ບກ ຖະແຫລງ
ມາຮອດສະບັບນີ້ ວາລະສານ “ນະຄອນຫລວງ” ໄດ້ອອກສູ່ສາຍຕາຂອງ ທ່ານຜູ່ອ່ານ

ພາຍໃຕ້ການປັບປຸງໃໝ່ຈາກລາຍໄຕມາດມາເປັນລາຍເດືອນ ໂດຍລາຍເດືອນນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມ
ແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ ທັງນີ້ກໍແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກ

ຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ວາລະສານ

“ນະຄອນຫລວງ” ກໍຂໍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ທ່ານຜູ່ອ່ານວ່າ : ພວກເຮົາຈະຢຶດໝັ້ນ, ຮັບປະກັນ
ວ່າ: ຈະຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານໃນຖານະທີ່ເປັນສື່ສິ່ງພິມ, ເປັນກະບອກສຽງທີ່

ສໍາຄັນຂອງອົງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບທັງການປັບປຸງຄໍລຳ,
ສີສັນ, ເນື້ອຫາ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ.

ພວກເຮົາຂໍສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງນັກຂ່າວ, ນັກຂຽນ, ນັກປະພັນ, ນັກປະດິດຄິດ

ແຕ່ງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານພາກສ່ວນອື່ນໆ ຈົ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ຮ່ວມມື, ປະ
ກອບສ່ວນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ວາລະສານ “ນະຄອນຫລວງ” ໄດ້ຍືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ແລະ ມີ

ທ່ານ ອຸດອນ ໄຊມຸນຕີ
ຄະນະປະຈຳພັກ ນວ,
ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂອກາດໄດ້ຮັບໃຊ້ບັນດາທ່ານຕະຫລອດໄປ.

ໃນໂອກາດນີ້, ວາລະສານ “ນະຄອນຫລວງ” ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຜົນສໍາເລັດໃນ

ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາ
ຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ຊຶ່ງພວກເຮົາຖືວ່າແມ່ນຜົນສໍາ ເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປາງບຸນ
ໃຫຍ່ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນຂອງພົນລະເມືອງ
ລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ໃນທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດ ພວມຫ້າງ

ຫາກະກຽມຈັດຕັ້ງຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ. 2559 ຕາມປະເພນີທີ່ເຄີຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມາດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງໃໝ່.

ສະນັ້ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ລາວ ພ.ສ. 2559 ນີ້, ຄະນະຈັດທໍາ ວາລະສານ “ນະ

ຄອນຫລວງ” ຂໍອວຍພອນໄຊໃຫ້ການນໍາພັກ-ລັດ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາ
ຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ນັບທັງດ້ານ

ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ, ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ບຸກບືນຫ້າວຫັນເພື່ອເຮັດສໍາເລັດໜ້າ
ທີ່ວຽກງານ ແລະ ມີໂຊກ, ມີໄຊໃນການດໍາລົງຊີວິດ, ມີຜົນສໍາເລັດ ໃນການທໍາມາຫາກິນ,

ການດໍາເນີນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງພັກ

ແລະ ລັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນດ້ວຍ
ບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ຫົວໜ້າບັນນາທິການ
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ຂ່າວເດັ່ນ
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ພິທີໂຮມຊຸມນຸມໃຫຍ່ຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້
ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ
23 ມັງກອນ 2016 ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີພະເຖລານຸເຖລະ ສະ
ຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ
ພ້ອມດ້ວຍບັນດາສະຫາຍ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຄະນະເລ
ຂາທິການສູນກາງພັກ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ສະຫາຍ ດຣ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນ
ກາງພັກ ເລຂາຄະນະພັກ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວປາໄສ
ໃນພິທີບາງຕອນວ່າ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ
ແມ່ນເຫດການການເມືອງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນກຽດປະຫວັດໜຶ່ງ ໃນຂະບວນ
ວິວັດແຫ່ງການກຳເນີດເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພັກ ຕະຫລອດ 60
ປີຜ່ານມາ ທັງເປັນບາດລ້ຽວສຳຄັນໃນການກ້າເດີນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ
ປະຊາຊົນລາວໃນໄລຍະໃໝ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ່ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X
ຂອງພັກ ໄດ້ຕີລາຄາຢ່າງພາວະວິໄສ ເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ເຊິ່ງ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດ
ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດທີ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈຫລາຍດ້ານອັນສຳຄັນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານ
ແມ່ນອຳນາດອະທິໄປໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຊາດ
ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໄວ້ຢ່າງໝັ້ຄົງສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ
ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ວຍຈັງຫວະໄວຕໍ່ເນື່ອງ
ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ ສະເລ່ຍ 5 ປີ ບັນລຸ 7,9% ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ
1.970 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຍັງເຫລືອພຽງ 5%;
ເວົ້າລວມແລ້ວ ຜ່ານໄລຍະ 40 ປີ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ
ພັດທະນາ, 30 ປີ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ກໍຄື 5 ປີ ແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໂສມໜ້າຂອງ
ປະເທດຊາດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ ດັ່ງ
ຄຳເຫັນສະຫລຸບຂອງ ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ທີ່
ກ່າວວ່າ: “ບໍ່ມີຍຸກໃດສະໄໝໃດ ທີ່ປະເທດຊາດ ອັນແສນຮັກຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ມີຄວາມຮົ່ມເຢັນເປັນສຸກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຈະເລີນກ້າວໜ້າ ແລະ
ຖານະບົດບາດຂອງປະເທດເຮົາ ໄດ້ນັບມື້ສູງເດັ່ນຂຶ້ນ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ຄືໃນຊູ່ມື້ນີ້” ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ
ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການສະຫລຸບບົດຮຽນ 7 ປະການ ທີ່ຖອດຖອນ ໄດ້ຈາກການ

8

ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4-5-6/2016

ສະຫາຍ ດຣ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ
ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ກໍຄື
30 ປີ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ການສືບ
ຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ຢ່າງປະດິດສ້າງເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໄດ້ກຳນົດວິໄສທັດ
ຮອດ ປີ 2030 ປີ 2025 ແລະ ວາງແຜນສູ້ຊົນ ສຳລັບ ໄລຍະປີ
2016-2020.
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາ
ຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະບໍລິຫານງາສູນກາງ
ພັກສົມບູນ ສະໄໝທີ X ຈຳນວນ 69 ສະຫາຍ, ກໍາມະການສຳ
ຮອງ 8 ສະຫາຍ, ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ 11 ສະຫາຍ, ຄະ
ນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ 9 ສະຫາຍ ແລະ ໄດ້ເປັນເອກະ
ສັນກັນເລືອກເອົາສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເປັນເລຂາທິການ
ໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ.
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ຂ່າວເດັ່ນ
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ບັນຍາກາດການອອກໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງ ເອົາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ຊຸດທີ VIII ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ໄດ້
ດຳເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ.
ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2016 ຜ່ານມານີ້, ການນຳພັກ-ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ລາວທົ່ວປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັນອອກມາໃຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນ ຕາມທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະທໍາມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 36 ວ່າດ້ວຍ:
ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແລະ
ຜູ້ມີອາຍຸແຕ່ 21 ປີຂຶ້ນໄປມີສິດສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງສະ
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,
ນະຄອນຫລວງໃນຄັ້ງນີ້, ເນື້ອແທ້ແມ່ນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ
ຈິດໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນ
ລັດປະຊາທິ ປະໄຕປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນເປັນຜູ້ສ້າງຕົວແທນແຫ່ງສິດຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງຕົນເອີ້ນວ່າສະພາແຫ່ງຊາດ.
ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ໃນທົ່ວປະເທດມີໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 6.715 ໜ່ວຍ,
ມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 3.745.974 ຄົນ ແລະ ສະເພາະເຂດ
ເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທີ່ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 818.042
ຄົນ, ຍິງ 413.284 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 557.256
ຄົນ, ຍິງ 272.396 ຄົນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 713 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ແລະ ມີ
ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຈຳນວນ 24 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 17 ທ່ານ, ຜູ້
ສະໝັກ ສສ ນວ ຈຳນວນ 27 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 18 ທ່ານ (ສະໝັກເມືອງລະ
3 ທ່ານ ເລືອກເອົາ 2 ທ່ານ).
ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ເຂດທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີຜູ້ສະ
ໝັກຈຳນວນ 24 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 17 ທ່ານ ມີດັ່ງນີ້:
1. ທ່ານ ດຣ.ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
2. ທ່ານ ຮສ.ດຣ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ
3. ທ່ານ ຮສ.ດຣ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ
4. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພອນເພັດ ບຸບຜາ
5. ທ່ານ ດຣ. ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ
6. ທ່ານ ດຣ. ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ
7. ທ່ານ ຮສ.ດຣ ພຸດ ສິມມະລາວົງ
8. ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ
9. ທ່ານ ນາງ ຄຳຟອງ ພູມວົງໄຊ
10. ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະຈັນ
11. ທ່ານ ພັນໂທ ບົວເງີນ ກົງໄຂຄຳ
12. ທ່ານ ປຣະຈິດ ໄຊຍະວົງ
13. ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ
14. ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ວົງສາຄຳຜຸຍ
15. ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ສິງທະບຸດ
16. ທ່ານ ບົວເກດ ພົມມະຈັນ
17. ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດຊະພົງ
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ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ: ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທັງໝົດ 534.532 ຄົນ ຍິງ
272.519 ຄົນ ໃນນີ້ມີມາໃຊ້ສິດຕົວຈິງ ຈຳນວນ 528.339 ຄົນ ຍິງ
269.592 ຄົນ ເທົ່າກັບ 99% ຂອງຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ
ເຊິ່ງຜ່ານການເລືອກຕັ້ງ ສສ ນວ ໄດ້ເມືອງລະ 2 ທ່ານ ລວມທັງໝົດ
18 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ ໃນນີ້ມີນັກທຸລະກິດ 2 ທ່ານ ຄື:
1. ເມືອງຈັນທະບູລີ:
- ທ່ານ ຈັນທອນ ລັດຖະຈັກ
- ທ່ານ ນາງ ໄຊພອນ ນັນທະພອນ
2. ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ:
- ທ່ານ ນາງ ສົມພຽນ ວົງໄຊ
- ທ່ານ ພັທ. ຈັນທະລາ ອຸດົມສັກ
3. ເມືອງໄຊເສດຖາ:
- ທ່ານ ບຸນປິງ ປັນຍາຈິດ
- ທ່ານ ວິໄລສານ ພົມມີໄຊ
4. ເມືອງສີສັດຕະນາກ:
- ທ່ານ ອຸດອນ ໄຊມຸນຕີ
- ທ່ານ ນາງ ຄຳແຫວນ ສິງບັນດິດ
5. ເມືອງນາຊາຍທອງ:
- ທ່ານ ສາລະພິດ ສູນວໍລະວົງ
- ທ່ານ ນາງ ນາລີ ຂັນທະລັກ
6. ເມືອງໄຊທານີ:
- ທ່ານ ນາງ ບົວລີ ແກ້ວມະນີວັນ
- ທ່ານ ດຣ. ນາງ ບົວວອນ ສຸກດາລາແສງ
7. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ:
- ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ບຸດຕະວົງ
- ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ມີບຸນ
8. ເມືອງສັງທອງ:
- ທ່ານ ສີສຸພັນ ບຸນສະເໝີ
- ທ່ານ ແສງສຸວັນ ຈັນທະລຸນນະວົງ
9. ເມືອງປາກງື່ມ:
- ທ່ານ ນາງ ອາມິດຕາ ສີປະມວນ
- ທ່ານ ທົດສະກັນ ໄກ່ສອນເພັດ.
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ທ່ານ ຈູມມາລີ ໄຊຍະສອນ ປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານການ
ນຳພັກ-ລັດ
ໄດ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະຫລຸບລາຍງານຜົນສຳເລັດໂຄງ
ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ພິພິທະພັນຫໍພະແກ້ວ ຄັ້ງທີ III ໄລຍະທີ 1 ທີ່ຈັດ
ຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກຸມພາ 2016 ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຫົວ
ໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການບູລະນະປະຕິສັງຂອນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໂຄງ
ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນພິພິທະພັນຫໍພະແກ້ວ ຄັ້ງທີ III ໄລຍະທີ 1 ໄດ້
ເລີ່ມດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 5 ມັງກອນ 2015 ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ມີພູນຊັບກໍ່ສ້າງ
ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ ປັດຈຸບັນ ບັນດາໜ້າວຽກສຳເລັດແລ້ວ 73,8%
ຄິດເປັນມູນຄ່າ 3 ຕືກ
້ ວ່າກີບ, ໃນນີວ
້ ຽກຮືຖ
້ ອນ ແລະ ສ້ອມແປງຄືນໂຄງຫລັງຄາ
ສຳເລັດ 98,91%; ຮື້ຖອນເພດານດ້ານໃນສ້ອມແປງຄືນ ແລະ ຕີເພດານ
ດ້ານນອກ ສຳເລັດ 100%; ສ້ອມແປງຊຸ້ມປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ບານ
ສຳເລັດ 57,32%; ວຽກພື້ນສຳເລັດ 25,24%; ຮື້ຝາລະບຽງ ສຳເລັດ
100%; ຂັ້ນໄດທາງຂຶ້ນ ສຳເລັດ 15%; ວຽກສີສຳເລັດ 33,94%; ສຳ
ລັບໜ້າວຽກທີ່ຍັງຄ້າງ ໄລຍະທີ 1 ທີ 2 ແລະ ທີ 3 ແມ່ນຍັງ 26,2%
ຄິດເປັນມູນຄ່າ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2016,
ຖ້າໂຄງການບູລະນະປະຕິສັງຂອນສຳເລັດ ຈະເຮັດໃຫ້ພິພິທະພັນຫໍພະແກ້ວ
ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ພິທີໃສ່ບາດຖວາຍ
ສັງຄະທານແດ່ພະສົງ 41 ອົງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກຸມພາ,
ໂດຍມີບັນດາການນຳພັກ-ລັດ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ມວນຊົນຊາວລາວທົ່ວ
ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມທຳບຸນຫລວງຫລາຍ.
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ທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ທ່ານ ດຣ. ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ຣຽວຕາໂຣະ ຊູຊຸກິ ຫົວໜ້າກົງສູນຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ຢູຊຸ
ເກະ ມູຣາຄາມິ ຫົວໜ້າອົງການໄຈກາ ປະຈຳລາວ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ໃຫ້ການ
ອຸປະຖຳ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທົດລອງເພື່ອຟື້ນຟູເຂດຕົວ
ເມືອງປະຫວັດສາດ (ວຽງຈັນທົດລອງ 2016) ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ
2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ສຸກັນ ຈິດປັນຍາ ຫົວໜ້າພາກວິຊາສະພາບແວດລ້ອມຜັງ
ເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະຊີ້ນຳ
ການຈັດງານວຽງຈັນທົດລອງ 2016 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດງານວຽງຈັນທົດ
ລອງ 2016 ເຫັນວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງ
ດີກວ່າຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26; 27 ແລະ 28 ກຸມພາ
2016 ຜ່ານມາ, ເຫັນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຂົ້າທ່ຽວ
ຊົມເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ນອກຈາກກິດຈະກຳຫລັກການສະແດງ
ສິລະປະພື້ນເມືອງສາທິດ, ການເຮັດເຄື່ອງຫັດຖະກຳແສງສະຫວ່າງ ໃນຍາມຄ່ຳ
ຄືນ, ວາງສະແດງສິນຄ້າ, ຮູບຖ່າຍ-ຮູບແຕ້ມ, ນໍາທ່ຽວຊົມຕົວເມືອງປະຫວັດສາດ
ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆແລ້ວ, ປີນີ້ຍັງມີກອງລະຄອນລຳ, ກອງລະຄອນ
ຕຸກກະຕາຂອງສູນກາງມາຮ່ວມສະແດງ, ມີການວາງສະແດງແຜນທີ່ຮູບປະຫວັດ
ສາດຂອງຕົວເມືອງ, ການສອນແຕ້ມຮູບ ແລະ ອື່ນໆ ໃນນັ້ນ ບັນດາຮ້ານຕ່າງໆ
ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ກໍໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນ
ຢ່າງດີ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ຈັດງານຖີ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
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ພິທີປະດັບຫລຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I ໃຫ້ທ່ານ ສັກໄຊ ວົງມາລາ
ສິດ ປະທານບໍລິສັດລາວເວີນ ວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ
ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2016 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າ
ການປົກຄອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ ລັດຖະບານ
ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ໂດຍທ່ານ ດຣ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ກຳມະການ
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍຊ້ອງໜ້າບັນດາຮອງເຈົ້າຄອງ, ເຈົ້າເມືອງ,
ຫົວໜ້າພະແນກການ-ອົງການອ້ອມຂ້າງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ.
ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງທ່ານ ສັກໄຊ ວົງມາລາສິດ ຖືວ່າເປັນ
ການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະ
ນາປະເທດຊາດ ດັ່ງນັ້ນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງໄດ້
ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະດັບຫລຽນໄຊພັດທະນາຊັ້ນ I ໃຫ້ເພື່ອ
ເປັນການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ
ທາງດ້ານທຶນຮອນ ໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເບຕົງເສີມເຫລັກ-ຂົວ
ຂ້າມຮ່ອງແຊງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ ບ້ານນາບົງ-ທ່າກົກໄຮ
ລວມມູນຄ່າ 147 ຕື້ກີບ, ປັດຈຸບັນ ການກໍ່ສ້າງ 2 ໂຄງການດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສຳເລັດໄປແລ້ວ ໃນບາງໜ້າວຽກ.
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ທ່ານ ສີຫຸນ ສິດທິລືໄຊ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້

ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບຂອງຄະນະອະດີດກຳລັງທະຫານອາສາສະໝັກ
ແລະ ອົງການທະຫານ ຫວຽດນາມປະຈຳດານັງ ນຳໂດຍທ່ານ ເຈິນ ຍືຕຽບ
ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ວັນ
ທີ 22 ມິນາ 2016 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສີຫຸນ ສິດທິລືໄຊ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ພ້ອມ

ທັງຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ທ່ານ ເຈິນ ຍືຕຽບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຮັດວຽກ

ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງຈະເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເພື່ອເປັນການ
ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ຄວາມສາມັກຄີອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມື

ແບບຮອບດ້ານຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ມີແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ

ໃຫ້ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານຮອງເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ

ຍັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄະນະຊາບກ່ຽວກັບການພັດທະນາຢູ່ນະຄອນ

ຫລວງວຽງຈັນໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ທ່ານ ເຈິນ ຍືຕຽບ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່

ທ່ານ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະເວລາໃຫ້
ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງຈຸດປະສົງ
ຂອງການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຢ່າງລະອຽດ.
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ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ

,t8ydv’xt-5,7q[7tot[=]ysko’koradgxufd;hk’
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝທີ VI ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ
21-22 ມີນາ 2016, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ, ພາຍໃຕ້ການເປັນ
ປະທານຂອງສະຫາຍ ປອ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ, ເລຂາຄະນະພັກ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີບັນດາຮອງເລຂາ, ຮອງເຈົ້າຄອງ, ກໍາມະການ
ພັກ, ເລຂາໜ່ວຍພັກຮາກຖານ, ບັນດາຫ້ອງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງເຂົ້າ
ຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ພິຈາລະນາບາງບັນຫາ
ດັ່ງນີ້:
I. ກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ ແລະ
ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຄືຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍການເລືອກຕັ້ງ ຖືກທິດທາງ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ
ຕາມ 4 ຄາດໝາຍ ຄື:
 ດ້ານ ປກຊ-ປກສ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 100%;
 ດ້ານການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍການ ເລືອກຕັ້ງ ບໍ່ມີປາກົດການ
ຊື້ສິດ-ຊື້ສຽງ 100%;
 ການອອກໄປໃຊ້ສິດເລືອກຕັ້ງ 99% ເນື່ອງຈາກວ່າ: ມີການປ່ຽນແປງ
ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເລື້ອຍໆ, ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ຫລາຍ ແຕ່ເວລາອອກ ມາ
ໃຊ້ສິດຕົວຈິງພັດມີຈໍານວນຫລຸດລົງບໍ່ກົງກັນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້;
 ແມ່ນການຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີບັດຕາຍ (ຂີດບໍ່ຖືກ) ກໍບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
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ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນອັນພື້ນຖານ, ເວົ້າລວມແລ້ວ ຜ່ານການກະກຽມໄລຍະ 2 ເດືອນ
ນັ້ນ ເຫັນວ່າມີຂະບວນການເຄັ່ງຮ້ອນ ແຕ່ກໍເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນ.
2. ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມປະກາດຜົນຂອງການເລືອກ
ຕັ້ງ, ສະຫລຸບລາຍງານສົ່ງໃຫ້ຂັ້ນເທິງ, ສົ່ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດ
ແລະ ສະຫລຸບບັ້ນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ.
- ກະກຽມບ່ອນປະຈໍາການຊົ່ວຄາວຂອງ ສສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
- ກະກຽມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະເລິກຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 20/05/2016 ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງ
ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ແທ້ຈິງ.
- ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງ ຈະໄດ້ມີແຜນເຄື່ອນໄຫວໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
3. ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະ
ຍາຍາມໃຊ້ສິດໃນການອອກຫາສຽງ ແລະ ຊົມເຊີຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເຂົ້າ
ມາເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະ ສະພາປະຊາຊົນນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະຕິບັດພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່ຂອງ
ຕົນ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
II. ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ແຜນດັດແກ້ການລົງທຶນ-ງົບປະມານ 6
ເດືອນ ທ້າຍສົກປີ 2015-2016; ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ
ງົບປະມານ 3 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2016 ແລະ ປະຈໍາປີ 2017, ກອງປະ
ຊຸມໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ສະພາບການລົງທຶນຍັງສືບຕໍ່ມີບັນຍາກາດດີ,
ເຖິງຈະມີບາງບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ເປັນຈຸດອ່ອນ ແຕ່ກໍບໍ່ຖືວ່າເປັນພື້ນຖານ.

ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ:
- ໃຫ້ເລັງໃສ່ລະດົມທຶນຂອງ FBI, ລະດົມໃສ່ການລົງທຶນຂອງທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃຫ້ເລັງໃສ່ການລົງທຶນພາຍໃນ ຊຶ່ງ
ກໍານົດເອົາເມືອງໜຶ່ງຄວນມີຈັກໂຄງການໃນ 3 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ຫລື ຈະແບ່ງ
ໃສ່ຄະນະພັກໜຶ່ງສະຫາຍ ຈະຮັບຜິດຊອບຈັກໂຄງການ, ຂະແໜງການ ກໍ
ເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ.
- ຕ້ອງອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ຫລຸດ
ພົ້ນອອກຈາກນະຄອນດ້ອຍພັດທະນາ, ຊຶ່ງມີຢູ່ 3 ຕົວຊີ້ວັດຄື:
 GDP,
 ດັດຊະນີໝາຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕ້ອງຂຽນໃຫ້ແຈ້ງໃນແຜນງານວ່າ
ເຮົາຢູ່ໃນລະດັບທີເທົ່າໃດ? ຈະຍົກຂຶ້ນໃນປີໜ້າເທົ່າໃດ? ແລະ ໄລຍະ 5 ປີຕໍ່
ໜ້າເທົ່າໃດ?
 ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຕ້ອງຫັນມາພັດທະນາດ້ານວິ
ຊາການ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ,
 ເບິ່ງໂຄງການອັນໃໝ່ ເພື່ອນໍາມາຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 20/05/2016, ກ່ອນຈະຜ່ານຕ້ອງ ໄດ້ມີເອ
ກະສານ, ໂດຍຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ບຸກທະລຸ 6 ໂຄງການບຸກ
ທະລຸ ແລະ 18 ຄາດໝາຍ.
- ສໍາລັບການເງິນ: ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງແຂ່ງຂັນສູ້ຊົນ ແລະ ຍາດແຍ່ງໃຫ້ເກີນ
ແຜນ; ຕໍ່ໄປຖ້າເມືອງໃດເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນ ແມ່ນມອບໃຫ້ເມືອງນັ້ນ
ນຳໃຊ້ບໍລິຫານໃນສ່ວນທີ່ຈຳເປັນຂອງເມືອງ ມາດຕະການ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ເກີນແຜນ ໜຶ່ງ: ສະເໜີ ໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ຄະນະປະຈໍາພັກ,
ຄະນະພັກ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ພະນັກງານ
ພາສີອາກອນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ສອງ:
ຕ້ອງເດີນສໍາຫລວດ ແລະ ກະກຽມເອກະສານໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນເດືອນ
03/2016 ການເດີນສໍາຫລວດຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ 3 ອັນຄື:
 ການກໍານົດການເສຍພາສີອາກອນຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ຜູ້ນັ້ນຖືກ ຫລື
ຜິດ ?
 ສໍາຫລວດທຸກປະເພດລາຍຮັບທີ່ຢູ່ໃນບ້ານວ່າ ເສຍພາສີຖືກຕາມກົດໝາຍ
ຫລື ບໍ່? ມອບໃຫ້ເມືອງເປັນຜູ້ນໍາພາບ້ານລົງເຮັດ,
 ເດີນສໍາຫລວດການກໍ່ສ້າງເຮືອນປະເພດຕ່າງໆອະນຸຍາດຖືກກົດໝາຍ
ບໍ່? ແລະ ການເຊົ່າເຮືອນ, ການເຊົ່າສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງລັດ. ສະນັ້ນ ມອບ
ໃຫ້ພະແນກການເງິນ ລົງສົມທົບກັບເມືອງໃດໜຶ່ງ ເພື່ອກໍານົດເອົາບ້ານ
ໃດບ້ານໜຶ່ງ ໃນການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດໝາກຜົນ ກ່ອນຈະນໍາໄປຈັດ
ຕັ້ງຢູ່ເມືອງອື່ນໆສາມ: ຕ້ອງລົງໄປສຶກສາອົບຮົມບັນດາຫົວໜ່ວຍລັດວິສາ
ຫະກິດ ໂດຍໃຫ້ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ດີ ແລະ ໃຫ້
ຕິດຄໍາຂວັນນີ້ໃສ່ຕາມຫ້ອງການ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້.
2. ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ແຜນໂກຕ້າຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ
ບັນຊີຈໍານວນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຈະໄດ້ໃຫ້ພັກການຮັບເບ້ຍບໍານານ.
- ໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ, ພະແນກການ, ຫ້ອງການ ກວດກາເບິ່ງຄືນການກໍາ
ນົດຕໍາແໜ່ງງານ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມກົດລະບຽບຂອງກະຊວງພາຍໃນວາງອອກ.
- ການບັນຈຸພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີການເລືອກເຝັ້ນເອົາຜູ້ທີ່ມີຄວາມ
ຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂມາດຖານ ລະຫວ່າງໜ້າວຽກກັບບຸກ
ຄະລາກອນທີ່ຈະເອົາມາບັນຈຸໃສ່; ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ມາເປັນພື້ນຖານໃນການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທິດໃນຕໍ່ໜ້າ ຄວນໃຫ້ບູລິມະສິດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີລະດັບປະລິນຍ
ເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາຕີ, ໃນນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັບພາກທຸລະກິດ, ໂດຍຕ້ອງ
ໄດ້ຊື້ມັນສະໝອງ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ສ້າງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ມີຄວາມຊໍາ
ນານຈົນກ້າວໄປເຖິງຂັ້ນຊ່ຽວຊານ, ເພາະຍຸກນີ້ແມ່ນຍຸກເຊື່ອມໂຍງກັບສາ
ກົນ ຢາກເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນຕ້ອງບົນຫລັກການເອກະພາບລະຫວ່າງເມືອງ,
ພະແນກການ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງ.
- ກ່ຽວກັບພະນັກງານທີ່ເຖິງອາຍຸກະສຽນ ກະກຽມຮັບບໍານານ ແມ່ນໃຫ້ປະ
ຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງພັກ.
+ ສໍາລັບຄະນະປະຈໍາພັກ, ຄະນະພັກ, ຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະ
ໜ່ວຍພັກ ກວດກາເບິ່ງຢ່າງໜ່ອຍໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງສະໄໝ ຈຶ່ງພິຈາລະນາ ກ່ອນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອີກ 2 ປີ ເພື່ອສ້າງການນໍາໃໝ່ຂຶ້ນມາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມາເປັນ
ການນໍາແທນນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດນໍາພາລື່ນຈາກຊຸດເກົ່າ, ໂດຍນໍາ
ເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນເອກະ
ພາບ.
+ ດ້ານພາຫະນະຮັບໃຊ້ ກໍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ອີງໃສ່
ນະໂຍບາຍເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ມາພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.
+ ກ່ຽວກັບແຜນໂກຕ້າພະນັກງານ ຂອງພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະ
ນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຜນພະນັກງານທີ່ຈະບັນຈຸເຂົ້າ
ສະຖານນີໂທລະພາບແຫ່ງໃໝ່, ໃຫ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ຄະນະ
ຈັດຕັ້ງ, ພະແນກພາຍໃນ ແລະ ພະແນກການເງິນ) ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າບັນຈຸພະ
ນັກງານ.
+ ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບພະນັກງານຢູ່ບ້ານ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມະຕິ 3 ສ້າງຄື:
5 ໜ່ວຍງານ ແລະ 15 ຕໍາແໜ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນແຮງງານຕໍ່າສຸດ
(900.000 ກີບ/ເດືອນ), ໂດຍນໍາໃຊ້ແຫລ່ງລາຍຮັບຂອງບ້ານ; ນອກນັ້ນ
ກໍໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງເງິນອຸດໜູນໃຫ້ ປກສ-ກອງຫລອນບ້ານ ທີ່ຖືເປັນກໍາລັງ
ແຮງຫລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ, ໂດຍໃຫ້ເບິ່ງບັນຊີນໍາກອງບັນຊາການ
ປກຊ ແລະ ສົມທົບກັບນະຄອນຫລວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຊ່ວຍຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຕື່ມ.
3. ກ່ຽວກັບແຜນການປູກຕົ້ນໄມ້, ບູລະນະສ້ອມແປງ-ອະນາໄມເສັ້ນທາງ,
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ລວງຕະຄອງຮ່ອງນໍ້າ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ແຜນການຕ້ານ
ແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ໃນປີ 2016, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາດັ່ງນີ້:
1. ກ່ຽວກັບແຜນບູລະນະສ້ອມແປງ-ອະນາໄມເສັ້ນທາງ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ,
ລວງຕະຄອງຮ່ອງນໍ້າໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຂັງ:
ໜຶ່ງ: ໃຫ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ຈໍານວນ 6 ເສັ້ນທີ່ມີບັນຫາ,
ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ.
ສອງ: ງົບປະມານສ້ອມແປງ ແມ່ນມອບໃຫ້ບໍລິສັດຮັບເໝົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບ ແລະ ເດັດຂາດໂຄງການທີ່ບໍ່ມີທຶນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດ ເພາະມັນຈະເປັນ
ການທ່ວງດຶງການພັດທະນາ. ທິດໃນຕໍ່ໜ້າ:
 ທຸກເສັ້ນທາງທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງໃຫ້ໄປມາຫາສູ່ໄດ້ ທັງລະດູແລ້ງ-ລະດູຝົນ.
 ສໍາລັບບັນຫາໃໝ່ທີ່ ຍທຂ ແລະ ອພບ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປແກ້ໄຂຈຸດທີ່ມີບັນ
ຫານໍ້າຂັງ ຄື:
+ ແກ້ໄຂເຂດພະຂາວ, ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6 ຫາ ເຂດດອນໜູນ
ໃຫ້ໄດ້ 100% ເພື່ອກະກຽມຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມອາຊຽນ,
+ ຈຸດສະໜາມບິນ ກໍໃຫ້ໄປແກ້ໄຂບໍ່ໃຫ້ມີສະພາບນໍ້າຖ້ວມຂັງເດັດຂາດ
ໂດຍໃຊ້ວີທີເຮັດຄອງລະບາຍນໍ້າອອກຈາກເດີ່ນບິນ,
+ ຈຸດມູນເດິໄນ ເຂດເມືອງສີໂຄດ ແມ່ນໃຫ້ໄປຈົກຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ທີ່ເຄີຍ
ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016

15

ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ

ມີບັນຫາໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນລະດູຝົນ.
ສາມ: ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ກະກຽມແຜນລະບາຍລົດ ຈັດຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລຽບຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ບໍ່ໃຫ້ເກີດມີສະພາບລົດຕິດ
ໃນໄລຍະກະກຽມກອງປະຊຸມອາຊຽນ.
ສີ່: ສໍາລັບ ອພບ ແມ່ນແກ້ໄຂຈຸດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ, ໂດຍລະດົມປະຊາຊົນ,
ບໍລິສັດທີ່ ດໍາເນີນທຸລະກິດລຽບຕາມແຄມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ໃຫ້ເບິ່ງ
ຕາມຜັງເມືອງ, ຖ້າຜູ້ໃດຫາກຖົມຕັນແລວນໍ້າໄຫລ ແມ່ນໃຫ້ໄປຈົກອອກໂດຍ
ໃຫ້ໄປນໍາໃຊ້ເງິນຂອງເຈົ້າຂອງດິນທີ່ຖົມ ທີ່ບໍ່ຜ່ານຜັງເມືອງ ແລະ ມອບໃຫ້
ອພບ, ເມືອງເປັນຫລັກ ໃນການນໍາພາແກ້ໄຂ.

2. ກ່ຽວກັບແຜນການປູກຕົ້ນໄມ້ :
ໜຶ່ງ: ເຫັນດີໃຫ້ປູກຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ໃນ 2 ເສັ້ນທາງຫລັກ ຄື: ລຽບສອງຂ້າງທາງ
450 ປີ ແລະ ລຽບສອງຂ້າງທາງ ເລກທີ 10 (ເສັ້ນທາງດອນໜູນທ່າງ່ອນ).
ສອງ: ວິທີການປູກ ແມ່ນໃຫ້ເອກະພາບກັນວ່າ ໃຫ້ປູກຫ່າງຈາກໜ້າທາງ
ຝາກລະ 10 ແມັດ ແລະ ປູກພ້ອມກັນບາດດຽວ; ເຫັນດີໃຫ້ປູກຕົ້ນໄມ້ 2
ປະເພດ ຄື: ຕົ້ນແຄນຂະຍອມ ແລະ ຕົ້ນຫໍາງົວ.
ສາມ: ລະດົມປະຊາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກໃນຄັ້ງ
ນີ້, ຖ້າຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກແລ້ວນັ້ນຕາຍ ກໍໃຫ້ເມືອງ, ພະແນກການ, ບໍລິສັດເປັ
ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບປູກແທນຕົ້ນທີ່ຕາຍ, ສໍາລັບຕົ້ນໄມ້ທີ່ນໍາເອົາມາປູກຕ້ອງມີ
ຄວາມສູງ 2 ແມັດຂື້ນໄປ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຫ່ຽວຕາຍ.
ສີ່: ສໍາລັບການປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ລຽບສອງຂ້າງທາງເລກທີ 10 ແມ່ນໃຫ້ອອກ
ແບບການປູກຄ້າຍໆຄືກັນກັບບ່ອນອື່ນໆ ໂດຍມອບໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາກໍ່
ສ້າງເສັ້ນທາງເປັນຜູ້ປູກຕົ້ນໄມ້.
III. ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາບັນດາເອກະສານ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະສະ
ເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີໃຫ້ແຕ່ລະເມືອງ, ພະແນກການ ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານ
ທີ່ເປັນນິຕິກໍາຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ໄຈ້ແຍກລະອຽດວ່າ ບັນຫາໃດຈະນໍາເອົາມາ
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ຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະພັກ, ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງ ແລະ ບັນຫາໃດ
ທີ່ຈະນໍາມາຜ່ານສະພາປະຊາຊົນ ນວ.
2. ນໍາເອົາເນື້ອໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງນີ້ມາເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອ
ບຸກທະລຸບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຕົວຢ່າງ ຄາດໝາຍປົດປ່ອຍຊາວນາໃຫ້ໄດ້ 10%
ນີ້ກໍແມ່ນກົດໝາຍໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ 18 ຄາດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ບັນດາເມືອງ
ນໍາເອົາມາຜ່ານສະພາ ນວ, ນອກນັ້ນ ກໍແມ່ນບັນຫາເຂດເສດຖະກິດສະ
ເພາະ, ບັນຫາຫາງສຽງປະຊາຊົນ... ຫລັງຈາກທີ່ກະກຽມຫົວຂໍ້ສະເໜີ
ແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງ ນວ ເດືອນ ເມ
ສາ 2016.
IV. ຟັງການລາຍງານ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ຕໍ່ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວ
ຊີ້ນຳ-ນຳພາລວມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພົ້ນເດັ່ນຂອງຄະນ
ະພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມໃນ 6 ເດື່ອນທ້າຍປີ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງ ແລະ
ໃຫ້ທິດ ຊີ້ນໍາ ດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ 3 ບັນຫາ ຄື:
 ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X
ຂອງພັກ, ສະຖານທີ່ຢູ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫລັກ 6, ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ
28 ມີນາ 2016, ມີຢູ່ 3 ຊຸດ, ຫລັງຈາກໄປຮຽນມາແລ້ວ ກໍຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ
ມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
(ໂດຍມອບ

ໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ຮັບຜິດຊອບ) ແລະ ໃຫ້ໄປ
ປະສານເອົາເນື້ອໃນກັບສູນກາງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນການເຜີຍແຜ່.
 ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະພັກ ນວ ສະໄໝວິສາມັນ, ເພາະຍັງມີ
ເອກະສານຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າ.
 ກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງປະກອບຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ນວ, ໂຄງປະກອບດ້ານປົກຄອງກໍຕ້ອງໄດ້ກະກຽມບຸກຄະລາກອນ, ໃນນັ້ນ ກໍ
ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮອງເຈົ້າຄອງ.
2. ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຈັດກອງປະຊຸມອາ
ຊຽນ ທີ່ເປັນບັນຫາທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ, ໂດຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ 02/ນຍ
ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງຫໍຄໍາຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຢາກໃຫ້ເຮັດເປັນແບບຢ່າງ.
3. ດ້ານເສດຖະກິດ: ທາງອອກສໍາຄັນແມ່ນມີ 2 ວິທີຄື:
 ເຮັດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍ ຫລື ຖານອາກອນທີ່ເຮົາມີສືບຕໍ່ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃຕ້ 5 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.
 ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະສ້າງຖານອາກອນຂຶ້ນມາໃໝ່ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ.
ແລະ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງຄະນະເຈລະຈາການເງິນກັບ ນໍລູຍໂກ ແລະ ທະນາຄານ
ປາຊິຟິກ ຂອງ ສ ສ ຫວຽດນາມ, ຖ້າໂຄງການໃດເຮົາເຫັນວ່າເປັນການຜະ
ລິດສິນຄ້າທົດແທນໄດ້ ພວກເຮົາຄວນລົງທຶນ, ໂດຍໃຫ້ໄປລົງທຶນດັ່ງນີ້:
3.1. ລົງທຶນສ້າງສະຖານີໂທລະພາບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 5
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລ້ວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືຫຸ້ນເລີຍ (ໃຫ້ເຮັດໃນຮູບແບບຖືຮຸ້ນ
ບໍ່ແມ່ນລະບອບເກື້ອກູນ).
3.2. ເຮັດໂຄງການເກັບເງິນຢູ່ທາງ 450 ປີ ທັງສອງສົ້ນ.
3.3. ສ້າງສະຖານທີ່ຈອດລົດ ທຸກເມືອງໃຫ້ມີບ່ອນຈອດລົດ.
		

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
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ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ

de,t[koda[;Pd’kolhk’0t[;odko
ສະຫະພັນກຳມະບານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົບທົບກັບ ສະ
ຫະພັນກຳມະບານເມືອງ, ກຳມະບານຮາກຖານ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ,
ວິທະຍາໄລ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຳການຜະລິດ ທີ່ຂື້ນກັບສະຫະພັນກຳມະ
ບານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນ
ປົກກະຕິ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກກຳມະບານ, ອ້າຍນ້ອງກຳມະ
ກອນ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນແຈ້ງການຂອງ
ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ສະບັບເລກທີ 408/ສກລ, ລົງວັນທີ
18/12/2015 ວ່າດ້ວຍການກະກຽມສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ມະຕິຄຳ
ສັ່ງ, ວັນບຸນສຳຄັນຂອງຊາດ, ຂອງພັກ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາ
ສະຫະພັນກຳມະບານເມືອງ, ພະແນກການ, ຫົວໜ່ວຍທຳການຜະລິດ
ອື່ນໆ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອວັນສ້າງຕັ້ງອົງການກໍາມະບານລາວຄົບ
ຮອບ 60 ປີ ກໍຄືປາງບຸນໃຫຍ່ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນລາວ (1/2/1956–
1/2/2016), ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 26 ຄັ້ງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
9.301 ຄົນ, ຍິງ 5.265 ຄົນ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ, ກໍາ
ມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ເຫັນໄດ້ຜົນງານ ແລະ ມູນເຊື້ອ ໃນ
ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານລາວ ເຂົ້າໃນຂະບວນ
ການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ກໍຄືການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ, ພ້ອມນັ້ນ, ກໍເຮັດໃຫ້ຊົນຊັ້ັນກຳມະ
ກອນ-ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ທາງດ້ານ
ສະຕິ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຕົວແບບ ແລະ ບຸກຄົນຫ້າວຫັນ ໃນຂະບວນການ
ຍ້ອງຍໍ 2 ດີ 5 ເປັນເຈົ້າ, ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ
ແລະ ພັດທະນາ ກໍຄືຮັກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
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-k;\5j,g0Qkv;prvomtsko
.o;aolkh'8A'dv'ma[xt-k-qo]k; 7q[Iv[ *( xu

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປປລ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໄດ້ໄປອວຍພອນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ກອງ
ບັນຊາການທະຫານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາເງິນ
ສົດ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ ລວມມູນຄ່າ 5 ລ້ານກີບ
ມອບໃຫ້ກອງດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມນີ້ຍັງໄປອວຍພອນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ
ນັກຮົບປະຕິວັດຜູ້ເສຍອົງຄະຢູ່ສູນ 498 ບ້ານຂຸດສາມບາດ,
ເມືອງໄຊທານີ ພ້ອມທັງໄດ້ມອບເງິນສົດ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ
ບໍລິໂພກ ລວມມູນຄ່າ 20 ລ້ານກີບ, ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມອ້າຍນ້ອງທະຫານກອງຮ້ອຍຊາຍແດນ 243 ເມືອງຫາດ
ຊາຍຟອງກໍ່ໄດ້ມອບເງິນສົດ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກ
ລວມມູນຄ່າ 20 ກວ່າກີບ.

\j;prad-k;\5j, oD;
g]nJvolt,k-ydradleIv'
gxaolt,k-ydradlq,[6o
ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປປລ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໜ່ວຍພັກຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານຊາວໜຸມ
່ ປປ
ລ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີເລື່ອນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ
ເປັນສະມາຊິກພັກສົມບູນ ແລະ ຮັບມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນ
ສະມາຊິກພັກສຳຮອງ, ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຈາກສະມາຊິກພັກສຳ
ຮອງ ຂຶ້ນເປັນສົມບູນ ຈຳນວນ 04 ສະຫາຍ ແລະ ພ້ອມກັນນີ້ຍັງໄດ້
ຮັບມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າ ຈຳນວນ 02 ສະຫາຍ

leg]afdko/bdvq[Iq,;y-kdkomtsko.sh-k;\5j, c]t w;\5j, xt9exu @W!*
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ຫາ 30 ມັງກອນ
2016 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປປລ ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ການທະຫານ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມໄວ
ໜຸ່ມ 2 ໂຮງຮຽນເອກະລາດ ໃນທົ່ວນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນຄື: ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ
ແລະ ມສ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນ
ມສ ວຽງຈັນ
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ຮອບຮົ້ວນະຄອນຫລວງ

ເມືອງ ປາກງື່ມ

g]uj,d+lhk’0q;0hk,oE’nj, ok[q’{mjkdqdwI

ທ່ານ ດຣ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ
ດຣ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຽດໃນພິທີວາງສີລາລຶກ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມ
ນ້ຳງື່ມທີ່ບ້ານນາບົງ-ບ້ານທ່າກົກໄຮ ເມືອງປາກງື່ມ, ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອ
ລ້າຂອງທ່ານ ສັກໄຊ ວົງມາລາສິດ ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ສັກໄຊ ວົງມາລາສິດ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດລາວເວີນ ກ່າວວ່າ: ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ
ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກໍຄືການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມແຫ່ງນີ້ ແລະ ຂົວ
ແຫ່ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສະບາຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນ ສັນຈອນ
ໄປ-ມາ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດລ່ອງ
ງື່ມມີຄວາມສະດວກ, ເປັນການປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກຂົວແຫ່ງນີ້ສາ
ມາດເຊື່ອມຈອດກັບເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ແລະ ຂົວດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວປະ
ມານ 236 ແມັດ, ກວ້າງ 11 ແມັດ, ມີທາງຍ່າງສອງຝາກ, ມີລະບົບ
ໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງຄົບຊຸຸດ, ລວມມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຫລາຍກວ່າ 100 ຕື້ກີບ
ຫລື ປະມານ 14 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດການພາຍໃນ
24 ເດືອນ.

ເມືອງ ສັງທອງ

gxufoe.-h8ts]kf[hko37dcsh
ທ່ານ ດຣ. ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງເຈົ້າຄອງ, ມີບັນ
ດາເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫລວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ຕະຫລາດບ້ານໂຄກແຫ້ ແລະ ງານຕະຫລາດນັດວາງສະ
ແດງສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະສິກຳອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2325 ທັນວາ 2015 ຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ທ່ານ ຄຳໝູນ ຕຽງທະລາດ ເຈົ້າເມືອງສັງທອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ງານຕະຫລາດ
ນັດໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງພໍ່ແມ່ປະ
ຊາຊົນ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ, ຄອບຄົວຕົວ
ແບບ ວາງສະແດງ-ຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງສັງທອງ ກໍຄືຊາວນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີ່ມີຫລາຍປະເພດ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພັນ ໃໝ່ໆທີ່ໄດ້ຜະລິດອອກມາໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ພາຍໃນງານຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີບັນດາ
ຫ້າງຮ້ານພາຍໃນເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງຂາຍສິນຄ້າ ຈຳນວນ 33 ຫົວ
ໜ່ວຍ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມຫັດຖະກຳຈັກສານ ແລະ ເຟີນີເຈີໄມ້ປ່ອງ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ຄອບຄົວຕົວ
ແບບທາງດ້ານກະສິກຳບ້ານ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ເຟີນີເຈີແກະສະຫລັກ 3 ຫົວໜ່ວຍ
ສູນກະສິກຳຫ້ວຍຄຳ ແລະ ນາລາດ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກຳປ່າໄມ້
ຈຳກັດ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍລິສັດ ລາວອາໂກເອເຊຍ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ມາ
ຈາກຕ່າງເມືອງ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ຮ້ານອາຫານ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ເຄື່ອງລະຫລິ້ນຕ່າງໆ 13
ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວົງດົນຕີ 1 ວົງ, ລວມມູນຄ່າສິນຄ້າທີ່ນຳມາວາງສະແດງທັງໝົດ
173 ລ້ານກວ່າກີບ.
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ທ່ານ ແກ້ວພິລາວັນ ອາໄພລາດ ຮອງເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ພູວຽງ ແກ້ວວົງວິຈິດ
ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ໄດ້ເປັນກຽດ
ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນພິທເີ ຊັນສັນຍາ ການສຳປະທານໂຄງການພັດ
ທະນາເນື້ອທີ່ດິນໜອງອໍ້ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ລະຫວ່າງ
ທ່ານ ພູຂົງ ບັນນະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ກິງຈີຄັງ ອຳນວຍການບໍລິສັດ
ພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຫົວມັງກອນ ຈຳກັດ ແລະ
ບໍລິສັດໂອໂຕມາກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ໄດ້
ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2016 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ໂຮງ
ແຮມດອນຈັນພາເລດ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 24,2 ເຮັກຕາ ກວມ
ເອົາ 4 ບ້ານຄື: ບ້ານໂນນແກ້ວ, ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ,
ບ້ານດ່ານຄຳ ແລະ ບ້ານເກົ້າລ້ຽວ ໃນນັ້ນ ຈະໄດ້ຊົດເຊີຍ
ທີ່ດິນຜົນລະປູກ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ລວມ
ມູນຄ່າ 1,4 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ MOU ແມ່ນເພື່ອສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການລົງທຶນພັດທະນາເຂດດັ່ກ່າວ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານ
ທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ສູນການຄ້າ, ຮ້ານຄ້າປອດພາ

ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ

ສີ, ອາພັດເມັນ, ບ້ານຈັດສັນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ, ສູນບັນເທິງ ແລະ
ເປັນບ່ອນອອກກຳລັງກາຍທົ່ວໄປ ໂດຍມີໄລຍະສຳປະທານ 70 ປີ
ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນ 50 ລ້ານໂດລາ ຫລື ປະມານ 400 ຕື້ກີບ.
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ເມືອງ ນາຊາຍທອງ

ທ່ານ ວິລະສັກ ນາມມຸນຕີ ເຈົ້າເມືອງນາຊາຍທອງ, ພ້ອມດ້ວຍ
ພະນັກງານ-ວິຊາການ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຢູ່ບໍລິສັດ ເອັນ
ແອນວີ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີສະຫວາດ ໃນວັນທີ 29 ກຸມພາ 2016 ທີ່
ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພູເພັງສະຫວັນ ກອງວົງໄຊ ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງງົວ
ເອັນແອນວີໄດ້ລາຍງານ ສະພາບໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຟາມລ້ຽງສັດແຫ່ງນີ້
ໄດ້ເລີ່ມບຸກເບີກມາແຕ່ປີ 2014 ໃນເນື້ອທີ່ 75 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າການລົງ
ທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 24 ຕື້ກີບ (3 ລ້ານກວ່າໂດລາ) ເຊິ່ງເປັນ
ການລົງທຶນຂອງຄົນລາວ ເພື່ອບຸກເບີກທີ່ດິນ, ສ້າງຊົນລະປະທານຂະ
ໜາດນ້ອຍ, ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳ, ສ້າງຟາມລ້ຽງງົວ, ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນ
ຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ນໍາງົວມາລ້ຽງແລ້ວ, ເປັນງົວ
ພັນຊີ້ນຈຳນວນ 30 ໂຕ ແລະ ງົວພັນພື້ນເມືອງ 70 ກວ່າໂຕ ແລະ
ຈະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ, ຊຶ່ງ
ຄາດວ່າຈະລົງທຶນຫລາຍກວ່າ 30 ລ້ານໂດລາ.
ສຳລັບແຜນໃນອະນາຄົດ ທາງບໍລິສັດຈະຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່
ດິນຕື່ມອີກ 1-2000 ເຮັກຕາ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ
ແຂວງຈຳປາສັກ ເພື່ອຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາການປູກຫຍ້າສາຍ
ພັນຕ່າງໆ ທີ່ຈະສະໜອງອາຫານໃຫ້ງົວປະມານ 4.000 ໂຕ ເປັນງົວ
ພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນງົວທີ່ຈະນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ສົ່ງເສີມງົວພື້ນເມືອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະ
ຫລາດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຄືທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນອະນາຄົດ
ແມ່ນມີແຜນສົ່ງອອກໄປປະເທດໃກ້ຄຽງອີກດ້ວຍ.
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ທ່ານນາງ ບົວລອນ ວົງດາລາແສນ ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ
ໄດ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມອບ-ຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກ
ເມືອງຊາວຢາງ
ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ, ສປ.ຈີນ ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຊຶ່ງກ່າວມອບໂດຍ
ທ່ານ ຊຸນຈິຈຸ້ນ ຮອງເຈົ້າເມືອງຊາວຢາງ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ຈັນທອນ ລັດຖະ

ຈັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງຈັນທະບູລີ, ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ
ທີ 22 ທັນວາ 2015 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມອ່າງຄຳ.
ການຊ່ວຍເຫລືອໃນຄັ້ງນີ້ເປັນພາຫະນະ ຈຳນວນ 3
ຄັນ, ໃນນັ້ນມີລົດໜີບຂີ້ເຫຍື້ອ, ລົດຂົນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ
ລົດສີດນ້ຳ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1.279.500 ຢວນ, ທັງ
ນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງເມືອງຈັນທະບູລີ ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການເຮັດອະນາໄມຕົວເມືອງ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດງາມ
ຕາ ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ, ແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ
ແລະ ທັງເປັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 6 ສ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ສ. ສະອາດ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ພ້ອມ
ນັ້ນກໍເປັນການເພີ່ມທະວີ ຄວາມສາມັກຄີ, ການຮ່ວມ
ມືລະຫວ່າງເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງຊາວຢາງ
ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ
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ທ່ານ ຄຳແກ່ງ ດວງພະຈັນ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ທ່ານ
ຄໍາສິງ ຄຸນສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍພະ
ນັກງານກ່ຽວຂ້ອງ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
,ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສາທິດການດຳນາດ້ວຍກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ກັບກຸ່ມ
ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກຳ ຢູ່ບ້ານສິມມະໂນ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຊຶ່ງມີ
ສະມາຊິກທັງໝົດ 19 ຄອບຄົວ, ມີທຶນໝູນວຽນ 1 ຕື້ ກີບ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມ
ຜະລິດກະສິກຳທີ່ຫາກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່, ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມັງ
ກອນ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ຄຳສິງ ຄຸນສະຫວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ IX ; X ຂອງພັກກໍຄືມະຕິ VI ຂອງອົງຄະນະພັກ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕົວເລກຄາດ
ໝາຍການຫລຸດຜ່ອນແຮງງານກະສິກຳລົງໃຫ້ໄດ້ 10% ຕໍ່ປີ, ຫັນເອົາການ
ຜະລິດກະສິກຳແບບທຳມະຊາດ, ເຄິ່ງທຳມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດ ຕາມ
ທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໄດ້ມີໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ ການປັບ
ນາໄຮ່ນ້ອຍເປັນນາໄຮ່ໃຫຍ່ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ນັບ
ແຕ່ປີ 2016-2020 ຈະສູ້ຊົນສ້າງຕາໜ່າງບໍລິການລົດໄຖນາ ປັບເນື້ອທີ່
ສ້າງສູນບໍລິການຕົກກ້າ, ລົດດຳນາ, ລົດກ່ຽວເຂົ້າ ແລະ ໂຮງອົບເຂົ້າຕິດພັນ
ກັບໂຄງການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄອບຄົວຕົວແບບຢູ່ໃນເມືອງ
ເປົ້າໝາຍຄື: ນາຊາຍທອງໄຊທານີ ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ພິເສດແມ່ນ
ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.
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ເມືອງ ໄຊທານີ

ທ່ານ ບຸນທອງ ພົມມະຈັນ ຄະນະປະຈຳພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະຕັດຕັ້ງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຈັນທະລາ ອິນທະລັງສີ ເຈົ້າເມືອງໄຊທານີ,
ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດຮັບຮອງບ້ານແສນອຸ
ດົມ ເປັນບ້ານພັດທະນາແຫ່ງທີ 56 ຂອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເປັນແຫ່ງທີ
363 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ
2015 ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນບ້ານດັ່ງກ່າວ.
ບ້ານແສນອຸດົມແມ່ນບ້ານໜຶ່ງໃນ 11 ໝູ່ບ້ານຂອງກຸ່ມຫ້ວຍຈຽມ
ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 419.960 ເຮັກຕາ, ມີ 161 ຫລັງຄາເຮືອນ ປະກອບມີ 146
ຄອບຄົວ ມີ 10 ໜ່ວຍ ແລະ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 875 ຄົນ, ຍິງ 453
ຄົນ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີອາຊີບປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ຜ່ານການປະເມີນ
ເງື່ອນໄຂການເປັນບ້ານພັດທະນາຕາມ 16 ມາດຖານ ພາຍໃນບ້ານດັ່ງ
ກ່າວແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຖານເປັນບ້ານພັດທະນາຄື: ມີຄອບຄົວ
ພັດທະນາ 145 ຄອບຄົວ ຫລາຍກວ່າ 85% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວ
ທັງໝົດ ມີຄອບຄົວປອດຄະດີ ແລະ ປອດຢາເສບຕິດ 131 ຄອບຄົວ ປະ
ຕິບັດໄດ້ 90% ແລະ ມີຄອບຄົວວັດທະນະທຳ 128 ຄອບຄົວ, ປະຊາຊົນ
ທຸກຄົວເຮືອນມີໄຟຟ້າ ຊົມໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ລວມທັງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນສະເລຍ GDP 9,6 ລ້ານ
ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ດັ່ງນັ້ນບ້ານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນບ້ານພັດທະ
ນາຕາມເງື່ອນໄຂກຳນົດ.
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ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

ສະຫາຍ ໂພຄຳ ໄຊຍະສອນ ກໍາມະການພັກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເລຂາພັກ
ເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ສະຫາຍ ບີຢ່າ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສະຫາຍ ນາງ. ສຸມາລີ ທຳມະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານ
ງານຊາວໜຸ່ມ ນະຄອນຫລວງ ໄດ້ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີປະກາດເມືອງສີສັດຕະນາກ
ເປັນເມືອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປປລ 4 ບຸກ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງດັ່ງກ່າວໃນວັນ
ທີ 27 ມັງ ກອນ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນພິທີສະຫາຍ ຈັນສະໜອນ ແສງພະຈັນ ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ນະ
ຄອນຫລວງ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມເມືອງ ກໍໄດ້ຂື້ນຜ່ານລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ແລະ ວາງແຜນການທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງສະ
ຫາຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຍາມໃດ
ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ພາຍໃນເມືອງ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກົດໝາຍຂອງລັດ
ມູນເຊື້ອວັນສຳຄັນຂອງຊາດ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທຸກສະຫາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມ
ສອນທາງດ້າການເມືອງ-ແນວຄິດຢ່າງເປັນປະຈຳ ໄລຍະຜ່ານມາທົ່ວເມືອງ ສີສັດຕະນາກ
ສາມາດຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າ ແລະ ເລື່ອນສະມາຊິກເຍົາວະຊົນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ຊາວໜຸ່ມ ປປລ ໄດ້ທັງໝົດ 1.316 ສະຫາຍ, ຍິງ 484 ສະຫາຍ ເທົ່າກັບ 98,68%,
ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ແລະ ຫ້າວຫັນກ້າວ
ໜ້າສະເໜີເຂົ້າໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກຈໍານວນ 56 ສະຫາຍ, ຍິງ 27 ສະຫາຍ, ຜ່ານ
ການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ ຂອງຊາວໜຸ່ມໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ສາມາດຕີລາຄາດ້ານແນວຄິດໄດ້ 90,72% ດ້ານການຝຶກຝົນຫລໍ່ຫລອມຕົນເອງໄດ້
90,66% ດ້ານການຈັດຕັ້ງ 90,61% ດ້ານສ້າງວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ
90,97% ສາມາດຈັດໄດ້ປະເພດແຂງ.
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ຜະລິດຕະພັນໂຮງງານເພັດສະໝອນຫັດຖະກຳ ແລະ ແກະ
ສະຫລັກໄມ້ ເປັນໜຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍສິຄ້ໜຶ່ງ
ເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ສິນຄ້າໂອດ໋ອບ) ຈາກກົມສົ່ງເສີມ ແລະ
ພັດທະນາສິນຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປີ 2015
ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນແຫ່ງທີ 2 ຂອງເມືອງຫາດຊາຍ
ຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງຜົນສຳເລັດ ຄັ້ງນີ້ກໍຍ້ອນພັກລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ ບວກໃສ່ກັບຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງເຈົ້າຂອງ ທີ່ສ້າງເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວມາຫລາຍປີ
ຈົນເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກສີໄມ້ລາຍມືອັນປານີດ ແລະ ໄດ້
ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ເປັນໄມ້ເສດເຫລືອຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ, ຕາມ
ຮົ້ວໄຮ່ປາຍນາຂອງປະຊາຊົນ ມາຜະລິດສ້າງເປັນມູນຄ່າເພີ່ມ,
ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ.
ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ເນືອງມະນີ ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຮງ
ງານ ເພັດສະໝອນຫັດຖະກໍາ ແລະ ແກະສະຫລັກໄມ້ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ: ໂຮງງານໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2006 ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ
ທ່າເດື່ອ, ບ້ານສາລາຄໍາເໜືອ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ
ກ່ອນຈະກ້າວມາຮອດຈຸດນີ້ ທີ່ທຸລະກິດໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວກາຍເປັນໂຮງງານໄດ້ນັ້ນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍເປັນທຸລະກິດ
ນ້ອຍໆແບບຄອບຄົວ ບໍ່ທັນເປັນໂຮງຈັກໂຮງງານ ແຕ່ຢ່າງໃດ
ພຽງແຕ່ຜະລິດແບບຄອບຄົວສາມສີ່ອ້າຍນ້ອງຮ່ວມເຮັດນຳກັນ
ໂດຍແຮງງານຫລັກກໍແມ່ນຜູ້ເປັນສາມີ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານນີ້
ແລະ ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ມາກ່ອນແລ້ວ ໂດຍເຫັນ
ວ່າ ຕົນເອງມີພອນສະຫວັນດ້ານການອອກແບບລາຍແກະສະຫ
ລັກໄມ້ ແລະ ບວກໃສ່ສິ່ງຈູງໃຈທີ່ເຫັນວ່າມີໄມ້ເສດ-ໄມ້ເຫລືອ ພໍ
ທີ່ຈະມາສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ຈຶ່ງ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ມາ
ເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດກໍແມ່ນນຳ
ໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ເປັນໄມ້ເສດເຫລືອຈາກໂຮງຈັກໂຮງງານເຟີນີເຈີ
ແລະ ເກັບຊື້ໄມ້ເສດເຫລືອ ຢູ່ຕາມຮົ້ວໄຮ່ປາຍນາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາ
ຊົນມາແກະມາຂວັດເປັນຊ້າງໂຕນ້ອຍໆ, ຜ່ານການເຮັດກໍເຫັນວ່າ
ເລີ່ມມີລູກຄ້າ ພາຍໃນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ແມ່ ຄ້ າ ຊາວຂາຍຈະມາຊື້ ເ ອງເພື່ ອ ເອົ າ ໄປຂາຍຕໍ່ ຢູ່ ຕ ະຫລາດ
ຈາກນັ້ນຕະຫລາດກໍເລີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈາກແຮງງານ ເບື້ອງ
ຕົ້ນມີພຽງແຕ່ 3-4 ຄົນ ໄດ້ກາຍມາເປັນ 18 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ
ເນື່ ອ ງຈາກຕະຫລາດກໍ ຄື ລູ ກ ຄ້ າ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການຜະລິ ດ ຕະ
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? ສົມສະຫວັນ ຈັນທິວົງ

ພັນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກໍເຮັດຫລາຍຮູບຫລາຍແບບ, ຫລາຍຂະໜາດນັບແຕ່ນ້ອຍກາງ-ໃຫຍ່ ໂດຍຈະອີງຕາມວັດຖຸດິບເປັນມາດຖານ ທັງຜະລິດຕາມການອອກແບບຂອງຕົນ ແລະ
ຜະລິດຕາມແບບຂອງລູກຄ້າສັ່ງ ຖືວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນທຸລະກິດມີຄວາມ ແໜ້ນແກ່ນສາມາດກ້າວ
ເດີນໄປຂ້າງໜ້າເລື້ອຍໆ.
ຜ່ານການດໍາເນີນທຸລະກິດ 3-4 ປີ ແລະ ການທ້ອນເງິນຄຳ ທີ່ຫາໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມານັ້ນ
ມາຮອດປີ 2009-2010 ກໍໄດ້ມາສ້າງຕັ້ງເປັນໂຮງງານຂຶ້ນ ເຊິ່ງການຜະລິດຂອງໂຮງງານແມ່ນ
ຈະເນັ້ນຄຸນນະພາບຫລາຍກວ່າ ດ້ວຍການເກັບຄວາມລະອຽດ, ຄັດໄມ້ໃຫ້ມີເງົາເຫລື້ອມໃສ ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມດຶງດູດ ແລະ ຈູງໃຈລູກຄ້າສ່ວນຜະລິດຕະພັນ ໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດຜະລິດອອກແບບໄດ້ປະ
ມານ 100 ລາຍການ, ຈະມີຫລາຍແບບ ແຕ່ຈະເນັ້ນ ຊ້າງ, ໝູ, ໝາ, ເປັດ, ໄກ່ ເວົ້າລວມກໍແມ່ນຈະ
ເນັ້ນປະເພດສັດນຳໂຊກ, ສັດປະຈໍາວັນເກີດ, ປະຈຳປີເກີດ ແລະ ຮູບພະທີ່ຄົນນິຍົມຊົມຊອບກັນຫລາຍ
ຕາມການເຊື່ອຖື ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງລັດທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໂຮງງານ ເພັດສະໝອນຫັດຖະກຳ ແລະ ແກະສະຫລັກໄມ້
ກໍໄດ້ນຳເອົາຜະລິດຕະພັນ ຂອງຕົນໄປວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍ ຢູ່ຕາມງານວາງສະແດງສິນຄ້າຕ່າງໆ
ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ
ສິນຄ້າເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມກໍຄືລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດນັບມື້ຫລາຍຂຶ້ນ, ປັດຈຸ
ບັນ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມີລູກຄ້າທີ່ເປັນຄົນຈີນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງ
ຕະຫລາດກໍວ່າໄດ້ ສ່ວນຕະຫລາດພາຍໃນກໍຈະມີແມ່ຄ້າຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ
ຈຳນວນໜຶ່ງມາຮັບຊື້ເພື່ອໄປຂາຍຕໍ່, ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນແລ້ວຈະມີລາຄາແຕ່ 10.000 ກີບ ຂຶ້ນ
ໄປຮອດ 3 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງພາຍຫລັງມາປະກອບອາຊີບນີ້ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວ
ນັບມື້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເວົ້າໄດ້ວ່າມີຢູ່ມີກິນສົມບູນແບບ, ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວແມ່ນຂາດໆເຂີນໆ, ການ
ໃຊ້ຈ່າຍບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ນອກນີ້ຍັງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ແກ່ແຮງງານທີ່ເປັນ ພີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງຕື່ມອີກ.
ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ເນືອງມະນີ ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນອະນາຄົດພາຍ ຫລັງທີ່ປະເທດເຮົາໄດ້ກ້າວ
ເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ທາງໂຮງງານຂອງພວກເຮົາກໍມີແຜນການຈະພັດທະ
ນາສິນຄ້າຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ພ້ອມທັງຈະເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າກໍຄືຕະຫລາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຜົນສຳ
ເລັດໄດ້ນັ້ນກໍຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພາກລັດ ໂດຍສະເພາະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນຊ່ວຍເຫລືອເລື້ອງຕະຫລາດຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານທີ່ເປັນຂະໜາດນ້ອຍ
ທັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງລູກຄ້າຈົ່ງສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຈາກຄົນລາວ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ທຸລະກິດຂອງຄົນ ລາວມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມລາວຕະຫລອດໄປ, ໃຫ້ສົມກັບຄຳ
ເວົ້າທີ່ວ່າ: ລາວເຮັດ ລາວໄດ້ ລາວໃຊ້ ລາວຈະເລີນ.
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ພາຍຫລັງທີ່ກົມສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາສິນຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ ຮ່ວມກັບພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ
ການຄ້າ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງຊຸກສົ່ງ
ເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ມີຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຕະຫລາດຈຳໜ່າຍສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມກໍຄືຜູ້ບໍລິໂພກ
ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນເປັນສິນຄ້າໂອດ໋ອບ “ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ” ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫລາຍຄົນ
ຮູ້ຈັກກັນດີ, ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂອງພວກເຮົາ ກໍມີຫລາຍຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກາໝາຍ “ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ” ແຫ່ງ
ຊາດ ຫລື (ODOP) ແລະ ຄັ້ງຫລ້າສຸດແມ່ນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ໂຮງງານຜະ
ລິດເຂົ້າ ປຸ້ນແດນສະຫວັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານອາມອນ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມີນາ 2016 ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ແດນສະຫວັນ ວັນດາວົງ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າປຸ້ນແດນ
ສະຫວັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ຊີວິດແມ່ນລະອິດລະອ້ຽວ ແລະ
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະການ ພາຍຫລັງທີ່ມາຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍມີແຕ່
ສອງຝາມືເປົ່າ ດັ່ງນັ້ນ ຊີວິດຈຶ່ງດີ້ນລົນຊອກວຽກເຮັດງານທຳ, ຫາເງິນຫາຄຳ ເພື່ອ
ຫວັງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຢູ່ສະບາຍ, ມີຄວາມສຸກຄືກັບຄອບຄົວອື່ນໆ, ຄວາມສູ້ຊົນໃນຊີ
ວິດຈາກເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະການຕໍ່າຫູກນ້ອຍໆ ຮັບເອົາແຮງງານຈາກບ້ານອື່ນ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຈາກແຂວງຫົວພັນ ມາເປັນແຮງງານຕໍ່າຫູກໃຫ້ເພື່ອຜະລິດສິ້ນ
ແລະ ແພບ່ຽງໄໝມ້ອນ ສົ່ງຂາຍຕາມຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ,
ເບື້ອງຕົ້ນທຸລະກິດນີ້ກໍເຫັນວ່າໄປໄດ້ດີ, ແຕ່ເວລາຕໍ່ມາກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນມີຄູ່
ແຂ່ງຫລາຍຂຶ້ນ ມີການແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນກັນດ້ວຍຈິດໃຈສູ້ຊົນບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍ ຈົນມາ
ຮອດປີ 1999 ຈຶ່ງໄດ້ພົບຊ່ອງທາງໃນການກ້າວສູ່ໄປເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍການເພີ່ມກິດຈະ
ການ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າແດນເໜືອ 99 ຈໍາກັດໂດຍນໍາເອົາສິນຄ້າ
ປະເພດຕ່າງໆຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຂົ້າມາຈໍາໜ່າຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ
ຕ່າງແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນບັນດາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວແມ່ນແປ້ງເພື່ອຜະລິດເສັ້ນ
ເຂົ້າປຸ້ນ ພາຍຫລັງເຫັນວ່າເຂົ້າປຸ້ນແມ່ນອາຫານປະເພດໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຮີດຄອງປະ
ເພນີຂອງລາວ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ໂດຍສະເພາະໃນງານບຸນ, ງານແຕ່ງງານ,
ງານລ້ຽງ ແລະ ງານຕ່າງໆ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໄປສຶກສາວິທີເຮັດແປ້ງ ແລະ ເສັ້ນເຂົ້າ
ປຸ້ນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ຈາກນັ້ນປີ 2007 ຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ ເພື່ອເຮັດເຂົ້າປຸ້ນເອງຢູ່ບ້ານສ້າງຄອມ ເມືອງໄຊທານີ
ແລະ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ໃຊ້ແຮງງານຄົນລາວທັງໝົດ ສ່ວນວັດຖຸດິບທີ່ນໍາມາຜະລິດ ແມ່ນໃຊ້
ເຂົ້າສານຈ້າວ ທີ່ເກັບຊື້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດແມ່ນຖືກຕາມ
ຫລັກອະນາໄມ, ເນັ້ນຄວາມສະອາດເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຖືສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເປັນ
ບັນຫາສໍາຄັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກ.
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດແປ້ງມື້ໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຫລາຍໂຕນ ອີງຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ສຳລັບການຜະລິດເຂົ້າປຸ້ນແມ່ນ 10 ໂຕນຕໍ່ວັນ ແຕ່ອີງໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ເຫັນວ່າຍັງມີຈຳກັດຢູ່ປັດຈຸບັນໄດ້ຜະລິດພຽງ
ແຕ່ 1 ໂຕນຕໍ່ວັນ ແລະ ກໍຈໍາໜ່າຍເອງ ຢູ່ຕາມຕະຫລາດຕ່າງໆໃນນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ ການດຳເນີນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ປະຕິບັດພັນທະ
ໃຫ້ລັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ການໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວຄັ້ງນີ້ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການດຳ
ເນີນທຸລະກິດແບບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແດນສະຫວັນ ວັນດາວົງ ໃນສ້າງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ ຈົນພາໃຫ້ຄອບຄົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ກ້າວໄປສູ່ການເປັນ
ຄອບຄົວທີ່ມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ມີຄວາມຮັ່ງມີໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ທັງໝົດນີ້ກໍຍ້ອນພັກລັດ ກໍຄືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນມາໂດຍ

ຕະຫລອດ ແລະ ອັນທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນສັງຄົມ ກໍຄືຜູ້ບໍລິໂພກມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຍືນຍົງຄົງຕົວມາຮອດປັດຈຸ
ບັນນີ້ໄດ້.
? ສົມສະຫວັນ ຈັນທິວົງ

ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016

25

ທ່ອງທຽ່ວ

,kI6hda[

xt8ymyo]k;xuoU
ຮຽບຮຽງ ແລະ ນຳສະເໜີໂດຍ: ຊຽງເອງ
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? ດອກຊ້ອນ ດອນໂຂງ

ການເອີ້ນຊື່ ບຸນປີໃໝ່ລາວມີຫລາຍຊື່ ບາງບ່ອນ ຫລື ບາງຄົນຮ້ອງວ່າ ບຸນຫົດນ້ຳ
ບຸນເດືອນຫ້າບຸນກຸດສົງການ ຈຸດພິເສດຂອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນຈັດໃສ່ລະດູແລ້ງ ຖືກກັບ
ຍາມລະດູບານໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຍາມທີ່ມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດຂອງປີ ດັ່ງນັ້ນບຸບຜາຊາດນາໆພັນ
ຕ່າງກໍແຂ່ງຂັນກັນເບັ່ງບານພໍປານມີນັດ. ດອກໄມ້ທຳມະຊາດຫລືດອກໄມ້ພື້ນບ້ານທີ່ບານ
ຍາມປີໃໝ່ຫລັກໆກໍແມ່ນ ດອກຄູນ ດອກຈຳປາ ດອກກາກະເລົາ ດອກຝາງແດງ ແລະ
ດອກຂະຍອມ ດອກຈິກ ດອກຮັງ(ດອກໄມ້ປ່າ) ດອກອຶ່ນໆ ພ້ອມກັບສັນຍາລັກສຽງແມງໄມ້
ນາໆຊະນິດທີ່ສົ່ງສຽງຮ້ອງຟົດສະໜັ່ນ (ແມງຈັກຈັ່ນ ແມງອີ ແມງງ້ວງ ແມງຂີ້ນາກ) ເຮັດ
ໃຫ້ລະດູນີ້ແປກແຫວກແນວກັບລະດູອື່ນໆ.
ຍ້ອນປີໃໝ່ມີອາກາດຮ້ອນ ບັນພະບູລຸດຈຶ່ງຖືເອົາ ການຫລິ້ນນ້ຳ ຫົດສົງນ້ຳເປັນການສະ
ສາງລ້າງຊ່ວຍສິ່ງບໍ່ດີ ແລະ ຂັບໄລ່ຂີ້ສະໜຽດຈັງໄຮອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ຮັບເອົາ
ສິ່ງໃໝ່ຈາກການຫົດສົງຄາລະວະ ອວຍພອນໄຊຈາກລູກຫລານໝູ່ເພື່ອນ ແນໃສ່ປີໃໝ່ປ່ຽນ
ແປງໃໝ່ດີຂື້ນ ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງມີຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ຖ້າຜູ້ເຮັດທຸລະກິດກໍ
ຊື້ໄດ້ຂາຍໝານ ລາບລວຍ ແລະ ອື່ນໆທີ່ດີເຂົ້າມາແທນທີ່.. ດັ່ງນັ້ນ ການຫລິ້ນປີໃໝ່ ລາວ
ຈຶ່ງເປັນຂະບວນການກວ້າງຂວາງ ຫລິ້ນຫລາຍລະດັບ ນັບແຕ່ໃນລະດັບການຈັດຕັ້ງຫ້ອງ
ການພາເຮັດໄປຈົນເຖິງຫລິ້ນໃນບ້ານ ນາຍບ້ານ ແລະ ແນວໂຮມພາເຮັດໃນຄົວເຮືອນກັບ
ພີ່ນ້ອງ ແລະ ຄົນຮັກແພງ. ປະເທດທີ່ຫລິ້ນຄ້າຍໆລາວເຮົາກໍມີບາງຊົນເຜົ່າໃນປະເທດອິນ
ເດຍ ປະເທດສີລັງກາ ບັງກະລາເດັສ ປະເທດມຽນມາ ໃນປະເທດໄທ ກຳປູເຈຍ... ພື້ນຄວາມ
ເປັນມາຂອງການຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່ ກຸດສົງການກໍມີການ ເລົ່າຂານຕາມສື່ຕ່າງໆໃນທຸກປີເຊິ່ງ
ຄິດວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານຄົງມະໂນໄດ້ແລ້ວ.
ບຸນປີໃໝ່ປີນີ້ເປັນປີວອກ (ປີລິງ) ພ.ສ 2559, ເວົ້າເຖິງເນື້ອໃນຫລັກຂອງບຸນແລ້ວແມ່ນ
ຄ້າຍຄືປີຜ່ານມາ ການແນະນຳຂໍ້ເກືອດຫ້າມຕ່າງໆຕະຫລອດເຖິງການຈັດບ່ອນ ໃຫ້ຫລິ້ນ
ທາງການກຳນົດຈະໄດ້ຈັດພິມອອກຕ່າງຫາກ ສະເພາະຊາວນະຄອນຫລວງ ເພິ່ນຈະຈັດ
ໃຫ້ຫລິ້ນ ທີ່ຫາດຊາຍດອນຈັນຢູ່ເຊິ່ງໜ້າກັບວັດຈັນທະບູລີ ແລະ ມີລາຍການປະຈຳວັນເພື່ອ
ໃຫ້ຊາວນະຄອນຫລວງໄດ້ຕິດຕາມໆວັນເວລາກຳນົດໄວ້. ໃນບາງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ມີປະເພນີການຫລິ້ນຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ໄທ ກຳປູເຈຍ ຍັງຖືເອົາ
ວັນຫລິ້ນປີ ໃໝ່ນີ້ເປັນວັນທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍເປີດຈຸດທທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດມາຫລິ້ນ
ຊົມ ມາຊືມຊັບກັບວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຫົດນ້ຳ ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ເຊິ່ງເປັນຮູບ
ແບບ ຫລື ວິທີການ ໜຶ່ງກະຕຸ້ນວຽກທ່ອງທ່ຽວເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ ໂດຍວຽກງານນີ້ໄດ້
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ກ່ຽວພັນຫລາຍສາຂາອາຊີບພໍສົມຄວນ.
ເພື່ອຢາກໃຫ້ການຫລິ້ນບຸນປີໃໝ່ຮັບປະກັນໄດ້ເຖິງຄວາມສາມັກຄີ ຄວາມເບີກບານມ່ວນ
ຊື່ນ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຈິດໃຈງານບຸນຊາວນະຄອຫລວງເຮົາ
ຕ້ອງມີສະຕິສຳປະສັນຍະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຫດການທີ່ໝູນຕາມວັນທີ່ເປັນປະເພນີ ເຊັ່ນ: ວັນ
ສັງຂານລ່ວງມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ແລະ ລາຍການໃຈກາງມີຫຍັງ, ວັນເນົາໝາຍວ່າແນວ
ໃດ ຈະເຮັດຫຍັງແດ່? ແລະ ວັນສັງຂານຂື້ນເພິ່ນຈະເຮັດຫຍັງ? ພ້ອມກັນກໍຕ້ອງຈົດຈຳຄຳ
ສັ່ງແນະນຳຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນໂອກາດວັນບຸນນີ້ ແລະ ທັງລາຍການໃຈກາງ
ທີ່ຄວນສົນໃຈເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂື້ນທີ່ຫາດດອນຈັນເມືອງຈັນທະບູລີເພື່ອຄວາມ
ສາມັກຄີມ່ວນຊື່ນແບບມະຫາຊົນ.
ການເດີນທາງທີ່ໃຊ້ຍວດຍານພາຫະນະນັ້ນ ຄວນມີສະຕິຕົ້ນຕໍເຊັ້ນກັນ ຖ້າເຫັນວ່າຕົນ
ເອງດື່ມສິ່ງມືນເມົາຫລາຍ ເມົາແລ້ວຄວນໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ຄວນປະປ່ອຍໃຫ້ຕົນເປັນ
ສາຍເຫດແຫ່ງການສ້າງບັນຫາ... ການເລາະສົງນ້ຳພະຫົດສົງຜູ້ສູງອາຍຸກໍເຊັ່ນກັນຕ້ອງຢູ່
ໃນກອບແຫ່ງຄວາມພໍດີຈົບງາມ ບຸນກໍໃຫ້ໄດ້ຄວາມປອດໄພກໍໃຫ້ມີ ພຽງແຕ່ແຕ່ລະຄົນໃນ
ຄອບຄົວປະຕິບັດ ໃນໜ່ວຍປະຕິບັດ ໃນບ້ານປະຕິບັດບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມາທາງລົບກໍຈະບໍ່ປາ
ກົດຕົວໄດ້ ບຸນປີໃໝ່ກໍຈະມ່ວນໆທັງນັ້ນລະ!
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(ປີວອກ-ຮວາຍສັນ-ອັດຖະສົກ-ປົກະຕິມາດ-ພ.ສ 2558-59,ຈ.ສ
1377-78, ຄ.ສ 2016)
ໂຫລະສາດ ເປັນການຄຳນວນທີ່ມີສູດຄັກແນ່ ເຊິ່ງຄົນລາວບູຮານ
ໄດ້ນຳໃຊ້ການຄິດໄລ່ກຳນົດວັນ,ເດືອນ, ປີໃໝ່ ເຊິ່ງປະກອບມີປະຕິທິນ
ແລະ ເກນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນຮຸ່ນກ່ອນໆ ສ່ວນ
ການນຳໃຊ້ຂໍໃຫ້ເປັນວິຈາລະນະຍານ ຫລື ວິນິໄສສ່ວນຕົວ. ປີ ພ.ສ
2559 ຕາມການຄຳນວນທາງໂຫລະສາດລາວເຮົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີໃໝ່ປີ
ນີ້ເປັນປີວອກ (ປີລີງ)-ປີຮວາຍສັນ-ອັດຖະສົກ-ປົກກະຕິມາດ ມີບາງ
ວັນທີ່ສຳຄັນໃນວັນຂື້ນປີໃໝ່ ພ.ສ 2559 ດັ່ງນີ້:
ວັນສັງຂານລ່ວງ: ວັນພຸດ (ມື້ຮັບເປົ້າ) ຂື້ນ 7 ຄ່ຳເດືອນ 5, ພ.ສ
2558 ກົງກັບວັນທີ 13 ເມສາ 2016 ເວລາ 20 ໂມງ 36 ນາທີ 35
ວິນາທີ.
ວັນສັງຂານເນົາ: ວັນພະຫັດ (ມື້ຮວາຍປີ) ຂື້ນ 8 ຄ່ຳເດືອນ 5, ພ.ສ
2558 ກົງກັບວັນທີ 14 ເມສາ 2016.
ວັນສັງຂານຂື້ນ: ວັນສຸກ (ມື້ເມີງເມົ້າ) ຂື້ນ 9 ຄ່ຳເດືອນ 5, ພ.ສ
2558 ກົງກັບວັນທີ 15 ເມສາ 2016 ເວລາ 0 ໂມງ 34 ນາທີ 11 ວິນາ
ທີ ປ່ຽນຖະເຫລີງສົກປີໃໝ່ລາວ ຈຸນລະສັກກະລາດ 1378
ນາງສັງຂານ: ປີວອກຫລື (ປີລີງ) ຮວາຍສັນ-ອັດຖະສົກ. ທາງຈັນ
ທະຣະຄະຕິເປັນປົກກະຕິມາດ, ອະທິກະວານ, ທາງສຸລິຍະຄະຕິເປັນອະ
ທິກະສຸລະທິນ.
ນາມມະຫາສົງການ ນາງເທພະທິດາ ທີ4 ຊົງພະນາມວ່າ “ມົນ
ທາເທວີ” ຊົງພະຫຸລັດທັດ (ເໜັບດອກໄມ້) ດອກຈຳປາ, ອາພອນຜ້າ
ປະດັບດ້ວຍແກ້ວໄພທູນ (ແກ້ວສີຂຽວໃບໄມ້) ດື່ມນ້ຳນົມ, ເນີຍເປັນ
ພັກສາຫານ, ມືຂວາຖືເຫລັກແຫລມມືຊ້າຍ ຖືໄມ້ເທົ້າສະເດັດ ໄສຍາດ
ຫລື ມືນຕານອນມາເທິງຫລັງຄັດທະລະພະ (ລາ) ເປັນພາ ຫະນະ.
ເກນພິລຸນນະສາດ: ພະຈັນເປັນອະທິບໍດີ, ນາກຫລິ້ນນ້ຳ 2 ໂຕ ບັນ
ດານໃຫ້ຝົນຕົກ 500 ຫ່າ, ຕົກໃນຂອບຈັກກະວານ 200 ຫ່າ. ຕົກ
ໃນປ່າຫິມມະພານ 150 ຫ່າ ຕົກໃນມະຫາສະໝຸດ 100 ຫ່າ ຕົກໃນມະ
ນຸດສາໂລກ 50 ຫ່າ.
ເກນທາລາທິຄຸນ: ຕົກລາສີວາໂຍ, ນ້ຳຈະມີພໍຄວນ, ຝົນຕົ້ນປີຈະງາມ
ປາຍປີຈະມາກ, ນາດອນ ແລະ ນາລຸ່ມຈະດີທັງສອງຢ່າງເໝືອນກັນ,
ຈະມີລົມພັດຫລາຍມາຈາກທິດທັງ 4 ຕາມລະດູການ.
ເກນທັນຍາຫານ: ຊື່ວ່າປັດສິມະ, ເຂົ້າກ້າໄຮ່ນາຈະໄດ້ 1 ສ່ວນ,
ເສຍໄປ 5 ສ່ວນ, ໂພຊະນາອາຫານຍັງມີພໍຄວນ, ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມ
ສຸກແດ່... ທຸກແດ່...
ຜລາມັດສະມັງສາຫານ: ໝາກໄມ້ຈະເປັນດົກຫລາຍ, ຊີ້ນປາອາ
ຫານຈະມີພໍສົມຄວນ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພິກຈະແພງ...
ຣຸກຂະຊາດ: ໄມ້ສັກເປັນພະຍາ, ເຂົ້າຈະແພງ, ຄົນບາງບ່ອນຈະ
ໄດ້ເດືອດຮ້ອນໃຈ, ບ້ານເມືອງບາງບ່ອນກໍຢູ່ດີມີສຸກ.
ເກນກາລະໂຍກ: ວັນເສົາເປັນວັນທຸງໄຊ, ວັນພຸດເປັນວັນອະທິບໍດີ,
ວັນອັງຄານເປັນວັນອຸບາດ, ວັນສຸກເປັນວັນໂລກະວິນາດ.
(ຮຽບຮຽງບາງຂໍ້ມູນຈາກ: ສາທຸ ບຸນທັນ ບຸນຍະກາມະເຖລະ ວັດປ່າ
ໂພນເພົາ ຫລວງພະບາງ)
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ກົດໝາຍຄອບຄົວໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ
ມາດຕາການກ່ຽວກັບການສູ່ຂໍ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການເອົາ
ເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ, ສາຍພົວພັນຜົວ-ເມຍ, ຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວ-ເມຍ,
ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ ພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ, ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ,
ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີ ຄວາມຜາສຸກ, ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງສັງ
ຄົມ, ເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ.
ກົດໝາຍຄອບຄົວ, ດັດປັບສາຍພົວພັນຄອບຄົວດ້ວຍການແຕ່ງດອງບົນ
ພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ, ຄວາມສະເໝີພາບຊາຍ-ຍິງ, ລະຫວ່າງຜົວເມຍບົນ ພື້ນຖານການປົກປ້ອງສິດເສລິພາບຂອງແຕ່ລະຄົນພາຍຫລັງການ
ແຕ່ງງານແລ້ວ ເຊັ່ນ: ເສລິພາບໃນ ການປະກອບອາຊີບ, ການເລືອກບ່ອນຢູ່;
ນອກຈາກນີ້, ກົດໝາຍຄອບຄົວຍັງກໍານົດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ ພໍ່ແມ່
ທີ່ມີຕໍ່ລູກ ແລະ ລູກທີ່ມີຕໍ່ພໍ່ແມ່. ບົນພື້ນຖານ 4 ຫລັກການໃຫຍ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄວາມສະເໝີພາບ: ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນບັນດາຫລັກ ການພື້ນຖານທີ່ໄດ້ຖື
ກກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນກົດໝາຍຄອບ ຄົວ ເຊັ່ນວ່າ: ສາຍພົວພັນຄອບຄົວເກີດຂຶ້ນ
ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຖານະເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ເຊື້ອຊາດ, ເຜົ່າຊົນ, ລະດັບວັດ
ທະນະທໍາ, ອາຊີບ, ພູມລໍາເນົາ ແລະ ອື່ນໆ…

ມາຊິກພາຍໃນ ຄອບຄົວ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງຕົນ.
ຄໍາຕັກເຕືອນ, ສັ່ງສອນ, ຊີ້ແນະຂອງພໍ່ແມ່, ເຖົ້າແກ່ ກ່ຽວກັບການ
ແຕ່ງດອງກໍສາມາດ ເປັນບ່ອນ ອີງໃຫ້ຄູ່ບ່າວສາວ ເພື່ອຄົ້ນຄິດ ແລະ ເພື່ອ
ເລືອກເອົາຄູ່ຄອງທີ່ດີໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
4. ການປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະເດັກ: ລັດ ແລະ
ສັງຄົມ ຖືເອົາການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເປັນ
ບູລິມະສິດໃນເວລາຜົວເມຍຢູ່ຮ່ວມກັນ, ແຍກກັນຢູ່ ຫລື ຢ່າຮ້າງກັນ.
ຜົວຈະບໍ່ມີສິດຂໍຢ່າຮ້າງໄດ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນ ດີຈາກເມຍ ທີ່ພວມ
ຖືພາມານ ຫລື ຫລັງເກີດລູກ.
ກົດໝາຍແຮງງານມາດຕາ 40 ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານຍິງມີສິດ
ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໃນເວລາເກີດລູກຈາກຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫລື ຄັງປະກັນສັງ
ຄົມ, ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມອບເງິນເຂົ້າຄັງປະກັນສັງຄົມຄົບຖ້ວນຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ຕໍ່າ
ກວ່າ 60% ຂອງເງິນເດືອນທີ່ຜູ່ກ່ຽວໄດ້ຮັບແຕ່ລະເດືອນ. ຖ້າຫາກເກີດລູກ
ພ້ອມກັນ 02 ຄົນຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ເພີ່ມອີກ 50% ຂອງເງິນ
ອຸດໜູນໃນເວລາເກີດລູກ. ໃນກໍລະນີຫລຸລູກ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກແພດ

ຊາຍ-ຍິງ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທຸກດ້ານໃນສາຍພົວ ພັນຄອບຄົວ ເຊັ່ນ:
ສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ,
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ສິດໃນການເລືອກອາຊີບ,

ສິດໃນການ

ກໍມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.
ກົດໝາຍຄອບຄົວປົກປ້ອງສິດ

ແລະ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ

ເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ສັງຄົມ ແລະ

ແລະ ໃຫ້ສິດເທົ່າທຽມກັນ ບໍ່ວ່າເດັກ ຈະເກີດໃນການແຕ່ງດອງ ຫລື

ອື່ນໆ..

ນອກການແຕ່ງດອງ ກໍຕາມ.
ເຖິງວ່າ ໄດ້ກໍານົດຫລັກການສະເໝີພາບຢູ່ໃນກົດ ໝາຍຄອບຄົວ

ກົດໝາຍແຮງງານ, ມາດຕາ 41 ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບ

ກໍຕາມ, ແຕ່ໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງກົດໝາຍອື່ນກໍໄດ້ກໍານົດມາດຕາການສະ

ເອົາຜູ່ອອກແຮງງານ ທີ່ມີອາຍຸ 14 ປີຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ບໍ່ເຖິງ 18 ປີເຂົ້າເຮັດວຽກ,

ເພາະເພື່ອດັດປັບ ເຊັ່ນ: ການອອກແຮງງານ, ເຖິງວ່າຊາຍ-ຍິງ ຈະມີຖານະ

ແຕ່ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນແປດຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ແຮງ

ເທົ່າທຽມກັນ, ແຕ່ຜູ້ຍິງຍັງຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການປົກປ້ອງ ໃນກໍລະນີພິເສດ

ງານເດັກໃນໜ້າວຽກທີ່ໜັກໜ່ວງ ຫລື ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ:

ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງຖືພາ ຫລື ໄລຍະມີລູກນ້ອຍ, ມາດຕາ 38 ຂອງກົດໝາຍແຮງ

ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທຸກປະເພດ; ການປະກອບຜະລິດຕະພັນດ້ວຍເຄມີ, ວັດຖຸ

ງານໄດ້ກໍານົດໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ຫລື ຢູ່ໃນໄລຍະລ້ຽງລູກນ້ອຍ

ລະເບີດ ຫລື ສານພິດຕ່າງໆ; ການມ້ຽນຊາກສົບຄົນຕາຍ; ການເຮັດວຽກ

ເຮັດ; ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຜູ່ອອກ

ເພີ່ມໂມງ; ການເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນມີສຽງດັງເກີນຂອບເຂດ; ການເຮັດວຽກຢູ່

ແຮງງານນັ້ນ, ກໍໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຜູ່ຍິງມີສິດໄດ້ພັກວຽກກ່ອນ ແລະ ຫລັງເກີດ

ບ່ອນທີ່ມີການບໍລິການສິ່ງມຶນເມົາ, ການພະນັນ; ການເຮັດວຽກ ໃນເວລາ

ລູກຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າສິບວັນ

ກາງຄືນແຕ່ 22:00 ໂມງ ຫາ 5:00 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ໃໝ່; ການເຮັດວຽກ

ຊຶ່ງໃນໄລຍະພັກວຽກນັ້ນ,

ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບເງິນ

ເດືອນເຕັມ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິຄືກັນກັບເວລາເຮັດວຽກ.

ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ມາດຕາ 16 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ.

2. ການເປັນຜົວໜຶ່ງ-ເມຍດຽວ: ກົດໝາຍຄອບຄົວ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຊາຍຍິງທີ່ຮອດກະສຽນຄື ເມື່ອອາຍຸຄົບສິບແປດປີຂຶ້ນໄປ ເອົາກັນເປັນຜົວ-ເມຍ
ຕ້ອງປະຕິບັດລະບອບ ແລະ ຫລັກການຜົວດຽວ-ເມຍດຽວເທົ່ານັ້ນ, ລັດ
ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາຍ ແລະ ຍິງ ມີຫລາຍເມຍ, ຫລາຍຜົວ.
3. ເສລິພາບໃນການແຕ່ງດອງ: ຊາຍ ຫລື ຍິງ ເມື່ອອາຍຸຮອດສິບແປດ
ປີມີສິດເສລິພາບ ໃນການເລືອກຄູ່ຄອງ, ສະໝັກໃຈເອົາກັນເປັນຜົວ-ເມຍ
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວ. ພໍ່ແມ່, ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງໃດ
ໜຶ່ງບໍ່ສາມາດບັງຄັບ ຫລື ຂັດຂວາງ ການແຕ່ງດອງຂອງລູກຫລານ, ສະ
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ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ: ພາຍຫລັງ ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການຕໍ່ສູ້

ສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີກອງກຳລັງພວກເຮົາຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ເຂດພາກ

ຂອງປະຊາຊົນອິນດູຈີນ ຊຶ່ງນັບທັງໄຊຊະນະທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ ຂອງປະ

ໃຕ້ຂອງປະເທດເຮົາ, ພວກເຂົາໄດ້ນຳໃຊ້ກຳລັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະ ປະກອບ

ຊາຊົນລາວໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝັ່ຣງ

ດ້ວຍການປະກາດເອກະ

ອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝບຸກໂຈມຕີເຂົ້າຕົວເມືອງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 15 ມີນາ

ລາດ ໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 1945 ແລະ ສ້າງຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ ໃນ

1946 ກຳລັງຮັກຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນເຮົາ ໄດ້ຕີຕ້ານຄືນຢ່າງພິລາດອາດຫານ,

ແຕ່ລະຂັ້ນສຳເລັດລົງບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດ,

ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ກຳລັງຂອງພວກສັດຕູເໜືອກວ່າ ແລະ ເພື່ອເປັນການຮັກສາກຳລັງ

ແທນທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຈະໄດ້

ເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີເສລີພາບ ແລະ ຄວາມຜາ

ຂອງພວກເຮົາ,

ສຸກຕາມຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາທີ່ປະຊາຊົນເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້, ຄອງຄອຍມາເປັນ

ເມືອງ ສະຫວັນນະເຂດໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນທີ 18 ມີນາ 1946 ເຮັດໃຫ້ກອງທະຫານ

ເວລາດົນນານ, ແຕ່ຊ້ຳພັດຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບການກັບຄືນມາຮຸກຮານຂອງພວກ

ຂອງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນສາມາດເຂົ້າຢຶດເອົາຕົວເມືອງສະຫວັນນະເຂດໄດ້.

ລ່າເມືອງຂຶ້ນຝັ່ຣງອີກເປັນເທື່ອທີສອງ

ກອງທະຫານຂອງພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອນອອຈາກຕົວ

ຫລັງຈາກ ຢຶດເອົາຕົວເມືອງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ແລ້ວ, ພວກເຂົາໄດ້ເຄື່ອນກຳ

ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍປີ 1945 ຫາຕົ້ນປີ 1946 ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອັງກິດ,

ລັງເພື່ອເຂົ້າຢຶດເອົາຕົວເມືອງທ່າແຂກ ຊຶ່ງຖືເປັນຈຸດຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ, ເປັນ

ກອງທະຫານຝັ່ຣງ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນບຸກຕີພວກເຮົາຢູ່ໃນຫລາຍບໍລິເວນ, ເຖິງວ່າຍັງ

ເຂດທີ່ໝັ້ນ, ເຂດເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຂອງນັກກອມມູນິດອິນ

ອ່ອນນ້ອຍ ລະດັບຍຸດທະວິທີໃນການສູ້ຮົບຍັງຈຳກັດ, ອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຍັງ

ດູຈີນ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນຕົວຮັກຊາດສູງ, ເປັນບ່ອນທີ່ຕັ້ງຂອງກອງກຳລັງປະ

ອ່ອນນ້ອຍແຕ່ດ້ວຍນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ເດັດຂາດບໍ່ຍອມຈຳນົນ, ກຳລັງປະຕິວັດຂອງ

ກອບອາວຸດປະຕິວັດທີ່ແໜ້ນໜາໂດຍແມ່ນທ່ານ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ເປັນຜູ່ບັນ

ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ເດັດດ່ຽວ ບຸກຕີກອງທະຫານຂອງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝັ່ຣງ ຢ່າງ

ຊາການ. ພວກສັດຕູໄດ້ລະດົມກຳລັງຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ນຳໃຊ້ອາວຸດທີ່ທັນ

ອົງອາດກ້າຫານ,

ສົມທົບທັງດ້ານການທະຫານແລະດ້ານການເມືອງຊຶ່ງກໍ່ສາ

ສະໄໝຕີເຂົ້າຕົວເມືອງທ່າແຂກ ໂດຍສະເພາະໃນວັນທ 21 ມີນາ 1946 ພວກເຂົາ

ມາດຕີໃຫ້ພວກເຂົາປະລາໄຊຢູ່ໃນຫລາຍບ່ອນ. ໃນນີ້, ກອງທະຫານລາວອິດສະ

ໄດ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງບິນສູ້ຮົບເຂົ້າມາຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຕົວເມືອງທ່າແຂກ ຢ່າງຮ້າຍ ແຮງ

ຫລະ ສາມາດດັບສູນກຳລັງສັດຕູແລະພວກລູກມືໃນແຕ່ລະເຂດໄດ້ຢ່າງຫລວງ

ສົມທົບກັບການລະດົມຍິງດ້ວຍປືນໃຫຍ່

ຫລາຍ. ໄຊຊະນະຂອງກຳລັງຮັກຊາດໃນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທະຫານ

ແຂກເກີດໄຟໄໝ້.

ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍສັດຕູເສຍທ່າ ແລະ ກະວົນກະວາຍ.
ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນປີ 1946 ເປັນຕົ້ນມາ, ກອງທະຫານຂອງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນຝັ່ຣງ
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ເຮັດໃຫ້ຫລາຍບໍລິເວນຂອງເມືອງທ່າ

ຢືນຕໍ່ໜ້າສະພາບການ ທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອປ້ອງກັນການຢຶດຄອງເມືອງ
ທ່າແຂກ, ກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ່ຮັກຊາດ ພາຍໃຕ້ການບັນ

ຊາໂດຍກົງຂອງປະທານ ສຸພານຸວົງ ໄດ້ຕ່າວໂຈມຕີພວກສັດຕູຄືນຢ່າງອົງອາດ

ຊາດ, ຈິດໃຈຄຽດແຄ້ນສັດຕູໃຫ້ແກ່ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ

ກ້າຫານ, ສາມາດດັບສູນກຳລັງຂອງສັດຕູໄດ້ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ແລະ ສາມາດ

ເຂົ້າໃນຂະບວນການປະຕິວັດນັບມື້ນັບເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂະບວນການ

ຢັບຢັ້ງການຢຶດຄອງຂອງພວກເຂົາໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ຫລັງຈາກນັ້ນ, ເພື່ອຮັກ

ຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວໃນຍ່ານທາງຕໍ່ມາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຖືເອົາວັນທີ

ສາກຳລັງຈັ້ງທ່າ, ພວກເຮົາໄດ້ຖອນກຳລັງຂ້າມໄປສູ່ເຂດປອດໄພ, ໃນຂະນະທີ່

21 ມີນາ ເປັນວັນຄຽດແຄ້ນສັດຕູຂອງປະຊາຊົນລາວ ມາຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້. ເຖິງ

ກຳລັງພວກເຮົາພວມຖອນຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ, ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ຍົນສູ້ຮົບ ແລະ ປືນ

ວ່າເຫດການໃນບັ້ນຮົບທ່າແຂກ ຈະຜ່ານກາຍມາເປັນເວລາ 60 ກວ່າປີແລ້ວ

ໃຫຍ່ລະດົມຍິງໃສ່ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳລັງຂອງພວກເຮົາຖືກບາດເຈັບ ແລະ ລົ້ມ

ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເຫດການ ແລະ ມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຝັງເລິກ ຢູ່ໃນແນວຄິດ ແລະ

ຕາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ໃນເວລານີ້ທ່ານປະທານ ສຸພານຸວົງ ກໍ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມຊົງຈຳຂອງປະຊາຊົນລາວຕະຫລອດມາ, ພວກເຮົາຂໍຈົດຈຳລ້ຳລຶກວີລະ

ບາດເຈັບເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກສັດຕູໄດ້ຫລັ່ງໄຫລ ເຂົ້າຢຶດເອົາຕົວເມືອງທ່າແຂກ

ກຳອັນພິລາດອາດຫານຂອງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຜູ່ຮັກຊາດໃນບັ້ນຮົບທ່າ

ແລະ

ພວກເຂົາໄດ້ເຂົາໄດ້ດຳເນີນການເຂັ່ນຂ້າປະຊາຊົນຜູ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງ

ແຂກຢ່າງສຸດໃຈ. ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ, ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໂດຍ

ດ້ວຍວິທີການທີ່ປ່າເຖື່ອ, ໂຫດຫ້ຽມ ແລະ ສະຫຍອງຂວັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພວກ

ສະເພາະ ລຸ້ນຄົນສືບທອດ ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນ

ເຂົາໄດ້ເຂັ່ນຂ້າແມ່ມານດ້ວຍການເອົາກະບີ່ແທງທ້ອງ, ຈັບເອົາເດັກນ້ອຍຍັດໃສ່

ເຊື້ອ ແຫ່ງນ້ຳໃຈອັນພິລາດອາດຫານ ໃນບັ້ນຮົບທ່າແຂກ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປະ

ກະເປົາປ່ານມັດປາກ ແລ້ວຖິ້ມລົງນ້ຳຂອງ, ພວກເຂົາໄດ້ເອົາປືນຍິງກວາດໃສ່

ຕິວັດໃນໄລຍະໃໝ່.

ປະຊາຊົນທົ່ວໄປແລ້ວໂຍນ ລົງນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ
ຂອງໃນເວລານັ້ນແດງ ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ ແລະ ຊາກສົບຂອງທະຫານ ແລະ
ປະຊາຊົນຜູ່ຮັກຊາດ .
ໂທດກຳອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຊຶ່ງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ ໄດ້ກະທຳຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວ
ເມືອງທ່າແຂກຜູ່ຮັຊາດ ແມ່ນການກະທຳທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ບໍ່ມີໄຜ
ສາມາດຫລົງລືມໄດ້. ເຫດການໃນເທື່ອນີ້, ມັນໄດ້ເປັນການປຸກລະດົມນ້ຳໃຈຮັກ
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ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງ ເລກທີ 03/ອປຄ.ນວ ລົງວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015 ຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບແຜນວຽກ ແລະ
ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການວຽງຈັນສະອາດ ໄລຍະສະເພາະໜ້າ ແລະ ຮອດປີ 2020; ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝ 10 ເທົ່າ:
1. ຫ້າມຈອດລົດຢູ່ເຂດຕ້ອງຫ້າມ (ມີປ້າຍຫ້າມ), ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝສິບເທົ່າຕົວຂອງມູນຄ່າການປັບໃໝຕາມມາດຕາ 14ຄື:
 ລົດຈັກ 30.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 300.000 ກີບ/ຄັ້ງ.
 ລົດສາມລໍ້ຕິດເຄື່ອງຈັກ 50.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 500.000 ກີບ.
 ລົດເບົາ, ເກັງ, ກະບະ, ຈິບ ແລະ ລົດຕູ້ 70.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 700.000 ກີບ.
 ລົດໂດຍສານ 4 ລໍ້ 100.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 1.000.000 ກີບ/.
 ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ 150.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 1.500.000 ກີບ.
 ລົດບັນທຸກ 10 ລໍ້ຂື້ນໄປ 200.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 2.000.000 ກີບ.
2. ຫ້າມຂາຍເຄື່ອງຕາມແຄມທາງ ແລະ ທາງຄົນຍ່າງ, ຜູ້ລະເມີດຈະຖືກປັບໃໝສິບເທົ່າຕົວຂອງມູນຄ່າການປັບໃໝຕາມມາດຕາ 26 ຄື:
 ຜູ້ລະເມີດ 50.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ.
 ເຈົ້າຂອງສຳນັກງານ ຫລື ອາຄານທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມທາງ ຫາກໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ມີການກຳທຳດັ່ງກ່າວຈະຖືກປັບໃໝ 50.000 ກີບ x 10 ເທົ່າ: 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ
ເຊັ່ນດຽວກັນ.
3. ຜູ້ລະເມີດຄວາມສະອາດຂອງຕົວເມືອງ ຈະຖືກປັບໃໝຕາມມາດຕາ 38 ຄື:
 ຜູ້ໃດຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ຖືກບ່ອນຕ້ອງຈ່າຍເທົ່າກັບມູນຄ່າຂີ້ເຫຍື້ອ 100 ເທື່ອ (400 ກີບ x 1 ກິໂລ x 100 ເທື່ອ ເທົ່າ: 400.000 ກີບ).
 ລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານທຸກປະເພດ ຫາກໄດ້ຖິ້ມ ຫລື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນໂດຍສານຂອງຕົນ ສ້າງຄວາມເປິ້ເປື້ອນໃສ່ຖະໜົນຫົນທາງຈະຖືກປັບໃໝສອງເທົ່າຕົວຂອງມູນຄ່າ
50.000 ກີບ x 2 ເທົ່າ: 100.000 ກີບຕໍ່ຄົນ/ຄັ້ງ.
 ລົດຂົນສົ່ງແຮ່ຊາຍ, ດິນດຳ, ດິນແດງ ສ້າງຄວາມເປິ້ເປື້ອນລົງໃສ່ຖະໜົນປັບໃໝ 100.000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ/ຄັນ ແລະ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳຄວາມສະອາດມູນຄ່າ
500.000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງຖ້ຽວລົດນ້ຳ(6ມ3).
ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016
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ສີ່ສິບປີກໍ່ສ້າງ
ປະຊາເພິງພໍໃຈ
ວັນທີລາວເດີນກ້າວ
ພວມກ້າວໄປບໍ່ຢຸດຢັ້ງ

ລະບອບໃໝ່ສາທາ
ໄດ້ເຫັນລາວວັນນີ້
ຕາມສັງຄົມລະບອບໃໝ່
ເດີນໜ້າສູ່ຫລັກໄຊ

ສີ່ສິບປີໄດ້ກ້າວ
ບ້ານເມືອງມີສີສັນ
ຊາວລາວເດີນຄຽງຂ້າງ
ບ້ານເມືອງສຸກຢູ່ສ້າງ

ດ້ວຍຈັງຫວະພໍດີ
ປ່ຽນແປງຈະເລີນກ້າວ
ພັກນຳພາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ມານຮ້າຍຖືກດັບສູນ

ຄວາມວຸ້ນວາຍກ່ອນກີ້
ໄດ້ຖືກຕີທະລາຍໄປ
ດຽວນີ້ລາວສະຫງົບສ້າງ
ປວງຊົນຍູທ້າງທຳ ຍູທ້າງສ້າງ

ຈາກພວກບໍ່ຫວັງດີ
ບໍ່ມີເຫລືອຄ້າງ
ບໍ່ມີມານກົດໜ່ວງ
ເມືອງບ້ານແຫ່ງຕົນ

ສັງຄົມໄດ້ລຸດພົ້ນ
ປວງປະຊາມີສິດ
ທຸກເຜົ່າຊົນປະສານເຂົ້າ
ໂຮມໃຈດຽວກໍ່ສ້າງ

ຈາກລະບອບສັກດີນາ
ເທົ່າທຽມກັນທຸກດ້ານ
ເປັນໃຈດຽວຮັກຫໍ່
ເມືອງບ້ານຮ່ວມກັນ

ຄວາມສຳພັນພີນ້ອງ
ເປັນເຈົ້າຂອງດິນແດນ
ພ້ອມພັດທະນາລາວກ້າວ
ສາມາດຢືນຢູ່ຂ້າງ

ທຸກເຜົ່າລາວເຮົາ
ຊາດລາວສີສິບປີເດີນໜ້າ
ຈະເລີນໄວເກີນຄາດ
ຊາດອື່ນນັ້ນຄູ່ຄຽງ

ພຽງສີສິບປີກໍ່ສ້າງ
ການພັດທະນາໄວວາ
ທຽບໃສ່ຄາວຫລັງນັ້ນ
ຄາວນີ້ລາວກ້າວໜ້າ

ຫລັງປົດປ່ອຍກາຍມາ
ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນກ້າວ
ຫລາຍຮ້ອຍປີລະບອບເກົ່າ
ລື່ນຫລາຍເທົ່າເກົ່າຫລັງ

ມີຄວາມຫວັງຕໍ່ໜ້າ
ລາວຈະໄປທັນຍຸກ
ຊາວລາວພວມເດີນໜ້າ
ຮ່ວມແຮງກັນກໍ່ສ້າງ

ລາວຈະຮຸ່ງເຮືອງໃສ່
ສູ່ສະໄໝຈະເລີນກ້າວ
ຕາມແນວທາງພັກຕໍ່
ເມືອງບ້ານກ້າວຕໍ່ໄປ

ສິ່ງທີ່ຊາດຍາດໄດ້
ປວງຊົນມີຈິດໃຈເຄົາລົບ
ຕ່າງກໍ່ຢືນຢັນໄດ້
ອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ

ໄລຍະສີສິບປີ
ເຊື່ອພັກເຮົາທະວີຂຶ້ນ
ຈິດໃຈທີ່ເຊື່ອວ່າ
ມີພັກນຳພາສ້າງເມືອງ
ບ້ານຈິ່ງຈະເລີນ-ດອກນາ.

ປະເພນີຫົດນ້ຳ
ບູຮານເຄີຍນັບຖື
ຜູ້ເຖົ້າເຄີຍນຳເວົ້າ
ເຮັດໃຫ້ຄືຮີດເຄົ້າ
ເພິ່ນວ່າການຫົດນ້ຳ
ສິ່ງໂຣກໄພມົວໝອງ
ພ້ອມທັງອວຍພອນໃຫ້
ປະກອບແຖມຕື່ມໃຫ້
ການຫົດນ້ຳແບບນີ້
ໃຜກໍມີໃຈມັກ
ຕ່າງພາກັນຫົວຍຸ້ມ
ບໍ່ມີໃຜຈະຮ້າຍ
ຫາກວ່າການຫົດນ້ຳ
ມີເລື່ອງລາວຜິດຖຽງກັນ
ເປັນເຫດການຄວາມດ້ອຍ
ມີຫວັງປະສົບໄພເຄາະຮ້າຍ
ປະເພນີແຕ່ເຄົ້າ
ບໍ່ສົມຄວນທຳໄປ
ໃຫ້ຮີດຄອງມັນເສົ້າ
ຄົນທີ່ມາເກີດຫລ້າ

?

ວຽງຈັນເປັນເຂດແຄ້ວນ

ອົງຄະນະພັກນຳພາ
ມີແສງໄຟປະດັບເອ້

ຍາມເມື່ອທຽວທ່ອງຢ້ຽມ
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ນະຄອນເອກຂອງສາທາ

ສ່ອງໃສສີແຈ້ງ

ສະດຸດຕາເຮືອງເຮື່ອ

ງາມລົ້ນດັ່ງສະຫັວນ

ແທ້ນາ

ວຽງຈັນເປັນບ່ອນເຕົ້າ

ເອົ້າອຸ່ນດວງໃຈ

ປວງປະຊາພຽງພ້ອມ

ຖະໜອມແພງຮັກຫໍ່

ໃສສ່ອງເໝືອນຈັນເພັງ

ວຽງຈັນເໝືອນດອກໄມ້

ເປັ່ງປະກາຍນະພາຟ້າ

ວຽງຈັນກ້າວວັດທະນາ
ຫອມກິ່ນບໍ່ເຫີຍຫາຍ

ຫອມບໍ່ວາຍວາງຈົບ

ເມື່ອພົບພານຄະນິງຮູ້

ວຽງຈັນງາມເລີດລ້ຳ

ນະຄອນກ້າວຍຸກສະໄໝ

ຢູ່ແດນໃດ ໄກ-ໃກ້

ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016

ມື້ປີໃໝ່ສັງຂານ
ມາແຕ່ເດີມດາເຄົ້າ
ໃຫ້ລູກຫລານຈຳຈື່
ບູຮານເຖົ້າສັ່ງມາ
ເພື່ອລ້າງສວ່າຍຕາມຄອງ
ບໍ່ໃຫ້ວຽນມາໃກ້
ຄວາມເວົ້າດີມີຊອບ
ຍືນຍາວໝັ້ນຕະລອດການ
ຈະມີຊື່ນຊົມດີ
ຮັກຫໍ່ແພງພຽນຕຸ້ມ
ຮັບເອົານ້ຳຫົດໃສ່
ຂຶມເສົ້າດ່າຄືນ. ດອກນາ
ສິ່ງເປື້ອນເປິເໝັນຄາວ
ສົ່ງສຽງນຳຄຳປ້ອຍ
ປະເພນີບໍ່ໄດ້ສັ່ງ
ເຫດການເສົ້າຕໍ່ມາ
ຄວນຈົດຈື່ຈຳໄວ້
ໃຫ້ເສື່ອມເສຍຄອງເຄົ້າ
ທີຫລັງມົວໝອງໝົ່ນ
ຊິຕາມເຈົ້າແບບບໍ່ດີ. ແທ້ນາ
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ສ້າງກໍ່ແປງດ່ານດ້າວ
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ຈິດໃຈວອນຫວນຮ່ຳ
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ປູ່ນີ້ເຖົ້າແກ່ແລ້ວ
ຂໍຕັກເຕືອນຊຸມຫລານ		
ເດີນຕາມຮອຍຄອງເຄົ້າ
ຢ່າໄດ້ແວແວະເວີ້ງ		
ຫລານຈົ່ງຮັກຊາດເຊື້ອ
ຊົນຊາດລາວລວມກັນ		
49 ເຜົ່າຊົນພ້ອມ		
ຈົ່ງຈຳຄຳປູ່ເວົ້າ		
ຫລານຈົ່ງຮັກຫໍ່ໝັ້ນ		
ຮັກສາທາແດນລາວ		
ຮັກຊັບສິນດິນດອນກ້ວາງ
ຮັກປ່າດົງໂຄກຄ້ອຍ		
ໃຫ້ຫລານເປັນຄົນຮູ້		
ຟັງຄຳຄູ-ອາຈານ		
ຄູເພິ່ນສອນຄວາມດີໃຫ້
ຈົ່ງໝັ່ນເສີມສືບສ້າງ		
ການຮຽນ ໃຫ້ໝັ່ນຄົ້ນ
ທົບທວນເຖິງບັນຫາ		
ຢ້ານຫລານເປັນຄວາຍຕູ້
ເດີນຕາມປ່ອງປູ່ຊີ້		
ຫລານຢ່າໄປເກືອກກົ້ວ
ດື່ມສຸລາຢາເມົາ		
ການໄປມາຈາເວົ້າ		
ສິ່ງນີ້ປະເສີດລ້ຳ		
ຫລານຢ່າຂີ່ລົດຊິ້ງ		
ຂັບລົດໄປຕາມທາງ		
ຢ່າອັດສອງສາມຊ້ອນ		
ເກີດເຫດມາຫລານຊິແຢ້
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ເນື້ອຫ່ຽວໜັງຍານ
ຜູ້ເກີດລຸນພາຍຊ້ອຍ
ບູຮານເຮົາເຖົ້າແກ່
ເດີນດັ້ນເຂົ້າປ່າໜາມ
ເຄືອຍາດພົງພັນ
ແກ່ນໜຽວປະສານເຂົ້າ
ຖະໜອມແພງພຽນພ່ຳ
ເມືອໜ້າຢ່າລ່າຍລືມ
ພໍ່ແມ່ລຸງຕາ
ທ່ານຜູ້ນຳພຽງພ້ອມ
ວັດຖຸແນວມີຄ່າ
ສາຍທານນ້ຳແມ່ນະທີ
ຟັງພໍ່ແມ່ເຕືອນສອນ
ຜູ້ຖ່າຍເທຄວາມຮູ້
ວິຊາສິນທຸກຢ່າງ
ຕາມຄອງເຄົ້າເພິ່ນສອນ
ວິໄຈນຶກຕຶກຕອງ
ຊົ່ວ-ດີ ຄະນິງຮູ້
ໄຖນາບໍ່ເຂົ້າຮ່ອງ
ຕົວເຈົ້າຊິຜ່ອງໃສ ແທ້ນາ
ມົ້ວສຸມສິ່ງມົວໝອງ
ສິ່ງເສບຕິດສະໝອງໃບ້
ໃຫ້ຮູ້ສູງ-ຮູ້ຕ່ຳ
ໃນຄຳເວົ້າປູ່ສອນ
ບິດເລັ່ງເກີນຄວາມໄວ
ໃຫ້ເບິ່ງຂວາແນມຊ້າຍ
ເປັນພຶງແພແຫນແຫ່
ຊີວາເຈົ້າຊິໝົ່ນໝອງ ຫລານເອີຍ
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ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີເກົ້າ		

ມີມະຕິຄຳຂວັນ

ສ້າງຂະບວນການຕັດສິນໃຈ		

ສີ່ເນື້ອໃນທີ່ວາງໄວ້

ໜຶ່ງ: ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີກັນໃຫ້

ໂຮມໃຈດຽວເປັນປຶກແຜ່ນ

ໂດຍພັກເປັນແກນນຳອອກໜ້າ

ນຳພາທຸກເຜົ່າຊົນພີ່ນ້ອງ

			

ປອງດອງສ້າງຊາດລາວ

ສອງ: ການນຳພັກແຕ່ລະຂັ້ນ

ຕ້ອງຍົກບົດບາດນຳພາ

ເຊີດຊູຄຸນຄ່າການທຳງານ		

ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງເມືອງບ້ານ

ຮູ້ປະສານຂະຫຍາຍກວ້າງ		

ເຖິງປວງຊົນທຸກເຜົ່າ

ເຕົ້າໂຮມທຸກກຳລັງພີ່ນ້ອງ		

ປອງດອງສ້າງຮ່ວມກັນ

ການນຳຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

ຍ້າຍຈາກຊຽງທອງມາ

ພະອົງນຳພາສ້າງ			

ວຽງຈັນລາວກ້າວຮຸ່ງ

ເຈົ້າໄຊຍະເສດຖານຳພາ		
ພົ້ນພຸ່ງລອຍເດັ່ນຟ້າ			
ວຽງຈັນມາຍຸກນີ້		

ຄວາມຈະເລີນຜາສຸກ			
40 ປີໝູນວຽນຮອບ			
ຝູງພໍ່ລຸງແມ່ປ້າ			
ວຽງຈັນງາມຍິ່ງລົ້ນ		

ເສີມຂະຫຍາຍວິລະກຳ		

ສືບຕໍ່ເຕີມມູນເຊື້ອ			
ນະຄອນຫລວງເອກອ້າງ		

ຍ້າຍນະຄອນມາຕັ້ງ

ປະຊາເຊື້ອຢູ່ກະເສີມ

ທີ່ດີວາງໃຈໄດ້

ບໍ່ໃຫ້ມີແນວລ້ຽວ			

ໄປທາງທີ່ບໍ່ຊອບ

ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ		

ນຳພາໃຫ້ຖືກທາງ

ສາມ: ຕັ້ງໜ້າບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້

ທັງສີ່ຂອດເປັນຫລັກ

ສ້າງຈິນຕະນາການພະນັກງານເປັນກົກ

ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າ

ເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາສຶກສາສ້າງ

ຖັນແຖວຄົນຮຸ່ນໃໝ່

ໃສ່ໃຈບຳລຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ		

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້

				

ຄຸນນະພາບໄດ້ລະດັບດີ

ມີທິດບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້

ແກ້ໄຂຂອດບໍລິຫານ

ພື້ນຖານໃສ່ໃຈນຳພາສ້າງ

ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ໃຫ້ປວງຊົນພົ້ນຈາກຄວາມຂາດແຄ້ນ

ອຶດຫີວໄດ້ທຸກຄອບຄົວ

ສີ່: ປວງຊົນພ້ອມບືນຕົວກ້າວຂຶ້ນ

ລະບອບໃໝ່ຕາມທິດ

ບົນເສັ້ນທາງມານະຈິດ

ສູ່ສັງຄົມນິຍົມເທື່ອລະກ້າວ

ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້

ອຸດົມການມາແຕ່ກ່ອນ

ອຳມະຕະເຮືອງຮຸ່ງ

ໃຫ້ເຖິງບ່ອນສຳເລັດໄດ້

ຮັ່ງມີມວນລໍ້າ

ມີໃບໜ້າຊື່ນບານ

ຜົນງານມາກເຫລືອຫລາຍ

ທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ບໍ່ຖອຍ ແທ້ນາ.

ໃຫ້ພາກັນສຳຫລວດ ແລະກວດຄົ້ນ

ເບິ່ງແດ່ຕົວເຮົາ

ບູລຸດລາວນໍາພາສ້າງ

ໄດ້ໜັກເບົາພຽງໃດ		
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ເລື່ອງສັ້ນ

ສອງແມ່ລູກຊ້ອນລົດອອກຫວິດປະຕູແລ້ວ ຜູ້ເຖົ້າຈຶ່ງມີສະມາທິຄືນມາ.

ເຖິງຢ່າງ ໃດລາວກໍລືມຫມົດແລ້ວວ່າຄິດຝັນເລື່ອງຫຍັງມາກ່ອນຄິດເຖິງ

ຫລານຄົນດຽວ ທີ່ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງເຂົາ ໃນຍາມນີ້ກໍເກີດຄວາມເວດ
ທະນາຂຶ້ນມາໃນທັນທີທັນໃດ…

ຄາວແມ່ມັນເປັນສາວ ເຖິງເປັນຄົນບ້ານດົງບ້ານປ່າ ມີໂອກາດຮຽນ

ໜັງສືຮອດພຽງຫ້ອງປ.5 ກໍໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ ມາເອົານ້ອງສອງຄົນທັງ

ເຮັດວຽກເຮືອນຊ່ວຍແມ່ຜູ່ຕ້ອງເຂົ້າປ່າຫາຜັກມີ່ໜໍ່ໄມ້ໜໍ່ຫວາຍ ມາຂາຍ

ໃນຕະຫລາດ. ຖືວ່າບຸນມັນຍັງມີ…ທີ່ວ່າມີມື້ໜຶ່ງພໍ່ຄ້າໄມ້ຄົນໄທ ໄດ້ມາຊື້

ໄມ້ໃນຂົງເຂດນີ້ ໄດ້ມາພົບມາເຫັນອີ່ແພງສີກໍເກີດຄວາມພໍອົກພໍໃຈຈຶ່ງ
ມາຂໍແຕ່ງ

ຂໍແປງເອົາກັນເປັນຜົວເປັນເມຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງ

ປະເພນີ. ກ່ອນການ ແຕ່ງດອງເຖົ້າແກ່ໄມ້ຍັງໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ
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ຫລັງໃໝ່ ໃຫ້ບ້ານປຸກເຮືອນຫລັງໃໝ່ໃຫ້ພໍ່ເຖົ້ແທນທີ ເຮືອນມຸງຫຍ້າ ປູ
ຟາກ ແອ້ມຝາກະແຕະດັ້ງເດີມ. ນອກຈາກເຮືອນໄມ້ ຫລັງງາມແລ້ວ

ລູກເຂີຍໄທຍັງປຸກວິດຊຶມໃຫ້ອີກ ຈຶ່ງຕັດບັນຫາການຂີ້ໃສ່ປ່າ ຍາມກາງ

ຄ່ຳກາງຄືນຄືທີ່ຜ່ານມາ. ໜ້າເສຍດາຍແຕ່ເວລາທີ່ເຂີຍໄທຢູ່ນຳມີໄລຍະ
ເວລາພຽງຊົ່ວຊ້າງພັບຫູ ງູແລບລີ້ນ…ພໍຫມົດໂຄຕ້າໄມ້ ລູກເຂີຍໄທກໍ
ຈາກໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າລູກຊາຍເຂົາເລີຍ!

ເວົ້າແທ້ແລ້ວ ອີ່ແພງສີ ກໍມີບຸນກວ່າບັກຄຳມີ ຜູ້ເປັນອ້າຍຂອງມັນ

ທຸກເຊົ້າຍາມໜາວ ພໍ່ເຖົ້າທຽມມັກຈະມານັ່ງຝີງໄຟຢູ່ເດີ່ນໜ້າເຮືອນ.

ນັ້ນຢູ່ດອກ. ບັກຄຳມີ ມີໂອກາດ ຮຽນໜັງສືຮອດພຽງຫ້ອງປ.3 ກໍໄດ້ອອກ

ຄັວນໄຟ ຈາກໂຄ້ນໄມ້ຕາຍບໍ່ເຄີຍມອດສະໜິດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຄວັນຢາ

ໂຮງຮຽນມາຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຖາປ່າເຮັດໄຮ່ ຍາມວ່າງມັນກໍຫາເກັບເສດເຫລັກ

ໃນຂະນະທີ່ໝາສີທອງແດງ ສົບແຫລມ ຂົນຫ້ຽນ ນອນເອົາຫົວກ່າຍລູກ

ກໍລົງທຶນນັບສອງແສນ ເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຢາມຫາເສດເຫລັກ ມັນຈຶ່ງຂຸດຫາ

60 ປີແລ້ວ ແຕ່ຍັງແຂງແຮງ ສົມທີ່ເຄີຍເປັນຊາວໄຮ ່ຜູ່ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ

ຜູ້ເປັນຂາປະຈຳຮັບຊື້ເສດເຫລັກບັກຄຳມີ ກໍເປັນແມ່ໝ້າຍ-ຜົວຕາຍແຕ່

ທະຫານຜ່ານເສີກເພາະທັງໝວກ ແລະ ໂສ້ງເສື້ອ ລາວເປັນເຄື່ອງແບບທະ

ຜົວເມຍ. ບັກຄຳມີ ຫາກບຸນບໍ່ມີ ເມື່ອມື້ໜຶ່ງມັນມ້າງລູກບອມບີຜິດທ່າ

ໃສ່ໃຫ້ລາວກໍແມ່ນໄດ້ມາຈາກຂາທຽມນີ້ລະ.

ເຫັນໜ້າອີກເລີຍ!ຫລາຍປີ ພາຍຫລັງທີ່ລູກຊາຍກົກຕາຍແລ້ວ ຈຶ່ງມີອົງ

ໃຫ້ອົບອຸ່ນທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ. ໜ້າທີ່ນີ້ເຄີຍເປັນຂອງເມຍລາວ

ທຳກິນ ໄດ້ເຮັດນາເຮັດສວນ ແລະ ເຂົ້າປ່າຕັດໄມ້ໄດ້. ຄຶດເຖິງລະເບີດ

ຖືກງູຈົງອາງຕອດໃນ ເວລາເຂົ້າປ່າຫາເກັບຜັກຫັກໜໍ່. ທຸກຄັ້ງທີ່ມານັ່ງຕົ້ມ

ລາທີ່ໄປລຳລຽງຮັບໃຊ້ແນວໜ້າຍາມນັ້ນ ບັກຄຳມີ ອາຍຸຍັງບໍ່ຮອດ 4 ປີ

ມີໂອກາດຮ່ວມສຸກກັບລາວຄືຊູ່ວັນນີ້.

ໃຫ້ວ່າ “ພໍ່ເຖົ້າກຸດ”.

ລົງຂັ້ນໄດ້ເຮືອນແບບມິດງຽບ ແລ້ວມາຫລອນຈວດລາວ ເຮັດໃຫ້ລາວສະ

ເກັບກູ້ລະເບີດມາຍັງຂົງເຂດນີ້ ຍາມນັ້ນອີ່ສົມດີນ້ອງຜູ້ຖິດອີ່ແພງສີຮຽນ

ລຸກມະໂງ່ງມະເງ່ງເຫົ່າເຈົ້າຂອງໂຕເອງ ປານເຫັນຄົນແປກໜ້າ.

ເຂົ້າເຮັດວຽກກັບອົງການເກັບກູ້ລະເບີດໄດ້ຄົງແມ່ນບຸນວາດສະໜາຂອງ

ພໍ່ເຖົ້າທຽມນັ່ງງອຍກະປາງລະເບີດບອມບີ

ຈາກສົງຄາມຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຫວຽດ.ເງິນຄຳທີ່ທ້ອນຫອມໄດ້ມັນ

ປືນ 105 ມມ ທີ່ແຕກແລ້ວຢ່າງສະຫງົບ ສຸກອົບອຸ່ນດີ. ຜູ່ເຖົ້າມີອາຍຸກວ່າ

ເສດເຫລັກ ທັງລະເບີດທີ່ຍັງຝັງດິນ ໄດ້ນັບມື້ນັບຫລາຍ ແມ່ຄ້າຫວຽດ

ມາແຕ່ເກີດ ພຽງເສືອກຕາເບິ່ງຢ່າງຜິວເຜີນ ກໍຈະຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າ ພໍ່ເຖົ້າເປັນ

ປາງສົງຄາມ ກໍມີຄວາມໃກ້ຊິດຖືກອົກຖືກໃຈກັນຕັ້ງໃຈຈະເອົາກັນເປັນ

ຫານປົດປ່ອຍ ຊ້ຳບໍ່ໜ່ຳຂາກ້ຳຊ້າຍລາວກໍເປັນຂາທຽມຊື່ “ທຽມ” ທີ່ໄທບ້ານ

ເລີຍແຕກໃສ່ຕົວມັນເອງຕາຍຄາທີ່. ແມ່ຄ້າເຫລັກເສດກໍບໍ່ກັບມາ ໃຫ້

ຍາມເຊົ້າແບບນີ້ ພໍ່ເຖົ້າມັກຈະມານັ່ງຕົ້ມນ້ຳຮ້ອນເຮັດຊາປຸກໆກິນເພື່ອ

ການເກັບກູ້ລະເບີດ ມາເກັບກູ້ລະເບີດອອກໃຫ້ຊາວບ້ານ ໄດ້ສ້າງຢູ່ກະ

ມາກ່ອນ ແຕ່ຫລາຍປີດີດັກແລ້ວທີ່ຄູ່ຊີວິດລາວໄດ້ລົ້ມຫາຍຕາຍ ຈາກຍ້ອນ

ທີ່ຍັງຝັງດິນ…ພໍ່ເຖົ້າທຽມກໍຄຶດເຖິງແອັມ 14 ໜ່ວຍ ທີ່ຂັດຂາເຂົາ ໃນເວ

ນ້ຳເຮັດຊາ ພໍ່ເຖົ້າຈຶ່ງມັກຈະຫວນຄິດເຖິງເມຍ ຜູ້ຮ່ວມທຸກມານຳກັນ ໂດຍບໍ່

ເຕັມຊ້ຳ ຍ້ອນລະເບີດໜ່ວຍນັ້ນ ພໍ່ເຖົ້າຄຳສີ ຈຶ່ງໄດ້ຊື່ໃໝ່ທີ່ຊາວບ້ານຕັ້ງ

ຂະນະທີ່ພໍ່ເຖົ້າຫີດຢາສູບດັງດ້ອດໆຢູ່ນັ້ນ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍໄວ 7 ປີ ໄດ້

ອົງການສົງເຄາະຄົນພິການສາກົນ ໄດ້ຕິດຕ້ອຍຫ້ອຍຕາມ ອົງການ

ຈາກກະບັ້ງຢາສູບຂອງລາວ.

ໝັກຢາສູບໄອ ອະຮືອະແຮມຈົນນ້ຳຕາແຕກຍ່າວອອກມາ. ໝາທີ່ນອນຢູ່ກໍ

ຈົບຫ້ອງມ3 ພໍດີ. ເຖິງແມ່ນເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ພໍ ປູໆປາໆ ມັນກໍສະໝັກ

“ບັກຜີນ້ອຍມຶງເອີຍ!” ຜູ້ເຖົ້າອຸທານອອກມາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ.

ມັນກໍວ່າໄດ້ ເພາະຊ່ຽວຊານຄົນອະເມລິກາສົນອົກສົນໃຈມັນເຖິງຂັ້ນນຳ

“ບະບັກອັນນີ້… ແມ່ນມຶງເປັນຫລານ ຫລື ວ່າເປັນພໍ່ກູ!” ປູ່ທຳທ່າຢາກ

ອົງການຄົນພິການສາກົນ ເພື່ອໃສ່ຂາທຽມ. ຊື່ “ພໍ່ເຖົ້າທຽມ” ຈຶ່ງເກີດ

“ມາໆ ຂ້ຽວໄປຈັກໜ້ອຍບໍ່ທັນໂຮງຮຽນ!” ແມ່ເດັກນ້ອຍຈູງລົດຈັກອອກ

ກັບຊ່ຽວຊານອາເມລິກາຄົນນັ້ນ ຈັ່ງແມ່ນມັນຄັກ ໄດ້ຂາທຽມແລ້ວ ກໍໄດ້

“ສູບຫລາຍຢາຫັ້ນຈັກໜ້ອຍເປັນມະເຮັງຕາຍ” ເດັກນ້ອຍຕໍ່ແຍ.

ມາເບິ່ງຄອບຄົວເຮືອນຊານມາເຫັນສະພາບ “ພໍ່ເຖົ້າກຸດ” ຈຶ່ງພາໄປຫາ

ຮ້າຍ.

ມີມາແຕ່ຍາມນັ້ນເອງ ອີ່ສົມດີເຂົ້າເຮັດວຽກບໍ່ຮອດສອງປີ ກໍໄດ້ແຕ່ງດອງ

ມາຈາກກ້ອງຕະລ່າງ ເອີ້ນມາໃສ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ພວມຢອກກັບປູ່ຢ່າງມ່ວນຊື່ນ.

ລູກເຂີຍ! ເຂີຍຄົນນີ້ເຮັດວຽກຢູ່ລາວພຽງສອງສາມປີກໍກັບປະເທດໂດຍ
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ທີ່ໄດ້ລູກສາວເຂົາໄປນຳຍັງດີທີ່ພວກເຂົາຝາກເງິນ “ບັກຫົວກູດ” ມາລ້ຽງ

ພໍ່ເຖົ້າບໍ່ໄດ້ຂາດ...

ພໍ່ຄ້າຈີນຄົນໜຶ່ງ ຫິ້ວກະຕ່າຂອງຂາຍສາລະພັດຢ່າງຍ່າງຜ່ານປະຕູຮົ້ວ

ເຂົ້າເຮືອນມາພາໃຫ້ກະແສທານແຫ່ງອະດີດຂອງພໍ່ເຖົ້າທຽມ ຈາງຫາຍໄປ
ໃນພິບຕາ!

“ພໍ່ເຖົ້າ ນາລີຢູ່ໃສ່?” ໜຸ່ມຈີນຖາມຂຶ້ນ.

ພໍ່ເຖົ້າທຽມ ງວາກຄືນໄປທາງກ້ອງຕະລ່າງເຫັນລົດຈັກສີແດງ ຈອດຢູ່

“ອ້າຍແຖ້ງ ເອົາໃຫ້ແມ່ນບໍ່?” ຜູ້ນ້ອງຢອກລໍ້.

“ແມ່ນແທ້! ມື້ສວາຍລາວຊິມາກິນເຂົ້າງາຍຢູ່ພີ້...ລາວມີເລື່ອງຢາກລົມ

ກັບພໍ່ ພໍ່ຈື່ບໍ່ເຮົາບອກໄວ້ແຕ່ຄືນນີ້ຫັ້ນນ່າ?” ແພງສີຫັນໄປປະສົບກັບຄວາມ
ງຸນງົງຊົງເຊີ້ຂອງພໍ່…

“ບັກແຖ້ງ ໃສເກາະ?” ພໍ່ເຖົ້າທຽມຖາມພໍແກ້ເກີ້.

“ອ້າວ! ກະອ້າຍແຖ້ງ ຜູ້ເອົາເປັດເປັນພັນໆມາແຕ່ຫວຽດນາມ ມາລ້ຽງຢູ່ນາ

ເຮົາຫັ້ນເດ...” ພໍ່ເຖົ້າທຽມຍັງທຳທ່າງົງໆ ລູກສາວຫລ້າຈຶ່ງສອຍຂຶ້ນວ່າ: “ອີ່

ຈຶ່ງເອີ້ນຂຶ້ນວ່າ: “ນາລີເອີຍ! ອາຊົ້ງມາເກັບເງິນລົງມາຫາເຂົາແດ່!”

ພໍ່ກະດາຍລືມຮອດວ່າທີ່ລູກເຂີຍຕົວເອງ!”

ກະຕ່າເຄື່ອງຂາຍລົງແລ້ວກໍຈົກປຶ້ມບັນຊີອອກມາຈາກຖົງໂສ້ງ.

ຄຶດໜັກ ໂດຍສະເພາະ ເລື່ອງຊື່ຂອງລາວ...ລາວມີລູກເຂີຍທີ່ເປັນຄົນໄທ

ປີນີ້ນາງຮຽນຢູ່ຫ້ອງມ.6 ແລ້ວຈາກຄວາມທີ່ເປັນຄົນງາມນີ້ ອ້າຍບ່າວ

ຊາວບ້ານຊິບໍ່ປ່ຽນຊື່ໃຫ້ກູເປັນ “ພໍ່ເຖົ້າສາກົນ” ສາລະບໍບາດນີ້...!!!

ມີສຽງຂານຕອບດັງມາແຕ່ໃນເຮືອນ “ພໍ່ໃຫ້ລາວຖ້າບຶດໜຶ່ງ” ອາຊົ້ງປົງ
ລູກສາວຫລ້າຂອງພໍ່ເຖົ້າທຽມເປັນຄົນອ່າວຈົບເຈືອກວ່າພວກເອື້ອຍໆ.

ຫລາຍຄົນໃນບ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກເຈົ້າຂອງໂຮງສີເຂົ້າ ຫລື ລູກຊາຍເຈົ້າ

ພາຍໃນຄວາມງຸນງົງຊົງເຊີ້ ຫລື ການທຳທ່າກະຕາມແຕ່ພໍ່ເຖົ້າທຽມ

ຄົນອາເມລິກາ ບາດນີ້ຊິມາໄດ້ລູກເຂີຍຫວຽດ ລູກເຂີຍຈີນອີກ…ເວນກຳໆ

ເມືອງຕ່າງກໍ ປອງໝາຍເອົາໄວ້ເປັນຄູ່ຄອງ. ນາລີເຖິງເປັນຄົນງາມແຕ່ກໍບໍ່

ແມ່ນຄົນໃຈຈືດໃຈດຳຂີ້ອົງຂີ້ຄຸຍ ນາງຄົບຄ້າສະມາຄົມເຂົ້າກັບທຸກຄົນໄດ້

ພຽງແຕ່ວ່ານາງຍັງຕ້ອງການເວລາ ເພື່ອສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ຫວິຊາໃສ່ຕົວ

?
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ເພື່ອມີວຽກເຮັດງານທຳລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງໄດ້. ຍາມໃດນາງກໍຄຶດສະເໝີວ່າ
ຄອບຄົວຕົນເອງເປັນຄົນທຸກຍາກ ຕ້ອງຖະໜອມຖ່ອມຕົວ ບໍ່ທະເຍີທະຍານ

ນຳລູກເຈົ້າຫລານນາຍ ຜູ່ເອົາແຕ່ຫລີ້ນ ກິນຟຸມເຟືອຍຕິດເຫລົ້າຕິດຢາເຫັນ
ຜູ້ຍິງເປັນພຽງດອກໄມ້ແຄມທາງເດັດດົມ ແລ້ວກໍຖີ້ມໄປ…

“ອາຊົ້ງ ມາເກັບເງິນຜ່ອນລົດຫວະ? ”ນາລີຢູໃນຊຸດເສື້ອຂາວແຂນສັ້ນ

ແລະ ສິ້ນສີຟ້າທະເລ.

“ບໍ່ແມ່ນໆ...ອົ້ວມາຖາມນາລີ...ນາລີຖາມພໍ່ເຖົ້າແລ້ວບໍ່?” ອາຊົ້ງ ເປັນ

ເກີໆກະໆ ວາງຕົວບໍ່ຖືກ. ພໍ່ເຖົ້າທຽມຫງ່ຽງຫູຟັງ ທັງສອງຢ່າງຈົດຈໍ່ ຂະນະ
ທີ່ນາລີກໍໜ້າແດງບໍ່ຮູ້ແນວຈະຕອບ.

ພໍ່ເຖົ້າທຽມສະໝາດຄໍຂຶ້ນບາດໜຶ່ງ

ເຕືອນວ່າ “ກູລໍ ຟັງລາຍງານຢູ່ເດີ!” ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວໜຸ່ມຈີນຄົນນີ້

ຫິ້ວກະຕ່າຂາຍເຄື່ອງເບັດຕະເລັດຢູ່ບ້ານີ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ເຂົາຂາຍທັງເງິນ

ສົດ ແລະ ເງິນຜ່ອນ ຂາຍນັບຕັ້ງແຕ່ເຂັມດວງໜຶ່ງຮອດລົດຈັກ, ລົດເກງ
ຂໍມີແຕ່ຄົນສັ່ງ ເປັນທີ່ສັງເກດວ່າໄລຍະຫລັງນີ້ ອາຊົ້ງມັກຈະແວ່ວຽນມາ
ເຮືອນພໍ່ເຖົ້າທຽມຢູ່ເລື້ອຍໆ

ຫລາຍຄົນຄິດວ່າຄົງເປັນຍ້ອນຄ່າຜ່ອນລົດ

ຈັກ ຫລື ໂທລະພາບຂອງນາລີ ທີ່ຈິງແລ້ວທັງສອງລັກເຮັດຕາສົ້ມຕາ
ຫວານໃສ່ກັນມາແຕ່ດົນ

ບໍ່ວ່າອີ່ຫຍັງກະຕາມທີ່ນາລີຢາກໄດ້ອາຊົ້ງຊອກ

ຫາມາໃຫ້ໂດຍບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງເງິນສົດ ຫລື ເງິນຜ່ອນ ການພົບພໍ້ກັນເລື້ອຍໆ
ທັງຍາມທີ່ພໍ່ເຖົ້າທຽມຢູ່ເຮືອນ ຫລື ບໍ່ຢູ່ເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງສອງສະໜິດ
ສະໜົມ ແລະ ເປັນກັນເອງຂຶ້ນຊັກໄຊ້ ເປັນທີທໍ່ໃດແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ ທີ່ອາຊົ້ງຂໍໃຫ້
ນາລີທາບທາມກັບພໍ່ເລື່ອງການໝັ້ນໝາຍຂອງເຂົາ ແຕ່ນາລີຍັງບໍ່ກ້າຫານ

ພໍທີ່ຈະລົມກັບພໍ່ໃນເລື່ອງນີ້. ມາຮອດເວລານີ້ ໜຸ່ມຈີນຄົງອົດບໍ່ລົນທົນ ບໍ່
ໄດ້ ຈຶ່ງແຍ້ມອອກມາເຮັດໃຫ້ພໍ່ເຖົ້າທຽມຕ້ອງຫລີ່ຕາຫງ່ຽງຫູຟັງ ທັງກັ້ນ
ຫັນໃຈພ້ອມ.

ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ນາງແພງສີ ກໍຂີ່ລົດເຂົ້າມາ ໂດຍມີເປັດສອງໂຕຫ້ອຍ

ໄວ້ທີ່ເຂົາລົດ. ສຽງເປັດຮ້ອງກ້າບໆ ເຮັດໃຫ້ໝາບັກແດງຕື່ນມາເຫົ່າງົ້ງໆ.

“ອາຊົ້ງມາກໍດີແລ້ວຢູ່ກິນເຂົ້າງາຍນຳກັນ ເບິ່ງແມ້ຂ້ອຍໄດ້ເປັດມາສອງ

ໂຕບັກໃຫຍ່ພີ້!” ແພງສີເວົ້າຂຶ້ນຢ່າງໜ້າຊື່ນຕາບານໃນເວລາທີ່ພໍເຖົ້າທຽມ
ຍັງຄິ້ວສົນຫົນຫວາຍງົງງວຍຢູ່.
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ວຽງຈັນໃນອະດິດ

;afvyocx' dj;raog0Qk.oxts;aflkf-kf]k;
ຕົກຮອດສະໄໝ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິລາດ ຂຶ້ນຄອງຣາຊສົມບັດ
ແຕ່ປີ ຄ.ສ. 1548 (ພ.ສ. 2091) ຮອດ ຄ.ສ. 1571 (ພ.ສ. 2114)
ພະອົງໄດ້ຍ້າຍນະຄອນຫລວງມາຕັ້ງທີ່ວຽງຈັນ ໃນຄ.ສ. 1560 (ພ.ສ.
2103).
ກ່ອນນີ້ ນະຄອນຫລວງຂອງລາວ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ.
ນະຄອນຫລວງພຣະບາງເອງກ່ອນນີ້ກໍຊື່ວ່າ: ເມືອງຊຽງທອງ ແລະ
“ເມືອງສີສັດຕະນາກຄະນາຫຸດ” ຕາມລຳດັບແຕ່ເດີມມາ ຄັນຕົກຮອດ
ສະໄໝເຈົ້າຫລ້າແສນໄທ ຄ.ສ. 1476 (ພ.ສ. 2019) ຈຶ່ງໄດ້ລົງມາອັນ
ເຊີນເອົາພຣະບາງຂຶ້ນໄປທາງບົກ ເອົາໄປໄວ້ວັດມະໂນລົມ (ວັດມະໂນ
ຊຽງກາງ) ຮອດປີ ຄ.ສ. 1486 (ພ.ສ. 2039) ເຈົ້າວິຊຸນນະຣາຊຂຶ້ນ
ຄອງຣາຊ ໄດ້ອາຣາດທະນາເອົາພຣະບາງຈາກວັດມະໂນຣົໄປໄວ້ຍັງ
ວັດວິຊຸນມະຫາວິຫານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໃນປີຄ.ສ. 1513 (ພ.ສ. 2056)
ເມືອງຊຽງທອງແຕ່ເກົ່າກ່ອນນັ້ນ ຈື່ງປຽ່ນຊື່ມາເປັນນະຄອນຫລວງພຣະ
ບາງແຕ່ບັດນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ເພາະເຫດວ່າ ເປັນນະຄອນຫລວງ ແລະ
ມີພຣະບາງສະຖິດສະຖຽນເປັນມິ່ງຂວັນບ້ານເມືອງຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ.
ສຳລັບວຽງຈັນ, ກ່ອນນີ້ກໍຊື່ວ່າ: ວຽງຄຳ. ຕາມຕຳນານ ພຣະບາງຕົກ
ຮອດສະໄໝ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ໄດ້ຍ້າຍນະຄອນຫລວງ
ຈາກນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ມາສະຖາປະນາເມືອງວຽງຄຳຂຶ້ນເປັນ
ນະຄອນຫລວງໃໝ່ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ໃນເວລານັ້ນວ່າ: ຈັນທະບູຣີສີສັດຕະນາກ
ຄະນາຫຸດ ບາງຕຳນານກໍຮ້ອງວ່າ: ຈັນທະບູຣີສີອ່ວຍລ່ວຍ.
ຈາກນັ້ນ ວັນເວລາຫລາຍຟ້າຫລາຍປີຜ່ານໄປຊື່ຂອງຣາຊທານີເກົ່າ
ກໍປຽ່ນມາເປັນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຊຶ່ງແມ່ນທັງ
ການຕັດ ແລະ ປະສົມໃໝ່, ຄືຕັດເອົາວຽງອອກຈາກວຽງຄຳ, ຕັດເອົາ
ຈັນອອກຈາກຈັນທະບູຣີສີສັດຕະນາກຄະນາຫູດມາປະສົມເຂົ້າກັນເລີຍ
ໄດ້ຄຳໃໝ່ວ່າວຽງຈັນ ແປວ່ານະຄອນຂອງພະຈັນ ຫລື ທານີ ທີ່ປະ
ກອບຂຶ້ນຈາກພະຈັນວັ ນເພັ ງ -ອ່ າ ນໄດ້ ງ່າ ຍຟັ ງ ມ່ ວ ນຫູ ທັນສະໄໝຕະ
ຫລອດເວລາ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຊຶ້ງເຖິງໃຈ.
ບາດນີ້ມາເຂົ້າໃນເລື່ອງຂອງວັດອິນແປງ ກຽ່ວພັນກັບປະຫວັດ
ສາດອີກບັ້ນໜື່ງ. ວັດອິນແປງມີມາແຕ່ກ່ອນເປີງຂອງພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະ
ຫາຣາຊ, ກ່ອນຣາຊການຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາມະຫາຣາຊ ຕັ້ງ
ນານແສນນານເປັນປະຖົມບູລົມ.

34

ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016

ຮູ້ກັນແລ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາມະຫາຣາຊເປັນກະສັດ ທີ່ນັບ
ຖືພຸດທະສາສະໜາແຮງກ້າ ເປັນນັກສະຖາປັດຕະຍະກອນເກັ່ງກາດ
ລືຊາ, ສ້າງພຣະທາດຫລວງເຈດີ, ວັດວາອາຮາມຈົບນັບບໍ່ຖ້ວນ, ສ້າງ
ພະພຸດທະຮູບອົງສັກສິດເຂັດຢ່ຳ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ໃນຈຳນວນນີຂ
້ ໍ
ຍົກເອົາພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ວັດອົງຕື້ ມາບັນຍາຍພໍເປັນສັງເຂບເພາະມີສ່ວນ
ກຽ່ວພັນກັບປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ຊຶ່ງໃນຕອນນີ້ມີພະມ້າແຊກ
ແຊງເຂົ້າມາໃນປີຕຸພູມ.
ທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ໄປນີ້, ມີຂຽນໄວ້ໃນໜັງສືພາສາພະມ້າຊື່ວ່າ: “ຄໍກ່ານ
ປູນຂາວ” ເປັນໜັງສືປະຫວັດສາດຕອນໜື່ງຂອງພະມ້າ ຢູ່ໃນຫໍສະໝຸດ
ແຫ່ງຊາດໃນນະຄອນຢາງກຸ້ງ.
ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຕັ້ງຮ້ານຫໍບູຊາຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວັດ
ອິນແປງ ເພື່ອຫ້າງຫາທຳການຫລໍ່ຫລອມພຣະພຸດທະຮູບທອງສຳຣິດ
ໃຫຍ່ (ພຣະເຈົ້າອົງຕື້ປັດຈຸບັນ) ໃນເວລາທີ່ບັນດານາຍຊ່າງນັກປາດ
ຣາຊຄູຫ້າງຫາປັ້ນຫຸ່ນເຮັດເບົ້າຕັ້ງເຕົາຕຽມຈະຕິດເຕົາຫລໍ່ທອງຢູ່ນັ້ນ
ກອງທັບພະມ້າໄດ້ດັ້ນດອນຊ່ອນປ່າເຂົ້າມາປິດລ້ອມນະຄອນວຽງຈັນ
ໄວ້ຮອບດ້ານ ແລ້ວໄດ້ແຕ່ງຣາຊທູດຖືສານເຂົ້າມາໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄຊຍະ
ເຊດຖາມະຫາຣາຊ ຢູ່ທີ່ນະຫໍໄຊສາລາພິທີໃນວັດອິນແປງ. ສານນັ້ນ,
ແມ່ນສານຍື່ນຄຳຂາດຕໍ່ກະສັດລາວ ໃຈຄວາມສຳຄັນວ່າ:
1. ໃຫ້ກຽມຕົວຕີເສິກກັບເຮົາ ເຮົາຢູ່ນະທີ່ນີ້ລ້ອມວຽງຈັນໄວ້ທຸກ
ດ້ານແລ້ວ
2. ໃຫ້ຍອມມອບຕົວ ແລະ ໃຫ້ເມືອງລາວເປັນເມືອງຂຶ້ນພະມ້າ.
ໃຫ້ເລືອກເອົາຢ່າງໜື່ງ.
ຄັນໄດ້ຮັບສານສະບັບນັ້ນ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ກໍຕົກສະ
ເງີ້ປະຫລາດໃຈຢູ່ພັກໜື່ງ ເພາະເປັນເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດເຖິງແລ້ວ ກໍ
ຈັບສານໄປຍັງພຣະຣາຊວັງຫໍຄຳ ພົບກັບພະມະເຫສີປຶກສາຫາລືກັນ,
ເມື່ອໄດ້ຮັບປັນຍາອັນເປັນຈອມປຣາດໃສແຈ້ງແລ້ວ, ກໍກັບຄືນໄປຍັງ
ຫໍໄຊທີ່ວັດອິນແປງໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ຣາຊທູດພະມ້າວ່າ: ເຮົາກຳລັງສ້າງ
ພຸດທະພູມມະຫາກຸສົນຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຄືຈະຫລໍ່ຫລອມພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ ດ້ວຍ
ທອງສຳຣິດນ້ຳໜັກໜື່ງຕື້. ໄດ້ຫ້າງຫາເຕົາຫລໍ່ເບົ້າຫລອມເຄື່ອງສັກກາ
ຣະບູຊາລຽບລ້ອຍທຸກຢ່າງແລ້ວ ຍັງບໍ່ແມ່ນເວລາຈະຕີເສີກ, ແມ່ນເວລາ
ທີ່ຈະທຳບຸນກຸສົນມະຫາສານເຮົາຈິ່ງ ຂໍເຊີນພວກທ່ານເຂົ້າລວມທຳບຸນ

ກຸສົນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
ຣາຊທູດພະມ້າ ໄດ້ຄຳຕອບກັບໄປລາຍງານໃຫ້ແມ່ທັບພະມ້າຊາບ
ແມ່ທັບພະມ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຣາຊທູດຂອງຕົນສາມຄົນເຂົ້າລວມທຳພິທີ
ຫລໍ່ຫລອມພະເຈົ້າອົງຕື້ຕາມຄຳເຊີນຂອງລາວ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປ
ຕາມແຜນຂອງພຣະຣາຊີນີວາງໃຫ້ທຸກປະການ.
ຮອດເວລາເທທອງທີ່ເປື່ອຍເປັນນ້ຳລົງສູ່ເບົ້າ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະ
ເຊດຖາ ໃຊ້ມືຂອງພຣະອົງຈັບໝໍ້ຕົ້ມທອງທີ່ແດງຢູ່ນັ້ນໂຈມຂຶ້ນເທລົງ
ໃສ່ ເບົ້າໄດ້ສາມເບົ້າ. ແລ້ວພຣະອົງກໍເຊີນຣາຊທູດພະມ້າເຂົ້າພິທີກະ
ທຳ ດັ່ງດຽວກັບເພິ່ນ ທັນທີຣາຊທູດພະມ້າປະຕິເສດ ດ້ວຍຄວາມສະເງີ້
ຢ້ານກົວເພາະເຮັດບໍ່ໄດ້ໄຟຈະເຜົາມື ໄດ້ແຕ່ຍົກມືປະນົມໄຫວ້ພຣະເຈົ້າ
ໄຊຍະເຊດຖາ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງເທທອງຕໍ່ໄປຈົນແລ້ວເສັດເຖີດ.
ພໍພິທີເທທອງແລ້ວເສັດ ທູດພະມ້າກໍລາກັບໄປລາຍງານເຫດ
ການຕໍ່ແມ່ທັບພະມ້າໂດຍລະອຽດ ພາໃຫ້ພະມ້າຕົກສະເງີ້ສະທ້ານຢ້ານ
ກົວອິດທິຣິດຂອງພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ, ພາໃຫ້ເກີດບັນຫາແກ່ພະ
ມ້າວ່າສົມຄວນຈະຍົກທັບຕີວຽງຈັນ ຫລືບໍ່?
ຄັນຕົກຄ່ຳມາໃນມື້ນັ້ນ ທະຫານພະມ້າພ້ອມແມ່ທັບນາຍກອງພາ
ກັນນອນຕາມເວລາ. ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ພ້ອມດ້ວຍແມ່
ທັບນາຍກອງອົງຄະຣັກຊ້າຍ-ຂວາ ເສນາອຳມາດໄດ້ອອກໄປຢຽ້ມທັບ
ພະມ້າ ທີ່ພັກນອນຢູ່ນອກຊານເມືອງວຽງຈັນ. ພຣະອົງໄດ້ຮວຍມົນຄາ
ຖາກ່ອມໃຫ້ທະຫານພະມ້ານອນຫລັບຈົມປິ້ງບໍ່ຮູ້ຕົວທະຫານອົງຄະຣັກ
ຂອງພຣະອົງເຫັນເປັນໂອກາດງາມທີ່ຈະສັງຫານສັດຕູໄດ້ສະບາຍ ກໍ
ພາກັນຖອດດາບອອກຈາກຝັກກຽມພ້ອມຈະຟັນຄໍສັງຫານໃຫ້ແຫລກ
ລານສົມໃຈມັກ-ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກະທຳແກ່ສັດຕູ
ໂດຍເດັດຂາດເພາະຈະເສື່ອມກຽດສັກສີ ແລະ ໄຮ້ສິນທຳ ໃນຍຸດທະ
ສົງຄາມ.
ສະໄໝນັ້ນ, ນິຍົມໃຊ້ເວດມົນກົນຄາຖາ ເພາະປາກົດຜົນເຫັນ
ທັນຕາທັນໃຈ-ມາສະໄໝນີ້ຮ້ອງວ່າພະລັງຈິດ ອຳນາດຈິດ ອັນເກີດຈາກ
ການເຝິກຝົນ ປະຕິບັດຕາມພິທີກຳຕາມແຜນທີ່ພາໄປສູຄວາມສຳເລັດ
ໃນການໃຊ້ອຳນາດຈິດ ສາມາດບັນດານໃຫ້ເກີດອະພິນິຫານ ທີ່ປະ
ຫລາດໜ້າອັດສະຈັນ.
ພຣະອົງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໄປເອົາປູນຂາວມາກອຍໃສ່ນ້ຳ ເຮັດເປັນສີຂາວ
ແລ້ວທາໃສ່ຄໍຫອຍຂອງແມ່ທັບພະມ້າຈຳນວນ 7-8 ຄົນ, ຄັນແລ້ວ
ພະອົງກໍພາຂະບວນຖອຍກັບຄືນສູ່ຣາຊທານີ.
ຕື່ນມື້ເຊົ້າ ທະຫານພະມ້າລຸກຈາກນອນເຫັນຄໍຫອຍແມ່ທັບໃຫຍ່
ກ່ານຂາວ ກໍພາກັນຊິບຊັບຫົວຂວັນທຳນອງຕະຫລົກຢາກຫົວ. ແມ່ທັບ
ຢາກຮ້າຍ, ຖາມຂຶ້ນວ່າຫົວຂວັນຫຍັງ? ຄຳຕອບກໍວ່າ: ຄືວ່າທາເຂົ້າ
ແປ້ງແຕ່ເດິກແທ້? ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ທາເປັນຫຍັງຈິ່ງຄໍຂາວ ສໍ້ສົນໄປມາ
ເລີຍເຫັນຄໍຫອຍແມ່ທັບອີກ 8 ຄົນ, ກ່ານຂາວຄືກັນ, ນຶກວ່າໝູ່ພວກ
ດຽວກັນຢອກຫລິ້ນເລີຍຮ້ອງດ່າໄປ-ສຽງຕອບໂຕ້ທັນທີວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ທາ,
ຖ້າດັ່ງນັ້ນເປັນຫຍັງຄໍຈິ່ງກ່ານຂາວ? ໂສເຫລ້ກັນໄປມາເລີຍມີສຽງໜື່ງ
ບອກວ່າ: ມື້ຄືນນີ້ມີພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ ເຂົ້າມາໃນຄ້າຍນີ້ (ແມ່ນ
ສາຍລັບຂອງລາວປະໄວ້) ພາກັນຕົກໃຈງົງງັນສໍ້ສົນຂຶ້ນທັນທີ. “ຄໍກ່ານ
ປູນຂາວ” ເກີດເປັນປິສນາແກ້ບໍ່ອອກ-ຄຳກ່າວຂານກັນທະວີຂຶ້ນ ແມ່
ທັບ ອາວຸໂສຜູ້ໜື່ງເລີຍອອກປາກວ່າ: ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາ ກ້າເຂົ້າ
ມາໃນຄ້າຍເຮົາ ແຖມຍັງເອົາປູນຂາວກ່ານຄໍເຮົາໄດ້! ເປັນຫຍັງພຣະ
ອົງ ຈຶ່ງບໍ່ຟັນຄໍພວກເຮົາ?
ໃນທີ່ສຸດພະມ້າ ກໍສືບຮູ້ຄວາມຈິງທຸກປະການພາກັນປະຫລາດໃຈ
ທັງງຶດທັງຄິດຄາຣະວະບູຊາຈິດໃຈຂອງພຣະຣາຊາລາວ ຈຶ່ງແຕ່ງຣາຊ
ທູດເຂົ້າໄປຖວາຍຄວາມເຄົາຣົບໄຕ່ຖາມເອົາຄວາມຈິງຈາກພະອົງ.
ເມື່ອໄດ້ຮູ້ຄວາມຈິງແທ້ທຸກປະການແລ້ວ ແມ່ທັບໃຫຍ່ພະມ້າ ຊຶ່ງ
ເປັນກະສັດກໍຕັດສິນໃຈເຂົ້າໄປຖວາຍບັງຄົມສະແດງຄວາມເຄົາຣົບຄາ
ຣະວະກະສັດລາວຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ແລະ ຂໍຜູກມິດໄມຕຣີກັບລາວ.
ໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາປາໄສກັນໄປມາ ຝ່າຍກະສັດພະມ້າ
ໄດ້ຮູ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດ
ຖາ ນັ້ນແມ່ນເກີດຈາກປັນຍາອັນຊານສະຫລາດສຸຂຸມຂອງພຣະຣາຊະ

ເທວີຂອງພຣະອົງເປັນຜູ້ຊີ້ທາງໃຫ້.
ກະສັດພະມ້າຍິ່ງທະວີສັດທາເຊື່ອຖື ແລະ ຄາຣະວະບູຊາພຣະ
ຣາຊີນີລາວເປັນຮ້ອຍເທື່ອແສນທີ ຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ອະນຸຍາດຂົນເອົາຫີນ
ພູມາສ້າງອະນຸສອນໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກ (ຮູບຄວັດດ້ວຍຫີນພູຂອງພຣະ
ຣາຊີນີອົງນີ້ຍັງມີຢູ່ດ້ານໃນຫລັງສິມວັດອິນແປງ ເອື່ອຍຕິດຝາສິມຢູ່ຈົນ
ຮອດບັດນີ້) ຫີນພູທີ່ເຫລືອຍັງໄດ້ເອົາຄວັດຮູບມອມ (ສິງໂຕ) ສອງໂຕ
ຕັ້ງ ຢູ່ໜ້າປະຕູເຂົ້າສິມດ້ານໜ້າຊ້າຍຂວາ ແລະ ຫີນອີກສອງປ່ຽງທີ່
ເຫລືອ ໃຊ້ກໍຍັງຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າສິມເຫັນໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນນີ້.
ແມ່ນຍຸກສະໄໝໜື່ງ ທີ່ລາວທັງສອງເພດມີປຣີຊາສາມາດສ້າງສັດຕູ
ໃຫ້ກາຍມາເປັນມິດໄດ້ຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ, ສ່ວນພະເຈົ້າໃຫຍ່ອົງຕື້ເມື່ອ
ຫລໍ່ຫລອມຂັດສີສວຍງາມ ແລ້ວພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາມະຫາຣາຊ ກໍ
ໄດ້ສ້າງສິມໃໝ່ໃສ່ ແລະ ເປັນວັດໃຫຍ່ວັດຫລວງ ແຕ່ນັ້ນມາໃຫ້ຊື່ວ່າ
ວັດອົງຕື້ຮອດປັດຈຸບັນນີ້.
ເຫັນໄດ້ວ່າວັດອິນແປງກຽ່ວພັນກັບປະຫວັດສາດຊາດລາວ ສອງ
ສະໄໝໆຕົ້ນແມ່ນໃນເປີງພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາຣາຊ ຄ.ສ. 1353 (ພ.ສ
1896) ໄດ້ນຳເອົາພຣະບາງຈາກປະເທດຂະເໝນມາໄວ້ວັດອິນແປງ
ຊຶ່ງວັດອິນແປງມີຢູ່ກ່ອນແລ້ວຫລາຍຮ້ອຍປີ ອາດເປັນພັນປີກໍໄດ້. ຖ້າ
ຈະນັ ບ ຈາກເວລາທີ່ ພ ຣະບໍ ຣົ ມ ສາຣິ ຣີ ກ ກະທາດຂອງພຣະພຸ ດ ທະອົ ງ
ໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາຢູ່ໃນພະທາດຫລວງແຕ່ປີກ່ອນ ຄ.ສ. 307 (ພ.ສ
236)
ເປັນຕົ້ນມາຮອດປາງພະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມກໍເປັນເວລາດົນນານເຖິງ
1660 ປີ ໃນໄລຍະເວລາ 1660 ປີນີ້, ວັດອິນແປງຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີໃດ
ຍັງຫາຫລັກຖານບໍ່ໄດ້.
ສະໄໝທີ່ສອງ ແມ່ນຢູ່ໃນປາງ ພຣະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາມະຫາ
ຣາຊ ຄ.ສ 1562 (ພ.ສ 2105) ທີ່ໄດ້ທຳພິທີຫລໍ່ພຣະເຈົ້າໃຫຍ່ອົງຕື້
ຢູ່ວັດອິນແປງ ລຸນຫລັງຈາກສະໄໝພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ 209 ປີ, ກະສັດ
ພະມ້າ ໄດ້ສ້າງອະນຸສອນຄວັດຫີນພູຂອງພຣະຣາຊີນີລາວ ໄວ້ທີ່ວັດ
ອິນແປງເປັນຫລັກຖານພິສູດ.
ສະນັ້ນ, ວັດອິນແປງຈິ່ງເປັນວັດເກົ່າແກ່ຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງມາເປັນ
ເວລານານນັບພັນປີກວ່າ ເປັນວັດສຳຄັນກຽ່ວພັນເຂົ້າໃນປະຫວັດສາດ
ຊາດລາວ ເປັນວັດທີ່ເປັນອະນຸສອນແຫ່ງຄວາມຫລັງອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງ
ຊາດ ເປັນວັດທີ່ສັກສິດເຂັດຢຳ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສັກກາຣະບູຊາເຄົາ
ຣົບນົບນອບຈິງຈັງ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາບູຣະນະສ້ອມແປງໄວ້
ໃຫ້ງົດງາມເປັນທີ່ເຊີດໜ້າຊູຕາ ເປັນທີ່ພັກຜ່ອນຫາຄວາມສະຫງົບ ໄຮ້
ກັງວົນ ເປັນສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດສືບຕໍ່ໄປບໍ່ຮູ້ສິ້ນສຸດ.
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ເລື່ອງຕະຫລົກຂອງຕ່າງປະເທດບົດໜຶ່ງ ເວົ້າເຖິງການປະທ້ວງ
ຄັ້ງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ.
ພະນັກງານທຸກຂັ້ນທຸກຖານະພາກັນໄປຊຸມ
ນຸ ມ ກັ ນ ຢູ່ ຕໍ່ ໜ້ າ ທຳນຽບປະທານາທິ ບໍ ດີ ເ ພື່ ອ ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ເ ລື່ ອ ນ
ຊັ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າພວກຕົນເຮັດວຽກມາເປັນຊາວ-ສາມສິບປີ ແຕ່
ກໍຍັງຢູ່ຊັ້ນຕຳແໜ່ງເກົ່າ ແປ໋ດໆ. ການປະທ້ວງຢ່າງເຂົ້າມື້ທີເຈັດ
ທ່ າ ນປະທານາທິ ບໍ ດີ ທົ ນ ບໍ່ ໄ ດ້ ຈຶ່ ງ ອອກມາພົ ບ ກັ ບ ເຫລົ່ າ ນັ ກ ປະ
ທ້ວງ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກປະທ້ວງມີຄວາມອົດທົນ, ໃຫ້ເອົາ
ທ່ານ ເປັນຕົວຢ່າງ. ທ່ານກ່າວຜ່ານໂທລະໂຄ່ງສຽງດັງວ່າ:
“ເອົາຕົວຢ່າງຂ້າພະເຈົ້ານີ້... ເປັນປະທານາທິບໍດີມາ ໄດ້ເກືອບ
ສາມສິບປີແລ້ວກໍຍັງອົດທົນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເກົ່າ, ບໍ່ເຄີຍວ່າຊິຮ້ອນ
ຊິເຄືອງເຮັດປະທ້ວງຂໍຂຶ້ນຊັ້ນຄືພວກເຈົ້າ!!!”

ຫລັງຈາກມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ວ່າເຂົາຖືກເລືອກເປັນ
ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ, ອາວເຈື່ອນກໍຟ້າວໂທໄປຫານາງເມຍຈອມຂີ້ຫຶງຢູ່ເຮືອນ
ວ່າ:
“ໄຊໂຍ! ຂ້ອຍໄດ້ຄະແນນຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງແລ້ວໃດ, ດຽວນີ້
ຂ້ອຍເປັນຜູ້ແທນ, ຊິມີວຽກຫລາຍເພາະຕ້ອງໄດ້ລົງພົບປະ ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດ
ເລືອກຕັ້ງເປັນປະຈຳ, ເຈົ້າຢ່າຈົ່ມຢ່າວ່າຄືເກົ່າອີກໃດ, ຮູ້ບໍ, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ
ຜູ້ແທນຄົນໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບພົນລະເມືອງຮອດ 50 ພັນຄົນພຸ້ນໃດ? ” ເວົ້າ
ແລ້ວອາວເຈື່ອນ ກໍລໍຖ້າຟັງຄວາມຍິນດີຈາກຝ່າຍເມຍ ແຕ່ສຽງທີ່ໄຕ່ມາຈາກ
ສົ້ນສາຍເບື້ອງນັ້ນ ຖາມວ່າ:
“ອັ່ນໃນຈຳນວນ 50 ພັນຄົນເຈົ້າວ່າຫັ້ນ ມີຜູ່ສາວຈັກຄົນ? ມີແມ່ຮ້າງ
ນາງໝ້າຍຈັກຄົນ? ບອກມາ ດຽວນີ້! ຊ້າຕາຍ!”
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ສາວໄວເຫີ່ມ ນ້ຳໜັກໂຕເກືອບ 100 ກິໂລ ກິນບໍ່ໄດ້ນອນບໍ່ຫລັບ
ເພາະກັງວົນນຳແຕ່ຮູບຮ່າງທີ່ອ້ວນທ້ວນສົມບູນ.
ສຸດທ້າຍກໍມີຜູ້
ຫວັງດີແນະນຳໃຫ້ເຂົາໄປພົບທ່ານໝໍພິເສດ ທີ່ຊຳນານເລື່ອງຫລຸດ
ຄວາມຕຸ້ຍ. ສາວ “ໄວທີນ” ແຕ່ບໍ່ໜ້າກິນຄົນນີ້ຮີບຈ້ອນເຂົ້າຄລີນິກ
ໄວປານລີງ. ນາງເລົ່າອາການທຸກຢ່າງ ໃຫ້ທ່ານໝໍຟັງ ແລະ ສຸດ
ທ້າຍກໍໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳວ່າ:
“ໃຫ້ນ້ອງປົດສາຍສ້ອຍ, ຕ້າງ, ປະຫລັກແຂນອອກ, ເຊົາໃສ່
ສາຍແອວຄຳໜັກ 20 ບາດ ແລ້ວນ້ຳໜັກນ້ອງຈະຫລຸດລົງ 10 ກິ
ໂລ, ຖັດຈາກນັ້ນໃຫ້ຢຸດເຂົ້າແປ້ງນ້ຳແດງ ແລະ ລິບສະຕິກ ແລ້ວ
ນ້ຳໜັກກະຫລຸດລົງຕື່ມອີກ 5 ກິໂລ !”

ອັນນີ້ກໍແມ່ນເລື່ອງໂຈນໃຈກ້າມືກາວ ປຸ້ນຮ້ານຄຳຍາມຕາ
ເວັນທ່ຽງຟ້າ ໂດຍບໍ່ກົວເກງກົດໝາຍບ້ານເມືອງ, ບໍ່ກົວເກງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຈັກດີ້. ແຕ່ການກະທຳຂອງເຂົາ ກໍບໍ່ລອດກັບມືເຈົ້າໜ້າທີ່
ຕຳຫລວດ.
ຢູ່ສານຕັດສິນໂທດຂອງເຂົາ, ຜູ້ພິພາກສາຕັ້ງຄຳຖາມທຳອິດ
ຂຶ້ນວ່າ:
“ເຈົ້າກໍເປັນຊາຍເອິກສາມສອກ, ແຄ່ງຂາຫູຕາດີ ເຫດໃດຈຶ່ງ
ມີຈິດໃຈອຳມະຫິດຄິດຫາປຸ້ນຫາລັກເຂົາກິນ, ເຈົ້າກ້າຮອດປຸ້ນຮ້ານ
ຄຳຍາມກາງເວັນໂທ້ໂລ້... ແດດທ່ຽງຟ້າ ເຈົ້າບໍ່ກົວເກງກົດໝາຍ
ບໍ?”. ໂຈນຕອບວ່າ: “ຂ້ານ້ອຍປຸ້ນຮ້ານຄຳຕອນກາງເວັນນັ້ນ ກໍ
ເພາະວ່າມັນມີແສງສະຫວ່າງແຈ້ງດີ, ປຸ້ນກາງຄືນມັນມືດ!”
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ຊົ່ວວ່າງານລ້ຽງວັນແຕ່ງຈະສິ້ນສຸດລົງ ຄູ່ສ້າງຄອບຄົວໃໝ່ກໍອ່ອນ
ແອດແລດ; ກຳລັງວັງຊາທີ່ຈະບິແບ່ງໃຫ້ກັນໃນຄືນເຂົ້າໃໝ່ປາມັນນັ້ນບໍ່ເຫລືອ
ພໍເມັດ. ຊິເຮັດແນວໃດນໍ? ຄືຊິມາພາດໂອກາດດີໆແບບນີ້. ເພື່ອຫາວິທີແກ້,
ທັງສອງກໍເລີຍນອນກອດກັນ ແລະ ເວົ້າອອດອ້ອນວອນຮັກນຳກັນ:
ຝ່າຍຊາຍ: “ອ້າຍຊິເປັນຜົວແກ້ວ…”
ຝ່າຍຍິງ: “ນ້ອງຊິເປັນເມຍທິບ…”
ຝ່າຍຊາຍ: “ອ້າຍເປັນຄົນຫຍິບ”
ຝ່າຍຍິງ: “ນ້ອງຊິເປັນຄົນແສ່ວ”
ຝ່າຍຊາຍ: ”ອ້າຍຊິເປັນຜູ້ແຈ້ວ”
ຝ່າຍຍິງ: “ນ້ອງຊິເປັນຄົນພາຍ”
ຝ່າຍຊາຍ: ”ອ້າຍຊິເປັນຄົນຈ່າຍ….”
ຝ່າຍຍິງ: ”ນ້ອງສິເປັນຄົນຊອກເງິນ… ຕາຍໆບໍ່ແມ່ນເນີ…
ຫລົງໆເວົ້າຊື່ໆໃດ!!”

ລູກສາວຄອດລູກອອກມາ ໄດ້ເດັກຊາຍທີ່ໜ້າຮັກ, ແມ່ເຖົ້າ
ດີໃຈຟ້າວອູ້ມເອົາຫລານຊາຍໄປອ້າງລູກເຂີຍ:
ແມ່ເຖົ້າ: ໂທ...ລູກເຂີຍ! ໜ້າຕາຂອງບັກນ້ອຍນີ້ ຈັ່ງແມ່ນຄື
ລູກເຂີຍບໍ່ມີຜິດຫຍັງເລີຍຄືກັບພໍ່ປານກັບແຕ້ມເອົາໂລດ.
ແຕ່ລູກເຂີຍພັດຕອບແມ່ເຖົ້າວ່າ: ບໍ່ດອກແມ່ ລູກເຫັນວ່າໜ້
າຕາຂອງມັນຄືກັບໝູ່ຄູ່ຂອງລູກຄົນໜຶ່ງນັ້ນຫລາຍກວ່າ.
ແມ່ເຖົ້າ: ງົງ...ງົງ...ງົງ...
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ພວກເຮົາ ມີລະບຽບການຄວບຄຸມລົດບັນທຸກ, ການຂົນຍ້າຍວັດຖຸສິ່ງ
ຂອງຕ່າງໆຕາມເສັ້ນທາງຫລວງ ແຕ່ພາບຄືເຫັນໃນຮູບແຕ້ມປະກອບນີ້ ກໍຍັງ
ມີໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຫລາຍຄັ້ງກໍພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸທີ່ບັນທຸກທີ່
ຍາວ-ໃຫຍ່ເກີນຂະໜາດໄປເກາະເອົາສາຍໄຟ, ປ້າຍແຄມທາງ ຫລື ຂັດຂວາງ
ການຈະລາຈອນ. ຕາມທຳມະດາ ແລ້ວການບັນທຸກດິນ-ຫີນນັ້ນລົດບັນທຸກ
ຕ້ອງມີແພປົກຫຸ້ມຄັກແນ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຕົກເຮ່ຍ ສ້າງສະພາບເກະກະຕາມ
ເສັ້ນທາງ. ຖ້າບັນທຸກວັດຖຸທີ່ຍາວຍື່ນກາຍລົດກໍຕ້ອງມີເຄື່ອງໝາຍຜູກຕິດເພື່ອ
ໃຫ້ລົດຄັນອື່ນ ຫລື ຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງມີສະຕິລະວັງໄພໄວ້ແຕ່ຫົວທີ.
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“ປອດໄພໄວ້ກ່ອນ’’ ຄຳຂວັນເຕືອນສະຕິປະໂຫຍກນີ້ພວກເຮົາມັກເຫັນຕາມ
ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຕາມສູນບັນຊາດ້ານເຕັກນິກ, ການໄຟຟ້າ ກໍຄືການຊ່າງ.
ວ່າກັນວ່າຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄວາມສະຫວັດດີພາບ
ຂອງຄົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນມາລະຍາດລວມ ຂອງບ້ານເມືອງ,
ສະແດງເຖິງການເຄັ່ງລະບຽບກົດໝາຍຂອງຄົນໃນຊາດ. ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ມີຂ່າ
ວວ່າຄົນຕ່າງປະເທດຜູ້ໜຶ່ງຖືກສິ່ງຂອງຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ລົ່ນລົງ ທັບເຖິ
ງຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ນຳສົ່ງໂຮງໝໍດ່ວນ. ຂ່າວນີ້ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນເລີຍ ສຳລັບເປົ້າໝາຍ
ດຶງດູດນັກທ່ອງທຽ່ວ ຂໍຢ່າຖືວ່າເປັນເລື່ອງເລັກເລື່ອງນ້ອຍ. ໃຫ້ເບິ່ງຮູບພາບ
ປະກອບນີ້ແລ້ວ ສົມທຽບເລື່ອງຄວາມປອດໄພລະຫ່ວາງສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ທີ່ມີ
ການຄວບຄຸມບ່ອນກໍ່ສ້າງກັບປ່ອຍປະລະເລີຍ, ມີຂອງຕົກລົ່ນລົງມາ ເຊິ່ງເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ກາຍໄປມາ.
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ໄພອັນຕະລາຍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກໂອກາດຖ້າພວກ
ເຮົາຫາກຂາດສະຕິ ເຊັ່ນ: ການລອຍວ່າວ, ກິລາມວນຊົນ ທີ່
ມີມາແຕ່ບູຮານນະການນັ້ນ ກໍອາດສ້າງຄວາມສ່ຽງ ນາໆປະ
ການໄດ້ ເຊັ່ນ: ວ່າວອາດປິວໄປເກາະສາຍໄຟຟ້າ ຫລື ສິ່ງ
ກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນການປ່ອຍໂຄມໄຟລອຍຟ້າໃນປາງ
ບຸນຕ່າງໆ ກໍອາດພາໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຕາມສະຖານທີ່ໃກ້ໆກັບເດີ່ນບິນ ເພາະໂຄມໄຟ ຫລື ວ່າວ
ອາດຖືກດູດເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກຍົນກໍເປັນໄດ້. ສະນັ້ນ ການ
ປ່ອຍວ່າວໃນຕົວເມືອງຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຄວບຄຸມ
ອີຫລີຈຶ່ງຈະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ ເວລາ
ຊັກເຊືອກວ່າວນັ້ນເດັກໆອາດເພີດເພີນເກີນໄປຈົນລືມເບິ່ງ
ເສັ້ນທາງກໍໄດ້.

lyj’mujz6j.spj,ad9tco,dkjp
ນິໄສມັກງ່າຍປ່ອຍປະລູກເຕົ້າທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄວໄຮ້ດຽງສາຢູ່ກັບລົດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ລົດຈັກ ຫລື ລົດໃຫຍ່ ກໍຕາມລ້ວນແຕ່ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ ເປັນພໍ່ແມ່ກໍຄື
ຜູ້ປົກຄອງຂາດສະຕິ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງເດັກນ້ອຍ
ເລິກ ໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄືຂາດຄຸນສົມບັດຂອງ ຄວາມເປັນພໍ່ແມ່ເປັນການປະພຶດ ທີ່ບໍ່
ສົມກັບຖານະພໍ່ແມ່. ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ການປະພຶດແບບນີ້ຈະຕ້ອງຖືກທາງການບ້ານ
ເມືອງຕັກເຕືອນ ແລະ ລົງວິໄນຢ່າງແນ່ນອນ.
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ສິລະປະ-ບັນເທິງ
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ລາງວັນສິນໄຊ ເປັນລາງວັນອັນດີເດັ່ນທີ່ມອບໃຫ້ກັບນັກຂຽນ-ນັກກະວີ ທີ່ສົ່ງ
ຜົນງານເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 3 ປະເພດຄື: ນະວະນິຍາຍ,
ເລື່ອງສັ້ນ ແລະ ກະວີ ເຊິ່ງລາງວັນດັ່ງກາວຈັດຂຶ້ນໂດຍ ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະຊວງຖະ
ແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ພິທີມອບລາງວັນສິນໄຊ ປະຈຳປີ 2015 ມີຄວາມຫລ້າຊ້າມາແດ່ ແຕ່ກໍໄດ້
ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ເຊິ່ງພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2016
ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຮ້ານອາຫານດາວວຽງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າ
ຮ່ວມເປັນກຽດຂອງທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ
ຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າກົມ,
ຮອງກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບັນດາສິລະປິນແຫ່ງຊາດ, ສິລະປິນດີເດັ່ນ ສາຂາວັນນະກໍາ,
ນັກຂຽນ, ນັກກະວີ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ວາລະສານ ວັນນະສິນ ໄດ້ປະກາດຮັບບົດແຂ່ງຂັນລາງວັນສິນໄຊ ປະຈຳປີ
2015 ແຕ່ວັນທີ 30 /07/2015 ແລະ ປິດຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ
22/12/2015 ແລະມີຜູ້ສົ່ງບົດເຂົ້າແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 245 ບົດ ໃນນັ້ນ, ແບ່ງອອກ
ເປັນ ເລື່ອງສັ້ນ 87 ເລື່ອງ, ກະວີ 158 ບົດ ແລະບົດນະວະນິຍາຍ 9 ເລື່ອງ,
ຈາກການຄັດເລືອກຂອງຄະນະກໍາມະການ: ເລື່ອງສັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮອບມີ 26 ເລື່ອງ,
ກະວີ 55 ບົດ ແລະ ນະວະນິຍາຍ 4 ເລື່ອງ, ຜ່ານການຕັດສິນເຫັນວ່າບົດທີ່ໄດ້
ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດ ແລະ ລາງວັນຊົມເຊີຍໃນແຕ່ລະປະເພດມີຄື:
- ປະເພດ: ນະວະນິຍາຍ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ເລື່ອງ: “ເມື່ອເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້”
ຂຽນໂດຍ: ນ້ອຍ ດອກກະເດົາ ໄດ້ຮັບໃບກຽດຕິຄຸນລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ລັດຖະມົນ
ຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມດ້ວຍ
ເງິນສົດ 4.000.000 ກີບ
- ປະເພດເລື່ອງສັ້ນ: ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ເລື່ອງ: ”ນາຮົກຂຸມທໍາອິດ” ຂຽນ
ໂດຍ: ອາໂນລາດ ພິມໂວຫານ ໄດ້ຮັບໃບກຽດຕິຄຸນລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ລັດຖະ
ມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມດ້ວຍ
ເງິນສົດ 3.000.000 ກີບ
- ປະເພດບົດກະວີ: ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ເລື່ອງ “ໄປຢາມຍ່າໄດ້ຫຍັງມານໍາ” ຂຽນ
ໂດຍ: ແກ້ວບຸນພັນ ແກ້ວປະກາຍສິດ ໄດ້ຮັບໃບກຽດຕິຄຸນລົງນາມໂດຍ ທ່ານ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,
ພ້ອມດ້ວຍເງິນສົດ 2.500.000 ກີບ
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ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບົດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຊົມເຊີຍຄື: ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 800.000
ກີບເທົ່າກັນ ພ້ອມໃບຢັ້ງ ຢືນໃນແຕ່ລະປະເພດອີກເຊັ່ນກັນ:
- ລາງວັນຊົມເຊີຍປະເພດນະວະນິຍາຍໄດ້ແກ່ເລື່ອງ “ປັດສະຍາຜ້າເຫລືອງ”
ຊຽນໂດຍ: ຂ.ຂັນຕິໄຊ
- ລາງວັນຊົມເຊີຍປະເພດເລື່ອງສັ້ນ ມີ 5 ລາງວັນ 5 ເລື່ອງຄື:
- ເລື່ອງ “ປາຍທາງຮັກ” ຂຽນໂດຍ: ຂັນຄໍາ
- ເລື່ອງ “ຄິດຮອດສາວຄູ” ຂຽນໂດຍ: ບົວລາ ກຸມພົນ (ດອກບົວ ເມືອງວັງ)
- ເລື່ອງ “ເລື່ອງຂອງຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນັ້ນ” ຂຽນໂດຍ: ນ້ອຍ ວະຊຸລະດາ
- ເລື່ອງ “ຈົດໝາຍເກົ່າ” ຂຽນໂດຍ: ທອງພັນ ແກ້ວພວງພັນ
- ເລື່ອງ “ຂອງຂວັນວັນເກີດແມ່” ຂຽນໂດຍ: ປັນຍາ ຈັນທະວົງ
- ປະເພດກະວີ ມີ 5 ລາງວັນ 5 ບົດຄື:
- “ສຽງແຄນລາວ” ໂດຍ: ພຣະ ໄພວັນ ມາລາວົງ (ລູກດອນກະເດັນ)
- “ສາຍນ້ຳ, ຜືນດິນ, ຜືນປ່າ ແລະ ຊີວິດ” ໂດຍ: ພຣະ ວາລຸດ ລາວັນ (ລາ
ວັນ ແດນສອງຄອນ)
- “ກ້າວເດີນສູ່ເສັ້ນໄຊ ໄປຕາມທວນໄຟຂອງພັກ” ໂດຍ: ຊາຍຄໍາ ຈໍາປາອຸທຸມ
- “ຈຳປາລາວເໝືອນດາວຄູ່ເດືອນ” ໂດຍ: ທອງພັນ ແກ້ວພວງພັນ
- “ເລືອດລາວພັນເຂົ້າໜຽວ” ໂດຍ: ພຣະ ຄໍາພຸດ ເທບພະນົມ
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ງານເທດສະການປະກວດຮູບເງົາສັ້ນ ພາຍໃຕ້ຊື່ ວຽງຈັນນານ (Vientianale) ປະຈຳປີ 2016 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍທິມງານ Lao New Wave ຮ່ວມ
ກັບກົມຮູບເງົາ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ໄດ້
ສໍາເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ ແລະ ເປັນປີທີ່ມີນັກສ້າງຮູບເງົາສົ່ງຜົນງານເຂົ້າແຂ່ງ
ຂັນຫລາຍທີ່ສຸດ ອີກທັງເປັນປີທຳອິດທີ່ທາງຜູ້ຈັດບໍ່ມີການກຳນົດຫົວຂໍ້ ເຊິ່ງກໍ
ເໝືອນກັບວ່າເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກສ້າງຮູບເງົາໄດ້ໃຊ້ຈິນຕະນາການ
ໃນການສ້າງຮູບເງົາຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອສົ່ງເຂົ້່າຮ່ວມ.
ຈາກການສະຫລຸບຂອງຄະນະກຳມະການ ປີນີ້ມີຮູບເງົາສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງ
ຂັນເຖິງ 39 ເລື່ອງ ຈາກນັກສ້າງຮູບເງົາໜຸ່ມນ້ອຍ, ທັງອາຊີບ ແລະ ສະໝັກ
ຫລິ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ປະກາດຮັບຮູບເງົາເຂົ້າຮ່ວມມາແຕ່ຕົ້ນປີ, ມາຮອດວັນ
ທີ 13 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາຈຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດຜົນຮູບເງົາທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຈັດ
ພິທີຮັບລາງວັນ ເຊິ່ງພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີຮູບເງົາ
ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:
- ລາງວັນທີ 1: ເລື່ອງ ”ຂາດສະຕິ” ໂດຍ: ສໍາມະເນນ ບົວສີ.
- ລາງວັນທີ 2: ເລື່ອງ “ສິ້ນຜືນສຸດທ້າຍ” ໂດຍ: ນາງ ມິດປະຊາ ສິດທິປັນ
ຍາ.
- ລາງວັນທີ 3: ເລື່ອງ “ຕົບຍຸງ” ໂດຍ: ທ້າວ ສຸກຖາວອນ ປັນຍາພອນ.
ແລະ ເລື່ອງ “ຢ່າບອກຂ້ອຍວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສົມບູນແບບ” ໂດຍ: ນາງ
ໂສພີ ວົງຄໍາຊາວ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີລາງວັນພິເສດຈາກທາງທີມງານ Lao New Wave
ອີກເຊັ່ນ:
- ລາງວັນບົດຮູບເງົາດີເດັ່ນ: ເລື່ອງ “The Office” (ຫ້ອງການ) ໂດຍ:
ທ້າວ ສຸພາລັກ ແກ້ວມະນີກອນ.
- ລາງວັນຜູ້ກຳກັບການສະແດງດີເດັ່ນ: ເລື່ອງ “ ສໍາມະເນນນ້ອຍ” ໂດຍ:
ທ້າວ ຫັດສະດີ ອຸທາທິບ.
ເລື່ອງ “ທາງເລືອກ” ໂດຍ: ທ້າວ ປອງພອນ ລໍາມັງກຸນ.
- ລາງວັນເຕັກນິກການຖ່າຍທຳດີເດັ່ນ: ເລື່ອງ “300 ວິນາທີ” ໂດຍ: ທ້າວ
ປະລິນຍາ ໄຊຍະມົງຄຸນ.
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“ ຢວນຢົ່ງອີ້” ແລະ “ຈາງຈື້ຫລິນ” ແມ່ນ 2 ນັກສະແດງຊາວຮົງກົງທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນທົ່ວ
ເອເຊຍ, ເຂົາທັງສອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກິນນຳກັນແບບຜົວ-ເມຍ ມາແລ້ວກວ່າ 20 ປີ ແລະ ຈົດທະບຽນ
ສົມຣົດກັນມາແລ້ວ 15 ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດພິທີແຕ່ງດອງຢ່າງເປັນທາງການເລີຍ... ແຕ່ເມື່ອທັງຄູ່
ໄດ້ເດີນທາງມາປະເທດລາວເພື່ອຖ່າຍທຳ ລາຍການໂທລະພາບທີ່ມີຊື່ວ່າ “Having You in My
Life “ ຂອງສະຖານີໂທລະພາບ “Zhejiang Satellite TV “ ເຊິ່ງການໄດ້ມາເຫັນປະເທດລາວ
ຂອງທັງຄູ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ມາເຫັນປະເພນີການແຕ່ງດອງແບບ
ລາວເຮົາ ເຊິ່ງດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ຄືດັ່ງກ່າວເລີຍເຮັດໃຫ້ທັງສອງຕັດສິນໃຈປະສານກັບທາງ
ການລາວ ເພື່ອຂໍຈັດພິທີແຕ່ງດອງຕາມແບບປະເພນີຂອງລາວ ເຊິ່ງພິທີໄດ້ມີຂຶ້ນເມື່ອຕົ້ນເດືອນ ມີ
ນາ 2016 ຜ່ານມານີ້ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
“ຢວນຢົ່ງອີ້” ປັດຈຸບັນອາຍຸ 44 ປີແລ້ວ ນາງກ່າວວ່າທີ່ຜ່ານມາຕົນເອງກັບສາມີຄຶດຄືກັນວ່າ ການ
ເຂົ້າພິທີວິວາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງສຳຄັນໃຫຍ່ໂຕຫຍັງ ຂໍພຽງຄົນສອງຄົນມີຄວາມຮັກ, ສັດຊື່ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ, ການຕັດສິນໃຈຮ່ວມທາງຊີວິດສິ່ງທີ່ທຸກຄົນໃຫ້ການຍອມຮັບກໍຄືກາຈົດທະບຽນ
ສົມຣົດຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ ກໍຄຶດວ່າເປັນການພຽງພໍແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຜ່ານມາພາຍຫລັງຈົດທະບຽນກັນ
ແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີງານສະຫລອງຫຍັງເລີຍ ແມ່ນແຕ່ການຖ່າຍຮູບແຕ່ງດອງກໍບໍ່ໄດ້ຖ່າຍເລີຍ... ແຕ່
ເມື່ອໄດ້ມາປະເທດລາວ ແລະ ໄດ້ມາເຫັນພິທີແຕ່ງດອງແບບວັດທະນະທຳຮີດຄອງຂອງລາວ ກໍຮູ້
ສຶກວ່າມັນງົດງາມໜ້າຮັກ-ໜ້າປະທັບໃຈ, ຈົນເຮັດໃຫ້ທັງສອງອົດບໍ່ໄດ້ ແລະ ຢາກຈັດງານແບບ
ນີ້ຂຶ້ນມາທັນທີ ແລະ ເມື່ອໄດ້ເປັນຝ່າຍເຂົ້າໄປນັ່ງໃນພິທີໃນນາມເຈົ້າບ່າວ-ເຈົ້າສາວ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນ
ສິ່ງທີ່ງົດງາມ ແລະ ປະທັບໃຈເປັນທີ່ສຸດ ແລະ ຮູບຖ່າຍໃນຊຸດແຕ່ງດອງແບບລາວໆນີ້ກໍໄດ້ເປັນ
ຮູບ ໃບທຳອິດທີ່ໄດ້ຖ່າຍ ເຊິ່ງຈະເປັນການເກັບຄວາມປະທັບໃຈນີ້ໄປຕາບເທົ່ານິຣັນ”… ນັກສະແດງ
ສາວ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນພາຍຫລັງແລ້ວພິທີດ້ວຍໃບໜ້າທີ່ສົຊື່ນແຈ່ມໃສ.
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ຖ້າເວົ້າເຖິງລາງວັນໃນວົງການຮູບເງົາແລ້ວ ລາງວັນ
”ອອສກ້າ” ຖືວ່າເປັນລາງວັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະເປັນທີ່ໝາຍ
ປອງຂອງຄົນໃນວົງການຮູບເງົາໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະ
ແລ້ວກໍແມ່ນບັນດານັກສະ ແດງ ເຊິງ່ ລາງວັນນີຖ
້ ວ
ື າ່ ເປັນການ
ຮັບປະກັນສີມືການສະແດງໃນລະດັບໂລກ.
ງານປະກາດຜົນລາງວັນ “ອອສກ້າ” ຄັ້ງທີ 88 ປະຈຳປີ
2016 ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ໂຮງລະຄອນ Dolby Theatre ໃນ
ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ລັດແຄລີຟໍຣເນຍ ສະຫະລັດອາ
ເມລິກາ ເມື່ອວັນອາທິດທີ 28 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈັດ
ໂດຍສະຖາບັນສິລະປະ ແລະ ວິຊາການທາງຮູບເງົາສະຫະ
ລັດອາເມລິກາ (AMPAS) ຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ເຂົ້າຊິງລາງວັນ
ຫລາຍສາຂາທີ່ສຸດໃນປີນີ້ຄື The Revenant ເຊິ່ງບອກ
ເລົ່າເລື້ອງລາວຂອງພານປ່າຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກໝູ່ຫັກຫລັງ ແລະ
ຕ້ອງການລ້າງແຄ້ນ ຮູບເງົາເລື້ອງນີ້ໄດ້ຮັບການສະເໜີເຂົ້າ
ຊິງເຖິງ 12 ສາຂາ, ຕາມມາດ້ວຍຮູບເງົາທີ່ໄດ້ຄໍາຍ້ອງຍໍ
ຈາກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຫລາຍຄືເລື່ອງ Mad Max: Fury
Road ເຂົ້າຊິງ 10 ສາຂາ, ຂະນະທີ່ເລື່ອງ The Martian ເຂົ້າຊິງ 7 ສາຂາ, ສ່ວນ Bridge of Spies, Carol ແລະ Spotlight ເຂົ້າຊິງ 6 ສາຂາ.
ຈາກການປະກາດຜົນລາງວັນໂຕຈິງປາກົດວ່າຮູບ
ເງົາເລື່ອງ Mad Max: Fury Road ຄວ້າລາງວັນ
ມາໄດ້ທັງໝົດ 6 ລາງວັນ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຮູບເງົາເລື້ອງ
ອື່ນໆ ທີ່ຄວ້າລາງວັນໄດ້ອີກເຊັ່ນ: Spotlight, Inside
Out ເປັນຕົ້ນ, ສ່ວນ The Revenant ຊຶ່ງນໍາສະແດງໂດຍ
ລີໂອນາຣ໌ໂດ ດີຄາປຣີໂອ ເຊິ່ງເປັນຮູບເງົາທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າ
ຊິງຫລາຍທີ່ສຸດຄື 12 ລາງວັນນັ້ນພັດຄວ້າມາໄດ້ພຽງ 3
ລາງ ວັນ ແລະ ລີໂອນາຣ໌ໂດ ດີຄາປຣີໂອ ເປັນນັກສະແດງ
ທີ່ ໃ ຜໆກໍ ມີ ໃ ຈຈົ ດ ຈໍ່ ໃ ຫ້ ໄ ດ້ ຮັ ບ ລາງວັ ນ ນັ ກ ສະແດງຊາຍດີ
ເດັ່ນໃນປີນີ້ຫລາຍທີ່ສຸດ, ຫລັງຈາກທີ່ມີຊື່ເຂົ້າຊິງມາແລ້ວ
ເຖິງ 5 ລາງວັນ ແຕ່ກໍບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາຄອງຈັກເທື່ອ ແລະ ໃນ
ປີນີ້ ລີໂອນາຣ໌ໂດ ກໍເຮັດສຳເລັດກັບການຄວ້າລາງວັນ ນັກ
ສະແດງນຳຊາຍດີເດັ່ນປະຈຳປີ 2016 ມາກອດໄດ້ດ້ວຍ
ຄວາມພາກພູມໃຈ.
ສ່ວນລາງວັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ອອສກ້າ ປະຈຳປີນີ້
ມີຄື:
- ສາຂາຮູບເງົາດີເດັ່ນ (Best Picture) ໄດ້ແກ່ເລື່ອງ
Spotlight .
- ສາຂາຜູ້ກຳກັບດີເດັ່ນ (Best Director) ໄດ້ແກ່ Alejandro G. Iñárritu ຈາກຮູບເງົາເລື້ອງ The Revenant .
- ສາຂານັກສະແດງຊາຍດີເດັ່ນ (Best Actor) ໄດ້ແກ່:
ລີໂອນາຣ໌ໂດ ດີຄາປຣີໂອ Leonardo DiCaprio ຈາກ
ບົດ ”ຮິວແກລສ ໃນຮູບເງົາເລື່ອງ The Revenant .
- ສາຂານັກສະແດງນຳຝ່າຍຍິງດີເດັ່ນ (Best Actress) ໄດ້ແກ່: ບຣີ ລາຣ໌ຊັນ Brie Larson ຈາກບົດ
“ຈອຍມາ” ໃນຮູບເງົາເລື່ອງ Room .
- ສາຂານັກສະແດງປະກອບຊາຍດີເດັ່ນ (Best Supporting Actor) ໄດ້ແກ່: Mark Rylance ຈາກຮູບ
ເງົາເລື່ອງ Bridge of Spies .
- ສາຂານັກສະແດງປະກອບຝ່າຍຍິງດີເດັ່ນ (Best
Su pporting Actress) ໄດ້ແກ່: Alicia Vikander
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ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ The Danish Girl .
- ສາຂາຮູບເງົາດັ້ງເດີມດີເດັ່ນ (Best Original Screenplay) ໄດ້ແກ່ເລື່ອງ
Spotlight .
- ສາຂາບົດຮູບເງົາດັດແປງດີເດັ່ນ (Best Adapted Screenplay) ໄດ້ແກ່
ເລື່ອງ: The Big Short .
- ສາຂາຮູບເງົາເອນິເມເຊິນດີເດັ່ນ (Best Animation Feature Film) ໄດ້
ແກ່ເລື່ອງ Inside Out
- ສາຂາຮູບເງົາພາສາຕ່າງປະເທດດີເດັ່ນ (Best Foreign Language
Film) ໄດ້ແກ່ເລື່ອງ: Son of Saul (ຈາກປະເທດ ຮົງກາລີ).
- ສາຂາຮູບເງົາສາລະຄະດີ ດີເດັ່ນ (Best Documentary Feature)
ໄດ້ແກ່ເລື່ອງ Amy .
- ສາຂາຮູບເງົາສາລະຄະດີສັ້ນດີເດັ່ນ (Best Documentary Short Su
bject) ໄດ້ແກ່: A Girl in the River: The Price of Forgiveness .
- ສາຂາຮູບເງົາເຫດການສັ້ນ ດີເດັ່ນ (Best Live Action Short Film)
ໄດ້ແກ່: Strutterer .
- ສາຂາຮູບເງົາເອນິເມເຊິນສັ້ນ ດີເດັ່ນ (Best Animation Short Film)
ໄດ້ແກ່: Bear Story .
- ສາຂາດົນຕີປະກອບຮູບເງົາດີເດັ່ນ (Best Original Score) ໄດ້ແກ່: The
Hateful Eight .
- ສາຂາເພງປະກອບຮູບເງົາດີເດັ່ນ (Best Original Song) ໄດ້ແກ່: Writing’s on the Wall ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ Spectre .
- ສາຂາລຳດັບສຽງດີເດັ່ນ (Best Sound Editing) ໄດ້ແກ່: Mad Max:
Fury Road .
- ສາຂາບັນທຶກສຽງດີເດັ່ນ (Best Sound Mixing) ໄດ້ແກ່: Mad Max:
Fury Road .
- ສາຂາອອກແບບງານສ້າງດີເດັ່ນ (Best Production Design) ໄດ້ແກ່:
Max: Fury Road .
- ສາຂາຖ່າຍພາບດີເດັ່ນ (Best Cinematography) ໄດ້ແກ່: The Revenant .
- ສາຂາແຕ່ງໜ້າ ແລະ ຜົມ ດີເດັ່ນ (Best Makeup and Hairstyling)
ໄດ້ແກ່: Mad Max: Fury.
- ສາຂາອອກແບບເສື້ອຜ້າ ດີເດັ່ນ (Best Costume Design) ໄດ້ແກ່:
Mad Max: Fury Road .
- ສາຂາກຳກັບຮູບເງົາດີເດັ່ນ (Best Film Editing) ໄດ້ແກ່: Mad Max:
Fury Road .
- ສາຂາເທັກນິກພິເສດດີເດັ່ນ (Best Visual Effects) ໄດ້ແກ່: Ex Ma
china .
ທັງໝົດຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ອອສກ້າ” ປະຈໍາປີ 2016 ນີ້.
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ວາລະສານ ນະຄອນຫລວງ ສະບັບນີ້ໄດ້ສືບຕໍ່ນຳສະເໜີບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ມາຮູ້ຈັກກັບສາມວິໄສທັດ ທີ່ເຫລືອຈາກສະບັບ
ທີ 14 ປະຈຳເດືອນ 1, 2, 3/2016

Vi|StCD IV
ຮັກສາ ແລະ ຢຶດໝັ້ນ ຖານະເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການສຶກສາ,
ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສື່ສານໄວກວ່າໝູ່ ຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝ
ແລະ ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ. ສ້າງພົນລະເມືອງໃນເກນອາຍຸຮຽນໄດ້ມີລະດັບ
ການສຶກສາຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ,
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີລະດັບພາສາ
ກົນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ພາສາ, ດັດສະນີໝາຍ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນລະດັບສູງກວ່າ
ໝູ່ໃນ ສປປລາວ, ມີຖັນແຖວນັກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານຕອບສະໜອງ ໂດຍພື້ນ
ຖານກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ມີສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິ
ທະຍາສາດ ແລະ ພຶດຕິກໍາ, ສາມາດນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍລິການຜົນສໍາເລັດໃໝ່
ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການເຂົ້າໃນຜະລິດ-ທຸລະກິດ.
ການສຶກສາ ແມ່ນຂະບວນການວີວັດແຫ່ງການຮຽນ-ການສອນ ທາງດ້ານ
ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ສັງຄົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ, ພຶດຕິກໍາເພື່ອ
ສ້າງຄົນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິຫວັດ, ມີ
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີວິຊາຊີບ, ມີສຸຂະພາບພາລະນາໄມ, ມີຄວາມສີ
ວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມີສີລະປະ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີນໍ້າໃຈຮັກປະເທດຊາດ
ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຂອງພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.
 ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ:
1. ລັດ ຖືເອົາການສຶກສາເປັນວຽກງານໃຈກາງຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດ, ຖືສໍາຄັນການພັດທະນາຄົນທາງດ້ານຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຊີ
ວະທັດ ແລະ ໂລກະທັດ ວິທະຍາສາດ ແລະ ກ້າວໜ້າ ກໍຄືສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ, ຮູ້ຄົ້ນຄິດ, ມີວິຊາຊີບ, ສ້າງສັງຄົມໃຫ້ເປັນສັງຄົມແຫ່ງການ
ຮຽນຮູ້, ເສດຖະກິດແຫ່ງພູມປັນຍາ ເທື່ອລະກ້າວ.
2. ລັດ ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສູ້ຊົນປະຕິບັດ
ການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສົມບູນພາກບັງຄັບ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.
3. ລັດ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ຖືເປັນບູລິມະສິດຂອງ
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
4. ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນ
ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ພ້ອມທັງສ້າງ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໄດ້ຮໍ່າຮຽນວິຊາຊີບຫລາຍຂຶ້ນ.
5. ລັດສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ລວມທັງເອກະຊົນ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການ ສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ດ້ວຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ, ຍົກເວັ້ນ ຫຼື ຫລຸດ
ຜ່ອນພາສີ, ອາກອນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກ, ຊົນເຜົ່າ, ສາດສະໜາ, ເພດ, ໄວ ແລະ
ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ. ການ
ສຶກສາເປັນພາລະກິດຂອງມະຫາຊົນ. ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ລ້ວນແຕ່ມີພັນ
ທະໃນການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາ ເພື່ອ
ພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ລວມທັງການສຶກ
ສາອົບຮົມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຮຽນ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ. ສໍາ
ລັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຢຶດໝັ້ນຖານະເປັນໃຈກາງທາງ
ດ້ານການສຶກສາຂອງປະເທດ; ຮອງຮັບການພັດທະນາ ຮອດປີ 2030 ກໍານົດ
ຄາດໝາຍສໍາຄັນໄວ້ດັ່ງນີ້:
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1). ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າ
ເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ການສຶກສາມີຄຸນນະພາບ
ເທົ່າ ທຽມກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີສະຕິຊາດ, ມີຄຸນສົມບັດ,
ລະບຽບວິໄນ, ມີສຸຂະພາບດີ, ເປັນຄົນເກັ່ງ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ
ໃນການພັດທະນາຕົວເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເພື່ອສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.
2). ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກໄດ້ມີຄວາມພ້ອມເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມ ໂດຍຜ່ານໂຮງຮຽນ
ລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ຫລື ຫ້ອງກຽມປະຖົມທີ່ມີຄຸນນະພາບແບບບັງຄັບ ໂດຍເນັ້ນ
ໜັກສະເພາະໃສ່ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກ
ຫລີກ.
3). ຂະຫຍາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບຮອດຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ພ້ອມທັງຮັບ
ປະກັນ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ການ
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
4). ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຢ່າງຊິ້ນເຊິງ ໂດຍ
ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
5). ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ຍິງໜຸ່ມ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດກະສິກໍາ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ພື້ນຖານດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸລະກິດຄອບຄົວໄດ້ໂດຍ
ສະເພາະຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
6). ປະຕິບັດການຂະຫຍາຍການສຶກສາເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ຕາມຫຼັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ວາງອອກ ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ແລະ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຜົນຮັບດ້ານເສດຖະກິດ.
7). ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ, ນັກວິຊາການ, ພະນັກງານ ມືອາຊີບ
ແລະ ປັນຍາຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ
ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 ກົນໄກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
1). ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີສີມື
ແລະ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຜູ້ປະກອບການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
2). ການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງເປັນວຽກງານໃຈກາງຂອງ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ,
ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ ເພື່ອພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຍືນຍົງ.
3). ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ 3 ທັດສະນະ ແລະ 5
ຫຼັກມູນການສຶກສາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິດ້ານ
ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຕື່ມ.

Vi|StCD V
ສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນພື້ນທີ່ໜື່ງ ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງທາງການອະນຸລັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດຍືນຍົງ, ເປັນພື້ນທີ່ສີຂຽວ ແລະ ກາຍເປັນ Eco City ໃນອະນາຄົດ. ໂດຍມີເນື້ອທີ່ສີຂຽວປົກຫຸ້ມ ກວມເອົາ 75%, ຮັກສາ ແລະ
ຟື້ນຟູພູພະນັງ, ພູເຂົາຄວາຍ, ສາຍນໍ້າງື່ມ, ນໍ້າຂອງ, ໜອງ ແລະ ບຶງໃຫຍ່ ລະດັບ
10 ເຮັກຕາ ຂຶ້ນໄປໃຫ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຮັກສາຕາມແຜນຜັງຂອງທາງການກໍານົດ
ໂດຍໃຫ້ຄົງຢູ່ຢ່າງຍືນຍາວ ແລະ ທ້ອງຟ້າອາກາດສະອາດ.
ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະ
ຊາດ ຫລື ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ
ອື່ນໆ ທີ່ມີສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ທັງທາງບວກ
ແລະ ທາງລົບ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ການຜະລິດ, ການຄົງຕົວ, ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ສິ່ງແວດລ້ອມປະກອບດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມສັງ
ຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ:
1. ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ: ໝາຍເຖິງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຫລື ອົງປະກອບສິ່ງແວດ
ລ້ອມທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ
ກັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ການຜະລິດ, ການຄົງຕົວ
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ.
2. ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ: ໝາຍເຖິງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຫລື ອົງປະກອບສິ່ງແວດ
ລ້ອມທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ ຊຶ່ງມີສາຍກ່ຽວພັນ ແລະ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ຊຶ່ງກັນ
ແລະ ກັນ ທັງທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ, ການຜະລິດ, ການ
ຄົງຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ.
 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ:
. ລັດປົກປັກຮັກສາ, ບູລະນະຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ.
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ,
ສ້າງຈິດສໍານຶກຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ລວມທັງປຸກລະດົມບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງແວດ
ລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ, ປະຕິບັດລະບຽບ
ການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
. ລັດ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດສະອາດ, ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ ແລະ
ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ກິດຈະກໍາປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການໃຫ້ນະໂຍ
ບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການໃຫ້ສິນເຊື່ອ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ການສະ
ໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຍົກຮັບ ຫລື ຫລຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ ຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ.
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຄົງຕົວ
ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນປະຈຸບັນ, ເພື່ອແນໃສ່
ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມຂຽວສະອາດງາມຕາ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກກະທົບ, ທໍາລາຍ, ປາສະ
ຈາກມົນລະພິດ, ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ຫລື
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ.
ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາ ໃນປີ 2030: ສ້າງນະຄອນວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນ
ພື້ນທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດຍືນຍົງ
ເອົາໃຈໃສ່ບາງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດັ່ງນີ້:
1. ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ:
- ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ສະກັດກັ້ນ ແລະ
ປ້ອງກັນທຸກເຫດການທີ່ຈະເກີດ, ພວມເກີດ ແລະ ໄດ້ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຫລື
ການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ທໍາມະ
ຊາດ ຖືກທໍາລາຍ ຫລື ເສືອມໂຊມລົງ. ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ມີເນື້ອໃນ
ດັ່ງນີ້:
+ ການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ບ່ອນທໍາ ມາຫາກິນ

ຂອງປະຊາຊົນ.
+ ການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ
ຊີວະນາໆພັນອື່ນ ທີ່ຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ອື່ນ
ລວມທັງດິນຟ້າອາກາດ.
- ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດອື່ນ ເລັ່ງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາປະເພດປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ,
ປ່າຜະລິດ, ປ່າຍອດນໍ້າ, ພັນໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງການນໍາໃຊ້ໄມ້,
ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ນ ຢ່າງບໍ່ບົກແຫ້ງ,
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນໍ້າ,
ສັດນໍ້າ, ສັດປ່າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ທັງເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ອັນສໍາຄັນຂອງລັດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນດ້ວຍການ ປູກປ່າ, ຟື້ນຟູ, ປົກປັກ
ຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ນ.
- ເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ການສ້າງແຜນຄຸ້ມ
ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
. ກໍານົດແຜນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງ
ຊາດ.
. ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນສະຖານທີ່ໃດ
ໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຂດກະສິກໍາ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ໃນອະ
ນາຄົດ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່.
. ສ້າງມາດຕະຖານ, ຫຼັກການກ່ຽວກັບການກໍານົດຫຼັກໝາຍ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂໍ້ 2 ເທິງນີ້.
- ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຕ້ອງວາງມາດຕະ
ການປ້ອງກັນ ເປັນຕົ້ນ: ປູກຕົ້ນໄມ້, ສ້າງຄູກັນນໍ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງຈາກວາຕະໄພ ຫລື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ສ້າງລະ
ບົບເຕື່ອນໄພ ແລະ ອື່ນໆ.
- ຄອບຄົວທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຜະລິດ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ບໍລິການໃດ
ໜຶ່ງ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະ
ຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ຖີ້ມຂີເຫຍື້ອ, ຖອກເທນໍ້າເປື້ອນ, ສົ່ງສຽງ, ແສງ, ກິ່ນ, ປ່ອຍຄວັນ,
ສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທື່ອ ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ້ອງສ້າງແຜນແກ້ໄຂ
ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ.
ພັນທະໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສ້າງແຜນແກ້ໄຂ ບັນຫາ
ແລະ ການຮັບຮອງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທຸລະກິດຄອບຄົວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະ
ບຽບການສະເພາະ.
- ໃນການຜະລິດ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ, ແທດ
ເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ມີຜົນກະທົບ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ເກີນມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ
ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ຊຶ່ງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວາງ
ອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ການນໍາເຂົ້າ ຫລື ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ພົວພັນເຖິງການປົກປັກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍ
ຫຼັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ.
- ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ, ການ
ສ້ອມແປງ ແລະ ກິດຈະການອື່ນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ເປັນຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ: ທາງ, ຂົວ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ, ສະ

ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016

43

ໜາມບິນ, ອາຄານ, ໂຮງງານ ຕ້ອງມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ຫລື
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຄື: ສານເຄມີເປັນພິດ, ຄວັນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມສັ່ນ
ສະເທືອນ, ສຽງ, ແສງ, ກິ່ນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດ.
- ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ຄອບຄອງ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕ້ອງມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນອຸປະຕິ
ເຫດ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທໍາມະຊາດ. ໃນກໍລະນີທີ່ໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນນັ້ນ ກໍຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທີການ ແລະ
ມາດຕະການ ເພື່ອຈໍາກັດຜົນກະທົບຈາກອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນການແກ້
ໄຂ, ປົວແປງ, ບູລະນະຟື້ນຟູ ໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ພ້ອມທັງທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
- ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນການກໍານົດຄວາມ
ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສິ່ງເຈືອປົນ ຢູ່ໃນອາກາດ, ດິນ ແລະ ນໍ້າ ເພື່ອເປັນຕົວວັດແທກຄຸນນະ
ພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
2. ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
- ມົນລະພິດທາງອາກາດ: ແມ່ນມົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກ ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ
ຄວັນ ທີ່ເຈືອປົນໃນອາກາດ ເກີນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີ
ວິດ ແລະ ບໍ່ມີຊີວິດ.
- ມົນລະພິດທາງດິນ: ແມ່ນມົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກການປົນເປື້ອນສິ່ງທີ່ເປັນ
ພິດ ເກີນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນ
ລະພິດແຫ່ງຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີ
ວິດ, ສຸຂະພາບຂອງ ຄົນ, ສັດ, ພືດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນ, ລະບົບນິເວດ ແລະ ກະທົບ
ໃສ່ລະບົບໂຄງສ້າງຂອງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.
- ມົນລະພິດທາງນໍ້າ: ແມ່ນມົນລະພິດທີ່ເກີດຈາກການປົນເປື້ອນສິ່ງ
ທີ່ເປັນພິດໃນນໍ້າ ເກີນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະຖານ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ແມ່ນນໍ້າ, ລໍາເຊ, ຫ້ວຍ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ, ສິ່ງ
ທີ່ມີຊີວິດອື່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດ.
ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ເຊັ່ນ:
ອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່, ຫັດຖະກໍາ ມີພັນທະຄວບ
ຄຸມມົນລະພິດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ດໍາເນີນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສິ່ງລົບກວນ ແລະ ມີພັນທະເສຍອາກອນ ສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງຖອກເທ, ລະບາຍນໍ້າ
ເປື້ອນ, ຖີ້ມ, ຈູດ, ຝັງ ຫຼື ທໍາລາຍ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນເຂດທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ຕາມລະບຽບການ.
ການຜະລິດ, ການນໍາເຂົ້າ, ການນໍາໃຊ້, ການຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາ
ແລະ ການທໍາລາຍ ສານເຄມີເປັນພິດ ຫຼື ທາດກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ຕ້ອງປະຕິ
ບັດຕາມລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານສະເພາະ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
3. ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ.
- ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ ທີ່ບໍ່ເປັນພິດ ເປັນຕົ້ນ ຂີ້ເຫຍື້ອ. ຕ້ອງແຍກ
ເປັນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ຜະລິດຄືນໃໝ່, ແປຮູບ ເປັນຜະລິດ
ຕະພັນໃໝ່, ທໍາລາຍຕາມວິທີການ, ເຕັກນິກ ແລະ ໃນເຂດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕາມ
ລະບຽບການ.
- ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸ
ລະເບີດ, ວັດຖຸໄວໄຟ, ສານເຄມີ, ສິ່ງເສດເຫຼືອເອເລັກໂຕຣນິກ, ຖ່ານໄຟສາຍ,
ໝໍ້ໄຟເກົ່າ, ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍອື່ນ ລວມທັງນໍ້າເປື້ອນຈາກໂຮງໝໍ, ໂຮງງານອຸດ
ສາຫະກໍາ ເປັນຕົ້ນ: ໂຮງງານທີ່ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ, ກໍາມັນຕະພາບລັງສີເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ໂຮງງານປຸງ ແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິ
ກໍາ, ໂຮງງານຟອກໜັງ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ບໍາບັດ, ຖີ້ມ, ຈູດ, ເຜົາ, ຝັງ ຫລື ທໍາ
ລາຍຕາມວິທີການ, ເຕັກນິກ ແລະ ໃນເຂດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຕາມລະບຽບ ການ.
- ສໍາລັບເຂດຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເມືອງ, ບ້ານ, ຄອບຄົວ, ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ,
ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສໍານັກງານ, ອົງການ, ໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ

44

ສະບັບປະຈຳເດືອນ 4/2016

ນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເປັນຜູ້ກໍານົດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ
ການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຜູ້ບໍລິໂພກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພິດ
ແລະ ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ຕົນໄດ້ຄອບຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນຄອບຄົວ
ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຖືກຫຼັກການ.
4. ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ:
- ລັດ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນ
ສັງຄົມ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກ
ສາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ຢູ່ໃນລະບົບໂຮງຮຽນ,
ນອກລະບົບໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບທຸກຂັ້ນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ລັດຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສ້າງຈິດ
ສໍານຶກກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຂະບວນການເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສໍາ
ຄັນຕ່າງໆ.
- ຂະແໜງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງ
ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ຕາມລະບຽບການ.
ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສິ່ງ ແວດລ້ອມ.
- ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ, ການປະເມີນສິ່ງ
ແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ
ທໍາມະຊາດ, ການສ້າງແຜນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງການຈັດ
ຕັ້ງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ.
5. ຂໍ້ຫ້າມ: ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ມີພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້:
. ຫ້າມຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ດໍາເນີນກິດຈະການບໍ່ແຮ່ແບບຊະຊາຍ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
. ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ, ຈໍາໜ່າຍ, ເກັບຮັກສາ, ນໍາໃຊ້, ນໍາໄປຜະ
ລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ທໍາລາຍສານເຄມີເປັນພິດ, ສານເຄມີທໍາລາຍ ຊັ້ນໂອໂຊນ,
ວັດຖຸປະກອນ ທີ່ບັນຈຸສານເຄມີທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ, ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສານເຄມີອົງຄະທາດ ເປັນພິດຕົກຄ້າງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ.
. ຫ້າມສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເກີນມາດຕະ
ຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະຖານ ຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ
ເປັນຕົ້ນ ມົນລະພິດທາງນໍ້າ, ອາກາດ ແລະ ດິນ, ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ, ສານ
ເຄມີເປັນພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ, ຄວັນ, ຝຸ່ນລະອອງ, ສິ່ງລົບກວນ ເຊັ່ນ:
ສຽງ, ແສງ, ກິ່ນ, ແຮງສັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ສິ່ງລົບ ກວນອື່ນ.
.
ຫ້າມຈູດ, ຝັງ, ຖີ້ມ ແລະ ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຖອກເທ ແລະ ລະ
ບາຍນໍ້າເປື້ອນລົງໃສ່ຮ່ອງນໍ້າ, ແມ່ນໍ້າ, ແຫຼ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ ຫຼື ສະຖານທີ່ອື່ນ
ໂດຍບໍ່ມີການບໍາບັດ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ.
. ຫ້າມຂົນສົ່ງ ຫີນ, ດິນ, ແຮ່, ຊາຍ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ການ.
. ຫ້າມປ່ອຍສານເຄມີເປັນພິດ, ຄວັນ, ຝຸ່ນລະອອງ, ອາຍ ແລະ ກິ່ນເກີນມາດ
ຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມາດຕະຖານ ຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງ
ຊາດ.
. ຫ້າມສ້າງຄວາມສັ່ນສະເທືອນ, ສົ່ງ, ສຽງ ແລະ ແສງ ເກີນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້.
. ຫ້າມໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ.
. ຫ້າມໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຫຼື ໂຄສະນາທັບຖົມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
ຂອງລັດ ໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.
. ຫ້າມມີພຶດຕິກໍາອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
6. ສ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທໍາມະຊາດ (Eco-City)

ໃນອະນາຄົດ.
ນະຄອນສີຂຽວ ໝາຍເຖິງນະຄອນທີ່ມີປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ, ປ່າໄມ້ປູກ, ໄມ້
ປະດັບ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມຕາມແຄມທາງ, ມີເດີ່ນຫຍ້າ, ມີສວນສາທາລະນະ,
ສວນດອກໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ນະຄອນສີຂຽວ ແມ່ນນະຄອນແບບໃໝ່,
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທຸກນະຄອນ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ ນະຄອນຢູ່ແຖວເຂດຮ້ອນ.
ນະຄອນວຽງຈັນວາງນະໂຍບາຍ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ສີຂຽວ ປົກຫຸ້ມ
ກວມເອົາ 75%; ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາ ກໍານົດຄາດໝາຍ ສ້າງນະຄອນ
ວຽງຈັນ ເປັນນະຄອນສີຂຽວ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມາດຕະຖານ
ຂອງບັນດານະຄອນໃນອາຊີ ກໍຄືສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງນະຄອນວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້:
. ຮັກສາປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ, ປ່າສະຫງວນ ໃຫ້ກວມເອົາ 40% ຂອງພື້ນທີ່ ເປັນ
ຕົ້ນ: ພູພະນັງ, ພູເຂົາຄວາຍ, ລວມທັງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ.
. ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສວນສາທາລະນະ ແລະ ສວນດອກໄມ້ໃນຕົວເມືອງ
1 ແຫ່ງ/10.000 ຄົນ.
. ປູກໄມ້ແຄມຖະໜົນຫຼວງ ເປັນຕົ້ນ: ຖະໜົນ 13 ເໜືອ-ໃຕ້, ທາງເລກ 10,11,
ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ຍິປຸ່ນ, ຖະໜົນ 450 ປີ ແລະ ຖະໜົນຕັດໃໝ່ ໃນນັ້ນໃຫ້
ລະບຸລະບອບສໍາປະ ສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.

. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບລຽບແຄມຖະໜົນ, ເຮືອນຢູ່, ສໍານັກງານ
ຜູ້ໜຶ່ງປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ 3 ຕົ້ນ/ປີ, ຄວາມສູງ 1,5 ແມັດຂຶ້ນໄປ.
. ປູກຫຍ້າລຽບຕາມແຄມຖະໜົນ, ເດິ່ນບ້ານ, ສວນສາທາລະນະ ລວມທັງສະ
ໜາມກ໋ອບ ແລະ ເດິ່ນຫຍ້າ ສະເພາະ (ເຂດຂຽວ) ສະເລ່ຍບໍ່ຫຼຸດ 20 m2/1 ຄົນ
(ສາກົນ 5 m2/1 ຄົນ).
. ສ້າງໃຫ້ມີໜອງນໍ້າ-ອ່າງໂຕ່ງ, ສວນສາທາລະນະໄມ້ໃຫ້ຮົ່ມ: ເມືອງໜຶ່ງ 1
ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 10 ເຮັກຕາ, ບ້ານໜຶ່ງ 1 ເຮັກຕາຂຶ້ນໄປ (ເມືອງ ແລະ ບ້ານທີ່ມີເງື່ອນ
ໄຂ), ສໍານັກງານໃຫຍ່ 1 ແຫ່ງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 0,5 ເຮັກຕາ.
ສັງລວມແລ້ວ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການ
ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ອະນຸລັກ ແລະ ບູລະນະຟື້ນ ຟູສິ່ງແວດລ້ອມ,
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດ
ທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມຂຽວສະອາດງາມຕາ, ປາສະຈາກມົນລະພິດ,
ບໍ່ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນບໍ່ດີຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ລະ ບົບນິເວດ.

Vi|StCD VI
ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນປະໂຫຍດດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມສາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງເປັນໃຈກາງ
ຂອງການພົວພັນຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ ທີ່ມີມາແລ້ວ
ໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງ, ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາ ກາດ,
ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ລະບົບສື່ສານ, ດາວທຽມ, ຍົກລະດັບການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບສາກົນນໍາໜ້າແຂວງອື່ນ ແລະ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບນະຄອນຫລວງຂອງອາຊຽນ.
 ເນື້ອໃນສໍາຄັນຂອງວິໄສທັດທີ 6 ມີດັ່ງນີ້:
- ອີງໃສ່ທີ່ຕັ້ງພູມສາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງເປັນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນມີເງື່ອນໄຂສະດວກກວ່າແຂວງອື່ນ ພ້ອມນັ້ນກໍເປັນບ່ອນປະເຊີນ
ໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ
ແລະ ອະນຸພາກພື້ນ, ເຊິ່ງຄາດໝາຍ ແລະ ແຜນວຽກສໍາຄັນແມ່ນ:
1. ສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ສົມທົບແໜ້ນລະຫວ່າງການ
ເຊີດຊູນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ສະຕິເພິ່ງຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ກັບການ
ຍາດແຍ່ງເອົາກໍາລັງແຮງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ອັນອໍານວຍຂອງຍຸກສະໄໝ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຂະຫຍາຍ ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນກ້າວ
ຂຶ້ນຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ເຊີດຊູບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ.
2. ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບບັນດານະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆຂອງປະເທດເພື່ອນ
ມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ພົວພັນນໍາກັນຜ່ານ ມາແລ້ວ ແລະ ເພີ່ມທະ
ວີເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ບັນດານະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນ, ແຂວງຂອງ
ປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ໃນລະດັບສູງ ໂດຍ
ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາຂະແໜງເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍໃຫ້ປະກົດພົ້ນເດັ່ນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ດັ່ງກ່າວຄື:
1). ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ, ທາງບົກ ແລະ
ທາງລົດໄຟ, ເຊິ່ງມີໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດ (MEGA Projects) ຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ 3 ໂຄງການທີ່ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນ ລຸຮອດປີ 2030 ຄື: 1 ໂຄງ
ການສໍາຫລວດ, ອອກແບບສະໜາມບິນວຽງຈັນ II (ເມືອງປາກງື່ມ) BOT-2ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງວົງແຫວນ 2 ອ້ອມຕົວເມືອງວຽງຈັນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມແອອັດ (ຈາກທ່າເຮືອຫຼັກ 4, ໄອເຕັກ, ທາດຫລວງ, ວຽງຈະເລີນ, ໜອງ
ໜ່ຽງ, ຖະໜົນ 450 ປີ, ດົງໂດກ, ໜອງບຶກ, ໜອງປີງ, ສະໜາມບິນ (PPP,
BOT) ໃໝ່.

2). ໂຄງການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງໃໝ່ ແລະ ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງເກົ່າຈໍານວນໜຶ່ງ.
3). ໂຄງການທາງລົດໄຟ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງຊາດ ໄລຍະນະ ຄອນຫລວງ.
4). ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໄປສະນີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຮັບ
ປະກັນການບໍລິການ 3 ຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ການບໍລິການພື້ນຖານ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ດີ
ຈີຕອນ ແລະ ການເງິນທາງໄປສະນີດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສູງ.
5). ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ
ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ໄອຊີທີ) ໃນລະບົບຄວາມໄວສູງ ຫລື ບຼອດແບນ, ໄດ້ມາດຕະ
ຖານສາກົນ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄອນເວີເຈນ (ເຕັກໂນໂລຊີປະສົມປະສານ) ເປັນ
ຈຸດສູນກາງເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,
ໄອຊີທີ ແລະ ສື່ທຸກປະເພດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ
ສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນກັບສາກົນ.
3. ຍົກລະດັບການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ນໍາໜ້າແຂວງອື່ນ ແລະ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບ
ນະຄອນຫລວງຂອງອາຊຽນ.
- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຖານະທີ່ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ, ເປັນໃຈກາງ
ດ້ານການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດານະຄອນຫລວງ, ນະຄອນ ແລະ ແຂວງ ຂອງຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ສະນັ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ
ບຸກບືນຢ່າງສຸດຂີດ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນຂອບຂອງປະຊາຄົມອາ
ຊຽນ, ບັນດາຂອບການຮ່ວມມືກັບອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ເພີ່ມຄວາມສາ
ມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງ ດ້ານຕ່າງໆ ຢ່າງມີປະສິດ ທິຜົນ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ອາຊຽນ + 6 (ຈີນ, ເກົາຫຼີ,
ຍີ່ປຸ່ນ, ນິວຊີແລນ, ອົດສະຕາລີ, ອິນເດຍ) ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS),
ອົງການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ອື່ນໆ. ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກພົວ
ພັນກັບຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງກັບການເປີດກວ້າງ ການຮ່ວມມື
ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ. ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ, ບົດຮຽນ,
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການພັດທະນານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເປັນນະ
ຄອນພັດທະນາໃນລະດັບປານກາງ ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ 3 ຂອງສະຕະວັດທີ 21.
ຮັກສາບົດບາດເປັນຫົວຈັກ ແລະ ເປັນໃຈກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ນໍາໜ້າ ແລະ
ຊ່ວຍໜູນແຂວງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ. ຍົກສູງຖານະບົດບາດຂອງນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ໃຫ້ທຽມທັນກັບບັນດານະຄອນຫຼວງຂອງອາຊຽນ.
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ພາຍຫລັງອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວ ເຮົາຄວນຮັບປະທານອາຫານ 5 ຢ່າງ ເພື່ອ
ຊ່ວຍບໍາລຸງ ແລະ ຊ່ອມແຊມ ສ່ວນທີ່ສູນເສຍ, ພ້ອມທັງເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອ ໃຫ້
ແຂງແຮງ ແລະ ສົດຊື່ນຢູ່ສະເໝີ, ສະນັ້ນ ອາຫານທີ່ຄວນກິນມີຫຍັງແດ່ :
1. ກ້ວຍ: ເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດມີຄຸນຄ່າທາງໂພ
ຊະນາການສູງ, ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຼຕິນ, ທາດເຫລັກ, ວິຕາມິນເອ ແລະທີ່ສໍາຄັນ ຄາ
ໂບໄຮເດຼດໃນກ້ວຍສາມາດດູດຊຶມໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ດັ່ງນັ້ນຫາກຮັບປະທານກ້ວຍ
ຫລັງການອອກກໍາລັງກາຍຈະສາມາດຊ່ວຍເສີມສ້າງກ້າມເນື້ອ ແລະ ຟື້ນຟູຮ່າງ
ກາຍໄດ້ດີ.

2. ໄຂ່: ທ່ານຮູ້ ຫລືບໍ່? ໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ແມ່ນມີໂປຼຕິນຄຸນນະພາບດີ
6 ກລາມ ແລະ ກົດອະມີໂນສໍາຄັນອີກ 9 ຊະນິດ, ທ່ານໃດ
ທີ່ມັກອອກກໍາລັງກາຍ ບໍ່ຄວນພາດໃນການຮັບປະທານໄຂ່ ເຊິ່ງເປັ
ນອາຫານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ກໍຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍ.

3. ນົມ: ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ຟື້ນຟູຫລັງການອອກກໍາລັງກາຍ ເນື່ອງຈາກນົມອຸດົມໄປດ້ວຍ ໂປຼ
ແຕສຊຽມ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນເລື່ອງການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ແລະ ການສົ່ງ
ອອກຊີເຈນໄປລ້ຽງສະໝອງ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຟື້ນຟູໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

4. ປາໄຊມອນ: ເປັນອີກໜຶ່ງອາຫານທີ່ຫລາຍໆທ່ານມັກ ແລະ
ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດ, ປາໄຊມອນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ
ພາບ, ຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດນັກວິໄຈ ໃນອົດສະຕາລີພົບ
ວ່ານັກຂີ່ລົດຖີບ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຂມັນ ຈາກປາ ໄຊມອນຕິດຕໍ່ກັນເຖິງ
8 ອາທິດ ຈະມີອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈຊ້າລົງ ແລະ ເກີດ
ອາການເມື່ອຍໜ້ອຍລົງຂະນະ ທີ່ຂັບຂີ່ລົດຖີບ

5. ນໍ້າ: ກໍສາມາດດື່ມໄດ້ທັງກ່ອນ ແລະ ຫລັງຂະນະ
ທີ່ອອກກໍາລັງກາຍ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ການອອກກໍາລັງ
ກາຍໄດ້ດົນຂຶ້ນ ແລະ ສໍາລັບປະລິມານນໍ້າທີ່ແນະນໍາ
ໃຫ້ດື່ມຫລັງການອອກກໍາລັງກາຍກໍຄື 2-3 ຈອກ.
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ໂທລະພາບ ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຄູ່ກັບທຸກຄົວເຮືອນໃນປັດຈຸ
ບັນ ເພາະນອກຈາກໃຫ້ຄວາມບັນເທິງແກ່ຜູ້ຊົມແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໃສ
ໃນບ້ານຮູ້ທັນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງໄວວາ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ແປກໃຈທີ່ໂທລະພາບ
ຍັງຄົງເປັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຍອດນິຍົມຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນຮອດປະຈຸບັນ ມື້ນີ້
ເຮົາມີວິທີເຮັດຄວາມສະອາດໜ້າຈໍໂທລະພາບແຕ່ລະປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງ
ມາແນະນໍາກັນ:
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ: ເປີດໂທລະພາບກ່ອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດເຫັນ
ຝຸ່ນລະອອງ ທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າຈໍໂທລະພາບໄດ້ງ່າຍ ຈາກນັ້ນກໍມອດໄຟ ແລະ
ເລີ່ມຕົ້ນທຳຄວາມສະ ອາດ .
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ໃຊ້ຜ້າໄມໂຄໄຟເບີ ຊະນິດດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ເຮັດຄວາມ
ສະອາດແວ່ນຕາ ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຂົນຕິດອອກມາຂະນະທີ່ເຊັດ ແລະ ບໍ່ປະ
ຮ່ອງຮອຍຂີດໄວ້ໜ້າຈໍອີກດ້ວຍ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຫາກພົບວ່າຫລັງຈາກທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍຜ້າໄມໂຄ
ໄຟເບີແລ້ວ ຍັງເຫັນຮອຍເປື້ອນສົກກະປົກຢູ່ ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າອີກຜືນໜຶ່ງຈຸ່ມນໍ້າ
ສະອາດ ທີ່ປະສົມນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ ມາເຊັດບ່ອນເປື້ອນທີ່ເຫັນນັ້ນ ເພື່ອກໍາ
ຈັດຄາບເປື້ອນນັ້ນໃຫ້ໝົດໄປ.
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ: ໃຊ້ຜ້າໄມໂຄໄຟເບີຜືນທີ່ແຫ້ງທໍາຄວາມສະອາດຊໍ້າ
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ທັງບໍລິເວນໜ້າຈໍໂທລະພາບ ແລະ ຂອບໃຫ້ທົ່ວຖືວ່າສໍາເລັດ.
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ເຄື່ອງດື່ມທີ່ຫລາຍໆທ່ານມັກດື່ມໃນຕອນເຊົ້າ ຫລື ດື່ມແກ້ກະຫາຍ ຍາມ
ເມື່ອຍນັ້ນ, ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວມັນອາດເປັນໂຕການທີ່ຈະທໍາລາຍກະດູກຂອງທ່ານ ໂດຍ
ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ເປັນຕົ້ນ
1. ການດື່ມກາເຟຫລາຍກວ່າມື້ລະ 2 ຈອກ: ຈາກການວິໄຈຂອງກະຊວງກະເສດ
ຕະກອນ ສະຫະລັດອາເມລິກາລະບຸວ່າ: ກາເຟພຽງ 2 ຈອກ ກໍພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ກະດູກຜຸຜ່ອຍໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄາເຟອິນໃນກາເຟ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄລ່ແຄລຊຽມ
ອອກທາງປັດສະວະ.
2. ນໍ້າອັດລົມ ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະກະດູກຫັກງ່າຍໂດຍຜູ້ທີ່ດື່ມນໍ້າອັດລົມເປັນປະຈໍາ
ຈະມີໂອກາດເກີດກະ ດູກຜຸຫລາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ດື່ມ 3-4 ເທົ່າ.
3. ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸເກີນກວ່າ 30 ປີ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກ ນອກຈາກຈະບໍ່

ເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວຍັງເລີ່ມຫລຸດລົງອີກ
ຫາກກ່ອນໜ້ານັ້ນບໍ່ໄດ້ບໍາລຸງກະດູກໃຫ້ແຂງ
ແຮງເຕັມທີ່ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍບາງ ແລະ ແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະ
ກະດູກບໍລິເວນກະໂພກ ຊຶ່ງຖ້າແຕກຫັກຈະເຈັບປວດ ແລະ ທໍລະມານຫລາຍ ທີ່ສຸດ.
4. ຜູ້ຍິງໃນໄວໝົດປະຈໍາເດືອນ ກະດູກຈະບາງລົງ 2% ຕໍ່ປີ, ໃນຂະນະທີ່ການກິນ
ແຄລຊຽມເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນ ໃຫ້ກັບກະດູກແຕ່
ຢ່າງໃດ, ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມສູນເສຍປະລິມານ ຂອງກະດູກລົງ.
ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວ ຄວນມາໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງກະດູກກັນດີກວ່າເພາະຈະໄດ້ມີກະດູກທີ່
ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ຜຸຜ່ອຍໄດ້ງ່າຍ.
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ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ປະ
ດັບຫລຽນກາແຮງງານ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ກົມກອງລວມໝູ່, ຄະນະນຳ, ກຳມະ
ການ, ຄູເຝິກ ແລະ ນັກກີລາທີມຊາດລາວ, ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ
2016 ຜ່ານມາ, ທີ່ສ້າງຜົນງານ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກຳກີລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ
28 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ເມື່ອກາງປີ 2015 ຜ່ານມາເຊິ່ງຜົນງານດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນການ
ສ້າງຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດສັກສີໃຫ້ກັບປະເທດຊາດໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 28 ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ; ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງຄະ
ນະນຳ, ຄູເຝິກ ແລະ ນັກກີລາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 318 ຄົນ (ຄູເຝິກ 97 ຄົນ ແລະ
ນັກກີລາ 183 ຄົນ) ໃນ 20 ປະເພດ, ທີມນັກກີລາລາວເຮົາຍາດມາໄດ້ພຽງແຕ່ 4
ຫລຽນເງິນ ແລະ 25 ຫລຽນທອງ ລວມ 29 ຫລຽນ, ຕໍ່ກັບຜົນງານດັ່ງກ່າວ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈຶ່ງໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ປະດັບຫລຽນກາແຮງງານ
ຈຳນວນ 97 ໜ່ວຍ ມີ 88 ຄົນ ແລະ 9 ກົມກອງ ພ້ອມກັບ ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນກະຊວງ
ຈຳນວນ 219 ໃບ ມີ 198 ຄົນ ແລະ 11 ກົມກອງ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ປະດັບຫລຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ II ໃຫ້ຈຳນວນ 9 ທ່ານ ແລະ
4 ກົມກອງ ປະດັບຫລຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ III ໃຫ້ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ປະດັບຫລຽນ
ກາແຮງງານ ໃຫ້ຈຳນວນ 18 ທ່ານ ແລະ ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນກະຊວງ ໃຫ້ຈຳ ນວນ 19
ທ່ານ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກີລາອາຊຽນ ຫາດຊາຍ
ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2014 ທີ່ແຂວງພູເກັດ ປະເທດໄທ ຜ່ານມາເຊິ່ງສາມາດຍາດມາໄດ້ 2
ຫລຽນຄຳ, 2 ຫລຽນເງິນ ແລະ 8 ຫລຽນທອງ.
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ງານມະຫະກຳກີລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັງ້ ທີ 1 ຈັດຂຶນ
້ ລະຫວ່າງວັນທີ 5-15 ມີນາ 2016
ຜ່ານມາ ທີ່ສະໜາມກີລາກາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີເປີດຂອງ
ທ່ານ ດຣ. ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ,
ທ່ານນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກີລາ, ທ່ານ ບົວລານ ສິລິປັນຍາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ທັງ
ເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານກີລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ 1 ,ມີທ່ານເຈົ້າຄອງ-ຮອງເຈົ້າຄອງ, ເຈົ້າ
ແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ຄະນະອະທິການບໍດີ, ຄະນະນຳກີລາ, ຄູເຝິກ, ນັກກີລາ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ສຈ. ດຣ ສຸກກົງ ແສງໄຊຍະເລີດ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະ
ຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ປະທານຈັດງານກີລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ກ່າວວ່າ: ງານແຂ່ງຂັນ
ກີລາຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ລະຫວ່າງບັນດາສະຖາບັນ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງອາ ຊີວະສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເປັນການຍົກລະດັບທາງດ້ານເທັກນິກຍຸດ
ທະວິທີໃນການ ຫລິ້ນກີລາປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງເປັນກ້າວໆ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບ
ສາກົນ
ກໍຄືກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ນັກກີລາເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກຳກີລາມະຫາວິທະຍາໄລອາ
ຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ທີ່ປ ເທດສິງກະໂປ ເປັນເຈົ້າພາບ ລະຫວ່າງວັນທີ 10-19 ກໍລະກົດ 2016.
ການແຂ່ງຂັນກີລາຄັ້ງນີ້ ມີນັກກີລາເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1.455 ຄົນ, ຍິງ 364 ຄົນ ຈາກ 9
ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນປະກອບມີ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ເຈົ້າພາບ), ມະຫາວິທະຍາ
ໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ,
ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ, ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ, ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ສະຖາບັນພາກລັດ (ວິທະຍາໄລພາກລັດ) ແລະ ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ (ວິທະຍາ
ໄລພາກເອກະຊົນ) ແຂ່ງຂັນ 11 ປະເພດ ຄື: ແລ່ນ-ລານ, ບານເຕະ, ຟຸດຊໍ, ບານສົ່ງໃນຮົ່ມ, ບານ
ສົ່ງຫາດຊາຍ, ກະຕໍ້, ເປຕັງ, ເທຄວັນໂດ, ປິ່ງປ່ອງ, ດອກປີກໄກ່ ແລະ ບານບ້ວງ ຊຶ່ງມີການຊີງ
ໄຊກັນທັງໝົດ 95 ຫລຽນຄໍາ, ສ່ວນສະໜາມແຂ່ງຂັນກີລາປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ນຢູ່ວິທະຍາເຂດ
ດົງໂດກ ຍົກເວັ້ນກີລາປິ່ງປ່ອງ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ.
ຜົນການແຂ່ງຂັນ: ນັກກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ເຈົ້າພາບ) ສາມາດກວາດຫລຽນ
ມາໄດ້ທັງໝົດ 35 ຫລຽນຄໍາ, 26 ຫລຽນເງິນ ແລະ 46 ຫລຽນທອງ ລວມ 107 ຫລຽນ ຄອງ
ເຈົ້າຫລຽນຄຳ, ອັນດັບ 2 ຕົກເປັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ມີ 16 ຫລຽນ
ຄໍາ, 14 ຫລຽນເງິນ ແລະ 9 ຫລຽນທອງ ລວມ 39 ຫລຽນ ແລະ ອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ວິທະຍາ
ຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ 14 ຫລຽນຄໍາ, 11 ຫລຽນເງິນ ແລະ 15 ຫລຽນທອງ ລວມ
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40 ຫລຽນ. ສ່ວນອັນດັບ 4 ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ
ຍາດມາໄດ້ 7 ຫລຽນຄໍາ, 4 ຫລຽນເງິນ ແລະ 5 ຫລຽນທອງ
ລວມ 16 ຫລຽນ, ອັນດັບ 5 ມະຫາ ວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ
ມີ 6 ຫລຽນຄໍາ, 12 ຫລຽນເງິນ ແລະ 10 ຫລຽນທອງ 28
ຫລຽນ, ອັນດັບ 6 ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ ມີ 5
ຫລຽນຄຳ, 10 ຫລຽນເງິນ ແລະ 15 ຫລຽນທອງ ລວມ 30
ຫລຽນ, ອັນດັບ 7 ສະມາຄົມ ການສຶກສາເອກະຊົນ ມີ 4
ຫລຽນຄໍາ, 1 ຫລຽນ ເງິນ ແລະ 6 ຫລຽນທອງ ລວມ
11 ຫລຽນ, ອັນດັບ 8 ວິທະຍາໄລພາກລັດ ມີ 2 ຫລຽນຄໍາ,
8 ຫລຽນເງິນ ແລະ 7 ຫລຽນທອງ ລວມ 17 ຫລຽນ ແລະ
ອັນດັບ 9 ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແຂວງຫລວງພະບາງ
ມີ 2 ຫລຽນຄໍາ, 5 ຫລຽນເງິນ ແລະ 11 ຫລຽນທອງ ລວມ
18 ຫລຽນ.
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ເມື່ອວັນທີ 25 ກຸມພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະພັນເຕະບານອາຊຽນ ຫລື AFF ໄດ້ຢືນຢັນ
ຜ່ານເວັບໄຊຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊາຍ ໃນຊີເກມສ໌ ປີ 2017 ທີ່ມາເລ
ເຊຍ ນັ້ນຈະຫລຸດອາຍຸຜູ້ຫລິ້ນຈາກອາຍຸບໍ່ເກີນ 23 ປີ ມາເປັນບໍ່ເກີນ 22 ປີ ພ້ອມກັບການເປີດ
ຊິງຟຸດຊອລຍິງ.
ການແຂ່ງຂັນເຕະບານເພດຊາຍ ໃນຊີເກມສ໌ ຄັ້ງທີ 29 ທີ່ນະຄອນຫລວງກົວລາລໍາເປີ
ປະເທດມາເລເຊຍ ປີ 2017 ຈະກໍານົດອາຍຸຜູ້ເຂ້ົາແຂ່ງຂັນໃນຮຸ່ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 22 ປີ ຈາກເດີມ
ຈໍາກັດທີ່ອາຍຸບໍ່ເກີນ 23 ປີ ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກ ກອງປະຊຸມສະມາພັນກີລາແຫ່ງ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (Southeast Asian Games Federation ຫລື SEAGF)
ແລະພ້ອມກັນນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການປະກາດລາຍຊື່ 34 ຊະນິດກີລາທີ່ຈະຊີງຫລຽນຄໍາ
ເຊ່ັນກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງລໍຖ້າຜົນສະຫລຸບຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນກໍລະກົດປີນີ້ກໍຕາມ ແລະ 1
ໃນນັ້ນ ກໍຈະມີການແຂ່ງຂັນຟຸດຊອລເພດຍິງຮ່ວມຢູ່ນໍາດ້ວຍ.
ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊາຍໃນ ຊີເກມສ໌ ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1959 ໂດຍໃຊ້ຜູ້ຫລິ້ນບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸ ແລະ ມາໃນປີ 2001 ແມ່ນມີການຈໍາກັດໃຫ້ຜູ້ຫລິ້ນອາຍຸ
ບໍ່ເກີນ 23 ປີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ໂອລິມປິກເກມສ໌ ປີ 1996 ແລະທີມຊາດໄທ ຄວ້າແຊັມໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ລວມ 15 ສະໄໝ ແລະ ຍັງເປັນແຊັມເກ່ົາ 2 ປີ
ຫລ້າສຸດອີກດ້ວຍ.
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ສະຫະພັນເຕະບານໂລກ “ຟີຟາ” ປະກາດຫລຸດໂທດຂອງທ່ານ ເຊບ ແບລັດເຕີ ອະດີດ
ປະທານໃຫຍ່ ແລະ ທ່ານ ມິເຊວ ພລາຕິນີ ອະດີດຮອງປະທານ ຈາກ 8 ປີ ເຫລືອ 6 ປີ ຈາກ
ຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ເຄີຍກະທຳໄວ້.
ກ່ອນໜ້ານີ້ຄະນະກໍາມະການອຸທອນໂທດຂອງສະຫະພັນເຕະບານນານາຊາດ ຫລື
“ຟີຟາ” ໄດ້ມີຄຳສັ່ງລົງໂທດ ທ່ານ ເຊບ ແບລັດເຕີ ອະດີດປະທານ ແລະ ທ່ານ ມິເຊລ ພລາ
ຕິນີ ອະດີດຮອງປະທານ ຫ້າມຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບວົງການເຕະບານທົ່ວໂລກຕະຫລອດຊີວິດ, ກ່ອນ
ຫລຸດລົງມາເປັນ 8 ປີ ຫລັງທັງຄູ່ຖືກກວດສອບວ່າ ມີການລະເມີດຂໍ້ບັງຄັບທາງວິໄນຂອງ
“ຟີຟາ” ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮັບສິນບົນ.
ຫລ້າສຸດຄະນະກໍາມະການອຸທອນຂອງ “ຟີຟາ” ໄດ້ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທັງສອງ
ໃນເລື່ອງຂອງການມີສ່ວນກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ ຮັບສິນບົນ ບໍ່ອາດຫາຫລັກຖານ
ທີ່ຈະແຈ້ງພຽງພໍ ພ້ອມກັບພິຈາລະນາວ່າທັງຄູ່ມີຜົນງານໃນການພັດທະນາວົງການເຕະບາ
ນມາຍາວນານ ຈຶ່ງມີການພິຈາລະນາໃຫ້ຫລຸດໂທດລົງມາເຫລືອພຽງຄົນລະ 6 ປີ
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ຜົນການຈັບສະຫລາກແບ່ງສາຍເສິກໂຄປາ ອາເມຣິກາ 2016 ໄດ້ເກີດເລື່ອງຮືຮາຂຶ້ນ ເມື່ອ
ສອງທີມທີ່ຊີງຊະນະເລີດໃນຄັ້ງກ່ອນ ເຊັ່ນ: ອາກຊັງຕິນ ຮອງແຊັມເກ່ົາ ແລະ ຊິລີ ແຊັມເກ່ົາ ຕ້ອງ
ພົບກັນຕັ້ງແຕ່ຮອບແບ່ງກຸ່ມ.
ການຈັບສະຫລາກຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນທີ່ມະຫານະຄອນນິວຢອກ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ເປັນ
ຊາດເຈ້ົາພາບ ທ່າມກາງເຈ້ົາໜ້າທີ່ຈາກສະຫະພັນເຕະບານອາເມຣິກາເໜືອ ແລະ ໃຕ້ (Concacaf ກັບ Conmebol) ຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ຜົນແບ່ງກຸ່ມມີດັ່ງນີ້:
ກຸ່ມ A : ສະຫະລັດອາເມຣິກາ (ເຈ້ົາພາບ), ປາຣາກວັຍ, ຄອສຕາຣິກ້າ, ໂກໂລມບີ
ກຸ່ມ B : ບຣາຊິນ, ເປຣູ, ເຮຕິ, ເອກວາດໍ
ກຸ່ມ C : ເມັກຊິກ, ເວເນຊູເອລາ, ຈາໄມກ້າ, ອຸຣຸກວັຍ
ກຸ່ມ D : ອາກຊັງຕິນ, ໂບລິວີ, ປານາມາ, ຊິລີ
ທັ້ງນີ້ ແຕ່ເດີມເສິກໂຄປາ ອາເມຣິກາ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ຖືເປັນວາລະພິເສດ
ໃນການສະຫລອງຄົບຮອບອາຍຸ 100 ປີຂອງລາຍການ, ດັ່ງນັ້ນສະຫະພັນເຕະບານອາເມຣິກາໃຕ້
ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈັດເປັນປີທີ່ສອງຕິດຕໍ່ກັນ ທັງໆທີ່ຫາກໍຈັດໄປເມື່ອປີ 2015.
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ມາຮອດເດືອນນີ້ຖືໄດ້ວ່າກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຮ້ອນຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ. ກໍແນ່ນອນລະ
ແມ່ຍິງເຮົາຫລາຍໆທ່ານກໍຈະຮູ້ສຶກໝຸດໝັດ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍຈະມັກປານໃດກັບສະພາບ
ອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າຂອງລະດູເດືອນນີ້… ຜ່ານມາກໍເຫັນຫລາຍໆທ່ານຊອກຫາວິ
ທີຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນກັນຕ່າງໆນາໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫາສະລອຍນ້ຳເຢັນໆລົງ
ແຊ່, ການຫານ້ຳດື່ມເຢັນໆດື່ມ, ການນັ່ງການນອນໃນຫ້ອງແອຣ໌ ບໍ່ອອກໄປໃສ ແລະ
ອີກຫລາຍໆຢ່າງ, ແຕ່ມື້ນີ້ຈະມາຂໍແນະນຳວິທີຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນດ້ວຍການອອກ
ກຳລັງກາຍ ຟັງແລ້ວອາດສວນທາງກັນແມ່ນບໍ່? ແຕ່ເຊື່ອເທາະວ່າທ່ານອ່ານບໍ່ຜິດ
ເຮົາມີວິທີຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍ 7 ວິທີການຝຶກໂຍຄະມາຝາກຊຶ່ງນອກຈາກ
ຫລຸດຄວາມຮ້ອນແລ້ວຍັງແຖມການກະຕຸ້ນເຜົາຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້
ຫລຸດນ້ຳໜັກໄດ້ອີກ, ຈະເປັນຢ່າງໃດໄປອ່ານ 7 ວິທີທີ່ວ່ານີ້ນຳກັນ.
1. ການຝຶກຫາຍໃຈແບບສິຕາລິ (Sitali breath)
ສິຕາລິ ເປັນຄຳໃນພາສາສັນສະກິດທີ່ແປວ່າ “ຄວາມເຢັນ” ດັ່ງນັ້ນການຝຶກຫາຍໃຈ
ແບບສິຕາລິຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄືເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກເຢັນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງການຝຶກຫາຍໃຈດ້ວຍ
ວິທີນີ້ຈະເປັນການຫາຍໃຈຜ່ານລີ້ນ ແລະ ປາກ ໃຫ້ລົມຫາຍໃຈເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ
ແລ້ວຫາຍໃຈອອກທາງດັງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຄາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
l ວິທີຝຶກ:
1. ນັ່ງໃນທ່າທີ່ສະບາຍທີ່ສຸດ ຫລື ນັ່ງຂັດຕະໝາດ.
2. ແມບລີ້ນອອກມາແລ້ວຫໍ່ລີ້ນຫາຍໃຈເຂົ້າທາງປາກຊ້າໆເລິກໆ ໂດຍໃຫ້ລົມຫາຍ
ໃຈຜ່ານລີ້ນ.
3. ຫົດລີ້ນກັບເຂົ້າໄປໃນປາກແລ້ວຄ່ອຍໆຫາຍໃຈອອກຊ້າໆຈົນສຸດ.
4. ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດຊ້ຳໆ 3-5 ລົມຫາຍໃຈ.
2. ທ່າຢືນກົ້ມຕົວ (Uttanasana)
ທ່ານີ້ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນອາ
ການປວດຫົວຈາກຄວາມຮ້ອນ,ສະໝອງເຄັ່ງຕຶງ, ຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນ ລວມທັງຊ່ວຍ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ອະໄວຍະວະໃນຊ່ອງທ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ,
l ວິທີຝຶກ:
1. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທ່າພູເຂົາ, ຕີນຕິດກັນ ຫລື ຫ່າງກັນເລັກນ້ອຍ.
2. ຫາຍໃຈອອກແລ້ວຄ່ອຍໆກົ້ມໂຕລົງ ໂດຍໃຫ້ຂາແລ້ວແຂນຍືດກົງ, ປາຍນິ້ວມື
ແຕະທີ່ພື້ນ ຫລື ວາງຝາມືລົງກັບພື້ນ ຫາກບໍ່ສາມາດວາງ ຫລື ແຕະໄດ້ໃຫ້ວາງ
ທີ່ຕີນແທນ.
3. ຫາຍໃຈເຂົ້າແລ້ວກົ້ມໜ້າໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ຈາກນັ້ນຫາຍໃຈອອກແລ້ວຜ່ອນທ່າ
ລົງເລັກນ້ອຍ.
4. ຄ້າງທ່າໄວ້ 30 ວິນາທີ ຫາໜຶ່ງນາທີ ຈາກນັ້ນຍົກມືຂຶ້ນມາວາງເທິງກົ້ນ ແລ້ວຄ່ອຍ
ໆຫຍໍ້ໂຕລົງນັ່ງຫາຍໃຈເຂົ້າພ້ອມກັບລຸກຂື້ນຢືນ.
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3. ທ່າໂລວ໌ລັນ (Anjaneyasana)
ຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍສ່ວນຫລາຍຈະສະສົມຢູ່ຕາມກ້າມຊີ້ນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຮ້ອນ ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອຍືດຢຽດ ແລະ
ຜ່ ອ ນຄວາມຮ້ ອ ນຈາກກ້ າ ມຊີ້ ນ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ເ ຮົ າ ຮູ້ ສຶ ກ ເຢັ ນ ສະບາຍໂຕຂຶ້ ນ
ຫລາຍ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍ ໄດ້
ອີກດ້ວຍ ທ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຍືດກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນໄຫລ່, ຫລັງ ແລະ ກະ
ໂພກ.
l ວິທີຝຶກ:
1. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກທ່າຄານ ວາງຕີນສອງຂ້າງຫ່າງກັນເລັກນ້ອຍ ມືທັງສອງ
ຂ້າງ ວາງຫ່າງກັນຍົກກະໂພກຂື້ນໃຫ້ຂາ ແລະ ແຂນຢຽດຕຶງ.
2. ຫາຍໃຈເຂົ້າ, ຫຍໍ້ໂຕລົງ, ຢຽດຂາຂ້າງໜຶ່ງໄປຂ້າງຫລັງຈົນສຸດ ອີກເບື້ອງ
ໜຶ່ງຕັ້ງສາກກັບພື້ນ, ມືທັງສອງຂ້າງວາງລົງກັບພື້ນ ຫລື ໃຊ້ປາຍນິ້ວ ແຕະ
ພື້ນ.
3. ວາດແຂນຈາກດ້ານຂ້າງຂຶ້ນໄປເທິງຫົວພ້ອມໆກັບຫາຍໃຈອອກ ເງີຍໜ້
ເບິ່ງຕາມມື.
4. ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກຊ້າໆຈາກນັ້ນກໍຄ່ອຍໆຜ່ອນຄາຍທ່າອອກ.
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4. ທ່າເຄິ່ງບິດໂຕ(Ardha Matsyendrasana)
ເປັນອີກທ່າໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການຍືດກ້າມຊີ້ນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງທາງສະໝອງ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນເລືອດລົມໃຫ້ໄຫລວຽນໃນຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້
ຮ່າງກາຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີຂຶ້ນ
l ວິທີຝຶກ:
1. ນັ່ງຢຽດຂາຊ້າຍ, ຝາຕີນຕັ້ງຊື່ ຕີນເບື້ອງຂວາວາງຂ້ວມເຂົ່າຊ້າຍ ຫລັງຢຽດຊື່.
2. ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລ້ວຍົກແຂນຊ້າຍຂຶ້ນເທິງຫົວ.
3. ຫາຍໃຈອອກ ແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກແຂນ, ແຂນຊ້າຍຂັດເຂົ່າຂວາ ແລ້ວອ້ອມມາຈັບ
ຝ່າຕີນດ້ານນອກ ຫາກຈັບບໍ່ເຖິງໃຫ້ໃຊ້ມືຊ້າຍ ກອດເຂົ່າຂວາແນບໃສ່ໜ້າເອິກ.
4. ຍົກແຂນຂວາມາດ້ານໜ້າພ້ອມໆກັບການຫາຍໃຈເຂົ້າ.
5. ບິດໂຕໄປດ້ານຂວາ, ມືຂວາວາງດ້ານຫລັງ, ບິດແອວໃຫ້ຫລາຍໆ, ຫລັງຊື່ມາ
ແນມຂ້າມບ່າໄຫລ່, ຫາຍໃຈເຂົ້າອອກຊ້າໆ ຄ້າງທ່ານີ້ໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວເຊົາ.
6. ຫາຍໃຈເຂົ້າ ວາດແຂນກັບໄປດ້ານໜ້າ ຫລຸດແຂນລົງ ແລ້ວຄ່ອຍໆເຊົາ.

6. ທ່າປາ (Matsysana)
ອາກາດຮ້ອນໆອາດເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ການຝຶກ
ທ່ າ ປານີ້ ຈ ະຊ່ ວ ຍກະຕຸ້ ນ ລະບົ ບ ການຫາຍໃຈໃຫ້ ເ ຮັ ດ ວຽກໄດ້ ດີ ຍິ່ ງ ຂຶ້ ນ
ອີກ ທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໄຫລວຽນຂອງເລືອດ ແລະ ນ້ຳເຫລືອງ ເຮັດ
ວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ແຖມຝຶກແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີກຳລັງວັງຊາຂຶ້ນ.
l ວິທີຝຶກ:
1. ເລິ່ມຕົ້ນດ້ວຍການນອນຫງາຍກັບພຶື້ນ ມືວາງຂ້ວມຂ້າງລຳໂຕ ບໍລິ
ເວນລຸ່ມກົ້ນ.
2. ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ແລ້ວຄ່ອຍໆຍົກລຳໂຕຂຶ້ນແນຄວາມສົນໃຈໄປທີ່
ປາຍນິ້ວ ຕີນ.
3. ຫາຍໃຈອອກພ້ອມໆກັບແອນເອິກຂຶ້ນ ຍົກຫົວແລ້ວເງີຍໜ້າໃຫ້ບໍລິ
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5. ທ່າອູດ (Ustrasana)
ທ່ານີ້ເປັນທ່າຍືດກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນທ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຍືດຢຽດ
ອີກທັງຍັງຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສະໝອງທີ່ເກີດຈາກອາກາດຮ້ອນ
ໄດ້ອີກນຳ
l ວິທີຝຶກ:
1. ຂູ້ເຄົ່າ ນັ່ງຢອງສົ້ນຕີນ ປາຍຕີນຢຽດຊື່ໄປດ້ານຫລັງ.
2. ວາງມືທັງສອງຂ້າງລົງທີ່ຝ່າຕີນ.
3. ຍົກກົ້ນຂຶ້ນຈາກສົ້ນຕີນ, ແອນຫລັງໃຫ້ສຸດ ແລະ ເງີຍຫົວໄປດ້ານຫລັງໃຫ້
ຫລາຍທີ່ສຸດ.
4. ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກຊ້າໆ ຄ້າງທ່ານີ້ໄວ້ປະມານ 1-2 ນາທີ ແລ້ວກັບສູ່
ທ່າເລີ່ມຕົ້ນ.

ເວນກາງກະໝ່ອມແຕະກັບພື້ນ ບໍ່ເກັງໃບໜ້າ ແລະ ລຳຄໍ ຫາຍໃຈເຂົ້າ
ແລະ ອອກຊ້າໆເລິກໆ.
7. ທ່າ Savasana
ເປັນທ່າໂຍຄະທີ່ງ່າຍ ແລະ ດີທີ່ສຸດເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງ
ກາຍ ເພາະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍໄດ້ທຸກສ່ວນ ແຖມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈ
ສະຫງົບຈາກອາກາດທີ່ຮ້ອນ ອີກທັງຍັງຫລຸດຄວາມດັນເລືອດໄດ້ອີກ.
l ວິທີຝຶກ:
1. ນອນຫງາຍລົງກັບພື້ນ ກາງຂາ ແລະ ແຂນອອກເລັກນ້ອຍໃນທ່າທີ່ສະ
ບາຍ.
2. ຫລັບຕາລົງ ພະຍາຍາມໃຫ້ກະດູກສັນຫລັງຢູ່ໃນລັກສະນະທີ່ປົກກະຕິ.
3. ຫາຍໃຈເຂົ້າ ແລະ ອອກຊ້າໆເລິກໆ.
4. ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງປາຍຕີນ, ຫາຍໃຈອອກ ແລ້ວວາງຫົວລົງ ແລ້ວເຊົາ.
ທ່າໂຍຄະເຫລົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກະຕຸ້ນການ
ເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ, ແຕ່ຖ້າຝຶກເປັນປະຈຳຍິ່ງຊ່ວຍ
ໃຫ້ການເຜົາຜານພະລັງງານພາຍໃນຮ່າງກາຍເພິ່ມຂຶ້ນ ສາມາດຫລຸດນ້ໍາ
ໜັກໄດ້ອີກນຳ ແຕ່ຂໍແນະນຳວ່າຄວນຝຶກໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ
ດີມີລົມລ່ວງຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນ.
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ວຽກງານປ້ອງກັນພັກເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນຕາຍຂອງພັກ; ນັບແຕ່
ມື້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະນະພັກເຮົາທຸກ
ຂັ້ນລ້ວນແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ເປັນວຽກງານ
ປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນບຸກຄົນບໍ່ດີພາຍນອກນີ້ຈະແຊກຊ້ອນເຂົ້າພັກ; ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາກໍ່ຄືປະຈຸບັນ ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ພາຍໃນພັກທຸກຂັ້ນມີຄວາມໜາແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ໂປງໃສ.
ຍ້ອນມີຄວາມສຳຄັນຄືແນວນັ້ນ, ກົງຈັກປ້ອງກັນພາຍໃນພັກຈຶ່ງໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ນັບແຕ່ຂັ້ນນະຄອນຫລວງລົງຮອດຂັ້ນເມືອງ; ຂັ້ນນະຄອນ
ຫລວງ ເອີ້ນວ່າ: ຂະແໜງປ້ອງກັນພັກ ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງການໜື່ງ ຂອງຄະນະຈັດ
ຕັ້ງນະຄອນຫລວງ, ຂັ້ນເມືອງເອີ້ນວ່າ: ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນພັກຂື້ນກັບຄະນະຈັດ
ຕັ້ງເມືອງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີພະນັກງານເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ທັງໝົດມີ 12
ຄົນ,ຍິງ 05 ຄົນ (9ຕົວເມືອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງ ນວ). ບັນດາພະນັກງານ ທີ່ປະກອບເຂົ້າ
ເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ໄດ້ຜ່ານການເລືອກເຟັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານພະ
ນັກງານ ສະບັບເລກທີ 4/ກມສພ ແລະ ບົດແນະນຳເລກທີ 65/ຄຈສພ, ລົງວັນທີ
22/01/2013 ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ໜ້າທີ່
ຂອງການຈັດຕັ້ງວຽກງານປ້ອງກັນພັກຢູ່ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ການປັບປຸງບູລະນະກົງຈັກເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ຢູ່ນະຄອນຫລວງມີລັກສະນະ
ຕໍ່ເນື່ອງ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໜ້າທີ່ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ສຳເນົາຂໍ້ມູນ ແລະ
ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ-ແນວຄິດ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ.
ໃນໄລຍະປີ 2010-2015 ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ ທົ່ວນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ, ມີສະຕິລະວັງຕົວ
ແລະ ເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຕ້ານການບິດເບືອນ
ໃສ່ຮ້າຍຂອງພວກສັດຕູ ແລະ ຄົນບໍ່ດີທີ່ຫວັງທໍາລາຍພັກ, ພ້ອມທັງຍົກບົດບາດ
ຄວາມເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີຂອງສະມາຊິກພັກຂຶ້ນບາດກ້າວໜຶ່ງ ໃນທຸກໆວຽກງານ.
ໃນນີ້, ສິ່ງເປັນໜ້າສັນລະເສີນຍ້ອງຍໍ ພຽງແຕ່ໄລຍະ 5 ປີ, ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຈັດວາງ, ຊັບຊ້ອນນໍາໃຊ້ພະນັກງານຢ່າງຖຶກຕ້ອງ. ການປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງ
ພັກ ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ປີ 2015
ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ 89 ຄະນະພັກຮາກຖານ, ມີ 1.125 ໜ່ວຍພັກ
(ທຽບໃສປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 187 ໜ່ວຍ), ມີສະມາຊິກພັກ 17.974 ສະຫາຍ,ຍິງ
5.270 ສະຫາຍ, (ທຽບໃສ່ ປີ 2010 ມີສະມາຊິກພັກເພີ່ມຂຶ້ນ 2.603 ສະຫາຍ,
ຍິງ 1.093 ສະຫາຍ). ສ້າງໜ່ວຍພັກເຂັມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານໄດ້ 833
ໜ່ວຍ (ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 276 ໜ່ວຍ), ມີສະມາຊິກພັກ ເຂັມແຂງ-ຮູ້ນຳ
ພາຮອບດ້ານ 11.101 ສະຫາຍ, ຍິງ 3.020 ສະຫາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 61%; ສະມາ
ຊິກພັກແຂງ 2.630 ສະຫາຍ, ຍິງ 869 ສະຫາຍ; ສະມາຊິກພັກກາງ 261
ສະຫາຍ, ຍິງ 102 ສະຫາຍ; ສະມາຊິກພັກອອ່ນ 04 ສະຫາຍ; ສະມາຊິກບໍ່ໄດ້ຈັດ
ປະເພດ 3.775 ສະຫາຍ, ຍິງ 1.279 ສະຫາຍ ແລະ ສະມາຊິກພັກເສຍທາດ
ຂາດຄຸນ 03 ສະຫາຍ. ຕິດພັນກັບການປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກ ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ນໍາພາວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຈຸດ
ອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນ; ບ່ອນທີ່ມີການປັບປຸງສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຍັງພົບຄວາມຫຍູ້ງຍາກ, ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນ
ກຳແໜ້ນໜ້າທີ່ວຽກງານປ້ອງກັນພັກໄດ້ຢ່າງເລີກເຊິ່ງ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາ
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ມາດເຮັດໜ້າທີ່ວິເຄາະວິໄຈ, ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນສາມາດ
ເຮັດໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຖານຂໍ້ມູນ, ງົບປະມານຮັບໃຊ້ຍັງຂາດເຂີນ... ເພື່ອແກ້
ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີກວ່າ
ເກົ່າ ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງວຽກງານ ຕົ້ນຕໍ
ດັ່ງລູ່ມນີ້:
- ໜຶ່ງ: ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍຕ້ອງ
ເປັນເຈົ້າການປ້ອງກັນຕົນເອງ, ປ້ອງກັນບົດບາດອິດທິພົນຂອງພັກ ທາງດ້ານ
ການ ເມືອງ, ແນວຄິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ. ໃນນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຍຶດໝັ້ນລັດທິ
ມາກ-ເລນິນ, ແນວຄິດປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ກຳແໜ້ນທັດສະນະ,
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ; ໂດຍສະເພາະ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບ
ດ້ານ ທີ່ມີຫລັກການຂອງພັກ. ພ້ອມນີ້, ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມດ້ານດີ, ກຳຈັດປັດ
ເປົ່າ ແລະ ແກ້ໄຂດ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນພັກ, ພາຍໃນສະມາ
ຊິກພັກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນຊ່ອງວ່າງ ໃຫ້ແກ່ຄົນບໍ່ດີລັກລອດເຂົ້າພາຍໃນການຈັດ
ຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວ, ເປັນເຈົ້າ
ການ ໃນການຊອກເຫັນການກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບຫລັກການຂອງພັກ, ເປັນເຈົ້າ
ປ້ອງກັນຕົນເອງ ຖືເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງພັກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ປ້ອງກັນ ເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານ.
- ສອງ: ຕ້ອງປະຕິບັດກົດລະບຽບພັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເພາະວ່າ ໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກອິດທິກຳລັງປໍລະປັກພະຍາຍາມຊອກຊ່ອງວ່າງເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມ
ໂຈມຕີພວກເຮົາດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເຂັ້ມງວດ, ຕໍ່ຫລັກການລວມສູນປະຊາ
ທິປະໄຕພາຍໃນພັກ, ກົນໄກຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ສະມາຊິກພັກ, ການ
ເລືອກເຟັ້ນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ, ຊັ້ນ, ການຍົກຍ້າຍພະນັກງານ, ການສົ່ງພະນັກ

ງານ ແລະ ສະມາຊິກພັກໄປເຮັດວຽກ ຫລື ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລະ
ບອບການເມືອງແຕກຕ່າງກັນ. ບັນດາບັນຫາຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າມີໂອກາດ
ຫລື ພວກເຮົາເຜີຕົວພວກມັນຈະຊື້ຈ້າງຈອບອອຍເອົາຄວາມລັບ. ເພື່ອຫລັກ
ລຽງຜົນສະທ້ອນດັ່ງກ່າວ, ໃນວຽກງານພະນັກງານ, ວຽກງານຂະຫຍາຍພັກ
ຕ້ອງຍຶດໝັ້ນຫລັກການ, ເຄົາລົບລະບຽບວິໄນ, ປະຕິບັດຖຶກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຕາມ
ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງພັກ ແລະ ລັດກໍານົດໄວ້; ສໍາລັບວຽກງານ
ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນ
ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມ
ງວດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນ

ໄຫວຕໍ່ຮາກຖານພັກ, ຕໍ່ສະມາຊິກພັກ ແລະ ດໍາເນີນວຽກງານປະ
ເມີນຜົນ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວນໍາພາຂອງພັກເປັນປະຈໍາ.
- ສາມ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານເກັບກໍາສະຖິຕິ, ພະນັກງານ
ແລະ ສະມາຊິກພັກໃຫ້ໄດ້ຊັດເຈນ, ກໍາໃຫ້ໄດ້ດ້ານປະຫວັດກໍາເນີດ,
ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ; ມີສາຍກ່ຽວພັນດ້ານຄອບຄົວ ແລະ ສາຍ
ຍາດພີ່ນ້ອງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ສະ
ມາຊິກພັກ ທີ່ເປັນຫລັກແຫລ່ງແກ່ນສານຂັ້ນຕ່າງໆ ທົ່ວນະຄອນ
ຫລວງ ນັບແຕ່ຂັ້ນຄະນະພັກ, ລະດັບປະລິນຍາເອກຂຶ້ນໄປຍິ່ງຕ້ອງ
ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັ
ດນະໂຍບາຍ ແລະ ການແຈ້ງຊັບສວ່ນໄດ້ຈະແຈ້ງຕື່ມ. ໄປພ້ອມກັນ
ນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານອອກບັດຕໍ່ສະມາຊິກພັກ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງເງິນສະຕິພັກ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການດຳເນີນຊີວິດການ
ເມືອງຂອງພັກ ໃຫ້ປົກກະຕິ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອກວດກາລະອຽດ ແລະ ຕິດ
ຕາມການເຂົ້າອອກຂອງບຸກຄົນ ບໍ່ດີເຂົ້າມາແຊກຊ້ອນພາຍໃນພັກ.
- ສີ່, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບສາຍໃຍການຈັດຕັ້ງ ຂອງ
ວຽກງານປ້ອງກັນພັກ, ໂດຍເອົາການເລືອກເຟັ້ນ ບຸກຄະລາກອນ ທ່ີ
ມີຄຸນນະພາບແທ້ໆເຂົ້າໃນຖັນແຖວພະນັກງານປ້ອງກັນພັກ ຢູ່ແຕ່ລະ
ຂັ້ນການຈັດຕັ້ງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບັນດາພະນັກງານທີ່ຍັງ
ຂາດດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ; ຂາດປະສົບການ ແລະ ອາຍຸ
ກະສຽນຍັງອ່ອນນ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມໄປຍົກລະດັບພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ; ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະກອບພາຫານະອັນທັນສະໄໝ
ໃຫ້ບັນດາການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຮັດວຽກງານປ້ອງກັນພັກໃນແຕ່ລະບ່ອນ
ຢ່າງພຽງພໍ. ພ້ອມນີ້, ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນພັກ
ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ກໍ່ຕ້ອງມີໂຄງການ, ມີງົບປະມານເພື່ອສ້າງໃໝ່
ໃຫ້ຄົບ, ສ່ວນພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ,
ຂອບເຂດຂອງວຽກງານໃດ ທີ່ຍັງປົນເປຶກັນ, ບໍ່ຈະແຈ້ງໃນວຽກງານ
ປ້ອງກັນພັກ ກໍ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກໍານົດ
ຂອງພັກກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ.
- ຫ້າ, ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປ້ອງກັນພັກ ຢູ່ທຸກຂັ້ນຕ້ອງ
ມີການປະສານສົມທົບກັບວຽກງານອື່ນຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ພ້ອມນີ້
ກໍ່ຕ້ອງມີການສະຫລຸບລາຍງານເປັນງວດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ໃຫ້ຂັ້ນ
ເທິງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ. ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການຫັນ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ ເປັນແຜນງານ, ເປັນໂຄງການລະອຽດ; ກໍານົດ
ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບການ, ແບບແຜນວິທີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ກັບສະພາບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ປ້ອງ ກັນພັກ; ຕໍ່ບຸກຄົນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນດຂະແໜງການ ແລະ
ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນພັກນັ້ນ ຕ້ອງຮູ້ເຮັດໜ້າທີ່ບັນຊາ, ຮູ້ແນະນໍາ ແລະ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເດັດຂາດບໍ່ເອົາບຸກຄົນ
ສວຍໂອກາດມາເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນພັກ.
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ເລື່ອງຕະຫລົກ, ເລື່ອງເບົາສະໝອງ ແລະ ບາງຄົນເອີ້ນຕິດປາກວ່າ “ເລື່ອງ
ຕໍ່ອາຍຸ” ນັ້ນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເພດບົດວັນນະກຳ ຊຶ່ງນອນຢູ່ໃນອຸດທິຍານສິນ
ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງລາວ ແລະ ຂອງໂລກ. ເລື່ອງຕະຫລົກ ຫລື “ສິນສຽງ
ຫົວນີ້” ມີມາແຕ່ເປີງໃດນັ້ນບໍ່ມີຜູ້ບັນທຶກຄັກແນ່ ຕ່າງກັບວັນນະກຳປະເພດອື່ນ ເຊັ່ນ:
ເລື່ອງສັ້ນນັ້ນ ວ່າກັນວ່າໄດປະກົດໂຕໃນສັງຄົມລາວ ປະມານກວ່າ 6 ທົດສະວັດ
ຜ່ານມາແລ້ວ, ສ່ວນຢູ່ໄທນັ້ນ ແມ່ນປະມານກວ່າ ສິບສອງທົດສະວັດ (120 ປີ) ທີ່
ຕ້ ອ ງໃຫ້ ຄ ວາມສົ ນ ໃຈກ່ ຽ ວກັ ບ ການກຳເນີ ດ ຂອງເລື່ ອ ງຕະຫລົ ກ ກັ ບ ເລື່ ອ ງສັ້ ນ ນັ້ ນ
ກໍເພາະວ່າທັງສອງແມ່ນວັນນະກຳ ທີ່ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນປານລູກຝາແຝດ ຄືມີໂຄງ
ຮ່າງການຂຽນຄືກັນ, ມີເປົ້າໝາຍຄືກັນ ແລະ ສຳຄັນກໍຄືມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ຜູ້ແຕ່ງຕ້ອງແກ້
ໃນທຳນອງດຽວກັນ
ແຕ່ຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແບບໜ້າມືກັບຫລັງມືລະຫວ່າງເລື່ອງ
ສັ້ນ ແລະ ເລື່ອງຕະຫລົກນັ້ນກໍຄື ວິທີການແກ້ບັນຫາຂັດແຍ່ງໃນເລື່ອງສັ້ນນັ້ນ ຕ້ອງ
ພຽບພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນ ຕ້ອງເປັນໜ້າເຊື່ອຖື, ດຸນດ່ຽງກັບບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ. ຖ້າເຮັດ
ບໍ່ໄດ້ຕາມນີ້ ກໍຄົງບໍ່ມີໃຜຕິດໃຈອ່ານເລື່ອງ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງມັນກໍຈະຫລຸດເປົ້າໝາຍ
ທີ່ຜູ້ແຕ່ງຄາດຫວັງເອົາໄວ້. ສ່ວນເນື້ອໃນການແກ້ບັນຫາໃນເລື່ອງຕະຫລົກນັ້ນ ຕ້ອງ
ມີລັກສະນະບັງເອີນ ຫລື ອັນທີ່ຫລາຍຄົນເອີ້ນວ່າ “ຫັກມຸມ” ແບບຜູ້ອ່ານຜູ້ຟັງບໍ່ຄາດ
ຄິດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບແບບນັ້ນ. ເຫດຜົນທີ່ເອົາມາຕອບໂຈດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ ຕ້ອງງ່າຍ
ດາຍ, ສັ້ນ ແລະ ມີລັກສະນະສວນທາງກັບວິທີການທີ່ຄວນເປັນ. ເພື່ອລາຍລະອຽດ
ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານຕິດຕາມບົດຕະຫລົກທີ່ພິມລົງວາລະສານສະບັບນີ້ຕື່ມ ແລ້ວຈະເຫັນ
ວ່າທາງອອກສຸດທ້າຍ (ຄຳຕອບແກ້ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນແຕ່ລະເລື່ອງ) ນັ້ນລ້ວນແຕ່ເປັນສິ່ງ
ທີ່ບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດ ເຊັ່ນ ສາວຄົນໜຶ່ງໄປບອກເລື່ອງຫລຸດນ້ຳໜັກກັບແພດ ແທນທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍ, ຫລຸດຜ່ອນອາຫານປະເພດໄຂມັນ ແຕ່ແພດ
ພັດບອກວ່າໃຫ້ປົດສາຍສ້ອຍ, ເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງທຸກແນວອອກ ແລ້ວນ້ຳໜັກຈະຫລຸດ
ລົງ. ບ່ອນທີ່ເປັນຕາຢາກຫົວ ໃນເລື່ອງກໍແມ່ນຄວາມຜິດແປກຈາກຄຳຕອບທີ່ຄວນ
ເປັນໄປຫັ້ນລະ.
ລະບຽບການ ການແຕ່ງບົດຕະຫລົກນັ້ນມີງ່າຍໆຄືແນວນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ສັ້ນກະທັດ
ຮັດ, ສ້າງຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃຫ້ສູງ ແຕ່ໃຫ້ຄຳຕອບງ່າຍໆ, ແບບບໍ່ມີໃຜຄາດຄິດ, ບົດຕະ
ຫລົກທີ່ສະອາດນັ້ນ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປ. ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ແຕ່ງຕ້ອງລະ
ວັງຢ່າໃຫ້ເປັນເລື່ອງເຜີ້ຝັນ, ເປັນເລື່ອງແຕະຕ້ອງບັນຫາເຜົ່າ, ເພດ, ຄົນພິການ, ຄວາມ
ເຊື່ອຖື, ການດູຖູກຢຽບຫຍາມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນມີປົມດ້ອຍ ຕະຫລອດບົດທີ່ມີເນື້ອ
ໃນແຕະຕ້ອງຄົນຕ່າງຊາດຕ່າງພາສາອີກດ້ວຍ. ຕ້ອງຈຳໄວ້ວ່າບົດຕະຫລົກນັ້ນ ມີທັງ
ປະເພດ “ຫົວເພື່ອຫົວ, ຫົວເພື່ອໄດ້ຂໍ້ຄິດສະກິດໃຈໃຫ້ສະຕິ” ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື: ຢ່າໃຫ້
ເປັນສຽງຫົວທີ່ພາໃຫ້ແຕກແຍກ ຄວາມສາມັກຄີ, ພາໃຫ້ເກີດຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ
ແລະ ອື່ນໆ. ນີ້ຄືສຸດຍອດຂອງຫລັກການປະດິດແຕ່ງບົດຕະຫລົກ.
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ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່
ສຸດ, ມັນເປັນວຽກງານພື້ນຖານຂອງພັກ, ເປັນວຽກງານແຖວໜ້າ ແລະ ສອດ
ຫ້ອຍໄປທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ເປັນວຽກທີ່ປຸກລະດົມແນວຄິດຈິດໃຈ ຂອງມະຫາ
ຊົ ນ ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ແຕ່ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ມະຫາຊົນ
ໄດ້ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ
ງ່າຍເມື່ອຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ນັ້ນຕ້ອງເຮັດຫລາຍຮູບຫລາຍສີ, ຫລາຍວິທີການ
ທັງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຈຸດພິເສດ ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
ແຂວງຫົວພັນ ກໍເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີເນື້ອທີ່ພູດອຍກວມເອົາເຖິງ 95%
ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ, ປະຊາຊົນປະກອບດ້ວຍຫລາຍຊົນເຜົ່າບວກກັບສະພາບການ
ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນຍັງຜັນແປໄປຢ່າງສະລັບສັບຊ້ອນ, ບັນຫາພະຍາດລະບາດ,
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ, ບັນ
ຫາຢາເສບຕິດ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງເວົ້າລວມ, ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ
ເວົ້າສະເພາະ, ບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ຍາມໃດກໍ່
ໄດ້ຖື ເປັນບັນຫາສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງ
ແມ່ຍິງເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ເປັນວຽກກົກ, ເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດກ່ອນ ທັງເຄື່ອນໄຫວ
ດ້ວຍຫລາຍຮູບຫລາຍສີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ ກໍຄືເອື້ອຍນ້ອງ
ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເຮົາ, ສະແດງອອກ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ ລັດ,
ເອກະສານນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລົງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງ ແມ່ຍິງ
ບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມທັງປຸກລະດົມໃຫ້ສະມາຊິກແມ່ຍິງ, ເອື້ອຍນ້ອງ ແມ່ຍິງ
ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງປາຖະກະຖາວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງພັກ, ຂອງຊາດ ໃນນີ້ ໄດ້ທັງໝົດ
284 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 22.666 ຄົນ, ຈັດຕັ້ງເລົ່າມູນເຊື້ອວັນທີ່ 8 ມີນາ ແລະ
ວັນທີ່ 20 ກໍລະກົດ (ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງແມ່ຍິງລາວ) ໄດ້ 843 ຄັ້ງ,
ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 106.973 ຄົນ, ຍິງ 91.050 ເທື່ອຄົນ, ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະ
ຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ
VII ຂອງສະ ຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX
ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງໄດ້ 770
ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 121.402 ເທື່ອຄົນ, ຍິງ 69.620 ເທື່ອຄົນ; ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມ
ຊຶມກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ, ເນື້ອ
ໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ເອກະ
ສານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເອກະສານສຳຄັນອື່ນໆ ມີ
877 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 93.742 ເທື່ອຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປັບປຸງ
ວຽກງານຂ່າວສານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ; ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຍັງໄດ້ສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳເອົາບັນດາເນື້ອໃນມະຕິ, ຄຳສັ່ງແນະນຳ ແລະ ນິຕິ
ກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງລົງໄປເຜີຍແຜ່ລວມມີ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ
ກ່ຽວກັບວຽກງານການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ
ບັນດາເຜົ່າ, ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງ
ຂັນ 3 ດີ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ, ຂໍ້ກຳນົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
ຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນໜ່ວຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ; ໄດ້ສົ່ງແມ່ຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ 3 ເມືອງ 3 ສ້າງຄື: ເມືອງຫົວ ເມືອງ,
ເມືອງວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງສົບເບົາ ຈຳນວນ 7 ຄົນ ໃນ 6 ບ້ານ ເຂົ້າ ຝຶກ
ວິຊາຊີບຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ, ປຸງແຕ່ງອາຫານຢູ່ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສູນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ; ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 6 ບ້ານ ຂອງເມືອງ 3 ສ້າງ, ໄດ້ຂະຫຍາຍສະ
ມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຕ່ກ່ອນ
ທີ່ບໍ່ທັນມີ 3 ສ້າງມີໜ່ວຍແມ່ຍິງພຽງແຕ່ 28 ໜ່ວຍ, ມີສະມາຊິກ 383 ຄົນ
ມາເຖິງປະຈຸບັນໄດ້ມີໜ່ວຍແມ່ຍິງ 43 ໜ່ວຍ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 877 ຄົນ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານປັບ
ປຸງການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຊຸກຍູ້ວຽກງານກອງທຶນ ແລະ ໄດ້ປຸກລະ
ດົມຄອບຄົວຕົວແບບ ໃຫ້ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປູກຝັງ-

ລ້ຽງສັດ ແລະ ການຕ່ຳຫູກທໍໄໝ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຜ່ານການສຶກສາອົບ
ຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເຮັດໃຫ້ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ, ສະມາຊິກສະ
ຫະພັນແມ່ຍິງຕະຫລອດຮອດເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ມີຄວາມເປັນປຶກແຜນແໜ້ນໜາ
ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ, ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວນັບມື້ດີຂຶ້ນ,
ຕັ້ ງ ໜ້ າ ປະກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ ສັງຄົມຂອງແຂວງຫົວພັນ; ທັງຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ
ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃຫ້ນັບມື້ຫລຸດລົງ.
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ກໍຍັງມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳ
ນວນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກຳແໜ້ນແນວທາງນະ
ໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການ
ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ຂອງຄະນະນຳສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະ ຂັ້ນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິງ, ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ເປັນອົງ ການຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳ ຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການນຸ່ງຖື ຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບາງຄົນບໍ່ສອດ
ຄ່ອງກັບຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ສະນັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງຖືເອົາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດເປັນບັນຫາສຳຄັນຊິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງສຸມໃສ່ໃສ່ວຽກງານດັ່ງນີ້:
1. ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກ ແມ່
ຍິງ ກໍ່ຄືເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງບັນດາເຜົ່າທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການ
ນຳພາຂອງພັກ, ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິບັດ, ມີ
ສະຕິຕື່ນຕົວປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ.
2. ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການ
ເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ນຳໃຊ້ຫລາຍຮູບການ,
ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປາຖະກະຖາເລົ່າມູນເຊື້ອວັນທີ່ 8 ເດືອນ 3 ແລະ ວັນທີ 20 ເດືອນ
7 ໃນທຸກໆປີ; ເຂົ້າຮ່ວມສະເຫລີມສະຫລອງວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ, ຂອງຊາດ
ທີ່ຄະນະພັກ, ອຳນາການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈັດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິທັງຮັກ
ສາຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມ
ອົດທົນດຸໝັ້ນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກແຮງງານທຳມາຫາກິນ, ຄວາມຊື່ສັດບໍລິ
ສຸດ, ກິລິຍາມາລະຍາດ, ການນຸ່ງຖືແຕ່ງກາຍໃຫ້ຖຶກຕາມລັກສະນະສະເພາະ ຂອງ
ແມ່ຍິງລາວ.
3. ສຶບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບວຽກງານຂ່າວສານ-ສື່ມວນຊົນໃຫ້ມີການ
ເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂ່າວ, ອອກຂ່າວຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່
ຍິງໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ສ້າງລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ຂອງສະຫະພັນແມ່
ຍິງແຂວງ ເພື່ອອອກວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຫໍວາງສະແດງ
ມູນເຊື້ອຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫົວພັນ.
4. ສຶບຕໍ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ບ້ານຈຸດສຸມທົດລອງຕົວແບບ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ ໂດຍປະສານສົມ
ທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດເນື້ອໃນຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ,
ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດແມ່ນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ທັງເປັນວຽກ
ງານແຖວໜ້າ ແລະ ສອດຫ້ອຍໄປທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ພາຍໃຕ້ການຊິ້ນຳ-ນຳພາ
ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງເວົ້າລວມ, ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນເວົ້າສະເພາະ
ບວກກັບມູນເຊື້ອອັນອົງອາດກ້າຫານ, ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ,
ຄວາມດຸໝັ້ນຂະຫຍັນພຽນ ຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນແຂວງຫົວພັນ ເຊື່ອໝັ້ນ
ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທຸກແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ກໍຄືທຸກ
ວຽກງານຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖຶກຕ້ອງ ແລະ ນັບ
ມື້ມີໝາກຜົນ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຫລຸດ
ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
ຂຽນໂດຍ: ນາງ ພິນພອນ ຄຳມະສິນ

