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 ໃນຖານະທີ່ແນວລາວສ້າງຊາດ ແມ່ນພາກ 
ສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບການເມືອງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ 
ແມ່ນພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນແກນນຳ, 
ທັງເປັນພື້ນຖານການເມືອງໜຶ່ງ ຂອງລະບອບປະ 
ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ; ຊຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໂຄສະ 
ນາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດ 
ເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການ 
ປະຕບິັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ,  
ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ  
ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ 
ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນ 
ດາເຜົ່າ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ  
ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ຖືເປັນພາລະບົດບາດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ 
ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ. ເພື່ອສຶກສາອົບ
ຮມົ,            ປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮວ່ມ 
ໃນ ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງຊາດພັດທະ 
ນາປະເທດຊາດ, ກໍ່ຄືເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະ
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ X ຂອງ 
ພັກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ກ່ອນອື່ນໝົດແນວລາວ 
ສ້າງຊາດ ແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງກຳແໜ້ນເນື້ອໃນຈິດໃຈ 
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ X  
ຂອງພັກ, ລະອຽດຄື  : 
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X  
ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 
18 ເຖິງວັນທີ 22 ເດືອນມັງກອນປີ 2016 ທີ່ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນສົມ 
ບູນ 685 ສະຫາຍ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ແທນບົ່ງຕົວ 1 ສະຫາຍ, 
ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກທັງໝົດ ໃນ 

ທົ່ວປະເທດ 268.431 ສະຫາຍ. ພ້ອມທັງມີແຂກຖືກ 
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 409 ສະຫາຍ. ກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຂອງພັກຄັ້ງນີ້ ມີ ແນວຄິດ 
ຊີ້ນຳກວມລວມ ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນ “ຍົກສູງ ຄວາມ 
ສາມາດນຳພາ ແລະ ລັກສະນະນຳໜ້າຂອງ ພັກ, 
ເພີ່ມທະວີມະຫາສາມັກຄີ ທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ຢຶດ 
ໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ ແລະ ມີຫລັກ 
ການ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ 
ຕາມທິດຍືນຍົງ ສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ຢ່າງໜັກ 
ແໜ້ນ”.
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ບັນຍາ 
ກາດແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ ເອກະພາບສູງ, ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບອັນເຕັມປ່ຽມ, ຟົດຟື້ນ ແລະ ສ້າງສັນຢູ່ພາຍ 
ໃນ, ບວກກັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ ້
ຊິດ, ຈົດຈໍ່ຂອງທົ່ວສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ສິ້ນ 
ສຸດລົງ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ຊຶ່ງສະແດງ 
ອອກດັ່ງນີ້:
 I. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນເອກະສັນລາຍງານ 
ການເມືອງ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະ 
ໄໝທີ  IX  ທີ່ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ  X  ໂດຍ 
ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳການສະຫຸຼບຕີ 
ລາຄາຜົນແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຜົນງານ 
ອັນພ້ົນເດ່ັນທ່ີຍາດມາໄດ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານປ້ອງ 
ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປັບປຸງບູລະນະລະບົບອຳ 
ນາດແຫ່ງລັດ, ວຽກງານແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານ 
ມະຫາຊົນຂອງພັກ, ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກ 

ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນຈິດໃຈ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ
ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
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ງານ. ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 5 ປີທີ່ຜ່ານ 
ມາໄດ້ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຖ່ວງທ່າໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການ 
ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດຊາດພວກເຮົາ ໄປ 
ຕາມທິດທາງ ແລະ ຈຸດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນຢ່າງ 
ກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການນຳພາຊີ້ນຳ 
ຂອງພັກ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍອັນໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຈຸດສຸມໃນບາງດ້ານ 
ບໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໄດ້ 
ເລັ່ງທວງໃຫ້ມີມາດຕະການທີ່ແທດເໝາະ ເພື່ອດຳ 
ເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຜ່ານມາຢ່າງຈິງຈັງ ແນ  
ໃສ່ສ້າງການຫັນປ່ຽນອັນຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຈັດ  
ຕັ້ງປະບັດແນວທາງຂອງພັກຕໍ່ໄປ.
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ສະຫຼຸບ 7  
ປະການ ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນອັນປະເສີດທີ່ຖອດຖອນ 
ໄດ້ຈາກພຶດຕິກຳແຫ່ງການຈັດຕັ້ງນຳພາປະຕິບັດມະ 
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ແລະ 30 ປີແຫ່ງການ 
ປ່ຽນແປງໃໝ່; ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ກຳນົດ 7 ທິດທາງ 
ໜ້າທີ່ໃຫຍ່ ສຳລັບໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝ 
ທີ X ຊີ້ນຳ ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນມະຕິຂອງ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງນີ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ເລິກເຊິ່ງ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນໃຫ້ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກຜູ້ທີ່ເປັນ 
ຫຼັກແຫຼ່ງຢູ່ໃນທຸກອົງການ, ຂະແໜງການ, ທຸກທ້ອງ  
ຖິ່ນ, ທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ວຽກ 
ງານຕົວຈິງ ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ນຳພາປະຕິບັດໃຫ້ 
ເກີດໝາກຜົນຕົວຈິງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ; ພ້ອມ 
ກັນນີ້ ກໍ່ມອບໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສືບ 
ຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ຫັນທິດທາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນບາງດ້ານ 
ເປັນມະຕິ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ເພື່ອ 
ໃຫ້ຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ມີບ່ອນອີງອັນລະອຽດ ຈະ 
ແຈ້ງຕື່ມອີກ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ໃນຂະນະ 
ດຽວກັນນັ້ນ ກໍຊີ້ນຳອົງການລັດ ໃຫ້ຫັນເປັນນິຕິກຳ, 

ເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການວຽກງານລະອຽດໃຫ ້
ໄວ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມແຕ່ຫົວ 
ທີ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນສະຫງ່າງາມ.
 II.  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ຟັງລາຍງານ ກ່ຽວກັບ 
ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຊຶ່ງຄຳຂັວນວິໄສທັດ 
ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາແມ່ນ “ສູ້ຊົນ 
ພັດທະນາປະເທດເຮົາ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, ກ້າວໄປສູ່ປະ 
ເທດກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ຕາມ 
ທິດການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ເມື່ອເຖິງປີ 
2030”. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີ 
ເຫັນພ້ອມກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດ 
ທະນາດັ່ງກ່າວ ໂດຍມອບໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານງານສູນ 
ກາງພັກ ຊີ້ນຳລັດຖະບານໃຫ້ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍ 
ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະດັບຊາດ, ລວມທັງກຳ 
ນົດຂອບການລົງທຶນ ສຳລັບໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ ພ້ອມ 
ທັງປຸກລະດົມບັນດາພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ທົ່ວ 
ປວງຊົນ ເຂົ້າໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງ.
 III. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ບົດສຳ 
ຫຼວດການນຳພາລວມ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນ 
ກາງພັກ ສະໄໝທີ IX, ໂດຍໄດ້ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ຄວາມ 
ພະຍາຍາມອັນຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການປະ 
ປະດິດສ້າງ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ບົດ 
ຮຽນຂອງພັກ, ສາມາດນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນສຳ 
ຄັນໃນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ມີບາງດ້ານກໍ່ລື່ນຄາດໝາຍ; 
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການເປັນຄະ 
ນະນຳ ທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບໜັກແໜ້ນ, 
ເປັນແກ່ນສານໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ 
ໃນທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ 
ທົ່ວປວງຊົນ; ທັງມີຄວາມເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນຫາ 



4 ລາວສ້າງຊາດ

ການເຊື່ອມຖອຍ ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມ 
ບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ ແລະ ການກະທຳທີ່ຝືນກົດລະ 
ບຽບຂອງພັກ ໃນຖັນແຖວການນຳຂັ້ນຕ່າງໆ, ພະນັກ 
ງານ ແລະ ສະມາຊິກພັກຈຳນວນໜຶ່ງ.
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເລັ່ງທວງໃຫ້ຄະນະບໍລິຫານ 
ງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ອອກແຮງເສີມຂະ 
ຫຍາຍຈຸດດີໃນດ້ານຕ່າງໆຢ່າງແຂງແຮງ, ພ້ອມກັນ 
ນັ້ນ ກໍ່ວາງມາດຕະການກຳຈັດ ແກ້ໄຂຈຸດບົກພ່ອງ 
ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຜ່ານມາຢ່າງຈິງຈັງ, ຍົກສູງຄວາມ 
ສາມາດນຳພາ ແລະ ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ 
ຂອງຄະນະນຳຂອງພັກໃຫ້ເດັ່ນຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
 IV. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ 
ກ່ຽວກັບການດັດແປງກົດລະບຽບຂອງພັກ ແລະ ໄດ້ 
ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບສະບັບປັບປຸງ ສະໄໝທີ X 
ເພື່ອເປັນແນວທາງ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຮອງຮັບ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວທາງການເມືອງໃຫ້ເປັນ 
ຈິງ. ກົດລະບຽບຂອງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຢ່າງເປັນທາງ 
ການໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ແລ້ວ ແລະ ມີຜົນ 
ບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມ້ືກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮັບຮອງເອົາ 
ເປັນຕົ້ນໄປ.
 V.  ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິ 
ຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 
ກຳມະການສົມບູນ 69 ສະຫາຍ ແລະ ກຳມະການສຳ 
ຮອງ 8 ສະຫາຍ ເພື່ອເປັນແກ່ນສານນຳພາທົ່ວພັກ, 
ທົ່ວລັດ, ທົ່ວກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງ 
ພັກ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດໃໝ່, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ 
ໃນການພັດທະນາໃຫ້ເປັນຈິງ ແລະ ພາປະເທດຊາດ 
ກ້າວຂຶ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ໄປ.
 ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ຂອງ 
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X ທີ່ດຳ 
ເນີນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ມັງກອນ 2016, ໄດ້ 
ເປັນເອກະພາບ ເລືອກຕັ້ງກຳມະການກົມການເມືອງ 

ສູນກາງພັກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 11 ສະຫາຍ; ໄດ້ເປັນ 
ເອກະພາບຢ່າງສູງເລືອກເອົາສະຫາຍ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ 
ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ 
ພັກ; ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເລືອກເອົາກຳມະການຄະນະ 
ເລຂາທິການສູນກາງພັກ 9 ສະຫາຍ; ກອງປະຊຸມໄດ ້
ເລືອກເອົາສະຫາຍ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ເປັນຜູ້ປະຈຳ 
ການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ; ໃນກອງປະຊຸມ 
ຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ເລືອກປະທານ, ບັນດາຮອງປະທານຄະ 
ນະກວດກາສູນກາງພັກ ປະກອບດ້ວຍ 9 ສະຫາຍ,  
ໂດຍແມ່ນສະຫາຍ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ເປັນປະທານ.   
ສຳລັບການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ 
ສູນກາງພັກ ສະໄໝທີ X, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມອບໃຫ ້
ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ເປັນຜູ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, 
ພ້ອມທັງກຳນົດພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ລະອຽດ ຕາມ 
ທີຫຼັງ.
 VI. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ 
ສັນລະເສີນພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ, ທະຫານ, ຕຳ 
ຫຼວດ, ຜູ້ປະກອບການຜະລິດທຸລະກິດ, ບໍລິການ ສັງ 
ກັດໃນທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ລາວບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ 
ເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງເຊື້ອຊາດລາວຜູ້ຮັກຊາດ ທີ່ດຳລົງ 
ຊີວິດ ແລະ ທຳມາຫາກິນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ  
ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມຈິດໃຈມະຕິຂອງ 
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຕະຫຼອດໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ 
ຜ່ານມາ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນໃນຫຼາຍດ້ານ 
ອັນເປັນການສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ຖ່ວງທ່າໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ 
ການນຳເອົາປະເທດເຮົາ ສືບຕໍ່ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຈຸດໝາຍທີ່ 
ວາງໄວ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກ 
ຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຢ່າງເລິກ 
ເຊິ່ງ ມາຍັງບັນດາປະເທດອ້າຍນ້ອງ, ບັນດາປະເທດ 
ເພື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການ 
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 ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແມ່ນຕັ້ງລຽບຕາມສາຍທາງ 
ເລກທີ 13 ເໜືອ ຊຶ່ງເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັນກັບບັນດາ 
ເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ປະກອບມີ 3 ເຜົ່າຢູ່ຮ່ວມ 
ກັນຄື: ເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ, ມີພົນລະ 
ເມືອງ 65 ພັນຄົນ, ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍ 
ຄວາມສາມັກຄີ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ. ການເຄື່ອນ 
ໄຫວຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະ 1 
ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ອອກແຮງເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນຳ-ນຳພາ 
ວຽກງານແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕ ິ

ບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເຊິ່ງຍາດ 
ໄດ້ຜົນງານຫຼາຍດ້ານຄືດັ່ງ ທ່ານ ທອງໄຊ ສູນທະວົງ 
ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ 
ເມືອງໂພນໂຮງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສູນກາງ 
ແນວລາວສ້າງຊາດວ່າ:
 ແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ 
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະ 
ໜາ, ເພດ ແລະ ໄວ ໃນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ  
ໃຫ້ເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາໃນການປະຕິບັດແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ 
ກົດໝາຍຂອງລັດ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ 
ຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປະ 
ກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນຂະບວນການຕ່າງໆ 
ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງວາງອອກ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ຕັ້ງ 
ໜ້າປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາເຂ້ົາໃນ 

ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອ 

ຂ່ໍານັບຮັບຕ້ອນສອງວັນປະຫວັດສາດໃຫ້ມີຄວາມ 
ສະຫງົບ 100% ນອກຈາກວັນສຳຄັນຂອງຊາດແລ້ວ 
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດຍັງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະ 
ນາ ເພື່ອສ້າງຜົນງານຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ ່
ຄັ້ງທີ X ຜູ້ແທນແນວລາວສ້າງຊາດທົ່ວປະເທດ ຢ່າງ 
ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ໄດ້ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງ 
ການແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ 
ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນພາຍໃນ 
ເມືອງທຳການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ 
ທຸກຍາກດ້ວຍການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ຫັດຖະກຳຕໍ່າ 
ຫູກ, ຈັກສານ, ຫຍິບປັກຖັກແສ່ວ ແລະ ອື່ນໆ. 
 ເພື່ອຮັກສາມູນເຊື້ອດຸໝັ້ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ 
ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງ ປະ 
ຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ  
ໄດ້ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ເປັນ 
ຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕກິຳ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດ 4 ບຸກທະລຸ ຂອງສູນ 
ກາງແນວລາວສ້າງຊາດວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນ 
ຈິງ; ພ້ອມທັງປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງບ້ານສາມັກ 
ຄີຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ. ນອກຈາກນັ້ນ 
ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ແຕ່ລະບ້ານສ້າງຕ້ັງກອງທຶນພັດທະນາ 
ຂັ້ນບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ ມີ 8 ບ້ານ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນມີ 
36 ບ້ານ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກກອງທຶນທັງ 
ໝົດ 1.181 ຄົນ, ມີທຶນໝູນວຽນ 2, 2 ຕື້ກີບ, ທຶນແຕ ່
ລະກອງທຶນແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເປັນຢ່າງດີ.
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ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງພຽງ ກັບການລິເລີ່ມສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ
ສາມັກຄີ ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ

ໂດຍ : ຈິດຕະພົງ

  ເມືອງພຽງເປັນເມືອງໜຶ່ງໃນ 11 ຕົວເມືອງ 
ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ 
ແຂວງໄປທາງທິດໃຕ້ປະມານ 52 ກິໂລແມັດ, ປະ 
ກອບ 51 ບ້ານ, ມີ 10.570 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 
ທັງໝົດ 57.200 ຄົນ, ຍິງ 28.088 ຄົນ, ມີ 8 ເຜົ່າ 
ຄື: ເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າມົ້ງ, ເຜົ່າກືມມຸ, ເຜົ່າໄປຼ, ເຜົ່າຍວນ,  
ເຜົ່າລື້, ເຜົ່າໄຕດຳ ແລະ ເຜົ່າອິວມຽນ, ບັນດາເຜົ່າ 
ເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ໂດຍມີຄວາມ 
ຖືກຕ້ອງປອງດອງ, ສາມັກຄີຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງ 
ກັນ ແລະ ກັນ.
  ທ່ານ ຫຸມພັນ ພິມສະຫວັດ, ຮອງເລຂາພັກ 
ເມືອງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງພຽງ ເຊິ່ງ 
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໂດຍການປະຕິບັດຕາມມະ 
ຕິ IX ຂອງພັກ, ມະຕິ 01 ຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ 
ແລະ ບົດແນະນຳເລກທີ 04 ຂອງຄະນະປະຈຳພັກ 

ເມືອງວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນການຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ. ໃນນີ້, ອົງການແນວ 
ລາວສ້າງຊາດເມືອງ ກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພັກ, ອົງ 
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ອົງການພາຄີຂັ້ນເມືອງ ຈັດຕັ້ງຂະ 
ບວນການດ້ານຕ່າງໆ. ໂດຍສະເພາະການປຸກລະ 
ດົມຂົນຂວາຍມະຫາຊົນ. ທາງດ້ານການເມືອງແນວ 
ຄິດ, ດ້ານການຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຢູ່ພາຍໃນເມືອງ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກງານສາສະໜາ, 
ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ 
ບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ.
  ໂດຍຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກ 
ຊາດ ແລະ ພັດທະນາຂອງເມືອງ, ແນວລາວສ້າງ 
ຊາດເມືອງ ພຽງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການເປີດບັ້ນ 
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ແຂ່ງຂັນ ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ຕິດພັນ 
ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາກ້ອນກຳລັງມະຫາສະ 
ມາຄີທົ່ວປວງຊົນຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມສ້າງເປັນແຜນ 
ການໃນການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີດີ ສຳລັບເມືອງຂອງຕົນຂຶ້ນ ໂດຍມີບາດ 
ກ້າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດຜ່ານມາຄື:
  ບາດກ້າວທີ 1: ການກະກຽມຢູ່ຂັ້ນເມືອງເປັນ 
ຕົ້ນແມ່ນການວາງມາດຖານ      ກ່ຽວກັບຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງ 
ແນວລາວສ້າງຊາດ, ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ, ນຳ 
ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພັກ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບແລ້ວ 
ຈຶ່ງນຳລົງຜັນຂະຫຍາຍສູ່ຮາກຖານ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ 
ລົງໄປແຕ່ລະບ້ານນັ້ນ ໄດ້ເອົາຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ມີ 15 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຕິດພັນກັບໂຄງການ 
ພັດທະນາກ້ອນກຳລັງມະຫາສາມັກຄີເຊິ່ງມີເນື້ອໃນ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1. ຈຳນວນລູກຫຼານບໍ່ປະລະການຮຽນ. ໝາຍ 
ຄວາມວ່າ: ລູກຫຼານທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸໃຫ້ໄດ້ຮຽນ.
 2. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ໄປອອກແຮງງານຕ່າງ 
ປະເທດ.
 3. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ລະເມີດຕໍ່ລະບຽບກົດ 
ໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ.
 4. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ຕິດຢາເສບຕິດ.
 5. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວເສລີ, ໄປ-ມາ  
ຕາມລຳພັງໃຈ.
 6. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ຜິດຖຽງກັນພາຍໃນຄອບ 
ຄົວ ແລະ ຄອບຄົວອື່ນ.
 7. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ຜະລິດ ແລະ ເສບຢາ 
ເສບຕິດ.
 8. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ຖືກກັກ 
ຕົວ ແລະ ປັບໃໝ.
 9. ຈຳນວນລູກຫຼານ ທີ່ບໍ່ຮ້ອງຟ້ອງຍາດມູນມ ໍ
ລະດົກ ໂດຍມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ.
 10. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ປະຮາ້ງກັນ. ໝາຍຄວາມ 

ວ່າ: ຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງປອງດອງຢູ່ 
ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ.
   11. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ຂີ້ລັກ, ງັດແງະ.
   12. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ  
  ຫຼື ຈຳຄຸກ.
   13. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ມີຄະດີທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ສານ  
  ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງກັນ.
 14. ຈຳນວນລູກຫຼານ ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໂດຍທຳ 
ການຜະລິດແບບບໍ່ຄົງທີ່ ໝາຍຄວາມວ່າ: ຈະຕ້ອງ 
ທຳມາຫາກິນແບບຄົງທີ່ ແລະ ມີອາຊີບທີ່ແນ່ນອນ.
 15. ຈຳນວນລູກຫຼານ ທີ່ບໍ່ມີດິນຈັດສັນ, ມດິີນຈັດ 
ສັນໃຫ້ແລ້ວບໍ່ໄປປະຕິບັດ. ໝາຍຄວາມວ່າ: ລັດຈັດ 
ສັນໃຫ້ແລ້ວ ເຮັດບ່ອນນີ້ແລ້ວເຄື່ອນຍ້າຍໄປເລື້ອຍໆ 
ແບບບໍ່ຄົງທີ່, ຕ້ອງຢູ່ຄົງທີ່ຕາມທີ່ລັດໄດ້ກຳນົດໃຫ້.
  ບາດກ້າວທີ 2: ການລົງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່  
ຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມບັນດາເອກະສານ 
ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
  - ເອກະສານ ປະເທດລາວ ຄົນລາວເປັນເຈົ້າ 
ຂອງ.
 - ດຳລັດ 92/ນຍ, ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ປົກຄອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
 - ບົດບາດຫົວໜ້າຊິງຊາວ, ເຈົ້າກົກ-ເຈົ້າເຫຼົ່າ.
 - ເອກະສານອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ (ການປະຕິບັດ 
ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ).
  ການເຊ່ືອມຊຶມເອກະສານດ່ັງກ່າວແມ່ນໃຊ້ 
ເວລາ 1 ຕອນ (ເຊົ້າ). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍໄດ ້
ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນການກ່ຽວກັບການສ້າງຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 
ຂອງຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານ 
ແລະ ວາງມາດຖານສຳລັບຄອບຄົວ, ບ້ານເຕົ້າໂຮມ 
ຄວາມສາມັກຄີດີເຊັ່ນ: ສຳລັບຄອບຄົວແມ່ນ 75%- 
80%, ບ້ານແມ່ນ 80% ຂຶ້ນໄປຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 15 ຂໍ້ 
ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິ່ງ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຂະບວນ 
ການແຂ່ງຂັນ ດ້ວຍການຈັບມື ແລະ ໂອກາດດັ່ງກ່າວ
ນີ້ ກໍ່ໄດ້ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຄະນະກຳມະ 
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ການແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານແຕ່ລະທ່ານ ລົງຕິດຕາມ 
ແຕ່ລະໜ່ວຍ, ແຕ່ລະຄອບຄົວຢູ່ພາຍໃນບ້ານ. ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຄອບຄົວທີ່ມີສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ເພື່ອກຳ 
ໄດ້ບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຊອກທິດທາງໃນການແກ້ໄຂ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ.
  ບາດກ້າວທີ 3: ຂັ້ນຕອນໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກ 
ຍູ້,ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ຂອງຄະນະກຳມະ 
ການແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນບ້ານ ຕາມການມອບ 
ໝາຍໃນບາດກ້າວທີ 2 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນ: 3 
ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ໂດຍມີການປະສານສົມ
ທົບກັບແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນເມືອງ.
 ບາດກ້າວທີ 4: ຂັ້ນຕອນໃນການສະຫຼຸບ (ການ 
ອອກໃບຢັ້ງຢືນຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີ) ພາຍຫຼັງການຕິດຕາມ, ກວດກາ ປະເມີນ 
ຜົນ ຄົບ 1 ປີ. ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ 
ຂັ້ນບ້ານທີ່ຮັບຜິດຊອບຈະໄດ້ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ ຜົນ 
ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົ່ງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ແນວ 
ລາວສ້າງຊາດແຂວງ ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການລົງ 
ກວດກາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການແນວລາວ 
ສ້າງຊາດເມືອງ         ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວາ້ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອຄວາມ 
ເປັນເອກະພາບ ຈຶ່ງນຳສະເໜີເຖິງຄະນະປະຈຳພັກ 
ເມືອງ ກໍ່ຄືທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ສະເໜີຕາມສາຍຕັ້ງຂອງ 
ຕົນເຊັ່ນ: ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ເມື່ອມີຄວາມ 
ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ, ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າເປັນ 
ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີດີໄດ ້
ຕາມມາດຖານ, ໄດ້ຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 15 ຂໍ້ທີ່ວາງອອກ. 
ຈາກນັ້ນ, ແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຈຶ່ງໄດ້ເຮັດມະຕ ິ
ຕົກລົງ ມອບໃຫ້ທ່ານເຈົ້າເມືອງອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອ 
ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຕົ້າໂຮມ 
ຄວາມສາມັກຄີດີ. ໂດຍຈັດຕັ້ງພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ 
ຢ່າງສົມກຽດ ຕາມວັນ, ເວລາທີ່ເຫັນສົມຄວນ.
  ທ່ານປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ພຽງ 
ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງເປີດຂະບວນ 

ການແຂ່ງຂັນຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ກໍ່ຄືການລິເລີ່ມ 
ໃນການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາ 
ມັກຄີດີໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ. ຜ່ານການກວດກາຕາມຂໍ້ 
ແຂ່ງຂັນ 15 ຂໍ້, ຕາມມາດຖານຂອງຄອບຄົວແມ່ນ 
75%-80% ແລະ ສຳລັບບ້ານແມ່ນ 80% ຂຶ້ນໄປ 
ນັ້ນ. ຜົນປະກົດວ່າໃນທົ່ວເມືອງມີ 51 ບ້ານສາມາດ 
ປະຕິບັດ ແລະ ຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາ 
ມັກຄີດີ ມີ 35 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 69%, ເຊິ່ງແຕ່ລະບ້ານ
ຈະມີມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. 
 ສຳລັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້  ທ່ານ ຫຸມພັນ 
ພິມສະຫວັດ ກ່າວວ່າ: ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາດ 
ກ້າວ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານເຕົ້າ 
ໂຮມຄວາມສາມັກຄີດີ ເປັນບັນຫາໃໝ່ຂອງແນວລາວ 
ສ້າງຊາດເມືອງ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບັນຫາເລື່ອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄະ 
ນະພັກ, ອົງການປົກຄອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ຕະຫຼອດເຖິງ 
ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ, ຄິດວ່າບັນຫາ 
ດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນ 
ຖືເບົາ. ຈາກຈຸດນີ້, ຍ້ອນຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈອາດສ້າງ 
ໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ດ້ວຍ 
ເຫດນັ້ນເພື່ອຫີຼກລ້ຽງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວໃນການ 
ສຶກສາອົບຮົມຕ້ອງໄດ້ເລືອກເປົ້າໝາຍ ຈະບໍ່ເຮັດ 
ແບບລວມໆ. ຕົວຢ່າງ: ໃນຄອບຄົວໜຶ່ງມີໃຜແດ່ທີ່ 
ເຮັດຜິດຕາມ 15 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງໄດ້ຂັດ 
ເລືອກ, ຂັດຈ້ອນເປັນບຸກຄົນ ແລະ ໃນທົ່ວບ້ານມີຈັກ 
ຄົນ; ຈັດຕັ້ງການສຶກສາອົບຮົມສະເພາະສຳລັບກຸມ 
ຄົນດັ່ງກ່າວ. ຫັຼງຈາກນັ້ນ, ກໍ່ກ້າວໄປຫາການຕິດຕາມ 
ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຊິ່ງຄິດ 
ວ່າເຮັດໄດ້. ແຕ່ອັນສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນບັນຫາ 
ການປຸກລະດົມຈິດໃຈເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເປັນແບບ 
ຢ່າງຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ, ເຈົ້າກົກ-ເຈົ້າເຫຼົ່າ, ຫົວ 
ໜ້າຊິງຊາວຕ່າງໆ ພາຍໃນບ້ານຕ້ອງເຫັນດີ, ເຫັນ
ພ້ອມເປັນເອກະພາບເຂ້ົາຮ່ວມເມ່ືອມີຄວາມພ້ອມ 
ພຽງກັນເຫັນວ່າມີທ່າກ້າວ ແລະ ກໍ່ເປັນບົດຮຽນອັນ 
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ດີໃຫ້ແກ່ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສຳລັບເມືອງແມ່ນຈະ 
ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,ຜ່ານ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂະບວນການດ່ັງກ່າວສັງເກດ 
ເຫັນວ່າ: ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນທົ່ວປວງຊົນມີບັນຍາ 
ກາດຟົດຟື້ນດີພໍສົມຄວນ, ເພາະວ່າປະຊາຊົນເຂົາ 
ເຈົ້າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ມີການຕິດຕາມຄວບຄຸມກັນເອງ 
ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ເພື່ອ 
ໃຫ້ຕິດພັນກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງຈຸ, ໜ່ວຍ, ຕິດ 
ພັນກັບການດຳເນີນຊີວິດຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ 
ກໍ່ຄືຂອງໜ່ວຍພັກ ເປັນໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ 
ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເປັນມາດຖານໜຶ່ງໃນການສ້າງ 
ບ້ານພັດທະນາພາຍໃນເມືອງພຽງ.
  ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ທ່ານປະທານແນວລາວ 
ສ້າງຊາດເມືອງກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນ 
ຫາອ່ອນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈນັ້ນ, ຄະນະກຳມະ 
ການແນວລາວສ້າງຊາດ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ໂດຍສົມທົບ 
ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຫັນລົງກ່ໍສ້າງຮາກ 
ຖານ, ຖືເອົາວຽກງານແນວຄິດເປັນບັນຫາສຳຄັນໃນ 
ການສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນຕົວ 
ຮ່ວມກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຂອງແນວລາວສ້າງ
ຊາດ. ສາມາດແກ້ໄຂບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢັ້ງ 
ຢືນເປັນບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີດີໃຫ້ກາຍເປັນ 

ບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີດີ ແນ່ໃສ່ໃນການປະ 
ກາດເຮັດໃຫ້ເມືອງພຽງເປັນເມືອງເຕ້ົາໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີດີ ຕາມມາດຖານ 85% ຂຶ້ນໄປຂອງຈຳນວນ 
ບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວເມືອງ. ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ໃນການ 
ສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອຮັກສາມູນເຊື້ອບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີດີໃນຈຳນວນ 35 ບ້ານ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍ 
ມູນເຊື້ອດັ່ງກ່າວນີ້ໄປທົ່ວທຸກບ້ານໃນທົ່ວເມືອງ ໃຫ ້
ມີຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້.
  ການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີດີ ເປັນບັນຫາທີ່ໃໝ່ສຳລັບແນວລາວສ້າງ 
ຊາດເມືອງ ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງຜ່ານມານີ້ ທີ່ໄດ້ວາງ 
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ, ມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງ 
ເມືອງຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກເມືອງ ເພື່ອໃຫ ້
ເປັນບົດຮຽນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະໄດ ້
ສະເໜີຫາແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ສູນກາງແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ລົງມາກວດກາ ແລະ ພ້ອມກັນວາງ 
ມາດຖານຕາມເງ່ືອນໄຂຕົວຈິ່ງທ່ີມີພາຍໃນເມືອງ  
ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ເພື່ອດັດແປງ 
ຂຽນເປັນບົດ, ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ບ້ານອື່ນ ແລະ  
ເມືອງອື່ນໃນທົ່ວປະເທດ.

 ແຕ່ກ່ອນທ່ານກະຢູ່ລວມບ້ານ ໃນປະເທດດຽວກັນ
ສາຍສຳພັນແພງຮັກ   ແຕ່ເດີມດາເຄົ້າ
ແຕ່ດຽວນີ້ທ່ານກະໄປເນົາຢັ້ງ  ຢູ່ແດນໄກປະເທດອື່ນ
ຈິດໃຈຍັງຜູກໝັ້ນ    ພັນກ້ຽວກອດກັນ
 ສາຍສຳພັນຜູກໝັ້ນ   ອາໄລຄິດເຖິງຄາວຫລັງ
ມາຝາກຝັງກອງຊັບ    ອອກທຶນເອົາບຸນໄວ້
ມີປັດໄຈມາສ້າງ    ເມືອງລາວໃຫ້ເຮືອງຮຸ່ງ
ໃຫ້ຈະເລີນເດັ່ນກ້າວ   ສົມແລ້ວພັດທະນາ
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  ບ້ານຫີນເຫີບເໜືອ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ 
ເມືອງ ຫີນເຫີບ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ທິດເໜືອຕິດກັບບ້ານ 
ປ່ອງຊອງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບບ້ານ ຫີນເຫີບໃຕ້ ແລະ ນ້ຳ 
ລີກ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບສາຍພູມືດ, ທິດຕາເວັນ 
ຕົກຕິດກັບບ້ານ ວຽງທອງ ແລະ ນ້ຳລີກ, ມີພົນລະ 
ເມືອງ1.162 ຄົນ, ຍິງ 582 ຄົນ, ມີ 291 ຄອບຄົວ,  
ມີ  226  ຫຼັງຄາເຮືອນ, ເຜົ່າລາວ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ ທີ່ດຳ 
ລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີເປັນອັນໜຶ່ງ 
ອັນດຽວ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢຶດຖືອາຊີບ ປູກ 
ຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຄ້າຂາຍເປັນສຳຮອງ;  
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນນະ 
ໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດຂອງເມືອງວາງອອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ການແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ 
ຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ, ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງ 
ທຸກຂະແໜງການຂອງບ້ານ ໄດ້ສົມທົບກັບແນວລາວ 
ສ້າງຊາດເມືອງຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ 
ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ. ດັ່ງການ 
ໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານ ສີໄຄ ສໍສີສຸລິພົນ ປະທານ 
ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ບ້ານຫີນເຫີບເໜືອ 
ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານໄດ້ສ້າງ 
ຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 17/07/2004 ບົນພື້ນຖານຄວາມ 
ຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈ ແລະ ທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ, ຊຶ່ງ 
ໄດ້ກຳນົດເອົາຄອບຄົວເປັນຫົວໜ່ວຍໃນການຝາກ,  
ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປີທຳອິດ ແມ່ນມີສະມາຊິກ 62 ຄົນ, 
ມີທຶນໝູນວຽນ 24.240.000 ກີບ. ກອງທຶນໄດ້ມ ີ
ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆປັດຈຸບັນມີ 
ສະມາຊິກກອງທຶນທັງໝົດ 506 ຄົນ, ຍິງ 357 ຄົນ, 
ທຶນໝູນວຽນ 3.838.183.000 ກີບ, ມີເງິນສະສົມ 

ຂອງກອງທຶນ 126.914.000 ກີບ, ຄະນະຮັບຜິດ 
ຊອບກອງທຶນ 13 ທ່ານ, ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ານ. ການຝາກເງິນແມ່ນໄດ້ວາງເພດານ
ຕໍ່າສຸດ 10.000 ກີບ, ສູງສຸດ 2.000.000 ກີບ ເພື່ອ 
ເປັນການປະຢັດເງິນຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວເປັນທຶນສົ່ງ 
ເສີມໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການສຶກສາ; ນອກນັ້ນ ຍັງເປັນ 
ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 
ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ 
ມີທຶນຮອນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ກູ້ຢືມໄປທຳການຜະ 
ລິດ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການ 
ປ່ອຍເງິນໃຫສ້ະມາຊິກກູ້ຢືມທຳການຜະລິດ ແລະ  
ລ້ຽງສັດ 3%, ເຈັບເປັນ 1%. ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວ 
ວຽກງານຂອງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານໄດ້ມີຈຸດດີ
ຫຼາຍດ້ານຄື:
 1- ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ 
ທັງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
 2- ສະມາຊິກມີຄວາມສະດວກໃນການກູ້ຢືມ.
 3- ໄດ້ຮັບເງິນແບ່ງປັນຈາກຜົນກຳໄລເງິນຝາກ
ຂອງແຕ່ລະຄົນ ຜູ້ຝາກຫຼາຍໄດຮ້ັບດອກເບຍ້ຫຼາຍ, ຜູ ້
ຝາກໜ້ອຍໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍໜ້ອຍ.
  ສັງລວມແລ້ວ ການສ້າງກອງທຶນພັດທະນາ 
ຂັ້ນບ້ານ ບ້ານ  ຫີນເຫີບເໜືອ  ແມ່ນເປັນການເຕົ້າໂຮມ 
ຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເປັນ 
ການແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ 
ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ບາງບົດຮຽນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຂັ້ນບ້ານ
**********

ໂດຍ: ກົງແກ້ວ
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ປັບປຸງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ
ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ.

ໂດຍ: ຊີຢີ ຢ່າງແສນໄຊ. 

      ໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດ 

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ ປະເທດຊາດ 

ພັກ-ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ຖືສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການປັບ 

ປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກ, ອົງການ 

ປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ 

ໃຫ້ສອດຄ່ອງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ 

ເຂ້ັມແຂງໃນທຸກດ້ານແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາລະບອບ 

ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ປ້ອງ 

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການຕ່າງປະ 

ເທດໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.

  ການປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໂດຍພື້ນ 

ຖານແມ່ນຖືເອົາການປັບປຸງກົນໄກທ່ີເຫັນວ່າສອດ 

ຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເປັນບ່ອນອີງໃນ 

ການກຳນົດເນື້ອໃນການປັບປຸງວຽກງານ ຂອງພະນັກ 

ງານໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊ່ິງຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງເນ້ືອໃນ 

ດັ່ງນີ້: 

 - ການປັບປຸງແບບແຜນວທີິເຮດັວຽກ ຕ້ອງຢຶດ 

ໝັ້ນທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ຫຼັກການລວມສູນ ພ້ອມ 

ທັງມີພິກໄຫວປະດິດສ້າງ ແລະ ສະດຸ້ງໄວຕໍ່ສະພາບ 

ການໃໝ່ເຊິ່ງແມ່ນຫຼັກການ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງການ 

ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກແນ່ໃສ່ສະມາຊິກພັກ, 

ພະນັກງານເຮັດວຽກໃຫ້ມີວິທະຍາສາດ, ທັງຍົກຄຸນ 

ທາດຂອງພະນັກກງານໃຫ້ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ອຸດົມການ 

ຂອງພັກ ແລະ ໃຫ້ຄຸນທາດນີ້ສອດຫ້ອຍຢູ່ໃນທຸກຂົງ 

ເຂດວຽກງານ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ.

 - ປັບປຸງທາງດ້ານແນວຄິດສະມາຊີກພັກ, ພະ 

ນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ໜັກແໜ້ນເປັນແບບຢ່າງ, ເປັນ 

ແກນນຳທີ່ດີໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ມີສະຕິຕໍ່ການ 

ຈັດຕັ້ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີທັດສະນະຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, 

ການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ປັບປຸງແກ້ໄຂແນວຄິດຄອງ 

ເດີມ, ແຂງກະດ້າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໃຫ້ໝົດເທື່ອລະ 

ກ້າວ, ໝູນໃຊ້ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ດີກວ່າ ແລະ 

ສອດຄ່ອງ, ກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດ 

ທະນາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

 - ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບ ລະ 

ຫວ່າງວິທີເຮັດວຽກຕາມຫັຼກການລວມສູນປະຊາທິ 

ປະໄຕ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ແລະ ແບ່ງຄວາມ 

ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນ. ຖືເອົາປະສິດທິພາບ ແລະ 

ປະສິດທິຜົນສູງເປັນສິ່ງຕັດສິນ, ມີການປະສານສົມ 

ທົບລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງແມ່ນກົນໄກ 

ໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ສ້າງຄວາມ 

ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ.

  ຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ພັກ-ລັດ 

ຖະບານເຮົາໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່  

ຂອງພັກຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ 

ຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນການປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ 

ຂອງພະນັກກງານຢູ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ ແຕ່ລະ 

ຂັ້ນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງ 

ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ. ສະນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ອົງ 

ຄະນະພັກເມືອງ, ຄະນະຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ 

ຫຼວງພະບາງ ທີ່ເຮັດບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ ້

ການນຳໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ 

ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ, ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆຂອງລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 
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ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳ 

ພາ, ການປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໂດຍຫັນ 

ເອົາທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມຂອງພັກ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນ 

ການ, ໂຄງການ, ກິດຈະການເປັນອັນລະອຽດ, ມອບ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກ 

ໃນຜົນສຳເລັດການປັບປຸງແບບແຜນວິທີການເຮັດ 

ວຽກ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາດັ່ງນີ້:

 1. ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ.  

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບາດ  

ໜ້າທີ່, ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຄະນະຫ້ອງວ່າການ 

ປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບ 

ຮົມ ການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ 

ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມ 

ຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ, 

ມະຕິ VI ຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ມະຕິ V ຂອງເມືອງ 

ແລະ ລະບຽບຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງ 

ພະບາງ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນ 

ໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ, ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ 

ຊອບຂອງຕົນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງວ່າ 

ການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ມີຄວາມຕຶ່ນຕົວ 

ສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

 2. ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ຄະນະຫ້ອງວ່າ 

ການພວກເຮົາຖືເອົາວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມເປັນ 

ວຽກງານສຳຄັນໃນຂະບວນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 

ບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ, ບົດລາຍງານ, ບົດ 

ໂອ້ລົມ, ບົດປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຕາມການຊີ້ນຳ 

ຂອງຂັ້ນເທິງ ຫັນເປັນແຜນການ, ກິດຈະກຳເຄື່ອນ 

ໄຫວ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ, ລາຍງານສະພາບການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 

ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ຫົກເດືອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 3. ວຽກງານປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ຄະ 

ນະຫ້ອງວ່າການຍິ່ງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັກ-ພະນັກ 

ງານຢູ່ໃນຫ້ອງວ່າການເພາະວຽກງານນີ້ ເປັນວຽກ 

ງານທີ່ຕັດສີນຜົນໄດ້-ເສຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ວຽກງານ ການປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມ 

ແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ດ້ານ 

ການຈັດຕັ້ງ, ແບບແຜນວິທີນຳພາ, ມີຄວາມສະມັກຄ ີ

ເປັນເອກະພາບພາຍໃນ, ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນ 

ປະຊາທິປະໄຕ ສືບຕໍ່ປົກຮັກສາໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-

ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານໄດ້ 4 ປີຊ້ອນ ໂດຍຖືເອົາຄຸນນະ

ພາບວຽກງານເປັນຕົ້ນຕໍ ປະຕິບັດລະບອບການດຳ 

ເນີນຊີວິດການເມືອງ, ປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານວຽກ 

ງານຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. 

  ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ມີ 

ພະນັກງານທັງໝົດ 27 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ມີ 1 ໜ່ວຍພັກ,  

ມີສະມາຊິກ 14 ສະຫາຍ, ຍິງ 3 ສະຫາຍ, ສຳຮອງ 4  

ສະຫາຍ ສະມາຊິກພັກທີ່ສັງກັດໜ່ວຍພັກຫ້ອງວ່າ 

ການຮັບຜິດຊອບຢູ່ 3 ຫ້ອງການ (ບໍ່ນັບຫ້ອງວ່າການ 

ປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ). ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕາມ 

ທິດຊ້ີນຳຂອງຂ້ັນເທິງໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງພະນັກງານ 

ຫຼັກແຫຼ່ງ, ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ປ່ຽນແທນ ເປັນພະນັກ 

ງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານວິຊາສະເພາະທີ່ 

ຈຳເປັນ, ສະເໜີແຜນກໍ່ສ້າງພະນັກງານ ໃຫ້ຄະນະ 

ຈັດຕັ້ງເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ 

ມອບວຽກງານໃຫ້ເໝາະສົມ ກັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາ 

ມາດ ຂອງພະນັກງານຜູ້ນັ້ນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນ 

ການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີມາດຖານເງື່ອນໄຂ.

  ຈາກຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ສະພາບແນວ 

ຄິດຂອງພະນັກງານ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາ 

ຂອງພັກ, ເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງລັດ, ລະບຽບຂອງ 

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ,  ມີຄວາມ 

ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ 
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ແລະ ຕ້ານໃຫ້ໄດ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ໃນ 

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບໂດຍ 

ພື້ນຖານ.

  ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ກໍ່ຍັງ 

ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຫ້ອງວ່າ 

ການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ 

ແກ້ໄຂຄື:

 1. ການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຕ່າງໆຂອງ

ພັກ, ຄຳສັ່ງແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ແຜນການ, ໂຄງ 

ການ, ກິດຈະກຳ ຂອງຫ້ອງວ່າການບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ຢ່າງ 

ກ້ວາງຂວາງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ 

ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານ, ສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ 

ແລະ ລະບຽບວິໄນ ບາງສະຫາຍຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່

ຄວນ.

 2. ການຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ກ່ຽວກັບການ 

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ, 

ຄຳສັ່ງແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ທິດທາງແຜນການ, 

ໂຄງການ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຫ້ອງວ່າການປົກ 

ຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ການເກັບກຳສະພາບການ 

ບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ທັນເວລາ.

 3. ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງ ລະດັບຄວາມຮູ້-

ຄວາມສາມາດ ແລະ ວິຊາສະເພາະຍັງບໍ່ທັນສູງ ການ 

ບຳລຸງກໍ່ສ້າງຍັງບໍ່ທັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ອັນໄດ ້

ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນວຽກງານ ລະຫວ່າງຂັ້ນເທິງ-ຂັ້ນ 

ລຸ່ມ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ, ຫຼາຍ 

ຂັ້ນ-ຫຼາຍຂອດ ແລະ ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.

  ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 

ຍ້ອນຄວາມຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊືມ ຂອງຄະນະຫ້ອງວ່າການ,  

ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນກຳ 

ແໜ້ນໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ 

ກົດໝາຍຂອງລັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມ 

ເປັນເຈົ້າການຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

  ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, 

ຄະນະຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ຕ້ອງ 

ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້: 

 1. ຄະນະຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະ 

ບາງ ຕ້ອງເຊື່ອມຊືມ ແລະ ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນຈິດໃຈ 

ກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງ 

ຫ້ອງວ່າການ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ,  

ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດ ແລະ ລະບຽບວິໄນຂອງ 

ອົງການຕົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຳແໜ້ນສະພາບ 

ຄວາມເປັນຈິງໃນຫ້ອງວ່າການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ 

ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ.

 2. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງວຽກງານຫ້ອງວ່າການປົກ 

ຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ຕາມທິດກະທັດຮັດ, ສົມ 

ເຫດສົມຜົນ, ມີຄຸນນະພາບ, ການບັນຈຸສັບຊ້ອນຈັດ 

ວາງພະນັກກງານເຂົ້າຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງງານ ໃຫ ້

ຖືກກັບສາຂາວິຊາຊີບທີ່ຮຽນມາ, ຖືກກັບລະດັບຄວາມ 

ສາມາດ  ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານຢູ່ໃນຫ້ອງວ່າ 

ການມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

 3. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃຫ້ສະ 

ມາຊິກພັກ, ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງຫ້ອງວ່າການ 

ປົກຄອງເມືອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ດ້ວຍການຍົກ 

ລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ຕິດພັນກັບການຍົກ 

ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ, ພາສາຕ່າງປະເທດໄລ 

ຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  

ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໜ່ວຍ 

ງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ເພື່ອຕີລາຄາ, ໄຈ້ແຍກກັ່ນຕອງ 

ບັນຫາ ກຳນົດທິດທາງ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທິງ 

ພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນການ.

 4. ຫ້ອງວ່າການ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີໃນການເຮັດ 

ພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ການນຳເພື່ອ 

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ການ 

ນຳໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ກວດກາແຜນການ ການ 
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ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ, ຕ ີ

ລາຄາ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ເພື່ອເຫັນໄດ້ດ້ານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 

ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໃນວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບການ 

ມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ.

 5. ການປັບປຸງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ປະ 

ສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ, ສຶກສາອົບຮົມການ 

ເມືອງ-ແນວຄິດ, ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິ 

ປະໄຕ, ເປັນໝູ່ຄະນະ, ການປັບປຸງຕ້ອງໃຫ້ສອດ 

ຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ພາວະວິໄສ, ຕ້ານທັດສະ 

ນະອັດຕະວິໄສ, ອາຄາດບາດໝາງ ແລະ ອາຄະຕິຕໍ່ 

ພະນັກງານຢ່າງເດັດຂາດ.

  ສັງລວມແລ້ວ ການປັບປຸງແບບແຜນວທີິເຮດັ 

ວຽກຂອງຫ້ອງວ່າການ ປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ 

ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ເນື້ອແທ້ກໍ່ແມ່ນການປັບປຸງ

ບູລະນະອົງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນໃນຫ້ອງວ່າ 

ການປົກຄອງເມືອງ ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອ 

ຕອບສະໜອງໜ້າທ່ີການເມືອງຂອງພັກໃນໄລຍະ 

ໃໝ່.

ນຳໝູ່ສະເພາະໂລງສົບທີ່ກຳລັງຫາມນັ້ນ, ຢູ່ຫົວ 
ໂລງຈະມີຖ້ວຍບັນຈຸນ້ຳເຕັມ 1 ຖວ້ຍໄວ້, ເວລາ 
ຫາມໄປນັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນ້ຳເຟືອດເດັດຂາດ, ສະ 
ເພາະລູກຊາຍກົກຈະຕ້ອງເອົາມືທັງສອງເບື້ອງ 
ຍູ້ຫົວໂລງໄວ້ພ້ອມທັງຍ່າງຖອຍຫຼັງ, ລູກຊາຍ 
ຄົນອ່ືນໆຖັດລົງມາຈະຍ່າງສອງຂ້າງຂອງໂລງ 
ພ້ອມທັງໃຊ້ມືເບ້ືອງໜຶ່ງຈັບໂລງແລ້ວຍ່າງໄປ 
ຕາມຈັງຫວະຂອງຂະບວນການຈົນໄປຮອດປ່າ 
ຊ້າ, ສ່ວນລູກສາວ ແລະ ລູກໄພ້ກໍ່ຕ້ອງນອນທາງ 
3 ເທື່ອເພື່ອໃຫ້ພວກທີ່ຫາມໂລງຄົນຕາຍ, ຫາມ 

ຂ້າມຕົນເອງ 3 ເທື່ອໃຊ້ວິທີຝັງ ພວກທີ່ຫາມໂລງ 
ຖ້າກັບເຖິງເຮືອນດີ, ພວກທີ່ຮັບໃຊ້ງານເຮືອນດ ີ
ກໍ່ຈະແຕ່ງພາເຂົ້າໃຫ້ພວກຫາມກິນ 13 ຄົນຕໍ່ 4 

ພາເຂົ້າ. ຖ້າພໍ່ແມ່ຕາຍບັນດາລູກເຕົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຂ້າ 
ຄວາຍນຳຈຳນວນ 2 ໂຕ ຖ້າບໍ່ມີແທ້ໆກໍ່ໃຫ້ຂ້າ 1 
ໂຕ ເພື່ອເປັນການສົ່ງທາງ ຫຼື ເຢົານຳພໍ່ແມ່ທີ່ 
ຕາຍໄປ. ສະເພາະປັດຈຸບັນແມ່ນການສົ່ງສະການ 
ກໍ່ໄດ້ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ເຮັດເປັນສະແນນໃຫຍ່ແລ້ວຫາມ 
ໄປປ່າຊ້າໃຊ້ວິທີຈູດ, ຄົນຕາຍຫຸງຈະມີປ່າຊ້າຕ່າງ 
ຫາກ, ບາງກໍລະນີຈູດໄດ້ ແຕ່ບາງກໍລະນີກໍຝັງ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຜົ່າແຊກ ຕໍ່ຈາກໜ້າ 27



15ລາວສ້າງຊາດ

 ນ້ອມຈາກໃຈຂອດຝັ້ນ    ກອງກັ່ນປະພັນບົດ
ພວງມາລາດວງຫອມ     ຢື່ນຍໍຖວາຍນ້ອມ
ທຸກເຜົ່າຊົນລາວພຽງພ້ອມ    ພະນົມກ້ອນຍໍຍື່ນ
ຫວັງອວຍພອນປະເສີດໃຫ້    ຜູ້ແທນເຈົ້າຄູ່ສູ່ຄົນ

 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VI ບົ່ງຊີ້   ສຸດທີ່ສຳຄັນ
ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດການ    ແນວລາວເຮົານຳພາຊີ້
ແນວທາງມີໃສແຈ້ງ     ແປງເປັນທາງເພື່ອຕາມໄຕ່
ໃຫ້ໝູ່ຊາວພີ່ນ້ອງ     ປະຊາເຊື້ອໄດ້ຊື່ນບານ

 ຫຼາຍບັນຫາໄດ້ເວົ້າແຈ້ງ    ຖະແຫຼງອອກສູ່ມວນຊົນ
ຄົ້ນບັນຫາສຳຄັນ     ເຂົ້າທິດທາງວາງຊີ້
ສະຫຼຸບຄືນອັນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ    ເພື່ອຫາທາງທະລຸໂລ່ງ
4 ບຸກອັນໃດສຳເລັດແລ້ວ    ຂະຫຍາຍຟ້າວຕື່ມແຖມ

 ພວກຫຼານຂໍປະຕິຍານຝາກໄວ້   ບຸນຄຸນແນວຈົດຈຳຈື່
ໝາກຜົນການປະຕິວັດ     ທີ່ແນວລາວນຳພາສ້າງ
ຈະອອກແຮງຂະຫຍັນຫ້າວ    ເປັນແຂນຂວາທີ່ແຂງແກ່ນ
ເປັນກະດູກສັນຫຼັງ ເພື່ອຊາດລາວ ພີ່ນ້ອງ  ສຸຂີໝັ້ນພັດທະນາ

 ໃນວາລະອັນສຳຄັນປ່ຽມລົ້ນ   ສຸດທີ່ມີຄວາມໝາຍ
ຫຼານຂໍອວຍພອນໄຊກອງປະຊຸມແນວລາວ  ຈົ່ງໝັ້ນຍືນກ້າວເດີນໜ້າ
ເປັນແສງໄຟທວນກ້າ     ພັດທະນາ ສາລະວັນເຮົາ ໃຫ້ກ້າວເດັ່ນ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ປະຊາຊົນພີ່ນ້ອງ   ຈະເລີນຂຶ້ນວັດທະນາ ທ່ານເອີຍ

 ໃນໂອກາດບັ້ນທ້າຍ    ອວຍພອນທ່ານທັງຫຼາຍ
ຂໍຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກ     ເຮື່ອແຮງ ພຽງພ້ອມ
ຈິດໃຈສຸກສະບາຍລົ້ນ     ທົນແທນໃຫ້ແໜ້ນໜຸ່ມ
ໄຊຊະນະຮອບດ້ານ     ລືກ້ອງກຽດຕິຄຸນທ່ານເອີຍ...
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  ທ່ານ ທິດພາ ເຄື່ອງຄຳມະນີ ອາຍຸ 64 ປີ, ດຳ 
ລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານ ດົງລະອຸ ເມືອງວາປີ ແຂວງ ສາລະວັນ.  
ມີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທັງໝົດ 3 ຄົນ, ເປັນຄອບ 
ຄົວທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການເພີ່ມພູນ 
ຜະລິດຜົນ ກໍ່ຄືການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ເພື່ອໃຫ້ຄອບ 
ຄົວມີຢູ່ມີກິນ, ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ; ທ່ານ ທິດ 
ພາ ເຄື່ອງຄຳມະນີ ກ່າວວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້, ອາຊີບຕົ້ນ 
ຕໍຂອງຄອບຄົວແມ່ນເຮັດນາ; ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນປູກ 
ພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສຳ 
ຮອງ ເຊິ່ງລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກອາຊີບທີ່ກ່າວມາແມ່ນ 
ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ.
  ຍ້ອນເຫັນໄດ້ແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງ 
ພັກ,ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ກໍຄື 

ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ເພິ່ງຕົນເອງ  
ເພື່ອຫຸຼດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ,  
ໂດຍອາໄສທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນທີ່ມີ ທ່ານ ທິດພາ ຈຶ່ງ 
ໄດ້ຫັນມາປູກມັນຕົ້ນເປັນອາຊີບ. ການປູກມັນຕົ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມປູກມາແຕ່ປີ  2010,  ມີເນື້ອທີ່ປູກ 1  
ເຮັກຕາສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ 18 ໂຕນ (ມັນ 
ແຫ້ງ), ຂາຍໄດ້ເງິນທັງໝົດ 18.000.000 ກີບ (ສິບ 
ແປດລ້ານກີບ), ໂດຍໄດ້ລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນພຽງແຕ່ 
2.000.000 ກີບ ລົບຕົ້ນທຶນອອກແລ້ວໄດ້ກຳໄລ 
16.000.000 ກີບ. ເຫັນໄດ້ວ່າການປູກມັນຕົ້ນແມ່ນ 
ໄດ້ນຳລາຍໄດ້ມາສູ່ຄອບຄົວດີພໍສົມຄວນ, ດັ່ງນັ້ນ, 
ຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເນ້ືອທ່ີປູກມັນຕ້ົນໃນແຕ່ລະປີຕ່ືມ
ຄື:
 - ປີ 2011 ປູກຕື່ມອີກ 1,5 ເຮັກຕາ ລວມ 
ເປັນ 2,5 ເຮັກຕາ ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ 45  
ໂຕນ (ມັນແຫ້ງ) ຂາຍໄດ້ເງິນຈຳນວນ 45.000.000 
ກີບ, ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ 3.500.000 ກີບ, ລົບຕົ້ນທຶນ 
ອອກໄດ້ກຳໄລ 41.500.000 ກີບ.
 - ປີ 2012 ແລະ 2013 ໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ 
ປູກອີກ 1.2 ເຮັກຕາ ລວມເປັນ 3.7 ເຮັກຕາ ສາມາດ 
ເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ 66,6 ໂຕນຕໍ່ປີ (ມັນແຫ້ງ), ເມື່ອ 
ຫັກຕົ້ນທຶນອອກແລ້ວ, ໄດ້ກຳໄລ 66.000.000 ກີບ 
ຕໍ່ປີ.
 - ປີ 2014 ແລະ 2015 ປູກຕື່ມອີກ 0.3 ເຮັກ 
ຕາ, ລວມເປັນ 4 ເຮັກຕາ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ 72  
ໂຕນ (ມັນແຫ້ງ) ຕໍ່ປີ, ໃຊ້ຕົ້ນທຶນ 3.500.000 ກີບ 
ຕໍ່ປີ, ໄດ້ກຳໄລ 68.500.000 ກີບຕໍ່ປີ.
 - ປັດຈຸບັນນີ້ (ປີ 2016) ມີເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນ 
ທັງໝົດ 4 ເຮັກຕາ, ເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ແລ້ວ 27 
ໂຕນ (ມັນແຫ້ງ), ຂາຍໄດ້ເງິນ 23.760.000 ກີບ, 

ການປູກມັນຕົ້ນເປັນສິນຄ້າພາໃຫ້ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ
ໂດຍ: ຈິດຕະພົງ
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ໃນລາຄາ 8.500 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແຕ່ການເກັບກູ້ຍັງບໍ່ 
ທັນສຳເລັດເທື່ອ.
  ທ່ານ ທິດພາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ປູກ 
ມັນຕົ້ນ ນັບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປີ 2016 ນີ້ແມ່ນ 
ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຄວບຄູ່ກັນ 
ໄປຄື: ຄວາມສະດວກຍ້ອນຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ຍ້ອນ 
ຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງກໍຄ ື
ພະນັກງານວິຊາການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ການ 
ຊີ້ນຳໆພາ, ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ພ້ອມທັງລົງໃກ້ຊິດ 
ຕິດແທດເປັນປະຈຳ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ຍ້ອນຕົນເອງມ ີ
ທ່າແຮງທາງດ້ານເນື້ອທີ່ດິນ, ດິນເໝາະສົມສຳລັບ 
ການປູກມັນຕົ້ນ ບວກກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ 
ຂອງສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ ຈຶ່ງໄດ້ປູກ ແລະ  
ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະປີ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວ 
ມາຂ້າງເທິງ. ການປູກມັນຕົ້ນບໍ່ໄດ້ບົວລະບັດຮັກສາ 
ຍາກ ແລະ ຄວາມສະດວກອັນໜຶ່ງແມ່ນມີຕະຫຼາດ 
ຮອງຮັບນັບແຕ່ເລີ່ມປູກມັນຕົ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ຜະລິດ 
ໄດ້ເທົ່າໃດກໍ່ຂາຍໝົດບໍ່ໄດ້ຄ້າງຈັກປີ. ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງ 
ຍາກຕ້ົນຕໍແມ່ນບ່ໍມີແຮງງານພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ 
ການ, ດ້ານຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດທາງວິຊາການ 
ຍັງບໍ່ທັນສູງ ອີງໃສ່ແຕ່ປະສົບການຕົວຈິງເທົ່ານັ້ນ. ສຳ 
ລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະຂະຫຍາຍ 
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຕື່ມອີກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຈະນຳໃຊ ້

ເຕັກນິກເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເພື່ອເພີ່ມການຜະລິດ 
ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
  ຜ່ານການປູກມັນຕົ້ນຂາຍເປັນສິນຄ້າໄລຍະ 
7 ປີ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທ່ານ ທິດພາ ກ່າວວ່າ: ຄອບ 
ຄົວມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ 
ລື່ນກວ່າແຕ່ກ່ອນຫຼາຍ, ຍ້ອນຜົນກຳໄລກໍຄືລາຍຮັບ 
ທີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍມັນຕົ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເຊິ່ງສະແດງ 
ອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ສາມາດຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ພາຍໃນຄອບ 
ຄົວເປັນຕົ້ນ: ລົດຈັກ 3 ຄັນ, ລົດໃຫຍ່ 1 ຄັນ, ໃຊ້ຈ່າຍ 
ສ້ອມແປງເຮືອນໃຫ້ສົມບູນຖາວອນ, ມີທຶນສົ່ງເສີມ 
ໃຫ້ລູກໄດ້ໄປຮໍ່າຮຽນ, ມີເງິນແຮຈຳນວນໜຶ່ງຝາກໄວ ້
ທະນາຄານເພື່ອໃຊ້ໃນຍາມຈຳເປັນ ແລະ ເປັນທຶນ 
ຮອນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຕໍ່ໄປ. ປັດຈຸບັນຄອບຄົວໄດ້ 
ກາຍເປັນຄອບຄົວທ່ີຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກ 
ຍາກ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານການ 
ປູກມັນຕົ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້, ໃນນາມທີ່ຕົນເອງເປັນກຳມະ 
ການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ທີ່ປະຈຳຢູ່ບ້ານ ດົງລະອຸ  
ເມືອງ ວາປີ ແຂວງ ສາລະວັນ ຜ່ານການປູກມັນຕົ້ນ 
ຂອງຄອບຄົວເຫັນວ່າມີລາຍຮັບດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ 
ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມພ່ີນ້ອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຫັນ 
ມາປູກມັນຕົ້ນຕາມເງື່ອນໄຂເນື້ອທີ່ດິນຂອງຕົນ ເພື່ອ 
ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ພ້ອມກັນຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທ່ືອລະ
ກ້າວ.
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  ຄູ-ອາຈານເປັນຜູ້ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
(ສ້າງຄົນ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນ 
ພົນລະເມືອງດີ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມ 
ບັດ, ມີຄຸນຄ່າທາງສັງຄົມ, ສຶກສາໃຫ້ຄົນມີຄວາມເສຍ 
ສະຫຼະເປັນຜູ້ມີຄຸນນະທຳປະຈຳໃຈ, ຮູ້ສືບທອດ ແລະ 
ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງ 
ຊາດ ສະນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ ຈຶ່ງຖືເອົາ 
ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນໃຈກາງໃນການ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງໃນອາດີດ, ປັດຈ ຸ
ບັນ ກໍ່ຄືໃນອະນາຄົດ. ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ 
ອາດີດຜູ້ນຳທີ່ແສນເຄົາລົບຂອງປະຊາຊົນລາວບັນ 
ດາເຜົ່າ ໄດ້ໃຫ້ຄຳປາໄສເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຈັດກອງ 
ປະຊຸມກົມການເມືອງເປີດກວ້າງ ກ່ຽວກັບການສຶກ 
ສາໄປກ່ອນກ້າວໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ 5 ທັດສະນະ 
ພື້ນຖານຂອງພັກກ່ຽວກັບການສຶກສາ. ໃນນັ້ນ, ທັດ 
ສະນະທີ 5 ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຄູ-ອາຈານ ແມ່ນຄົນຂອງ 
ພັກຢ່າງແທ້ຈິງ.
  ການບຸກທະລຸຖັນແຖວ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບ ໍ
ລິຫານການສຶກສາຕ້ອງພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄວາມສາ 
ມາດ ແລະ ຄຸນນະທຳປະຈຳໃຈ ເພາະວ່າຖັນແຖວ 
ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ສຶກສາປຽບດັ່ງນັກວິສະ 
ວະກອນແຫ່ງດວງວິນຍານ, ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ 
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ ໂດຍເປັນພາກສ່ວນປະ 
ກອບໃກ້ຕົວອັນມີຊີວິດຊີວາຂອງກຳລັງແຫ່ງການຜະ 
ລິດ, ເວລາໃດຄົນກໍ່ແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ມີລັກສະ 
ນະຕັດສິນຊ້ີຂາດຕ່ໍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຳລັງ 
ການຜະລິດ ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,
ສະນັ້ນ ວຽກງານການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ 
ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃໝ່ສາ 
ມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ  

ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ນັ້ນ ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາວຽກການສຶກສາ ເວົ້າລວມ ການພັດ 
ທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ວຽກບໍລິຫານເປັນ 
ວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ເປັນໃຈກາງຂອງການພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕ້ອງເພີ່ມການລົງທຶນ 
ຂອງລັດຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
ການສຶກສາ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່, ປຸກລະ 
ດົມການປະກອບສ່ວນຂອງທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃນການ 
ພັດທະນາການກໍ່ສ້າງບຳລຸງຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ 
ບໍລິຫານການສຶກສາຢ່າງເປັນຮູບປະທຳຄວນດຳ 
ເນີນການປັບປຸງຍົກລະດັບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ 
ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
ໃນການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລ ິ
ຫານການສຶກສາຕ້ອງຖືສຳຄັນ ການພັດທະນາທາງ 
ດ້ານຈິດໃຈກໍ່ຄືຈາລິຍະທຳ (ຈັນຍາບັນຂອງຄູ) ແລະ  
ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ຕິດພັນກັບຄວາມຮູ້ ຄວາມ 
ສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ສ້າງຊີວະທັດ, ໂລ 
ກະທັດທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ, ການພັດທະນາຖັນ 
ແຖວຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຕ້ອງດຳເນີນ 
ໄປຕາມທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນ ແລະ ອຸດົມການ 
ຂອງພັກ ແນ່ໃສ່ປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ 
ກໍ່ຄືພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍນັ້ນ  
ພວກເຮົາຕ້ອງດຳເນີນໄປຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ ມີ 
ແຜນການ, ໂຄງການ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ແນ່ໃສ່ຕອບ
ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນສະເພາະໜ້າ 
ແລະ ຍາວນານ.
 1. ບົດບາດຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 
ການສຶກສາ.
  ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເປັນ 
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ບຸກຄົນທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດ ຕໍ່ການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ໂດຍ 
ສະເພາະ ແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະ 
ນຸດເປັນຜູ້ທ່ີມີບົດບາດໃນຖານະທ່ີເຮັດໜ້າທ່ີເປັນ 
ໃຈກາງໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,  
ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັດ 
ທະນະທຳ, ຈັນຍາບັນ, ຄຸນສົມບັດແບບແຜນດຳລົງ 
ຊີວິດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ເປັນ 
ຜູ້ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສັງຄົມໃຫ້ມີ
ຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ເຊິ່ງຖືວ່າແມ່ນຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ 
ການດຳເນີນງານການສຶກສາ, ເປັນຜູ້ນຳເອົາແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ມະຕິຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະ 
ບານມາຜັນຂະຫຍາຍລົງສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ 
ຮາກຖານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ສະນັ້ນ, ການພັດ 
ທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 
ໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃໝ່ ແມ່ນມ ີ
ບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ
ໄດ້ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຕ່າງໆ 
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາພື້ນຖານ 
ຫຼື ບັນຫາກົກຂອງທຸກໆວຽກງານ.
 2. ຄວາມສຳຄັນຂອງຄູ-ອາຈານ.
  ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກປະຊາ 
ຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ເນັ້ນກ່ຽວກັບການສ້າງຊັບພະ 
ຍາກອນມະນຸດວ່າ “ ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ 
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນປັດໄຈ 
ສຳຄັນໃນການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນການສຶກສາ 
ໃຫ້ມີທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ສືບຕໍ່ປະຕ ິ
ຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປັບປຸງ 
ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງວິຊາອາ 
ຊີບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນ 
ປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກຳມະກອນວິຊາຊີບ, ນາຍຊ່າງ, 
ນັກວິຊາການ, ນັກວິສະວະກອນ, ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, 
ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ຈັດການ, ວິຊາຊີບດ້ານກະສິກຳ 

ປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ”. (ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ 
ສຶກສາຄັ້ງທີ 5, 2001-2005) ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະ 
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເວົ້າລວມ ແມ່ນການພັດ 
ທະນາຖັນແຖວຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການ 
ສຶກສາເປັນຂໍກຸນແຈໄຂນຳເອົາຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງ 
ເຮືອງ ແລະ ສີວິໄລ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນ 
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
  ເວົ້າລວມແລ້ວການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາ 
ຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແມ່ນຄວາມຈຳ 
ເປັນຢ່າງພາວະວິໄສໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ.  ພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກຳນົດນະ 
ໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາໃນໄລຍະໃໝ່ 
ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນ 
ໄຂຄວາມເປັນຈິງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານຖືເອົາການ 
ລົງທຶນສ້າງຄົນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງແຜນນະໂຍບາຍ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ 
ກາຍເປັນພາລະກິດຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວສັງຄົມ, 
ຂະຫຍາຍການສຶກສາໃຫ້ໄປທົ່ວເຖິງປະຊາຊົນເຂດ 
ພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ນີ້ແມ່ນວິໄສທັດຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ເວົ້າ 
ລວມ ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາ 
ຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ເປັນແກ່ນສານ 
ແລະ ເສົາຄ້ຳອັນໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ 
ເປັນເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ ຕາມ 
ທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມ 
ຍືນຍົງ.
  ໃນໄລຍະຜ່ານມາຍ້ອນແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງ 
ຂອງພັກ, ວຽກງານການສຶກສາກໍ່ຄືວຽກງານການພັດ 
ທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ 
ສາໃນໄລຍະຜ່ານມານັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາ 
ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆບໍ່ວ່າທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ 
ນະພາບ. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາວຽກງານນີ້ໄດ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ປັບປຸງຍົກລະດັບດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ, ຫຼາຍວິທ ີ
ການຕາມແຕ່ລະຍະຂອງແຜນນະໂຍບາຍການປະ 
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ຕິຮູບການສຶກສາ, ໄດ້ຍົກວຸດທິການສຶກສາຂອງຄູລະ 
ດັບຊັ້ນຕົ້ນເປັນຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງເປັນປະລິນຍາຕີ ການ 
ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ໃນໄລຍະພັກ 
ແລ້ງກໍ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີການ 
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາ 
ມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານສະຖາບັນສ້າງຄູໃຫ້ເປັນເຈົ້າ 
ການໃນດ້ານຕ່າງໆ ລວມເຖິງການອອກໃບປະກາ 
ສະນິຍະບັດ ແລະ ການພັດທະນາຄູມືອາຊີບ ພ້ອມ 
ດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດນະໂຍບາຍປັບ 
ປຸງເງິນເດືອນ, ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ 
ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ 
ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ກັບບັນດາສະຖາບັນສ້າງ 
ຄູຕ່າງໆປັດຈຸບັນນ້ີມີວິທະຍາໄລສ້າງຄູທັງໝົດໃນ 
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 8 ແຫ່ງໃນແຕ່ລະປີສາມາດ 
ສ້າງຄູໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຍົກຖານະ 
ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ 5 ແຫ່ງຂຶ້ນເປັນມະຫາວິທະຍາ
ໄລດ້ວຍການພັດທະນາຫຼັກສູດຄື: ສ້າງຄູອະນຸບານ 
11+2, ຊັ້ນກາງ 11+3, ຊັ້ນສູງ, ສ້າງຄູປະຖົມ 8+3 
ແລະ ຊັ້ນກາງ 12+2, ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 11.3 
(5ສາຍ). ປັດຈຸບັນນີ້ໃນທົ່ວປະເທດມີຄູສອນທັງໝົດ 
87.776 ຄົນ ມີປະລິນຍາເອກ 124 ຄົນ, ເໜືອປະ 
ລິນຍາໂທ 107 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 1,075 ຄົນ, ເໜືອ 
ປະລິນຍາຕີ 16 ຄົນ,  ປະລິນຍາຕີ 13,750 ຄົນ, ຊັ້ນ 
ສູງ 27, 26 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 32.624 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 8,931 
ຄົນ. ເພື່ອເປັນການເຊີດຊູກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງຖັນ 
ແຖວຄູ-ອາຈານໃຫ້ສູງເດັ່ນໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ໃຫ ້
ນາມມະຍົດຄູທັງໝົດ 188 ຄົນ. ໃນນັ້ນຄູຊ່ຽວຊານ 
1 ຄົນ, ຄູຊຳນານງານ 11 ຄົນ ແລະ ຄູມີປະສົບການ 
176 ຄົນ.
  ເຖິງພວກເຮົາຍາດໄດ້ຜົນງານຫຼາຍດ້ານກ່ໍ 
ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ 
ໂດຍຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະທ່ີ 
ຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຫຼາຍຈຸດ ຫຼາຍບັນຫາທີ່ຄວນເອົາ 

ໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃຫ້ແທດເໝາະສອດຄ່ອງກັບໜ້າທ່ີ 
ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ມີຄືີ:
 ໜຶ່ງ, ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແລ້ວ 
ການພັດທະນາຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ 
ສາ ຍັງມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານວັດ 
ຖຸຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ຢູ່ບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ 
ຍັງຂາດເຂີນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄູຍັງບໍ່ທັນດີ, ຫຼັກ 
ສູດການສ້າງຄູຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງ 
ກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ບໍ່ທັນຕອບສະໜອງກັບ 
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງ ຍັງ 
ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ແລະ ຍັງບໍ່ມີລະບົບຮັບ 
ປະກັນຄຸນນະພາບໃນວຽກງານການບຸກທະລຸກໍ່ສ້າງ 
ຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຍັງມ ີ
ຄູບໍ່ໄດ້ມາດຖານ, ບໍ່ໄດ້ຜ່ານໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ 
ໄດ້ຮັບການບຳລຸງຍົກລະດັບຍັງມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, 
ຍັງມີຄູຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍບໍ່ຖືກຕາມສາຍວິຊາສະເພາະ, 
ສາຂາວິຊາຊີບ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິຊາທີ່ສິດສອນ 
ແບບເອົານັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເປັນຈຸດ 
ໃຈກາງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, 
ນັກສຶກສາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຂາດຄວາມກ້າຫານ, ກ້າຄິດ, 
ກ້າທຳ, ຍັງຂາດຫົວຄິດປະດິດສ້າງຜູ້ຍຶດຖືອາຊີບຄູ- 
ອາຈານມີຫຼາຍ ແຕ່ຄູ-ອາຈານມືອາຊີບຍັງມີຈຳນວນ 
ໜ້ອຍ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
 ສອງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາຍັງບໍ່ທັນ 
ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ, ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ  
ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, ການແບ່ງຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການກັບ 
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງ 
ການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນບາງດ້ານຍັງບໍ່ທັນລະ 
ອຽດ, ອີກດ້ານໜຶ່ງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູຍັງ 
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າຕອບແທນ 
ຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ ້
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ແກ່ຜູ້ເປັນຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ.
 ສາມ, ການລົງທຶນໃສ່ຂົງເຂດການສຶກສາ ເວົ້າ 
ລວມ ແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຖັນແຖວ 
ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຍັງຢູ່ໃນຂອບ 
ເຂດຈຳກັດ ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ 
ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງກໍ່ຄືມາດຖານຂອງສາກົນ ແລະ 
ພາກພື້ນຍັງມີໜ້ອຍ ໃນແຕ່ລະປີລັດຖະບານໄດ້ພະ 
ຍາຍາມເພີ່ມງຟົບປະມານໃຫ້ຂົງເຂດວຽກງານການ 
ສຶກສາ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມການ 
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍກຳນົດການລົງ 
ທຶນໃສ່ການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 18% ຂອງລາຍຈ່າຍແຫ່ງ 
ຊາດ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍ.
 ສີ່, ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປະເທດເຮົາໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາ 
ຊິກຂອງອົງການຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ການ 
ພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານ. ເພື່ອຮອງຮັບໃນເງື່ອນໄຂ 
ຕ່າງໆ ມັນໄດ້ເລັ່ງທວງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງມີການພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເປັນ 
ກຳລັງແຮງສັງລວມເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ໃນນັ້ນບັນ 
ຫາທີ່ເປັນກົກແມ່ນຕ້ອງເລັ່ງທວງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງ 
ພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການ 
ສຶກສາຕິດພັນກັບການປັບປຸງໂຄງການຫັຼກສູດຊ້ັນ 
ຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງແທດເໝາະກັບເງ່ືອນໄຂໃໝ່  
ໂດຍສະເພາະແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫັຼກສູດຂອງລະບົບ 
ສາກົນ, ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນໃນ 
ເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນເຊິ່ງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ບຸກທະ 
ລຸຢ່າງມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ສອດຄ່ອງ 
ກັບຍຸກສະໄໝ.
 3. ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາມີຄຸນນະພາບ 
ໃໝ່ໃນຕໍ່ໜ້າ ພວກເຮົາຄວນຈະປະຕິບັດບາງທິດທາງ 
ດັ່ງນີ້:
  ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ວິໄສທັດ 

ຂອງພັກທີ່ວ່າ: ສ້າງຄູ-ອາຈານ ແມ່ນສ້າງຄົນ ສ້າງ 
ຄົນເພື່ອສ້າງຊາດ ໝາຍຄວາມວ່າ: ຄຸນນະພາບຂອງ 
ການສຶກສາແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈ ແຕ່ປັດໄຈທີ່ສຳ 
ຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັດສິນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຄູ-
ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ການສະໜອງຄູ-ອາຈານໃຫ້ພຽງພໍທາງດ້ານປະລິ 
ມານ ແລະ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແມ່ນປັດໄຈຕັດ 
ສິນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ. ເພື່ອເປັນທິດທາງ 
ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ- 
ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມ 
ມາດຖານເງື່ອນໄຂ ແລະ ທັງແທດເໝາະກັບສະພາບ 
ເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະ 
ຍາກອນມະນຸດ ຜູ້ຂຽນຈະສະເໜີທິດທາງດັ່ງນີ້:
 ໜຶ່ງ, ລັດຖະບານຄວນສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂ ທາງດ້ານ 
ນະໂຍບາຍດ້ານການສຶກສາ ເພື່ອບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ ້
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ ້
ບໍລິຫານການສຶກສາເພື່ອສະໜອງຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລ ິ
ຫານການສຶກສາໃນລະບົບຮຽນ, ຊັ້ນຮຽນຕ່າງໆແຕ ່
ຊັ້ນອະນຸບານຈົນເຖິງຊັ້ນວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວ ິ
ທະຍາໄລໃຫ້ພຽງພໍ ຍົກຖານະບົດບາດຂອງຖັນແຖວ 
ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຄຸນນະພາບການສິດສອນຕິດພັນ 
ກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຍົກລະດັບຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ຂອງຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ 
ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູອາຈານ 
ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ ໂດຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ 
ຄູທີ່ຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງ ມີພອນສະຫວັນເປັນຄູມືອາຊີບ:  
ເປີດກວ້າງການນຳໃຊ້ຄູທີ່ມີຄວາມຮູ້, ມີບົດຮຽນ, ປະ 
ສົບການຊຳນານງານໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ. ເອົາໃຈໃສ່ວທີິການ 
ສິດສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບອັນໃໝ່ ແລະ ກ້າວໜ້າ.
 ສອງ, ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂໃໝ່ຂອງການພົວພັນ 
ຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ  
ເຊ່ິງການພົວພັນແມ່ນເລ່ັງທວງໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານ 
ຄຸນນະພາບ ຄວນດຳເນີນການປະຕິຮູບລະບົບການ 
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ສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັກສູດຂອງການ 
ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ 
ບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ໄດຢ່າງເຖິງຖອງ ບົນພື້ນຖານ 
ແນວທາງຂອງພັກ ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ 3 ລັກສະນະ 
ຂອງການສຶກສາຂອງພັກຄື: ລັກສະນະຊາດ, ລັກ 
ສະນະວິທະຍາສາດ-ທັນສະໄໝ ແລະ ລັກສະນະ 
ມະຫາຊົນຄຽງຄູ່ໄປກັບ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງ 
ພັກຄື: ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ປັນຍາສຶກສາ, ສີລະປະ 
ສຶກສາ, ພາລະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ. ນັ້ນ 
ແມ່ນສາຍກ່ຽວພັນຂອງການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກ 
ສາໃຫ້ໄດ້ມາດຖານເງື່ອນໄຂ ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະ 
ພາບຂອງການສຶກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມອັນໃໝ່ ທີ່ 
ກຳລັງທ້າທາຍລະບົບການສຶກສາຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະ 
ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.
 ສາມ; ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂລະບອບ, ລະບຽບ, ລະ 
ບົບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂອງການບໍລິຫານການສຶກ 
ສາ ສ້າງພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ 
ການສຶກສາໃນທຸກລະດັບຢ່າງມີແຜນການ, ເປັນລະ 
ບົບຄົບຊຸດ ແລະ ລວມສູນ, ເອົາໃຈໃສ່ບຳລຸງຍົກລະ 
ດັບທິດສະດີການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ການບໍລ ິ
ຫານການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ ປະສານສົມທົບກັບຄະ
ນະພັກທຸກຂ້ັນແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖ່ິນໃນການກ່ໍ
ສ້າງບຳລຸງຍົກລະດັບຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້
ບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນ 
ນະພາບພຽງພໍ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ 

ຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່. 
  ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ 
ຫຼາຍປັດໄຈ ແຕ່ປັດໄຈທີ່ເປັນພື້ນຖານ ແລະ ສຳຄັນ 
ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍລ ິ
ຫານການສຶກສາ, ນັ້ນແມ່ນຂອດການສະໜອງຄູ-ອາ 
ຈານ ແລະ ວິທີການບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ພຽງພ ໍ
ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ນັ້ນແມ່ນປັດໄຈ 
ຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາ 
ກອນມະນຸດ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຂອງ 
ພວກເຮົາມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ ພວກເຮົາ 
ຕ້ອງບຸກທະລຸໃຫ້ໄດ້ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ີດີ, 
ເກັ່ງ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ດີ, ເກັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງແມ່ນ 
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນ 
ນະພາບ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນປະສິດທິຜົນຂອງການ 
ກໍ່ສ້າງຄົນ, ຄົນທີ່ເຮົາສ້າງອອກມານັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມ 
ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າ 
ທີ່ການເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິດທາງການຫັນ 
ເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າ 
ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກ 
ພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃນຍຸກເສດຖະກິດ 
ແຫ່ງພູມປັນຍາ ກໍ່ຄືຍຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຢາກເຮັດ 
ໄດ້ຄືແນວນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງມີການລົງທຶນໃສ ່
ການພັດທະນາຖັນແຖວຄູ-ອາຈານ, ຜູ້ບໍລິຫານການ 
ສຶກສາຢ່າງມີຫຼັກການ  ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ.
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	ສີສຸພະ ມັງຄະລະແມ່ນມື້   ໄຊຍະໂຊກສັນຕິ
 ປາລະມີມຸງເມືອງ   ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນລໍ້າ
 ສິລິມຸງຄຸນຄໍ້າ    ຄູນກອງປະຊຸມໃຫຍ່
 ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກໄດ້   ໄຊຊະນະເລີດລົ້ນ
 ປະຊາຊົນຫໍ່ຫຸ້ມ    ໂຮມຕຸ້ມຕ່ອມຖະໜອມ ແທ້ນາ.

	ພວກເຮົາຕາງໜ້າໃຫ້   ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ
 ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ  ທີ່ໄດ້ມາມີໜ້າ
 ສະຫະພັນກຳມະບານພ້ອມ  ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
 ແນວລາວສ້າງຊາດເບື້ອງ  ນະຄອນຫຼວງອີກດ້ວຍ
 ຂໍຍໍຂັນດອກໄມ້    ມາໄລໃຈໜ່ຽວນ້ອມ
 ຖະໜອມພອນປະເສີດຍູ້   ຄະນິງຮູ້ຮອດພະຄຸນ ພັກແລ້ວ.

	ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ
 ສຳເລັດລົງເທື່ອນີ້   ຍິ່ງໃຫຍ່ໄຊຊະນະ
 ອະມະຕະນິລັນດອນ   ກຽດຕິຄຸນໄກກ້ອງ
 ດັງທົ່ວເຖິງສະຖານຫ້ອງ   ໂລກາກວມໂລກ
 ບົດບາດພັກສ່ອງຊີ້   ມີຄ່າສູງກວ່າຟ້າ
       ໜາແໜ້ນກວ່າແຜ່ນດິນ ແທ້ໃດ.

	ຈຳປາບານທົ່ວບ້ານ   ເມືອງຮຸ່ງເຮືອງສະຖານ ງາມເດ
 ທຸກຍ່ານ ເສີມສະຫຼັບສີ   ວີວອນລົມຕ້ອງ
 ສົ່ງກິ່ນຫອມຫວນເອົ້າ   ເປັນເລົາລະອອງອ່ອນ
 ຍໍເປັນພອນຍື່ນນ້ອມ   ຖະໜອມໃຫ້ພັກຜູ້ນຳ ນີ້ແລ້ວ.

	60 ປີ ແກ່ນກ້າ    ສະຖຽບທ່ຽງໄຊຊະນະ ພັກເອີຍ
 ພັກຄືຕາເວັນໃສ    ສ່ອງແສງໄກກວ້າງ
 ຄືດວງເດືອນເພັງແຈ້ງ   ແສນງາມສິບຫ້າຄໍ່າ
 ຄືລຳຂອງບໍ່ແຫ້ງ    ບໍ່ເຄີຍແລ້ງແຫຼ່ງນະທີ.

[qfdt;u v;prvo
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	ປີຊາຍານຍອດແຈ້ງ   ແຍງໂລກການໄກ
 ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວິໄສທັດ   ເນ່ງນຳພາກ້າວ
 ລາວທັງປວງປະຊາເຊ້ືອ   ສາມັກຄີບໍ່ໄຫວຫວັ່ນ
 ພັກຄື ສິ່ງປະເສີດຊັ້ນ   ສຳຄັນຄືດັ່ງແກ້ວ
       ສອງກໍ້າແກ່ນຕາ ນີ້ແລ້ວ.

	ຊາດຖືກປົດປ່ອຍໄດ້   ລະບອບໃໝ່ມີໄຊ
 2 ທັນວາ ວິໄລສີ    ກຽດສູງສະເໝີຟ້າ
 ດວງຊາຕາ ເມືອງບ້ານ   ບານງາມເຮືອງຮຸ່ງ
 ພົ້ນພຸ່ງ ນາມກະເດື່ອງກ້ອງ  ຍ່ອງໆດັງໂລກຍ້ອງ
       ຍໍໄວ້ແວ່ນສະໄໝ.

	ຈັ່ງວ່າ ນັບແຕ່ນັ້ນ   ພັກຍິ່ງເຄັ່ງຄົມແຂງ
 ອອກແຮງໂຮມຮວມຂະບວນ  ຊາດປະຊາຕອມເຕົ້າ
 ເອົາການນຳພາສ້າງ   ພັດທະນາເປັນໃຫຍ່
 ຮ່ວມໃຈກັນປົກປັກ   ທັງຮັກສາຊາດໝັ້ນ
 ສາມັກຄີ ປະເສີດປັ້ນ   ສຳຄັນເຂັ້ມແຂ່ງຂະຫຍາຍ.

	ໝາຍວ່າ ພັກເກັ່ງກ້າ   ປັນຍາສ່ອງສະໝອງໃສ
 ປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານ   ຊານສະຫຼາດຄົມແຫຼມ
 ແນມການໄກໄຂຍຸກ   ຍ່ານສະໄໝລາວກ້າວ
 ທາວຫາຈຸດຂັດຂ້ອງ   ລຸງລັງຈັງຈ່ອງ
 ວິໄສທັດ ຖືກຕ້ອງ   ສອດຄ່ອງແຜນຕໍ່ໜ້າ.

	ພັກເອົາໃຈຊຸກຍູ້    ຂະບວນແຫ່ງການຜະລິດ
 ພັດທະນາຊົນນະບົດ   ເລ່ງແຮງສາມສ້າງ
 ບໍ່ປະວາງທາງກໍ້າ   ວັດທະນະທຳສຸມໃສ່
 ສັງຄົມໃສສະອາດກ້ຽງ   ພຽງພ້ອມຊຸ່ມເຢັນ ຊອບແລ້ວ.

	ສະຖຽນລະພາບດ້ານ   ທາງຝ່າຍການເມືອງ
 ຖາວອນ ຄົງຂະໜົງໜາ   ຊາດປະຊາສຸກລົ້ນ
 ພັດທະນາລາວກ້າວ   ໄປໄວຂະຫຍາຍໃຫຍ່
 ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ   ລາຍໄດ້ຫຼາຍຕື່ມຊ້ອນ
       ຊອບສ້າງສົ່ງເສີມ.
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	  ຈີ ດີ ພີ ພຸ່ງໄດ້    ສູງກວ່າຍາມໃດ
 ເສດຖະກິດລາວໃສ   ໃຫຍ່ທະວີໄປໜ້າ
 ປວງປະຊາ ພາກັນຍ້ອງ   ດາວທຽມດວງໃໝ່
 ພັກ-ລັດ ເຮົາເຮັດໄດ້   ມີໄຊເຊັງສົ່ງຂຶ້ນ
       ຢືນຟ້າສະຫງ່າງາມ ແທ້ເດ.

	  ທາງລົດໄຟພິເສດກ້າວ   ລາວຮ່ວມກັບຈີນ
 ຊະນິດຄວາມໄວສູງ   ພຸ່ງພະລັງໄປໜ້າ
 ຫ້າປີມາ ຈະເສັດສິ້ນ   ຍິນດີເດປະເທດຊາດ
 ບົດບາດສູງຊັດແຈ້ງ   ມີຈຸດແຂງເອກອ້າງ
       ໝາກແຕງຊ້າງໜ່ວຍປາຍ ແທ້ໃດ!

	  ຜົນງານຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້   ເພາະມີພັກນຳພາ ທ່ານເອີຍ
 ພັກປັບປຸງປົວແປງ   ແຕ່ງເສີມສະໜອງໃຫ້
 ທັງໃນການຈັດຕັ້ງ   ອົງການທຸກພາກສ່ວນ
 ທຸກຂະບວນເດັ່ນໄດ້   ໄຊຊະນະຮອບດ້ານ
 ປະສານໃຈແກ່ນໝັ້ນ   ແສນຊັ້ນຍອດພັກເຮົາ ນີ້ແລ້ວ.

	ພວກເຮົາ ຂໍເອົາດວງດອກໄມ້  ຈຳປາໃໝ່ໃສສີ
 ຈຳປີຫອມຄະຍອມຮັງ   ສະໝັງພວງພັນພົ້ວ
 ບົວງາມ ອິນທະຫວາຊ້ອນ  ຊອນແຊມແຖມກຸຫຼາບ
 ດອກເຜີ້ງເຜີຍກາບແລ້ວ   ມັງກອນແກ້ວກ່ອມລະອອງ.

	ປອງດອງໃຈນັບລ້ານ   ສານສອດສາຍໄໝ
 ຮ້ອຍຮ່ວມມາໄລຍົກ   ຍື່ນພອນແພງລໍ້າ
 ນຳເອົາສັນລະເສີນຍ້ອງ   ຊົມເຊີຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່
 ມະຕິ X ບັນລຸໄດ້    ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນແຫຼ່ງຫຼ້າ
 ຫາອັນໃດປຽບບໍ່ໄດ້   ໃຜກໍ່ນ້ອມນົບພະຄຸນ ພັກແລ້ວ!

	ໂອກາດໃສສະຫວ່າງແຈ້ງ  ແສງສ່ອງປາງສະໄໝ ວັນນີ້
 ຂໍອວຍພອນໄຊພັກ   ທ່ານຜູ້ນຳຈະເລີນກ້າວ
 ນຳພາລາວປະຊາກ້າ   ພັດທະນາເຮືອງຮຸ່ງ
 ພຸ່ງສູ່ຈຸດທີ່ໝັ້ນ    ພັນບັນຫາຍາກຫຍຸ້ງ.
       ມຸງຟ້າຢ່າຄັ່ງຄາ ນັ້ນທ້ອນ!
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 ຊົນເຜົ່າແຊກໄດ້ 
ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ບ້ານເຮືອນ 
ຢູ່ 2 ແຂວງພາກກາງ 
ຄື: ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ  
ແລະ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, 
ພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດ 
ຢູ່ຕາມເຂດຊານເມືອງ 
ຕ່າງໆ.

  ຊົນເຜົ່ານີ້ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າມາໃນລາວຈາກ 
ດິນແດນທາງພາກເໜອື ໂດຍໄດ້ຜ່ານແຂວງ ເຫ້ງອານ 
ແຫ່ງ ສ. ສ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ XVII 
ຊົນເຜົ່າແຊກຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກຖິ່ນຖານ 
ພູມລຳເນົາເດີມໄປຊອກທຳມາຫາກິນຫຼາຍບ່ອນ 
ຕ່າງກັນ ແຕ່ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປທາງປະເທດຈີນ  
ແລະ ເຄິ່ງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້ໄປຕັ້ງຫຼັກປັກຖານຢູ່ເຂດຊາຍແດນ 
ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນໝູ່ບ້ານໃຫຍ່ຈົນກາຍເປັນ 
ຕົວເມືອງ.
  ຊົນເຜົ່າແຊກມີປະຊາກອນໜ້ອຍ ແລະ ມີພາ 
ສາປາກເວົ້າເປັນຂອງຕົນເອງ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ພາ 
ສາຕົນ. ເພື່ອສື່ສານກັບຊົນເຜົ່າຕົນ, ສ່ວນກັບຊົນເຜົ່າ 
ລາວແມ່ນໃຊ້ພາສາລາວເປັນພາສາກາງ.
  ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ວັດ 
ທະນະທຳ - ສັງຄົມ:
  ຕາມຄວາມເຊ່ືອຖືຊົນເຜ່ົາແຊກມີຄວາມເຄົາ 
ລົບນັບຖືຜີພໍ່, ຜີແມ່, ຜີຟ້າ, ຜີແຖນຢ່າງໜັກໜ່ວງ 
ແຕ່ລະດູການ ແລະ ວັນສິນ, ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ບູຊານົບ 
ໄຫວ້ ແລະ ລ້ຽງເກືອຜີຢ່າງບໍ່ຂາດເຊິ່ງມັນໄດ້ໝາຍ 
ເຖິງຄວາມກະຕັນຍູ, ກະຕະເວທີຂອງບັນດາລູກໆ 
ທີ່ມີຕໍ່ພໍ່ແມ່, ເຖົ້າແກ່, ປູ່ຢ່າຕາຍາຍ ແລະ ບັນພະບ ຸ
ລຸດ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວພວກເຂົາຍັງເຮັດບຸນກິນເຕດ  

(ບຸນປີໃໝ່) ປະຈຳຢ່າງປົກກະຕິເວລາເຮັດແມ່ນໄດ ້
ອີງຕາມປະຕິທິນຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນກັບຫວຽດນາມ.
  ການບູຊາຜີຫໍ ກໍ່ແມ່ນພິທີກຳໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້. 
ພິທີນີ້ກໍ່ຈະດຳເນີນກ່ອນຈະຟາດເຂົ້າ ຫຼື ເອົາເຂົ້າຂຶ້ນ 
ເລົ້າ ໂດຍມີການຂ້າໝູ 1 ໂຕ ແລ້ວເຮັດລາບເລືອດ,  
ແກງ, ຕົ້ມໝູ ແລະ ເຮັດຢ່າງອື່ນໆແລ້ວມອບພິທີນີ້ 
ໃຫ້ເຈົ້າພໍ່ມົດ, ແມ່ມົດ ຫຼື ພໍ່ໝໍ, ແມ່ໝໍ ມີຄວາມສາ 
ມາດສື່ສານກັບບັນດາຜີຕ່າງໆ, ເວົ້າວ່າຕ່າງໆນາໆ, 
ບາງຄັ້ງພວກເຂົາຈະດຳເນີນການບະ, ກ່ອນຈະດຳ 
ເນີນກິດຈະການໃຫຍ່ໂຕໂຫຖານ. ເພື່ອໃຫ້ພິທີດັ່ງ 
ກ່າວມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາຊ່ວຍກິດຈະ
ກຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
  ສຳລັບຄວາມມັກຮັກລະຫ່ວາງບ່າວສາວຂອງ 
ຊົນເຜົ່າແຊກ ບາງຄັ້ງແມ່ນອີງຕາມຄວາມຮັກມັກຂອງ 
ບ່າວສາວເອງ, ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນພໍ່ແມ່ຊອກຫາ 
ໃຫ້ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນມີພິທີການຕາມພາຍຫຼັງ. ສະໄໝ 
ກ່ອນເຈົ້າບ່າວກໍ່ຈະໄປຢູ່ເຮືອນຝ່າຍຍິງ ເພື່ອສັງເກດ 
ຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງເຈົ້າສາວ ແລະ ເຈົ້າສາວກໍ່ມ ີ
ໂອກາດຕິດຕາມເບິ່ງກິລິຍາທ່າທີຂອງເຈົ້າບ່າວເໝືອນ 
ກັນ. ການຕິດຕາມນີ້ໃຊ້ເວລານານເຖິງ 3 ປີ. ເວລາ 
ຢູ່ເຮືອນເຈົ້າສາວນັ້ນທັງ 2 ຄົນເຂົາສາມາດຮ່ວມ 
ວຽກງານກັນໄດ້ເຊັ່ນ: ໄປໄຮ່, ໄປນາ, ທຳມາຄ້າຂາຍ 
ແລະ ອື່ນໆໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນອນຮ່ວມກັນ, ບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າ 
ຮ່ວມພາແມ່ຍິງ, ຈະກິນນຳແມ່ຂອງຕົນ, ເຈົ້າບ່າວຈະ 
ກິນຮ່ວມກັບພໍ່ເຈົ້າສາວ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ໃຫ ້
ມີລູກກ່ອນຈະໝົດເຂດກຳນົດ 3 ປີ ແລ້ວທັງ 2 ຝ່າຍ 
ຈິ່ງໄດ້ຕົກລົງກັນ ເວົ້າເລື່ອງການແຕ່ງດອງ, ຄ່າດອງ 
3 ຂັນເງິນກີບເກົ່າ, ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຖິງຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນ 
2 ຝ່າຍເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນ, ຄ່າດອງກໍ່ຖືກລົງ.
  ການຈັດພິທີແຕ່ງດອງກໍ່ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຜົ່າ ແຊກ
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3 ວັນ, ເລື່ອງອາຫານການກິຈະຕົກເປັນພູດຂອງ (ເຈົ້າ 
ບ່າວ) ຝ່າຍຊາຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດເຊັ່ນ:
 - ມື້ທີໜຶ່ງ: ຈະແຕ່ງພາເຂົ້າໃຫ້ອົງການປົກຄອງ 
ຢູ່ບ້ານກິນ ຫຼື ແຂກທີ່ມີກຽດຈາກບ່ອນອື່ນກິນໝົດມື້
ຂອງມື້ນັ້ນ
 - ມື້ທີສອງ: ຈະແຕ່ງພາເຂົ້າໃຫ້ແຂກຝ່າຍຍິງກິນ 
ແລ້ວກໍ່ງັນດອງນັ້ນໝົດມື້.
 - ມື້ທີສາມ: ແມ່ນມື້ແຕ່ງດອງ ແລະ ຈະຮ່ວມກິນ 
ນຳກັນທັງແຂກຂອງຝ່າຍຍິງ ແລະ ຝ່າຍຊາຍ.
  ຊີວິດພາຍຫຼັງແຕ່ງດອງ ແລ້ວບາງຄັ້ງຈະຢູ່ນຳ 
ພໍ່ແມ່ເມຍ, ອອກເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ຝ່າຍຜົວ, ສິ່ງ 
ສຳຄັນແມ່ນ 2 ຝ່າຍຕົກລົງກັນ, ຝ່າຍໃດມີເງື່ອນໄຂ 
ແລະ ຝ່າຍໃດບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ. ການຮັບມູນມໍລະດົກບໍ່ 
ໄດ້ຈຳແນກວ່າລູກຊາຍ ຫຼື ລູກຍິງຂຶ້ນກັບທີ່ວ່າລູກ 
ຄົນໃດຢູ່ເຮືອນລ້ຽງພໍ່ແມ່ຜູ້ນັ້ນຈະມີສິດກວ່າ, ສ່ວນ 
ຜູ້ອື່ນໆກໍ່ໄດ້ໜ້ອຍ.
  ການເກີດລູກແມ່ນເກີດຢູ່ແຈເຮືອນ ໂດຍມີການ 
ກະກຽມຄື: ຕຽງ, ສະແນນໄມ້, ຄີໄຟສະເພາະ, ມີໝ ໍ
ຕຳແຍປະຈຳບ້ານ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ 
ຍາມຄັບຂັນ ໂດຍມີການມັດເຊືອກໃສ່ຄວັ້ນເຮືອນ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຈະເກີດລູກແຂວນ ຫຼື ຈ້ອງໄວ້ ເມື່ອແອ 
ນ້ອຍເກີດອອກມາແລ້ວກໍ່ຈະໃສ່ກະດົ້ງຝັດເຂົ້າ ເຊິ່ງ 
ວາງໄວ້ຂ້າງບ່ອນນອນຂອງແມ່ໃນເວລານັ່ງກຳ ຢູ ່
ເບື້ອງເທິງຫົວຂອງຜູ້ຢູ່ກຳກໍ່ຈະກາງສະດຸ້ງໄວ້ ເພື່ອ 
ປ້ອງກັນບັນດາຜີຕ່າງໆເຊັ່ນ:  ຜີພາຍຈະບໍ່ມາທຳຮ້າຍ 
ຜູ້ຢູ່ກຳໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດນັບຕາສະດຸ້ງຄົບ.
  ການຊອກຫາສະຖານທີ່ປຸກເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າ 
ແຊກ ແມ່ນອີງຕາມອົງການປົກຄອງເປັນຫຼັກ, ເຮືອນ 
ຂອງຊົນເຜົ່າແຊກ ມີລັກສະນະແບບດຽວກັນກັບ 
ເຮືອນຂອງໄທເມີ້ຍ, ການຈັດວາງພາຍໃນ ຈະຈັດ 
ເປັນບ່ອນນອນຂອງໃຜຂອງມັນ ທຳອິດແມ່ນຫ້ອງ 
ລ໊ອກ (ຫ້ອງພະບ່ອນບູຊາ) ຈາກນັ້ນຈະແມ່ນຫ້ອງພໍ່ 
ແມ່, ຫ້ອງລູກສາວ, ລູກຊາຍ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະແມ່ນ 

ຫ້ອງລູກໄພ້. ຢູ່ນອກເຮືອນໃກ້ກັບຫ້ອງນອນລູກໄພ້
ຈະມີຄົກຕຳເຂົ້າ.
  ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມຂອງຊົນເຜ່ົາແຊກໃນເມ່ືອກ່ອນ 
ຈະຍ້ອມດ້ວຍສີຄາມ, ສີດຳໝໍ້ນິນໃຊ້ມືຫຍິບໂດຍ 
ສະເພາະຜູ້ຊາຍຈະນຸ່ງຜ້າສະໂລ່ງ ຫຼື ຜ້າກະຕ້ອຍ, 
ແມ່ຍິງຈະນຸ່ງສິນທຳມະດາ ແລະ ເສື້ອຜ້າບາງປະ 
ເພດທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຈາກຊົນເຜົ່າລາວ ແລະ ບາງ 
ປະເພດກໍ່ສາມາດຜະລິດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້. ຊົນເຜົ່າ 
ແຊກໃນສະໄໝກ່ອນມີຮູບແບບການຜະລິດເໝືອນ
ກັນກັບຊົນເຜົ່າອື່ນໆຄື: ການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າຈ້າວ, 
ກ້ວຍ, ເຜືອກ, ມັນ, ປູກມອນ ລ້ຽງມ້ອນ, ເກັບຜັກ 
ປ່າມາປຸງແຕ່ງອາຫານ, ລ່າສັດປ່າມາກິນແຕ່ລະວັນ. 
ພວກເຂົາໄດ້ຫັນຮູບແບບການຜະລິດ ຈາກອັນເກົ່າ 
ມາສູ່ອັນໃໝ່, ຈາກເຮັດໄຮ່ມາເຮັດນາໃນປີ ຄ.ສ.  
1957 ແຕ່ນັ້ນມາຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດເຂົາເຈົ້າກໍ່ 
ຄ່ອຍໆມີການປ່ຽນແປງ, ພື້ນຖານວັດທະນະທຳ, ພາ 
ສາ, ຮີດຄອງປະເພນີກໍ່ມີການສັບປົນກັບເຜົ່າອື່ນໆ.
  ດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີພ້ືນເມືອງຂອງຊົນ 
ເຜົ່າແຊກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເປົ່າປີ່, ສີຊໍ, ເປົ່າຄຸ່ຍ, ເປົ່າ 
ແຄນ, ການຟ້ອນແບບເຕັ້ນສາກ ແລະ ການຂັບລຳ 
ມະຫາໄຊເປັນພາສາລາວ, ແຕ່ເວລາສອຍໃຊ້ເປັນ 
ພາສາແຊກ.
  ພິທີສົ່ງສະການຂອງຊົນເຜົ່າແຊກໃນເມື່ອກ່ອນ  
ແລະ ປັດຈຸບັນແມ່ນຕ່າງກັນສະໄໝກ່ອນຕ້ອງໄດ້ໃຊ ້
ໂລງທີ່ເຈາະດ້ວຍໄມ້ ແຕ່ປັດຈຸບັນບາງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໃຊ ້
ແບບງ່າຍດາຍ ສະເພາະເຂດເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງ 
ບໍລິຄຳໄຊສະໄໝກ່ອນຄົນຕາຍຈະຄົບງັນແບບທຳ 
ມະດາ ແຕ່ເວລາເອົາອອກປ່າຈະຕ້ອງໄດ້ເກນເອົາ 
ຊາວໝຸ່ມ (ຊາວບ້ານ) ມາຫາມຊ່ວຍຖ້າ 4 ຫາມຈະ 
ມີ 6 ຄົນ, ແຕ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຜູ້ຊາຍຄົນໃດນັບທັງພີ່ນ້ອງ 
ຜູ້ໃກ້ຊິດ, ຖ້າເມຍຖືພາ 2 ເດືອນຂຶ້ນໄປຈະບໍ່ໄດ້ຫາມ 
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	ມື້ນີ້ແສງອາລຸນເບີກຟ້າ	 	 	 	 	 ນະພາສ່ອງໃສສີ
	 ລັດສະໝີແວວວາວ	 	 	 	 	 	 ເປັ່ງປະກາຍໃສແຈ້ງ
	 ທົ່ວແຂວງເຮົາໂຮມທ້ອນ	 	 	 	 	 ກ້ອນກຳລັງຫຼາຍເຫຼົ່າ
	 ຍິງ-ຊາຍນ້ອຍ,	ໜຸ່ມນ້ອງ	 	 	 	 	 ກໍ່ມາພ້ອມພໍ່າກັນ.
	ກ້ອນກຳລັງທີ່ວ່ານັ້ນ	 	 	 	 	 	 ຂັນມາຮ່ວມຊົມເຊີຍ
	 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແນວລາວສ້າງຊາດຄັ້ງທີ	VI	 	 ທົ່ວແຂວງໄດ້ໄຂຂຶ້ນ
	 ພາຍຫຼັງບຸກບືນຕັ້ງ	 	 	 	 	 	 ສ້າງຜົນງານປະດັບອວດ
	 ແສນສະຫຼາດຊວດຮູ້	 	 	 	 	 	 ຊູຂຶ້ນເພື່ອປະຊາ.
	ແນວໂຮມເຄີຍອອກໜ້າ	 	 	 	 	 ຕ້ານຢັນຜ່າຝູງມານ
	 ແນວລາວອິດສະຫຼະເຄີຍຂານ	 	 	 	 ຜ່ານມາໃຫ້ເຮົາຮູ້
	 ແນວລາວຮັກຊາດສູ້	 	 	 	 	 	 ສັດຕູຂານຢ້ານສັ່ນ
	 ແນວລາວສ້າງຊາດດ່ວນພະລັນຂັນອາສາຊ່ວຍສ້າງ	 ເມືອງບ້ານສະຫງ່າສີ	ແທ້ນາ	!
	ມາຮອດສູ່ມື້ນີ້	 	 	 	 	 	 	 ແນວໂຮມຮ່ວມຂະຫຍາຍຕົວ
	 ປະລິມານມີຫຼວງຫຼາຍ		 	 	 	 	 ຄຸນນະພາບການເກີນຮ້ອຍ
	 ພາລະກຳມີບໍ່ໜ້ອຍ	 	 	 	 	 	 ສາມັກຄີຕຸ້ມຕ່ອມ
	 ຖະໜອມຊົນເຜ່າເຊື້ອ		 	 	 	 	 ໂຮມເຕົ້າເຂົ້າໃສ່ກັນ	ແທ້ນາ	!
	ທຸກພາກສ່ວນເປີດບັ້ນ		 	 	 	 	 ຂັນແຂ່ງຜົນງານ
	 ໃຈປະສານພະລັງກາຍ		 	 	 	 	 ເພື່ອເປົ້າໝາຍວາງໄວ້
	 4	ບຸກທະລຸວາງໄວ້	 	 	 	 	 	 ຮີບໄວໆຟ້າວດ່ວນ
	 ຈວນເວລາກຳນົດໄວ້	 	 	 	 	 	 ໃຫ້ເຮົາໄດ້ສຳເລັດຜົນ	ວ່ານາ	!
	ມາວັນນີ້ທຸກຊັ້ນຄົນບັນດາເຜ່າ	 	 	 	 ທົ່ວທຸກເຂດຂອງແຂວງ
	 ໄດ້ຈັດແຈງກ້ອນກຳລັງ	 	 	 	 	 ຫຼັ່ງມາໂຮມເຕົ້າ
	 ພ້ອມພາກັນມາເຂົ້າ	 	 	 	 	 	 ອວຍພອນບັນດາທ່ານ
	 ທັງຜູ້ແທນທຸກຖ້ວນໜ້າ	 	 	 	 	 ຂໍໃຫ້ທ່ານຈົ່ງຈະເລີນ	ທ່ານເອີຍ	!
		ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດຳເນີນບັນລຸໄດ້	 	 	 	 ໝາກຜົນໃຫ່ຍໄຊຊະນະ
	 ເປັນປະຊາມະຕິ	 	 	 	 	 	 ເອກະພາບດີໂດຍດ້າມ
	 ຍຸດທະສາດຕາມເຂັມຊີ້	 	 	 	 	 ສຳເລັດດີໂດຍດັ່ງ
	 ມະຫາຊົນອັ່ງແໜ້ນ	 	 	 	 	 	 ເຊີດຊູຊ້ວານຊ່ວຍໜູນ	ແທ້ນາ	!
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	ພາລະກິດຂ້າງໜ້າ	 	 	 	 	 	 ມວນຊົນກ່າວສັນລະເສີນ
	 ຄ່ານິຍົມມວນຊົນ	 	 	 	 	 	 ໂດດເດັ່ນດີທະວີກ້າວ
	 ສິ່ງໃດແນວລາວສ້າງ	 	 	 	 	 	 ໃຫ້ມີຜົນພົ້ນເດັ່ນ
	 ເປັນຜົນງານເອກອ້າງ	 	 	 	 	 ປະຊາເຊື້ອເຊື່ອດີ	ແທ້ໃດ໋	!
	ກ້າວຂຶ້ນໄປທຸກມື້	 	 	 	 	 	 ລືຊາເດັ່ນປະກົດຜົນ
	 ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ	 	 	 	 	 	 ທຸກຊັ້ນຄົນຂະຫຍາຍກ້າວ
	 ປວງຊົນລາວບໍ່ຫຼົງກ້ຳ		 	 	 	 	 ພ້ອມເດີນນຳພັກຊີ້ສ່ອງ
	 ເຜ່າພົງພັນພີ່ນ້ອງ	 	 	 	 	 	 ປ່ອງດອງສ້າງຊ່ວຍກັນ.
	ວຽກສາມສ້າງພວມເຂົ້າຂັ້ນ		 	 	 	 ຂະຫຍັນຕື່ມເຕີມບຸກ	
	 ຂັບໄລ່ໄຟຄວາມທຸກ	 	 	 	 	 	 ຍາກຈົນໃຫ້ຫາຍກ້ຽງ
	 ເຊີດຊູສຽງແນວໂຮມຂຶ້ນ	 	 	 	 	 ບົດບາດສູງສີສະຫງ່າ
	 ປະຈັນບານອອກໜ້າ	 	 	 	 	 	 ພົງສາເຊື້ອແກ່ນລາວ	ວ່ານາ	!
	ແຂ່ງຂັນກັນຫັນຫ້າວ	 	 	 	 	 	 ສາວສືບພາລະກຳ
	 ປະຕິວັດນຳແນວບຸກ	 	 	 	 	 	 ຢ່າວ່າຖອຍແຖມກ້າວ
	 ສ້າງໃຫ້ອັດຕະປືເຫຼົື້ອມ	 	 	 	 	 ໃສເຮືອງດັ່ງພະເນດ
	 ທົ່ວທຸກເຂດຫຍ່ອມຫຍ້າ	 	 	 	 	 ນະພາກວ້າງກ່າວໄກ.
	ສຸດທ້າຍຂໍກ່າວໄຫວ້	 	 	 	 	 	 ສຸດທິໂຊກແຖມພອນ
	 ຄຸນບໍວອນລັດຕະນະໄຕຼ	 	 	 	 	 ຈົ່ງໄດ້ມາໂຮມຕຸ້ມ
	 ຄຸ້ມຄອງຜູ້ນຳກ້າ	 	 	 	 	 	 ທັງຜູ້ແທນທຸກເຜ່າ
	 ໃຫ້ຫາຍເຊົາຄວາມທຸກຮ້ອນ	 	 	 	 	 ຫຼອນພໍ້ແຕ່ສິ່ງດີ	ເຈົ້າເອີຍ	!
	ວັນນະສີແສງເຫຼົື້ອມ	 	 	 	 	 	 ໃຫ້ເຮືອງສ່ອງໃສງາມ
	 ພາລະທຸກໆຍາມຂັນແຂງ	 	 	 	 	 ເຮື່ອແຮງພະລັງກ້າ
	 ນຳພາປວງປະຊາເຊື້ອ	 	 	 	 	 ກ້າວເດີນໄປໂຍດ
	 ນຳປະໂຫຍດມາສູ່ຢ້າວ	 	 	 	 	 ລາວໃຫ້ຮຸ່ງຈະເລີນ	ທ່ານເອີຍ	!

	 	 	 	 	 	 	 ຂໍຂອບໃຈ	 	
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 ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ, ສຸລິຍາ ຍ່າງອອກຈາກໂຮງ 
ຮຽນທົ່ງປົ່ງໄປຫາຄິວລົດເມທີ່ຫຼັກ 7, ຂີ່ລົດເມສາຍ 
ສີໄຄ-ຈີ່ນາຍໂມ້ ແລະ ກໍ່ລົງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ.
 ສຸລິຍາ ຍ່າງເຂົ້າເດີນໂຮງໝໍແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປຕຶກ 
ພາຍໃນ, ຫລຽວຊ້າຍງວາກຂວາ ແຕ່ທັນໃດ ກໍ່ເຫັນ 
ພົມມາ ນອນຢູ່ຕຽງແປະຝາເບື້ອງທິດຕາເວັນອອກ 
(ພວມສົ່ງເຊໂລມຢູ່), ສຸລິຍາ ນັ່ງລົງຕຽງແປະກັບ 
ພົມມາ ພວມນອນຢູ່ນັ້ນ ແລ້ວກໍ່ຖາມສ່ຽວຂອງຕນົ 
ດ້ວຍສຽງຄອຍໆວ່າ:
 - ສ່ຽວ! ສະພາບອາການເຈັບແຄນແດ່ແລ້ວ 
ຫວະ?
 - ບໍ່! ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງດອກສ່ຽວເອີຍ! ຖ້າ 
ຫາກເປັນຄືສູ່ມື້ນີ້ບໍ່ມີຫັວງຊິໄດ້ເປັນຄົນນຳເພິ່ນດອກ 
ສ່ຽວເອີຍ!
 - ອ້າວ! ຄັນຊັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ກວດ ແລະ ໄດ້ບົ່ງ 
ມະຕິພະຍາດຂອງໂຕແນວໃດ?
 - ກວດກາແລ້ວ, ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ທັນສາມາດຮູ້ວ່າ 
ຈະແມ່ນພະຍາດຫຍງັແທ້! ພຽງແຕ່ໄດ້ສົງໄສຊືໆ່ , ບາງ 
ເທື່ອຈະຍ້າຍໄປນອນຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ, ແຕ່ມື້ 
ວານນີ້ ສຸກັນ ໄປຂໍລົດຢູ່ແຜນການແຫ່ງລັດ ກໍ່ບໍ່ໄດ ້
ແລະ ມື້ນີ້ລາວກໍ່ໄປອີກແຕ່ປານນີ້ບໍ່ທັນມາ.
 -  ອ້າວ! ດ້ວຍເຫດໃດລາວຈຶ່ງຮູ້ວ່າໂຕມາເຂົ້າ 
ໂຮງໝໍຢູ່ພີ້?
 - ເອີ! ໄພວັນ, ໄປບອກລາວຢູ່ໂຮງຮຽນທົ່ງ 
ຂັນຄຳ ແຕ່ວັນນັ້ນພຸ້ນແລ້ວເດ. ດີແຕ່ວ່າລາວມາວຽງ 
ຈັນ ວ່າຊິເຂົ້າຮ່ວມງານກິນລ້ຽງປິດໂຮງຮຽນວ່າຊັ້ນ. 
ເອີ! ສ່ຽວຫາພາກູໄປຫ້ອງນ້ຳແດ່ເທາະ!
 ສຸລິຍາ ຈັບກວດເຊໂລມ ແລະ ມືເບື້ອງໜຶ່ງ 
ຈູງແຂນສ່ຽວໄປຫ້ອງນ້ຳ  ແລ້ວກໍ່ກັບມານອນຢູ່ຕຽງ 
ເໝືອນເດີມ.
 ເມື່ອ ສຸລິຍາ ໄດ້ຖາມສ່ຽວຫລາຍບັນຫາກ່ຽວ 

Iadmujcmh9y’
ອ່ານຕໍ່ຈາກສະບັບແລ້ວ  ໂດຍ:  ຈະເລີນສຸກ

ກັບອາການເຈັບ ແຕ່ສ່ຽວກໍພັດວ່າການຖ່າຍໜັກ 
ຖ່າຍເບົາບໍ່ສະດວກ ແລະ ບາງຄັ້ງຄາວ ກໍ່ຖ່າຍເບົາ 
ເປັນເລືອດ ແລະ ຫລາຍມື້ກໍ່ຖ່າຍບໍ່ອອກ.
 ທັງສອງໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ໂອ້ລົມກັນເປັນ 
ເວລາອັນຍືດຍາວແລ້ວ ສຸລິຍາ ຈຶ່ງຄອຍເວົ້າວ່າ: ພະ 
ຍາຍາມປິ່ນປົວນັ້ນແຫລະ! ສ່ວນບົດຮຽນນັ້ນ, ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍກ່າຍໃຫ້ດອກ, ຖ້າຫາກວ່າອາການ 
ເຈັບເປັນຄືແນວໃດກໍ່ລາຍງານຕາມສະພາບຄວາມ 
ເປັນຈິງໃຫ້ ດຣ ໂລດເດີ! ເພື່ອເພິ່ນຈະມີວິທີການປິ່ນ 
ປົວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ພົມມາ ໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນຄອຍໆວ່າ:
 - ສຸລິຍາ ສ່ຽວ! ບັນຫາການຮຽນນັ້ນ, ກູບໍ່ຫວັງ 
ຊິໄດ້ຮຽນນຳເພິ່ນດອກ! ຖ້າຫາກເປັນຄືສູ່ມື້ນີ້ມີແຕ ່
ຈະໄດ້ໄປເມືອງໄກ່ບໍ່ຂັນນັ້ນແຫລະສ່ຽວເອີຍ!
 - ພົມມາ ສ່ຽວ! ໂຕຕ້ອງຕັ້ງໃຈປິ່ນປົວໃຫ້ດີ, 
ບໍ່ຄວນຈະຕໍ່າຄ້ອຍນ້ອຍໃຈ ເອີ! ສ່ຽວ, ເຮົາຂໍລາໂຕ 
ກ່ອນເດີ, ເພາະເຮົາມີວຽກຈຳເປັນ, ຊິເມື່ອຊ່ວຍວຽກ 
ຢູ່ເຮືອນອ້າຍ ໃບສີ ທີ່ບ້ານ ສີເມືອງ ເພາະຕາມໄດ ້
ຍິນເພິ່ນວ່າຈະມີການສູ່ຂວັນເນື່ອງຈາກເພິ່ນຍ້າຍ 
ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ຖ້າບໍ່
ມີຫຍັງຂ້ອງຄານັ້ນບາງເທື່ອຕອນແລງກໍ່ຈະມາອີກ!
 ເມື່ອເວົ້າສຸດຄວາມແລ້ວ, ສຸລິຍາ ກໍ່ຍ່າງອອກ
ຈາກຫ້ອງເມື່ອຫໍພັກທີ່ກົມຮູບເງົາຢູ່ບ້ານ ສີເມືອງ.
 ສຸລິຍາ ຊ່ວຍວຽກຢູ່ເຮືອນອ້າຍໃບສີ ແລະ 
ໄດ້ຊຸມແຊວຢູ່ນັ້ນຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ຂອບອ້າຍ 
ໃບສີ ວ່າຈະໄປຢາມສ່ຽວຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ສຸລິຍາ 
ຍ່າງບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍ່ໄປຮອດໂຮງໝໍແລ້ວກໍ່ເຂົ້າໄປຕຶກ 
ພາຍໃນ ກໍ່ພໍດີພົບສຸກັນ ພວມກຳລັງນັ່ງປ້ອນເຂົ້າໃຫ ້
ພົມມາ ຢູ່ຕຽງ ທີ່ພົມມາ ນອນຢູ່.
 ສຸກັນ ລຸກຈາກຕຽງໄປເອົາຕັ່ງຫວາຍມາໃຫ ້
ສຸລິຍາ ນັ່ງແຕ່ ສຸລິຍາ ພັດແກວ່ງຫົວເພື່ອສັນຍານວ່າ 
ນັ່ງຢູ່ໃສກໍ່ໄດ້, ບໍ່ຈຳເປັນຈະເອົາມາໃຫ້ນັ່ງດອກ!
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 - ສຸກັນ ເອີຍ! ຫາເຂົ້າຫານ້ຳສູ່ສ່ຽວກິນລະບໍ! 
(ພົມມາເວົ້າ).

 - ຂອບໃຈແລ້ວສ່ຽວເອີຍ! ຂ້ອຍຫາກໍ່ກິນ 
ຫວ່າງກີ້ນີ້. (ສຸລິຍາເວົ້າ)
 ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວ, ສຸກັນ ພັດເວົ້າຂຶ້ນວ່າ:  
ດີແລ້ວອ້າຍມານີ້ຫາເບິ່ງເພິ່ນ! ນ້ອງຊິໄປຂໍລົດຢູ່ແຜນ 
ການແຫ່ງລັດ ແລະ ຈະແວ່ເຮືອນຂອງອ້າຍຈັນສົດ, 
ອ້າຍ ແພງຕາ ແດ່ແລ້ວກໍ່ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງໄປ.
 - ພົມມາ! ແນມເບິ່ງ ສຸລິຍາ ແວັບໜຶ່ງແລ້ວກໍ່ 
ເວົ້າດ້ວຍສຽງພ່າວໆວ່າ: ດີແຕ່ໄດ້ມີເມຍ! ຖ້າບໍ່ດັ່ງ 
ນັ້ນຈັກຊິຫາໃຜມາເບິ່ງ! ອາໄສໝູ່ຄູ່ຄືໂຕ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ 
ກໍ່ພັດຄ່າການຮຽນ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆແມ່ນຍິ່ງໄກເພາະ 
ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ຄາວຽກເຮືອນການຊານ.
 -  ໂຕກະເວົ້າບໍ່ອາຍເນາະສ່ຽວ! ບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງ 
ງານກໍວ່າເມຍແລ້ວຫວະ?
 - ເອີ! ກໍ່ປານວ່າເມຍນັ້ນແຫລະ! ເພາະບັນ 
ຫາອື່ນໆກໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຖືວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນພຽງ 
ແຕ່ໄດ້ຖ້າຈະຮອດເດືອນ 11 ກໍ່ຈະຍ່າງເຂົ້າພາຂວັນ 
ນັ້ນແຫລະ!
 ທັງສອງສ່ຽວໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັນໝົດເລື່ອງ 
ນີ້ແລ້ວກໍ່ຕໍ່ເລື່ອງນັ້ນຢ່າງບໍ່ເຊົາ ແລະ ພໍດີ ສຸກັນ ຍ່າງ 
ເຂົ້າມາ.
 ສຸລິຍາ ຖາມສຸກັນ ຄອຍໆວ່າ:
 - ນ້ອງໄປຂໍລົດນັ້ນໄດ້ແລ້ວຫວະ?
 - ເຈົ້າ! ໄດ້ແລ້ວ! ຈັກໜ້ອຍເຂົາຊິມາຮອດ 
ດອກ
 - ຄັນຊັ້ນ! ອ້າຍເມື່ອກ່ອນເດີ! ເພາະມື້ອື່ນ 
ເຊົ້າຢ້ານຈະບໍ່ທັນລວມແຖວນຳເພິ່ນ.
 -  ຮ້ວາຍ! ສ່ຽວກໍ່ໄປສົ່ງເຮົາບໍສ່ຽວເອີຍ!
 -  ເຈົ້າ! ແນວນັ້ນກໍ່ໄດ້!
 ທັງສາມຄົນນ່ັງພັກຜ່ອນຢູ່ນ້ັນໄລຍະໜຶ່ງກ່ໍພໍ 
ດີລົດມາ, ສຸລິຍາ ຂົນເຄື່ອງຂຶ້ນລົດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ 
ແລ້ວ ກໍ່ກັບມາຈູງແຂນສ່ຽວຂຶ້ນລົດ ແລະ  ໂຊເຟີ້ລົດ 

ກ່ໍພາພວກເຂົາໄປຍັງໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດດ້ວຍ 
ຄວາມຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີກໍ່ໄປຮອດໂຮງ 
ໝໍແຫ່ງນັ້ນ.
 ສຸກັນ, ຍ່າງລົງລົດແລ້ວກໍ່ຍ່າງໄປຫ້ອງສຸກເສີນ, 
ສຸລິຍາ ຈູງແຂນ ພົມມາ ລົງລົດແລ້ວກໍ່ຍ່າງໄປຫ້ອງ 
ສຸກເສີນ ແລະ ກໍ່ວາງແຂນສ່ຽວລົງຕັ່ງ ແລ້ວກໍ່ໄປຂົນ 
ເຄື່ອງລົງຈາກລົດໄປຫ້ອງດັ່ງກ່າວ, ຂົນເຄື່ອງແລ້ວກໍ່ 
ຂອບລາທັງສອງຄົນວາ່: ຊິເມືອໂຮງຮຽນມື້ໜາ້ຈຶ່ງຄອຍ 
ມາໃໝ່ ແລະ ກໍ່ຍ່າງໄປຫາລົດທີ່ພວມຖ້າຢູ່ນັ້ນ.
 - ສຸກັນ ຍ່າງໄປຫາລົດພ້ອມກັບເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: 
ພວກອ້າຍບໍ່ກິນເຂົ້ານຳນ້ອງກ່ອນຫວະ?
 -  ໄດ້ແລ້ວ! ແລະ ກໍ່ແລ່ນລົດໄປສົ່ງ ສຸລິຍາ 
ໄປຮອດຕະຫລາດສີໄຄ ທີ່ຄີວລົດເມຫລັກ 7, ເພາະ 
ບ້ານຂອງຜູ້ຂັບລົດຢູ່ເກົ້າລ້ຽວ. ສຸລິຍາ ລົງລົດແລ້ວ
ກໍ່ຍ່າງເມື່ອໂຮງຮຽນທົ່ງປົ່ງ.
 ພຽງແຕ່ສະຫາຍເມື່ອຮອດບ້ານພັກນັກຮຽນພະ 
ນັກງານນັ້ນ ໃຜກໍ່ສໍ້ກໍ່ຖາມອາການເຈັບຂອງ ພົມມາ  
ນຳ ສຸລິຍາ ແຕ່ ສຸລິຍາ ກໍ່ພັດຕອບພວກເຂົາແບບໃຈ 
ລອຍໆວ່າ: ຄົງຈະບໍ່ທັນດີ, ເພາະມື້ນີ້ກໍ່ຍ້າຍໄປນອນ 
ຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ  ແລະ ດ້ານໜຶ່ງພວກ ດຣ ກໍ່ບໍ່ 
ທັນສາມາດບົ່ງມະຕິພະຍາດຂອງສະຫາຍໄດ້.
 ເລີ່ມແຕ່ ພົມມາ ເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ຫ້ອງພັກຟື້ນໂຮງ 
ໝໍເສດຖາທິລາດ, ໃນທຸກຕອນແລງ, ຖ້າຫາກອາຈານ 
ບໍ່ຂຶ້ນຫ້ອງສອນ, ສຸລິຍາ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ກໍ່ພະຍາຍາມ 
ຍາດເວລາໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ງສ່ຽວທີ່ພວມພະຍາບານ 
ຕົວຢູ່ນັ້ນເກືອບວ່າເປັນປະຈຳ. ແຕ່ວ່າໃນຂະນະທີ່ 
ສຸລິຍາ ໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ງແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ກໍ່ເຫັນລັກສະ 
ນະທ່າທີ່ຂອງ ພົມມາ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແຕ່ບາດຖາມ 
ເຖິງອາການເຈັບເປັນກໍ່ພັດວ່ານັບມື້ທະວີຂຶ້ນສູງ, ມີ 
ບາງຄືນກໍ່ນອນບໍ່ໄດ້, ເພາະຄືປະກົດມີຜູ້ຄົນມານັ່ງ 
ເຕັງ, ມາຕີສະຫາຍທີ່ພວມນອນຢູ່ນັ້ນ, ແຕ່ມາເຖິງ 
ອາການເຈັບກໍ່ພັດວ່າດຣ ບໍ່ທັນສາມາດວິເຄາະໄດ ້
ເທື່ອພຽງແຕ່ເປັນການສົງໄສວ່າ: ອາດຈະແມ່ນເຈັບ 
ໝາກໄຂ່ຫລັງ, ກະເພາະລຳໄສ້, ຕັບ ແລະ ພະຍາດ 
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ຫົວໃຈວ່າຊັ້ນ.
 ເມື່ອເວລາ ສຸລິຍາ ກັບມາແຕ່ໄປຢາມເບິ່ງສ່ຽວ 
ຢູ່ໂຮງໝໍແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນໆ ບໍ່ວ່າໃຜກໍ່ສໍ້ກໍ່ຖາມເຖິງສະ 
ພາບອາການເຈັບຂອງ ພົມມາ ນຳ ສຸລິຍາ ເກືອບ 
ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນມັນສະແດງເຖິງ 
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງເຫລົ່ານັກຮຽນພະນັກ 
ງານທີ່ພວມສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນັ້ນ ທີ່ມີຕໍ່ ພົມມາ. 
ແຕ່ບາດ ສຸລິຍາ ເວົ້າສູ່ຟັງແລ້ວກໍ່ພັດວ່າຍັງຄືເກົ່າ  
ແລະ ຊ້ຳບໍ່ໜຳກໍ່ພັດວ່າແຮງໜັກກວ່າເກົ່າ.
 - ຮ້ວາຍ! ສຸລິຍາ, ເວລາໂຕໄປຢາມ ພົມມາ 
ແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ, ໂຕກໍ່ເຫັນທ່າທີ່ຂອງ ພົມມາ ເປັນ 
ແນວໃດ? (ສີປະເສີດ ແສນສະຫວັດເວົ້າ).
 - ອ້າວ! ກໍ່ເຫັນວ່າມັນຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສຢູ່ດອກ! 
ແຕ່ບາດຖາມເຖິງອາການເຈັບກໍ່ພັດວ່າ ນັບມື້ນັບ 
ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ມາເບິ່ງຈັ່ງໜຶ່ງຄືວ່າ ລາວຮູ້ 
ສຶກດີໃຈກ່ຽວກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນເມື່ອມີຄົນໄປມາຢາມ 
ທັງນັ້ນ (ສຸລິຍາເວົ້າ)
 - ຄັນຊັ້ນ! ລາວອາດຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ນຳພວກ
ເຮົາດອກ! ( ສີປະເສີດເວົ້າ)
 - ຮ້ວາຍ! ໂຕຄືວ່າເວົ້າແປກແທ້! (ສຸລິຍາເວົ້າ) 
 - ບໍ່ແປກດອກ! ຕາມເຮົາເຄີຍເຫັນຄົນເຈັບ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຖ້າຫາກເປັນຄືໂຕເວົ້ານັ້ນບໍ່ຄອຍ 
ລອດດອກ! (ສີປະເສີດເວົ້າ)
 - ເອີ! ເລື່ອງນັ້ນກໍ່ເປັນສິ່ງແນ່ນອນ! ຕ່າງແຕ ່
ວ່າໃຜຊິໄປກ່ອນ ຫຼື ໄປຫລັງເທົ່ານັ້ນດອກ(ສຸລິຍາເວົ້າ) 
 - ບໍ່! ອັນນັ້ນເລື່ອງໜຶ່ງຕ່າງຫາກໄດ໋ສ່ຽວ (ເສີດ 
ເວົ້າ).
 - ຄຽງຄູ່ກັບໄປຢາມເບ່ິງໃນເວລາຊ່ົວໂມງ 
ຫວ່າງແລ້ວ, ເມື່ອຮອດຕອນຄໍ່າວັນເສົາ, ວັນທິດ,  
ສຸລິຍາ ກໍ່ພະຍາຍາໄປຢາມເບິ່ງ ແລະ ກໍ່ນອນເຝົ້າ. 
ພົມມາ ທີ່ພວມນອນພະຍາບານຕົວຢູ່ນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ 
ເວລາ ສຸລິຍາ ໄປນອນເຝົ້າແຕ່ລະເທື່ອກໍ່ຍິນ ສຸກັນ  
ແລະ ພົມມາ ເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບອາການເຈັບນັ້ນ ແມ່ນ 
ນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງກວ່າເກົ່າ ທັງນອນບໍ່ໄດ້ຈັກຄືນ 

ເລີຍ ເພາະໄດ້ປະກົດມີຄົນໃຫຍ່ສູງພຽງຫລັງຄາເຮືອນ 
ມາປັກປ້ຳ ເວລາທີ່ພວມນອນຢູ່ຕຽງໜ່ວຍນັ້ນ ແລະ 
ມີບາງຄັ້ງກໍ່ເຫັນຄົນໃຫຍ່ສູງນັ້ນຖອດເອົາຫອກເອົາ 
ດາບວ່າຊິຟັນຊິແທ່ງພົມມາ ທີ່ພວມນອນຢູ່ ຢ່າງບໍ່ 
ເວັ້ນແຕ່ລະຄືນ, ແຕ່ ສຸລິຍາ ກໍ່ພັດຖາມຂຶ້ນວ່າ:
 - ອ້າຍ, ເອື້ອຍຮັກຂອງເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມານອນ 
ເຝົ້າຫວະ?
 - ກໍ່ມານອນເຝົ້າຫລາຍຄືນຢູ່, ແຕ່ກໍ່ນອນບໍ່ 
ໄດ້ຈັກຄືນເລີຍ! ເພາະວ່າຄືມີສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າມາໃນ 
ຫ້ອງນີ້!
 - ອ້າວ! ບາດເວລາອ້າຍມານອນເຝົ້າ ຄືບໍ່ 
ເຫັນເປັນຫຍັງ, ແຕ່ວ່າຄືນມື້ນີ້ຊິເປັນແນວໃດເນາະ! 
 - ເປັນທຸກຄືນອ້າຍເອີຍ! ຖາ້ອາ້ຍຫາກບໍ່ເຊື່ອ 
ກໍ່ຖາມອ້າຍ ຈັນທາ ແລະ ວັນຄຳ ເບິ່ງ, ເພາະໃນເວລາ 
ພວກເພິ່ນມານອນເຝົ້າແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນກໍ່ແມ່ນນອນບໍ່
ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ຄືນນີ້ລອງຕິດຕາມນຳກັນເບິ່ງ!
 - ກໍ່ບໍ່ວ່າດອກ! ແຕ່ເປັນຫຍັງບາດເວລາອ້າຍ 
ມາຢາມເບິ່ງ ຫຼື ມານອນເຝົ້າໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຄືບໍ່ເຫັນ 
ລາວເຈັບເປັນຈົນເຖິງຂັ້ນຊິນອນບໍ່ໄດ້ ຄືເຫັນວ່າລາວ 
ກິນແຊບນອນຫລັບ!
 -  ເອີ! ລອງຕິດຕາມຄືນມື້ນີ້ເບິ່ງ!
  ຄືນມື້ນັ້ນ, ເມື່ອຮອດ 9-10 ໂມງກໍ່ພໍດີເຫັນ 
ອ້າຍ ວັນຄຳ ແລະ ພຸດສະດີ ມາຢາມເບິ່ງ ພົມມາ  
ແລະ ໃນຂະນະນັ້ນ, ສຸລິຍາ ໄດ້ພະຍາຍາມສໍ້ຖາມ 
ເຖິງສະພາບອາການເຈັບຂອງ ພົມມາ ໃນຂະນະທີ່ 
ພວກເຂົາເຈົ້າມານອນເຝົ້າແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ທັງສອງ 
ຄົນກໍ່ວ່າດັ່ງ ສຸກັນ ເວົ້ານັ້ນແຫລະ!ແລະ ຈາກນັ້ນ, 
ສຸລິຍາ ກໍ່ພັດຖາມຂຶ້ນວ່າ: “ຖ້າເປັນແນວນັ້ນຂໍຫາ 
ອ້າຍ ວັນຄຳ ເວົ້ານຳເກດສະໜາເບິ່ງ, ບາງເທື່ອ ເກດ 
ເອົາສ່ິງໃດສ່ິງໜຶ່ງທ່ີຕາເຮົາສ່ອງບ່ໍເຫັນກ່ໍອາດເປັນ 
ໄດ້ ແນວວ່າຄົນໄທໃຕ້ອີກຊ້ຳ”
 - ອ້າຍກໍ່ເວົ້ານຳເກດ ຫລາຍຄັ້ງແລ້ວ! ແຕ ່
ເກດກໍ່ວ່າບໍ່ໄດ້ມີແນວຄິດອາຄາດບາດໝາງຕໍ່ ພົມມາ 
ແລະ ສຸກັນ(ອ້າຍ ວັນຄຳເວົ້າ)
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 - ແຕ່ບາງເທື່ອລາວເອງອາດຈະບໍ່ມີແຕ່ອາດ 
ຈະຈ້າງຜູ້ອື່ນ...ກໍ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ (ສຸລິຍາເວົ້າ).
 - ຄັນຊັ້ນ!ອ້າຍບໍ່ຊ່າງຊິວ່າດອກ! ເພາະຕາມ 
ທຳມະດາແລ້ວຜູ້ທີ່ມີເຄື່ອງກໍ່ອາດຈະຮູ້ໂລດວ່າເຂົາ 
ເຈົ້າໄດ້ດຳລົງຊີວິດແບບໃດ! (ອ້າຍວັນຄຳເວົ້າ).
 ພາຍຫລງັສົນທະນາກັນໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ,         ອ້າຍ 
ວັນຄຳ ແລະ ພຸດສະດີ ກໍ່ກັບຄືນບ້ານພັກຂອງພວກ 
ເພິ່ນ. ສ່ວນ ສຸລິຍາ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ນອນເຝົ້າ ພົມມາ  
ຈົນຮອດແຈ້ງ ແລະ ກໍ່ຢູ່ເຝົ້າຈົນຮອດສີ່ໂມງແລງຂອງ 
ວັນທິດ ສຸລິຍາ ຈຶ່ງກັບຄືນເມື່ອໂຮງຮຽນບຳລຸງກຳມະ
ກອນ-ຊາວນາທີ່ທົ່ງປົ່ງ.
 ເມື່ອເວລາ ສຸລິຍາ ກັບເມື່ອບ້ານພັກນັກຮຽນ 
ພະນັກງານຢູ່ທົ່ງປົ່ງແລ້ວ, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນພວກທີ່ຮຽນ 
ຢູ່ຫ້ອງດຽວກັບພົມມາ ແລະ ຢູ່ຫ້ອງອື່ນໆໃຜສໍ້ກໍ່ຖາມ 
ເຖິງອາການເຈັບເປັນຂອງພົມມາຈົນກວ່າ ສຸລິຍາ ບໍ່ 
ຈັກຊິຕອບໃຜກ່ອນໃຜລຸນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນ 
ວ່າ: ສຳລັບອາການເຈັບຂອງ ພົມມາ ນັ້ນຂ້ອຍເອງ 
ກໍ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ເພາະຕາມໄດ້ຍິນ ສຸກັນ ເວົ້າ: ໃນ 
ແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະຄືນນັ້ນ ພົມມາ ກໍ່ນັ່ງບໍ່ໄດ້ກິນບໍ່ເປັນ 
ເພາະປະກົດເຫັນມີຄົນເຂົ້າມາໃນຫ້ອງວ່າຊິເຕະ, ຊິຕີ 
ລາວວ່າຊັ້ນ, ເບື້ອງຕົ້ນຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ເຊື່ອແຕ່ໄດ້ຍິນ ອ້າຍ 
ວັນຄຳ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆກໍ່ວ່າແນວນັ້ນ, ແຕ່ວ່າເວລາເຮົາ 
ນອນເຝົ້າ ພົມມາ ແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ກໍ່ນອນຫລັບຝັນດ ີ
ໝົດຄືນຊອດແຈ້ງ, ພຽງແຕ່ໄດ້ຈູງລາວໄປຖ່າຍໜັກ 
ຖ່າຍເບົາຄືນໜຶ່ງສອງສາມເທື່ອເທົ່ານັ້ນ, ເວົ້າແນວນີ້ 
ບໍ່ໝາຍຄວາມລາວດີແລ້ວດອກ ພຽງແຕ່ວ່າອາການ 
ເຈັບຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິນັ້ນແຫລະ! 
 -  ຮ້ວາຍ! ຄັນຊັ້ນບໍ່ແມ່ນເວດມົນຄົມຄາຖາ 
ຂອງເກດສະໜາ ຢ້ານໂຕບໍ່ຈັກ? (ທອງວັນເວົ້າ)
 - ຊິຢ້ານກູຫຍັງ! ຍັງວ່າກູບໍ່ມີຫຍັງ, ນອກຈາກ 
ຊີ້ນ, ໜັງ ແລະ ກະດູກນີ້ແຫລະ! (ສຸລິຍາເວົ້າ).
 -  ອ້າວ! ສຸລິຍາ ຖ້າຫາກໂຕມີກໍ່ຊ່ວຍໝູ່ຊ່ວຍ
ຄູ່ລະບໍ! (ບຸນທອນເວົ້າ)
 - ກໍ່ຈະຊ່ວຍໝູ່ແນວໃດ? ກະໂຕຕົວເອງບໍ່ມ ີ

ຫຍັງ? ຖ້າມີບໍ່ຈຳເປັນພວກໂຕບອກເຮົາກໍ່ໃຫ້ແຕ່ເຫິງ 
ພຸ້ນແລ້ວ!
 ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນໄປຮອດເດືອນ 12 ປີ 1982, ເນື່ອງ 
ຈາກໄດ້ມີການກະກຽມແກ່ການສອບເສັງພາກຮຽນ 
ທີ I ກໍ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ສຸລິຍາ ແລະ ໝູ່ຄູ່ທີ່ລື້ງ 
ເຄີຍກັບພົມມາ ແມ່ນເມົາມົວນຳການຄົ້ນຄ້ວາຮໍ່າຮຽນ 
ເພາະບັນຫາທັງໝົດກໍ່ແມ່ນເພື່ອຍາດຄະແນນດີ ເພື່ອ 
ກຽມທຸກເງ່ືອນໄຂແກ່ການໄປຮຽນມະຫາວິທະຍາ 
ໄລຢູ່ບັນດາປະເທດເອີລົບ. ເພາະສະນັ້ນການໄປຢາມ 
ເບິ່ງ ພົມມາ ທີ່ພວມພະຍາບານຕົວຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາ 
ທິລາດ ກໍ່ນັບວ່າມີຄວາມຈຳກັດທີ່ສຸດ. ແຕ່ກໍ່ມີແລງ 
ວັນໜຶ່ງ, ສຸລິຍາ ໄດ້ພະຍາຍາມຍາດເວລາຂາດຊົ່ວ 
ໂມງຄົ້ນຄວ້າວິຊາເຄມີສາດ ເພາະມັນແມ່ນວິຊາທີ່ 
ງ່າຍສຳລັບ ສຸລິຍາ ເພື່ອໄປເບິ່ງພົມມາຢູ່ໂຮງໝໍ.
 ສຸລິຍາ, ຂີ່ລົດເມສາຍສີໄຄ-ທາດຫລວງ  ເຊິ່ງບໍ່ 
ພໍເທົ່າໃດນາທີກໍ່ໄປເຖິງວັດໜອງບອນ, ສຸລິຍາ ລົງ 
ລົດເມແລ້ວກ່ໍຍ່າງໄປຫ້ອງພັກຟ້ືນໂຮງໝໍເສດຖາທິ 
ລາດ ແຕ່ກໍ່ເຫັນສະພາບຜິດປົກກະຕິ ເພາະບໍ່ເຫັນ 
ພົມມາ ນອນຄືເມື່ອກ່ອນ.
 ສຸລິຍາ ຕົກໃຈ ແລ້ວກໍ່ຍ່າງກັບຄືນຫລັງພໍດີພົບ 
ກັບສາວແພດຍາມຢູ່ຫ້ອງພາຍໃນ, ສຸລິຍາແນມເບິ່ງ
ນາງແພດຜູ້ໜ້າຮັກແວັບໜຶ່ງແລ້ວກໍ່ຖາມຂຶ້ນວ່າ:
 - ດຣ! ຂໍຖາມແດ່: ຄົນເຈັບທີ່ນອນຢູ່ຫ້ອງ 
ພັກຟື້ນໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນດີແລ້ວບໍ? ຄືບໍ່ເຫັນລາວ 
ນອນຢູ່ຫັ້ນ?
 - ອຸ້ຍ! ອ້າຍບໍ່ເຫັນຫວະ? ຄືວ່າຍັງນອນຢູ ່
ຫັ້ນເດ!
 -  ບໍ່! ຜູ້ນັ້ນຕ່າງຫາກ!
 -  ເອີ! ພົມມາ, ຜົວຂອງສຸກັນ ນັ້ນຫວະ?
 -  ເຈົ້າ! ແມ່ນແລ້ວ.
 - ໂອ! ລາວອອກໂຮງໝໍໄດ້ສອງອາທິດແລ້ວ 
ເດ!
 - ຄັນຊັ້ນ! ເພິ່ນດີແລ້ວຫວະ?
 - ເພິ່ນບໍ່ທັນດີດອກ! ແຕ່ວ່າຄອບຄົວຂອງ 
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ເພິ່ນເອົາເມື່ອປິ່ນປົວດ້ວຍຢາພື້ນເມືອງຢູ່ບ້ານຂອງ 
ສຸກັນ ພຸ້ນລະ!
 -  ເອີ! ຄັນຊັ້ນຂອບໃຈເດີ! ມີຫຍັງກໍ່ຊິໄປ 
ຢາມເພິ່ນຢູ່ພຸ້ນດອກ!
 - ສຸລິຍາ! ຂອບສາວ ດຣ ແລ້ວກໍ່ຍ່າງໄປຕະ 
ຫລາດທາດຫລວງ ຂີ່ລົດເມສາຍທາດຫລວງ-ສີໄຄ, 
ລົດເມໝູນລໍ້ໄປບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍ່ໄປຮອດຄີວລົດເມຕະ 
ຫລາດສີໄຄທີ່ຫລັກ 7, ສຸລິຍາ ລົງທີ່ນັ້ນກໍ່ພໍດີພົບກັບ 
ໝູ່ຄູ່ຈຳນວນໜຶ່ງວ່າໄປຢາມ ພົມມາ ທີ່ໂຮງໝໍເສດ 
ຖາທິລາດ ແຕ່ ສຸລິຍາ ກໍ່ບອກພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ:   
ພົມມາ ໄດ້ອອກໂຮງໝໍເມື່ອປິ່ນປົວຢູ່ບ້ານ ຊາຍຟອງ 
ປະມານ 2 ອາທິດແລ້ວເດ!
 ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນພວກໝູ່ຄູ່ ແລະ ສຸລິຍາ ກໍ່ 
ຍ່າງກັບເມ່ືອໂຮງຮຽນບຳລຸງວັດທະນະທຳກຳມະ 
ກອນ-ຊາວນາ. ແຕ່ບົນເສັ້ນທາງສາຍນັ້ນ, ມີບາງ 
ຄົນ ກໍ່ເວົ້າໃຫ້ ສຸລິຍາ ວ່າ: ໂຕພະຍາຍາມຮຽນໃຫ ້
ເກັ່ງເສັງໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີແດ່! ເພາະໂຕມີເງື່ອນໄປ 
ສຶກສາວິຊາກຳກັບການສະແດງຮູບເງົາໃນອານາຄົດ 
ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ພັດວ່າ ໂຕຊິເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າເຄມີ 
ສາດຫວະ? ເພາະຕາມໄດ້ຍິນອາຈານ ເພັດສະໝຸດ  
ວ່າ: ໂຕມີແຕ່ໄດ້ຄະແນນ 9-10 ຕະຫລອດ ຫລື ວ່າ 
ຊິເປັນນັກປະພັນຫວະ? ແຕ່ ສຸລິຍາ ພັດຕອບເຂົາ 
ວ່າ: ເລື່ອງນັ້ນບາດຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍຈຶ່ງ 
ຄອຍເວົ້າກັນ ເພາະໃນປັດຈຸບັນມັນຍັງແມ່ນຄວາມ 
ຝັນ ແລະ ບັນຫາຕົ້ນຕໍຊິເສັງພາກຮຽນທີ I ຈັກວ່າ 
ຊິໄດ້ ຫຼື ບໍແລ້ວກໍ່ພາກັນຫົວຮາ!ຮາໆໆຂຶ້ນປະສານ 
ກັບສຽງເພັງມ່ວນຊື່ນ ຍາມເກັບກ່ຽວຂອງນັກຮ້ອງ 
ເອກ ໄຊສະຫວາດ ສິນນາມວົງ ແລະ ສົມເພັດ (ກະ 
ແຊັດເພັງທີ່ ຫຸມແພງ ຖືມາຟັງ) ພວກເຂົາທັງຍ່າງ 
ທັງສົນທະນາກັນ ແລະ ກໍ່ເລົ່າເລື່ອງນີ້ແລ້ວກໍ່ຕໍ່ເລື່ອງ 
ໃໝ່ ຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າມີໃຜແດໄດ້ຟັງສຽງເພັງ ແລະ ຍ່າງ 
ບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍ່ໄປຮອດເດີນໂຮງຮຽນທົ່ງປົ່ງ.
 ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 12 ຫາຕົ້ນເດືອນ 1 ປີ  
1983 ນັ້ນ , ນັກຮຽນພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ກໍ່ຄືໝູ ່

ຄູ່ຂອງ ພົມມາ ທີ່ສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນັ້ນ ກໍ່ໄດ ້
ເມົາມົວນຳການຄົ້ນຄ້ວາຮໍ່າຮຽນແຕ່ລະບົດຮຽນ ແລະ 
ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສຳເລັດການສອບເສັງພາກຮຽນທີ I ໃນ 
ທ້າຍເດືອນ 1 ປີ 1983. ພາຍຫລັງສອບເສັງພາກ 
ຮຽນທີ I ແລ້ວ, ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນກໍ່ອະ 
ນຸຍາດໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນພະນັກງານພັກ 
ຜ່ອນອາທິດໜຶ່ງ ແລ້ວຈຶ່ງຈະເລີ່ມເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນ 
ທີ II ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ນັກຮຽນພະນັກງານກໍ່ຄ ື
ໝູ່ຄູ່ຊັ້ນຈຳຂອງ ພົມມາ ໃຜກໍ່ຄິດວ່າຄົງຈະດີແລ້ວ 
ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ພັດວ່າ: ຖ້າຫາກອາການເຈັບຂອງລາວ 
ດີແລ້ວ ເປັນຫັຍງບໍ່ກັບມາຮຽນ? ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ພັດ 
ວ່າບໍ່ແມ່ນເພິ່ນຊິອອກໂຮງຮຽນໃນຕົວແລ້ວຕີ! ແຕ່ມ ີ
ບາງຄົນກໍ່ພັດວ່າ: ບໍ່ແມ່ນປີນີ້ເພິ່ນເຫັນວ່າຮຽນບໍ່ທັນ 
ໝູ່ແລ້ວບາດປີໜ້າເພິ່ນຈຶ່ງຊິເຂົ້າຮຽນໃໝ່ຕີ! ແລະ 
ຍັງມີຫລາຍຄົນກໍ່ເວົ້າຫລາຍອັນຫລາຍແນວ ໄປຕາມ 
ຄວາມຄິດສົງໄສຂອງຕົນ.
 ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ພັດວ່າພຽງແຕ່ສົງໄສມັນບໍ່ຄັກ 
ນາ! ດີແທ້ກໍ່ຄວນໄປຢາມເບິ່ງຢູ່ບ້ານ ທ່າແຂກຊາຍ 
ຟອງ ພຸ້ນບໍ່ດີກວ່າບໍ! ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ພັດວ່າ: ຈັກ 
ວ່າໃຫ້ໄປແນວໃດເກາະແນວວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງ ສຸກັນ 
ຈັກວ່າຊິຈັ່ງໃດຈັກຊິຖາມຫາຜູ້ໃດ?
 - ເອີ! ຄົງຊິດີນັ້ນແລ້ວ! ເພາະຖ້າວ່າລາວບໍ່ 
ທັນດີ, ພວກຄົນຢູ່ບ້ານກໍ່ຊິບໍ່ມາບອກຄະນະໂຮງຮຽນ 
ແດ່ຫວະ? (ທອງວັນເວົ້າ)
 -  ອ້າວ! ບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າໂຮງຮຽນທົ່ງ 
ປົ່ງຢູ່ໃສເດຊິວ່າຈັ່ງໃດ? (ສຸລິຍາເວົ້າ).
 ຄວາມຄ່ອງຄອຍຂອງໝູ່ຄູ່ທ່ີຢາກຮູ້ອາການ 
ເຈັບເປັນຂອງ ພົມມາ ແລະ ການປິ່ນປົວແບບພື້ນ 
ເມືອງຢູ່ບ້ານທ່າແຂກ-ຊາຍຟອງນັ້ນ ຈາກວັນກໍ່ເປັນ 
ອາທິດ, ຈາກອາທິດກໍ່ກາຍເປັນເດືອນ ແລະ ກໍ່ເລີຍ 
ເຮັດໃຫ້ພວກໝູ່ຄູ່ຫລົງລືມໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ.
 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນໜຶ່ງ ຊຶ່ງແມ່ນໃນຂະນະທີ່ 
ສຸລິຍາ ຍ່າງມາແຕ່ນ້ຳສ້າງພໍດີເຂົ້າປະຕູເຮືອນພັກ 
ເບື້ອງທິດໃຕ້ກໍ່ພັດໄດ້ຍິນສະຫາຍ ບຸນສີ ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: 
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 - ຮວ້າຍ! ສຸລິຍາ, ເຮົາລືມບອກໂຕແຕ່ຄືນນີ້
 -  ອ້າວ! ບັນຫາໃດ! ກໍ່ບອກລະບໍ! ຫຼືວ່າບັນ 
ຫາໂຕເອົາກັບຜູ້ສາວຫວຽດນາມນັ້ນຫວະ?
 - ບັນຫາໂຕ! ໝູ່ຊິເວົ້າເລື່ອງໜຶ່ງ, ໂຕພັດ 
ເຊືອກໄປທາງອີ່ເຕືອກ.
 -  ຮວ້າຍ!ຄັນຊັ້ນແມ່ນບັນຫາໃດ?
 - ເອີ! ມື້ວານນີ້, ເຮົາໄປຢາມພີ່ນ້ອງເຈັບນອນ 
ຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ແຕ່ບັງເອີນ ກໍ່ພັດໄດ້ພົບ ພົມມານອນ 
ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງນັ້ນ, ເບື້ອງຕົ້ນ, ເຮົາກໍ່ບໍ່ຈື່, ເພາະ 
ວ່າລາວຈ່ອຍຜອມຫລາຍແລ້ວ! ດີແຕ່ຈື່ເມຍຂອງ 
ລາວເທົ່ານັ້ນແຫລະ!
 -  ຮວ້າຍ! ຄັນຊັ້ນ, ລາວໄດ້ເຂົ້າມານອນຢູ ່
ໂຮງໝໍແຫ່ງນັ້ນເຫິງແລ້ວຫວະ?
 - ຕາມຍິນເພິ່ນເວົ້າເກືອບຮອດເດືອນແລ້ວ 
ເດ, ລາວກໍ່ຖາມຫາໝົດທຸກຄົນ ແລະ ໄດ້ຈົ່ມວ່າຄິດ 
ຮອດໂຕຫລາຍວາ່ຊັ້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນລາວຍັງສັ່ງຄວາມ 
ຫາໂຕເອົາຜັກກະລຳປີໄປໃຫ້ລາວກິນແດ່ວ່າຊັ້ນ! 
 -  ເອີ! ຄັນຊັ້ນ, ກໍ່ຊິໄປມື້ວັນທິດນີ້ແຫລະ! 
ແລະ ຈະຊວນບຸນທອນ ແລະ ທອງວັນ ໄປແດ່!
 ທັງສອງສ່ຽວໂສກັນໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ປັ້ນເຂົ້າ 
ເຊ້ົາກ່ໍຍ່າງໄປລວມແຖວນຳໝູ່ຢູ່ຫລັກທຸງຕ່ໍໜ້າສະ 
ໂມສອນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພາຍຫລັງເລີກຈາກ 
ລວມແຖວແລ້ວ ກໍ່ຍ່າງເມື່ອເອົາປື້ມຂຽນຢູ່ເຮືອນພັກ
ແລ້ວກໍ່ຍ່າງຂຶ້ນຫ້ອງ. ທັງສອງຄົນກ້າວຂາຍ່າງເຂົ້າ 
ຫ້ອງຮຽນບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ, ອາຈານ ວິຈິດ, ສອນວ ິ
ຊາຄະນິດສາດ ຍ່າງເຂົ້າຫ້ອງຮຽນເໝືອນກັນ.
 ນັກຮຽນພະນັກງານລຸກຂຶ້ນ     ເພື່ອຂໍ່ານັບອາຈານ 
ແລ້ວອາຈານກໍ່ງຶກຫົວ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍໃຫ້ນັກຮຽນ 
ນັ່ງລົງໄດ້.
 ອາຈານ ວິຈິດ, ຫລຽວຊາຍງວາກຂວາແລ້ວກໍ່ 
ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: ສະເໜີໃຫ້ພວກສະຫາຍມ້ຽນປຶ້ມ, ຊົ່ວ 
ໂມງທຳອິດນີ້, ພວກເຮົາພ້ອມກັນກວດກາວິຊາຄະ 
ນິດສາດ ໃນພາກວິຊາສຶກສາຕຳລາ.
 ສຸລິຍາ  ແນມເບິ່ງອາຈານສອນແຕ່ຫົວສຸດຕີນ 

ແລ້ວກໍ່ຈົກເອົາເຈ້ຍຢູ່ໃນຖົງປຶ້ມ ແລ້ວກໍ່ກາຍຫົວຂໍ້ 
ເລກ, ສຸລິຍາ ແກ້ບົດເລກໃຊ້ເວລາປະມານ 40 ນາທີ  
ແລ້ວກໍ່ລຸກຈາກຕັ່ງຍ່າງເອົາບົດແກ້ເລກຄະນິດສາດ 
ສົ່ງໃຫ້ຄູູຢູ່ໂຕະ ແລ້ວກໍ່ຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງຮຽນໄປ 
ໂດຍບໍ່ຫລຽວຊ້າຍງວາກຂວາ.
 ອາຈານ ວິຈິດ ອ່ານເບິ່ງບົດແກ້ເລກຂອງ  
ສຸລິຍາ ກັບໄປກັບມາແລ້ວຍ່າງອອກໄປຫາ ສຸລິຍາ 
ຢູ່ຂ້າງນອກພ້ອມທັງຖາມສຸລິຍາດ້ວຍສຽງຄອຍໆວ່າ:  
 - ສະຫາຍກວດກາຄັກແລ້ວຫວະ?
 - ເຈົ້າ! ເປັນແນວໃດຖືກຢູ່ຫວະ? (ສຸລິຍາ 
ຖາມ).
 -  ຖືກຢູ່ດອກ! ດີແລ້ວສະຫາຍກຳບົດຮຽນ 
ໄດ້ດີແຕ່ພະຍາຍາມຂຽນໃຫ້ງາມໆແດ່.
 -  ກໍ່ພຽນສຸດຂີດນີ້ລະ! ແຕ່ກໍ່ເລີຍເປັນຄວາມ
ສັນດານຂອງຕົນເອງ ແລະ ດ້ານໜຶ່ງກໍ່ອາດຈະເນື່ອງ 
ຈາກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນສາມັນມາກ່ອນ!
 -  ຄັນຊັ້ນ! ບໍ່ຊ່າງວ່າດອກ! ມີແຕ່ໃຫ້ພະຍາ 
ຍາມຂຽນໃຫ້ຜູ້ອື່ນອ່ານໄດ້ແດ່ນັ້ນແຫລະ!
 -  ເອີ! ອາຈານ, ຊົ່ວໂມງຮຽນແຕ່ລະຕອນ 
ແລງໃນມື້ໜ້າຈະຫວ່າງບໍ່ອາຈານ?
 -  ຮ້ວາຍ! ສະຫາຍຊິໄປໃສ?
 - ເຈົ້າ! ຖ້າຫາກມີຊົ່ວໂມງຫວ່າງ ຄິດວ່າຈະ 
ຍາດເວລາໄປຢາມ ພົມມາ ເຂົ້າພະຍາບານຕົວຢູ ່
ໂຮງໝໍ 103 ຊັ້ນດອກ! ຖ້າຫາກບໍ່ຫວ່າງກໍ່ຢ່າ.
 -  ອ້າວ! ລາວບໍ່ທັນດີຊັ້ນຫວະ?
 - ບໍ່! ລາວບໍ່ທັນດີໄດ໋ອາຈານ, ລາວເມື່ອປົວ 
ຕາມແບບພື້ນເມືອງຢູ່ບ້ານ ຊາຍຟອງພຸ້ນ, ແຕ່ຍິນ 
ບຸນສີ ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ: ລາວມານອນຢູ່ໂຮງໝໍ 103 
ວ່າຊັ້ນ!
 - ບໍ່ມີຊົ່ວໂມງຫວ່າງດອກ! ເພາະຍັງມີຫລາຍ 
ວິຊາກໍ່ສອນບໍ່ທັນຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງ, ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ 
ຕ້ອງເພີ່ມຊົ່ວໂມງສອນຕອນແລງ ແລະ ບາງຄັ້ງອາ 
ຈານອາດຈະຂຶ້ນຫ້ອງຕອນຄໍ່າ! ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນບົດຮຽນ 
ຈະບໍ່ໝົດ ແລະ ຈະສອບເສັງໃຫ້ແລ້ວໃນເດືອນ 6 
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ຄືກັນກັບໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ຈຶ່ງຈະສາມາດໄປ 
ຮຽນຕໍ່ຢູ່ບັນດາປະເທດທະວີບເອີລົບ.
 + ເຈົ້າ! ຄັນຊັ້ນ, ນ້ອງຈະຍາດເວລາໄປໃນ 
ວັນທິດນີ້ແຫລະ! 
 +  ເອີ! ກໍ່ຍາດເວລາໄປໃນວັນທິດນັ້ນແຫລະ! 
ຢ່າຂາດຮຽນໄດ໋! ເພາະຕາມອ້າຍສັງເກດເຫັນວ່າ 
ນ້ອງຍັງຮຽນອ່ອນວິຊາເລຂາຄະນິດ, ໃຫ້ພະຍາຍາມ 
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊອກຮູ້ນຳຜູ້ອື່ນໆ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະ 
ເສັງຕົກໄດ໋, ແລະ ກໍ່ແມ່ນເວລານັ້ນແຫລະ ສະຫາຍ 
ຊິມີຄວາມອັບອາຍ, ຊິໄວ້ໜ້າໄວ້ຕາຄູອາຈານຢູ່ໃສ?
 +  ເຈົ້າ! ນ້ອງຊິພະຍາຍາມສຸດຂີດ! ຖ້າຫາກ 
ບໍ່ໄດ້ ກໍ່ຖືວ່ານ້ອງມີຄວາມບົກພ່ອງ.
 ເລ່ີມແຕ່ວັນຈັນຂອງມ້ືນ້ັນໃຜກ່ໍປະກົດເຫັນ 
ສຸລິຍາ ມີຄວາມໂສກເສົ້າຫ່ງວມເຫງົາ ແລະ ກະໂຕ  
ສຸລິຍາ ເອງກໍ່ຮູ້ສຶກບໍ່ມ່ວນຢູ່ໃນຕົວແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນ 
ຍ້ອນສາເຫດໃດ.  ແຕ່ເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ພະຍາ 
ຍາມ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົດລະໃນການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາເລຂາຄະນິດ ພ້ອມກັບການ 
ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນນັ້ນສະຫາຍ ຍັງບໍ່ໄດ້ລົດລະກ່ຽວ 
ກັບບັນຫາທ່ີຍາດເວລາໄປຢາມສ່ຽວທ່ີພວມພະຍາ 
ບານຕົວຢູ່ໂຮງໝໍບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ສະຫາຍຍັງໄດ ້
ຊັກຊວນໄພວັນ, ວຽງທອງ, ບຸນທອນ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ 
ແຕ່ໝູ່ຄູ່ເຫລົ່ານັ້ນກໍ່ພັດວ່າ: ໄປກໍ່ໄປແຕ່ກໍ່ຈະໄປວັນ 
ທິດພຸ້ນລະ! ສຸລິຍາ ຄອງຄອຍຮອດມື້ວັນທິດ ແຕ່ກໍ່ 
ຍັງ ວັນຈັນ ແລ້ວກໍ່ ວັນຄານ, ວັນພຸດ ແລະ....
 ພາຍຫລັງເລີກຮຽນຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍໃນຕອນ 
ເຊົ້າມື້ນັ້ນ ສຸລິຍາ ກໍ່ພໍດີພົບກັບ ບຸນທອນ ຢູ່ເດີນຫລັກ 
ທຸງຂ້າງສະໂມສອນ (ໃນຂະນະພວກເຂົາເລີກເມືອ 
ເຮືອນພັກ), ບຸນທອນ ທັງຍ່າງທັງເງີຍໜ້າແນມເບິ່ງ 
ສຸລິຍາ ແລ້ວກໍ່ກົ້ມຫົວລົງ ແລະ ກໍ່ເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍສຽງ 
ສັນເຊັນວ່າ:
 - ຍາ! ມື້ນີ້ໂຕຊິບໍ່ໄປເບິ່ງ ພົມມາ ຫວະ?  
(ບຸນທອນຖາມ)
 - ບໍ່! ຖ້າຫາກໄປກໍ່ໄປມື້ວນັທິດພຸ້ນລະ! (ສຸລິຍາ 

ຕອບ)
 -  ບໍ່ວ່າຕີ! ໝູ່ຄູ່ດຽວກັນ! (ບຸນທອນເວົ້າ).
 ສຸລິຍາ ຮູ້ສຶກແປກໃຈ ເມື່ອເຫັນທ່າທີຂອງ 
ບຸນທອນ ໂສກເສົ້າຫງ່ວມເຫງົາ, ພ້ອມທັງມີນ້ຳຕາ
ຊຶມອອກເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ສຸລິຍາ ທັງຍ່າງທັງ 
ແນມເບິ່ງ ບຸນທອນ ພ້ອມທັງຄິດຢາກຫົວຢູ່ພາຍໃນ 
ໃຈ, ເພາະຄິດສົງໄສ ບຸນທອນ ຄິດຮອດ ໄມ ຢູ່ໂຮງ 
ຮຽນບຳລຸງວັດທະນະທຳນະຄອນວຽງຈັນ ເອົາຜົວ 
ປະເພິ່ນ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ ສຸລິຍາ ກ້າວຂາຍ່າງເຂົ້າ 
ໄປໃນຫ້ອງເຮືອນພັກຢູ່ນັ້ນກໍ່ພໍດີ ວົງເດດ ເວົ້າຂຶ້ນ 
ດ້ວຍສຽງຄ່ອຍໆວ່າ:
 ອ້າຍນ້ອງພວກເຮົາຮີບຟ້າວກິນເຂ້ົາກິນນ້ໍາ 
ສາເທາະ! ເພາະຕາມຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 
ເຊີນບັນດາສະຫາຍຫົວໜ້າຫ້ອງແຕ່ລະຫ້ອງໄປປະ 
ຊຸມໃນຊົ່ວໂມງທີ 3 ນັ້ນວ່າ: ເພິ່ນຈະໄດ້ແບ່ງຫ້ອງ 
ລະ 15  ຄົນ ຂຶ້ນລົດຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະໂມສອນນັ້ນ ໄປໂຮງໝໍ  
103.
 + ຮ້ວາຍ! ຊິເອົາມາງັນຢູ່ພີ້ຫວະ?
 + ບໍ່! ຈະງັນຢູ່ວັດໜອງບອນພຸ້ນລະ! ກິນເຂົ້າ 
ໄວໆແດ່! ຍິນສຸເຟີລົດບີບແກລົດເອີ້ນພວກເຮົາແລ້ວ
ເດ (ວົງເດດເວົ້າ).
 +  ຮ້ວາຍ! ໄປໃສຫວະ? (ສຸລິຍາເວົ້າ)
 + ອ້າວ! ເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ຮູ້ອີກຫວະ? ກະດ່ຽວວ່າ 
ພົມມາ ສິ້ນຊີວິດແລ້ວເດ! (ກິ່ງສະໄໝເວົ້າ)
 ສຸລິຍາ ເງີຍໜ້າຂຶ້ນແນມເບິ່ງ ກິ່ງສະໄໝ ພ້ອມ 
ທັງຖາມວ່າ: ຊິໄປດຽວນີ້ຫວະ?
 - ບໍ່! ຮັບປະທານອາຫານເສຍກ່ອນ! (ວົງເດດ 
ເວົ້າ)
 ສຸລິຍາ ອອກຈາກຫ້ອງຍ່າງໄປເຮືອນຄົວຊອກ
ກິນເຂົ້າ ແລ້ວກໍ່ໄປຫາລົດຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະໂມສອນ, ສະ 
ຫາຍກົ້ມໜ້າຍ່າງໄປໆມາໆອ້ອມລົດສອງສາມຮອບ
ແລ້ວກໍ່ກັບເມືອເຮືອນພັກ.
 ວົງເດດ, ເລັງແສງຕາໃສ່ໝົດທຸກຄົນທີ່ພວມ
ຢືນຢູ່ແຖວໆນັ້ນ ແລະ ກໍເວົ້າຂຶ້ນຄ່ອຍໆວ່າ:
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 + ອ້າວ! ສຸລິຍາ ມາແລ້ວເດ! ເຮົາຂໍເວົ້າຄືນ 
ອີກເດີ: ສຳລັບຫ້ອງຂອງພວກເຮົານັ້ນມີ ບຸນທອນ,  
ບຸນສີ, ບຸນມະນີ, ກິ່ງສະໄໝ.....ລວມມີ 15 ຄົນ. ສ່ວນ 
ສຸລິຍາ ນັ້ນກໍ່ໄປ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ນັບໃນຈຳນວນ ເພາະແນວ 
ໃດກໍ່ໄປຢູ່ແລ້ວ!
 + ເອີ! ແນວໃດກໍ່ສຸດແລ້ວແຕ່ພວກສະຫາຍ
ຊິວ່າດອກ! (ສຸລິຍາເວົ້າ)
 ສຸລິຍາ ກົ້ມໜ້າຍ່າງເພື່ອຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ 
ນ້ຳຕາຂອງຕົນ ແລ້ວກໍ່ຍ່າງຂຶ້ນລົດແບບຄົນປ່ວຍໂຊ 
ຕ້ັງນານແສນນານພ້ອມທັງໄດ້ພຶມພຳຄົນດຽວວ່າ: 
“ໂອ ພົມມາ ເອີຍ! ຂ້ອຍບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນເລີຍວ່າເຈົ້າໄດ້
ຈາກໂລກນີ້ໄປໄວປານນີ້, ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ເຫິງບໍ່ນານ 
ສອງຄົນເຮົາເຄີຍໄປເບິ່ງຮູບເງົາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານ 
ສ້າງສັນຕ່າງໆ...” ກໍ່ພໍດີລົດໝູນລໍ້ຮອດໂຮງເລື່ອຍ 
ຫລັກ7 (ສີໄຄ).
 ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແວ່ເອົາຟືນ  ແລ້ວລົດກໍ່ໝູນລໍ້ 
ຕາມຖະໜົນຫລວງພະບາງ, ເສດຖາທິລາດ, ລ້ານ 
ຊ້າງ ແລະ ລ້ຽວລົງໄປຕາມເສັ້ນທາງຕະຫລາດດົງປ່າ 
ລານ. ແຕ່ໃນຂະນະລົດແລ່ນໄປຮອດສາມແຍກດົງ 
ປ່າລານ      ກໍ່ພໍດີລົດແລ່ນກາຍກັນແຕ່ທັນໃດນັ້ນ    ກໍ່ເຫັນ 
ສຸກັນ ກັວກມືສັນຍານໃຫ້ລົດນັກຮຽນທົ່ງປົ່ງແລ່ນໄປ 
ວັດໜອງບອນພຸ້ນເລີຍ.
 ພຽງແຕ່ລົດຈອດເຊິ່ງໜ້າສິມວັດແຫ່ງນັ້ນແລ້ວ, 
ພວກນັກຮຽນພະນັກງານຈາກທົ່ງປົ່ງກໍ່ລົງລົດດ້ວຍ 
ຄວາມຟ້າວຟັງ ແລະ ບາງຄົນກໍ່ຂຶ້ນໄປສິມ ແລະ ບາງ 
ຄົນກໍ່ຢືນຂ້າງລົດຄັນນັ້ນ ເພື່ອລໍ້ຖ້າຮັບຂຶ້ນດອຍໄວ ້
ສິມ.
 ການຄົບງັນ ພົມມາ ຢູ່ວັດແຫ່ງນັ້ນໃຊ້ເວລາ 2 
ຄືນ ແລະ ຕະຫລອດໄລຍະການປິ່ນປົວ ແລະ ຄົບ 
ງັນ ພົມມາ ນັ້ນ, ສຸກັນ, ພໍ່ແມ່, ອ້າຍ, ເອື້ອຍນ້ອງ 
ແລະ ພວກຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ສຸກັນ ກໍ່ໄດ້ເສຍສະຫລະ 
ເວລາ, ກຳລັງຊັບ, ກຳລັງກາຍ, ກຳລັງວາຈາ ແລະ  
ໃຫ້ກຳລັງຈິດໃຈແກ່ ພົມມາ ແຕ່ຕົ້ນຕະຫລອດປາຍ  
ທັງນັ້ນກໍ່ເພື່ອຫວັງກູ້ເອົາຊີວິດ ພົມມາ ໄດ້ຢູູ່່ໂລກມະ 

ນຸດນຳເພິ່ນແຕ່ບໍ່ໄຫວ, ເນື່ອງຈາກພະຍາດຂອງສະ 
ຫາຍຮ້າຍແຮງ. ພວກເອື້ອຍ, ອ້າຍຮັກ, ໝູ່ຄູ່ທີ່ສະໜິດ 
ສະໜົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸກັນ ນັ້ນເອງແມ່ນໄດ ້
ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍ່ງຊ່ວຍເຫລືອປິ່ນປົວ ພົມມາ ຈົນ 
ສຸດຄວາມສາມາດ. ແຕ່ພາຍຫລັງປົງສົບແລ້ວ ກໍ່ໄດ ້
ທຳພິທີເກັບດູກແຈກທານ ພົມມາ ຢູ່ເຮືອນພໍ່ແມ່ຂອງ 
ສຸກັນ ທີ່ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ ໂດຍແມ່ນພໍ່ແມ່, ອ້າຍ,  
ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງ ສຸກັນ ຕະຫລອດ 
ຮອດ, ອ້າຍ,  ເອື້ອຍຮັກ ແລະ ໝູ່ຄູ່ທີ່ສະໜິດສະໜົມ 
ຂອງ ທັງສອງຄົນນັ້ນໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ທັງນັ້ນມັນ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງນ້ຳໃຈໂອບເອື້ອອາຫລີ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫລືອເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກແພງຕໍ່ ພົມມາ  
ຈະແມ່ນໃນຖານະໃດກໍ່ຕາມ.
 ພົມມາ ເອີຍ! ເຖິງວ່າເຈົ້າຈາກໂລກມະນຸດນີ້ 
ໄປໂດຍບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາກໍ່ຕາມ ແຕ່ຄຸນງາມຄວາມ 
ດີ, ຄວາມດຸໝັ້ນຂະຫຍັນພຽນໃນການຮໍ່າຮຽນ, ການ 
ເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດ 
ຂອງເຈົ້າແມ່ນຍັງຝັງໄວ້ຢູ່ດວງຈິດດວງໃຈຂອງຊາວ 
ບ້ານທ່າແຂກ-ຊາຍຟອງ ຈົນຊົ່ວກາລະນານ ແລະ 
ຄຸນງາມຄວາມດີ, ການຊ່ວຍເຫລືອເບິ່ງແຍງໂດຍບໍ່ 
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄຸນຄ່າ ແລະ ສິ່ງຕອບແທນຂອງ ສຸກັນ  
ທີ່ມີຕໍ່ ພົມມາ ນັ້ນ ກໍ່ຍັງຈາລຶກໄວ້ຢູ່ໃນດວງໃຈຂອງ 
ຍາດມິດ ພົມມາ ຊົ່ວຟ້າດິນສະລາຍ ./.



38 ລາວສ້າງຊາດ

 ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ແມ່ນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນ 
ຖານພູມລຳເນົາຢູ່ລາວເຮົາມາໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍປີແລ້ວ. 
ສຳລັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງ 
ຊົນເຜົ່ານີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາຊົນເຜົ່າໃນໝວດ 
ພາສາມອນ-ຂະແມ, ໄດ້ອົບພະຍົບ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ 
ມາຈາກພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງອິນເດຍ ແລະ  
ບໍລິເວນຕອນໃຕ້ຂອງຈີນ ເພາະຢູ່ເຂດນີ້ຍັງປະກົດ 
ມີກຸ່ມຄົນທີ່ປາກເວົ້າພາສາມອນ-ຂະແມ, ເຜົ່າ ກະຕ ູ
ຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາ ແລະ ດຳລົງຊີວິດສ່ວນຫຼາຍ 
ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວເຮົາເຊັ່ນ: ເມືອງ 
ກະລຶມ, ດາກຈຶງ, ທ່າແຕງ ຂອງແຂວງ ເຊກອງ, ເມືອງ 
ເລົາງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ, ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແລະ  
ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຂອງແຂວງ ຈຳປາສັກ,  
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວເຜົ່າ ກະຕູ ຍັງມີຢູ່ຫວຽດນາມເຊັ່ນ:  
ຢູ່ແຂວງກວາງນາມ, ດານັງ ແລະ ແຂວງ ເທືອງທຽນ 
ເຫວ.  ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ມີຢູ່ລາວທັງໝົດ 17.024 ຄົນ, 
ຍິງ 8.653 ຄົນ. ເທົ່າ 0.4 % ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງ 
ທົ່ວປະເທດ (ຕາມສະຖິຕິການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ  
ຄັ້ງທີ II ປີ 1995) ແລະ ມີພາສາປາກເວົ້າຂອງຊົນ 
ເຜົ່າກະຕູຈັດຢູ່ໃນໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ. ເຂົາ 
ເຈົ້າບໍ່ມີຕົວໜັງສືຂຽນ.
 ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ວັດທະ 

ນະທຳ-ສັງຄົມ
 ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ມີຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອ 
ຖື ແລະ ວັດທະນະທຳຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາຊົນເຜົ່າ 
ໃນໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຈິດວິນຍານ ແລະ ຜີ ພາສາ 
ກະຕູ ເອີ້ນວ່າ: “ ຢ່າງ ແລະ ເບຣົາ ” ຊຶ່ງມີຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຖ ື
ນັ້ນກໍ່ມີທັງອັນດີກັບອັນຮ້າຍໄປຄຽງຄູ່ກັນ.
 ດ້ານລະບົບຄອບຄົວເລືອດເນື້ອເຊື້ອສາຍ ແລະ  
ການສືບຕະກຸນນັ້ນ ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ສືບເຊື້ອສາຍຕະ 
ກຸນທາງພໍ່, ລູກຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນມີສິດໃນການສືບທອດ 
ຕະກຸນເຊື້ອສາຍແທນພໍ່ ພ້ອມທັງສືບມູນມໍລະດົກ,  
ແຕ່ລະຕະກຸນຂອງຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ຈະມີຊື່ສະເພາະຂອງ 
ຕົນເອງ, ທຸກຄົນໃນແຕ່ລະຕະກຸນຈະຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອ 
ຟັງ, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການຄະລຳຕ່າງໆ 
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ຍັງມີເລື່ອງທີ່ເລົ່າເຖິງຂໍ້ 
ຫ້າມ ແລະ ການຄະລຳດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.  ຄົນໃນຕະ 
ກຸນດຽວກັນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ກິດຈະກຳທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ຄວາມ 
ເຊື່ອຖື. ຕາມປະເພນີແລ້ວຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ມີຂໍ້ຫ້າມໃນ 
ການແຕ່ງດອງແບບໄຂວ່ຍິງ-ຊາຍ ລະຫວ່າງ ສອງ 
ຕະກຸນ. ໝາຍຄວາມວ່າ: ເມື່ອຜູ້ຊາຍໃນຕະກຸນ (ກ) 
ໄປເອົາເມຍໃນຕະກຸນ (ຂ) ແລ້ວຜູ້ຊາຍໃນຕະກຸນ 
(ຂ) ຈະບໍ່ມີສິດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ງດອງກັບແມ ່
ຍິງໃນຕະກຸນ (ກ) ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນເມື່ອສອງ 
ຕະກຸນມີການແຕ່ງດອງກັນແລ້ວ ຊາຍ ແລະ ຍິງໃນ 
ສອງຕະກຸນດັ່ງກ່າວຕ້ອງຊອກຫາຄູ່ຄອງໃນຕະກຸນ 
ອື່ນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງການແຕ່ງດອງມີລັກສະນະຊື້ຕົວ 
ແມ່ຍິງຢ່າງຂາດຕົວ ໂດຍຈະມີຄ່າສິນສອດ ເຊິ່ງປະ 
ກອບດ້ວຍບັນດາວັດຖຸສິ່ງຂອງນັບທັງຄວາຍຈຳນວນ 
ແຕ່ໜຶ່ງໂຕຂຶ້ນໄປຫາສິບ ຫຼື ຊາວໂຕທີ່ພໍ່, ແມ່ຝ່າຍ 
ຊາຍຕ້ອງໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ພໍ່, ແມ່ຂອງຝ່າຍຍິງ ໂດຍ 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງເຜົ່າ ກະຕູ
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ອີງຕາມຖານະບົດບາດ ແລະ ສະພາບທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວທັງສອງຝ່າຍ.
 ລັກສະນະບ້ານເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າ ກະຕູ, ຕາມ 
ປະເພນີແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າມັກຈະປຸກສ້າງບ້ານເຮືອນແບບ 
ເປັນຮູບວົງມົນອ້ອມສາລາກວານ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບ 
ຕະກຸນ ຫຼື ເຊື້ອສາຍຂອງຕົນ. ລັກສະນະຂອງເຮືອນ 
ຈະເປັນເຮືອນຮ້ານຕໍ່າ ແລະ ເປັນເຮືອນຍາວ ໂດຍ 
ອາໃສຢູ່ນຳກັນຫຼາຍຄອບຄົວ ແລະ ຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ.  
ໝາຍຄວາມວ່າໃນບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ຈະມີເຮືອນ 
ສາລາກວານຢູ່ໃຈກາງຂອງບ້ານ ຊຶ່ງສາລາກວານນີ້ 
ເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ໂຮມຊຸມນຸມ, ເປັນບ່ອນ 
ຮັບແຂກ ເປັນສະຖານທີ່ໃນການເຮັດພິທີກຳຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບການເຊື່ອຖື. ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະ 
ເພນີຂອງຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ໃນບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ມີການຄະລຳ ແລະ ມີຂໍ້ຫ້າມຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ກ່ອນ 
ຈະເຂົ້າບ້ານຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງປະຕູໂຂງວ່າມີຟົດໄມ້ 
ຫຼື ບໍ່, ຖ້າມີຟົດໄມ້ດິບ ສະແດງວ່າຫ້າມເຂົ້າບ້ານ,  
ກ່ອນຈະຮູດເຂົ້າ, ກ່ຽວເຂົ້າມີການຄະລຳບ້ານ ໂດຍ 
ບໍ່ໃຫ້ຄົນໃນອອກຄົນນອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າ, ຫ້າມຂຶ້ນເຮືອນ 
ໃນເວລາມີຟົດໄມ້ດິບຕິດຢູ່ຝາເຮືອນ ຫຼື ປະຕູ, ບໍ່ໃຫ ້
ນັ່ງອີງເສົາເຮືອນ, ບໍ່ໃຫ້ນອນຂວາງເຮືອນ ແລະ ການ 
ເຂົ້າອອກເຮືອນຂອງແຂກຕ້ອງເຂົ້າອອກປະຕູທີ່ໃຊ້ 
ສຳລັບຮັບແຂກເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ໃນເວລາມ ີ
ແຂກມາຢ້ຽມຢາມເຂົາເຈົ້າມີປະເພນີຮັບແຂກດ້ວຍ 
ການໃຫ້ສູບຢາບັ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງພາ 
ສາກະຕູເອີ້ນວ່າ “ ກອກເດິະ”. ຊຶ່ງການດຳລົງຊີວິດ 
ຍັງມີລັກສະນະຂອງສັງຄົມແບບຮີດຄອງປະເພນີ  
ແລະ ຢຶດຕິດກັບທັດສະນະຄະຕິຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ 
ທີ່ໄດ້ມີການຖ່າຍທອດ ແລະ ສືບທອດຕໍ່ໆກັນມາ 
ຈາກລຸ້ນຄົນໜຶ່ງໄປສູ່ອີກລຸ້ນຄົນໜຶ່ງຈົນກະທ້ັງເຖິງ 
ປັດຈຸບັນ. ຈາກຮີດຄອງປະເພນີ, ການນັບຖືສິ່ງສັກ 
ສິດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າສິ່ງສັກສິດເຫຼົ່າ 
ນັ້ນມີທັງດີ ແລະ  ຮ້າຍ ຊຶ່ງຈະຢູ່ຮອບໆຕົວຂອງເຂົາ 
ເຈົ້າເອງເພື່ອຄອຍດູແລ, ປົກປັກຮັກສາ ຫຼື ອາດຈະ 
ເຮັດໃຫ້ກ່ໍເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້, 
ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າມີການກະທຳບາງສິ່ງຢ່າງລົງໄປໃນ

ລັກສະນະຂອງການວິ້ງວອນ, ຮ້ອງຂໍມີການນົບໄຫວ ້
ປະກອບໄປນຳແລ້ວສິ່ງສັກສິດຢູ່ໃນດ້ານດີກໍ່ຈະຄອຍ 
ດູແລປົກປັກຮັກສາ ຫຼື ປັດເປົ່າສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆໃຫ ້
ບັນເທົາເບົາບາງລົງໄດ້ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັບການໃຊ້ ຫຼື 
ປະກອບພິທີແກ່ສ່ິງສັກສິດຢູ່ໃນດ້ານຮ້າຍຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ສິ່ງເລວຮ້າຍຕ່າງໆເກີດໄປໃນທາງທີ່ດີ.
 ສະນ້ັນໃນແຕ່ລະປີຊົນເຜ່ົາກະຕູຈະມີພິທີກຳ 
ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຂໍຄວາມສັກສິດ, ຄວາມ 
ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກໃນການດຳລົງຊີວິດກໍ່ຄືການຜະລິດ. 
ບຸນປະເພນີທີ່ສຳຄັນໄດ້ແກ່ການເຮັດບຸນຂວັນເຂົ້າ, 
ພາສາກະຕູເອີ້ນວ່າ “ອາຢາ” ບຸນກ່ອນຈະລົງມືປູກຝັງ 
(ຕະເນັ້ຍຣ), ບຸນກ່ອນຈະລົງມືຮູດ ຫຼື ກ່ຽວເຂົ້າ (ຕະ 
ເຣັ້ຍ ຫຼື ຈາຣຶບ), ບຸນສາລາກວານ (ເບຣົາໂຣງ) ແລະ 
ພິທີກຳອື່ນໆ. ການເຮັດບຸນ ແລະ ພິທີຕ່າງໆທີ່ໄດ ້
ກ່າວມານັ້ນມີທັງເຮັດຢູ່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດລວມ 
ບ້ານ. ໃນເວລາເຮັດພິທີນັ້ນເຂົາເຈົ້າມັກຂ້າໄກ່, ໝູ ຫຼື  
ຂ້າຄວາຍ ເພື່ອຖວາຍແກ່ສິ່ງສັກສິດ ແລະ ເປັນອາ 
ຫານສຳລັບແຂກຄົນທີ່ມາຮ່ວມ.
 ສຳລັບປະເພນີການເກີດລູກຂອງຊົນເຜົ່າ ກະ 
ຕູ  ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີສະຖານທີ່ຕ່າງຫາກຊຶ່ງຜູ້ເປັນຜົວຈະ 
ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມໄວ້, ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວອາດຈະແມ່ນ 
ກ້ອງຕະລ່າງເຮືອນ, ຊານເຮືອນ ຫຼື ອາດຈະປຸກຕູບ 
ຢູ່ໃກ້ບ້ານແລ້ວແຕ່ກໍລະນີທີ່ຈະສະດວກ ແລະ ເໝາະ 
ສົມ. ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ໄດ້ເກີດລູກຢູ່ໃນເຮືອນ. ໃນ 
ເວລາເກີດລູກນັ້ນຈະມີແມ່ຍິງທີ່ເປັນຍາດພີ່ນ້ອງທັງ 
ມີປະສົບການໃນດ້ານນີ້ຄອຍໃຫ້ການເບິ່ງແຍງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ. ຫຼັງຈາກເກີດລູກໄດ້ສາມວັນແລ້ວກໍ່ສາ 
ມາດມາຢູ່ກຳໃນເຮືອນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
 ປະເພນີຂອງການຕາຍ ເຊິ່ງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ 
ໄປຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຮີດຄອງປະເພນີ, ຕາມ 
ໄວອາຍຸກະສຽນ, ຕາມກໍລະນີຂອງການຕາຍ (ຕາຍ 
ເຈັບເປັນ ຫຼື ຕາຍຫຸງ) ແລະ ຕາມຖານະບົດບາດ 
ກ່ໍຄືສະພາບທາງເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວຜູ້ຕາຍ. 
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ສົ່ງສະການດ້ວຍການ 
ຝັງສົບ.
 ດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ, ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ມີກອນ 
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ຂັບລຳ, ມີເນື້ອຮ້ອງທຳນອງເສບ, ມີນິທານຕ່າງໆທີ່ 
ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ. ສຳລັບເຄື່ອງດົນຕີຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າມີຄ້ອງ, ແຄນ, ປີ່ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ 
ແລ້ວຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ຍັງມີເຄື່ອງນຸ່ງປະຈຳເຜົ່າຂອງ 
ຕົນເອງ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນຜູ້ຊາຍມັກນຸ່ງກະຕ່ຽວ, ແຕ່ມາ 
ຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍຫັນມານຸ່ງເຄື່ອງ 
ທີ່ຊື້ຈາກຕະຫຼາດແທນ. ສຳລັບແມ່ຍິງຈະສາມາດຮັກ 
ສາເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ການເອ້ຢ້ອງທີ່ເປັນເອກະລັກໄດ ້
ດີກວ່າຜູ້ຊາຍ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ໃນເວລາມີພິທີກຳ ແລະ 
ງານບຸນຕ່າງໆ.

 ການດຳເນີນວິຖີຊີວິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
 ຊົນເຜ່ົາກະຕູສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂົາເຈົ້າຍັງດຳ 
ລົງຊີວິດຢູ່ເຂດພູດອຍທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພື້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງຂອງລັດຍັງບໍ່ສາມາດໄປທົ່ວເຖິງໄດ້, ເສັ້ນ 
ທາງໄປມາບ່ໍທັນສະດວກເຮັດໃຫ້ການໄປບໍລິການ 
ກໍ່ຄືການມາຮັບບໍລິການຂອງລັດພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 
ເຂົາເຈົ້າມີອາຊີບຫັຼກໃນການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າພ້ອມກັນ 

ນີ້ເຂົາເຈົ້າຍັງປູກພືດຜັກ ແລະ ພືດທາດແປ້ງອື່ນໆ 
ເພື່ອໄວ້ບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິຖ ີ
ການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງຕິດ 
ພັນຢູ່ກັບທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ເຄື່ອງມືອຸປະ 
ກອນ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການຜະລິດກໍ່ຍັງແມ່ນລັກ 
ສະນະພື້ນບ້ານ, ພື້ນເມືອງ. ການລ້ຽງສັດກໍ່ເປັນອີກ 
ອາຊີບໜຶ່ງທີ່ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, 
ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະລ້ຽງໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນ 
ການເຮັດພິທີກຳທາງຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອ 
ຖື ແລະ ໄວ້ເປັນຄ່າສິນສອດໃນເວລາລູກຊາຍແຕ່ງ 
ດອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາຍມີຄວາມສຳຄັນເປັນ 
ພິເສດ ຖັດຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນໝູ ແລະ ໄກ່. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້  
ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ກະຕູ ຍັງມີຄວາມຊຳນານໃນເລື່ອງ 
ຕໍ່າແຜ່ນແພເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ສຳລັບຜູ້ຊາຍພັດມ ີ
ຄວາມສຳນານເລື່ອງຫັດຖະກຳຈັກສານທີ່ມີສີສັນລວດ 
ລາຍ ແລະ ທົນທານໝັ້ນໜຽວອີກດ້ວຍ.

ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊືມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ຜູ່ແທນທົ່ວປະເທດ
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ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫືຼອອັນລ້ຳຄ່າແກ່ພາລະກິດ 
ພັດທະນາ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ 
ເຮົາ ໃນ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
 ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຄະນະພກັ 
ທຸກຂັ້ນ, ສະມາຊິກພັກທຸກສະຫາຍ ຈົ່ງເຊີດຊູ 
ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນທຸກດ້ານ ນຳພາ 
ມະຫາຊົນປະຕິບັດມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ ່
ຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ຮຽກ 
ຮ້ອງມາຍັງພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນລາວ 
ບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ພີ່ນ້ອງເຊື້ອຊາດ 
ລາວຜູ້ຮັກຊາດ ທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທຳມາຫາກິນ 

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ເສີມຂະ 
ຫຍາຍມານະຈິດບາກບັ່ນ ບຸກບືນ ເຂົ້າໃສ່ການ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່, ທຳມາຫາກິນ ແລະ ສ້າງສາພັດ 
ທະນາ ເພື່ອສ້າງປະເທດລາວໃຫ້ມັ່ງຄັ່ງ ເຂັ້ມແຂງ,  
ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄ ີ
ປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.  
ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງສົມກຽດ ເຂົ້າ 
ໃນການສ້າງຄວາມຈະເລີນວັດທະນາຂອງປະຊາ 
ຄົມອາຊຽນ ກໍ່ຄືໃນພາລະກິດແຫ່ງການເສີມສ້າງ 
ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ 
ການຮ່ວມມືເພ່ືອການພັດທະນາໃນພາກພ້ືນ 
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+ ຄຳຖືກ +  ຄຳຜິດ

-  ປຶ້ມ - ໜັງສື

- ຮ້ານຂາຍປຶ້ມ - ຮ້ານຂາຍໜັງສື

- ອ່ານປຶ້ມ - ອານໜັງສື

- ເຍົາວະຊົນ - ໄວຣຸ້ນ

- ໄລຍະເວລາ - ຊ່ວງເວລາ

- ທາງຍ່າງແຄມຖະໜົນ - ຟຸດບາດ

- ຫລຸຸດຄວາມຕຸ້ຍ - ລົດຄວາມອ້ວນ

- ສະຖານີລົດໂດຍສານ - ທ່າຣົດ

- ຝ້າຍຜູກແຂນ - ຝ້າຍຜູກຂໍ້ມື

- ສົ້ມ - ປຣ້ຽວ

- ສົ້ມປາກ - ປຣ້ຽວປາກ

- ໝາກເຜັດ - ໝາກພຣິກ

- ແປ້ງນົວ - ຜົງຊູຣົດ

- ມັນຕົ້ນ - ມັນສຳປະຫລັງ

- ຂົວ - ສະພານ

- ໂມງ - ນາລິກາ

- ຢາກຫົວ - ໜ້າຂຳ

- ນ້ຳສ້າງ - ບໍ່ນ້ຳ

- ບໍ່ນ້ຳ - ບໍ່ນ້ຳທຳມະຊາດ

- ຖົງຕີນ - ຖຸງເທົ້າ

- ເກີບ - ຣອງເທົ້າ

- ສິ້ນ - ຜ້າຖຸງ

- ແປ້ວ - ແຜເປັນ
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