາງພາລາ 

ແລະ ໄມຢູ້ຄາລບິຕສັ (ໄມວ້ກິ).25ໃນປີ 2017, ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດໃ້ຫຂໍ້ສ້ງັເກດວ່າ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິໄດສ້າ້ງ ໃຫມ້ີ

ບນັຫາທີ່ ສະຫຼບັສບັຊອ້ນ ແລະ ມກີານເວນຄນືທີ່  “ພາລະທີ່ ໜກັໜ່ວງ” ແລະເປັນ “ບນັຫາທີ່ ລະອຽດອ່ອນ ທີ່ ສົ່ ງຜນົ ສະທອ້ນຕ່ໍ

																																																								
21Dwyer, M.B. and Ingalls, M., “REDD+ at the crossroads: Choices and tradeoffs for 2015 – 2020 in Laos,” 2015,https://www.cifor.org/library/5536/ pp. 
8-9. 
22ບດົຄົນ້ຄວາ້ໃນປີ 2013 ກ່ຽວກບັ ການເຮັດໄຮ່ ໃນພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນວ່າ ປະຊາຊນົຫຼາຍກວ່າ 550,000 ຄົນເຮັດໄຮ່. ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອອາຫານ ແລະ 

ກະສກໍິາ (Food and Agriculture Organization of the United Nations), “Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security: New and Old Challenges for 
Indigenous Peoples in Asia,” 2015,http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf, p. 9.  
23ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ (Food and Agriculture Organization of the United Nations), “Shifting Cultivation, Livelihood and Food 
Security: New and Old Challenges for Indigenous Peoples in Asia,” 2015,http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf, p. 7. ອງີຕາມບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ, ການເຮດັໄຮ່ “ອາດ

ເປັນໜຶ່ ງໃນຮູບແບບການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ທີ່ ມີຄນົເຂົາ້ໃຈຜດິຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແລະ ດັ່ ງນັນ້ຈຶ່ ງຖືເປັນຮູບແບບການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ມີການຖົກຖຽງກັນຫຼາຍທີ່ ສຸດ,” ແລະ ການປູກຝັງແບບນີ ້ໄດຮ້ັບການ

ຢ້ັງຢືນ ໂດຍລັດຖະບານທີ່ ປົກຄອງຫວົເມອືງຂຶນ້ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ ປົກຄອງພາຍຫຼງັລະບອບຫວົເມອືງຂຶນ້ ໃນອາຊ ີມາຫຼາຍກວ່າສດັຕະວັດໜຶ່ ງມາແລວ້, ຜູທ້ີ່ ພະຍາຍາມທີ່ ຈະ ລຶບລາ້ງການ

ຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ໄດຍ້ກົລະດບັການຕາ້ນວທິີການປະຕບິດັນີ ້ໂດຍມີການວິຈານອນັດຽວກນັຕ່ໍກັບວທິີການນີຢ່້າງໜັກ ເຊິ່ ງເປັນການວຈິານທີ່ ເຂາົເຈົາ້ນໍາໃຊຕ້າ້ນ ຊົນເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ ໃນ

ຂງົເຂດພາກພືນ້ນີວ່້າ: ນີແ້ມ່ນວິທກີານທີ່ ຫຼາ້ຫຼງັ ແລະ ກດີຂວາງຄວາມກາ້ວໜາ້. ການຢ້ັງຢືນທີ່ ແຕກຕ່າງ, ຂໍຖົ້ກຖຽງຕ່າງໆວ່າ ການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ ອນລອຍ ແມ່ນບ່ໍມີປະສດິທພິາບທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ ແລະ ເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍລະບົບນເິວດ ແມ່ນໄດຮ້ັບການຢ້ັງຢືນແລວ້ວ່າບ່ໍຖືກຕອ້ງ ຫຼື ຜດິພາດຢ່າງສິນ້ເຊງີ. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຕັງ້ແຕ່ດົນ ມາແລວ້ ມີນະໂຍບາຍພະຍາຍາມທີ່

ຈະລບຶລາ້ງການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, ເຖິງແມ່ນວ່າວທິທີາງທີ່ ນໍາໃຊປ້ະຕບິັດນະໂຍບາຍນີ ້ອາດເວົາ້ໄດວ່້າກາຍເປັນລັກສະນະເບາົບາງລງົ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວບາ ສອງທົດສະວັດທີ່ ຜ່ານມາ. ບດົລາຍ

ງານຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ດາ້ນອາຫານ ແລະ ກະສກໍິາ (Food and Agriculture Organization of the United Nations), “Shifting Cultivation, Livelihood and Food 
Security: New and Old Challenges for Indigenous Peoples in Asia,” 2015,http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf, pp. 8-9; Miles Kenney-Lazar, “Shifting 
Cultivation in Laos: Transitions in Policy and Perspective,”  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/MilesKenneyLazarAnnex5.pdf p. 5.  
24ການປະຊຸມກບັ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນເດືອນມນີາ, ວັນທ ີ25 2019. 
25Kenny-Lazar, Miles, Dwyer, Michael, and Hett, Cornelia, “Turning Land into Capital: Assessing A Decade of Policy in Practice,” May 
2018,https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/MilesKenneyLazarAnnex6.pdf, p. 10. 
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ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ (ຄວາມສະຫງບົ) ຂອງ ມວນຊນົ.”26ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ອະທບິາຍຕ່ໍຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ຕາມຕດິຕາມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ເຂາົເຈົາ້ໄດຢຸ້ດຕກິານອອກ ອະນຸຍາດສໍາປະທານ 

ເຊິ່ ງໃນຂະນະດຽວກບັກໍ່ ກໍາລງັມກີານທບົທວນຄນືບນັດາໂຄງການຕ່າງໆ. ການປະເມນີຄນືນີ ້ ຄວນຈະແມ່ນ ຫຼາຍກວ່າການ

ຍກົເລກີບາງສນັຍາທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍໄດເ້ທົ່ ານັນ້. ມນັເປັນໂອກາດໃຫລ້ດັຖະບານ ໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງທີ່ ດນິ ຕ່ໍປະຊາຊນົ 

ແລະ ຫາທາງປົກປ້ອງສດິຄອບຄອງຂອງເຂາົເຈົາ້ ເຊິ່ ງເປັນວທິທີາງໃນການບນັລຸການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໃນເມື່ ອວ່າທີ່ ດນິມີ

ຄວາມສໍາຄນັພືນ້ຖານຄດືັ່ ງກ່າວ ຕ່ໍປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກຈໍານວນຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ, ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງບ່ໍໃຫເ້ພີ່ ມ ຄວາມທຸກຍາກອກີຕ່ໍ

ໄປ, ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິບ່ໍຄວນຈະມກີານດໍາເນນີແບບມກີານຄວບຄຸມຢ່າງບ່ໍສະເໝພີາບໂດຍລດັຖະບານ ເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ຄວນຈະໃຫ້

ມລີກັສະນະແບບມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງແທຈ້ງ້, ສະທອ້ນເຖງິວ່າມກີານປົກປ້ອງ ແລະ ສະໜອງການປົກປ້ອງ ສໍາລບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ມຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນລກັສະນະທີ່ ໂປ່ງໄສ ເປັນປົກກະຕ ິໂດຍໃຫມ້ກີານເຂົາ້ເຖງິ ການປົວແປງຕ່າງໆ. 

 
ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

ການຈດັສນິທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ການສູນເສຍການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທີ່ ຮາ້ຍແຮງ 

ທີ່ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ເປັນຜນົເນື່ ອງມາຈາກການສະແຫວງຫາການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຍງັມຜີນົ

ກະທບົອື່ ນໆ ທີ່ ສະເພາະຈະຈງົໃສ່ໂຄງການສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ແລະ ໂຄງການ “ໃຫຍ່ໆ” ອື່ ນໆ, ລວມທາງໂຄງການ ໄຟຟາ້

ພະລງັນໍາ້ ແລະ ໂຄງການລເິລີ່ ມໜຶ່ ງແລວທາງ ແລະ ໜຶ່ ງເສັນ້ທາງ (Belt and Road initiative) ອື່ ນໆ, ເຊັ່ ນ: ໂຄງການສາ້ງທາງ

ລດົໄຟ ຈນີ-ລາວ. ມຜີນົກະທບົ ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຮາ້ຍແຮງຕ່າງໆ, ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົຕ່ໍການດໍາລງົຊວີດິ, ການເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ ແລະ ການຄໍາ້

ປະກນັສະບຽງອາຫານ ຂອງ ປະຊາຊນົ ແລະ ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງທ ທີ່ ມາຄຽງຄູ່ກບັການກໍ່ ສາ້ງ ເຊັ່ ນ: ຝຸ່ນ, ຂີເ້ຫຍືອ້, ຖ່ານຫນີ ແລະ 

ການຫຼັ່ ງໄຫຼເຂົາ້ມາຂອງ ກໍາມະກອນ ເຊິ່ ງສ່ວນຫຼາຍມາຈາກເຂດນອກຊຸມຊນົ. 

 

ຍງັມຄີວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍທີ່ ໜກັໜ່ວງ ທີ່ ສະເພາະເຈາະຈງົກບັການເຮດັກະສກິໍາແບບສນັຍາ, ສວນປູກພດືອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 

ການຜະລດິກະສກິໍາເພື່ ອເປັນສນິຄາ້. ຊາວກະສກິອນເຮດັກະສກິໍາແບບສນັຍາ ບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ເຂາົເຈົາ້ຕດິຢູ່ໃນວງົຈອນ ຂອງ 

ຄວາມທຸກຍາກ. ແມ່ຍງິຄນົໜຶ່ ງ ພນັລະນາເຖງິຄວາມອຸກອັ່ ງໃຈ ກບັຂໍຕ້ກົລງົຂອງນາຍບາ້ນ ກບັບໍລສິດັຫວຽດນາມ ທີ່ ສາ້ງພນັທະ 

ໃຫລ້າວປູກ ແລະ ຂາຍສາລໃີຫບໍ້ລສິດັ ໃນລາຄາທີ່ ລາວເຊື່ ອວ່າ ຕ່ໍາກວ່າລາຄາທີ່ ລາວສາມາດຂາຍໄດໃ້ນຕະຫຼາດທົ່ ວໄປ: “ບ່ໍວ່າ ເຮາົ

ຈະເຮດັວຽກໜກັປານໃດກໍ່ ຕາມ, ພວກເຮາົກໍ່ ບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະຫາເງນິໄດກຸ້ມ້ກນິ.” ການເຮດັກະສກິໍາແບບສນັຍາ ຍງັຕອກຢ້ໍາ ຄວາມ

ບ່ໍສະເໝພີາບທາງດາ້ນສດິອໍານາດ ແລະ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນທີ່ ມຢູ່ີໃນປັດຈບຸນັ, ໃນເມື່ ອວ່ານາຍບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານ ທອ້ງຖິ່ ນ

ເປັນຜູຕ້ກົລງົກບັບນັດາບໍລສິດັ. ຄຽງຄູ່ກບັການຫນັການຜະລດິກະສກິໍາເພື່ ອເປັນສນິຄາ້ແລວ້, ການນໍາໃຊຢ້າປາບສດັຕູ ພດື ກໍ່ ເພີ່ ມ

ຂຶນ້ໄວວາຢ່າງບ່ໍມຄີວາມລະມດັລະວງັ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບ ຈາກການຖກືສານພດິ. ມບີດົຄວາມຈາກ ສິ່ ງພມິໜຶ່ ງໃນປີ 

2018 ລາຍງານວ່າມ ີການໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືເພີ່ ມຂຶນ້ 236 ເປີເຊນັ ໃນໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາ ອງີຕາມຕວົເລກ ທີ່ ເປັນທາງການ 

ແລະ ໃນການສໍາຫຼວດຊາວກະສກິອນ ແລະ ຜູໃ້ຊຢ້າປາບສດັຕູພດື ໃນເຂດໜຶ່ ງ, ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊນັ ລາຍງານວ່າ ຢ່າງນອ້ຍກໍ່ ມີ

ໜຶ່ ງອາການສະແດງອອກ ເຖງິການຖກືສານພດິຢ່າງຊໍາ້ເຮືອ້ ຈາກການໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື, ລວມທງັ ອາການເຈບັຫວົ, ວນິຫວົ, 

ເປັນຜື່ ນ, ປຸ້ນທອ້ງປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ.27 

 

																																																								
26ກໍາມະການສູນກາງ ຂອງ ພກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ (Central Committee of the Lao People’s Revolutionary Party), “No. 026/CC. 2017.ມະຕຕິກົລງົຂອງ ຄະນະກໍາ
ມະການສູນກາງພກັ ວ່າດວ້ຍການຍກົສູງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດິນ ໃນໄລຍະໃໝ່,” ມນີາ 2018,http://www.laolandinfo.org/wp-content/uploads/2012/03/Party-
Resolution-about-Land-in-Laos-English-translation.pdf. 
27ບດົລາຍງານຂອງLao Upland Rural Advisory Service, “Pesticide Use in Lao PDR: Health and Environmental Impacts,” January 2018, p. 10. 
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ຄວາມລົມ້ເຫຼວທີ່ ຈະເຊື່ ອມໂຍງການເຕບີໂຕ ກບັການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 

 

ເສັນ້ທາງເຊິ່ ງບນັດາໂຄງການ ແລະ ຍຸດທະສາດດາ້ນການເຕບີໂຕ ຂອງ GDP, ເຊັ່ ນ: ເຂື່ ອນໄຟຟາ້, ການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ແລະ 

ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ທີ່ ຕອ້ງຊ່ວຍປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ຍງັບ່ໍຈະແຈງ້ວ່າ ມເີງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈະພາໃຫກ້ານເຕບີໂຕ ຂອງ 

GDP ຈະປ່ຽນເປັນການສະໜບັສະໜູນທີ່ ມຄີວາມໝາຍໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ. ການສາ້ງລາຍຮບັຂອງ 

ລດັຖະບານ ຍງັຫ່າງໄກຫຼາຍຈາກການເປັນຖານເສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ. ສິ່ ງຈງູໃຈດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຍກົເວັນ້ທີ່ ໃຈໃຫຍ່ ເຊິ່ ງ

ສ່ວນຫຼາຍສະເໜ ີ ໃຫເ້ພື່ ອສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ ຈໍາກດັຈໍານວນລາຍຮບັທີ່  ສປປ ລາວ ເກບັ, ພາໃຫແ້ມ່ນແຕ່ 

ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອງົການ IMF ກໍ່ ເລັ່ ງໃຫມ້ກີານທບົທວນ ແລະ ປະຕຮູິບການຍກົເວັນ້ຕ່າງໆ.28ຕວົຢ່າງໜຶ່ ງ, ການ

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນງບົປະມານ ຈາກເຂດເສດຖະກດິພເິສດທງັໝດົແມ່ນປະມານ 20 ລາ້ນໂດລາ ໃນປີ 2017 ຫຼ ືໜອ້ຍກວ່າ 1 

ເປີເຊນັ ຂອງ ລາຍຮບັພາຍໃນ29ແລະ ດັ່ ງທີ່ ລະບຸໄວລຸ່້ມນີ,້ ໃນປີ 2017, ຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ສາ້ງໄດໜ້ອ້ຍກວ່າ 1 ເປີເຊນັຂອງ 

GDP ໃນຖານະເປັນລາຍຮບັ ຂອງລດັຖະບານ.30ລດັຖະບານລົມ້ເຫຼວທີ່ ຈະລງົທນຶພຽງພໍໃສ່ລາຍຮບັທີ່ ຕນົເອງມ ີໃນການບໍລກິານ

ຂັນ້ພືນ້ຖານຕວົຈງິ ເຊິ່ ງຈະ ສະໜບັສະໜູນປະຊາຊນົໃຫອ້ອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ເຊັ່ ນ: ສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ ແລະ 

ການໂອນເງນິສດົ. ດັ່ ງທີ່ ໃຫ ້ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ,້ ເຊັ່ ນ: ການໃຊຈ່້າຍແມ່ນຕ່ໍາຢູ່ແລວ້ ເມື່ ອທຽບກບັມາດຕະຖານຂອງຂງົເຂດພາກ

ພືນ້ນີ ້ແລະ ຍງັຄງົສບືຕ່ໍ ຕ່ໍາກວ່າເປ້ົາໝາຍຂອງລດັຖະບານ. ໜີສ້ນິຂອງລດັທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່ ຢືມມາໃນໂຄງການການເງນິ, ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່

ຍິ່ ງຄຸມເຄອື ແລະ ທີ່ ບ່ໍໜາ້ຍນິຍອມ, ພອ້ມມຜີນົທີ່ ຕາມມາສໍາລບັຮຸ່ນຄນົຕ່ໍໄປ. ຄວາມບ່ໍແຈ່ມແຈງ້ຂອງແຫ່ຼງລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ

ຂອງລດັ ໝາຍເຖງິວ່າ ມຫຼີກັຖານຢັງ້ຢືນໜອ້ຍຫຼາຍ ສໍາລບັກໍລະນທີີ່ ວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ສະໜບັສະໜູນ

ການລງົທນຶໃສ່ຜູທຸ້ກຍາກ, ແຕ່ພດັເອືອ້ຍປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ັ່ ງມແີລວ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມອໍີານາດ ແລະ ສບືຕ່ໍເພີ່ ມຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບ. 

ໃນດາ້ນ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ, ອງີຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ 11 ແຫ່ງ ສາ້ງວຽກເຮດັ

ງານທໍາ ໄດ ້27,416 ຄນົ ໃນປີ 2018 ແລະ ພຽງແຕ່ 34 ເປີເຊນັຂອງແຮງງານເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນກໍາມະກອນລາວ — ຍງັມຄີວາມຈໍາກດັ

ໃນ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍທີ່ ຈໍາກດັຈໍານວນພະນກັງານກໍາມະກອນຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຈາ້ງງານໂດຍການລງົທນຶໂດຍກງົຂອງ 

ຕ່າງປະເທດ ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ 10 ເປີເຊນັເທົ່ ານັນ້.31 

 

 

 

4. ເຂື່ ອນເຊປຽນ ເຊນໍາ້ນອ້ຍ ແລະ ອານາຄດົຂອງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ 

 

ໃນເດອືນ ກໍລະກດົ ວນັທ ີ23 2018 ຫຼງັຈາກໄລຍະທີ່ ມຝົີນຕກົໜກັຜດິປົກກະຕ ິການເພພງັຂອງເຂື່ ອນເສມີ ຂອງ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ເຊ

ປຽນເຊນໍາ້ນອ້ຍ ໄດເ້ປັນສາເຫດໃຫມ້ນໍີາ້ຖວ້ມທີ່ ຮາ້ຍແຮງເຖງິຂັນ້ເອາົຊວີດິຄນົ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ກີານມາ້ງເພທໍາລາຍ ເກດີຂຶນ້ ໃນ

																																																								
28ບດົລາຍງານຂອງອງົການກອງທຶນການເງນິສາກນົ (International Monetary Fund), “Lao People’s Democratic Republic : 2017 Article IV Consultation-Press 
Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Lao People’s Democratic Republic,” March 23, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/23/Lao-Peoples-Democratic-Republic-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-
and-45750; World Bank, “Lao PDR economic monitor : safeguarding stability - an ongoing agenda: thematic section - how can farmers get more for their 
rice and consumers pay less?,” 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/418261529002464394/Lao-PDR-economic-monitor-safeguarding-
stability-an-ongoing-agenda-thematic-section-how-can-farmers-get-more-for-their-rice-and-consumers-pay-less pp. 12, 37. 
29ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR economic monitor : safeguarding stability - an ongoing agenda: thematic section - how can farmers 
get more for their rice and consumers pay less?,” 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/418261529002464394/Lao-PDR-economic-monitor-
safeguarding-stability-an-ongoing-agenda-thematic-section-how-can-farmers-get-more-for-their-rice-and-consumers-pay-less p. 11 
30ບດົລາຍງານຂອງອງົການກອງທຶນການເງນິສາກນົ (International Monetary Fund), “Lao People’s Democratic Republic : 2017 Article IV Consultation-Press 
Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Lao People’s Democratic Republic,” March 23, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/23/Lao-Peoples-Democratic-Republic-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-
and-45750 p. 38. 
31ຂໍມູ້ນຕວົເລກທີ່ ສະໜອງໂດຍກະຊວງແຜນການແລະການລງົທຶນ, ມີນາ 26, 2018. 
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ເມອືງສະໜາມໄຊ ຂອງ ແຂວງອດັຕະປື. ນໍາ້ຖວ້ມທີ່ ຮຸນແຮງ ໄດມ້າ້ງເພທໍາລາຍເຮອືນຊາຍ, ໂຄ່ນລົມ້ຕົນ້ໄມ,້ ພດັພາຫານະ ຈນົປ້ິນ 

ແລະ ເຮດັໃຫຫຼ້າຍພນັຄນົຕອ້ງຍກົຍາ້ຍອອກຈາກບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮາ້ຍແຮງ. 9 ເດອືນ່ານໄປ, ປະມານ 3,750 ຍງັຄງົຕອ້ງ

ຄອງຄອຍ ເຊິ່ ງໄດອ້າໄສຢູ່ທີ່ ພກັຊົ່ ວຄາວເຊິ່ ງແອອດັ ແລະ ຮອ້ນ ໂດຍບ່ໍມຂໍີມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັວ່າ ອານາຄດົ ຈະເປັນແນວໃດ 

ແລະ ມກີານສະໜບັສະໜູນທາງການເງນິທີ່ ຈໍາກດັຫຼາຍ.  

 

ບນັດາພະນກັງານຍອມຮບັວ່າ ຄນົເຫຼົ່ ານີ ້ ສ່ວນຫຼາຍສູນເສຍທຸກຢ່າງທີ່ ເຂາົເຈົາ້ເຄຍີມ ີ ໄປກບັເຫດການນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຜູລ້າຍງານ 

ພເິສດເອງ ຮບັຮູວ່້າ ຢ່າງນອ້ຍ ມທີນຶ28.3 ລາ້ນໂດລາ ໄດຮ້ບັທນັທີຈາກນອກປະເທດ ເພື່ ອການຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກ.32ແນວໃດ

ກໍ່ ຕາມ, ໃນດາ້ນການສະໜບັສະໜູນໂດຍກງົທີ່ ເປັນເງນິສດົ, ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັພຽງແຕ່ 5,000 ຕ່ໍມື ້ (ປະມານ 0.60 ໂດລາ), ມີ

ການຈ່າຍເງນິມູນຄ່າ 100,000 ກບີຕ່ໍເດອືນ (ປະມານ 11.65 ໂດລາ) ແລະ ເຂົາ້ 20 ກໂິລກຣາມ— ເຊິ່ ງເປັນຈໍານວນ ທີ່ ຮບັປະກນັ

ວ່າ ປະຊາຊນົຈະດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກແນ່ນອນ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົກບັປະຊາຊນົ ຫຼາກຫຼາຍ ຄນົໃນແຄມ້

ຕ່າງໆ ຜູທ້ີ່ ລາຍງານວ່າ ເຂາົເຈົາ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜູນດາ້ນການເງນິໃດໆເລຍີ ໃນເດອືນ ກຸມພາ ຫຼ ືມນີາ.33ປະຊາຊນົບອກ

ຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ເຂາົເຈົາ້ບ່ໍໄດມ້ເີງນິຊືອ້າຫານ ຫຼ ືນໍາ້ດື່ ມ, ບ່ໍມເີງນິສົ່ ງລູກໄປໂຮງໝໍ ແລະ ໄດກູ້ໜ້ີຢື້ມສນິ ເພື່ ອໃຫ ້ຢູ່ລອດ. ສະຖານະ

ການຄດືັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍ ເຊິ່ ງໃນສະຖານະການຄດືັ່ ງກ່າວ ປະຊາຊນົບາງຈໍານວນກໍ່ ຢາກຈະກບັເມອື ບາ້ນຂອງເຂາົເຈົາ້

ຫຼາຍກວ່າ ເພື່ ອພະຍຸງຊວີດິໄປໃນຫອ້ງນອ້ຍໆກໍ່ ຕາມໃນເຮອືນທີ່ ຍງັຄງົເຫຼອືຢູ່ຂອງເຂາົເຈົາ້, ແທນທີ່ ຈະຢູ່ ແຄມ້ຊົ່ ວຄາວນີ,້ ເຊິ່ ງເປັນ

ບ່ອນທີ່ ມສີະພາບເງ ື່ອນໄຂທີ່ ມຜູີໜ້ຶ່ ງພນັລະນາວ່າ “ທໍລະມານ”. ເມື່ ອໄດຂໍ້ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ປະເມນີ ການ ຮບັມກືບັໄພພບິດັ, ພະນກັງານ

ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ບອກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ລດັຖະບານຢູ່ພະຍາຍາມ ເຮດັດີທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດ,້ 

“ພວກເຮາົກໍ່ ບ່ໍສາມາດເວົາ້ໄດຢ່້າງເປັນທາງການວ່າ ພວກເຮາົພໍໃຈ ຫຼ ືບ່ໍກບັການຮບັມກືບັສະພາບ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນແຂວງອດັຕະປື.” 

 

ລດັຖະບານ ກໍາລງັວາງແຜນເພື່ ອສາ້ງວທິກີານແກໄ້ຂທີ່ ຍາວນານສໍາລບັປະຊາຊນົ, ແຕ່ກໍ່ ຍງັມຄີວາມບ່ໍແນ່ນອນຫຼາຍໃນດາ້ນຂອງ 

ເວລາ ແລະ ຮູບລກັສະນະຂອງແຜນນີ,້ ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນທີ່ ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ແຄມ້ສ່ວນຫຼາຍຮູສ້ກຶ. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັການບອກເລົ່ າ 

ຈາກອໍານາດການປົກຄອງຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງວ່າ ມນັຈະໃຊເ້ວລາ ສອງ ເຖງິ ສາມປີ ເພື່ ອສາ້ງບ່ອນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທີ່  

ຖາວອນແລວ້ ແລະ ປະຊາຊນົລາຍງານວ່າ ເຂາົເຈົາ້ໄດຮ້ບັການບອກກ່າວວ່າ ເຂາົເຈົາ້ອາດຕອ້ງໄດຖ້າ້ເຖງິຫາ້ປີ. ຄວາມອຸກອັ່ ງ ຂອງ 

ເຂາົເຈົາ້ ເຫນັໄດຢ່້າງຊດັເຈນ. ແມ່ຍງິຄນົໜຶ່ ງອະທບິາຍວ່າ “ຂອ້ຍບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະອາໄສຄໍາໝັນ້ສນັຍາທີ່ ວ່າ ຂອ້ຍຈະໄດເ້ຮອືນ ໃນ 5 

ປີ ຕ່ໍໜາ້ ໃນເມື່ ອວ່າ ເງນິທີ່ ຄວນໄດຮ້ບັແຕ່ລະເດອືນກໍ່ ຍງັຈ່າຍຊາ້.” ຜູຊ້າຍອກີຄນົໜຶ່ ງເວົາ້ວ່າ “ພວກເຮາົຈະຕາຍກ່ອນ ທີ່ ພວກເຮາົ

ຈະໄດເ້ຫນັເຮອືນໃໝ່.” ແລະເຖງິແມ່ນວ່າພະນກັງານຂັນ້ຄນົໜຶ່ ງ ຈະຮບັຮອງກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າໄດມ້ ີ“ການປຶກສາຫາ ຫາລທືີ່ ແທຈ້ງິ” 

ກ່ຽວກບັແຜນອານາຄດົເກດີຂຶນ້ແທ,້ ແຕ່ຄນົສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດລ້ມົນໍາໂດຍບ່ໍມຕີາງໜາ້ຝ່າຍລດັ ຫຼ ື ທີ່ ບ່ໍມນີາຍບາ້ນເຂົາ້

ຟັງນໍານັນ້ ບອກວ່າ ເຂາົເຈົາ້ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນພຽງເລກັນອ້ຍ ຫຼ ື ບ່ໍໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນເລຍີ ກ່ຽວກບັວ່າມແີຜນສະເພາະ ເຈາະຈງົໃດໆ ແລະ 

ບນັດາແມ່ຍງິກໍ່ ບອກເປັນສຽງດຽວກນັວ່າ ເຂາົເຈົາ້ບ່ໍໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລ ືຫຼ ື ບ່ໍໄດມ້ກີານໃຫໂ້ອກາດໃດໆ ໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ປະກອບຄໍາ

ເຫນັ. ເຖງິແມ່ນວ່າ ຂາ້ພະເຈົາ້ຖາມພະນກັງານລດັຖາມແລວ້ຖາມອີກວ່າ ແມ່ນຫຍງັຈຶ່ ງຈະໃຊເ້ວລາເຖງິ ສອງ ຫາ ສາມປີ ໃນເມື່ ອ

ວ່າມໜີອ້ຍກວ່າ 4,000 ຄນົທີ່ ຈໍາເປັນຕອ້ງມທີີ່ ພກັ, ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄໍາຕອບທີ່ ໜາ້ເພິ່ ງພໃໍຈ. ຄູ່ສນົທະນາໄດຍ້ກົໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້

																																																								
32ໃນວັນທ ີ25 ມນີາ, ທມີງານຂອງຫອ້ງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາປະເທດໄດບ້ັນທຶກໄວວ່້າມກີານປະກອບສ່ວນເປັນເງນິ8.3 ລາ້ນໂດລາເຂົາ້ໃນແຜນການການຮັບມກືັບໄພພບິດັຂອງທມີ

ງານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນມະນຸດສະທໍາປະຈໍາເທດ(ເຊິ່ ງລວມທງັບັນດາອງົການINGOs), ເຊິ່ ງແຍກຕ່າງຫາກແລະບ່ໍລວມກບັຈໍານວນ10 ລາ້ນໂດລາທີ່ ປະທານຂອງກຸ່ມບໍລິສດັSK ທ່ານເຈແຕວອນ

ຮບັປາວ່າຈະໃຫແ້ລະ10 ລາ້ນໂດລາສະຫະລັດທີ່ ບໍລິສດັPNPCຈະໃຫ.້ ເບິ່ ງບົດລາຍງານຂອງChris Humphrey, “Devastating Laos dam collapse leads to deforestation of 
protected forests,” December 28, 2018,  https://news.mongabay.com/2018/12/devastating-laos-dam-collapse-leads-to-deforestation-of-protected-forests/; 
http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30357045. 
33ຢູ່ແຂວງອດັຕະປີ, ຜູລ້າຍງານພເິສດ ໄດຢ້້ຽມຢາມ ແຄມ້ຊົ່ ວຄາວສໍາລັບຜູລ້ອດຊີວດິ ຈາກການເພພງັຂອງເຂື່ ອນເສມີ ຂອງ ເຊປຽນ ເຊນໍາ້ນອ້ຍ 3 ແຫ່ງ ຄ:ື ຫາດຍາວ (598 ຄນົ), ຕະເມາະ

ຢອດ (ປະມານ 871 ຄນົ) ແລະ ດງົບານ (ປະມານ 1,394 ຄນົ) ເຊັ່ ນດຽວກັນກ່ໍໄປອກີບາ້ນໜຶ່ ງທີ່ ຖືກທໍາລາຍໂດຍການເພພງັດັ່ ງກ່າວ ຄ:ື ບາ້ນໃໝ່. ຍງັມີອກີ 2 ແຄມ້ ຄ:ື ດອນບຸກ (ປະມານ 

529 ຄົນ) ແລະ ປ່ິນດງົ (ປະມານ 355 ຄນົ).ຈາກຈໍານວນຄາດຄະເນທງັໝດົ3,747 ທີ່ ດໍາລງົຊີວດິຢູ່ 5 ແຄມ້, ປະມານ 1,500 ເຖິງ 1,700 ຄນົ ແມ່ນ ເດກັນອ້ຍອາຍຸລຸ່ມ 18 ປີ ແລະ 

1,792 ຄນົ ແມ່ນແມ່ຍງິ. 
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ຟັງເຖງິຄວາມເປັນຈງິທີ່ ກງົກນັຂາ້ມວ່າ ໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ (SEZs), ເມອືງທງັເມອືງ ໄດຮ້ບັການກໍ່ ສາ້ງໃນໄລຍະເວລາພຽງ

ສັນ້ໆ. 

 

ໃນຂະນະທີ່ ໄພພບິດັແບບນີ ້ ບ່ໍເຄຍີມປີະຫວດັມາກ່ອນໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ມນັກໍ່ ເປັນສິ່ ງສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິ ແນວໂນມ້ 

ໂດຍລວມ. ມນັເປັນບດົທດົສອບທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍຄວາມກຽມພອ້ມຂອງປະເທດ ຕ່ໍກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ເຊິ່ ງແນ່ນອນວ່າ 

ຈະນໍາມາເຊິ່ ງໄພພບິດັດາ້ນດນິຟາ້ອາກາດທີ່ ຍິ່ ງຮຸນແຮງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ມຜີນົສະທອ້ນຢ່າງບ່ໍສມົສ່ວນຕ່ໍປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມ 

ທຸກຍາກ, ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດໜອ້ຍທີ່ ສຸດໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນຜູທ້ີ່ ຂອ້ນຂາ້ງວ່າດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນເຂດສ່ຽງ. ມນັ

ຍງັກະຕຸນ້ການສນົທະນາທີີ່ ກໍາລງັສບືຕ່ໍມຢູ່ີ ກ່ຽວກບັ ຂະແໜງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ກະຕຸນ້ໃຫມ້ກີານທບົທວນຍຸດທະສາດຂອງ 

ລດັຖະບານ ສໍາລບັການບນັລຸການພດັທະນາເສດຖະກດິ ດວ້ຍການສາ້ງເຂື່ ອນ ແລະ ສົ່ ງອອກພະລງັງານໄຟຟາ້ໃຫປ້ະເທດໃກຄ້ຽງ 

ໃນຂງົເຂດພາກພືນ້ນີ.້ ຄວາມທະເຍທີະຍານທີ່ ຈະກາຍເປັນໝໍໄ້ຟຂອງພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ້ງໃຕ ້ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂອງ 

ລດັຖະບານ ຢ່າງໜອ້ຍກໍ່ ແມ່ນເປ້ົາໝາຍຂອງປີ 2017 ໃນການສາ້ງເຂື່ ອນໃຫໄ້ດຈໍ້ານວນ 100 ແຫ່ງ ຮອດປີ 2020ເບິ່ ງຄວ່ືາ ຍິ່ ງນບັ

ມືກ້ບັມບີນັຫາເພີ່ ມຂຶນ້. 

 

ຜນົກະທບົດາ້ນລບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍເປັນຜນົກະທບົທີ່ ເຮດັໃຫທຸ້ກຍາກລງົ ທີ່ ການສາ້ງເຂື່ ອນ ແລະ 

ການດໍາເນນີງານຂອງເຂື່ ອນສາມາດນໍາມານັນ້ ມກີານບນັທກຶຂໍມູ້ນເປັນລາຍລກັອກັສອນມາເປັນຢ່າງດແີລວ້ ແລະ ຈະບ່ໍນໍາ ມາລຶມ້

ຄນືອກີຢູ່ນີ.້34ຢູ່ດາ້ນເໜອືຂອງເຂື່ ອນເຊປຽນ ເຊນໍາ້ນອ້ຍ, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົກບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍໄປຢູ່ “ບາ້ນ ຍກົຍາ້ຍຈດັ

ສນັ” ເພື່ ອຫຼກີທາງໃຫແ້ກ່ການສາ້ງອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ຂອງເຂື່ ອນ 2 ອ່າງ. ເຂາົເຈົາ້ໄດຍ້ກົໃຫຟ້ັງເຖງິຄວາມອດັອັນ້ຕນັໃຈ ທີ່ ມາຮອດທຸກມືນ້ີ ້

ທຸກຄນົກໍ່ ລຶງ້ເຄຍີເປັນຢ່າງດແີລວ້ວ່າ ສໍາລບັຊຸມຊນົຍກົຍາ້ຍຈດັສນັໃນ ສປປ ລາວ ຜູທ້ີ່ ຖກືບງັຄບັໃຫ ້ ຍາ້ຍອອກຈາກທີ່ ດນິຂອງ

ເຂາົເຈົາ້ ເພື່ ອຫຼກີທາງໃຫແ້ກ່ ການນໍາໃຊ ້“ທີ່ ມຜີນົກໍາໄລ” ຫຼາຍກວ່ານັນ້ ວ່າ: ມກີານຫຸຼດລງົຫຼາຍຂອງ ເນືອ້ທີ່ ດນິປູກຝັງ, ບ່ໍສາມາດ

ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທີ່ ກນິໄດ ້ແລະ ທີ່ ເປັນຢາ ມາຈາກປ່າ, ການຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽບ ອາຫານ, ໜີສ້ນິ, ຂາດການປຶກສາຫາລ ື

ແລະ ການຊດົເຊຍີທີ່ ບ່ໍພຽງພໍ.  

 

ໃນໄລຍະນີ,້ ມນັບ່ໍເປັນທີ່ ຈະແຈງ້ວ່າ ໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ນໍາໄປສູ່ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ມຄີວາມໝາຍ. ໃນປີ 2017 ຂະແໜງ 

ໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ສາ້ງໄດລ້າຍຮບັຂອງລດັຖະບານ ກວມເອາົໜອ້ຍກວ່າ 1 ເປີເຊນັຂອງ GDP,35ແລະ ບນັດາເຂື່ ອນກໍ່ ສາ້ງວຽກ ເຮດັ

ງານທໍາໄດໂ້ດຍກງົຈໍານວນເລກັໜອ້ຍເທົ່ ານັນ້.36ໃນຂະນະທີ່ ຄໍາຕອບຂອງລດັຖະບານແມ່ນວ່າ ກໍາໄລຈໍານວນຫຼາຍນັນ້ ກໍ່ ຈະໄດມ້າ

ໃນທີ່ ສຸດ,ແຕ່ກໍ່ ມຄີວາມບ່ໍແນ່ນອນຫຼາຍກ່ຽວກບັຄາດຄະເນລະດບັຄວາມຕອ້ງການພະລງັງານໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ທີ່ ຈະນໍາເຂົາ້ຈາກ 

ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງກໍ່ ເຮດັໃຫເ້ປັນສິ່ ງທີ່ ບ່ໍສະຫຼາດ ທີ່ ຈະເອື່ ອຍອງີຫຼາຍເກນີໄປໃສ່ການຄາດຄະເນລ່ວງໜາ້ຍາວນານ ຄດືັ່ ງກ່າວ.37ຜນົ

ປະໂຫຍດທີ່ ຄາດຄະເນຈະໄດຮ້ບັ ຍງັຈໍາເປັນຕອ້ງໄດຊ້ັ່ ງຊາທຽບກບັຈໍານວນ ແລະ ປະເພດໜີສ້ນິ ທີ່ ປະເທດ ໄດກູ້ຢື້ມມາ ເພື່ ອສະ

ໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ຕ່າງໆ. ທະນາຄານໂລກ ໄດແ້ນະນໍາວ່າ ການລງົທນຶຂອງ ລດັ, ໂດຍສະເພາະທີ່ ສະ

ໜອງທນຶໂດຍເງນິກູ,້ ຕອ້ງໄດຈ້ດັບຸລມິະສດິຢ່າງລະມດັລະວງັ ແລະ ຕດັລງົໃນຂະແໜງພະລງັງານ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ “ສະຖານະການ

																																																								
34See, e.g., Baird, Ian & Shoemaker, Bruce & Manorom, Kanokwan, “The People and their River, the World Bank and its Dam: Revisiting the Xe Bang Fai 
River in Laos,” Development and Change 46, 2015, 1080-1105.Dead in the water: global lessons from the World Bank's model hydropower project in 
Laos, Shoemaker, B. and Robichaud, W. (Eds), University of Wisconsin Press, 2018.  
35ບດົລາຍງານຂອງອງົການກອງທຶນການເງນິສາກນົ (International Monetary Fund), “Lao People’s Democratic Republic : 2017 Article IV Consultation-Press 
Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Lao People’s Democratic Republic,” March 23, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/23/Lao-Peoples-Democratic-Republic-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-
and-45750 p. 38. 
36ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Lao PDR - Systematic Country Diagnostic: Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity,” March 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/983001490107755004/Lao-PDR-Systematic-Country-Diagnostic-Priorities-for-Ending-Poverty-and-Boosting-
Shared-Prosperity p. iv. 
37Cronin, Richard, Eyler, Brian, and Weatherby, Courtney, “Letters from the Mekong: A Call for Strategic Basin Wide Energy Planning in Laos,” October 
2016,https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Letters-Mekong-Call-Strategic-Basin-Energy-Planning-Laos.pdf p. 14. 
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ການສະສມົເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໜີສ້ນິ ເຮດັໃຫສ້ະຖານະພາບທາງການເງນິຂອງສາທາລະນປູະໂພກຂີຮ້າ້ຍລງົ ເຊິ່ ງສາມາດເພີ່ ມພາລະ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່ງບົປະມານເພີ່ ມຂຶນ້ອກີຫຼາຍ, ຖາ້ຕະຫຼາດທີ່ ຈ່າຍເງນິດຂີອງຂະແໜງພະລງັງານ ບ່ໍສາມາດຮບັປະກນັ

ໄດ.້”38 

 

ແຕ່ວ່າ, ເມື່ ອມາເຖງິອານາຄດົຂອງໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ການສນົທະນາທີ່ ຫຼາກຫຼາຍກບັພະນກັງານລະດບັອາວຸໂສ ກໍ່ ບ່ໍໄດໃ້ຫສ້ິ່ ງ ບົ່ ງ

ບອກເຖງິວ່າມກີານຄົນ້ຄດິຄນືໃໝ່ຢ່າງຈງິຈງັໃດໆ ກ່ຽວກບັ ຍຸດທະສາດພືນ້ຖານຂອງລດັຖະບານ. ທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ ງເຄຍີ ສະ

ໜບັສະໜູນການພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ມາແຕ່ຍາວນານ ໃນ ສສປ ລາວ, ກໍ່ ສບືຕ່ໍໃຫຄໍ້າແນະນໍາໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັ 

ໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ເຖງິແມ່ນວ່າ ມກີານວຈິານກ່ຽວກບັເຂື່ ອນຕວົແບບຂອງເຂາົເຈົາ້, ຄ:ື ນໍາ້ເທນີ 2, ຍງັບ່ໍເວົາ້ເຖງິ ການຈດັອດັດບັ

ປະເທດ ເປັນທ ີ 132 ໃນຈໍານວນ 180 ປະເທດ ອງີໃສ່ທດັສະນະກ່ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຕາມດດັຊະນ ີສາກນົ ດາ້ນຄວາມ

ໂປ່ງໄສ.39 

 

5. ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ 

 

ບດົບາດຍງິຊາຍ 

 

ແມ່ຍງິປະເຊນີການແບ່ງແຍກຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ ງມຜີນົສໍາຄນັຕ່ໍການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ. ຄະນະກໍາມະການ ແລະ 

ອງົການສ່ວນຫຼາຍ ລວມມຕີາງໜາ້ຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ພະນກັງານລດັກໍ່ ຍກົໃຫເ້ຫນັຢ່າງໄວວາ ເຖງິນະໂຍບາຍທີ່ ເປັນ ທາງ

ການ ວ່າດວ້ຍ ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ແຕ່ວທິກີານທີ່ ເປັນໜາ້ປະທບັໃຈ ແລະ ເປັນພຽງສນັຍາລກັໃນດາ້ນຮູບການເຫຼົ່ ານີ ້ ຕ່ໍ

ກບັວຽກງານດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມນັນ້ ກໍ່ ເຮດັໄດໜ້ອ້ຍຫຼາຍໃນຮບັປະກນັວ່າ ແມ່ຍງິໄດຖ້ກືຮວມເຂົາ້ໃນຂະບວນ 

ການຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ການຫາວທິີແກໄ້ຂ ຢ່າງມຄີວາມໝາຍ. ມກີລໍະນຍີກົເວັນ້ທີ່ ພົນ້ເດນັຈໍານວນໜຶ່ ງ, ແຕ່ການປະຊຸມກບັ ພາກ

ລດັ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກໍ່ ນໍາພາໂດຍຜູຊ້າຍ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ່ ໄດພ້ບົເຫນັກລິຍິາທ່າທາງທີ່ ສະແດງອອກເຖງິລກັສະນະທີ່ ຖຜູືຊ້າຍ ເປັນ

ໃຫຍ່ (patriarchal-ບດິາສດິທລິາດ) ໃນບນັດາຜູຊ້າຍຫຼາຍຄນົທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົ ຜູທ້ີ່ ມບີດົບາດໃນລະດບັການນໍາ. ເມື່ ອຖກື

ຖາມເຖງິວ່າ ຍອ້ນຫຍງັແມ່ຍງິຈຶ່ ງບ່ໍມຫຼີາຍກວ່ານີ ້ໃນຕໍາແໜ່ງການນໍາຂອງອໍານາດການປົກຄອງ, ພະນກັງານລະດບັອາວຸໂສຫຼາຍຢູ່

ຂັນ້ເມອືງ ທ່ານໜຶ່ ງບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ: “ແມ່ຍງິບ່ໍກາ້ຫານພໍ ທີ່ ຈະອອກມາຮບັເອາົຕໍາແໜ່ງການນໍາ, ເຂາົເຈົາ້ບ່ໍຢາກຮຽນຫຼາຍ ຫຼ ື ຢູ່

ໃນບດົບາດການນໍາຕາມປະເພນ.ີ” ພະນກັງານອກີທ່ານໜຶ່ ງຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ອະທບິາຍໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຟັງວ່າ ລດັຖະບານຢາກສົ່ ງເສມີ

ແມ່ຍງິ ແຕ່ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເຂາົເຈົາ້ຂຶນ້ກບັວ່າ ແມ່ຍງິ “ເຂັມ້ແຂງ” ຫຼາຍປານໃດ, ແລະ ຂຶນ້ກບັ “ຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍງິ ທີ່

ຈະເຮດັວຽກ, ທີ່ ຈະຮບັເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບ.” 

 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ມຄີວາມແຕກຕ່າງດາ້ນຍງິ-ຊາຍ ໃນກໍາບງັແຮງງານ, ແຕ່ໂດຍທົ່ ວໄປ ແມ່ຍງິກໍ່ ກວມເອາົ ຂັນ້ທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ ໃນຕະຫຼາດ 

ແຮງງານ ແລະ ມໜີາ້ໜອ້ຍກວ່າໃນຂະແໜງທີ່ ເປັນທາງການ (ແລະ ໃນຖນັແຖວທີ່ ມກີານສະໜອງການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ). 

ແມ່ຍງິກວມເອາົ 64 ເປີເຊນັຂອງກໍາມະກອນໃນສາຂາອາຊບີ “ລະດບັພືນ້ຖານ” ແລະ ກວມເອາົ 63 ເປີເຊນັຂອງສາຂາອາຊບີ ທີ່

ຈດັເປັນ ການບໍລກິານ, ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງ ແລະ ພະນກັງານຂາຍໃນຕະຫຼາດ, ໃນຂະນະທີ່ ຜູຊ້າຍ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນຫຼາຍ ໃນຖນັ

ແຖວລດັຖະກອນ, ວຊິາການ (ພະນກັງານລະດບັມອືາຊບີ) ແລະ ວຊິາການເຕກັນກິຕ່າງໆ.40 

																																																								
38ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “ 
Lao PDR economic monitor: safeguarding stability - an ongoing agenda: thematic section - how can farmers get more for their rice and consumers pay 
less?” June 2018,http://documents.worldbank.org/curated/en/418261529002464394/Lao-PDR-economic-monitor-safeguarding-stability-an-ongoing-
agenda-thematic-section-how-can-farmers-get-more-for-their-rice-and-consumers-pay-less p. 4. 
39ອງົການດາ້ນຄວາມໂປ່ງໄສສາກນົ (Transparency International), “Laos,” https://www.transparency.org/country/LAO. 
40UNDP, “Lao PDR: Gender Equality,” http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html. 
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ພາລະດາ້ນເວລາຂອງແມ່ຍງິຊນົນະບດົທີ່ ຕອ້ງເຮດັວຽກເຮອືນທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ ຈໍາກດັຄວາມສາມາດຂອງເຂາົເຈົາ້ບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິ 

ການຈາ້ງງານທີ່ ໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ມຄີວາມບ່ໍສະເໝພີາບດາ້ນການສກຶສາ ເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົໃຫ ້ ເປັນ

ການກດີຂວາງເຂາົເຈົາ້ບ່ໍໃຫສ້າມາດແຂ່ງຂນັກບັຜູຊ້າຍໄດ ້ໃນການຍາດແຍ່ງເອາົວຽກທີ່ ໃຊທ້ກັສະ ແລະ ທີ່ ໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງ ດກີວ່າ.41

ຄວົເຮອືນທີ່ ມແີມ່ຍງິເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ ແມ່ນທຸກຍາກແບບບ່ໍສມົສ່ວນ, ໂດຍມແີມ່ຍງິເຮດັວຽກຫຼາຍຊົ່ ວໂມງກວ່າ ແລະ ໄດສ້າ້ງ

ລາຍຮບັໂດຍສະເລ່ຍ ໄດໜ້ອ້ຍກວ່າ ຄວົເຮອືນທີ່ ມຜູີຊ້າຍເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົ.42 

 

ແມ່ຍງິມໜີາ້ຢູ່ໃນກໍາມະການສູນກາງພກັໜອ້ຍ, ແລະ ທງັຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງລະດບັຕ່ໍາກວ່າໃນຖນັແຖວຂອງພກັ.43ອງີຕາມ ສະຫະພນັ

ແມ່ຍງິລາວ, ໃນຈໍານວນສະມາຊກິຂອງຄະນະກໍາມະການສູນກາງພກັ ຈໍານວນ 69 ທ່ານນັນ້ ມແີມ່ຍງິ 7 ທ່ານ, ມແີຕ່ 10 ປາຍ

ເປີເຊນັເທົ່ ານັນ້.44ມແີມ່ຍງິໜອ້ຍກວ່າ 3 ເປີເຊນັທີ່ ເປັນນາຍບາ້ນ,45ແລະ ໃນປີ 2012 ແມ່ຍງິກວມເອາົ ພຽງແຕ່ 5 ເປີເຊນັ ຂອງສະ

ຖາບນັທີ່ ຕດັສນິບນັຫາ (ນອກຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ ງມອີດັຕາສ່ວນແມ່ຍງິທີ່ ສູງກວ່າ ຄກືວມເອາົ 27.5 ເປີເຊນັ).46ຊ່ອງຫວ່າງ 

ແມ່ນມຫຼີາຍສະເພາະ ສໍາລບັແມ່ຍງິໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນນອ້ຍ, ຜູທ້ີ່ ຍິ່ ງຖກືຈໍາກດັ ຫຼາຍກວ່າ ຈາກອຸປະສກັ

ດາ້ນວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົຕາມຮດີຄອງປະເພນເີດມີ ເຊິ່ ງສາມາດເກອືດຫາ້ມແມ່ຍງິບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິ ການສກຶສາ, ເຂົາ້ເຖງິກດິຈະກໍາ

ທາງສງັຄມົ ແລະ ກໍາຈະກໍາພນົລະເມອືງຕ່າງໆ ຫຼ ືເຂົາ້ເຖງິຕ່ໍາແໜ່ງການນໍາຕ່າງໆ.47 

 

ຊື່ ຫວ່າງທາງດາ້ນການສກຶສາຍງັຄງົສບືຕ່ໍມຢູ່ີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັການສກຶສາຂັນ້ສູງ, ເຊິ່ ງມເີດກັຍງິ 66 ຄນົ ເຂົາ້ຮຽນ 

ຊັນ້ມດັທະຍມົ ໃນຂະນະທີ່ ເດກັຊາຍທຸກໆຄນົໃນຈໍານວນ 100 ຄນົ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ “ຄວົເຮອືນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ”48ໄດເ້ຂົາ້

ຮຽນ ແລະ ຍງັມຊ່ີອງຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນການຮູໜ້ງັສ ືລະຫວ່າງ ຍງິ ແລະ ຊາຍ 14 ເປີເຊນັ.49ໃນຈໍານວນຄນົຜູທ້ີ່  ບ່ໍເຄຍີເຂົາ້

ໂຮງຮຽນເລຍີ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເດກັຍງິ,50ແລະ ແມ່ຍງິກໍ່ ມແີນວໂນມ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ ຈະໃຫຢູ່້ເຮອືນ ຍອ້ນຄວາມເປັນຫວ່ງ ເປັນໄຍດາ້ນ

ຄວາມປອດໄພ (ໂດຍສະເພາະຖາ້ຫາກວ່າ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຫາກຢູ່ໄກ) ຫຼ ືເພື່ ອເປັນແຮງງານເດກັ ແລະ ຮບັຜດິຊອບເຮດັວຽກ

ເຮອືນ ຫຼ ືຍອ້ນມກີານແຕ່ງງານແຕ່ຍງັອາຍຸນອ້ຍ.51 

 

ແມ່ຍງິທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດລ້ມົນໍາ ໃນບາ້ນ ແລະ ໃນແຄມ້ ມແີນວໂນມ້ໜອ້ຍຫຼາຍທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ໄດຮ້ບັການປຶກສາ 

ຫາລນໍືາກ່ຽວກບັການຕດັສນິໃຈທີ່ ສໍາຄນັກ່ຽວກບັຊວີດິການເປັນຢູ່, ລວມທງັການຊດົເຊຍີການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ຫຼ ືການຊ່ວຍເຫຼືອຶ 

ບນັເທາົທຸກຈາກໄພພບິດັ. ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນ, ເຊິ່ ງມໜີາ້ທີ່ ເປັນກນົໄກເຄິ່ ງຕຸລາການ ໃນຫຼາຍໆບາ້ນ ປະກດົວ່າ ມຜູີ ້

ຊາຍກວມອໍານາດສູງກວ່າ ແຕ່ພດັເປັນຄະນະທີ່ ຈດັການກບັຄະດທີີ່ ອ່ອນໄຫວຕ່າງໆ ລວມທງັ ຄະດຂີົ່ ມຂນືທີ່ ກໍ່ ມຂີຶນ້ເລືອ້ຍໆ. 

																																																								
41ບດົລາຍງານຂອງສະມາຄົມເພື່ ອພັດທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ການສຶກສາດາ້ນກົດໝາຍ (Association for Development of Women and Legal Education), “Capacity 
Assessment Report: CEDAW Implementation in Lao PDR,” June 2016, http://adwlelaos.org/wp-content/uploads/2017/09/SRP001_Cedaw-
Assessment_EF-14-07-2016-ENG.pdf. 
42ບດົຂອງສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, “Lao PDR Gender Profile,” 2018, 
http://www.directoryofngos.org/ingo2/a/download?id=document2289&field=file&notetype=document&file=TGFvIFBEUiBHZW5kZXIgUHJvZmlsZV9
GaW5hbCBWZXJzaW9uIDEyLjYuMjAxOC5wZGY. 
43Bertelsmann Stiftung, “BTI 2018 | Laos Country Report,” bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LAO/. 
44ການປະຊຸມກບັສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວໃນເດອືນມີນາວັນທ ີ25, 2019. 
45US Department of State, “Laos 2017 Human Rights Report,” https://www.state.gov/documents/org`anization/277337.pdf. 
46UNDP, “Lao PDR: Gender Equality,” http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html. 
47Underrepresented Nations and Peoples Organization, “Alternative Report Submitted to the UN Committee on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women Lao People’s Democratic Republic,” October 4, 2018, https://unpo.org/article/21143. 
48UNDP, “Lao PDR: Gender Equality,” http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html. 
49ບດົລາຍງານຂອງສະມາຄົມເພື່ ອການພັດທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ການສຶກສາດາ້ນກົດໝາຍ (ADWLE), “Capacity Assessment Report – CEDAW Implementation in Lao PDR, 
June 2016. 
50ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 46. 
51UNDP, “Lao PDR: Gender Equality,” http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html. 
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ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ ງໃນບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ອາຊບີຕາເວນັອອກສຽ້ງໃຕ ້ ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນຊນົເຜົ່ າ. ລດັຖະທໍາ

ມະນນູ ໃຫນ້ຍິາມປະເທດວ່າ ເປັນລດັທີ່ ມຫຼີາຍຊນົເຜົ່ າ, ໂດຍມຄີວາມສະເໝພີາບກນັຂອງທຸກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ. ແຕ່ວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ 

ຍງັຄງົກະຈກຸຢູ່ໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ (ທີ່ ບ່ໍແມ່ນກຸ່ມພາສາ ລາວ-ໄຕ), ຜູທ້ີ່ ມອີດັຕາການສກຶສາຕ່ໍາກວ່າ, ທີ່ ມພີືນ້ຖານອາໄສ

ການຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີກວ່າ.52ລດັຖະບານຮບັຮູຢ່້າງເປັນທາງການວ່າ ມຊີນົເຜົ່ າ 49ກຸ່ມ, ໃນ

ຂະນະທີ່ ການຄາດຄະເນເອກະລາດ ລະບຸຈໍານວນວ່າມຫຼີາຍກວ່າ 200.53 

 

ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ກວມເອາົ 45 ເປີເຊນັຂອງພນົລະເມອືງ.54ເຂາົເຈົາ້ປະເຊນີກບັອດັຕາຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສູງກວ່າ,55ສ່ວນ

ຫຼາຍກໍ່ ຈະເຮດັການຜະລດິກະສກິໍາແບບພໍກຸມ້ກນິ, ແບບເຄິ່ ງ-ຄງົທີ່  ຫຼ ືເອີນ້ວ່າການເຮດັໄຮ່, ສ່ວນຫຼາຍດໍາລງົຊວີດິຢູ່ເຂດ ທີ່ ມກີານ

ບໍລກິານທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຈໍາກດັ ແລະ ອາດບ່ໍເວົາ້ພາສາລາວ.56ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານ ໂລກ 2017 

ຄົນ້ພບົວ່າຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ຕາມຫຼງັເຜົ່ າສ່ວນໃຫຍ່ ລາວ-ໄຕ ຢູ່ໃນດາ້ນເສດຖະກດິທຸກລະດບັ: ຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ທີ່ ທຸກຍາກ 

ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ຂີຮ້າ້ຍກວ່າເຜົ່ າລາວ-ໄຕທີ່ ທຸກຍາກ, ແຕ່ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍທີ່ ຖວ່ືາເປັນຜູຮ້ັ່ ງມແີລວ້ ກໍ່ ຍງັທຸກກວ່າເຜົ່ າ

ລາວ-ໄຕ ທີ່ ຮັ່ ງມ.ີ57ເຂາົເຈົາ້ມກີານເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ຈໍາກດັກວ່າ,58ມອີດັຕາການສກຶສາທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ ແລະ ມກີານເຂົາ້

ເຖງິນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂາພບິານໃນອດັຕາສ່ວນທີ່ ໜອ້ຍກວ່າ. ຕວົຢ່າງ: ເປີເຊນັຂອງຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ທີ່ ອາໄສ ນໍາ້ທີ່ ບ່ໍທນັໄດຮ້ບັ

ການປັບປຸງ ຫຼ ືນໍາ້ອອກບ່ໍ (unimproved or surface water) ແມ່ນຢູ່ 20 ຫາ 32.5 ເປີເຊນັ, ທຽບກບັ 8.5 ຂອງກຸ່ມລາວ-

ໄຕ. ແລະໃນຂະນະທີ່ ມກຸ່ີມລາວ-ໄຕພຽງ 13.9 ເປີເຊນັ ທີ່ ບ່ໍໃຊວ້ດິຖ່າຍ ແຕ່ໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ແມ່ນສູງເຖງິ ລະຫວ່າງ 

30.3 ຫາ 46.3 ເປີເຊນັ.59 

 

ທີ່ ສໍາຄນັ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ແລະ ກຸ່ມເຜົ່ າສ່ວນໃຫຍ່ ລາວ-ໄຕ ບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະ 

ອະທບິາຍໄດຢ່້າງເຕມັສ່ວນວ່າເປັນຍອ້ນຄວາມແຕກຕ່າງທາງດາ້ນຄຸນລກັສະນະຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຂະໜາດຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າ 

ຫຼ ື ຍອ້ນການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ຈໍາກດັກວ່າ; ແຕ່ກໍ່ ມສີິ່ ງບົ່ ງບອກຕວົຈງິແທວ່້າ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ 

ລດັຖະບານບ່ໍເອືອ້ອໍານວຍຕ່ໍຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ.60 

																																																								
52ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Lao Poverty Policy Brief: Taxonomy of the Poor and Its Usefulness in Policy Design,” December 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/114211505815281554/pdf/119794-WP-taxonomy-PovertyReport-PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-
ENGLAOfinal.pdf p. 3. 
53ອງົການສາກນົເພື່ ອກຸ່ມສິດທິຂອງຊົນເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ (Minority Rights Group International), “Laos,” https://minorityrights.org/country/laos/. 
54Ian Baird, Translocal assemblages and the circulation of the concept of “indigenous peoples” in Laos, Political Geography 46 (2015) 54-64; World 
Population Review, “Laos Population 2019,”  http://worldpopulationreview.com/countries/laos-population/; Minority Rights Group International, “Laos,” 
https://minorityrights.org/country/laos/; World Population Review, “Laos Population 2019,” http://worldpopulationreview.com/countries/laos-population/. 
55ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ “Lao Poverty Policy Brief: Why Are Ethnic Minorities Poor?,” 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/501721505813643980/pdf/119793-WP-PovertyReport-PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-ENGLAOFinal.pdf p. 4. 
56Elizabeth King and Dominique van de Walle, “Indigenous Peoples, Poverty and Development, Chapter 7: Laos,” March 2010, 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINDPEOPLE/Resources/407801-1271860301656/Chapter_7_Laos.pdf p. 2. 
57ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ “Lao Poverty Policy Brief: Why Are Ethnic Minorities Poor?,” 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/501721505813643980/pdf/119793-WP-PovertyReport-PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-ENGLAOFinal.pdf p. 4. 
58ການພດັທະນາແບບເປີດກວາ້ງ (Open Development), “Laos: Ethnic Minorities and Indigenous People,” October 5, 2018, 
https://laos.opendevelopmentmekong.net/topics/ethnic-minorities-and-indigenous-people/. 
59ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດລາວ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝີາຍສງັຄົມລາວII: ບົດລາຍງານສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017,” June 2018, https://www.lsb.gov.la/wp-
content/uploads/2018/10/Lao-Social-Inndicator-Survey-Lsis-II-2017_EN.pdf p. 333. 
60ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Poverty Profile in Lao PDR,” 2014, http://documents.worldbank.org/curated/en/868521467998508506/pdf/100120-WP-
P146141-PUBLIC-Box393225B-Poverty-Profile-in-Lao-PDR-publication-version-12-19-14.pdf p. 14; World Bank, “Lao PDR Poverty Policy Notes: 
Drivers of Poverty Reduction in Lao PDR,” October 2015, http://documents.worldbank.org/curated/en/590861467722637341/pdf/101567-
REPLACENENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-Policy-Notes-Drivers-of-Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf p. 23. 
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ຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ມກີານເຂົາ້ເຖງິໂຮງຮຽນທີ່ ຈໍາກດັ, ເຊິ່ ງມພີຽງແຕ່ 5 ເປີເຊນັ ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນບາ້ນທີ່ ມ ີໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ 

ປາຍ, ທຽບກບັ 16 ເປີເຊນັຂອງກຸ່ມລາວ-ໄຕ.61ສາມສບິສີ່ ເປີເຊນັ ຂອງຊນົລາວ-ໄຕ, ແລະ ມພີຽງ 15 ເປີເຊນັມກີານສກຶສາ ລະດບັ

ມດັທະຍມົສມົບູນ ທຽບກບັ ກຸ່ມລາວ-ໄຕ ທີ່ ມເີຖງິ 60 ເປີເຊນັ.62 

 

ສໍາລບັເດກັນອ້ຍ ຈາກຄອບຄວົຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ຜູທ້ີ່ ອາດບ່ໍເວົາ້ພາສາລາວຢູ່ເຮອືນ, ການຢືນຢັນຂອງລດັຖະບານລາວ ທີ່ ເນັນ້ໜັ

ກໃຫ ້ ພາສາລາວ ເປັນພາສາດຽວທີ່ ໃຊໃ້ນການສດິສອນນັນ້ ເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍຊນົເປ່ົາສ່ວນໜອ້ຍ ຢູ່ໃນສະຖານະການ ດອ້ຍ

ໂອກາດ.63ໃນຂະນະທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ເຂາົເຈົາ້ບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະຄາດຫວງັວ່າຈະ ສະໜອງການ

ສກຶສາເປັນ 50 ພາສາໄດ,້ ແຕ່ນັນ້ກໍ່ ບ່ໍຄວນຈະສະກດັກັນ້ໂອກາດບ່ໍໃຫຄູ້ອາຈານທີ່ ມາຈາກຊຸມຊນົຊນົເຜົ່ າ ສ່ວນໜອ້ຍນັນ້ 

ສາມາດນໍາໃຊພ້າສາຂອງຕນົໃນການຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັນອ້ຍທີ່ ມາຈາກຊຸມຊນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດຢູ່ແລວ້ນັນ້ ບ່ໍໃຫຖ້ກືປະຖິມ້ໄວ ້

ເບືອ້ງຫຼງັ. ກະຊວງບອກວ່າ ມໂີຮງຮຽນສະເພາະ 23 ແຫ່ງ ທີ່ ສອນເດກັຈາກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ໃຫກ້າຍເປັນຄູ, ແຕ່ເຂາົເຈົາ້ຈະ

ສອນແຕ່ເປັນພາສາລາວເທົ່ ານັນ້.64 

 

ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການແຈກຢາຍທີ່ ດນິ ກໍ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົທີ່ ບ່ໍສມົສ່ວນຕ່ໍຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ແລະ ການໃຫສໍ້າປະທານ ທີ່ ດນິ

ແກ່ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ໃນອຸດສາຫະກໍາໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົນ້ໄມ ້ສົ່ ງຜນົກະທບົທີ່

ສໍາຄນັຕ່ໍກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ເຊິ່ ງເປັນການສົ່ ງຜນົກະທບົຜ່ານການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ໂດຍປາສະຈາກ ການປຶກສາຫາລ ືຫຼ ືການຊດົ

ເຊຍີຢ່າງພຽງພ.ໍ65ຍອ້ນຄວາມແຕກຕ່າງດາ້ນພາສາ ແລະ ອດັຕາສ່ວນການມກີານສກຶສາ ທີ່ ຕ່ໍາກວ່າ, ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ອາດບ່ໍ

ເຂົາ້ໃຈເຕມັສ່ວນເຖງິສດິທຕ່ໍິທີ່ ດນິຂອງເຂາົເຈົາ້ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງສນັຍາທີ່ ໄດເ້ຊນັ.66 

 

ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າບາງກຸ່ມ ກໍ່ ຮຽກຮອ້ງສະຖານະພາບທີ່ ເປັນຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ. ໃນຂະນະທີ່ ບດົລາຍາງນນີ ້ ບ່ໍແມ່ນສະພາບການທີ່  ເໝາະ

ສມົ ສໍາລບັການແກໄ້ຂຂໍຮ້ຽກຮອ້ງນີ,້ ສະຖານະພາບແບບນີ ້ ຈະປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັສດິທເິພີ່ ມເຕມີພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ ສາກນົ, 

ລວມທງັວ່າບ່ໍຈໍາເປັນຕອ້ງມກີານຍນິຍອມກ່ອນ ແລະ ການຍນິຍອມໂດຍມຂໍີມູ້ນແລວ້ ສໍາລບັນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ. 

ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ລດັຖະບານກໍ່ ປິດການສນົທະນາດັ່ ງກ່າວ, ເຊິ່ ງຢືນຢັນວ່າ ບ່ໍມກຸ່ີມຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ຫຼ ືກຸ່ມ ສ່ວນໜອ້ຍ ໃນ ສປປ 

ລາວ ແລະ ທຸກກຸ່ມຊນົເຜົ່ າແມ່ນເທົ່ າທຽມກນັ. ວທິກີານຄດືັ່ ງກ່າວ ລົມ້ເຫຼວທີ່ ຈະຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມ ແຕກຕ່າງທີ່ ແທຈ້ງິ ລະຫວ່າງ

ບນັດາກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ ຫຼ ືທີ່ ຈະແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ວ່າ ການປົກປ້ອງທີ່ ມ ີພາຍໃຕກ້ດົໝາຍສາກນົ ສໍາລບັ ປະຊາຊນົເຜົ່ າພືນ້ເມອືງ ໃນຕວົຈງິ

ແລວ້ຄວນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນານໍາໃຊ.້ 

 

																																																								
61World Bank “Lao Poverty Policy Brief: Why Are Ethnic Minorities Poor?,” 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/501721505813643980/pdf/119793-WP-PovertyReport-PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-ENGLAOFinal.pdf p. 
10. 
62ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ “Lao Poverty Policy Brief: Why Are Ethnic Minorities Poor?,” 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/501721505813643980/pdf/119793-WP-PovertyReport-PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-ENGLAOFinal.pdf p. 9. 
63Understanding Children's Work, “Understanding Children's Work and Youth Employment Outcomes in Laos,” 2014, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/587261545112094976/pdf/133003-WP-v1-PUBLIC-ADD-SERIES-see-103603-Laos-Summary-child-labour-
youth-employment20140109-131624.pdf p. 7. 
64ການປະຊຸມກບັກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ, ເດອືນມີນາ25, 2019. 
65ການເຄື່ ອນໄຫວເພື່ ອສດິທມິະນຸດຂອງລາວແລະອງົການສາກນົເພື່ ອສດິທມິະນຸດ (Lao Movement for Human Rights and International Federation for Human Rights), 
“Shadow report to United Nations Human Rights Committee 123rd session,” https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh-
lmhr_joint_shadow_report_ccpr_123__lao_pdr_june_2018.pdf  p. 16; Christophe Golay, “Identifying and Monitoring Human Rights Violations Associated 
with Large-Scale Land Acquisitions,” 2015, https://journals.openedition.org/poldev/2050. 
66ການພດັທະນາແບບເປີດກວາ້ງ, “Laos: Ethnic Minorities and Indigenous People,” October 5, 2018, https://laos.opendevelopmentmekong.net/topics/ethnic-
minorities-and-indigenous-people/. 
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ລດັຖະບານໄດຍ້ກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານປະຊາຊນົ, ລວມທງັຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍ ເພື່ ອເຕົາ້ໂຮມບາ້ນນອ້ຍເປັນບາ້ນໃຫຍ່ ໃນເຂດຫ່າງໄກ 

ສອກຫຼກີ. ແຕ່ຍງັມຫຼີກັຖານຢັງ້ຢືນວ່າ ບາດກາ້ວເຫຼົ່ ານີ ້ ເຮດັໃຫສ້ະຫວດັດກີານຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍນັນ້ ຂີຮ້າ້ຍລງົ ຍອ້ນ 

ວ່າດນິໃນເຂດຍກົຍາ້ຍໄປນັນ້ບ່ໍເໝາະສມົ ແລະ ຂາດການສະໜບັສະໜູນໃນການດດັປັບໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມໃໝ່. ບາງ

ຄນົກໍ່ ຖກົຖຽງວ່າ ໂຄງການເຫຼົ່ ານີ ້ໃນຕວົຈງິແລວ້ກໍ່ ເລັ່ ງໄປໃສ່ເຮດັໃຫຊ້ນົເຜົ່ າສ່ວນໜອ້ຍຄຸນ້ເຄຍີກບັວດັທະນາທໍາລາວ-ໄຕ, ຫຼາຍ

ກວ່າທີ່ ຈະປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂການດໍາລງົຊວີດິ.67 

 

ເດກັນອ້ຍ 

 

ສປປ ລາວ ບ່ໍໄດພ້ະຍາຍາມຢ່າງພຽງພໍເທື່ ອ ທີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ດກັນອ້ຍສາມາດອອກຈາກວງົຈອນຄວາມທຸກຍາກໄດ.້ ເມື່ ອປາສະຈາກ 

ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການສະໜບັສະໜູນທາງສງັຄມົຢ່າງພຽງພໍ, ເດກັນອ້ຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ, 

ແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ຫຼ ືເຮດັວຽກເພື່ ອຊ່ວຍຄອບຄວົຂອງເຂາົເຈົາ້. ອງີຕາມອງົການ UNICEF ເຊິ່ ງເປັນຕວົເລກທີ່ ໜາ້ຕກົໃຈ 

ຄ ື 88 ເປີເຊນັຂອງເດກັນອ້ຍ ໃນ ສປປ ລາວ ເຄຍີປະເຊນີການຂາດແຄນຮູບແບບໃດໜຶ່ ງ ເຊິ່ ງມຜີນົຕາມມາທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ຕ່ໍ 

ຜະລດິຕະພາບ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມໃນສງັຄມົໃນໄລຍະຍາມຕະຫຼອດຊວີດິ.68ລະດບັຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນການເຮດັວຽກ ແມ່ນ

ສູງຫຼາຍ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ໂດຍມ ີ75 ເປີເຊນັຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ.69 

 

ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ແມ່ນປະກດົມຫຼີາຍ ໃນ ສປປ ລາວ: ໃນກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ, ມ ີ32.7 ເປີເຊນັຂອງແມ່ຍງິ ແລະ 

10.8 ເປີເຊນັ ຂອງ ຜູຊ້າຍ ແຕ່ງງານຕອນອາຍຸບ່ໍທນັຮອດ 18 ປີ ແລະ 7.1 ເປີເຊນັຂອງແມ່ຍງິ ແລະ 1.8 ເປີເຊນັ ຂອງ ຜູຊ້າຍ ທີ່

ແຕ່ງງານກ່ອນອາອຸ 15 ປີ.70ໃນກຸ່ມທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ, 47 ເປີເຊນັຂອງແມ່ຍງິ ອາຍຸ 20-49 ປີ ແຕ່ງງານອາຍຸບ່ໍທນັຮອດ 18 ປີ, 

ທຽບກບັ 16 ເປີເຊນັໃນກຸ່ມທີ່ ຮັ່ ງມທີີ່ ສຸດ.71ການຖພືາແຕ່ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ກໍ່ ສູງເຊັ່ ນກນັ, ເຊິ່ ງມ ີ18 ເປີເຊນັຂອງແມ່ຍງິ ອາຍຸ 20-24 

ປີ ເກດີລູກກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ. ການຖພືາແຕ່ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ແມ່ນເກດີຂຶນ້ໃນກຸ່ມຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ສຸດຫຼາຍກວ່າ ຢ່າງນອ້ຍ 9 ທບົ.72ຜນົທີ່

ຕາມມາຂອງການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ອາດຮາ້ຍແຮງໄດ ້ແລະ ເປັນຜນົໄລຍະຍາວຕະຫຼອດຊວີດິ: ເດກັຍງິ 3 ຄນົໃນຈໍານວນ 

4 ຄນົ ທີ່ ແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍງັນອ້ຍ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ, ບ່ໍຈບົ ຫຼ ື ຕກົໄປນໍາຫຼງັຄນົອື່ ນ.73 

 

ສປປ ລາວ ຫາ້ມໃຊແ້ຮງງານເດກັ ຕ່ໍາກວ່າອາຍຸ 14 ປີ ແຕ່ອງີຕາມການສໍາຫຼວດແຮງງານເດກັ ແລະ ກໍາລງັແຮງງານ ມເີດກັນອ້ຍ  

71,000 ຄນົທີ່ ອາຍຸ 6-13 ປີ (6.5 ເປີເຊນັ ກຸ່ມອາຍຸນີ)້ ເຮດັວຽກ ແລະ ມເີດກັນອ້ຍອກີຈໍານວນ 190,000 ຄນົ ທີ່ ອາຍຸ 14-17 ປີ 

																																																								
67Elizabeth King and Dominique van de Walle, “Indigenous Peoples, Poverty and Development, Chapter 7: Laos,” March 2010, 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINDPEOPLE/Resources/407801-1271860301656/Chapter_7_Laos.pdf p. 3. 
68ບດົລາຍງານຂອງອງົການUNICEF ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, “SDGs and Children: Measuring Progress on Child Wellbeing in Lao PDR,” 
preliminary report 2018, p. 12. 
69Understanding Children's Work, “Understanding Children's Work and Youth Employment Outcomes in Laos,” 2014, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/587261545112094976/pdf/133003-WP-v1-PUBLIC-ADD-SERIES-see-103603-Laos-Summary-child-labour-
youth-employment20140109-131624.pdf p. 9. 
70ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດລາວ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝີາຍສງັຄົມລາວII: ບົດລາຍງານສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017, 
https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 20. 
71ການສໍາຫຼວດດດັຊະນີດາ້ນສງັຄມົຂອງລາວຄັງ້ທIີI: ບດົລາຍງານສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017, https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 57. 
72ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດລາວ, ການສໍາຫຼວດດັດຊະນໝີາຍສງັຄົມລາວII: ບົດລາຍງານສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017, 
https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 24. 
73ບດົລາຍງານຂອງອງົການUNICEF ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶຂອງລາວ, “SDGs and Children: Measuring Progress on Child Wellbeing in Lao PDR,” 
preliminary report 2018, p. 70. 
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(ປະມານ 35 ເປີເຊນັ ຂອງກຸ່ມອາຍຸນີ)້ ເຮດັວຽກ.74ອງົການ UNICEF ຄົນ້ພບົໃນປີ 2018 ວ່າ ປະມານ 25 ເປີເຊນັ ຂອງ ເດກັ

ອາຍຸ 5-17 ປີ ຕກົຢູ່ໃນສະພາບການເຮດັວຽກທີ່ ອນັຕະລາຍ.75ການຂາດການປົກປ້ອງທາງດາ້ນສງັຄມົ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ ສໍາຄນັ ທີ່

ພາໃຫມ້ປີະກດົການໃຊແ້ຮງງານເດກັ, ຍອ້ນວ່າ ມນັໝາຍເຖງິວ່າ ບນັດາຄອບຄວົຕອ້ງຫນັໜາ້ໄປຫາລູກຂອງເຂາົເຈົາ້ ໃນເວລາທີ່  ມີ

ຄວາມຈໍາເປັນທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ໃນກໍລະນທີີ່ ມກີານຕກົຕ່ໍາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.  

 

ຜນົກະທບົຂອງແຮງງານເດກັ ແມ່ນມກີານບນັທກຶໄວເ້ປັນຢ່າງດີ — ມນັສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມດອ້ຍ 

ໂອກາດທາງສງັຄມົ, ຫຸຼດທ່າແຮງຂອງເດກັນອ້ຍລງົ ແລະ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍການຈາ້ງງານຂອງເດກັນອ້ຍ ແລະ ຮູບແບບການ ເຮດັ

ວຽກຫາລາຍໄດໄ້ປຕະຫຼອດຊວີດິ. ເດກັນອ້ຍ ຜູທ້ີ່ ເຮດັວຽກ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າມອີດັຕາການຂາດແຄນ ໃນທຸກຂງົເຂດ ສູງກວ່າ, 

ລວມທງັໃນຂງົເຂດດາ້ນການສກຶສາ. ເດກັນອ້ຍ ທີ່ ໃຊແ້ຮງງານເດກັ ມແີນວໂນມ້ທີ່ ບ່ໍເຂົາ້ຮຽນ, ບ່ໍຮຽນຈບົ ຫຼ ື ບ່ໍບນັລຸຜນົໃນ

ໂຮງຮຽນ ຫຼາຍກວ່າເຖງິສອງທບົ.76 

ແຮງງານເດກັ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍພືນ້ຖານແລວ້ແມ່ນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ໃນຂງົເຂດກະສກິໍາ ໂດຍມກີານຈ່າຍຄ່າຈາ້ງຕ່ໍາ ແລະ 

ເຮດັວຽກຫຼາຍຊົ່ ວໂມງ. ໃນກຸ່ມເດກັອາຍຸ 6-13 ປີ, ມ ີ97 ເປີເຊນັ ເຮດັວຽກໃນຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ 88 ເປີເຊນັ ເປັນແຮງງານ

ຂອງຄອບຄວົທີ່ ບ່ໍໄດຄ່້າຈາ້ງ. ເດກັນອ້ຍທີ່ ເຮດັວຽກ ທີ່ ມອີາຍຸ 6-13 ເປີ ບນັທກຶວ່າເຮດັວຽກຫຼາຍກວ່າ 40 ຊົ່ ວໂມງ ຕ່ໍອາທດິ.77 

 
ຄວາມທຸກຍາກໃນຊນົນະບດົ 

 

ປະຊາຊນົຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະພບົກບັຜນົກະທບົຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຫຼາຍກວ່າ. ໃນຂະນະທີ່  ລກັສະນະຕວົຈງິ 

ຂອງປະຊາກອນຊາວຊນົນະບດົ ທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຕວົຈງິ, ລດັຖະບານບ່ໍສາມາດ ທີ່ ຈະ

ຍອມແພ ້ທີ່ ຈະຊອກຫາວທິພີະຍາຍາມສະໜອງໃຫຊຸ້ມຊນົຊນົນະບດົ ມກີານເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ ແລະ ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ທີ່ ສະເ

ໝພີາບກນັ ໂດຍການປ່ອຍໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມສີະຖານະພາບເປັນຊນົຊັນ້ລະດບັສອງ ຫຼ ືຜກັດນັໃຫມ້ກີານເຕົາ້ໂຮງທີ່ ມບີນັຫາ ຫຼ ືໃຫມ້ີ

ໂຄງການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານ. ໃນປີ 2012/2013 ເຂດຊນົນະບດົກວມເອາົ 71 ເປີເຊນັຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງຊນົນະບດົ ແມ່ນ 4 ທບົຂອງເຂດຕວົເມອືງ.78ຄວາມທຸກຍາກຂອງຊນົນະບດົ ຍງັຫຸຼດລງົຊາ້ກວ່າ ໃນເຂດຕວົເມອືງ ໃນຊຸມ

ປີມ່ໍໆມານີ,້ ເຊິ່ ງຄວາມທຸກຍາກແມ່ນລວມສູນຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ. ຜູທຸ້ກຍາກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຄ ື 88 ເປີເຊນັ ແມ່ນຜູທ້ີ່ ຢູ່ເຂດ

ຊນົນະບດົ ໃນປີ 2012/2013, 6 ສູງກວ່າໃນປີ 2007/2008.79 

 

ຊບັພະຍາກອນຈາກຊບັສນິຂອງສ່ວນລວມ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນທີ່ ສໍາຄນັຂອງການຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽບອາຫານ ໃນເຂດ 

ຊນົນະບດົ, ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ໃນຄວາມທຸກຍາກ. ການສໍາປະທານທີ່ ດນິສໍາລບັການເຮດັກະສກິໍາ ແລະ ການປູກໄມ,້ ການຂຸດຄົນ້ 

ແຮ່ທາດ, ການຜະລດິໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ແລະ ໂຄງການສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ໄດເ້ຮດັໃຫສ້ະພາບການຄໍາ້ປະກນັສະບຽບອາຫານ ຮາ້ຍ

																																																								
74Understanding Children's Work, “Understanding Children's Work and Youth Employment Outcomes in Laos,” 2014, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/587261545112094976/pdf/133003-WP-v1-PUBLIC-ADD-SERIES-see-103603-Laos-Summary-child-labour-
youth-employment20140109-131624.pdf p. 2. 
75ບດົລາຍງານຂອງອງົການUNICEF ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, “SDGs and Children: Measuring Progress on Child Wellbeing in Lao PDR,” 
preliminary report 2018, p. 70. 
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preliminary report 2018, p. 70. 
77Understanding Children's Work, “Understanding Children's Work and Youth Employment Outcomes in Laos,” 2014, 
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78ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 33. 
79ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Poverty Profile in Lao PDR,” 2014, http://documents.worldbank.org/curated/en/868521467998508506/pdf/100120-WP-
P146141-PUBLIC-Box393225B-Poverty-Profile-in-Lao-PDR-publication-version-12-19-14.pdf p. 9. 
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ແຮງລງົ ໂດຍການຍດຶເອາົທີ່ ດນິລວມ ແລະ ທີ່ ດນິເອກະຊນົ ເຊິ່ ງສ່ວນຫຼາຍບ່ໍມໃີບຕາດນິ ແລະ ຫຸຼດການເຂົາ້ເຖງິຊບັສນິ ເຫຼົ່ ານັນ້. 

ໃນຂະນະທີ່ ໂຄງການເຫຼົ່ ານີ ້ ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍໂຄງການເຫຼົ່ ານີ່ ກໍ່ ສາ້ງການຈາ້ງງານໄດໜ້ອ້ຍ ໃນດາ້ນຈໍາ

ນວນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ ກໍ່ ບ່ໍສູງພໍທີ່ ຈະ ທດົແທນຜນົກະທບົຂອງການສູນເສຍທີ່ ດນິ. ນະໂຍບາຍການຈດັສນັທີ່ ດນິ, ການຍາ້ຍບາ້ນ 

ແລະ ການເຕົາ້ໂຮມບາ້ນ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິເພື່ ອດາ້ນເສດຖະກດິ ໄດພ້າໃຫມ້ຄີວາມກດົດນັຕ່ໍປາຊາຊນົ ແລະ ຄວາມ

ຂາດແຄນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫມ້ຄີວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດເຂນີອາຫານ ໃນເຂດ ຊນົນະບດົ. 

ໃນບາງກໍລະນ,ີ ຊາວກະສກິອນສູນເສຍການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ ເມື່ ອເຂາົເຈົາ້ນໍາເອາົດນິໄປຂາຍ ຫຼງັຈາກທີ່ ຕກົເປັນ ໜີເ້ປັນສນິ.80 

 
ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ 

 

ຍງັມຫຼີາຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ຍງັມຄີວາມບກົຜ່ອງໃນການບໍລກິານນໍາ້ສະອາດແລະສຸຂະອານາໄມໃນສປປລາວແລະຄວາມຄບືໜາ້ທາງ

ດາ້ນນີແ້ມ່ນຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ໄປເຖງິຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ. ໂດຍອງີຕາມສະຖຕິຂິອງລດັຖະບານ, ໃນຈໍານວນ

ປະຊາກອນຜູທ້ີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດມພີຽງ 56 ເປີເຊນັທີ່ ເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງນໍາ້ດື່ ມທີ່ ຜ່ານການປັບປຸງແລວ້, ມພີຽງແຕ່ 23 ເປີເຊນັທີ່ ເຂົາ້ເຖງິ

ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂາພບິານຂັນ້ພືນ້ຖານ, ມພີຽງ 21 ເປີເຊນັທີ່ ເຂົາ້ເຖງິສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລບັການລາ້ງມື

ຂັນ້ພືນ້ຖານແລະ 72 ເປີເຊນັທີ່ ຍງັໄປຖ່າຍໜກັແບບບ່ໍມວີດິຖ່າຍ. ໃນທົ່ ວປະເທດປະມານ 20 ເປີເຊນັຂອງຄວົເຮອືນຍງັໃຊເ້ວລາ

ເກນີກວ່າ 30 ນາທໃີນແຕ່ລະມືໃ້ນການໄປຕກັນໍາ້ແລະ 86 ເປີເຊນັຂອງຄວົເຮອືນໃນເວລາກວດຕວົຢ່າງນໍາ້ດື່ ມນໍາ້ໃຊຂ້ອງພວກເຂາົ

ໄດພ້ບົເຫນັເຊືອ້ອໂີກລາຍ.81 

 

ສບິສີ່ ເປີເຊນັຂອງບນັດາບາ້ນຊນົນະບດົບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິແລະເຖງິແມ່ນວ່າບນັດາບາ້ນທີ່ ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິແລວ້ກໍ່ ຕາມແຕ່ອາດ

ບ່ໍສາມາດເດນີທາງເຂົາ້ໄປເຖງິໄດໃ້ນໄລຍະລະດູຝົນເຊິ່ ງພາໃຫມ້ຄີວາມຈໍາກດັຢ່າງຮາ້ຍແຮງໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຕ່າງໆຂັນ້

ພືນ້ຖານແລະການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດ.82ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກອງົການຢູນເີຊຟັມ ີ 97.5 ເປີເຊນັຂອງເດກັນອ້ຍຢູ່ໃນບນັດາເຂດທີ່ ບ່ໍ

ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິເປັນຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນບາງດາ້ນ83ແລະທະນາຄານໂລກໄດພ້ບົເຫນັວ່າມ ີ 10 ເປີເຊນັຂອງບນັດາບາ້ນທີ່ ມີ

ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິແລວ້ທີ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດຫຼ້າຍທີ່ ຈະຫລຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.84ໃນເມອືງທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປເຮດັວຽກ

, ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດກ່້າວວ່າ39 ບາ້ນຢູ່ເມອືງດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດເດນີທາງດວ້ຍທາງລດົເຂົາ້ໄປເຖງິໄດໃ້ນລະດູຝົນແລະ 22 ບາ້ນໃນຈໍາ

ນວນບາ້ນດັ່ ງກ່າວບ່ໍສາມາດເດນີທາງໄປສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໃນລະດູຝົນ.  

 
ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງ 

 

ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນປະຫວດັສາດຂອງສງົຄາມ, ໄລຍະປີ 1964 ເຖງິປີ 1973, ສະຫະລດັອາເມລກິາໄດຖ້ິມ້ລະເບດີທາງອາກາດ

ໃສ່ສປປລາວຫຼາຍກວ່າ 2 ລາ້ນໂຕນໃນຈໍານວນ 580,000 ຄັງ້ຂອງການຖິມ້ລະເບດີ. ຢ່າງໜອ້ຍມ ີ270 ລາ້ນລະເບດີບອມບີໄ້ດ ້

ຖກືຖິມ້ລງົ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ໃນມປີະມານ 80 ລາ້ນໜ່ວຍທີ່ ມຄີວາມຜດິພາດບ່ໍທນັແຕກແລະຕກົຄາ້ງຢູ່. ມເີຫດຮາ້ຍໄດເ້ກດີຂຶນ້, ການ

																																																								
80Miles Kenney-Lazar, “Linking food and land tenure security in Lao PDR,” 2016, https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/2016-
6/resource/fbacdd35-9ca3-45de-b4bb-fa47d53852cd?type=library_record p. vii-viii. 
81ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫຼວດດດັສະນີໝາຍສງັຄມົລາວ II: ບດົລາຍງານຂໍມູ້ນທີ່ ເກບັກໍາໄດ,້" 2017, https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 21. 
82ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫຼວດດດັສະນີໝາຍສງັຄມົລາວ II: ບດົລາຍງານຂໍມູ້ນທີ່ ເກບັກໍາໄດ,້" 2017, https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 3. 
83UNICEF and Lao Ministry of Planning and Investment, “SDGs and Children: Measuring Progress on Child Wellbeing in Lao PDR,” preliminary report 
2018, p. 27. 
84ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ, “Lao PDR Poverty Policy Notes: Drivers of Poverty Reduction in Lao PDR,” October 2015, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/590861467722637341/pdf/101567-REPLACENENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-Policy-Notes-Drivers-of-
Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf p. 27. 
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ສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນໃນປີ 2009 ໄດພ້ບົເຫນັວ່າລະເບດີບ່ໍທນັແຕກດັ່ ງກ່າວໄດທໍ້າລາຍຊວີດິຫລເືຮດັໃຫຄ້ນົມຄີວາມພກິານແຂນຫລຂືາ

ທີ່ ມຈໍີານວນຫຼາຍເຖງິ 50,000 ຄນົໃນສປປລາວນບັແຕ່ປີ 1964 ເປັນຕົນ້ມາ. ຂໍມູ້ນຈາກການສໍາຫຼວດແລະຂໍມູ້ນຈາກການຖິມ້

ລະເບດີທາງອາກາດໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າມປີະມານໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງປະເທດແມ່ນມລີະເບດີບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງຢູ່.85ລະເບດີທີ່ ບ່ໍ

ທນັແຕກເປັນສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫຊ້າວກະສກິອນບ່ໍສາມາດນໍາໃຊດ້ນິກະສກິໍາເພື່ ອຜະລດິອາຫານມາລຽ້ງຄອບຄວົໄດຫ້ລຕືອ້ງໄດສ່້ຽງ

ຊວີດິຕ່ໍຄວາມຕາຍຫລສ່ືຽງຕ່ໍການໄດຮ້ບັບາດເຈບັ. ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກສາມາດເປັນສາເຫດພາໃຫພ້ກິານເຊິ່ ງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົບ່ໍ

ສາມາດໄປເຮດັວຽກໄດແ້ລະເນື່ ອງຈາກວ່າມຄີວາມຈໍາກດັທາງດາ້ນການສະໜບັສະໜູນທາງສງັຄມົ - ໃນກໍລະນມີຜູີທ້ີ່ ພກິານໃນ

ຄອບຄວົກໍ່ ອາດຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ອບຄວົຕອ້ງໄດຊ່້ວຍເຫລອືເບິ່ ງແຍງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ ສຸດເຊິ່ ງເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິຂອງຄອບຄວົ

ຈໍານວນໜຶ່ ງບ່ໍສາມາດໄປເຮດັວຽກໄດ.້ ໃນແຂວງຫວົພນັຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົກບັແມ່ຍງິຜູໜ້ຶ່ ງອາຍຸ 18 ປີເຊິ່ ງຜວົຂອງລາວຫາກໍເສຍ

ຊວີດິຍອ້ນອຸບດັເຫດຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກແລະປັດຈບຸນັຜູກ່້ຽວກໍ່ ບ່ໍມວີທິທີາງໃດທີ່ ຈະຊ່ວຍເຫລອືລາວເອງແລະລູກຂອງລາວ. 

 
6. ແຜນງານປົກປອ້ງທາງສງັຄມົທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ 

 

ສປປລາວຍງັບ່ໍທນັມລີະບບົປະກນັສງັຄມົຢ່າງຄບົຖວ້ນເທື່ ອຫລຍືງັບ່ໍທນັມເີຄອືຄ່າຍປົກປ້ອງທາງສງັຄມົເພື່ ອລບຶລາ້ງຄວາມທຸກ

ຍາກແລະປະຊາຊນົຍງັອາໄສການຊ່ວຍເຫລອືສ່ວນໜື່ ງຈາກຄອບຄວົແລະຍາດຕພິີ່ ນອ້ງ, ຈາກຊາວບາ້ນ, ຈາກຊນົເຜົ່ າດຽວກນັແລະ

ຈາກການອຸປະຖໍາຄໍາ້ຊູຕ່າງໆ.86ສິ່ ງທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວທິກີານທີ່ ເຂັມ້ງວດອນັໜຶ່ ງກໍ່ ຄເືຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ເມອືງທ່ານໜຶ່ ງໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ 

"ຖາ້ຫາກຄອບຄວົໃດທຸກຍາກເຊິ່ ງເປັນຍອ້ນພວກເຂາົຂີຄ້າ້ນເອງ, ພວກເຮາົກໍຈະບ່ໍຊ່ວຍເຫລອືພວກເຂາົ." 

 

ໂດຍອງີຕາມກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄມົກອງທນຶປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດໄດຈ່້າຍເງນິໃຫຜູ້ທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການປະກນັ

ໃນຈໍານວນ1,217,436,876,505ກບີໃນປີ 2018 (ປະມານ 143 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ(US$))ເຊິ່ ງມ ີ 529,365 ຄນົໄດຮ້ບັ

ເງນິອຸດໜູນຈາກກອງທນຶດັ່ ງກ່າວໂດຍສະເລັ່ ຍແມ່ນປະມານ 270ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍຄນົ.87ກະຊວງດັ່ ງກ່າວບ່ໍໄດໃ້ຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັ

ວ່າຈໍານວນເງນິດັ່ ງກ່າວນີວ່້າເທົ່ າກບັຈກັເປີເຊນັຂອງGDP ຫລຂືອງລາຍຈ່າຍແຫ່ງຊາດ. 

 

ລະບບົການອູດໜູນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ນັນ້ບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຕມັສ່ວນສະເໝໄີປ. ຢູ່ສຸກສາລາແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປ

ຢ້ຽມຢາມພະນກັງານແພດຜູໜ້ຶ່ ງໄດເ້ວົາ້ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າການຊ່ວຍເຫລອືປ່ິນປົວຜູທຸ້ກຍາກໂດຍບ່ໍເສຍຄ່ານັນ້ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກື

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເທື່ ອເພາະວ່າພວກເຂາົຍງັບ່ໍທນັມບີນັຊລີາຍຊື່ ຢ່າງຊດັເຈນວ່າແມ່ນໃຜແດ່ຄວນໄດຮ້ບັການອູດໜູນດັ່ ງກ່າວ. 

 

ກ່ຽວກບັປະເດນັນີຂ້າ້ພະເຈົາ້ກໍ່ ໄດຮ້ບັບດົລາຍງານທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັຈາກຫຼາຍແຫລ່ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຄ່າລງົທະບຽນສໍາລບັການເຂົາ້ຮຽນ

ແລະການເຂົາ້ຮກັສາສຸຂະພາບເຊິ່ ງຍງັມຫຼີາຍໂຮງຮຽນແລະຫຼາຍໂຮງໝໍທີ່ ເກບັຄ່າລງົທະບຽນ. ລະບບົດັ່ ງກ່າວອາດພາໃຫປ້ະຊາຊນົ

ຜູທຸ້ກຍາກບ່ໍສາມາດເຂົາ້ເຖງິການອຸດໜູນທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດເພື່ ອຫລຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.  ລດັຖະບານຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ຢ່າງຮບີດ່ວນເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາການສໍລ້າດບງັຫຼວງຢູ່ໃນລະບບົການອຸດໜູນທາງສງັຄມົທີ່ ສໍາຄນັເຫລົ່ ານີ.້ 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັບາງທ່ານໄດເ້ວົາ້ວ່າພວກເຂາົໄດຮ້ບັເງນິເດອືນຊາ້ເຊິ່ ງພາໃຫມ້ຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນການເງນິສໍາລບັຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັ

ເງນິເດອືນທນັເວລາແລະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການເຮດັວຽກ. ເນື່ ອງຈາກວ່າພະນກັງານແລະຜູອ້ອກແຮງງານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັ

ເງນິເດອືນຕ່ໍາເຊິ່ ງມພີຽງແຕ່ 100 ປາຍໂດລາສະຫະລດັ (US$$ຕ່ໍເດອືນເທົ່ ານັນ້ຈຶ່ ງເຮດັໃຫຫຼ້າຍຄນົຕອ້ງໄດພ້ະຍາຍາມເຮດັທຸກ

																																																								
85Legacies of War, “Cluster Bomb Fact Sheet,” http://legaciesofwar.org/resources/cluster-bomb-fact-sheet/. 
86Bertelsmann Stiftung, “BTI 2018 | Laos Country Report,” bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LAO/. 
87ຂໍມູ້ນຕວົເລກສະໜອງໂດຍກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວດັດກີານສງັຄົມ, ເດືອນມນີາວັນທ2ີ6, 2019. 
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ຢ່າງເພື່ ອແກໄ້ຂສິ່ ງທີ່ ຈໍາເປັນຂັນ້ພືນ້ຖານຕ່າງໆໃນການດໍາລງົຊວີດິແລະຕອ້ງໄດຢື້ມເງນິເພື່ ອແກໄ້ຂສະພາບຊວີດິການເປັນຢູ່. ເມື່ ອ

ເປັນແນວນັນ້ພະນກັງານລດັບາງຄນົຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລານອກໂມງການເພື່ ອໄປເຮດັວຽກອື່ ນເຊິ່ ງພາໃຫກ້ານບໍລກິານທາງສງັຄມົທີ່ ມີ

ຈໍາກດັຢູ່ແລວ້ນັນ້ຫລຸດໜອ້ຍລງົ.88ຜູອ້ອກແຮງງານບ່ໍສາມາດຈດັຕັງ້ສະຫະພນັໄດນ້ອກຈາກສະຫະພນັກໍາມະບານລາວເຊິ່ ງແມ່ນ

ສະຫະພນັທີ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານແລະການນໍາພາຂອງພກັ.89 

 
ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັຫຼາຍບດົລາຍງາຍທີ່ ກງົກນັກ່ຽວກບັການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບທີ່ ຍງັມຄຸີນນະພາບຕ່ໍາຢູ່, ອດັຕາປົກຄຸມການ

ຮກັສາສຸຂະພາບຍງັຈໍາກດັຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົແລະຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການຮກັສາສຸຂະພາບເປັນປັດໄຈໜຶ່ ງທີ່ ພາໃຫປ້ະຊາຊນົກາຍເປັນ

ຜູທຸ້ກຍາກ. ເຖງິແມ່ນວ່າໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັກ່ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດເ້ພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທຸກຍາກ

ແຕ່ກໍເປັນທີ່ ຈະແຈງ້ແລວ້ວ່າລດັຖະບານຍງັບ່ໍທນັມທີນຶຢ່າງພຽງພໍສໍາລບັການດູແລຮກັສາສຸຂະພາບຫລເືພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ້

ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ທຸກຍາກສາມາດເຂົາ້ເຖງິເພື່ ອຮບັການປ່ິນປົວ. ມປີະຊາຊນົທ່ານໜຶ່ ງໄດເ້ວົາ້ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ "ຖາ້ບ່ໍມເີງນິກໍຈະບ່ໍມີ

ຊວີດິ." 

 

ລາຍຈ່າຍເຂົາ້ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ເມື່ ອສມົທຽບເປັນເປີເຊນັໃສ່ GDP ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັດຽວກນັກບັຫຼາຍປະເທດໃນ

ພາກພືນ້ທີ່ ຢູ່ໃນລະດບັຕ່ໍາທີ່ ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຍຈ່າຍທີ່ ມາຈາກແຫລ່ງລາຍຮບັພາຍໃນປະເທດ.90ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກ

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມເຊິ່ ງແມ່ນຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຮູດ້າ້ນນີ,້ ໃນປີ 2017 ລາຍຈ່າຍເຂົາ້ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນ 1.7 ເປີເຊນັ ຂອງ 

GDP (ຄກືນັກບັປີ 2010-2011) ແລະ ເທົ່ າກບັ 6.5 ເປີເຊນັຂອງງບົປະມານຂອງລດັຖະບານ (ທຽບໃສ່ 9 ເປີເຊນັທີ່ ເປັນເປ້ົາໝ

າຍ).91ຜູທ້ີ່ ມພີາລະອນັໜກັໜ່ວງຂອງລາຍຈ່າຍໃນການຮກັສາສຸຂະພາບແມ່ນປະຊາກອນທີ່ ມລີາຍຮບັຕ່ໍາ ແລະ ບນັດາຄວົເຮອືນທີ່

ມເີດກັນອ້ຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ແລະ ມຜູີອ້າຍຸສູງຢູ່ໃນຄອບຄວົ.92 

 

ການເຂົາ້ເຖງິການຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ສາມາດຈບັຈ່າຍໄດ ້ ແລະ ການປະກນັໄພສຸຂະພາບແມ່ນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການຮບັປະກນັບ່ໍໃຫ້

ຄ່າໃຊຈ່້າຍຮກັສາສຸຂະພາບເປັນປັດໄຈຜກັດນັປະຊາຊນົໃຫກ້າຍເປັນຜູທຸ້ກຍາກ. ທະນາຄານໂລກ ໄດພ້ບົເຫນັວ່າ ໃນຈໍານວນ

ປະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກ ຫລ ື ຜູທ້ີ່ ເກອືບຈະທຸກຍາກ ມ ີ 13 ເປີເຊນັ ຂອງປະຊາຊນົເຫລົ່ ານີແ້ມ່ນຜູທ້ີ່ ຕກົຢູ່ໃນສະພາບດັ່ ງກ່າວມາຂາ້ງ

ເທງິ ເນື່ ອງຈາກການເຈບັປ່ວຍກະທນັຫນັ93ແລະ  17 ເປີເຊນັ ຂອງ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກການປະກນັໄພສຸຂະພາບ ຕອ້ງ

ໄດຢື້ມເງນິເພື່ ອໄປເຂົາ້ໂຮງໝໍ ເຊິ່ ງມຄີວາມເປັນໄປໄດຫຼ້າຍທີ່ ຈະກາຍເປັນຜູທຸ້ກຍາກ.94 

 

																																																								
88Bertelsmann Stiftung, “BTI 2018 | Laos Country Report,” bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/LAO/. 
89Human Rights Watch, “Human Rights Watch Concerns on Laos,” November 5, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/11/05/human-rights-watch-
concerns-laos. 
90World Health Organization, “Health Financing,” wpro.who.int/laos/topics/health_financing/en/. 
91ບດົລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍງບົປະມານຂອງລດັແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ. ບດົລາຍງານຂອງອງົານUN ESCAP ປີ2018 ພບົວ່າສປປລາວໃຊຈ່້າຍ 0 ເປີເຊັນຂອງGDPເຂົາ້ໃນ

ການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ, ໃຊຈ່້າຍ1 ເປີເຊນັຂອງGDP ເຂົາ້ໃນດາ້ນສາທາລະນະສຸກແລະ3 ເປີເຊນັຂອງGDP ເຂົາ້ໃນດາ້ນການສກຶສາ, ເຊິ່ ງເປັນການໃຊຈ່້າຍໃນອດັຕາສ່ວນທີ່ ຕ່ໍາທີ່ ສຸດໃນ

ຂງົເຂດພາກພືນ້. ບດົລາຍງານຂອງອງົການUN ESCAP, “Social Outlook for Asia and the Pacific Poorly Protected,” 2018, 
https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Social_Outlook.pdf, p. 46. 
92WHO, “Laos: Health Financing,” http://www.wpro.who.int/laos/topics/health_financing/en/. 
93ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao Poverty Policy Brief: Taxonomy of the Poor and Its Usefulness in Policy Design,” December 2017, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/114211505815281554/pdf/119794-WP-taxonomy-PovertyReport-PUBLIC-ENGLISH-and-LAO-
ENGLAOfinal.pdf p. 8. 
94ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Poverty Policy Notes: Drivers of Poverty Reduction in Lao PDR,” October 2015, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/590861467722637341/pdf/101567-REPLACENENT-PUBLIC-Lao-PDR-Poverty-Policy-Notes-Drivers-of-
Poverty-Reduction-in-Lao-PDR.pdf p. 31 
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ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ໃນລະດບັໃດໜຶ່ ງແລວ້ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາລາຍຈ່າຍເຂົາ້ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ. ລາຍຈ່າຍທີ່ ປະຊາຊນົ

ຈ່າຍເອງເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍທງັໝດົໃນການຮກັສາສຸຂະພາບໄດຫ້ລຸດລງົຈາກ 60 ເປີເຊນັ ໃນປີ 2000 ມາເປັນ 45 ເປີເຊນັ 

ໃນປີ 2016, ແຕ່ວ່າ ເງນິທີ່ ປະຊາຊນົຈ່າຍເອງຍງັແມ່ນໜຶ່ ງໃນແຫລ່ງການເງນິທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນການສະໜບັສະໜູນຂະແໜງ

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ມນັແມ່ນອຸປະສກັອນັໜຶ່ ງຕ່ໍຄນົທຸກຍາກໃນການເຂົາ້ຊມົໃຊກ້ານບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບ.95ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ໄດເ້ວົາ້ວ່າ 94 ເປີເຊນັ ຂອງ ປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດແມ່ນໄດເ້ອາົເຂົາ້ໃນກອງປະທນຶປະກນັໄພສຸຂະພາບແລວ້, ແຕ່

ວ່າກະຊວງດັ່ ງກ່າວບ່ໍມຂໍີມູ້ນເປັນຕວົເລກເພື່ ອຢັງ້ຢືນວ່າ ມປີະຊາຊນົຈໍານວນເທົ່ າໃດແທ ້ ທີ່ ໄດຊ້ມົໃຊກ້ານບໍລກິານຮກັສາ

ສຸຂະພາບ.96ກອງທນຶປະກນັໄພສຸຂະພາບໃຫກ້ານບໍລກິານໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າສໍາລບັການເກດີລູກ ແລະ ການປ່ິນປົວສໍາລບັເດກັອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປີ.97ນອກຈາກນັນ້ ຍງັມຊີາວບາ້ນທີ່ ໄດເ້ວົາ້ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ພວກເຂາົໄດຈ່້າຍເງນິ 5,000 ກບີ ຕ່ໍຄນົ ໃນເວລາເຂົາ້ຮບັການ

ບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບຢູ່ສຸກສາລາ. 

 

ການປັບປຸງການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແບບບ່ໍທົ່ ວເຖງິເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັຫຼາຍໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ

ສໍາລບັການຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ພືນ້ຖານ. ປະຊາຊນົຢູ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜູດໍ້າລງົຊວີດິຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ຍງັມຄີວາມຈໍາກດັໃນການເຂົາ້

ເຖງິການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ຈໍາເປັນ.98ໃນເຂດຊນົນະບດົປະຊາຊນົມກັຈະເຈບັເປັນຍອ້ນພະຍາດທີ່ ສາມາດປ້ອງກນັໄດ ້

ເຊິ່ ງລວມທງັພະຍາດໝາກແດງ, ໄຂຍຸ້ງ, ວນັນະໂຣກປອດ ແລະ ພະຍາດຖອກທອ້ງ.99ເປັນທີ່ ຈະແຈງ້ແລວ້ວ່າ ການເຂົາ້ຮກັສາ

ສຸຂະພາບໃນເຂດຊນົນະບດົ ຍງັແມ່ນສິ່ ງທາ້ທາຍໃຫຍ່ອນັໜຶ່ ງຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນບນັດາບາ້ນທີ່ ມສຸີກສາລາແລວ້ກໍ່ ຕາມ ປະຊາຊນົ

ຫຼາຍຄນົ ໄດເ້ວົາ້ແບບດຽວກນັກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ພວກເຂາົຕອ້ງໄດໄ້ປໂຮງໝເໍມອືງ ຫລ ືໂຮງໝແໍຂວງ ສໍາລບັການປ່ິນປົວພະຍາດທີ່

ຮາ້ຍແຮງ ແລະ ຄ່າເດນີທາງເປັນອຸປະສກັຕ່ໍປະຊາຊນົໃນການໄປຮບັການປ່ິນປົວ. ຢູ່ໃນໜຶ່ ງບາ້ນທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມ

ສຸກສາລາມຢີາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດໜອ້ຍທີ່ ສຸດ - ເຊິ່ ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອຸປະກອນມສືອງທີ່ ໃຊງ້ານແລວ້ ທີ່ ໄດມ້າຈາກໂຮງໝໍ

ແຂວງ. ພະນກັງານແພດຜູໜ້ຶ່ ງໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ ມປີະຊາຊນົຫຼາຍຄນົທີ່ ເຈບັປ່ວຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດໄປ

ໂຮງໝໄໍດ ້ຍອ້ນບ່ໍມເີງນິ ແລະ ຍອ້ນແນວນັນ້ ຈຶ່ ງມຜູີເ້ສຍຊວີດິສອງຄນົ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັການໃຊລ້ດົແພດສຸກເສນີໂຮງໝເໍມອືງ

ແມ່ນ 500,000 ກບີ (58 ໂດລາສະຫະລດັ). 

 

ການຮກັສາສຸຂະພາບເດກັແມ່ນສິ່ ງສໍາຄນັອນັໜຶ່ ງໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊນົໃນຫຼາຍກຸ່ມອາຍຸ, ແຕ່ວ່າ ຜນົ

ຂອງການປະຕບິດັທາງດາ້ນນີຢູ່້ໃນສປປ ລາວ ຍງັຄງົເປັນບນັຫາຢູ່. ໜອ້ຍກວ່າ 50 ເປີເຊນັ ຂອງຈໍານວນເດກັນອ້ຍທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັ

ການສກັຢາວກັຊນິປ້ອງກນັພະຍາດ,100ແລະ ໃນຈໍານວນເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ມ ີ 21 ເປີເຊນັຂອງພວກເຂາົ ທີ່ ເປັນ

ເດກັນອ້ຍນໍາ້ໜກັຫລຸດ, 9 ເປີເຊນັ ຂອງພວກເຂາົມອີາການຈ່ອຍຜ່ອມ ແລະ 33 ເປີເຊນັ ມຄີວາມສູງທີ່ ບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ.101ສີ່ ສບິ
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06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 24. 
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https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf pp. 17, 
36. 
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ແປດເປີເຊນັຂອງເດກັນອ້ຍໃນຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດແມ່ນຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສູງບ່ໍໄດມ້າດຕະຖານ, ເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕ່າງ

ຈໍານວນສາມເທົ່ າຕວົເມື່ ອທຽບໃສ່ເດກັນອ້ຍຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ ຮັ່ ງມທີີ່ ສຸດ.102ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກ UNDP ມພີຽງ 5 ເ

ປີເຊນັຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸທີ່ ຍງັອ່ອນທີ່ ໄດຮ້ບັອາຫານພຽງພ ໍ ໃນລະດບັທີ່ ຍອມຮບັໄດຂ້ັນ້ຕ່ໍາສຸດ.103ເຖງິແມ່ນວ່າໄດມ້ຄີວາມຄບືໜ້

າແລວ້ກໍຕາມ ໃນການຫລຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ, ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບໃນການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບຍງັສບືຕ່ໍມຢູ່ີ. ໃນ

ນັນ້ລວມທງັການດູແລຝາກທອ້ງ, ການດູແລຫລງັເກດີ, ການມແີພດຊໍານານງານຊ່ວຍເກດີ ແລະ ການເກດີລູກຢູ່ໂຮງໝ.ໍ104ໃນປີ 

2015 ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ຕ່ໍການເກດີທີ່ ມຊີວີດີແມ່ນ 197 ຄນົ  ຕ່ໍ 100,000 ເທື່ ອເກດີທີ່ ມຊີວີດິ ເຊິ່ ງມສີາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ກບັການຖພືາຢູ່ໃນສປປ ລາວ ເຊິ່ ງແມ່ນອດັຕາທີ່ ສູງກວ່າອດັຕາສະເລັ່ ຍຂອງພາກພືນ້ ເຖງິແມ່ນວ່າ ອດັຕາດັ່ ງກ່າວໄດຫ້ລຸດລງົມາ

ຈາກ 400 ຄນົ ທີ່ ເສຍຊວີດິຕ່ໍ 100,000 ເທື່ ອເກດີ ໃນປີ 2005. ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍງັສູງທີ່ ສຸດໃນບນັດາແມ່ຍງິທີ່ ທຸກຍາກ

ຢູ່ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ເຊິ່ ງແມ່ນຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການສກຶສາຕ່ໍາ ຫລ ື ບ່ໍໄດຮ້ບັການສກຶສາເລຍີ ແລະ ແມ່ຍງິຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜ້

ອຍ.105 

 

ການສກຶສາ 

 

ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງມຄີວາມໝາຍຈະແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈໍາເປັນເພື່ ອສາ້ງເສັນ້ທາງທີ່ ແທຈ້ງິໃຫແ້ກ່ການຫລຸດພົນ້

ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກສໍາລບັເດກັນອ້ຍລາວ. ເຖງິແມ່ນວ່າກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດປ້ະຕບິດັພນັທະໃນກບັປັບປຸງ

ໂອກາດການສກຶສາ ແລະ ໄດລ້າຍງານໃຫເ້ຫນັບາງຄວາມຄບືໜາ້ແລວ້ໃນການປັບປຸງອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ອດັຕາການຫຼອດ

ເຫລອືແລວ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ກໍຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ເທື່ ອວ່າ ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮູຄ້ວາມສໍາຄນັຂອງການສກຶສາ ຫລ ື ໄດຈ້ດັສນັ

ຊບັພະຍາກອນທີ່ ຈໍາເປັນໃຫແ້ກ່ການສກຶສາແລວ້ ຫລ ືບ່ໍ. ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາໄດເ້ຫນັວ່າການໃຊຈ່້າຍເຂົາ້

ໃນການສກຶສາ ແມ່ນ 3.11 ເປີເຊນັ ຂອງ GDP ແລະ 13.4 ເປີເຊນັຂອງງບົປະມານແຫ່ງຊາດ (ທຽບໃສ່ 17 ເປີເຊນັທີ່ ເປັນເປ້ົາໝ

າຍ) ໃນປີ 2017. ເປີເຊນັຂອງງບົປະມານທີ່ ໄດໃ້ຊເ້ຂົາ້ໃນການສກຶສາ ໃນປີ 2017 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຕ່ໍາທີ່ ສຸດ ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່

ໄດຮ້ບັ ເຊິ່ ງເປັນການແກ່ຍາວມາແຕ່ສກົປີ 2010/11 ຫາປີ 2017.  ການໃຊຈ່້າຍເຂົາ້ໃນການສກຶສາແມ່ນຍງັຕ່ໍາຢູ່ ເມື່ ອສມົທຽບໃສ່

ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆຢູ່ໃນພາກພືນ້.106 

 

ມຫີລກັຖານທີ່ ດທີີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ການສກຶສາແມ່ນສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັຫຼາຍໃນການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ປະຊາຊນົ

ຜູໃ້ດທີ່ ມກີານສກຶສາຕ່ໍາທີ່ ສຸດ ຈະມໂີອກາດໜອ້ຍທີ່ ສຸດເຊັ່ ນກນັ ໃນການຫລຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກແໍມ່ນຜູທ້ີ່ ມີ

ຄວາມເປັນໄປໄດສູ້ງທີ່ ສຸດ ທີ່ ຈະຕກົຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ ຢູ່ຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານການຫລຸດພົນ້ຄວາມທຸກຍາກ. ໃນປີ 2012/13 ມ ີ

47 ເປີເຊນັ ຂອງ ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການສກຶສາໃນລະບບົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານຫລຸດພົນ້ຄວາມທຸກຍາກ ເມື່ ອ

ສມົທຽບໃສ່ພຽງແຕ່ 4 ເປີເຊນັ ຂອງ ຜູທ້ີ່ ຮຽນຈບົມະຫາວທິະຍາໄລ ທີ່ ຍງັທຸກຍາກຢູ່107ແລະ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃນຈໍານວນຜູ ້

																																																								
102ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫຼວດດດັສະນີໝາຍສງັຄມົລາວ II: ບດົລາຍງານສິ່ ງຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017, 
https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf pp. 36-
37. 
103ບດົລາຍງານຂອງອງົການUNDP, “Lao PDR: Zero Hunger,” http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-
hunger.html. 
104ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫຼວດດດັສະນີໝາຍສງັຄມົລາວ II: ບດົລາຍງານສິ່ ງຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017, 
https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 24. 
105Jonna P. Estudillo, “Government Programs Have Begun to Reduce Maternal Deaths in Lao PDR: Now What Comes Next?,” March 30, 2018, 
https://www.eastwestcenter.org/publications/government-programs-have-begun-reduce-maternal-deaths-in-lao-pdr-now-what-comes-next. 
106ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 47. 
107World Bank, “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-
2019-final-for-online.pdf pp. 34-35. 



24 

ທີ່ ມຫີວົໜາ້ຄອບຄວົທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການສກຶສາໃນລະບບົ ຫລ ື ໄດຮ້ບັການສກຶສາ ແຕ່ບ່ໍຈບົຊັນ້ປະຖມົ ເຊິ່ ງອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ

ດັ່ ງກ່າວແມ່ນສູງກວ່າສາມເທົ່ າຕວົ ເມື່ ອທຽບໃສ່ປະຊາຊນົ ທີ່ ມຫີວົໜາ້ຄອບຄວົ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສກຶສາ ຢ່າງໜອ້ຍຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົ

ຕົນ້.108ການໄດຮ້ບັການສກຶສາ ສາມາດເພີ່ ມໂອກາດໃຫແ້ກ່ບນັດາຄອບຄວົ ໃນການຜະລດິກະສກິໍາ ຫລ ື ຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົ

ຫນັປ່ຽນອອກຈາກອາຊບີກະສກິໍາ.109ໃນຈໍານວນຊາວໜຸ່ມທີ່ ອອກແຮງງານ ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັການສກຶສາຫຼາຍປີຂຶນ້ໄປມີ

ໂອກາດຫຼາຍທີ່ ຈະໄດເ້ຮດັວຽກເປັນແຮງງານຮບັຈາ້ງທີ່ ມສີນັຍາແຮງງານເປັນລາຍລກັອກັສອນ - ມ ີ 95 ເປີເຊນັ ຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່

ເຮດັວຽກແຕ່ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ ທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັການສກຶສາແມ່ນຜູທ້ີ່ ຍງັມຄີວາມທຸກຍາກຢູ່ ເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ 49 ເປີເຊນັ ຂອງລກັສະນະ

ດຽວກນັນີສໍ້າລບັໄວໜຸ່ມທີ່ ໄດຮ້ບັການສກຶສາຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົ.110 

 

ເຖງິແມ່ນວ່າການສກຶສາ ຈະມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍການຫລຸດພົນ້ຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ແຕ່ວ່າ ປະຊາຊນົທີ່ ຍງັທຸກຍາກຢູ່ນັນ້ ກໍຍງັມີ

ໂອກາດໜອ້ຍຫຼາຍໃນການໄດຮ້ບັການສກຶສາ. ມພີຽງ 58 ເປີເຊນັ ຂອງເດກັນອ້ຍຂອງປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້

ປະຖມົ ເຊິ່ ງກງົກນັຂາ້ມກບັ 98 ເປີເຊນັ ຂອງ ເດກັນອ້ຍຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ຮັ່ ງມທີີ່ ສຸດ ແລະ ມພີຽງ 8 ເປີເຊນັ ຂອງເດກັນອ້ຍ 

ຂອງປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ມດັທະຍມົປາຍ ເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ 74 ເປີເຊນັ ຂອງເດກັນອ້ຍ ຂອງປະຊາກອນທີ່

ຮັ່ ງມທີີ່ ສຸດ.111ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການປັບປຸງໂອກາດການເຂົາ້ເຖງິແມ່ນຍງັຊາ້ຢູ່ແລະ ຍງັສຸມໃສ່ການສກຶສາຊັນ້ປະຖມົ.112ໂດຍອງີ

ຕາມຂໍມູ້ນຈາກກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເຖງິແມ່ນວ່າ ອດັຕາການປະລະການຮຽນໄດຫ້ລຸດລງົສໍາລບັນກັຮຽນຊັນ້ປະຖົມ 

ຢູ່ໃນຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາແລວ້ກໍຕາມ, ອດັຕາການປະລະການຮຽນໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ແຕ່ລະປີ ນບັແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2018ສໍາລບັນກັຮຽນຊັນ້

ມດັທະຍມົຕົນ້ ແລະ ມດັທະຍມົປາຍ.113 

 

ເຖງິແມ່ນວ່າການສກຶສາຈະບ່ໍໄດເ້ສຍຄ່າກໍ່ ຕາມແຕ່ວ່າກໍມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍເກດີຂຶນ້ສໍາລບັການສກຶສາລວມທງັຊຸດເຄື່ ອງແບບ, ອາຫານ

ແລະ ຄ່າໃຊຈ່້າຍກ່ຽວກບັການເດນີທາງ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ດກັໃນຄອບຄວົທຸກຍາກບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ສໍາລບັຄອບຄວົທຸກຍາກ ຄ່າໃຊ ້

ຈ່າຍເຂົາ້ໃນການສກຶສາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃຫລູ້ກເຮດັວຽກ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອືຄອບຄວົ ແມ່ນສິ່ ງທີ່ ພາໃຫເ້ດກັຕອ້ງໄດອ້ອກ

ໂຮງຮຽນ. ຄ່າໃຊຈ່້າຍໃນການສົ່ ງລູກໄປໂຮງຮຽນແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍອງີຕາມໄວອາຍຸຂອງເດກັທີ່ ສູງຂຶນ້.114ໃນການສໍາຫຼວດອນັໜຶ່ ງ

ກ່ຽວກບັເດກັທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ ເຫນັວ່າ 24 ເປີເຊນັ ຂອງເດກັເຫລົ່ ານັນ້ເວົາ້ວ່າພວກເຂາົໄດອ້ອກໂຮງຮຽນຍອ້ນວຽກເຮອືນ, 

ຍອ້ນໄປເຮດັວຽກ, ຍອ້ນໂອກາດການເຂົາ້ເຖງິ, ຍອ້ນຄວາມປອດໄພ ຫລ ືຍອ້ນຄ່າໃຊຈ່້າຍ.115ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ 
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ກລິາ ໄດເ້ວົາ້ວ່າ ກະຊວງດັ່ ງກ່າວໄດສ້ະໜອງເບຍ້ລຽ້ງໃຫນ້ກັຮຽນທຸກຍາກຈໍານວນ 1,000 ຄນົ ໃນອດັຕາ 850,000 ກບີ (100 

ໂດລາສະຫະລດັ (US$)) ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ວ່າງບົປະມານທງັໝດົແມ່ນເທົ່ າກບັ 100,000 ໂດລາສະຫະລດັ (US$) ໃນການ

ຊ່ວຍເຫລອືເດກັທຸກຍາກ ເຊິ່ ງກວມເອາົພຽງແຕ່ 0.0006 ເປີເຊນັຂອງນກັຮຽນ 1.45 ລາ້ນຄນົທີ່ ເຂົາ້ໂຮງຮຽນໃນລະບບົ.116 

 

ເຂດຊນົນະບດົຍິ່ ງມໂີອກາດຈໍາກດັຫຼາຍໃນການສກຶສາ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ ບາ້ນຈໍານວນຫຼາຍສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂຮງ ຮຽນປະຖມົແລວ້

ກໍຕາມ ແຕ່ໃນເມື່ ອເດກັມອີາຍຸສູງຂຶນ້ພວກເຂາົຕອ້ງໄດເ້ດນີທາງໄກຕື່ ມອອກຈາກບາ້ນເພື່ ອ ໄປພກັເຊາົຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເລຍີ. ໂດຍອງີ

ຕາມທະນາຄານໂລກ 50 ເປີເຊນັ ຂອງໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົທງັໝດົ ແລະ 70 ເປີເຊນັ ຂອງໂຮງຮຽນຊັນ້ປະຖມົທີ່ ຢູ່ໃນເມອືງທີ່ ທຸກ

ຍາກທີ່ ສຸດ ບ່ໍມ ີ 5 ຊັນ້ຮຽນ ໂດຍມຫີລກັຖານທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າເດກັໄດອ້ອກໂຮງຮຽນຫລງັຈາກໄດຮ້ຽນຈບົຊັນ້ຮຽນສູງສຸດທີ່

ໂຮງຮຽນພວກເຂາົມ.ີ117ໃນບາ້ນຊນົນະບດົແຫ່ງໜຶ່ ງທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປຢ້ຽມຢາມຄູໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົທີ່ ຢູ່

ໃກທ້ີ່ ສຸດແມ່ນ 17 ກໂິລແມດັ ເຊິ່ ງຕອ້ງເດນີທາງດວ້ຍທາງດນິແດງ ແລະ ມປີະມານ 50 ເປີເຊນັ ຂອງເດກັທີ່ ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົ

ແລວ້ໄດອ້ອກໂຮງຮຽນໃນອດັຕາສ່ວນທີ່ ບ່ໍດຸ່ນດ່ຽງກນັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດກັຍງິ ແລະ ເດກັທີ່ ຢູ່ໃນຄອບຄວົທຸກຍາກທີ່ ບ່ໍມີ

ລດົຈກັເດນີທາງ. ບນັດາເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໄດບ້ອກກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າກະຊວງດັ່ ງກ່າວກໍາລງັສາ້ງ

ໂຮງຮຽນກນິນອນຫຼາຍແຫ່ງໃຫເ້ດກັຜູທ້ີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຮອືນຂອງພວກເຂາົ, ແຕ່ກໍບ່ໍມຂໍີມູ້ນຈະແຈງ້ວ່າ ໄດສ້າ້ງໂຮງຮຽນກນິນອນ

ດັ່ ງກ່າວແລວ້ຈກັຫລງັ.  

 

ໃນເມື່ ອເດກັໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນແລວ້ ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາ ປາກດົວ່າຍງັຂອ້ນຂາ້ງຕ່ໍາ. ອງີຕາມທະນາຄານໂລກ, ການສກຶສາ 

10.8 ປີ ໃນສປປ ລາວ ແມ່ນເທົ່ າກບັພຽງແຕ່ 6.4 ປີ ຖາ້ຫາກວ່າຈະໃຫໄ້ດຕ້າມຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາ. ນີແ້ມ່ນຕ່ໍາກວ່າລະດບັ

ສະເລັ່ ຍຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄວາມສາມາດຂອງເດກັໃນການພດັທະນາທກັສະ ແລະ ການຫລຸດພົນ້ຈາກຄວາມທຸກ

ຍາກ. ການປະເມນີການຮຽນອ່ານ ໃນຊຸມປີຕອນຕົນ້ຂອງຊັນ້ປະຖົມ ໄດພ້ບົເຫນັວ່າເກອືບໜຶ່ ງສ່ວນສາມຂອງນກັຮຽນຊັນ້ ປ2 ໃນ

ສປປ ລາວ ໄດຄ້ະແນນສູນ ສໍາລບັການອ່ານທີ່ ລ່ຽນໄຫຼ ແລະ 57 ເປີເຊນັ ໄດຮ້ບັຄະແນນສູນສໍາລບັການອ່ານທີ່ ເຂົາ້ໃຈ. ຄວາມ

ຈໍາກດັໃນການໃຊງ້ບົປະມານເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຮງຮຽນ, ງບົປະມານສໍາລບັອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, 

ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົຄູເຮດັໃຫມ້ຄີວາມຊກັຊາ້ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກຶສາ.118 

 

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັເຮດັໄດດ້ ີຍິ່ ງເຮດັໃຫໂ້ອກາດການສກຶສາມອຸີປະສກັຕື່ ມ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫນັດວ້ຍໂຕ

ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ ວ່າມຫຼີາຍໂຮງຮຽນທີ່ ບ່ໍມໄີຟຟາ້ ຫລ ື ບ່ໍມນໍີາ້ໃຊ.້ ປະມານຈໍານວນເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງໂຮງຮຽນ ບ່ໍມຫີລງັຄາທີ່ ປ້ອງກນັນໍາ້

ຝົນຮົ່ ວຊມຶໄດ,້ ບ່ໍມນໍີາ້ໃຊ ້ຫລ ື ບ່ໍມຫີອ້ງນໍາ້ ແລະ ການຂາດສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສຸຂະອະນາໄມ ມຜີນົກະທບົຢ່າງຮາ້ຍ

ແຮງຕ່ໍເດກັຍງິ ໃນການໄປເຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ມພີຽງ 20 ເປີເຊນັ ຂອງໂຮງຮຽນທງັໝດົທີ່ ມໄີຟຟາ້ໃຊ.້ ການໄປເຂົາ້ໂຮງຮຽນຍງັພບົ

ອຸປະສກັຍອ້ນເສັນ້ທາງບ່ໍດ,ີ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ຍງັມເີປີເຊນັຂອງເດກັໃນບນັດາບາ້ນທີ່ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິໃນເຂດຊນົນະບດົໃນ

ອດັຕາສູງຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນເລຍີ.119 

 

ໃນຂະນະທີ່ ມຄີວາມຊມົເຊຍີຕ່ໍກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ໄດເ້ອາົເດກັພກິານເຂົາ້

ໂຮງຮຽນຈໍານວນ 5,075 ຄນົ ໃນໂຮງຮຽນປົກກະຕທິົ່ ວໄປ, ແຕ່ຈໍານວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍງັໜອ້ຍຢູ່ ເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ຜູພ້ກິານ

																																																								
116ການປະຊຸມກບັກະຊວງສກຶສາທກິານແລະກລິາ, ເດອືນມີນາ, ວນັທ2ີ5, 2019. 
117ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 47. 
118ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 45. 
119ບດົລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank), “Lao PDR Economic Monitor,” January 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/818841549314902040/pdf/134324-LEM-Jan-2019-final-for-online.pdf p. 47. 
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ຈໍານວນ 41,052 ຄນົ ທີ່ ມອີາຍຸ 5 - 18 ປີ ໂດຍອງີຕາມຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດພນົລະເມອືງປີ 2015120(ຕວົເລກດັ່ ງກ່າວແມ່ນຍງັຕ່ໍາຢູ່ 

ເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ການປະເມນີຂອງອງົການອະນາໄມໂລກ ເຊິ່ ງມ ີ15 ເປີເຊນັ ຂອງປະຊາກອນໂລກ ທີ່ ເປັນຄນົພກິານ).121 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຈາກຫຼາຍບດົລາຍງານທີ່ ວ່າ ລດັຖະບານບ່ໍສາມາດຈ່າຍເງນິເດອືນໃຫຄູ້ທນັເວລາ ຫລ ື ຄູ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັວຽກ

ສດິສອນທີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັເງນິເດອືນ ເຊິ່ ງມຄີວາມຜກັດນັໃຫຄູ້ຕອ້ງຊອກເຮດັວຽກອື່ ນເພີ່ ມ.  ການສໍາຫຼວດຂອງລດັຖະບານກ່ຽວ

ກບັຕວົຊີວ້ດັທາງສງັຄມົ ໃນປີ 2017 ໄດພ້ບົເຫນັວ່າ ເກອືບ 20 ເປີເຊນັ ຂອງເດກັອາຍຸ 7-14 ປີ ບ່ໍສາມາດໄປເຂົາ້ໂຮງຮຽນເນື່ ອງ

ຈາກໂຮງຮຽນພກັ ຫລ ື ຄູບ່ໍມາສອນ.122ຄູບາງຄນົທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົໄດເ້ວົາ້ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ເງນິເດອືນຂອງພວກເຂາົໄດຖ້ກືຫກັ

ໃນຫວ່າງບ່ໍດນົມານີ ້ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເອາົເຂົາ້ໃນກອງທນຶບນັເທາົທຸກແຫ່ງຊາດສໍາລບັເຫດການໄພພບິດັທໍາມະຊາດ. ໃນສະພາບ

ທີ່ ຈໍານວນຄູບ່ໍພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບນັດາບາ້ນຊນົນະບດົ ສິ່ ງທີ່ ໜາ້ເປັນຫ່ວງອກີກໍ່ ຄວ່ືາ ຈໍານວນນກັຮຽນໃນບນັດາ

ວທິະຍາໄລສາ້ງຄູໄດຫ້ລຸດລງົ 12 ເປີເຊນັ ໃນສກົສກຶສາ 2017-18 ເມື່ ອສມົທຽບໃສ່ສກົສກຶສາກ່ອນນັນ້.123 

 

7. ວຽກພາກປະຊາສງັຄມົ 

 

ລດັຖະບານ ໄດປ້ະຕບິດັວຽກງານຫຼາຍດາ້ນທີ່ ມຜີນົໃນທາງຕັງ້ໜາ້ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມບນັດາກນົໄກສາກນົກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດ 

ແລະ ໄດເ້ຊນີຜູລ້າຍງານພເິສດເຂົາ້ມາປະເມນີສະພາບການ ພາຍຫລງັທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຊ່ຽວຊານເຂົາ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ປະເມນີ ເປັນເວລາ

ຫຼາຍປີແລວ້. ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູສ້ກຶດໃີຈ ທີ່ ຮູວ່້າລດັຖະບານສປປ ລາວ ມແີຜນການທີ່ ຈະເຊນີຜູລ້າຍງານພເິສດເຂົາ້ມາປະເມນີທຸກໆປີ 

ແລະ ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຈາກລດັຖະມນົຕທ່ີານໜຶ່ ງໃນສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕວ່ີາ ສປປ ລາວ ຈະຮບັຮອງສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າ

ດວ້ຍການປົກປ້ອງທຸກຄນົຈາກການສູນຫາຍທີ່ ຖກືບງັຄບັ ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົວ່າດວ້ຍການປົກປ້ອງສດິທຂິອງແຮງງານເຄື່ ອນ

ຍາ້ຍທຸກຄນົ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງພວກເຂາົ. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຫຼາຍທ່ານໄດເ້ນັນ້ໜກັວ່າ ລດັຖະບານໄດ ້ “ທຸ່ມເທ“ ໃສ່ສດິທິ

ມະນຸດ. 

 

ຜູລ້າຍງານພເິສດ ຍງັມຄີວາມຍນິດທີີ່ ຮບັຮູວ່້າ ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລແືບບເປີດເຜຍີເພີ່ ມຂຶນ້ກ່ຽວກບັປະເດນັຕ່າງໆທີ່ ເມື່ ອກ່ອນໄດ ້

ພຈິາລະນາວ່າແມ່ນປະເດນັທີ່ ຖກືຈໍາກດັ ເປັນຕົນ້ແມ່ນປະເດນັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ປະເດນັກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ແລະ ປາກດົວ່າ 

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດມ້ວີທິກີານທີ່ ກວາ້ງຂວາງຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ ໃນການປະຕບິດັບດົບາດການກວດສອບ. ປະຊາຊນົຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

ໄດຊ້ມົເຊຍີການສາ້ງຕັງ້ໃຫມ້ໂີທລະສບັສາຍດ່ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຖງິແມ່ນວ່າສະມາຊກິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດບ້ອກຂາ້ພະ

ເຈົາ້ວ່າ ໂທລະສບັສາຍດ່ວນໄດຖ້ກືໃຊພ້ຽງແຕ່ໃນໄລຍະ 8 ອາທດິຕ່ໍປີ ເຊິ່ ງແມ່ນໄລຍະເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັຂອງສະພາ

ແຫ່ງຊາດ. ລະບບົສາຍດ່ວນສາມາດປັບປຸງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງກວ່າເກົ່ າ ໂດຍໃຫມ້ເີອກະສານເປີດເຜຍີຕ່ໍປະຊາຊນົ ກ່ຽວກບັປະເພດບນັ

ຫາທີ່ ໄດສ້ະເໜ ີແລະ ຜນົການແກໄ້ຂ ແລະ ໃຫພ້າກສ່ວນເອກະລາດ ເປັນຜູຕ້ດິຕາມ ແທນທີ່ ຈະໃຫແ້ຕ່ລະກະຊວງເປັນຜູຕ້ດິຕາມ. 

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເກອືບວ່າບ່ໍມໂີອກາດສໍາລບັອດິສະຫຼະພາບໃນການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ, ຄວາມຈໍາກດັທີ່ ເຂັມ້ງວດຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ແລະ 

ຕ່ໍອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາສງັຄມົ ແລະ  ມາດຕະການເຂັມ້ງວດທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັຜ່ານມາ, ການຈບັຕວົ ແລະ ການຫາຍຕວົຂອງ

																																																								
120ກະຊວງສືກສາທກິານແລະກລິາ, “ບດົລາຍງານຜນົການດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງສຶກສາແລະກລິາສກົປີ 2017-2018 ແລະແຜນການພດັທະນາສໍາລັບ 2018-2019,” ສງິຫາ2018, ໜາ້ 

51. 
121ບດົລາຍຂອງອງົການອານາໄມໂລກ (World Health Organization), “World Report on Disability,” https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/. 
122ສູນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, "ການສໍາຫຼວດດດັສະນີໝາຍສງັຄມົລາວ II: ບດົລາຍງານສິ່ ງຄົນ້ພບົຈາກການສໍາຫຼວດ," 2017, 
https://www.unicef.org/eap/sites/unicef.org.eap/files/2018-
06/Summary%20Survey%20Findings%20Report%20an%20statistical%20snapshots%20of%20Lao%20Social%20Indicator%20Survey%20II.pdf p. 46. 
123ກະຊວງສືກສາທກິານແລະກລິາ, “ບດົລາຍງານຜນົການດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງສຶກສາແລະກລິາສກົປີ 2017-2018 ແລະແຜນການພດັທະນາສໍາລັບ 2018-2019,” ສງິຫາ2018, ໜາ້

30. 
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ບຸກຄນົ ໄດປິ້ດໂອກາດສໍາລບັການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການຊອກຫາວທິກີານແກໄ້ຂ ແລະ ເປັນອຸປະສກັຕ່ໍປະຊາຊນົໃນ

ການສະເໜຮີອ້ງຮຽນບນັຫາຕ່າງໆ ແລະ ຊອກຫາຜູມ້ຄີວາມຮບັຜດິຊອບ. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັການລາຍງານຈໍານວນຈາກຫຼາຍຄນົ ຢູ່

ພາຍໃນະປະເທດ ແລະ ຜູທ້ີ່ ໄດອ້ອກຈາກສປປ ລາວ ໄປ ໃນບ່ໍດນົມານີ ້ເຊິ່ ງກ່ຽວຂອ້ງກບັປະເດນັທີ່ ປະຊາຊນົຮູສ້ກຶວ່າພວກເຂາົບ່ໍ

ສາມາດເວົາ້ອອກໄດຢ່້າງມອີດິສະຫຼະພາບ ແລະ ຢ້ານກວົຕ່ໍການປະຕບິດັມາດຕະການເຂັມ້ງວດຍອ້ນພວກເຂາົໄດສ້ະແດງຄວາມ

ຄດິເຫນັຕໍານວິຈິານບນັດານະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. 

 

ການຈບັຕວົຄັງ້ຕ່າງໆທີ່ ສໍາຄນັແລະການຫາຍຕວົໄດພ້າໃຫເ້ກດີບນັຍາກາດທີ່ ເປັນຕາຢ້ານກວົສໍາລບັການປຶກສາຫາລ.ື  ອງີຕາມການ

ລາຍງານຕ່າງໆ ທ່ານ ສມົພອນ ພມິມະສອນ, ທ່ານ ສຸກນັ ໄຈທດັ ແລະ ທ່ານ ລອດຄໍາ ທໍາມະວງົ ໄດຖ້ກືກກັຂງັ ມາແຕ່ຕົນ້ປີ 2016 

ແລະ ກໍາລງັຖກືລງົໂທດຈໍາຄຸກເປັນໄລບະ 20 ປີ ຍອ້ນ “ການທໍລະຍດົ” ຕ່ໍຊາດ, “ການຂນົຂວາຍຕ່ໍຕາ້ນ ສາທາລະນະລດັປະຊາທິ

ປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ,” ແລະ “ການເຕົາ້ໂຮມຄນົເພື່ ອກໍ່ ຄວາມບ່ໍສະຫງບົໃນສງັຄມົ” ຍອ້ນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນທາງ Facebook ທີ່

ໄດວ້ຈິານ ກ່ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າແລະ ການລະເມດີສດິທມິະນຸດ.124ໃນປີ 2017 ຕໍາຫຼວດໄດກ້ກັຂງັ

ຊາວບາ້ນ 14 ຄນົ ຢູ່ບາ້ນ ເຢີບ (Yeup) ໃນເມອືງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ ໃນນັນ້ລວມມ ີເດກັຊາຍ ໜື່ ງຄນົ ແລະ ເດກັຍງິ ໜື່ ງຄນົ

, ທງັສອງ ອາຍຸ 15 ປີ ຍອ້ນວ່າພວກເຂາົໄດຕ້ດັຕົນ້ຢາງພາລາຢູ່ດນິທີ່ ໄດຖ້ກືກ່າວຫາວ່າມກີານສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ການໃຫສໍ້າປະ

ທານດນິແກ່ບໍລສິດັທີ່ ຄນົຫວຽດນາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ຊື່ ວ່າ ບໍລສິດັຢາງພາລາມດິຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະທີ່ ຊາວບາ້ນ ສີ່  

ຄນົໄດຖ້ກືປ່ອຍຕວົຈາກການກກັຂງັ, ໜຶ່ ງ ຄນົໄດເ້ສຍຊວີດິໃນສະຖານທີ່ ກກັຂງັ ແລະ ຍງັມ ີ ເກົາ້ ຄນົທີ່ ຍງັຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ກກັຂງັ

ໂດຍຍງັບ່ໍທນັມກີານດໍາເນນີຄະດ.ີ125ທ່ານບຸນທນັ ທໍາມະວງົ ໄດຖ້ກືກກັຂງັ ມາແຕ່ປີ 2015 ຍອ້ນໄດເ້ອາົຂໍມູ້ນເຜຍີແຜ່ທາງ 

Facebook ແລະ ມເີນືອ້ຄວາມທີ່ ຖກືກ່າວຫາວ່າ “ເປັນການຕໍານວິຈິານແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະ

ບານ.”126 ໃນປີ 2015 ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດກ້ກັຂງັພະນກັງານທ່ານໜຶ່ ງຂອງພະແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ ງແວດລອ້ມຂັນ້

ແຂວງຍອ້ນຜູກ່້ຽວໄດເ້ຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນລງົທາງສື່ ສງັຄມົອອນລາຍເລື່ ອງຄວາມຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັການສໍາປະທານດນິທີ່ ອໍານາດການປົກ

ຄອງທອ້ງຖ່ີນໄດໃ້ຫນ້ກັລງົທນຶຈນີສໍາປະທານ.127 

 

ອງິຕາມການລາຍງານຕ່າງໆ ໂຊກຊະຕາ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງຄນົຢ່າງໜອ້ຍ 14 ຄນົທີ່ ໄດຫ້າຍຕວົໄປໃນລະຫ່າງປີ 2007 ຫາ 2018 ນັນ້ 

ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັຮູ.້ ທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ, ຜູນໍ້າທີ່ ຫາ້ວຫນັຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ພາກປະຊາສງັຄມົ, ບ່ໍໄດຖ້ກືພບົເຫນັເປັນເວ

ລາ ຫຼາຍກວ່າຫກົປີແລວ້ ຫລງັຈາກໄດຫ້າຍຕວົໄປໃນປ້ອມຕໍາຫຼວດແຫ່ງໜື່ ງໃນນະຄອນວຽງຈນັໃນປີ 2012.128 ເກົາ້ຄນົໄດຖ້ກື

ກກັຂງັໃນປີ 2009 ຍອ້ນພວກເຂາົໄດວ້າງແຜນການປະທວ້ງແບບສນັຕເິພື່ ອປະຊາທປິະໄຕ.129ທ່ານ ສມົພອນ ຂນັຕສຸິກ ໄດຖ້ກື

ພາຫາຍຕວົໄປໃນປີ 2007 ໂດຍມຜູີຊ້າຍນຸ່ງເຄື່ ອງແບບຕໍາຫຼວດທີ່ ໄດຢຸ້ດລາວໃຫຈ້ອດລດົແຄມທາງ ແລວ້ ເອາົລາວຂຶນ້ລດົ ແບບ

SUV ໄປ.ຄນົໄທ ຫາ້ຄນົ ທີ່ ແມ່ນຄນົໃນລາດຊະວງົຂອງໄທ ທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນ ສປປ ລາວເຊິ່ ງພວກເຂາົເປັນຜູວ້ຈິານ ໄດຫ້າຍຕວົ

ໄປໃນສະພາບທີ່ ເປັນຕາສງົໄສ ແລະ ຕ່ໍມາໄດຮູ້ແ້ນ່ນອນວ່າ ສອງຄນົໃນຈໍານວນນັນ້ໄດເ້ສຍຊວີດິແລວ້.130 

 

																																																								
124A/HRC/WGAD/2017/61. Available at:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/287/98/PDF/G1728798.pdf?OpenElement 
125International Federation for Human Rights (FIDH) and Lao Movement for Human Rights, Joint Submission prepared for the initial periodic report of 
Lao PDR, 121st session of the United Nations Human Rights Committee (CCPR) (11-12 July 2018), (November 2018), available at: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fICO%2fLAO%2f28330&Lang=en 
126 FIDH - International Federation for Human Rights and Lao Movement for Human Rights (LMHR) “Update for the 9th European Union (EU)-Laos 
Human Rights Dialogue, March 7, 2019, ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/FIDH.pdf. 
127 Radio Free Asia, “Lao Whistleblower Detained For Publishing Concession Document Online,” July 6, 2017, 
https://www.rfa.org/english/news/laos/whistleblower-07062015141229.html. 
128 Sombath Somphone, https://www.sombath.org/en/. 
129 FIDH - International Federation for Human Rights and Lao Movement for Human Rights (LMHR) “Update for the 9th European Union (EU)-Laos 
Human Rights Dialogue, March 7, 2019, ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/FIDH.pdf. 
130 FIDH - International Federation for Human Rights and Lao Movement for Human Rights (LMHR) “Update for the 9th European Union (EU)-Laos 
Human Rights Dialogue, March 7, 2019, ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/Lao/FIDH.pdf.  
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ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັເປັນຫ່ວງສະພາບການຂອງຄນົທຸກຍາກຜູທ້ີ່ ຖກືຈໍາຄຸກ. ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັລາຍງານວ່າມກີານຈ່າຍເງນິບ່ໍເປັນທາງການ

ຊຶ່ ງແມ່ນ “ຄ່າອອກຄຸກ” ໝາຍຄວາມວ່ານກັໂທດຜູໃ້ດທີ່ ບ່ໍສາມາດຈ່າຍເງນິດັ່ ງກ່າວແມ່ນຢູ່ຄຸກດນົກວ່າໄລຍະປະຕບິດັໂທດ.  ໃນປີ 

2011 ອງົການ ສດິທມິະນຸດ (Human Rights Watch) ໄດພ້ບົເຫນັວ່າເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ໄດໃ້ຊສູ້ນປ່ີນປົວ ແລະ ຟືນ້ຟູຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິ 

ສມົສະຫງ່າ ໃນນະຄອນວຽງຈນັ ເປັນບ່ອນ “ເຕົາ້ໂຮມຢູ່” ຂອງຄນົຕດິຢາເສບຕດິ, ຄນົຂໍທານ, ຄນົບ່ໍມທີີ່ ຢູ່ອາໄສ, ເດກັຂາ້ງຖະໜນົ

ແລະ ຄນົພກິານທາງມນັສະໝອງ.131 

 

ລດັຖະບານຍງັຈໍາກດັຢ່າງເຂັມ້ງວດຕ່ໍບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາສງັຄມົ ແລະ ຍງັໄດຄ້ວບຄຸມການເຮດັວຽກຂອງອງົການຈດັ

ເຫລົ່ ານີ.້  ດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົ ເລກທີ 236 ທີ່ ໄດອ້ອກໃນປີ 2017,ເຊິ່ ງປ່ຽນແທນດໍາລດັສະບບັກ່ອນທີ່ ອອກໃນປີ 2009, 

ເປັນການເພີ່ ມສດິອໍານາດໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານໃນການຫາ້ມການດໍາເນນີກດິຈະກໍາຕ່າງໆຂອງບນັດາສະມາຄມົທີ່ ບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ, 

ການຍຸບສະມາຄມົ ຫລ ື ການຫາ້ມເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຂອງບນັດາສະມາຄມົແລະ ການສັ່ ງຟອ້ງສະມາຄມົ ຫລ ື ສະມາຊກິຂອງ

ພວກເຂາົ132ໃນຄະດທີາງອາຍາ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍແລະ ຂະບວນການອະນຸມດັການຂຶນ້ທະບຽນແມ່ນໃຊເ້ວລາ 165 ວນັຈຶ່ ງສໍາເລດັ.  

ມບຸີກຄນົທ່ານໜຶ່ ງໄດກ່້າວວ່າວທິກີານຂອງລດັຖະບານກໍ່ ຄ ື“ພວກເພີ່ ນບ່ໍຈໍາເປັນຕອ້ງຈບັຕວົເຈົາ້. ມແີຕ່ວ່າເຈົາ້ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸມດັ

ໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວ.” 

 

ຄນົທຸກຍາກທີ່ ເຄຍີໄດຮ້ອ້ງຮຽນບນັຫາຕ່າງໆເປັນຕົນ້ແມ່ນການຍດຶຄອງທີ່ ດນິ ຫລ ື ການຍກົຍາ້ຍບາ້ນໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການຊດົເຊຍີ

ຢ່າງພຽງພໍ ມທີາງເລອືກໜອ້ຍ ໃນການສະເໜເີພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຂອງພວກເຂາົ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະມກີດົໝາຍປົກປ້ອງສດິທຂິອງ

ພວກເຂາົໃນດາ້ນຫລກັການແລວ້ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ວ່າຄວາມບ່ໍເຂັມ້ງວດໃນການປະຕບິດັກດົໝາຍພາໃຫພ້ວກເຂາົບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັບ່ໍທນັເຫນັຫລກັຖານທີ່ ວ່າປະຊາຊນົສາມາດຍື່ ນເລື່ ອງເຫລົ່ ານີຕ່ໍ້ລະບບົຍຸຕທໍິາ. 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫນັວທິກີານຂອງລດັຖະບານດວ້ຍຕວົຂາ້ພະເຈົາ້ເອງເຊິ່ ງເຊິ່ ງແມ່ນເວລາທີ່ ລດັຖະບານໄດຂ້ດັຂວາງຢ່າງຈງິຈງັຕ່ໍການ

ສະເໜຂີອງຂາ້ພະເຈົາ້ເພື່ ອໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ເຄື່ ອນໄຫວໄດຢ່້າງເປັນອດິສະຫຼະ ໃນເວລາເຂົາ້ມາປະເທດເພື່ ອວ່າຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດໄ້ປ

ຢ້ຽມຢາມແຂວງອດັຕະປື. ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຫຼາຍທ່ານໄດພ້ະຍາຍາມຕດິຕາມການສນົທະນາສ່ວນຕວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຫຼາຍຄັງ້ເຊິ່ ງຂດັກບັ

ເງ ື່ອນໄຂຂອງການມາເຮດັວຽກພາຍໃນປະເທດຂອງຜູລ້າຍງານພເິສດ.  ມຫຼີາຍຄັງ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫນັວ່າມພີະນກັງານຂອງລດັຫຼາຍ

ທ່ານໄດເ້ຂົາ້ນັ່ ງຢູ່ກອງປະຊຸມແລະຈດົບນັທກຶເນືອ້ໃນການສນົທະນາສ່ວນຕວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກບັຊາວບາ້ນ. ໃນເວລາປະເຊນີໜາ້

ກນັ ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ກະຊວງຫຼາຍທ່ານໄດໃ້ຫຄໍ້າອະທບິາຍແບບແປກໆ, ທໍາອດິບອກວ່າເປັນການປົກປ້ອງຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະຈາກນັນ້ມີ

ເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ຂັນ້ກະຊວງອກີສີ່ ທ່ານທີ່ ໄດທໍ້າທ່າເວົາ້ວ່າ “ມາທ່ຽວຊມົທວິທດັທໍາມະຊາດ” ໃນບາ້ນຊນົນະບດົແຫ່ງໜື່ ງເຊິ່ ງແມ່ນເວລາ

ດຽວທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຸດທາ້ຍກໍ່ ໄດເ້ວົາ້ວ່າການຕດິຕາມກໍ່ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຊດັເຈນຂອງການແປພາສາຂອງ

ນາຍພາສາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້. 

 

ວທິກີານປະຕບິດັຂອງລດັຖະບານໄດຮ້ບັຜນົເປັນຢ່າງດຕ່ໍີການຄວາມຄຸບການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ການຄວບຄຸມສະພາບ

ການໃນຂະນະທີ່ ຫລກີເວັນ້ການຄວາມອບັອາຍໃນວງົກວາ້ງໃນລະດບັສາກນົ. ປະຊາຊນົທີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້ບົ, ແມ່ນກະທັງ້ແຕ່ຜູທ້ີ່

ດໍາລງົຊວີດິໃນສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍທີ່ ສຸດ ມກັເວົາ້ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ວ່າ ພວກເຂາົບ່ໍກາ້ຫານໃນການສະເໜສີະພາບການຂອງ

ພວກເຂາົຕ່ໍລດັຖະບານ ແລະ ເຖງິວ່າໄດສ້ະເໜ ີກໍ່ ບ່ໍຂຶນ້ກາຍຂັນ້ເມອືງ. ແຕ່ວ່າວທິກີານນີເ້ຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົບ່ໍພໃໍຈ, ເຮດັໃຫປ້ະເທດ

																																																								
131Human Rights Watch, “Somsanga’s Secrets: Arbitrary Detention, Physical Abuse, and Suicide inside a Lao Drug Detention Center,” October 11, 2011, 
https://hrw.org/report/2011/10/11/somsangas-secrets/arbitrary-detention-physical-abuse-and-suicide-inside-lao-drug. 
132 Human Rights Watch, “Joint Letter to the Lao Government Re: Decree on Associations,” December 17, 2017, 
https://www.hrw.org/news/2017/12/17/joint-letter-lao-government-re-decree-associations. 
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ບ່ໍໄດຮ້ບັການປະກອບຄໍາເຫນັຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ກດີກັນ້ຄນົລາວລຸນ້ໃໝ່ໃນການຊອກຫາວທິກີານແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເປັນສີ່ ງທາ້

ທາຍຕ່າງໆທີ່ ປະເທດຊາດພວມປະເຊນີຢູ່. 

 
8. ວງົສາຄະນາຍາດສາກນົ 

 

ວງົສາຄະນາຍາດສາກນົໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເລກິເຊີ່ ງໃນການພະຍາຍາມແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫທ້ນຶສະໜບັ

ສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍພາກສ່ວນລດັຖະບານ ແລະ ອງົການພາກປະຊາສງັຄມົ ແລະ ໃຫ້

ຄໍາແນະນໍາແກ່ລດັຖະບານກ່ຽວກບັວທິກີານບນັລຸຜນົໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ.  ດັ່ ງນັນ້ ການພຈິະລະນາເງ ື່ອນໄຂໃນການໃຫ້

ການຊ່ວຍເຫລອື ກໍ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຂອງວງົສາຄະນາຍາດສາກນົເຊັ່ ນກນັ. 

 

ນອກຈາກນັນ້ ວງົສາຄະນາຍາດສາກນົມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສະເພາະໃນທຸກປະເທດເພື່ ອສົ່ ງເສມີບນັດາມາດຕາຖານ ແລະ ຫລກັ

ການສາກນົ ໂດຍສະພາແມ່ນເພື່ ອປະຕບິດັສດິທຂິອງຜູທຸ້ກຍາກ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທາງລບົຈາກບນັດາ

ໂຄງການພດັທະນາ.  ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ວ່າບາງຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາມແີຕ່ສຸມໃສ່ຜນົໄດຮ້ບັໃນໄລຍະສັນ້, ການເຮດັສໍາເລດັໂຄງການ,

ແລະ ການປະຕບິດັຕາມໂຄຕາ້ ເຖງິແມ່ນວ່າຕອ້ງໄດຍ້ອມຮບັສະພາບທີ່ ເຫນັວ່າຍງັມບີນັຫາຢູ່. ສ່ວນຫຼາຍປະກດົວ່າຄູ່ຮ່ວມພດັທະ

ນາໄດເ້ຮດັຕາມຮູບແບບການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນພາຍຫລງັທີ່ ລດັຖະບານໄດເ້ຫນັດແີລວ້, ດັ່ ງນັນ້ຈີ່ ງເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົລາວບ່ໍມໂີອກາດ

ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນແບບມຄຸີນຄ່າຢ່າງເປັນເອກະລາດ ແລະ ມຈີດຸປະສງົ. 

 

ດັ່ ງທີ່ ໄດກ່້າວມາກ່ອນນີ ້ອງົການ ສປຊເອງ ໄດຖ້ກືສງັເກດຢ່າງກວາ້ງຂວາງວ່າອງົການດັ່ ງກ່າວປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຄດືັ່ ງໄມມ້ອືນັໜຶ່ ງຂອງ

ລດັຖະບານ.  ຈາກການໂອລ້ມົກບັຫຼາຍພາກສ່ວນຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັຫຼາຍຕວົຢ່າງ ເຊິ່ ງເຊິ່ ງໃນນັນ້ລວມມຄີວາມພະຍາຍາມຈໍາກດັ

ການເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ການຈໍາກດັເນືອ້ໃນຂອງ “ພາກປະຊາສງັຄມົ” ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆ, ການຫລບົຫລກີຈາກການປຶກສາຫາ

ລທືີ່ ຫຍຸງ້ຍາກໃນປະເດນັທີ່ ລດັຖະບານຖວ່ືາຫລ່ໍແຫຼມແລະ ການມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ເຊິ່ ງເປັນທີ່ ຈະແຈງ້ວ່າມນັມຄີວາມຜດິແປກເມື່ ອ

ສມົທຽບໃສ່ຄວາມຈງິໂດຍທີ່ ໄດກ່້າວອາ້ງວ່າມຫຼີາຍສີ່ ງຫຼາຍຢ່າງໄດຖ້ືກປັບປຸງດຂີຶນ້ສໍາລບັພາກປະຊາສງັຄມົໃນຊຸມປີບ່ໍດນົຜ່ານມາ. 

ມກີານກະທໍາອນັໜຶ່ ງທີ່ ໜາ້ຜດິຫວງັ ເຊິ່ ງແມ່ນສນັຍານທີ່ ສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັໃນປີ 2012 ໂດຍຜູປ້ະສານງານອງົການ ສປຊ ປະຈໍາ

ລາວທີ່ ເປັນຜູຮ່້ວມຂຽນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຮ່າງເອກະສານ ທີ່ ມຄໍີາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັການປຶກສາຫາລແືບບມສ່ີວນຮ່ວມໂດຍໄດຮ່້ວມ

ຂຽນກບັທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ.  ຫລງັຈາກຮ່າງເອກະສານດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນຕ່າງໆ ໄດຮູ້ວ່້າລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 

ປະຕເິສດ, ເມື່ ອເປັນແນວນັນ້ ຜູປ້ະສານອງົການ ສປຊ ປະຈໍາລາວ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັສີ່ ງທີ່ ຜດິປົກກະຕຫຼິາຍທີ່ ສຸດໂດຍໄດປ້ະຕເິສດການ

ຮ່ວມຂຽນຄໍາຄດິເຫນັດັ່ ງຂາ້ງເທງິ ແລະ ໄດບ້ອກໃຫບ້ນັດາອງົການພາກປະຊາສງັຄມົຕດັມາດຕາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງອອກຈາກເອກະສານ

ສໍາລບັເຄອືຄ່າຍການເຮດັວຽກຂອງພວກເຂາົ. ພຽງສອງເດອືນປາຍຕ່ໍຈາກນັນ້ມາ ທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ ໄດຫ້າຍຕວົ. 

 

9. ຂໍແ້ນະນໍາ 

 

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຄວນຈດັບຸລມິະສດິໃຫຫຼ້າຍກວ່າເກົ່ າໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິແທນທີ່ ຈະລາຍງານເປັນທດິສະດກ່ີຽວກບັ

ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອປົກປ້ອງສດິທມິະນຸດຂອງປະຊາຊນົລາວຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ເພື່ ອເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຍຸດ

ທະສາດການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ. ບນັດານະໂຍບາຍທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັແມ່ນເນັນ້ໜກັໃສ່ໂຄງ

ການໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້, ໂຄງການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ ນ: ທາງລດົໄຟແລະ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ເຊິ່ ງລວ້ນແຕ່ມຄີວາມສ່ຽງ

ຫຼາຍ ແລະ ມຄີວາມຈໍາເປັນທີ່ ຕອ້ງມນີະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງເພື່ ອສົ່ ງເສມີກະສກິໍາແບບຍນືຍງົ, ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ອຸດສະ

ຫະກໍາຕ່າງໆທີ່ ນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ.ີ ການພດັທະນາເຫລົ່ ານີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີໍາລງັແຮງງານທີ່ ໄດຮ້ບັການສກຶສາເປັນຢ່າງດ,ີ ມສຸີຂະ
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ພາບດ ີ ແລະ ມສີມີ ື ເຊິ່ ງຕອ້ງມກີານລງົທນຶແບບຍນືຍງົເຂົາ້ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ, ຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີອງ

ເດກັ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ມ່ຍງິ, ການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍຸກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການວ່າຈາ້ງ

ງານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.  ບນັດາຂໍແ້ນະນໍາດັ່ ງຕ່ໍໄປນີແ້ມ່ນສອດຄ່ອງກບັປະເດນັນີ.້ 

 

(i) ຄວນປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ນີະໂຍບາຍການເກບັອາກອນທີ່ ກາ້ວໜາ້ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ເພື່ ອແກໄ້ຂ

ຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບທີ່ ພວມເພີ່ ມຂືນ້ທີ່ ເປັນອຸປະສກັຕ່ໍການເຕບີໂຕ. ຄວນເປີດເຜຍີຂໍມູ້ນຕ່ໍສາທາລະນະຊນົທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັການ

ຍກົເວັນ້ອາກອນ ແລະ ພາສຢ່ີາງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທງັບນັດາໂຄງການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ຄວນປະ

ເມນີຜນົຄນືເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າການຍກົເວັນ້ເຫລົ່ ານັນ້ມຄີວາມເຂັມ້ງວດທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ບ່ໍໃຫມ້ກີານຍກົເວັນ້ແບບໃຫຜ້ນົ

ປະໂຫຍດແບບເຊື່ ອງຊອ້ນ.  ຄວນປັບປຸງການເກບັອາກອນ ແລະ ຄວນຕ່ໍຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງແບບຍນືຍງົ ແລະ ເພື່ ອໃຫໂ້ປ່ງ

ໃສຫຼາຍກວ່າເກົ່ າເພື່ ອຢຸດຕກິານຮົ່ ວໄຫຼຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງທນຶຮອນຂອງລດັ. 

 

(ii) ການເກບັກໍາຂໍມູ້ນຕອ້ງເປັນລກັສະນະເອກະພາບ ແລະ ເຂັມ້ງວດຢ່າງລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ ແລະ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ເພື່ ອຮບັປະ

ກນັໃຫມ້ຂໍີມູ້ນທີ່ ສາທາລະນະຊນົທົ່ ວໄປສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດຢ່້າງໄວວາ ແລະ ເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ເຊື່ ອຖໄືດ.້  ສີ່ ງນີແ້ມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ ຕອ້ງມຄີວາມໂປ່ງໃສໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໃນພາກສ່ວນລດັຖະບານເພື່ ອຊ່ວຍການຕດັສນິບນັຫາທີ່ ອງີໃສ່ຫລກັຖານ, ຫລຸດ

ຜ່ອນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມເຊືອ້ໝັນ້ຂອງປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ. 

 

(iii) ຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍຈະບ່ໍບນັລຸໄດຖ້າ້ຈະເອາົໃຈໃສ່ຄວາມສະເໝພີາບກນັສະເພາະແຕ່ການລບົລາ້ງການໃຊ ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິເທົ່ ານັນ້ແທນທີ່ ຈະຖເືປັນສດິທມິະນຸດຂອງແມ່ຍງິ. ຍງັມທີດັສະນະຈໍາແນກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຕອ້ງໄດ ້

ເຮດັການໂຄສະນາທີ່ ມກີານເຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງພອ້ມພຽກນັ ແລະ ມກີານຊີນໍ້າດວ້ຍການໃຊຕ້ວົຢ່າງເທົ່ ານັນ້ຈີ່ ງຈະພາໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງ

ທີ່ ສໍາຄນັ. 

 

(iv) ດາ້ນສດິທເິດກັກໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັ ເຊິ່ ງເຊິ່ ງມກັແຕ່ເບີ່ ງວ່າສດິທເິດກັແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັການຂູດຮດີທາງເພດ ແລະ ການຄາ້ມະນຸດ

ເທົ່ ານັນ້ ແຕ່ວ່າບ່ໍໄດເ້ວົາ້ເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງຂອງສດິທເິດກັໃນການພດັທະນາຈດິໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ແລະ ການເຕບີໂຕຂຶນ້ດວ້ຍສຸ

ຂະພາບດ,ີ ໄດຮ້ບັການສກຶສາ ແລະ ສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງເຕມັສ່ວນໃນຊຸມຊນົ. 

 

(v) ຍອ້ນເຫດຜນົເຫລົ່ ານີ ້ລດັຖະບານຄວນຄໍານງຶເຖງິປະເດນັສດິທມິະນຸດ. ເຖງິແມ່ນວ່າໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ໃນການປະຕບິດັສດິ

ທມິະນຸດດວ້ຍກນົໄກທີ່ ເປັນທາງການແລວ້ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ວ່າໃນປະຈບຸນັ ບນັຫາກໍ່ ຄຍືງັມຄີວາມຄດິທີ່ ວ່າສດິທມິະນຸດເປັນສິ່ ງກດີຂວາງ

ກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ.  ຫຼາຍຄນົຄດິວ່າການໃຊຄໍ້າສບັນີແ້ມ່ນຖກືຫາ້ມ ຍກົເວັນ້ແຕ່ການໃຊຄໍ້າສບັນີໃ້ນການປຶກສາຫາລື

ກບັລດັຖະບານຈາກປະເທດອື່ ນ ຫລ ືໃຊໃ້ນເວລາຂຽນບດົລາຍງານເຖງິ ສປຊ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ກໍ່ ມກີານປະຕບິດັທີ່ ດຫຼີາຍດາ້ນ

ກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດ. ຕວົຢ່າງ: ກນົໄກການສະເໜຮີອ້ງຮຽນຂອງປະຊາຊນົ ເຊິ່ ງເຊິ່ ງສະພາແຫ່ງຊາດກໍາລງັພດັທະນາຢູ່ ທີ່ ຈະພາ

ໃຫມ້ຄີວາມເຊື່ ອຖຫຼືາຍຂຶນ້ ແລະ ມຜີນົກະທບົໃນທາງຕັງ້ໜາ້ຖາ້ວ່າກນົໄກດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືຕດິຕາມຊີນໍ້າໂດຍອງົກອນຮບັຜດິຊອບ

ການຮອ້ງທຸກ ຫລ ືສະຖາບນັແຫ່ງຊາດທີ່ ເຮດັວຽກດາ້ນສດິທມິະນຸດທີ່ ປະຕບິດັຕາມຫລກັການແລະຂັນ້ຕອນຢ່າງເໝາະສມົ. 

 

(vi) ລດັຖະບານຄວນຮບັຮູຄ້ວາມດອ້ຍໂອກາດຂອງປະຊາຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໃນທຸກພືນ້ທີ່ ບ່ອນທີ່ ມບີນັດາຊນົເຜົ່ າສ່ວນໜ້

ອຍອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ປະເດນັນີບ່ໍ້ພຽງແຕ່ເປັນການລະເມດີສດິທມິະນຸດເທົ່ ານັນ້ແຕ່ຍງັເປັນການພດັທະນາແບບບ່ໍທົ່ ວເຖງິອກີ

ດວ້ຍ. ຄວນທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍສໍາລບັການໃຊພ້າສາລາວເປັນພາສາດຽວໃນການສກຶສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ ອຊ່ວຍນກັ
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ຮຽນຜູທ້ີ່ ບ່ໍໃຊພ້າສາລາວເປັນພາສາເກດີຂອງຕນົ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກໂອກາດການສກຶສາເພື່ ອສາມາດເຂົາ້ເຖງິ

ການບໍລກິານດາ້ນການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ເພື່ ອເຂົາ້ເຖງິລະບບົຍຸຕທໍິາທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ. 

 

(vii) ຄວນເພີ່ ມລາຍຈ່າຍຂຶນ້ໃຫຫຼ້າຍເຂົາ້ໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສງັຄມົ ເພື່ ອໃຫໃ້ກ ້

ຄຽງກບັມາດຕາຖານຂອງພາກພືນ້ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບທີ່ ມຄຸີນນະພາບ 

ແທນທີ່ ຈະສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍອດັຕາປົກຄຸມທີ່ ເປັນທາງການເທົ່ ານັນ້. 

 

(viii) ລດັຖະບານຄວນຮບັຮູຫຼ້າຍຮູບການທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ພາກປະຊາສງັຄມົສາມາດປະກອບສ່ວນສໍາຄນັໄດເ້ພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານກໍາ

ນດົນະໂຍບາຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນຈງິ, ເພື່ ອປຸກລະດມົການຊ່ວຍເຫລອື ແລະ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູ ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້

ແຂງໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ບ່ໍພຽງແຕ່ຈະປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານພຽງຢ່າງດຽວ.  ຄວນທບົທວນຄນືບນັດານະໂຍ

ບາຍທີ່ ເຂັມ້ງວດຫຼາຍທີ່ ມຢູ່ີໃນປະຈບຸນັໂດຍປຶກສາຫາລກືບັກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  ເພື່ ອສະແດງໃຫເ້ຫນັເຈຕະນາດ ີແລະ 

ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມບ່ໍໄວວ້າງໃຈ, ລດັຖະບານຄວນປ່ອຍຈໍານວນປະຊາຊນົທີ່ ໄດຖ້ກືກກັຂງັຢູ່ແຂວງເຊກອງຍອ້ນພວກເຂາົໄດ ້

ໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມເປັນເວລາທີ່ ແກ່ຍາວກ່ຽວກບັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫມ້ກີານສບືສວນຢ່າງເປັນເອ

ກະລາດສໍາລບັສູນຫາຍຂອງ ທ່ານ ສມົບດັ ສມົພອນ, ໂດຍການປຶກສາຫາລກືບັສະມາຊກິຄອບຄວົຂອງລາວ ແລະ ການຮບັປະກນັ

ການຈດັສນັໃຫມ້ຊີບັພະຍາກອນພຽງພສໍໍາລບັການສບືສວນນີ.້ 

 

(ix) ສດິທມິະນຸດຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົໂດຍກງົຈາກການສາ້ງ ແລະ ການດໍາເນນີງານຂອງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ ຄວນໄດ້

ຮບັຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງເຕມັສ່ວນເຊິ່ ງໃຫເ້ປັນສ່ວນໜື່ ງຂອງການທບົທວນຄນືນະໂຍບາຍທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູ່ຫລງັຈາກເຂື່ ອນແຕກ

ຢູ່ແຂວງອດັຕະປື. ຄວນຊອກຫາວທິກີານເພື່ ອໃຫພ້າກເອກະຊນົທີ່ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການໃນຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້ໃຫມ້ີ

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຢ່າງເຕມັສ່ວນຕ່ໍຜນົກະທບົບ່ໍດທີີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ. ໂດຍສະເພາະ, ຄວນມກີານທບົ

ທວນໂດຍຜູທ້ບົທວນທີ່ ມອີດິສະລະເພື່ ອທບົທວນຄນືສະພາບຂອງທຸກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍຫລງັຈາກເຫດການອດັຕະປື ແລະ ຜູ ້

ທີ່ ກໍາລງັດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ທຸກຍາກລໍາບາກຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແລະ ກໍາລງັມຄີວາມບ່ໍແນ່ນອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ ເກດີມາຈາກການ

ປຶກສາຫາລທືີ່ ບ່ໍທົ່ ວເຖງິ, ການຊດົເຊຍີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ຊກັຊາ້ ແລະ ໂອກາດບ່ໍພຽງພໃໍນການດໍາລງົຊວີດິ.  ຄວນໃຫຄໍ້າປຶກສາ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫຄໍ້າປຶກສາແກ່ແມ່ຍງິທີ່ ຊວີດີຂອງພວກເຂາົໄດຖ້ກືຫນັປ່ຽນ ແລະ ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍຈາກຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົ

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນສູນພກັເຊາົຊົ່ ວຄາວທີ່ ພວກເຂາົໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍເຂົາ້ໄປຢູ່. 

 

(x) ການປັບປຸງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິທີ່ ກໍາລງັດໍາເນນີຢູ່ໃນປະຈບຸນັຄວນເອາົໃຈໃສ່ຄວາມສໍາຄນັໃນການຮບັຮູສ້ດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ລວມໝູ່ . ການເຄາົລບົສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິໃນເຂດທີ່ ຖກືຈດັສນັເປັນ ເຂດ “ປ່າໄມ”້ ແລະຊອກຫາວທິກີານ

ແກໄ້ຂສີ່ ງທາ້ທາຍກ່ຽວກບັການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ທີ່ ຮບັຮູສ້ດິໃນການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທີ່ ມອີາຊບີເຮດັໄຮ່. ລດັຖະບານຄວນ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກເພື່ ອທບົທວນຄນືຮູບແບບກະສກິໍາແບບມສີນັຍາເພື່ ອຊອກຫາປະເດນັຕ່າງໆ ເປັນຕົນ້ແມ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍ

ຜນົເກບັກ່ຽວຕະຫຼອດໄລຍະສນັຍາ, ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຈາກການຕ່ໍລອງທີ່ ມກີານສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ການ

ຈດັແຈງໃນການວາງລາຄາ. 

 

 


