
ທໍາລາຍໂລກແຫ*ງຄວາມມິດງຽບ9 ເລ່ືອງລາວຂອງ ນັກແປພາສາມື ຢູ*ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນທຸກໆປີທົ່ວໂລກໄດ0ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນພາສາມືສາກົນ ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ ຄຽງຄູAກັບ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ສັບປະດາສາກົນຄົນບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ເຊິ່ງມັນກົງກັບວັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຄົນບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ທີ່ໄດ0
ສ້າງຕັ້ງມາແຕAວັນທີ 12 ເດືອນ ກັນຍາ ປີ 0840-

ສໍາລັບຄົນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່+ ການທີ່ຈະກາຍເປັນນັກສະແດງທີ່ມີສື່ສຽງໂດAງດັງທາງໂທລະພາບນັ້ນຕ້ອງໄດ0ໃຊ0 ຄວາມ
ພະຍາຍາມ ແລະ ເວລາຫຼາຍປີກວ່າຈະຮັດໄດ0+ ແຕAສໍາລັບ ໂສພາພອນ ເຮືອງລິດ ແລ0ວ ເສັ້ນທາງສູAຈໍໂທລະພາບ ແມAນ
ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ພວກທ່ານຄິດຢAາສິ້ນເຊີງ-

ສໍາລັບ ໂສພາພອນ ແລ0ວ ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ລາວເປັນແມAຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ປາກົດຢູAໃນກອບສິ່ຫຼ່ຽມນ້ອຍໆຢູAແຈ
ດ້ານລຸAມຂອງໂທລະພາບເວລາຖ່າຍທອດສົດການຖະແຫຼງຂ່າວການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08-
ເຖິງລາວຈະປົກປິດປາກ,ດັງ+ ແຕAລາວຍັງຮັກສາທ່າທາງເວລາທີ່ລາວກໍາລັງແປພາສາມື ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ໃຊ0ຮ່າງກາຍຂອງ
ລາວເພື່ອສື່ສານກັບຜູ0ພິການທາງການໄດ0ຍິນ ເຊິ່ງລາວພະຍາຍາມອະທິບາຍຄໍາເວົ້າຂອງທຸກໆຄົນທີ່ຖະແຫຼງຂ່າວໃນການ
ລາຍງານປະຈໍາວັນ- ແຕAມີໃຜຮູ0ບໍ່ວ່າ ລາວແມAນໃຜ? ລາວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກອາກາດນີ້ໄດ0ແນວໃດ? ແລະ ຍ້ອນ
ສາເຫດໃດລາວຈິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວທາງໂທລະພາບ?

ໂສພາພອນ ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາມືມາກ່ອນເລີຍ+ ແຕAວ່າ ລາວເຕີບໃຫຍ່ຢູAສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໝູAເພື່ອນທີ່ດີ
ຜູ0ທີີ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ- ໃນເວລາຕໍ່ມາ+ ລາວເລີ່ມຮຽນພາສາດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພື່ອສື່ສານກັບໝຸA
ເພື່ອນເຫຼົ່ານັ້ນ- ຫຼາຍປີຕໍ່ມາ+ ໂສພາພອນກໍ່ໄດ0ສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ໃຊ0ຊີວິດຕາມປົກກະຕິ- ການຮຽນພາສາມືຂອງລາວ
ເບິ່ງຄືວ່າຈະສິ້ນສຸດລົງ+ ດັ່ງນັ້ນ ລາວຍັງຈະສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງກຸAມຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນທົ່ວໂລກໄດ0
ຫຼື ບໍ່?

0/ ປີຕໍ່ມາ+ ໃນຄະນະທີ່ລາວກໍາລັງຍ່າງຫຼິ້ນຢູAແຄມຂອງ ແລະ ບໍ່ຮູ0ວ່າສະຫວັນເປັນໃຈຫຼືບໍ່ທີ່ໄດ0ນໍາພາໂສພາພອນ ໃຫ0ມາ
ພົບກັບ ນາງ ຈັນລົດ ໂສມງາມ ເຊິ່ງເປັນຜູ0ທ່ີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ- ການພົບກັນຂອງພວກເຂົາທັງສອງຄົ້ນໃນ
ຄັ້ງນັ້ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ+ ຈັນລົດ ຄິດວ່າ ໂສພາພອນ ຄົງຈະຫູໜວກຄືຕົນເອງ+ ເພາະວ່າລາວເປັນຄົນລາວ
ຄົນໜຶ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາມືໄດ0- ເຖິງວ່າມັນຈະຜ່ານໄປຫຼາຍປີກໍຕ່າມ ແຕAທັກສະພາສາມືຂອງ ໂສພາພອນກໍຍັງ
ສາມາດສື່ສານໄດ0ຢູA ແລະ ຄວາມມຸAງຫວັງໃນການຮຽນພາສາມືຂອງລາວກໍບໍ່ເຄີຍຫາຍໄປ-

ໃນເວລານັ້ນເອງ+ ຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນພາສາມືຂອງລາວກໍຫວນຄືນກັບມາໃນທັນທີທັນເລີຍ ແລະ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະ
ເຂົ້າຫາຜູ0ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ເພື່ອພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານພາສາມືຂອງຕົນເອງ-
ຕໍ່ມາບໍ່ດົນ+ ໂສພາພອນ ໄດ0ມີໂອກາດໄດ0ພົບປະກັບບົກຜູ0ຄົນທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສັງເກດ
ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່ທີ່ຈະສອນພາສາມືແຫAງໃໝAໃຫ0ກັບໄວໜຸAມທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ເພື່ອ
ໃຫ0ພວກເຂົາໄດ0ເຂົ້າເຖິງໂອກາດທີ່ດີຂຶ້ນໃນຊີວິດ- ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງບຸກຄົນທີ່ມີນໍ້າໃຈ+ ໂສພາພອນຈິ່ງໄດ0ກໍ່
ຕັ້ງສູນມືແຫAງຄວາມຫວັງ ຂຶ້ນມາ-



ໂສພາພອນ ມີຄວາມຮູ0ສຶກວ່າ ລາວໄດ0ຢູAໃນບ່ອນທ່ີຜູ0ຄົນມີຄວາມຕ້ອງການຫລາວຫຼາຍທ່ີສຸດ- ນອກຈາກນ້ີ+ ລາວຍັງ
ຮູ0ສຶກວ່າຊີວິດຂອງລາວມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທ່ີໄດ0ສ່ົງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ນັກຮຽນຂອງລາວ-
“ເຖິງຂ້ອຍຈະສູ0ຢູAຄົນດຽວ+ ແຕAພວກນັກຮຽນກໍ່ເຮັດໃຫ0ຂ້ອຍສາມາດຜ່ານຮ້ອນຜ່ານໜາວມາໄດ0+” ໂສພາພອນຍັງໄດ0
ເຫ່ົຼາຕ່ືມອີກວ່າ+ “ເວລາທ່ີພວກນັກຮຽນເອ້ີນຂ້ອຍວ່າ ແມA+ ຂ້ອຍຮູ0ເລີຍວ່າຂ້ອຍຕ້ອງໄດ0ທຸAມເທໝົດທຸກຢAາງເພ່ືອນ້ອງໆ
ນັກຮຽນ- ຂ້ອຍຈະຢູAຄຽງຂ້າງກັບຄົນທ່ີໄດ0ໃຫ0ຄວາມໄວ0ວາງໃຈຂອງພວກເຂົາແກAຂ້ອຍ-”

ໂສພາພອນ ສືບຕ່ໍຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອນສະໜິດຂອງລາວ+ ຈັນລົດ+ ໜ່ຶງໃນບັນດາຄູສອນພາສາມື ຢູA ສູນມືແຫAງຄວາມຫວັງ-
ເຖິງແມAນວ່າ ອາຍຸຂອງພວກເຂົາຈະໄລAເລAຍກໍ່ຕາມ+ ແຕAຈັນລອດຮູ0ສຶກວ່າ ຕົນເອງໄດ0ພາດໂອກາດທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍຢAາງໃນ
ການຮຽນຮູ0ທ່ີໂສພາພອນໄດ0ຮັບ+ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຈັນລົດ ບ່ໍເຄີຍສ່ືສານກັບຄົນອ່ືນເລີຍ ແມ0ແຕAບົດຮຽນຂ້ັນພ້ືນຖານທ່ີ
ງ່າຍດາຍໃນຊີວິດ ເຊ່ັນ ‘ສ່ິງທ່ີຄວນ ແລະ ບ່ໍຄວນເຮັດ’+ ເຊ່ົງມັນເປັນກິດຈະກໍາພ້ືນຖານສໍາລັບພວກເຮົາຫຼາຍຄົນ+ ເດັກ
ທ່ີບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນຈໍານວນຫຼາຍຂາດໂອກາດໃນຮຽນຮູ0+ ສະນ້ັນ+ ສ່ິງທ່ີສູນແຫAງຄວາມຫວັງໄດ0 ສອນ ແລະ ເຮັດ
ເພ່ືອຜູ0ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ຈ່ິງເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຢAາງຍ່ິງ-

ກ່ອນການແຜAລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວີດ,08 ໃນປີ 1/1/+ ໂສພາພອນ ໄດ0ເລ່ີມໃນການສະໜັບສະໜູນບຸກຄົນທ່ີບົກ
ຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນສຽງທ່ົວປະເທດ ໂດຍກວນຮ່ວມມືກັບ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊ່ວຍພັດທະນາ
ວິດີໂອສ້ັນໃຫ0ແກAຄົນທ່ີບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ- ຈາກນ້ັນ ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ+ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ເລ່ີມທະແຫ່ຼງຂ່າວອອກອາກາດສົດກ່ຽວກັບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08+ ໂສພາພອນ ກໄໍດ0
ກາຍເປັນຄົນທ່ີມີສ່ືສຽງໂດAງດັງ ແລະ ເປັນທ່ີຕ້ອງການ- ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຄົນທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທາງສຸຂະພາບໄດ0+ ໂສພາພອນຖືກເຊີນໄປຮ່ວຖະແຫຼງຂ່າວໃນນາມນັກແປພາສາມືໃນ
ຊ່ວງໄລຍະການແຜAລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08 ຢູAໃນ ສປປ ລາວ- ໃນເມື່ອການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ
ລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບສະຖານະການສຸກເສີນໄດ0ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ0ສະຖານະການການລະບາດໃນຄ້ັງນ້ັນ
ດີຂ້ຶນຢAາງຕ່ໍເນ່ືອງ ການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈໍາວັນຈ່ິງໄດ0ຢຸດຕິລົງ-

ເຖິງຢAາງໃດກໍ່ຕາມ+ ການແຜAລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08 ໃນຄ້ັງທ່ີສອງ ໃນເດືອນເມສາ ປີນ້ີ+ ບັນດາບຸກຄົນທ່ີມີ
ຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນທ່ົວປະເທດ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຂ້ໍມູນທ່ີສໍາຄັນໃນການປ0ອງກັນພວກເຂົາເອງ ແລະ
ຄອບຄົວຈາກການຕິດເຊ້ືອພາຍໃນຊຸມຊົນ+ ແລະ ຍ້ອນວ່າ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເອງກບ່ໍໍສາມາດສ່ືສານກັບພວກເຂົາ
ໄດ0 ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດສ່ືສານເປັນພາສາມືໄດ0- ປາກົດວ່າ+ ໂສພາພອນໄດ0ຮັບໂທລະສັບ ຫຼາຍໆສາຍຈາກຈາກ
ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ0ທ່ີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ0ໂສພາພອນ
ມາຮ່ວມຖະແຫຼງຂ່າວອີກຄ້ັງ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອພວກເຂົາ-

ເຖິງວ່າໂສພາພອນພ້ອມທ່ີຈະຊ່ວຍເຫືຼອ ແຕAວ່າ ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາກບ່ໍໍສາມາດທ່ີຈະສະໜອງທາງດ້ານ
ງUບປະມານ- “ຂ້ອຍໄດ0ບອກກັບສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ ວ່າ ບ່ໍເປັນຫຍັງ+ ບັນດາເພ່ືອນໆຂອງຂ້ອຍຮູ0ສຶກຢ0ານ
ແລະ ຂ້ອຍຕ້ອງການຊ່ວຍເຫືຼອພວກເຂົາໃຫ0ເຂົາໃຈ”- ເປັນເວລາເກືອບສອງເດືອນ ທ່ີ ໂສພາພອນ ໄດ0ແປພາສາມືໂດຍບ່ໍ
ຮັບຄ່າໃດໆ- ແຕAກໍຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆທ່ີ ສູນຂ່າວການແພດສຸຂະສຶກສາ ໄດ0ຮ່ວມມືກັບ ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈໍາ
ສປປ ລາວ ເພ່ືອສະໜອງທຶນຈໍານວນໜ່ຶງ ໃຫ0ແກAໂສພາພອນ ໄດ0ສືບຕ່ໍວຽກທ່ີສໍາຄັນຂອງລາວ- ຕ່ໍມາອົງການເວີລດ໌
ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ0ສະໜັບສະໜູນໂສພາພອນໂດຍກົງໃນການສືບຕ່ໍແປພາສາມື ໃນວຽກງານຖະແຫຼງ



ຂ່າວກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ,08 ແລະ ນອກຈາກນີ້+ UNDP ໄດ0ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມນັກແປພາສາມືໄວໜຸA 
ມ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຄົນທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ0ຢAາງກວ້າງຂວາງ-

ໂສພາພອນ ມີຄວາມຫວັງທ່ີຈະປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ ອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າຍທາຍຕ່າງ ທ່ີບັນດາຜູ0ທ່ີບົກທ່ີມີຄວາມ 
ບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ ໄດ0ປະສົບພົບພ້ໍ ແລະ ບໍ່ຖືກກ່າວຂານພາຍໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍສະເພາະ ແມAນໃນ 
ໄລຍະສຸກເສີນທ່ີມີການແຜAລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08- ເນື້ອໃນຈິດໃຈທ່ີທາງໂສພາພອນຢາກບອກກ່າວກໍຄື ການ 
ເຂົ້າເຖິງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມAນແມAນສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຫຼາຍ ເພາະມັນສາມາດຊ່ວຍປົກປ0ອງຊີວິດຂອງຜູ0ຄົນໄດ0-

ປັດຈຸບັນນີ້+ ທ່ົວປະເທດມີນັກແປພາສາມືທ່ີເກAງ ແລະ ອຸທິດຕົນເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຜູ0ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນ 
ທ່ົວປະເທດລາວມີໜ້ອຍກວ່າ 0/ ຄົນ- ໂສພາພອນ ເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ0ແກA 
ນັກແປພາສາມື ແລະ ເຮັດໃຫ0ການແປພາສາມືມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກ
ຂົງເຂດວຽກງານ+ ບໍ່ພຽງແຕAໃນໄລຍະສຸກເສີນເທ່ົານັ້ນ- ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ0ວ່າ+ ພາສາມືບໍ່ແມAນພາສາສາກົນທ່ີສາມາດ 
ສື່ສານກັນໄດ0ທ່ົວໂລກເປັນພາສາດຽວ+ ແຕAພາສາມືແມAນແຕກຕ່ງກັນໄປຕາມແຕAລະຊາດ,ພາສາ ເຊັ່ນ ພາສາມືທ່ີເປັນ 
ພາສາລາວ ແຕກຕ່າງຈາກພາສາມືທ່ີເປັນພາສາອັງກິດ ໂດຍຮູບແບບຕົວອັກສອນ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງປະໂຫຍກ- ຫັຼກສູດ
ຝຶກອົບຮົມພາສາມືທ່ີເປັນພາສາລາວແມAນຍັງບໍ່ທັນມີເທ່ືອ ສະນັ້ນ ມັນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊິ່ງບໍ່ແມAນພຽງ 
ແຕAການຝຶກອົບຮົມພາສາມືເທ່ົານັ້ນ ແຕAຍັງຕ້ອງການນາຍແປພາສາມືອີກດ້ວຍ ໃນປັດຈຸບັນ ຈາກການປະເມີນຈໍານວນຜູ0 
ທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງການໄດ0ຍິນທ່ົວປະເທດມີເກືອບ 7/+/// ຄົນຈາກການສາຫຼວດປະຊາກອນຂອງສູນສະຖິຕ ິ
ແຫAງຊາດປ ີ1/04 ແລະ 1/1/-

ໂສພາພອນແບAງປັນວ່າ !ຄົນຫູໜວກ ເປັນເໝືອນດັ່ງຂອງຂວັນ- ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັບຮູ0ເຖິງສຽງອັນດຽວກັນ+ ຄວາມ 
ຮູ0ສຶກອັນດຽວກັນ ແລະ ພາສາອັນດຽວກັນ- ໃນໂລກຂອງເຂົາເຈົ້າ+ ບໍ່ມີການຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ+ ບໍ່ມີສີຜິວ ແລະ ບໍ່ມີ 
ພາສາອື່ນໃດ- ເຊີ່ງສິ່ງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດກໍຄື+ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມAນເປັນພຽງແຕAກຸAມຄົນໃດໜຶ່ງ+ ແຕAເປັນຄອບຄົວທ່ີທຸກຄົນ 
ເວົ້າພາສາດຽວກັນດ້ວຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ກັນຢູAສະເໝີ-”

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້+ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ9 ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ+ ເວີລດ໌ເອດຢູ 
ເຄຊັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ+ UNDP ໄດ0ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ+ ສູນມືແຫAງຄວາມຫວັງ ແລະ ໂດຍການໃຫ0ການສະ 
ໜັບສະໜູນການແປພາສາມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ- ພ້ອມດຽວກັນນີ້+ ລັດຖະບານກໍແມAນພາກສ່ວນໜຶ່ງທ່ີເປັນເຈົ້າການ 
ໃນຮັບເອົາການສະໜັບໜັບສະໜູນວຽກງານດັ່ງກ່າວຈາກບັນດາຄູAຮ່ວມພັດທະນາ-

ຂຽນໂດຍ9

ນ- ອັກສອນທິບ ສົມວໍລະຈິດ+ ຜູ0ຮັບຜິດຊອບຝAາຍການສື່ສານ+ ອົງການ UNDP ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ທ- ນ້ອຍ ພຣົມສຸວັນ+ ຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານ+ ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ທ- ສຸລິຍາ ອຸນາວົງ+ ຜູ0ຮັບຜິດຊອບດ້ານການພົວພັນ ແລະ ຕິດຕໍ່ສື່ສານ+ ອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ


