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“ບັນດາແມ�ຍິງທີ່ຖືກ��ສະເໜີເປັນຕົວແທນໃນປະຫວັດຫຍ�້ເຫຼົ່ານີ້
 ໄດ�ຄັດຄ�ານອະຄະຕິທີ່ພວກເຮົາມີໂດຍບ�່ຮູ�ຕົວ ກ�ຽວກັບ ບົດບາດ 

ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ໃຫ�ແນວທາງທີ່ເຮັດໃຫ�ພວກເຮົາໄດ�ຄິດໃນວິທີໃໝ� 
ແລະ ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ກ�ຽວກັບຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມຂອງພວກເຮົາ.” 

ໂດນາ ແມັກສກິມມິງ, ຜູ�ຈັດການແຜນງານປະ��ພາກພື້ນ, ອົງການອ�ອກສຟາມ ອາຊີ 

ບົດ�� 
ໃນສະຖານະການວິກິດໃນປະຈຸບັນທີ່ພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ໄດ້ແຜ່ລາມໄປ
ທົ່ວໂລກ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວທຸກວຽກງານ - ດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ຄົວ
ເຮືອນ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ - ຍິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ. ພາລະຂອງການ
ເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ, ແມ່ຍິງສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນລະດັບທີ່ຫຼຸດລົງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຂຸກຄາມ, ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ
ພາຍໃນຄອບຄົວສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບຂອງມາດຕະການຂອງການຈໍາກັດບໍລິເວນ. 

ໃນບັນດາປະເທດທົ່ວທັງພາກພື້ນແມ່ນໍ�າຂອງ ການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມ ມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນ ແລະ ນໍ�າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
. ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນສໍາລັບແມ່ຍິງທັງໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການ
ສຶກສາ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນລະດັບສູງກໍ່ຍັງຄົງມີສືບຕໍ່ ລະຫວ່າງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ
ທ່ີເປນັຕົວແທນໃນການຕັດສນິໃຈທາງພາກລດັກໍມ່ໜ້ີອຍ ແລະ ມໂີອກາດໜ້ອຍທ່ີຈະມສີດິມສີຽງ
. 

ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການອ່ານເລື່ອງລາວ ແລະ ການເຫັນຮູບພາບຂອງບັນດາແມ່ຍິງທີ່
ໂດດເດັ່ນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ນໍາສະບັບນີ້ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງຊຸມຊົນທີ່ເຄີຍມີຄວາມແບ່ງແຍກ, ເລັ່ງ
ໝາກຜົນດ້ານບວກຂອງການພັດທະນາສໍາລັບທຸກຄົນ, ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸ
ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາເອົາໄວ້. ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງການປ່ຽນແປງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ໃນ
ລະດັບປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ໃນແນວທາງທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ກໍາລັງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນໍາແບບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ - ໂດຍການເຕົ້າໂຮມ
ຄວາມສາມັກຄີຂອງທຸກຄົນໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງຂອງການ

ນໍາພາແບບທຸກກຸ່ມຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 

ການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍແມ່ຍິງ ແລະ ການຮັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປັນຜູ້ນໍາຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຊົງພະລັງ 
ພ້ອມທັງລະບຸຜົນປະໂຫຍດຂອງການມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການນໍາ ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະ
ຮັບປະກັນຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນການຄຸ້ມຄອງນໍ�າ. ເມື່ອແມ່ຍິງສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມ
ໝາຍ, ການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆຈະມີໂອກາດພິຈາລະນາມຸມມອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນໄດ້. ແມ່ຍິງເປັນ
ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດການນໍ�າໃນແຕ່ລະມື້ - ເມື່ອພວກເຂົາມີສິດມີສຽງໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ
ນໍ�າ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີຂ້ຶນ - ລວມທັງ ລະບົບນໍ�າທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ທີ່
ໃຊ້ການໄດ້ດີຂຶ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ, ແລະ ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ຖືກນໍາສະເໜີເປັນຕົວແທນໃນປະຫວັດຫຍ້ໍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຄັດຄ້ານອະຄະຕິທີ່ພວກເຮົາ
ມີໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ແນວທາງທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຄິດໃນວິທີໃໝ່ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຍິ່ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກ
ເຮົາ. 

ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການນໍ�ານັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຂາດແຄນນໍ�າ ແລະ ຂ້ໍຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບນໍ�າ ໃນອັດຕາທີ່ສູງຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ, ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນໍ�າຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນບັນຫາຮີບດ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ແມ່ຍິງເຫຼົ່າ
ນີ້ກໍ່ກໍາລັງຊ່ວຍສ້າງແນວທາງໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸດຕິທໍາ. ເມື່ອນໍ�າຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງ
ເປັນທໍາ, ພວກເຮົາທັງໝົດກໍ່ຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະຖານະການໄພພິບັດຕ່າງໆ ກໍ່ຄື 
ໃນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID-19. ການເພີ່ມຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ມີ
ສູງຂຶ້ນໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ທຸກ
ໆຄົນ. 
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“ເຖິງວ�າຈະມີ ຫຼື ບ�່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ�ໃຫ�ທຶນ, 
ຂ�າພະເຈົ້າກ�່ຍັງຢາກຊຸກຍູ�ໃຫ�ຄົນຮຸ�ນໃໝ� 
ຊອກຫາຮູບແບບການທ�າມາຫາກິນທີ່ດີ 

ແລະ ຍືນຍົງກວ�າເກົ່າ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງພາອາໃສການຫາປາ 
ແລະ ແມ�ນ�້າເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກ”

ທາ່ນນາງ ອາທີນາ ແສງມະນວີນັ, ອາຍ ຸ33 ປີ, ຊາວກະສກິອນ ແລະ
ຜູປ້ະສານງານດາ້ນການເງນິສາໍລບັ ກຸມ່ຊາວກະສກິອນ,
ອາໃສຢູບ່າ້ນ ດອນສະໂຮງ, ເມອືງໂຂງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສປປ ລາວ.

1



ທາງເລືອກຂອງການທ�າມາຫາກິນເພື່ອຊ�ວຍສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ສູງຂຶ້ນ

ທາງເລືອກຂອງການທໍາມາຫາກິນເພື່ອຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ
ສໍາລັບຫຼາຍພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ນໍ�າແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ
ຍິ່ງເພື່ອການຢູ່ລອດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບດື່ມ ຫຼື ແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນເທົ່ານັ້ນ 
ແຕ່ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບສິ່ງອື່ນໆທົ່ວໄປອີກຫຼາຍຢ່າງອີກດ້ວຍ. ອາ
ທີນາ ແສງມະນີວັນ ມີຄວາມຫວັງວ່າລະດັບນໍ�າ ຂອງແມ່ນໍ�າຂອງໃນ
ຊຸມຊົນຂອງລາວຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວບ້ານ
ຈໍານວນຫຼາຍເພີ່ງພາອາໃສແມ່ນໍ�າສາຍນີ້ເປັນຫຼັກ, ແຕ່ເບີ່ງຄືວ່າ ມັນເປັນ
ການລໍຄອຍທີ່ສິ້ນຫວັງສໍາລັບລາວ ແລະ ທຸກຄົນໃນບ້ານ.

ນາງ ອາທີນາ, ອາຍຸ 33 ປີ, ກໍາເນີດໃນຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ, ໄດ້
ແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກສອງຄົນ. ພວກເຂົາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານ ດອນສະ
ໂຮງ, ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ. ຜົວຂອງລາວ, ເຊິ່ງເປັນ
ຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ເຮັດວຽກຢູ່ນໍາບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າດອນສະ
ໂຮງ ເພື່ອຫາລ້ຽງຄອບຄົວ. 

ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນບ້ານຂອງລາວແມ່ນຊາວກະສິກອນ, ແລະ 
ແຫ່ຼງລາຍຮບັຫັຼກຂອງພວກເຂົາແມນ່ເອ່ືອຍອິງ ໃສ່ແມນ່ໍ�າຂອງ ເພ່ືອຊອກ
ຫາອາຫານ ແລະ ໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຫຼັກໃນການສັນຈອນໄປມາ. ແນວໃດ
ກໍ່ຕາມ, ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໍ�າສາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ 
ແລະ ລະດັບນໍ�າກໍ່ຄ່ອຍໆຕື້ນເຂີນລົງໄປເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ດິນເຈື່ອນ, ນໍ�າຖ້ວມ ແລະ ໄພພິບັດອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະ
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ�າ. 

ອາທີນາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ
ຂອງລາວໃນຖານະເປັນຜູ້ນໍາຂອງແມ່ຍິງ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວກໍາລັງຊອກຫາ
ວິທີຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂລະດັບນໍ�າທີ່ຕື້ນເຂີນໂດຍການປຸກລະດົມ ແລະ 
ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, 

ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ທີ່ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ລດັຖະບານໄດ້ນໍາສະເໜີນັນ້ ບໍຈ່ະແຈງ້, ແລະ ຍັງຂາດໝາກຜນົດ້ານບວກ
ທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້. 

ແທນທີ່, ອາທີນາ, ໄດ້ພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຫຼາຍໆ
ກິດຈະກໍາ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
ເພື່ອຮຽນຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເຮັດກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດ, ແລະ 
ການເປນັຕົວແບບໃນການເຮດັກະສກິໍາ. ລາວຍັງໄດ້ຮຽນຮູກ້ຽ່ວກບັການ
ຈັດການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ການໂຄສະນາສິນຄ້າ, 
ແລະ ທັກສະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ຍັງມີ
ໂອກາດທີ່ສາມາດສ້າງຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນບ້ານຂອງລາວໄດ້. 
ຈາກນັນ້ລາວຈຶງ່ໄດ້ແບງ່ປນັບດົຮຽນທ່ີໄດ້ຮຽນຮູມ້າໃຫ້ແກຊ່ມຸຊນົຂອງ
ລາວ. 

ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ອາທີນາໄດ້
ປຸກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນຂອງລາວໃຫ້ເຮັດວຽກ
ກະສິກໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເອື່ອຍອີງ ແລະ ລໍຄອຍໃຫ້ລັດຖະບານມາ
ຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫ້ພວກເຂົາ. 
ລາວເວົ້າວ່າ “ການເຮັດກະສິກໍາ, ເຊັ່ນການລ້ຽງສັດ, ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆ
ທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຊາວບ້ານ” 

 ປະຊາຊົນໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາຮ່ວມໂຄງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນ
ບໍ່ດົນມານີ້ ລາວກໍ່ເຫັນຫຼາຍຄອບຄົວໃນບ້ານ - ລວມທັງຄອບຄົວຂອງ
ລາວເອງ - ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນຈາກການທໍາມາຫາກິນແບບນີ້, ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງລູກຫຼານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮຽນໜັງສືໃນໂຮງຮຽນໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາຈະດີຂ້ຶນຈາກຄວາມ
ພະຍາຍາມນີ້, ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຄົງມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ
ທຶນໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍໆຄອບຄົວຍັງທຸກຈົນ ແລະ 
ຫຍຸ້ງຍາກ. ລາວຫວັງວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາຈະຊ່ວຍສະໜອງຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທືນຮອນ
ດ້ານແນວພັນ ເພື່ອປັບປຸງແນວຄວາມຄິດດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ, 
ຕົວຢ່າງ, ການລ້ຽງເປັດ ແລະ ການສ້າງວິສາຫະກິດທີ່ສ້າງຜົນກໍາໄລ. 
ແຕ່ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຕ້ອງອາໃສງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັວ່າສວນກະສກິໍາຂອງພວກເຂົາສາມາດດໍາເນນີໄປໄດ້ດ້ວຍ
ດີ. 

ລາວເວົ້າວ່າ “ເຖິງວ່າຈະມີ ຫືຼ ບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍັງຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ຊອກຫາຮູບແບບການທໍາ
ມາຫາກິນທີ່ ແລະ ຍືນຍົງດີກວ່າເກົ່າ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງພາການຫາປາ 
ແລະ ແມ່ນໍ�າເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກ”
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ທ່ານນາງ ດໍາ ຈັນທີ, ອາຍຸ 65 ປີ, ກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງຕໍ�າພູນ,
 ອໍານວຍການຂອງສະມາຄົມ ຂະແມ ລື້ ຫຼື ຊາວເຂດພູສູງ

ອາໃສຢູ່ໃນຊຸມຊົນຕາລາວ, ເມືອງ ອ່າງດົງແມສ, ແຂວງ ຣັດຕະນາຄີຣີ

ຄວາມມານະອົດທົນ ແມ�ນພະລັງຂັບເຄື່ອນໃຫ�ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງທ�ານ: 
ແມ�ຍິງໃນບົດບາດການເປັນຜູ�ນ�າໃນພາກເອກະຊົນ 
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 ປະຊາຊົນໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາຮ່ວມໂຄງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນ
ບໍ່ດົນມານີ້ ລາວກໍ່ເຫັນຫຼາຍຄອບຄົວໃນບ້ານ - ລວມທັງຄອບຄົວຂອງ
ລາວເອງ - ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນຈາກການທໍາມາຫາກິນແບບນີ້, ແລະ ຍັງສາມາດສົ່ງລູກຫຼານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮຽນໜັງສືໃນໂຮງຮຽນໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາຈະດີຂ້ຶນຈາກຄວາມ
ພະຍາຍາມນີ້, ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຄົງມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ
ທຶນໃນການເລີ່ມຕົ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍໆຄອບຄົວຍັງທຸກຈົນ ແລະ 
ຫຍຸ້ງຍາກ. ລາວຫວັງວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາຈະຊ່ວຍສະໜອງຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທືນຮອນ
ດ້ານແນວພັນ ເພື່ອປັບປຸງແນວຄວາມຄິດດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ, 
ຕົວຢ່າງ, ການລ້ຽງເປັດ ແລະ ການສ້າງວິສາຫະກິດທີ່ສ້າງຜົນກໍາໄລ. 
ແຕ່ການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດຕ້ອງອາໃສງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັວ່າສວນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາສາມາດດໍາເນນີໄປໄດ້ດ້ວຍ
ດີ. 

ລາວເວົ້າວ່າ “ເຖິງວ່າຈະມີ ຫືຼ ບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ, 
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍັງຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ຊອກຫາຮູບແບບການທໍາ
ມາຫາກິນທີ່ ແລະ ຍືນຍົງດີກວ່າເກົ່າ ແທນທີ່ຈະເພິ່ງພາການຫາປາ 
ແລະ ແມ່ນໍ�າເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກ”



ຖ້າບໍ່ຍອມລໍາບາກ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເລັດ. ທ່ານ ນ ຈັນທີ 
ດໍາ ເວົ້າວ່າ:  “ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຄວາມສື່ຊັດ, ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ຄວາມໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຮົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ເຮົາບັນລຸຄວາມຝັນຂອງເຮົາໄດ້. ໃນກໍລະນີຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຈະ
ບໍ່ລົ້ມເລີກຄວາມຝັນໃນການເປັນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ ເຖິງວ່າຂ້ອຍ
ຈະຖືກຂົ່ມຂູ່ເຖິງຊີວິດຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ຈະຍັງຄົງ
ເຮດັວຽກເພ່ືອສາ້ງແຮງຜກັດັນໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດຕ່ໍຊມຸຊນົຄນົພ້ືນເມອືງ
ຂອງຂ້ອຍຕໍ່ໄປ” 

ທ່ານ ນາງ ຈັນທີ ເກີດໃນປີ 1955 ໃນກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງ ຕໍ�າພູນ 
ຂອງຊຸມຊົນ ຕາລາວ, ເມືອງ ອ່າງດົງ ແມສ, ແຂວງ ຣັດຕະນະຄີຣິນ,  
ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາໃນຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນຢູ່ຊົນນະບົດທີ່ອາໃສ ການ
ປູກຝັງແບບພື້ນບ້ານເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນການປູກເຂົ້າ ແລະ ການຫາຜັກປ່າ
ຕ່າງໆ. ລາວແຕ່ງງານກັບ  ທ່ານ ສຸດທີ ແລະ ມີລູກນໍາກັນຫົກຄົນ. 

ຊີວິດຂອງລາວຂຶ້ນໆ ລົງໆ ດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ. ລາວໄດ້
ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເອົາຊະນະ ຄວາມກົດດັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່
ລາວຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ, ເຮັດວຽກເປັນຄົນຮັບໃຊ້ໃນຄອບຄົວຮັ່ງມີ
ຄອບຄົວໜຶ່ງ, ແລະ ຈາກນັ້ນລະບອບຂະເມນແດງກໍ່ກໍາອໍານາດໃນ
ລາດຊະອານາຈັກ. ໃນໄລຍະເວລານັ້ນ, ລາວໄດ້ຮັບພາລະກິດເປັນ
ພະນັກງານແພດ. ຈາກນັ້ນ, ພາຍຫຼັງລະບອບດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, 
ລາວໄດ້ເຂ້ົາຮວ່ມໃນວຽກງານການເປນັສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ຫຼາຍໂຄງການ ໃນຖານະເປັນນາຍແປພາສາ ແລະ ຜູ້ປະສານງານ
ຫຼັກດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ດ້ານສຸຂະພາບ. 

ຄວາມຝັນໃນການເຮັດວຽກໃນບົດບາດຜູ້ນໍາຂອງລາວ ທີ່ລາວມີ
ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງໜຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ນໍາພາລາວໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງອົງການ
ຈັດຕັ້ງຂອງລາວເອງທີ່ເອີ້ນວ່າ ສະມາຄົມຊາວເຂດພູສູງ ໃນປີ 
2000. ຈດຸສມຸຫັຼກຂອງອົງການຈດັຕ້ັງດ່ັງກາ່ວແມນ່ເພ່ືອຊວ່ຍຊມຸຊນົ
ຄົນພື້ນເມືອງ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. 

ໃນວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ລາວໄດ້ນໍາພາຊຸມຊົນຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການ
ຮຽກຮ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງຈາກຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງຂອງລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, 
ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ. 

ວຽກງານປຸກລະດົມອັນສໍາຄັນຂອງລາວລວມມີບັນຫາກ່ຽວກັບການ
ຍາດແຍ່ງທີ່ດິນ, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າ - ຜົນກະທົບຂອງ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຢາລີ - ການປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ�າ
ຊີຊານ - ແລະ ອີກຫຼາຍໆບັນຫາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິດຂອງຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງ. 
ທ່ານນາງ ຈັນທີເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍຈື່ໄດ້ ໃນເວລານັ້ນທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງ
ເຮດັວຽກຢາ່ງໜັກໜ່ວງໃນການ ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູແ້ກຊ່ມຸຊນົຄນົ
ພື້ນເມືອງ ໃນ 18 ຊຸມຊົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ຂາຍທີ່ດິນຂອງ
ພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ຄົນພາຍນອກ.

ມັນກົດດັນຫຼາຍ ແລະ ວຸ້ນວາຍກັບບັນຫາການຍາດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ເປັນ
ບັນຫາໃຫຍ່ຫຼາຍ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍພວກເຮົາກໍ່ສາມາດກອບກູ້ເອົາທີ່ດິນ
ບາງສ່ວນກັບຄືນມາໄດ້ ສໍາລັບຊຸມຊົນ ວິດ ກລໍເອ ແລະ ຈະລອງ,” ລາວ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ໃນຄວາມອຸດທິດຕົນ ແລະ ວຽກງານການປຸກລະດົມຂອງ
ລາວ ໃນນາມຂອງຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງ. ລາວໄດ້ເຂົ້າພົບຜູ້ນໍາຂອງພັກ
ການເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາການນໍາຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ອ
ປຸກລະດົມ ແລະ ໂນ້ມນ້າວລັດຖະບານ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນ 
ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃດໆກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ. 

ໃນຖານະຜູ້ນໍາຄົນໜຶ່ງ, ລາວໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ
ຕ່າງໆຢ່າງບໍ່ສິ້ນສຸດ, ລວມທັງ ການຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານ
ການເມອືງກບັພັກຝາ່ຍຄາ້ນ, ຖືກຂ່ົມຂູ່ຍ້ອນລາວພົວພັນກບັຊມຸຊນົຄນົ
ພື້ນເມືອງ ໃນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາປະທານທີ່ດິນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ດິນດ້ານເສດຖະກິດອ່ືນໆ, ແລະ ຖືກຂູ່ປິດ
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວຍ້ອນກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບສະບັບໃໝ່ 
ເຊັ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານສະບັບໃໝ່ຂອງ
ປະເທດ. 

ລາວໄດ້ຊ່ວຍໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງພື້ນເມືອງຫຼາຍຄົນ. ລາວເກີດມາເປັນ
ຜູ້ນໍາສໍາລັບຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງຂອງລາວໂດຍແທ້. ລາວເຊື່ອວ່າ ການ
ແບ່ງປັນແມ່ນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ; ລາວສອນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ສິ່ງ
ທີ່ລາວໄດ້ຮຽນມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ ກັບຊຸມຊົນຄົນ
ພື້ນເມືອງ ຂອງລາວ, ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການການເຮັດວຽກກັບ
ຊຸມຊົນຄົນພື້ນເມືອງຂອງລາວກັບລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນລະດັບສູນກາງ. 

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ອາດຈະ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ທ່ານນາງ ຈັນທີຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ່າງ
ໆທີ່ລັດຖະບານວາງອອກສະເໝີ. ລາວເວົ້າວ່າ, “ຂ້ອຍປຶກສາຄະນະຜູ້
ບໍລິຫານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງຂ້ອຍຕະຫຼອດເວລາ ກ່ອນທີ່ຈະ
ພົວພັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນງານມາດຕະການ ຫືຼ 
ວຽກງານການປຸກລະດົມໃດໆກໍ່ຕາມ”.

ລັດຖະບານມີໂຄຕ້າພິເສດສໍາລັບແມ່ຍິງໃນຖານະ ຜູ້ນໍາດ້ານການເມືອງ 
ໃນທຸກລະດັບ, ລວມທັງ ການເປັນນາຍບ້ານ, ເຈົ້າແຂວງ ແລະ 
ລັດຖະມົນຕີທີ່ເປັນແມ່ຍິງ. ໂດຍການຮັບຮູ້ທາງລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ
ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວັດທະນາທໍາ ແລະ ການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດທີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງແມ່ຍິງທັງໃນພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ, ລາວຫວັງວ່າ ຈະມີແມ່ຍິງທີ່ຈະພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ 
ເຂົ້າຮ່ວມໃນບົດບາດຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການເປັນຜູ້ນໍາ ບໍ່ວ່າຈະ
ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍໃດໆກໍ່ຕາມ.   
ທ່ານນາງ ຈັນທີ ເວົ້າວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນທັງໝົດ ຈະສືບຕໍ່
ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດວຽກງານການເປັນຜູ້ນໍາຂອງ
ແມ່ຍິງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ໃນໜ້າທີ່ຕ່າງໆ, ຂ້ອຍກໍ່ຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້
ແມ່ຍິງທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຊຸມຊົນຄົນ
ພື້ນເມືອງ, ຈົ່ງສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ 
ກ້າທີ່ຈະຍົກຂໍ້ກັງວົນຂອງຕົນຂ້ຶນມາ ເພື່ອທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ພົບສະຖານທີ່ທີ່
ເຈົ້າໄຝ່ຝັນຫາ ແລະ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງມັນ. ຈົ່ງຢ່າຢຸດ
ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ,”  

“ຖາ້ບ່ໍຍອມລາໍບາກ ເຮົາກໍ່ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຄວາມສາໍເລັດ.
 ຄວາມມານະອດົທນົ ແມນ່ພະລງັຂບັເຄື່ ອນໃຫໄ້ປເຖງິຄວາມຝນັ 

ຫືຼ ເປ້ົາໝາຍຂອງທາ່ນ” 
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ທ່ານ ນາງ ເອນ ຈິນ ເປັນຄົນໜຸ່ມທີ່ກ້າຫານ ແລະ ນັກຂົນຂວາຍ
ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ  ໄດ້ ເວົ້າວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເລືອກຊີວິດ ແລະ ບ່ອນ
ທີ່ເຈົ້າເກີດໄດ້. ແຕ່ເຈົ້າສາມາດເລືອກທີ່ຈະເຮັດໃນສີ່ງທີ່ເຈົ້າຮັກ
ໄດ້, ເພື່ອຊຸມຊົນ, ເພື່ອຄອບຄົວ, ແລະ ເພື່ອຕົວເຈົ້າເອງ” 

ນາງ ເອນ ຈິນ, ອາຍຸ 25 ປີ, ມີພໍ່ເປັນຄົນຂະແມ ແລະ ແມ່ເປັນ
ເຜົ່າບູ, ມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງນໍາກັນຫົກຄົນ. ພວກເຂົາທັງໝົດ 
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ບ້ານ ເຊຣ ໂຊຣນົກ, ຊຸມຊົນ ກບໍ ໂຣແມສ, 
ເມືອງ ເຊຊານ, ແຂວງ ສຕັ່ງ ແຕຣງ. ພໍ່ຂອງລາວ ເປັນຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ, ເຮັດວຽກເປັນຮອງຫົວໜ້າຊຸມຊົນ. ຍ້ອນຄວາມທຸກ
ຈົນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໄກຈາກເຮືອນຫຼາຍ, ລາວ
ຈຶ່ງຮຽນຈົບພຽງແຕ່ຊັ້ນ ປໍ 4 ແຕ່ກໍ່ສາມາດຂຽນ ແລະ ອ່ານ ພາ
ສາຂະແມ ໄດ້. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສຶກສາໃນປະເທດກໍາປູເຈຍໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້
ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເດັກນ້ອຍກໍາປູເຈຍຈໍານວນຫຼາຍ - ໂດຍ
ສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ - ກ່ໍຍັງສືບຕໍ່ຮຽນບໍ່ທັນ
ໝູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຍ້ອນຫຼາຍເຫດຜົນ - ລວມທັງບັນຫາດ້ານການ
ເງິນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະ ຂາດການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ຄອບຄົວໃຫ້ສືບຕໍ່ຮຽນໜັງສື. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງໂດຍສະເພາະ, ເນື່ອງຈາກພໍ່ແມ່ບາງຄົນ
ເຊືອ່ວ່າການໄດ້ຮບັການສກຶສາສງູ ບໍແ່ມນ່ສິງ່ສໍາຄນັສໍາລບັລກູສາວ
. 

ຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ພາຍຫຼັງອອກຈາກໂຮງຮຽນ, ຈິນ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດ
ວຽກອາສາສະໝັກໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ ໂດຍເຮັດວຽກຊ່ວຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ 2SPN, ອົງການອ໋ອກສຟາມ, 
ADHOC, ແລະ ເວທີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດ, ຜູ້ທີ່
ຊ່ວຍ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດ
ໄພ, ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂ້ໍກັງວົນອື່ນໆຂອງ
ຊຸມຊົນ. 

ຈິນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍຕາມຫາຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ
ຂ້ອຍຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫືຼ ບໍ່. ຂ້ອຍຕາມຫາມັນດ້ວຍຄວາມ
ຮູ້ທີ່ຈໍາກັດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕໍ�າ, ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ກໍາລັງຕາມ
ຫາມັນເພື່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ.” 

ຈິນ ເປັນຄົນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ໃນການປົກປ້ອງ
ຊຸມຊົນຂອງລາວ; ລາວເປັນຄົນທີ່ຫົຼງໄຫຼ ແລະ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງສະຖານະການ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບໃນດ້ານບວກຕໍ່
ຊຸມຊົນຂອງລາວ ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມທີ່ດີ
ຂຶ້ນ. ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປຸກລະດົມທີ່ຫ້າວຫັນກ່ຽວກັບ ການ
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊຊານ ຕອນໃຕ້ II ຢູ່ເມືອງຊາມໂບ. ດ້ວຍ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ຄວາມກ້າຫານ, ການປະເຊີນໜ້າ
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່

ໄດ້ເຂົ້າມາຫ້າມກິດຈະກໍາປູກຈິດສໍານຶກທີ່ລາວໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ 
ບໍ່ໄດ້ກີດຂວາງ ການເດີນຕາມຄວາມຫຼົງໄຫຼທີ່ຈະເຮັດວຽກເພື່ອ
ຊຸມຊົນຂອງລາວໄດ້ເລີຍ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານໃນຊຸມຊົນ
, ລາວໄດ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍຍົກສູງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຈະຊ່ວຍເສີມ
ສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກຄ່ວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຂອງຊຸມຊົນ. 
ເນື່ອງຈາກມີບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າ ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນໍ�າເຊຊານ II, ຄອບຄົວຂອງລາວໄດ້ຍ້າຍເຮືອນ
ຂອງພວກເຂົາໄປຢູ່ອີກບ່ອນໜຶ່ງ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຂາດນໍ�າ ແລະ 
ທ່ີດິນສໍາລບັການເຮດັກະສກິໍາ. ການປະມງົກໍເ່ປນັໄປບໍໄ່ດ້ເຊັນ່ກນັ
ຫຼັງຈາກທີ່ມີການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ. ເຊິ່ງນີ້ ໝາຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ຄອບຄົວທີ່ສູງຂຶ້ນ - ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຊື້ຂອງກິນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອ
ຄວາມຢູ່ລອດ ໂດຍປາດສະຈາກການຫາອາຫານມາເສີມຈາກ
ແມ່ນໍ�າ.

ຈິນ, ຄຽງຄູ່ກັບສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນອື່ນໆ, ໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຮຽນ
ຂໍຄ່າຊົດເຊີຍກັບຄະນະກໍາມະການຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ
ບນັຫາທ່ີການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟາ້ໄດ້ກະທົບຕ່ໍການດໍາລົງຊວິີດ
, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງພວກ
ເຂົາ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ລາວໄດ້ຂົນຂວາຍສະມາຊິກຊຸມຊົນໃຫ້ປຸກ
ລະດົມຊຸກຍູ້ຄະນະກໍາມະການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ປະຕິບັດການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຮຽນຂອງຊຸມຊົນ. 

ຈິນ ຖືກສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ພີ່ນ້ອງ ເຕືອນເປັນປະຈໍາ 
ກ່ຽວກັບການກະທໍາຂອງລາວ. ແຕ່ລາວບໍ່ເຄີຍຢູດ.

ຈິນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດເພື່ອເງິນຄໍາແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຂ້ອຍເຮັດ
ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ບໍ່ວ່າຂ້ອຍຈະ
ມີການສຶກສາທີ່ໜ້ອຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມເຮັດ
ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ຂ້ອຍຫວັງວ່າ 
ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮາົຈະມກີານປຽ່ນແປງບາງຢາ່ງ
ເກີດຂຶ້ນຈາກນັກ ພັດທະນາເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ຈາກອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,”. “ຂ້ອຍຍັງຫວັງວ່າຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ, ໂດຍ
ສະເພາະຄົນໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ, ຈະສືບຕໍ່ການຮຽນ ແລະ ປຸກ
ລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອສິດທິຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງ
ຊີວິດ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາໄວ້. 

ທ່ານນາງ ເອນ ຈິນ, ອາຍຸ 25 ປີ, ຜູ້ປະສານງານຫຼັກຂອງຊຸມຊົນ,
ແຊຣ ໂຊຣກນົກ, ຊຸມຊົນ ກບໍ ໂຣແມ,
ເມືອງເຊຊານ, ແຂວງ ສຕຸນ ແຕຣງ

ການປຸກລະດົມເພື່ອຊຸມຊົນທີ່ດີກວ�າ - 
ຄວາມເປັນຜູ�ນ�າບ�່ໄດ�ມາຈາກການສຶກສາດ�ານວິຊາການເທົ່ານ�ນ
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“ເຈົ້າບ�່ສາມາດເລືອກຊີວິດ ແລະ ບ�ອນທີ່
ເຈົ້າເກີດໄດ�. ແຕ�ເຈົ້າສາມາດເລືອກທີ່ຈະ
ເຮັດໃນສີ່ງທີ່ເຈົ້າຮັກໄດ�, ເພື່ອຊຸມຊົນ, ເພື່ອ

ຄອບຄົວ, ແລະ ເພື່ອຕົວເຈົ້າເອງ”
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ທ່ານ ນາງ ໄຟ ສົດ, ອາຍຸ 62 ປີ, ທ່ີປຶກສາຊຸມຊົນ, ອາໃສຢູ່ ບ້ານຟາອິງ,
ຊຸມຊົນປອງ, ເມືອງ ເວີເຊຍ, ແຂວງ ຣັດຕະນະຄີຣີ

ເຮັດເພື່ອຊຸມຊົນ - 
ການກະທ�າຂອງເຈົ້າຈະເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ�ແກ�ຄົນອ່ືນກາຍເປັນຜູ�ນ�າ

ທ່ານ ນາງ ໄຟ ສົດ, ຊົນເຜົ່າລາວທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ ແຂວງ ຣັດຕະນະຄີຣີ ເວົ້າວ່າ “ການຮັກແມ່ນໍ�າ ກໍ່ຄືກັບການຮັກຕົວ
ເຮົາເອງ”. 
ທ່ານ ນາງ ໄຟ ສົດ, ອາຍຸ 62 ປີ, ເປັນຄົນລາວຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່
ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານ ຟາອິງ, ຊຸມຊົນປອງ, ເມືອງ ເວີເຊຍ, ແຂວງ ຣັດ
ຕານະຄີຣິ. ຢ່າຮ້າງນປີ 1990, ໄຟ ສົດ ມີລູກແປດຄົນນໍາຜົວຄົນ
ເກ່ົາ - ລູກຜູ້ກົກ ອາຍຸ 42 ປີ, ແລະ ຜູ້ຫຼ້າສຸດອາຍຸ 30 ປີ ແລະ 
ອາໃສຢູ່ນໍາລາວ. 

ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນທີ່ເປັນເພດຍິງ ໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ
, ສົດ ໄດ້ເຮັດວຽກນໍາ ແລະ ເພື່ອຊຸມຊົນເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າເຊຊານ
ມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ. ລາວໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ແລະ ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນຂອງລາວໃຫ້ສະແຫວງຫາ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດຂອງພວກເຂົາ
. ລາວເວົ້າວ່າ “ຊັບພະຍາກອນຈາກແມ່ນໍ�າສາມາດສ້າງຊີວິດທີ່ສະດວກ
ສະບາຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໄດ້. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງ
ແມ່ນໍ�າ ເຊຊານ ຂອງພວກເຮົາໄວ້.”

ທ່ານ ນາງ ໄຟ ສົດ ເປັນພຽງແມ່ເຮືອນກ່ອນທີ່ລາວຈະເຂົ້າມາເລີ່ມເຮັດ
ວຽກໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ. ລາວບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍກ່ຽວກັບ
ວຽກງານປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ລາວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ໂຕເອງເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນການ

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າ ເຊຊານ. ລາວໄດ້ຮັບແຮງ
ບັນດານໃຈຈາກການເຫັນຜູ້ປຸກລະດົມຄົນອື່ນທີ່ສາມາດສະແດງມຸມ
ມອງ ແລະ ຍົກຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນ ຢ່າງບໍ່ມີຄວາມ
ຢ້ານກົວ ໃນເວລາທີ່ລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ
ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ. ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ລາວໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ 
ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຂອງລາວ ເຖິງວ່າ ໃນຕອນ
ທີ່ລາວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ, ລາວຮູ້ສຶກ ຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອຕ້ອງເວົ້າຕໍ່ໜ້າ
ສາທາລະນະຊົນ ຫຼື ໃນຫ້ອງປະຊຸມຕ່າງໆ. ປະຈຸບັນລາວກໍາລັງ
ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງລາວໃນບົດບາດຂອງທີ່ປຶກສາຊຸມຊົນ. 

ການເຮັດວຽກໃນຊຸມຊົນໄດ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ລາວ ແລະ 
ໃຫ້ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງບຸກຄົນ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລາວ
ໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຊຸມຊົນຂອງລາວໃຫ້ສົນທະນາແນວທາງຕ່າງໆເພື່ອ
ປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະແມ່ນໃຜ, ມາແຕ່ໃສ, ເປັນ
ຄົນຊົນເຜົ່າໃດ, ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ແມ່ນໍ�າສາຍດຽວກັນ ແລະ ສິ່ງນັ້ນ
ບໍ່ສາມາດແບ່ງແຍກພວກເຂົາອອກຈາກກັນໄດ້. ສົດ, ພ້ອມກັບຄວາມ
ເຊື່ອອັນໜັກແໜ້ນຂອງລາວ, ໄດ້ສ້າງແຮງຈຸງໃຈ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະມາຊິກ
ໃນກຸ່ມຂອງລາວ ແລະ ຊຸມຊົນອືື່ນໆ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້
ແມ່ນໍ�າສາຍດຽວກັນ ໃຫ້ຮ່ວມມື, ພົວພັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາ
ກິດຈະກໍາປຸກລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າ ແລະ ທໍາມະຊາດໃນກໍາປູເຈຍ.

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປົກປ້ອງ
ແມ່ນໍ�າຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ຢຸດວຽກຂອງພວກເຂົາໄປ
ຍ້ອນການພັດທະນາຫຼາຍຢ່າງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ລົບ, ພວກເຂົາກໍ່
ຍັງຄົງມີຄົນທີ່ສືບຕໍ່ເດີນຕາມຄວາມຝັນຂອງພວກເຂົາໃນການປຸກ
ລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ການໂນ້ມນ້າວໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າໃນແມ່ນໍ�າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ�າສາຂາ ຕອນລຸ່ມ
ແມ່ນໍ�າ ເຊຊານ II, ແມ່ນໍ�າ ເຊຣ ປອກ, ແມ່ນໍ�າ ເຢລີ, ແມ່ນໍ�າຂອງ, 
ແມ່ນໍ�າອາແລງ ແລະ ອ່ືນໆ.

ສົດ ເວົ້າວ່າ, “ຖ້າຊຸມຊົນສູນເສຍແມ່ນໍ�າຂອງພວກເຂົາໄປ, ມັນຄືກັບ
ວ່າພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄປ. ປະຊາຊົນຈໍາຕ້ອງຍົກ
ຍ້າຍໄປບ່ອນອືື່ນ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ປະເພນີຂອງພວກເຂົາ ຈະຖືກ
ກະທົບ, ແລະ ການເຮັດກະສິກໍາ ຈະຖືກລົບກວນ ແລະ ໜ້ອຍລົງ.” 

ສົດ ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຍ້ອນຄວາມສົນໃຈ 
ແລະ ຄວາມຮັກຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງລາວ, ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ລາວ ກໍ່ໄດ້ອາສາສະໝັກເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ກັງວົນຂອງຊຸມຊົນ. ສົດ ເວົ້າວ່າ “ມັນ
ຄຸມ້ຄາ່ສໍາລບັເວລາຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຈະບໍຢ່ດຸເຮດັວຽກ ຈນົກວ່າຂ້ອຍ
ຈະບໍ່ສາມາດຍ່າງໄດ້,” 

ລາວເຊື່ອວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ແລະ ການເຮັດ
ວຽກຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການກະທໍາຂອງ
ຕົນ ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ. “ຄວາມໝັ້ນໃຈ ສ້າງຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ”. ສົດ ເວົ້າວ່າ 
"ຂ້ອຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງທັງໝົດ, ແມ່ເຮືອນ ແລະ ຜູ້
ນໍາທີ່ເປັນແມ່ຍິງທັງໝົດ, ຈົ່ງໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນເພື່ອຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ,”. 

“ການຮັກແມ�ນ�້າ 
ກ�່ຄືກັບການຮັກຕົວເຮົາເອງ”.
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ແມ�ຍິງໃນການເປັນຜູ�ນ�າ: 
ແນວທາງໃໝ�ໃນການສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງຄອບຄົວຜ�ານການລ�ຽງສັດ 

ທາ່ນນາງ ໄກສອນ ວໄິລວງົ, ອາຍ ຸ52 ປີ, ຫວົໜາ້ສະຫະພນັແມຍ່ງິບາ້ນ,
ອາໃສຢູບ່າ້ນສະໂຮງ, ເມອືງໂຂງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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“ແນວໃດກ�່ຕາມ, ຂ�ອຍຫວັງວ�າຈະມີແມ�ຍິງທີ່ເຮັດວຽກໃນບົດບາດຜູ�ນ�າຫຼາຍຂຶ້ນ 
ເນື່ອງຈາກວ�າແມ�ຍິງ ສາມາດແກ�ໄຂ 

ແລະ ຊອກຫາທາງອອກໃຫ�ແກ�ບັນຫາຕ�າງໆໄດ�ດີກວ�າຜູ�ຊາຍ. ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນຂອງຂ�ອຍ, 
ແມ�ຍິງແມ�ນສາມາດປົດລ�ອກບັນຫາດ�ານວິຊາການໄດ�ຫຼາຍກວ�າ”

ຄວາມໝັ້ນໃຈຕ້ອງການການຝຶກຝົນ, ແລະ ປະສົບການສ້າງຄວາມ
ກ້າຫານ. 
 
ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ວິໄລວົງ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການບໍ່ຮູ້ຫຍັງ
ເລີຍ ຈົນເປັນຕົວແບບ ແລະ ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ໃນການລ້ຽງສັດ 
ແລະ ລ້ຽງເປັດໃນເມືອງຂອງຂ້ອຍ,”

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ວິໄລວົງ, ອາຍຸ 52 ປີ, ຜົວ ແລະ ຫຼານຊາຍຂອງ
ລາວ ອາໃສຢູ່ບ້ານ ສະໂຮງ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ. ທັງສອງມີ
ລູກນໍາກັນສອງຄົນ; ຄົນທີ່ໜ່ຶງຮຽນກະສິກໍາຢູ່ວຽງຈັນ, ແລະ ຜູ້ທີສອງ
ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນໃນເມືອງ ປາກເຊ. ປະສົບການຂອງລາວໃນ
ການຮັບມືກັບບັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງໃນງານສາທາລະນະ ແລະ ການອອກ
ສື່ຕ່າງໆເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນນັກເວົ້າທີ່ໂດດ
ເດັ່ນ, ແລະ ລາວໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງຂອງ
ບ້ານ. 

ລາວເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນບັນດາຊາວບ້ານ ແລະ ໃນລະດັບເມືອງ ໃນຖານະ
ເປັນຜູ້ສ້າງແຮງຈູງໃຈທີ່ກ້າເວົ້າກ້າວ່າ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ. ໃນ
ຖານະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນແມ່ຍິງ, ລາວຢືນຢັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆກໍ່
ຕາມໃນບ້ານ, ແລະ ປົກປ້ອງຊຸມຊົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
. ຄອບຄົວຂອງລາວ, ຊຸມຊົນ, ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ຮັບຮູ້ ແລະ ຊື່ນຊົມທຸກໆວຽກງານຂອງລາວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງທີມງານຂອງລາວ ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ. 

ໄກສອນ ເວົ້າວ່າ “ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຂອງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຈາກ
ອໍານາດການປກົຄອງເມອືງ ຕ່ໍກບັວຽກງານການສະໜັບສະໜູນຊມຸຊນົ
ໃນການລ້ຽງເປັດ, ແລະ ປະຈຸບັນວິທີການລ້ຽງເປັດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຖືກ
ເອົາໄປເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ອື່ນ. ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຫັນປະຊາຊົນມີ
ຄວາມສົນໃຈໃນການລ້ຽງເປັດຫຼາຍຂຶ້ນ,”. 

ເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວໃຫ້ກວ້າງອອກໄປ
ຕື່ມ, ລາວໄດ້ເຂົາ້ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊຸມຊົນ
ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຈັດຂ້ຶນໂດຍຫຼາຍໂຄງການ ລວມທັງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຊາວ
ບ້ານ, ແລະ ອົງການ ຄລິກ. ການຮຽນຮູ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວກັບການ
ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ທາງເລືອກ
ຕ່າງໆເຊັ່ນການລ້ຽງສັດ, ການປູກຝັງ, ແລະ ການເຮັດກະສິກໍາອື່ນໆ. 

ແທນທີ່ຈະເອື່ອຍອິງໃສ່ການຫາປາໃນສະຖານະການທີ່ຊັບພະຍາກອນ
ໃນນໍ�າກໍາລັງຫຼຸດລົງຫຼາຍ ແລະ ການຫາປາທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ, ປະຈຸບັນ
ຊາວບ້ານຈໍານວນຫຼາຍຄອບຄົວໄດ້ຫັນປ່ຽນມາລ້ຽງເປັດ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ ເປັນທາງເລືອກ. ສ່ວນຕົວລາວເອງແລ້ວ, ໄກສອນ ຫວັງວ່າ
ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນດ້ານວິຊາການຂອງການປິ່ນປົວ ແລະ 
ຄວບຄຸມພະຍາດໃນສັດລ້ຽງ. 

ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ບຸກຄະລິກທີ່ເຂົ້າສັງຄົມ
ໄດ້ງາ່ຍ,ລາວສາມາດເຂ້ົາໄດ້ດີກບັອໍານາດການປກົຄອງທ້ອງຖ່ິນ; ລາວ
ມີຄວາມສາມາດໃນການຈູງໃຈ ແລະ ຂົນຂວາຍພວກເຂົາໃຫ້ແກ້ໄຂ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸມຊົນໄດ້ທັນ
ກັບສະຖານະການເປັຍຢ່າງດີ, ເຊັ່ນຫ້າມການຫາປາແບບຜິດ
ກົດໝາຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ໝໍ້ຊ໋ອດໄຟຟ້າ, ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ນໍ�າ, 
ແລະ ອ່ືນໆ. 

ວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ລາວໄດ້ໂນ້ມນ້າວອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການເຂື່ອນ ໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າ, 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົບທວນຄືນກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງນໍ�າ ເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ ສາມາດນໍາໃຊ້ແມ່ນໍ�າໄດ້ ຄືກັນກັບທີ່
ພວກເຂົາເຄີຍນໍາໃຊ້ມາແຕ່ດັ້ງເດີມ. ໄກສອນຍັງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງ
ໃກ້ຊິດກັບສະມາຊິກໃນທີມງານຂອງລາວ ແລະ ເມື່ອມີໂອກາດ, 
ພວກເຂົາກໍ່ຊ່ວຍປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຜົນທີ່ອາດຈະ
ຕາມມາຂອງການກະທໍາຂອງຊຸມຊົນ. ລາວເວົ້າວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່

ຍິງແບ່ງວຽກກັນ. ລາວເວົ້າວ່າ “ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະມີ
ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກໃນບົດບາດຜູ້ນໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ຍິງ 
ສາມາດແກ້ໄຂ ແລະ ຊອກຫາທາງອອກໃຫ້ແກ່ບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ດີ
ກວ່າຜູ້ຊາຍ. ໂດຍສະເພາະໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ, ແມ່ຍິງແມ່ນສາມາດ
ປົດລ໋ອກບັນຫາດ້ານວິຊາການໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.” ໄກສອນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍ
ຫວັງວ່າແຕ່ລະຄົນຈະຮູ້ຈັກກົດລະບຽບເປັນຢ່າງດີ, ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນ
ຮູ້ຈາກການເຮັດຕົວຈິງ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບ
ສ່ວນ ເຂົ້າໃນສັງຄົມ ແລະ ປະເທດໂດຍລວມ. ຂ້ອຍຍັງຫວັງອີກວ່າ
ຈະມີແມ່ຍິງທີ່ຄົ້ນພົບຈຸດຢືນຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນບົດບາດ ການເປັນຜູ້
ນໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາມາເຊິ່ງການປ່ຽນແປງທາງບວກໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ ເຊັ່ນດຽວກັບຊຸມຊົນ. 



“ມັນບ�່ແມ�ນວຽກທີ່ງ�າຍເລີຍ. ພວກເຮົາຕ�ອງຈະ

ແຈ�ງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ�ວມກັນ ເພື່ອແກ�ໄຂບັນຫາ 

ແລະ ຂົນຂວາຍສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຕ�ອງການ. ກ�ອນຈະ

ມີການຕັດສິນໃຈໃດໜຶງ່ ພວກເຮົາຕ�ອງມກີານປກຶສາ

ຫາລືກັບຄົນພື້ນເມືອງໃນຂອງພວກເຮົາເສຍກ�ອນ - 

ບ�່ສາມາດບີບບັງຄັບໄດ�” 

ທ່ານນາງ ຄາ ຊຣອດສ, ອາຍຸ 62 ປີ, ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍກຸ່ຍ, ນັກຂົນຂວາຍ ເປຣ ລອງ 
ແລະ ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງພື້ນເມືອງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຂອງຂ້ອຍ, 
ອາໃສຢູ່ ບ້ານ ຕອນ ຊອງ, ຊຸມຊົນ ເຊມ ບອກ, ເມືອງ ເຊມ ບອກ, ແຂວງ ສຕຸນ ແຕຣງ 
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 ຄາ ຊຣອດສ, ນັກຂົນຂວາຍສິດທິມະນຸດຊົນເຜົ່າກຸ່ຍທີ່ກະຕືລືລົ້ນຈາກ
ແຂວງ ສຕຸນ ແຕຣງ, ເວົ້າວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ງ່າຍເລີຍ. ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຈະແຈ້ງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ 
ຂົນຂວາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ກ່ອນຈະມີການຕັດສິນໃຈໃດ
ໜຶ່ງ ພວກເຮົາຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລືກັບຄົນພື້ນເມືອງຂອງພວກເຮົາ
ເສຍກ່ອນ - ບໍ່ສາມາດບີບບັງຄັບໄດ້”. ລາວເຊື່ອວ່າຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ 
ແລະ ຄວາມມານະອົດທົນ ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອເສີມກໍາລັງການປຸ
ລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍ. 

ທ່ານນາງ ຄາ ຊຣອດສ ອາຍຸ 62 ປີ, ໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ມີລຸກຫົກ
ຄົນ ແລະ ອາໃສຢູ່ບ້ານ ຕອນ ຊອງ, ຊຸມຊົນ ແຊມ ບອກ, ເມືອງ 
ແຊມ ບອກ, ແຂວງ ສຕຸນ ແຕຣງ. ໃນເວລາທີ່ລາວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກ
, ລູກສາວຫຼ້າຂອງລາວຫາກໍ່ອາຍຸໄດ້ ສາມປີ, ແລະ ຜົວຂອງລາວບໍ່ໄດ້
ສະໜັບສະໜູນລາວເລີຍ; ລາວຕັ້ງຄໍາຖາມກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆຕະຫຼອດ
ເວລາ ແລະ ຄັດຄ້ານທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າ ຊຣອດສ ຈະເຮັດ ແລະ ໄປ
ບ່ອນໃດ. ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຊຣອດສ ສາມາດພິສູດ ຄວາມ
ຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຜົວຂອງລາວ ຜ່ານການກະທໍາ ແລະ ການ
ເຮັດວຽກເພື່ອຊຸມຊົນຂອງລາວ. 

ລາວເວົ້າວ່າ “ມັນທ້າຍທາຍອີ່ຫຼີ ໃນເມື່ອຫົວໃຈມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່
ວຽກງານເພື່ອຊຸມຊົນ, ໃນຂະນະທີ່ສະໝອງຍັງເຕືອນຕົວເອງກ່ຽວກັບ
ຄອບຄົວ ແລະ ລູກທີ່ຢູ່ບ້ານສະເໝີ. ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ ເຖິງວ່າ

ຂ້ອຍຈະຖືກດູໝີ່ນ ໃນຖານະເປັນແມ່ຍິງທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄກບ້ານໄກ
ເຮືອນ ແລະ ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນປ່າ, ຢ່າງເລາະ ໄປກັບ ແມ່ຍິງ
ພ້ືນເມອືງຜູອ່ື້ນໆ.” ຊຣອດສ ເລີມ່ຕ້ົນວຽກທໍາອິດຂອງລາວກບັອົງການ
ອ໋ອກສຟາມອົດສະຕາລີ ໃນປີ 1995. ວຽກຂອງລາວແນໃສ່ ຄວາມ
ສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ແມ່ຍິງ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ, ແລະ ການຢຸດຕິ ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວ. ໃນປີ 2002, ລາວໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກັບອົງການບ້ານຂອງ
ຂ້ອຍ, ແລະ ກັບກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນທີ່ດິນ
ຂອງຄົນພື້ນເມືອງ, ປ່າໄມ້, ແມ່ນໍ�າ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະ
ນາໆພັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2005, ລາວໄດ້ກາຍເປັນນັກຂົນຂວາຍ 
ເປຣ ລອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າບັນດາຊຸມຊົນ ຂອງລາວຖືກກະທົບ
ແນວໃດແນ່ຈາກກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການຍາດແຍ່ງທີ່ດິນ, ການ
ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ການທໍາລາຍປ່າໄມ້. ລາວຍັງເປັນຜູ້ນໍາພາກຸ່ມ
ສະແດງສີລະປະ ກຸ່ຍ ອີກດ້ວຍ. 

ປະເທດກໍາປູເຈຍ ມີ 24 ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ປະກອບເປັນປະມານ 
1.4% ຂອງປະຊາກອນຂອງປະເທດ. ອາໃສຢູ່ເຂດພາກເໜຶອຂອງ 
ກໍາປູເຈຍ, ຄົນພື້ນເມືອງຫຼາຍພັນຄົນ ລວມທັງ ບູນອງ,  ເກຣືອງ, ຕາມ
ປູ, ຈາໄຣ, ຊອຍ, ປໍ, ປຣົບ, ກາເວັດ, ລວນ, ກຣໍລ, ສເຕັງ, ມີວ, 
ຄອດ, ສຈອງ, ກາຈອກ, ແລະ ຊອກຈ, ອາໃສຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ ປ່າໄມ້, ພູ, ແມ່ນໍ�າ, ສັດນໍ�າ, ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ອື່ນໆ. 

ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຈາກໃຈເພື່ອສິດທິຂອງຄົນພື້ນເມືອງ
ແລະ ເພື່ອຄົນຮຸ�ນຫຼັງ 

ຊົນເຜົ່າກຸ່ຍ ແມ່ນໜື່ງໃນກຸ່ມຄົນພື້ນເມືອງ; ຫຼາຍຄົນອາໃສຢູ່ແຂວງ
ສຕຸນ ແຕຣງ ທີ່ກໍາລັງມີການກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າ. 
ກຸມ່ຊນົເຜົາ່ນີເ້ປນັກຸມ່ຄນົພ້ືນເມອືງທ່ີຍັງຄງົສົງ່ເສມີ ແລະ ປະຕິບດັຕາມ
ວັດທະນາທໍາ ແລະ ປະເພນີທີ່ເຄັ່ງຂັດຂອງພວກເຂົາ. ການດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮບັຜນົກະທົບຫລາຍຢາ່ງຈາກການສາໍປະທານທ່ີດິນ
ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ກີດກັ້ນ
ພວກເຂົາຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ແລະ ປ່າປະເພນີ. ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຕາມປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ໄດ້ຖືກກະທົບຢ່າງຊັດເຈນ
.

ຊຸມຊົນ 76 ຊຸມຊົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນທີ່ດິນຂອງ
ພວກເຂົາ; ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບສິບປີຂ້າງໜ້າ ລັດຖະບານ ສາມາດ
ຈົດທະບຽນໃຫ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 10 ຊຸມຊົນຕໍ່ປີພຽງເທົ່ານັ້ນ. ໃນປີ 
2014, ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ, 
ຊຣອດສ ໄດ້ນໍາພາຊຸມຊົນຊົນເຜົ່າຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໃຫ້ຕອບຮັບ
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກັງວົນ ຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ 
ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ີດິນຊມຸຊນົຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຖືກຈດົທະບຽນ ເຊັນ່ດຽວ
ກັບການຮັບຮູ້ການເປັນພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.  
ລາວເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາ ຄົນພື້ນເມືອງ ເມື່ອຍກັບການລໍຄອຍ ແຕ່ພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫຼາຍໄປກວ່າການພະຍາຍາມຂົນຂວາຍ
ຮ້ອງຂໍກັບລັດຖະບານ ແລະ ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດໃບຢັ້ງຢືນ
ທີ່ດິນ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ ພົນລະເມືອງຢ່າງເປັນທາງການ. ໃຫ້ພວກ

ເຮົາໄວໆນີ້ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ວັດທະນາທໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ 
ທີ່ດິນຂອງພວກເຮົາສູນຫາຍໄປ”. 

ຊີວິດ ຂອງລາວ ໃນຖານະ ເປັນນັກຂົນຂວາຍ ເປຣ ລອງ ມີຄວາມ
ທ້າທາຍຫຼາຍໃນເວລານັນ້ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ່ີລາວເຈບັປວ່ຍໜັກ
ໃນປີ 2014 ເນື່ອງຈາກລາວເຮັດວຽກຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາວ
ຍັງຄົງເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ສືບຕໍ່ສິດສອນ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການ, 
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ວິທີປົກປ້ອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາຈາກການພັດທະນາທີ່
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ການສໍາຫຼວດ
ແຮ່ທາດ, ການສໍາປະທານທີ່ດິນ, ການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ການ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ອ່ືນໆ. 
ຄັ້ງໜຶ່ງ ເມື່ອລາວ ແລະ ທີມງານ ກໍາລັງພະຍາຍາມຢຸດການຫາປາແບບ
ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາຖືກຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍປືນ; ທຸກຄົນຢ້ານຫຼາຍ, ແຕ່ 
ລາວປະຕິເສດທີ່ຈະຢຸດການເຮັດວຽກດ່ັງກ່າວ. ຊຣອດສ ເວົ້າວ່າ “
ປ່າໄມ້ ແລະ ນໍ�າ ແມ່ນຊີວິດ ຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍຍັງມີປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຫຼົງເຫຼືອໄວ້
ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ ແລະ ສໍາລັບທຸກຄົນ. ຂ້ອຍກ້າທີ່ຈະຕາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງ
ຊມຸຊນົຂອງຂ້ອຍ”, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຄນົຮຸນ່ຕ່ໍໄປຈະສບືຕ່ໍວຽກງານ
ທີ່ດີ, ການປົກປ້ອງສິດທິ ແລະ ປະຊາຊົນ, ແລະ ອະນຸລັກ 
ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດອັນອຸດົມສົມບູນ ຂອງພາກພື້ນນີ້ໄວ້. 
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ການເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງການເປັນຜູ້ນໍາ ຜ່ານການ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຍິງຊາຍ. 

“ມັນບໍ່ງ່າຍເລີຍສໍາລັບຂ້ອຍທີ່ຈະເຮັດວຽກທັງໝົດໃຫ້ສໍາເລັດ. ບາງຄັ້ງ 
ຂ້ອຍກໍ່ລັງເລທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍ, ແຕ່ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ແມ່ຍິງ,” ມະນີວັນ ອະທິບາຍ ເມື່ອລາວຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກທັງໝົດ
ຂອງລາວໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ກໍາລັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຜ່ານຜ່າຄວາມ
ທ້າທາຍ ແລະ ຫາທາງອອກເພື່ອຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງລາວ.

ທ່ານນາງ ມະນີວັນ, ອາຍຸ 52 ປີ, ໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກສອງຄົນ. 
ພວກເຂົາອາໃສຢູ່ບ້ານວຽງຈະເລີນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຄົນລາວ ອາໃສຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີ
ຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າ, ລາວໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ
ເຕັມທີ່ຈາກຄອບຄົວ ໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ ແລະ ສືບຕໍ່
ປະຕິບັດບົດບາດຂອງລາວໃນຖານະ ອໍານວຍການຂອງສະມາຄົມ
ພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ (GDA). GDA ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1991 ໂດຍມີຈຸດສຸມສໍາຄັນໃນການສ່ົງ
ເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ແມ່ຍິງ ຕາມລະບຽບການຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການປົກຄອງ. ອົງການ
ຈັດຕັ້ງນີ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອຊ່ວຍ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ, ເດັກ, ໄວໜຸ່ມ
, ຄົນພິການ,ແລະ ກຸ່ມຄົນຊົນເຜ່ົາ. 

ປະສົບການເຮັດວຽກຂອງລາວ ລວມມີ ການເຮັດວຽກກັບອົງການ
ອ໋ອກສຟາມອົດສະຕາລີ ແລະ ອີກຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາ, ແລະ ຫັຼງຈາກນັ້ນໄດ້ກ້າວມາເປັນ
ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ ສະມາຄົມ GDA ປີ 2016.

ຄວາມຊ່ຽວຊານອັນສໍາຄັນຂອງລາວແມ່ນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ, ການ
ປະສານງານ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ
ວຽກງານສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນດ້ານ ກະສິກໍາ, ການ
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າ; ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນວຽກງານດ້ານການເມືອງ, ນອກເໜືອຈາກ
ສິ່ງອື່ນໆ. 

ການສຶກສາໃນຊົນນະບົດແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະ 
ລາວເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກໆຄົນມີໂອກາດໄດ້
ເຂົ້າ

ໂຮງຮຽນ. ເກືອບທັງໝົດຊີວິດຂອງລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນການຍົກສູງ
ບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນ, ແລະ ການນໍາເອົາການປ່ຽນແປງດ້ານບວກ
ມາສູ່ສັງຄົມລາວ ແລະ ສໍາລັບທຸກຄົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາວພົບວ່າມັນ
ມີຄວາມທ້າທາຍຂຶ້ນທຸກມື້ ທີ່ຈະ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຢ່າງສອດຄ່ອງກັນ 
ແລະ ດໍາເນີນການໄປຕາມແຜນ. 

ທ່ານນາງ ມະນີວັນ ເວົ້າວ່າ “ການວາງແຜນແມ່ນວຽກໜຶ່ງ, ແຕ່ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ແຜນນັ້ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ບັນລຸຜົນ ແມ່ນອີກວຽກໜຶ່ງເລີຍ. ຢູ່ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ຊາຍ
ມີອໍານາດ; ແມ່ຍິງເກືອບຈະບໍ່ມີສິດມີສຽງໃນລະດັບສູງ ແລະ ໜ້ອຍຫຼາຍ
ທີ່ການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາຈະຖືກຍອມຮັບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ເປັນທີ່ເພິ່ງພໍໃຈໄດ້ ຖ້າປາດສະຈາກ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ບ່ໍ
ເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ ມັນຈະບໍ່ຍືນຍົງ”. 

ສໍາລັບ ມະນີວັນ, ລາວເຫັນວ່າແມ່ຍິງຄວນມີບົດບາດໃນຂະບວນການ
ວາງແຜນຂັ້ນບ້ານ, ເພື່ອໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີ. ຂໍ້ກັງວົນ ແລະ 
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງແມ່ຍິງ ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນຂັ້ນບ້ານ 
ກ່ອນແຜນການດັ່ງກ່າວຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ຖືກດໍາເນີນການ 
ເພື່ອໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດີກວ່າ ແລະ 
ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ລາວເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ “ແມ່ຍິງກໍ່ມີແນວຄິດ ແລະ 
ປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວ ຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ, ການທີ່ໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນ
ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງບ້ານ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຂອງເຂົາເຈົ້າບັນລຸຜົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນ."

ປະເທດລາວ ປະກອບມີ 50 ຊົນເຜົ່າ, ແລະ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍທີ່
ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ແລະ ວັດທະນາ
ທໍາ, ການເປັນພົນລະເມືອງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດຂອງພວກເຂົາ ຕ້ອງຖືກຮັກສາ ແລະ ປົກປ້ອງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ 
ເພື່ອອະນຸລັກຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ. 

ການເອົາຊະນະຄວາມທ�າທາຍໃນການຄຸ�ມຄອງການເປັນຜູ�ນ�າ 
ຜ�ານການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ�ຍິງ
 ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງຍິງຊາຍ. 

ທາ່ນນາງ ມະນວີນັ, ອາຍ ຸ52 ປີ, ຄນົລາວ,  ອາໍນວຍການຂອງສະມາຄມົພດັທະນາບດົບາດຍງິຊາຍ,

 ອາໃສຢູບ່າ້ນວຽງຈະເລີນ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ.
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ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ເປັນເພດຍິງ, ມະນີວັນ ພົບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕີບັດພາລະບົດບາດຂອງລາວ. ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງຂອງລາວ ເຮັດວຽກໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຈາກຂັ້ນບ້ານ
ເຖິງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ວຽກງານ ຫຼື 
ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຕ່າງໆຈາກແມ່ຍິງຈະບໍ່ຖືກຍອມຮັບ. ເພື່ອເອົາ
ຊະນະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ແມ່ຍິງທັງໝົດ, ລວມທັງຕົວລາວເອງ, 
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາອັນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອເຂົ້າໃຈບັນຫາທຸກຢ່າງ 
ແລະ ກະກຽມຕົວເອງເພ່ືອທ່ີຈະສາມາດສົນທະນາໃນຫົວຂ້ໍໃດ
ກໍ່ໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງອ່ານເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວັບໄຊ້
ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກ ເຊິ່ງ 
ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງແຜນແກ້ໄຂຂຶ້ນມາ. ລາວ
ເວົ້າວ່າ “ການຮ່ວມມື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ
ລັດຖະບານ ແມ່ນໂອກາດທີ່ຫາຍາກຫຼາຍສໍາລັບພວກເຮົາ 
ແລະ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກນໍາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງ
ຜົນກໍາໄລ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ”. 

ມະນີວັນຢາກໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ພະນັກງານຂອງລາວ 
ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກ ລາວ
. ລາວໄດເ້ຮັດວຽກຢ່າງໜກັມາເປັນເວລາຫາຼຍປີເພືອ່ແບ່ງປັນ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງລາວໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຜ່ານງານ
ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ກອງປະຊຸມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຄັ້ງ. 

ເມື່ອເບີ່ງຄືນຫຼັງ, ລາວຮູ້ສຶກພາກພຸມໃຈໃນຜົນສໍາເລັດທີ່ລາວ
ບັນລຸໄດ້ - ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດເພື່ອຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ລາວມີແຮງຈູງໃຈໃນການເອົາຊະນະສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ 
ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າຍທາຍຕ່າງໆ, ລາວໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນຮູ້, ຮັກສາວິໃນ
, ແລະ ຮັກສາການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເຄື່ອຂ່າຍຂອງລາວໄວ້
ຕະຫຼອດເວລາ. 

“ຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ ແມ່ນປັດໃຈ
ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ ທີ່ຜູ້ເຮັດວຽກແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ໄດ້, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບ
ທີ່ດີ. ຂ້ອຍດີໃຈ  ແລະ ໂຊກດີຫຼາຍທີ່ມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂ້ອຍ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງຂ້ອຍສະເໝີ ໂດຍ
ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍຂ້ອຍໃນເວລາທີ່ຂ້ອງຕ້ອງການ

ທີ່ສຸດ,” ມະນີວັນ ໄດ້ເວົ້າ ພ້ອມທັງຊີ້ບອກວ່າ “ສະມາຊິກໃນ
ຄອບຄົວ ທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຜົວ ແລະ ເມຍ, ຕ້ອງເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫາທິດທາງແກ້ໄຂບັນຫາ - ໂດຍ
ຮັບປະກັນວ່າບັນຫາໃດກໍ່ຕາມຄວນຖືກສົນທະນາ ແລະ 
ປຶກສາຫາລືໄດ້ຢ່າງເລື່ອນໄຫຼ ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.” 

ມະນີວັນ ຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງທັງໝົດໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອເອົາຊະນະ 
ຄວາມທຸກຈົນ ແຕ່ຍັງເພື່ອຂົນຂວາຍສິດທິຂອງພວກເຂົາ 
ພ້ອມທັງພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອກາ້ວ
ຂຶ້ນສູ່ໜ້າທີ່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງການເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ
ທຸກລະດັບທັງໃນພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກຂະແໜງ
ການ. 

ລາວວາງແຜນທີ່ຈະອອກຈາກວຽກໃນອີກສອງປີຂ້າງໜ້າ 
ແລະ ຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດຊອກຫາຜູ້ສຶບທອດທີ່ມີ
ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຫຼົງໄຫຼໃນວຽກງານ ຜູ້ທີ່ສາມາດສືບ
ທອດຕໍາແໜງຂອງລາວໄດ້. ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍພ້ອມແລ້ວ
ທີ່ຈະພັກຜ່ອນ ແລະ ມອບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທັງໝົດ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າມາແທນ”. 

“ສໍາລັບແຕ່ລະຄນົແລວ້, ເຮາົຄວນມເີວລາໃຫ້ແກຕົ່ນເອງທ່ີຈະ
ສະທ້ອນຄືນເບີ່ງສີ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດໄປ, ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາສາມາດຮຽນ
ຮູ້ຈາກຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ເບີ່ງວ່າເຮົາຕ້ອງວາງແຜນວຽກ
ອີກຫຼາຍເທົ່າໃດເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ເຕີມເຕັມ ແລະ ໄດ້ບັນລຸຜົນ
ສໍາເລັດນັ້ນໄດ້” ມະນີວັນເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ “ຂ້ອຍຢາກຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນຢຸດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຊ່ວຍ
ພວກເຂົາໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ ເພື່ອຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ. 
ນອກຈາກນີ້, ແມ່ຍິງທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເວົ້າອອກມາ 
ແລະ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕົນຕ້ອງການ.” 

“ແມ�ຍິງກ�່ມີແນວຄິດ ແລະ ປາດຖະໜາທີ່ຈະຮັບປະກັນວ�າແຜນການດັ່ງກ�າວ 
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ, 

ການໃຫ�ແມ�ຍິງມີສ�ວນຮ�ວມເຂົ້າໃນກິດຈະກ�າຕ�າງໆ ຂອງບ�ານ ແລະ 
ແຜນການພັດທະນາຈະຊ�ວຍແກ�ໄຂບັນຫາ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຊຸມຊົນ 

ແລະ ເພື່ອຊຸມຊົນໄດ�ຢ�າງມີປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ”



-

“ການສຶກສາແມ່ນຄວາມຮູ້. ຄວາມຮູ້ແມ່ນພະລັງ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ນຄວາມກ້າຫານ” ເນນ ຈັນ
ວູທາ, ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຕຸ້ມປຸ່ນ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າເມື່ອທຸກຄົນໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາ, ທຸກຄົນກໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໄດ້ເວົ້າໄວ້.

ທ່ານ ນາງ ຈັນວູທາ, ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງແມ່ນ ໂສຄິດ, ອາຍຸ 35 ປີ, 
ອາໃສຢູ່ບ້ານ ປຣອຍ, ຊຸມຊົນ ຕາແປງ, ເມືອງ ລໍາປັດ, ແຂວງ ຣັດຕະ
ນະຄີຣີ. ລາວເປັນລູກຄົນທີ່ຫົກ, ລາວເຕີບໃຫຍ່ໃນເຮືອນໄມ້ຫຼັງນ້ອຍ
ໆ ພ້ອມກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງອີກ ແປດຄົນ ຢູ່ແຄມແມ່ນໍ�າ ເຊຊານ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາຈະບໍ່ຮັ່ງມີ, ພວກເຂົາກໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງ
ໜັກເພ່ືອສົງ່ລກູທັງໝົດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ. ໂສຄດິໄດ້ຮຽນ
ຈົນຈົບຊັ້ນ 
ມ 4. 

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງໝົດຂອງລາວໄດ້ແຕ່ງານໝົດແລ້ວ; ລາວແຕ່ງງານ
ໃນປີ 2016. ຕ່າງກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງ ລາວ ທີ່ເຮັດວຽກເປັນ
ພະນັກງານລັດ, ໂສ ຄິດຮັກໃນການເຮັດວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ 
ການປກຸລະດົມຂົນຂວາຍ. ຊວິີດຂອງລາວໃນຖານະເປນັນັກຂົນຂວາຍ
ຄົນໜຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລາວໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ແມ່ນໍ�າໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ ຄ່ອຍໆຖືກທໍາລາຍໄປ
ດ້ວຍການກະທໍາຫຼາຍຮູບແບບ.

ຈາກການເປັນນັກຂົນຂວາຍມາເປັນເວລາ 13 ປີ, ໂສຄິດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ໃນຊຸມຊົນ ໃນຖານະ “ແມ່ຍິງຜູ້ຮັກແມ່ນໍ�າ” ຫຼື “ແມ່ຍິງຜູ້ຂົນຂວາຍ
ເລື່ອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ”. ລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມທີ່ເປັນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ຜູ້ທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈຈາກຄວາມ
ຫຼົງໄຫຼຂອງຕົນເອງ ແລະ ຈາກຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກັບສິດທິຊຸມຊົນເປັນພື້ນຖານ ແລະ ແນວທາງຂອງການ
ຂົນຂວາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງໃນການເປັນຜູ້ນໍາ, ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່, ແລະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່

ປກົຄອງວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ
ກັບຜົນກະທົບຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າ. 

ໂສຄິດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 35PN ໃນປີ 2007, ແລະ ຖືກເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ
ໃຫ້ເປັນພະນັກງານໂຄງການໃນປີ 2018. ລາວຊ່ວຍສ້າງຂີດຄວາມ
ສາມາດຂອງຊຸມຊົນຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ
ງານປູກຈິດສໍານຶກຫຼາຍງານ. ລາວເຂົ້າຮ່ວມເວທີສາທາລະນະ, ກອງ
ປະຊຸມສື່ມວນຊົນ ແລະ ກອງປະຊຸມທາງການທູດຈໍານວນຫຼາຍຄັ້ງ 
ເພື່ອຕໍ່ລອງກັບບໍລິສັດ ແລະ ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ
ຂອງຊຸມຊົນ. ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ
ແມ່ນກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊຊານ II ຕອນໃຕ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນ
ທີ່ ແມ່ນໍ�າເຊຊານ ແລະ ແມ່ນໍ�າ ເຊຣປອກ ມາປະສານກັນ ຢູ່ແຂວງ 
ສຕຸນ ແຕຣງ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ. 

ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ອາໃສຕາມແຄມແມ່ນໍ�າ ເຊຊານ ແມ່ນຊົນເຜົ່າ
ກຸ່ມນ້ອຍ ເຊັ່ນ ຕຸມປຸ່ນ, ກອຍ, ແລະ ພູນອງ. ພວກເຂົາສ່ວນຫຼາຍຖືກ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຄືນໃໝ່ ເພື່ອເປີດທາງໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ເຊຊານ II ຕອນໃຕ້. ໂຄງການນີ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ຂອງຊຸມຊົນ, ລະບົບແມ່ນໍ�າ ແລະ ຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຂອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະ
ນາໆພັນ, 

ປູປາ, ສັດສາວາສິ່ງ, ແລະ ປ່າໄມ້. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໂຄງການເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າເຊຊານ II ຕອນໃຕ້ ໄດ້ເປັນສາຍເຫດໃຫ້ເກີດໄພນໍ�າຖ້ວມ, ມົນ
ລະຜິດທາງນໍ�າ, ແລະ ການທໍາລາຍປາຫຼາຍແນວພັນ ໃນໝູ່ບ້ານ
ໃກ້ຄຽງ ແລະ ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ. 
ຊຸມຊົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານກັບບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ 
ເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມຮູ້, ການສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈ. 

ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຊານຕອນໃຕ້ II, 
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນພາຍນອກເຂົ້າມາ 
ຜູ້ທີ່ຈະມາເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນພື້ນທີ່. 
ໂສຄິດ ເວົ້າວ່າ “ຊຸມຊົນມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ຄົນແປກໜ້າທີ່ເຂົ້າມາໃນ
ບ້ານ. ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກ່າວຫາອົງການຈັດຕັ້ງທາງ
ສັງຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກປຸກລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າເຊຊານ 
ວ່າເປັນສະມາຊິກຂອງພັກການເມືອງຟ່າຍກົງກັນຂ້າມ.” 

ໂສຄິດ ພ້ອມສະເໝີໃນເວລາທີ່ຊຸມຊົນຕ້ອງການ, ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ລາວ
ຕ້ອງຂີ່ລົດຈັກເກົ່າໆ ລໍາພັງຄົນດຽວ ຕາມເສ້ັນທາງ ທີ່ສູງຊັນ ແລະ 
ງຽບສະງົບ ເປັນໄລຍະທາງ 80 ກິໂລແມັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ພຽງເພື່ອ
ໄປພົບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ອາດຈະ
ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວອາດຈະຕົກເປັນ
ເປົ້າໝາຍເວລາໃດກໍ່ໄດ້, ລາວກໍ່ຈະບໍ່ຢຸດເຮັດວຽກ ເມື່ອຮູ້ວ່າ ສິ່ງທີ່
ລາວເຮັດຢູ່ນັ້ນຈະຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນໍ�າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງລາວ. ລາວເວົ້າ
ວ່າ “ຊີວິດຂອງຂ້ອຍແມ່ນສໍາລັບຊຸມຊົນ”. 

ຊີວິດຂອງການເປັນນັກຂົນຂວາຍມີຄວາມທ້າທາຍ, ແລະ ມີຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດ ຫືຼ ຕິດຄຸກ ຖ້າລາວບໍ່ລະມັດ ລະວັງໃນ
ສະຖານະການອັນຕະລາຍ. ເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນ, ອໍານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຈັບລາວເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຂ້າລາວ ໃນຂະນະທີ່
ລາວກໍາລັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເຊຊານ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່. ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນ
ໄພຂ່ົມຂູ່, ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງຮັກທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລາວກໍາລັງເຮັດຢູ່. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຊຸມຊົນຂອງລາວ ຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດ 
ແລະ ລັດຖະບານ ສ້າງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ຕາມ, ລາວ

ກໍ່ດີໃຈ ແລະ ພາກພູມໃຈໃນຊຸມຊົນຂອງລາວ ເມື່ອລາວເຫັນວ່າຫຼາຍ
ຄົນໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກ້າຫານທີ່ຈະ
ລຸກຂຶ້ນເພື່ອຊຸມຊົນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ. ລາວເວົ້າວ່າ 
“ພວກເຂົາມາເຕົ້າໂຮມກັນເປັນໜຶ່ງດຽວສະເໝີ ເພື່ອປຶກສາຫາລື 
ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງພວກ
ເຂົາໄດ້”. 

ໂສຄິດ ເວ້ົາວ່າ ລາວໄດ້ກາຍມາເປັນບຸກຄົນທີ່ນຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງນີ້ ໃນ
ທຸກມື້ນີ້ຍ້ອນຄວາມມັກຮັກ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງລາວ, ແລະ 
ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ, ນັກ
ຂົນຂວາຍຄົນອື່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ລາວ
ເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃນການຕັດສິນໃຈໃນບ່ອນເຮັດວຽກ  ແຕ່ຍັງ
ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງລາວເຊັ່ນກັນ. ລາວຫວັງວ່າ ຜູ້ໃຫ້ທືນຈະສືບ
ຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນໃນການປົກປ້ອງແມ່ນໍ�າ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ
ຂອງໂຄງການຕໍ່ໄປ. 

“ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕໍ່ໜ້າ, ຫຼາຍຄົນ - ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຄື
ກັນກັບຂ້ອຍ - ຈະໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ແລະ ຂິດ
ຄວາມສາມາດໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶນ” ລາວໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ “ຂ້ອຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຄົນ
ຮຽນຮູ້ ເມື່ອໂອກາດອໍານວຍ, ແລະ ເຈົ້າບໍ່ຄວນທໍ້ແທ້ຈາກການຖືກ
ດູໝີ່ນ ວ່າເປັນແມ່ຍິງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານເຊັ່ນນີ້ ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍ
ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງ
ພວກເຮົາ ໄວ້ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ.” 

ຊີວິດໃນຖານະເປັນນັກຂົນຂວາຍຜູ�ທີ່ເຮັດ
ວຽກເພື່ອຢຸດຕິໂຄງການ
ເຂື່ອນໄຟຟ�າໃນແມ�ນ�້າ

“ການສຶກສາແມ�ນຄວາມຮູ�. ຄວາມຮູ�ແມ�ນພະລັງ 
 ແລະ ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. 

ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແມ�ນຄວາມກ�າຫານ,”.

ທາ່ນນາງ ເນນ ຈນັວທູາ, ອາຍ ຸ35 ປີ, ຕຸມ້ປຸ່ນ, ພະນກັງານໂຄງການຂອງ 
ເຄອືຂາ່ຍປກົປ້ອງແມນ່ ໍາ້ 35 ສາຍ (35PN), ຊຸມຊນົ ປາແຕງ, ເມອືງລາໍພດັ, ແຂວງ ຣດັຕະນະຄຣີີ
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ບ�່ມີ “ຂ�້ຈ�າກັດ“ ທີ່ພວກເຮົາ,ທີ່ເປັນແມ�ຍິງ ສາມາດບັນລຸໄດ�
ທ່ານ ນາງ ພາມ ທີ ດູຍ ມີ - ອາຍຸ 40 ປີ - ອາໃສຢູ່ເມືອງເຫວ້, 
ທວນ ທິນ ຮູ, ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ. ພາມ ທີ ດູຍ ມີ ເປັນຜູ້ 
ອໍານວຍການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ (CSRD) ໃນ
ເມືອງເຫວ້, ປະເທດ ສສຫວຽດນາມ. ລາວໄດ້ ຮັບທຶນການສຶກສາ
ຈາກປະເທດອົດສະຕາລີ ເພື່ອຮຽນປະລິນຍາໂທໃນສາຂາ ໄພພິບັດ 
ແລະ ໄພອັນຕະລາຍ ທາງທໍາມະຊາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ປະເທດອົດສະຕາລີ (ANU). ການໄດ້ຮັບທືນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່
ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ANU ແມ່ນປະສົບການທີ່ປ່ຽນຊີວິດສໍາລັບຂ້ອຍ
. ບໍ່ພຽງແຕ່ລາວໄດ້ປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບ ຊີວິດໃນປະເທດໃໝ່ ພ້ອມກັບ
ພາສາໃໝ່ເທ່ົານ້ັນ, ແນວທາງທັງໝົດຂອງການຄົນ້ຄວ້າຂອງລາວກໍໄ່ດ້
ປ່ຽນໄປເຊັ່ນກັນ. 

ມີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ວິຊາຮຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ເປີດກວ້າງມຸງມອງຂອງ
ຂ້ອຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍວຽກໃນປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກ
ເຮົາຮັບມືກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແນວທາງທີ່ຮອບ
ດ້ານ ແລະ ການວິເຄາະມູມມອງທາງສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາມີປະສິດທິພາບຂື້ນ.” 

ມີ ມີພື້ນຖານທີ່ແໜ້ນໃນດ້ານວີິທີການຄົ້ນຄວ້າ ລວມທັງການອອກ
ແບບການສໍາຫຼວດ, ການເກັບກໍາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໃນດ້ານ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າ
ໃນການວິເຄາະ ດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍທ່ີຄບົຖ້ວນສົມບນູ. ລາວມຄີວາມ
ມຸ່ງໝັ້ນຢ່າງສູງໃນການເຮັດວຽກເພື່ອການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ
. 

ບ່ອນທີ່ລາວອາໃສ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມີ ສະແຫວງຫາການຮໍ�າຮຽນດ້ານ ໄພອັນຕະລາຍທາງ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ພັດທະນາ
ຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາ ເພດຍິງ ຜູ້ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການສຶກສາຄົ້ນ
ຄວ້າ. “ຂ້ອຍອາໃສຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດບ່ອນໜຶ່ງ ຕໍ່
ການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດ, ເປັນບ່ອນທີ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຖືກກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພທາງທໍາມະຊາດ. ຂ້ອຍ
ເຊື່ອວ່າການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຖືກດໍາເນີນການໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ 
ແລະ ຊຸມຊົນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ
ຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ” - ມີໄດ້ເວົ້າໄວ້. 

ດ້ວຍປະສົບການການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 18 ປີ, ມີ ໄດ້ເຮັດວຽກ
ກັບຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ລາວ
ພົບວ່າ ຊຸມຊົນທີ່ອາໃສ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນ ມີສິດມີສຽງທີ່
ຈໍາກັດ ແລະ ມີການເຂົ້າເຖິງສິ່ງຕ່າງໆໜ້ອຍກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ກຸ່ມທີ່

ຮັ່ງມີໃນສັງຄົມ. ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນນໍ�າ ແມ່ນຕົວຢ່າງ 
ອັນໜຶ່ງ. ໃນໂຄງການປະຈຸບັນ, ລາວໄດ້ພົບວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອ
ກາດບໍ່ຮຸ້ວ່າພວກເຂົາມີສິດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ມີ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການປກົປອ້ງຊບັພະຍາກອນນໍ�າ. ແນວໃດກໍຕ່າມ
, ມີພຽງຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ຫຼາຍກວ່າ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດຕ່າາງໆ ແລະ ກຸ່ມຄົນ
ຊັ້ນສູງ ທີ່ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ. 
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍດ່ັງກ່າວ, ມີ ເຊື່ອວ່າ ມັນຈະມີການ
ປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຖ້າຊຸມຊົນຮັບຮູ້ສິດຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດ
ຮຽກຮອ້ງສດິຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດ້. ເຖິງແມນ່ວ່າ ຈະຕ້ອງການຂະບວນການ
ອັນຍາວນານ, ແຕ່ຊຸມຊົນໃນປະຈຸບັນກໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈສູງຂຶ້ນ ແລະ 
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ. ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບໂດຍ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີສໍາລັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້. 
ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄືນທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາ, ສົ່ງຄໍາຮຽນຂໍໄປຫາ
ບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ�າ ເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍນໍ�າສໍາລັບຊົນລະປະທານ 
ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. 

ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກລະບອບການປົກຄອງ
ທີ່ມີຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າ, ສະນັ້ນ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ມາດຖານທາງ
ສັງຄົມ ແລະ ທັດສະນະຂະຕິຫຼາຍຢ່າງ ຈ່ຶງຕໍ່ຕ້ານສິດທິຂອງແມ່ຍິງ. 
ແມ່ຍິງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອອກສຽງ ແລະ ມີຕໍາແໜ່ງທີ່ດີໃນ
ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນຫຼາຍໂຄງການທີ່ລາວໄດ້ເຮັດວຽກ
ນັ້ນ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນບັນຫາປິ່ນອ້ອມ. ໃນໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ CSRD, ແມ່ຍິງຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນກິດຈະກໍາ
ທາງສັງຄົມ, ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງນໍ�າ ແລະ ການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ. ພວກເຮົາສາມາດເຫັນ
ໄດ້ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຂອງພວກເຮົາ: ທີ່ກະຕືລືລົ້ນຂຶ້ນ
ທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກໍາ, ມກີານຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັສດິຂອງພວກເຂົາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, ອອກສິດອອກສຽງ ແລະ ນໍາພາກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດຕ່າງໆ
. 

ມີ ເຂົ້າໃຈຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເປັນແມ່ຍິງ 
ແລະ ການຢຸ່ໃນບົດບາດການເປັນຜູ້ນໍາ, ມີ ເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍ ແລະ ແມ່
ຍິງຄົນອື່ນທີ່ ຊີ້ນໍາອົງການຈັດຕັ້ງ ມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານຍ້ອນ
ເພດຂອງພວກເຮົາ”. “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ
ຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຕິດຕໍ່
ພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆໃນບັນຫາທີ່ແຕ່ກຕ່າງກັນ. ຂ້ອຍໄດ້
ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່
ວຽກງານການພັດທະນາໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນ
ລະດັບສາກົນ.”

“ຂ�ອຍຮູ�ສຶກວ�າຂ�ອຍເຕີບໃຫຍ�ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຜູ�ໃຫຍ�ຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ 
ແລະ ຕິດຕ�່ພົວພັນກັບຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມຕ�າງໆໃນບັນຫາທີ່ແຕ�ກຕ�າງກັນ. 

ຂ�ອຍໄດ�ຮັບແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 
ທີ່ຈະສືບຕ�່ວຽກງານການພັດທະນາໃນປະເທດຂອງຂ�ອຍ, ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ” 
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ທາ່ນ ນາງ ພາມ ທີ ດຍູ ມ ີ- ອາຍ ຸ40 ປີ - ຜູ ້ອາໍນວຍການຂອງສນູຄ ົນ້ຄວາ້ 
ແລະ ພດັທະນາສງັຄມົ (CSRD), ອາໃສຢູເ່ມອືງເຫວ,້ ທວນ ທິນ ຮ,ູ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ.




