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  ຕະຫລອດໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ອົງການແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 
ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ໃນການເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ, ມີການປະສານ 
ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເພື່ອແລກ 
ປ່ຽນບົດຮຽນ, ຄວາມຄິດເຫັນ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການ 
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຕົນ ມີຜົນສຳເລັດ 
ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ໄປພ້ອມໆກັນນັ້ນ, ອົງການແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ຍັງໄດ້ວາງໂຄງການດຳເນີນງານ ໄລ 
ຍະ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສືບຕໍ່ປະ 
ຕິບັດພາລະບົດບາດ ເປັນອົງການເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນ,  
ສາສະໜາ, ເພດ-ໄວຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເປັນປຶກແຜນ  
ແລະ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ, ເປັນກຳລັງແຮງ 
ໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນລາວບັນດາ 
ເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດມະຕິກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມ 

ໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງແນວລາວ 
ສ້າງຊາດ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 
  ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນຖານະເປັນອົງ 
ການທີ່ມີພາລະບົດບາດເປັນໃຈກາງ ປະສານງານ 
ທາງການເມືອງໃນການເຄື່ອນໄຫວປຸກລະດົມທົ່ວສັງ 
ຄົມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຂອງລັດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນອົງການພາຄີຂອງແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດວຽກງານໃນ 
ການປະສານສົມທົບ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂະ 
ບວນການຮ່ວມກັນໃນຫລາຍກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ການ 
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແນ 
ໃສ່ໂຄສະນາປຸກລະດົມໃຫ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນຂະບວນການລວມຕ່າງໆ ຂອງພັກ-ລັດ; ການ 
ນຳພາປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຕາມພາລະບົດ 
ບາດຂອງຕົນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວໂຄ 
ສະນາເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ແບບແຜນ 
ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວ 
ວຽກງານຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມ
ແຂງຢ່າງເປັນຂະບວນການກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະ 
ເທດ.
  ໂດຍປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະອົງ 
ການ, ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ສູນກາງສະຫະພັນແມ ່

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະສານສົມທົບ ກັບແນວລາວສ້າງຊາດ
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ

( ຄັດຈາກບົດຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ນາງ ທຸມມະລີ ວົງພະຈັນ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ) 
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ຍິງລາວ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ເອົາ 
ໃຈໃສ່ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ 
ໃຫ້ຖັນແຖວສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ແມ່ຍິງລາວ 
ບັນດາເຜົ່າ              ດ້ວຍການປຸກລະດົມແມ່ຍິງເຂົ້າຮວ່ມຄົ້ນ 
ຄວ້າເຊື່ອມຊຶມແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕ ິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX, X ຂອງພັກ, ມະຕິກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງຜູ້ແທນແນວລາວສ້າງ 
ຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວ
ປະເທດ ຄັ້ງທີ VI, VII, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ, ລັດ 
ຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ, ຂອງ 
ພັກ, ວັນປະຫວັດສາດສຳຄັນຕ່າງໆ, ສະພາບການ 
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຄະນະ 
ພັກ, ອົງການປົກຄອງຈັດຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ 
ສຳເລັດການນຳພາສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງລາວ; ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 
ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ສະມາຊິກ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃຫ້ນັບມື້ໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງໃນ 
ທຸກດ້ານ. ໃນ 5 ປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງສະ 
ຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ 4 ກະຊວງ, 1 ອົງການ ແລະ 1 ແຂວງ. 
  ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ 
ເກັບກຳ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນເຖິງສະພາບ, 
ສະຖານະພາບຂອງແມຍ່ງິ, ການສົ່ງເສມີການນຳໃຊ ້
ສະຖິຕິແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ, ການເຊື່ອມທັດສະນະ 
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ຄົ້ນ 
ຄວ້າບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ ຈາກຂະບວນການຄ້າມະນຸດ; ສ້າງປຶ້ມ 
ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ 
ການວາງແຜນພັດທະນາ.
  ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈ 
ໃສ່ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ (ພົນລະ 
ເມືອງດີ, ພັດທະນາດີ, ສ້າງຄອບຄົວດີມີຄວາມຜາ 
ສຸກ) ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ 

ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດ 
ທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄຽງຄູ່ກັບ 
ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ 03/ກມສພ ວ່າດ້ວຍ 
ການປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ, 5 ປີ ຄັດເລືອກພົນລະເມືອງດ ີ
ໄດ້ 592.455 ຄົນ, ກວມ 89 % ຂອງຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມແຂ່ງຂັນ, ພັດທະນາດີໄດ້ 540.339 ຄົນ, ກວມ 
82% ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ, ສ້າງຄອບຄົວດີມ ີ
ຄວາມຜາສຸກໄດ້ 503.840 ຄອບຄົວ, ກວມ 76% 
ຂອງຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 
3 ດີ ໄດ້ 6.511 ບ້ານ ກວມ 77 % ຂອງຈຳນວນບ້ານ 
ທັງໝົດ, ໃນ 109 ບ້ານຈຸດສຸມທົດລອງ 3 ສ້າງ ເປັນ 
ບ້ານ 3 ດີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ມີຈຳນວນ 95 ບ້ານ 
ກວມ 87,1%. ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ 3 ດີ ໄດ້ 113 
ເມືອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ 3 ດີ ໄດ້ 11 ແຂວງ, 
ນະຄອນຫລວງ ແລະ 18 ກະຊວງ-ອົງການ. ຜ່ານ 
ຂະບວນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ສູນກາງສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ມອບທຸງໄຊ 3 ດີ ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
83 ເມືອງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ 12 ແຂວງ, 18 ກະ 
ຊວງ-ອົງການ; ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
30 ເມືອງ, 5 ແຂວງ, 13 ກະຊວງ-ອົງການ ແລະ 
ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ບຸກຄົນ, ກົມກອງລວມໝູ່ຈຳນວນ 
526.761 ໃບ.
  ຜົນເນື່ອງມາຈາກໃນເບື້ອງຕົ້ນອົງການແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ໄດ້ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງ 
ຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມານີ້ ຄະນະສະຫະ 
ພັນແມ່ຍິງລາວແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕັ້ງຜັນ 
ຂະຫຍາຍ VI ແຜນງານ, 32 ໂຄງການ (ສະໄໝທີ VI) 
ມາເປັນແຕ່ລະກິດຈະກຳ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ 
ໂດຍໄດ້ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ ຄື: ກອງທຶນ 
ກຸ່ມທ້ອນເງິນ, ກອງທຶນຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງິນຝາກເພື່ອ 
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ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກອງທຶນກຸ່ມທ້ອນເງິນ ມີ 3,453 ກຸ່ມ, ມີສະມາຊິກ 
258,843 ຄົນ, ແຕ່ລະກຸ່ມມີເງິນທ້ອນ ສາມາດ 
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫລືອສະມາຊິກ ເພື່ອກູ້ຢືມ 
ໄປສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົ, ເຮັດການຜະລດິ, ຊວ່ຍ 
ເຫລືອກັນໃນເວລາເຈັບເປັນ, ເກີດລູກ, ສົ່ງເສີມການ 
ສຶກສາໃຫ້ລູກຫລານ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນໄລຍະ 5 ປີ 
ຜ່ານມາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຍາດ 
ແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກມູນນິທິທະນາຄານຝາກ
ປະຢັດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ປະເທດເຢຍລະມັນ 
ຈຳນວນ 7,569,490,568 ກີບ ໃນການສ້າງຕັ້ງສະ 
ຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທ່ີຮັບເງິນຝາກເພ່ືອພັດ 
ທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ, ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 
ແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ  ແລະ  
ແຂວງ ວຽງຈັນ), ມີ 7 ເມືອງ, 111 ບ້ານ, 127 ກຸ່ມບ້ານ, 
ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6,863 ຄົນ, ໄດ້ໝູນວຽນປ່ອຍ 
ກູ້ຈຳນວນຫລາຍຄັ້ງເປັນເງິນ 6,294,003,000 ກີບ, 
ເງິນຝາກຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ 5,163,707,000 
ກີບ; ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງຜະລິດ 
ກະສິກຳ, ຫັດຖະກຳ, ການປຸງແຕ່ງ, ການດຳເນີນທ ຸ
ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ  ປະສານສົມທົບ 
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ 
ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວ ິ
ຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານມີຈຳນວນເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກອົງ 
ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ການຈັດ 
ຕັ້ງສາກົນຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ (ຕັດຫຍິບ, ເສີມ 
ສວຍ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫຍິບປັກຖັກແສ່ວ, ການບ ໍ
ລິການໂຮງແຮມ) ໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອ 
ກາດ, ໄດ້ 7.373 ຄົນ, ຍິງ 7.293 ຄົນ, ຊາຍ 80 ຄົນ  
ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີຜູ້ທຸກຍາກຈາກ 68 ບ້ານ ທີ່ເປັນຈຸດທົດ 
ລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ.
  ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດອັນພ້ົນເດ່ັນທ່ີກ່າວ 

ມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ 
ຈໍານວນໜຶ່ງບ່ໍທັນເອົາໃຈໃສ່ນໍາວຽກງານແມ່ຍິງ 
ຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະ 
ພັນແມ່ຍິງລາວ; ການນຳພາປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 
ດີ ບໍ່ທັນເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງເທົ່າທີ່ຄວນ, ບໍ່ 
ທັນສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ຕົວແບບທ່ີຫລາກຫລາຍ 
ສາຂາອາຊີບ. ການປະສານສົມທົບ ກັບຄະນະພັກ, 
ອົງການປົກຄອງໃນການສ້າງແຜນກໍານົດສ້າງພະ 
ນັກງານສືບທອດປ່ຽນແທນໃນວຽກງານແມ່ຍິງ ຍັງບໍ່ 
ທັນເຮັດໄດ້ດີ. ການນຳພາຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານ, 
ໂຄງການເປັນກິດຈະກຳລະອຽດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ 
ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນອັນສະເພາະ ສ່ວນ 
ຫລາຍແມ່ນຕິດພັນກັບແຜນລວມຂອງອົງການປົກ
ຄອງ; ແມ່ຍິງລາວທົ່ວໄປຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ມີອາຊີບ
ໝັ້ນຄົງທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ຍັງພົບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. 
  ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳພາຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າ 
ສະເພາະແມ່ນການນໍາພາຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ 
ແຜນງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືມະຕິກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງລາວທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VII,  
ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງ ຕິດພັນກັບການຜັນຂະຫຍາຍ 
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X 
ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສະ 
ຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ບາງວຽກດັ່ງນີ້:
 1. ເປັນເຈົ້າການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ວຽກງານສຶກສາ 
ອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ສະມາຊິກສະຫະ ພັນ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນການຈັດຕັ້ງ 
ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່  
ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ  
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ເອກະສານສຳຄັນອື່ນໆຂອງພັກ, ຂອງລັດ, ຂອງແມ ່
ຍິງ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມເຊື່ອ 
ໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທຳປະ 
ຕິວັດ ແລະ ມີຄຸນທາດການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ, ໂດຍ 
ມອບໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ນຳພາຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງໃນທ່ົວປະ 
ເທດ.
 2. ສົມທົບກັບແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພ້ອມ 
ກັນຊອກວິທີແກ້ໄຂ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຄອບຄົວ 
ແລະ ສັງຄົມ.
 3. ເປັນເຈົ້າການນຳພາປະຕິບັດຄຳຂັວນ, ຂໍ້ແຂ່ງ 
ຂັນ 3 ດີ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຕິດພັນກັບຂະ 
ບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ເຂົ້າ 
ສູ່ລວງເລິກ ໃຫ້ນັບມື້ຫລຸດລົງ.
 4. ສືບຕ່ໍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງໃນການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງພະນັກງານເພດຍິງ, ເພດ 
ຍິງຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ 
ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການພັດ 
ທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການວຽກງານລວມຂອງພັກ-
ລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 5. ເປັນເຈົ້າການປັບປຸງການຈັດຕ້ັງສະຫະພັນ 
ແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ 
ທາງດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ແບບແຜນວິທີນຳພາ, ປັບປຸງວິທີການການເຄື່ອນ 
ໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃຫ້ມີລັກ 
ສະນະມະຫາຊົນ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ວ່າ 
ດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.
 6. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາ 
ລະນະສຸກ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງ 
ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ເດັກຍິງໄດ້ເຂົ້າ 

ຮຽນ ໃຫ້ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ. ປະສານສົມທົບຂະແໜງ 
ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ, ຂະແໜງແຮງງານ, 
ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜງການ 
ອື່ນໆ ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ  
ໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ 
ຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,  ການດຳລົງຊີວິດ 
ມີການຫັນປ່ຽນທີ່ດີຂຶ້ນ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້ 
ມີໂອກາດເຂ້ົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີວິຊາຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ 
ມີລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວນັບມື້ນັບຫລາຍ 
ຂຶ້ນ ໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສູນຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງ ໄດ້ 
ຮັບການຝຶກອົບຮົມ; ປຸກລະດົມ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ ່
ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອມີທຶນສ້າງເສດ 
ຖະກິດຄອບຄົວ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ດຳ 
ເນີນທຸລະກິດ ຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແມ່ຍິງກຸ່ມ 
ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
 7. ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບ 
ຕ່າງປະເທດ ຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດໃນໄລ 
ຍະໃໝ່ ໂດຍການພົວພັນຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງແມ ່
ຍິງປະເທດເພື່ອນມິດ, ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆຢ່າງເລືອກເຟັ້ນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງ 
ການຊ່ວຍເຫລືອ ມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ແມ່ຍິງລາວ.
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  ຜ່ານໄລຍະ 40 ປີ ແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ພາຍໃຕ້ການ 
ນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ແຂວງ 
ຈຳປາສັກ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາໄປພ້ອມໆ 
ກັບບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍດ້ານ 
ປ່ຽນແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, 
ທົ່ວແຂວງມີ 10 ຕົວເມືອງ ມີ 64 ກຸ່ມບ້ານ, ມີ 643 
ບ້ານ, ມີ 121.703 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງປະ 
ມານ 705.000 ຄົນ, ປະກອບມີຫຼາຍຊັ້ນຄົນ, ຊົນ 
ເຜົ່າ, ສະສາໜາ ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວມສາມັກຄ ີ
ປອງດອງ; ແຕ່ໃດໆມາ ຊາວແຂວງ ຈຳປາສັກ ແມ່ນ 
ມີມູນເຊື້ອຮັກຊາດອັນດູດດື່ມ, ມີຄວາມສາມັກຄີປອງ 
ດອງ ແລະ ມີນ້ຳໃຈເສຍສະຫຼະອັນສູງສົ່ງ, ຮູ້ເສີມຂະ 
ຫຍາຍຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ. ມູນເຊື້ອອັນຈົບ 
ງາມດັ່ງກ່າວນີ້, ໄດ້ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນ 
ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແຂວງຈຳປາສັກ ມີສະຖຽນລະພາບ  
ທາງດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ,  
ປະຊາຊົນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງຕົນ ເຂົ້າ 
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງແຂວງ 
ໃຫ້ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
  ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຄະນະກຳມະການແນວລາວ 

ສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕ ິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IX ຂອງແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VI ຂອງ 
ອົງຄະນະພັກແຂວງ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່  
ຄັ້ງທີ V ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ເຖິງວ່າ, ຈະ 
ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຫຼາຍດ້ານ. ອັນເນື່ອງມາ 
ຈາກອິດທິກຳລັງປໍລະປັກ ແລະ ພວກຄົນບໍ່ດີໄດ້ 
ອອກແຮງດຳເນີນກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ,  
ເພື່ອແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ສ້າງຄວາມ 
ປັ່ນປ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພ້ອມກັນ 
ນ້ັນຍັງປະສົບຜົນສະທ້ອນຈາກໄພທຳມະຊາດຄຸກ 
ຄາມຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເດັດດ່ຽວ ປຸກ 
ລະດົມນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, 
ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ ້
ຊາວແຂວງ ຈຳປາສັກ ບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ  
ສາມາດຜ່ານຜ່າຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການທົດສອບ 
ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
  ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະ 
ຂັ້ນ ໄດ້ປະຕິບັດແນວທາງສາມັກຄີ, ລະຫວ່າງຊັ້ນ 
ຄົນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ດ້ວຍຄວາມປອງດອງ 
ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ  
ກັນ, ໄດ້ລົງຮາກຖານໄປຮອດໄປເຖິງທ້ອງຖິ່ນຫ່າງ 
ໄກສອກຫຼີກ, ເກັບກຳສະພາບຊົນເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ສາ 
ສະໜາ, ຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ, ຄວາມຂັດຂ້ອງ 
ໝອງໃຈ ແລະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພົບປະ, ໂອ້ລົມ, ສຶກ 
ສາອົບຮົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານປະເພນີຂອງບາງເຜົ່າ, 
ອວຍພອນຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ຂອງບັນດາເຜົ່າໄດ້ຈຳ 
ນວນໜຶ່ງ.
  ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງວຽກງານຊັ້ນຄົນ ແລະ 

 ແນວລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພັດທະນາແຂວງ
 ( ຄັດຈາກບົດປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງທ່ານ ສີທົນ ແກ້ວພູວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ,  ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ  

ຈຳປາສັກ,ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ  X  ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ )
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ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ເຂົ້າຮ່ວມ 
ສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຊັ້ນຄົນ, ເກັບ 
ກຳຕົວເລກສະຖິຕິວຽກງານຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃນທົ່ວແຂວງ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະ 
ມາຄົມໄດ້ 16 ສະມາຄົມ, ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊົງ 
ຄຸນວຸດທິ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດ, ປຸກລະດົມບັນ 
ດາຊັ້ນຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມ 
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທຳ, ວຽກງານ 
ສັງຄົມສົງເຄາະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບ 
ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.
  ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີບັນດາ 
ສາສະນິກະຊົນ ຂອງອົງການສະສາໜາຕ່າງໆ, ສຶກ 
ສາອົບຮົມບັນດາຜູ້ເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອຖືໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ 
ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ດຳລັດ 92/ນຍ, 
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີກຳຕ່າງໆທາງສາສະໜາພຸດຢ່າງເປັນ 
ປົກກະຕິ ແລະ ພິທີກຳຂອງສາສະໜາເຢຊູຄຼິດອີກ 
ດ້ວຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງ 
ການສາສະໜາຕ່າງໆ ປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໄດ້ເປັນ 
ຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ.
  ຄຽງຄູ່ກັບການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍ 
ໃນ, ຄະນະແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ຍັງໄດ້ເອົາ 
ໃຈໃສ່ສຶກສາອົມຮົມຊາວຈີນ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ 
ທີ່ອາໃສທຳມາຫາກິນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ຕື່ນຕົວ 
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງ 
ສາພັດທະນາບ້ານເມືອງ. ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງສາຍ 
ພົວພັນຮ່ວມມືກັບແນວໂຮມປະເທດຊາດຫວຽດ 
ນາມ. ບາງແຂວງພາກກາງເຊັ່ນ: ແຂວງ ອານຢາງ, 
ບິ່ງເຢືອງ, ເລີ່ມດົງ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈີມີນ. ຜ່ານມາ 
ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ  
ກັນເປັນປົກກະຕິ.
  ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ວຽກງານພັດທະນາຊົນ 
ນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ 
ຊຶ່ງເປັນວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຂວງ, ຄະນະກຳມະ 

ການແນວລາວສ້າງຊາດທຸກຂັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ້າໃນການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ຕາມ 
ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 09/ກມສພ ແລະ ຄຳສັ່ງແນະນຳ 
ເພີ່ມເຕີມເລກທີ 13/ນຍ. ປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນ 
ເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ 
ຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ດ້ວຍ 
ທ່ວງທ່າທີ່ຕັ້ງໜ້າ ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ 
ປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງ. ປັດຈຸບັນຄອບຄົວທຸກຍາກ 
ຍັງເຫຼືອ 867 ຄອບຄົວເທົ່າກັບ 0,72% ຂອງຄອບ 
ຄົວທັງໝົດ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 23 ບ້ານ 
ເທົ່າກັບ 3,58% ຂອງບ້ານທັງໝົດ. ພິເສດແນວລາວ 
ສ້າງຊາດແຂວງໄດ້ຊ່ວຍເຫືຼອປະຊາຊົນສ້າງເຮືອນ 
ສາມັກຄີໄດ້ 5 ຫຼັງ ມູນຄ່າເທົ່າກັບ 97 ລ້ານກວ່າກີບ. 
ເຊ່ິງແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ 
ຫວຽດນາມ ແຂວງ ອານຢາງ. ປະກາດຮັບຮອງເອົາ 
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ເມືອງ ສຸຂຸມາເປັນ 
ເມືອງພົ້ນທຸກໃນປີ 2014. ບ້ານພັດທະນາມີ 550 
ບ້ານ ແລະ ແນວລາງສ້າງຊາດແຂວງໄດ້ຮັບຮອງ 
ບ້ານສາມັກຄີທົ່ວແຂວງໄດ້ 575 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 89% 
ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງຫມົດ. ກົມກອງພັດທະນາ ແລະ 
ສາມັກຄີດີ 121 ກົມກອງ ຢູ່ໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. 
  ຜ່ານມາເຖິງແມ່ນວ່າ, ພວກເຮົາໄດ້ມີການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານກ່ໍຕາມແຕ່ຮູບ 
ການ ແລະ ພຶດຕິກຳຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ, ແບບວິທ ີ
ການເຄື່ອນໄຫວຍັງເປັນຮູບແບບບໍລິຫານ, ລັກສະ 
ນະສຶກສາ, ອົບຮົມ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍບໍ່ທັນມີຫຼາຍ 
ຮູບແບບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. ງົບປະມານການເຄື່ອນໄຫວ 
ກໍ່ມີຈຳກັດ.
  ດັ່ງນັ້ນ. ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ຈຳປາສັກ ມີ 
ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງໜັກແໜ້ນ. ສັງຄົມ 
ມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເສດຖະກິດ 
ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ,  
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຖືກຫຸຼດໜ້ອຍຖອຍ 
ລົງເລ້ືອຍໆກ້າວໄປເຖິງບ່ອນລົບລ້າງຢ່າງສິນເຊີງ
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ນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້:  
 1. ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ັງໜ້າປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທ່ົວ 
ປວງຊົນເຂົ້າຮ່ວມ, ສືບສານມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ມູນ 
ເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກແຮງງານ, ມູນ 
ເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດ ແລະ ເຜົ່າຕ່າງໆ ໃຫ ້
ກາຍເປັນໜ້າທີ່ຂອງປວງຊົນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
 2. ຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ສະຕິຊາດເອກະພາບ, 
ສະຕິເອກະລາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ 
ແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງ 
ດອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ສາສະໜາ,  
ເພດ, ໄວ ແລະ ພີ່ນ້ອງເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ທີ່ມີນ້ຳໃຈເອກະພາບ, ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ໃຫ້ເປັນຈິດ 
ໜຶ່ງໃຈດຽວ, ພ້ອມກັນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາ 
ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ອຸດົມຮັ່ງມີຫຼຸດພົ້ນຈາກ 
ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ.
 3. ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າ, ທຸກຊັ້ນ 
ຄົນ, ທຸກສາຂາອາຊີບ, ສາສະໜາ ໄປຕາມແນວ 

ທາງຂອງພັກ, ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເດັດດ່ຽວໜຽວແໜ້ນ 
ໄປຕາມການນຳພາຊີ້ນຳຂອງພັກ, ປົດປ່ອຍ, ແກ້ໄຂ 
ທັດສະນະແນວຄິດແບບຄຳພີຕາຍຕົວ, ຮັກສາເດີມ,  
ຂີ້ຄ້ານ, ມັກງ່າຍ, ຊ້າຍຈັດຂວາໂພດ, ສົ່ງເສີມຫົວ 
ຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ທັດສະນະກ້າຄິດ-ກ້າເຮດັ ແລະ 
ກ້າຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດມະຕິຂອງພັກໃຫ້ມີ 
ຜົນສຳເລັດ, ຖືວຽກນີ້ເປັນກົກ ທີ່ສອດຫ້ອຍໄປທຸກ 
ຂອດ, ທຸກຂະແໜງການ.
  ທ່ານປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຍັງໄດ້ກ່າວ 
ຕື່ມອີກວ່າ:
   ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທ່ົວປະເທດ 
ຄັ້ງທີ X ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດນີ້, ຈະກາຍເປັນໄຟ 
ເຍືອງທາງອັນໃສແຈ້ງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນການເຄື່ອນ 
ໄຫວເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນ 
ໜາທົ່ວປວງຊົນ, ກາຍເປັນກຳລັງແຮງສັງລວມເຂົ້າໃນ 
ພາລະກິດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ 
ປະເທດຊາດໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມຢ່າງ 
ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

“ຈື່ຈຳຍາມກິນເຂົ້າ   ເຮົາບໍ່ລືມຄຸນນາ
ຍາມກິນປາ    ເຮົາບໍ່ລືມຄຸນນ້ຳ”
ພວກຫຼານຈົດຈຳໄວ້   ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ລາວນີ້
ໂຍງຍາດເດືອນດາດຟ້າ  ມາຄ້ຳຄູ່ເມືອງ ແທ້ນາ!
	 ຈັ່ງວ່າໂອກາດນີ້  ຫຼານຂໍສົ່ງອວຍພອນໄຊ
ໃຫ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ   ຢູ່ສະບາຍຫາຍຮ້ອນ
ຫຼານຂໍອວຍພອນໃຫ້   ມະຫາໄຊສິດທິໂຊກ
ສະຖິດໃນໂລກນີ້   ຈົ່ງມີແທ້ແກ່ຜູ້ແທນ ແທ້ເດີ!

	 ຜົນສຳເລັດຄາດໄວ້  ໃຫ້ເກີດແກ່ກອງປະຊຸມ
ສຸມເຫື່ອແຮງໂຮມຄິດ   ເພື່ອປະຊາທັງຄ້າຍ
ຄວາມໝາຍແນວໂຮມນັ້ນ  ບໍ່ມີອັນປຸນປຽບ ປານແລ້ວ
ທຽບໃສ່ດິນ ແລະ ຟ້າ   ກໍ່ໜັກກ້ຳເກິ່ງກັນ ທ່ານເອີຍ!.
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  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນໃຈກາງທາງດ້ານ 
ການເມືອງ, ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ  ສັງຄົມ, 
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການ 
ຕ່າງປະເທດ. ທັງເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນລາວ  
ບັນດາຊົນເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ສາສະໜາ ແລະ ທຸກສາຂາ 
ອາຊີບ. ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາ 
ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ທາງດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ, ສາທາລະນຸປະການ 
ໄດ້ຮັບການບູລະນະ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງ 
ຂວາງມີການຈັດສັນຢ່າງເປັນລະບົບ.
    ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນພວກເຮົາກໍຍັງໄດ້ປະເຊີນ 
ໜ້າກັບບັນຫາສ່ິງທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍສົມຄວນ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ 
ຍັງສືບຕໍ່ຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ. ດ້ານການເງິນບັນ 
ຫາໜີ້ສິນ, ໄພທຳມະຊາດ, ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີຫຼາຍ 
ຮູບຫຼາຍສີສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍປະການ.
  ແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ 
ຕັ້ງໜ້າປຸກລະດົມບັນດາຊັ້ນຄົນ, ຊົນເຜົ່າ, ສາສະໜາ 
ແລະ ເພດໄວ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆຕາມ 
ທິດຊີ້ນຳຂອງອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກໍ່
ຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສູນກາງພັກວາງອອກຄຽງຄູ່ 
ກັບວຽກງານ 03 ສ້າງຕາມ 04 ເນື້ອໃນ 04 ຄາດ 

ໝາຍເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດໄລຍະຜ່ານມາ ດັ່ງນີ້:
 -  ວຽກງານແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ.
  ເພື່ອປຸກລະດົມເຕົ້າໂຮມກຳລັງແຮງຂອງທຸກ 
ພາກສ່ວນທ່ົວສັງຄົມໃຫ້ມີນ້ຳໃຈເຊີດຊູມູນເຊ້ືອຮັກ 
ຊາດ, ອາດຫານ, ດຸໝັ່ນ, ປະຫຍັດ, ສັດຊື່, ມີຫົວ 
ຄິດປະດິດສ້າງ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະ 
ຊາຊົນ, ແຂ່ງຂັນກັນປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ 
ຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາຕາມທິດ 
ນຳ 3 ສ້າງ; ແນວລາວສ້າງຊາດພວກເຮົາກໍໄດ້ສຸມ 
ໃສ່ປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ ແລະ 
ສາສະໜາໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກ 
ແຜ່ນ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມສ້າງຂະບວນການດ້ານ 
ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ 6 ສ ຂອງຄະນະພັກນະ 
ຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ວາງອອກ, ຊຶ່ງແຕ່ລະ ສ ແມ່ນມີ
ຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາ 
ຊົນຊາວນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ລະດົມປະຊາຊົນສົມ 
ທົບກັບພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫັນ 
ລົງຮາກຖານບ້ານເພື່ອພ້ອມກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດ 
ກັ້ນແກ້ໄຂ 6 ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ. ພ້ອມກັນ 
ນັ້ນ, ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນຳພາສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ 
ພັດທະນາຈາກ 17 ກຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 42 ກຸ່ມໄດ້ປະ 
ກາດຮັບຮອງເປັນບ້ານພັດທະນາແລ້ວ 369 ບ້ານ 
ເທົ່າກັບ 76%, ຄອບຄົວພັດທະນາກໍໄດ້ຮັບການຊຸກ 
ຍູ້ສົ່ງເສີມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວພັດທະນາເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຈາກ 108.721 ຄອບຄົວມາເປັນ 129.347 ຄອບ 
ຄົວເທົ່າກັບ 96,18% ເຂົ້າຮ່ວມປຸກລະດົມວຽກງານ 
ສຶກສາ, ວຽກງານສາທາ.
 -  ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານ 3 ສ້າງ.
  ໄດ້ສົມທົບກັບອົງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງ 
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

ແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບການປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ 
ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງພັກ-ລັດ

( ຄັດຈາກບົດປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ຂຸນສີ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ )
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ສຸມໃສ່ນຳພາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 
ມະຕິ 03/ກມສພ   ວ່າດ້ວຍວຽກງານ 3 ສ້າງ ແລະ ແຈ້ງ 
ການເລກທີ 6 ຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ 
ວ່າດ້ວຍການຫັນເອົານະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນບ່ອນ 
ທົດລອງຕົວແບບກ່ຽວກັບວຽກງານ 3 ສ້າງເຊິ່ງເລີ່ມ 
ກະກຽມມາແຕ່ເດືອນ 6 ປີ 2012 ໂດຍກຳນົດເອົາ 3 
ເມືອງ ແລະ 10 ບ້ານຈຸດສຸມຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງ 
ຈັນເປັນບ່ອນທົດລອງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ້ັນ 
ພວກເຮົາໄດ້ຊຸກຍູ້ບັນດາພະແນກການ, ຂະແໜງ 
ການກ່ຽວຂ້ອງສ້າງນິຕິກຳແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ; ແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມ 
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການດັ່ງ 
ກ່າວຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ກໍໄດ້ຊັບຊ້ອນ 
ພະນັກງານລົງສົມທົບນຳຫ້ອງການພັດທະນາຊົນ 
ນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ພື້ນຖານ ແລະ 
ບ້ານໃກ້ສິດຕິດແທດກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຕາມທິດ 3 
ສ້າງເພື່ອປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ 
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, 
ອົງການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອົງການແນວລາວ 
ສ້າງຊາດ. ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມໃນການໂຮມ 
ບ້ານນ້ອຍເປັນບ້ານໃຫຍ່, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍ 
ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ, ພ້ອມດຽວກັນພວກເຮົາກໍຍັງໄດ ້
ສຸມໃສ່ປຸກລະດົມພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ 
ພ້ອມກັນປ້ອງກັນເວນຍາມສຳນັກງານ, ອົງການ, ບ້ານ 
ເຮືອນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນທີ່ສຳ 
ຄັນເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມອາເຊັມ, ກອງປະຊຸມໄອໂປ 
ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມນ້ັນປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບ 
ງາມ. ກຽດ ແລະ ຊື່ສຽງຂອງຊາວນະຄອນຫຼວງ ວຽງ 
ຈັນ ກໍຄືຊາວລາວທົ່ວປະເທດນັບມື້ນັບສູງເດັ່ນຂຶ້ນ 
ໃນເວທີສາກົນ ກໍຄືໃນໂລກ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ແທນ 
ທ່ີມາຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍປະຊາຊົນ 
ຊາວນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນຢ່າງໜ້າພູມໃຈ. ຕໍ່ຜົນງານ 
ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຍ້ອນອົງການຈັດຕັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ  
ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 

ກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງ 
ຈັນ ມີ 100 ທ່ານ, ກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ 
ເມືອງ 264 ທ່ານ, ກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ 
ບ້ານມີ 6821 ທ່ານ, ກຳມະການແນວສ້າງຊາດແຕ ່
ລະຂັ້ນ ກໍໄດຮ້ັບການປັບປຸງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມ 
ສາມາດ ແລະ ກຳແໜ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ 
ພັກ ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ,  
ແຜນການຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ວາງອອກມ ີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍໜ້າທ່ີການເມືອງຕາມການ 
ມອບໝາຍ, ຕັດສິນໃຈຜ່ານຜ່າຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກນາໆປະ 
ການ ຕັ້ງໜ້າຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຮູ້ປຸກລະດົມກຳ 
ລັງແຮງທົ່ວປວງຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຮອບດ້ານເຂົ້າ 
ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ 
ວຽງຈັນ ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກ້າວໜ້າຂຶ້ນໄປຢ່າງບໍ່
ຢຸດຢັ້ງ.
  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວ ແລະ 
ຂະຫຍາຍເປັນຕົວແບບທີ່ດີ ສູນກາງແນວລາວສ້າງ 
ຊາດຈຶ່ງວາງມາດຖານບ້ານສາມັກຄີ ແລະ ຄອບຄົວ 
ສາມັກຄີ ໃຫ້ພວກເຮົາລົງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງ 
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບແນວລາວສ້າງຊາດ 
ເມືອງ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ ປຶກສາຫາລ ື
ກັນພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງໄດ້ລົງເຮັດທົດລອງ 
ຢູ່ບ້ານ ນາເລົ່າ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 09 ເມືອງ 
ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍແມ່ນປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ 
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນປະທານ ໄດ້ແບ່ງຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບມອບເອກະສານມາດຖານເງື່ອນໄຂໃຫ້ 
ພະນັກງານລົງເຮັດຕົວຈິ່ງຕາມໜ່ວຍ 10 ຫຼັງຄາເຮືອນ 
ແລະ ກໍ່ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນນຳແຕ່ລະຄອບຄົວ ຈາກນັ້ນ 
ແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະເມືອງ ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາເນື້ອ 
ໃນຈິດໃຈດັ່ງກ່າວໄປຈັດຕັ້ງຢູ່ເມືອງຂອງຕົນລວມມີ 
481 ບ້ານ ແຕ່ລະເມືອງກໍ່ໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນ 
ໄຫວເປັນປະຈຳທຸກໆເດືອນມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ 
ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຄອບຄົວສາມັກຄີບ້ານຝາຍ ເມືອງ 
ໄຊເສດຖາ ຈຳນວນ 174 ຄອບຄົວເປັນເມືອງທຳອິດ 
ໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 
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ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VII ຂອງແນວລາວສ້າງ 
ຊາດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ວາງອອກ ຢ່າງເປັນຮູບ 
ປະທຳ.
  ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດທຸກຂັ້ນ ກໍ່ໄດ້ເຮັດ 
ໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ 
ແລະ ກໍ່ໄດ້ຖືເອົາພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ສົມ 
ທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນເຮັດໜ້າທ່ີເຕ້ົາໂຮມຄວາມ 
ສາມັກຄີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ສາສະ 
ໜາ ແລະ ເພດໄວ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ພ້ອມ 
ກັນບູລະນະປະຕິສັງຂອນສະຖານທ່ີຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
ບູລະນະຫໍພະແກ້ວ, ພະທາດຫຼວງ, ລະດົມທຶນສ້າງ 
ຕຶກປິ່ນປົ່ວພະສົງຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ 
ບ່ອນອື່ນໆຄິດເປັນມູນຄ່າຈຳນວນຫຼາຍຕື້ກີບ ແລະ 
ຈັດຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມວັນສຳ ຄັນຂອງພັກ  ຂອງຊາດ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດ, 
ເຂົ້າຮ່ວມວັນສະຖາປະນາວັນຊາດທີ 02 ທັນວາ 
ຄົບຮອບ 40 ປີ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການ 
ໃນງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ, ວັນປູກຕົ້ນ 
ໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນທຸກໆປີ, ເຂົ້າ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ 
ຄັ້ງທີ VI ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກ້ອນກຳລັງອວຍພອນກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ.
  ສັງລວມຜົນງານທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຍ້ອນການ 
ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ 
ຂອງແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ ທີ່ໄດ້ກຳແໜ້ນ 
ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ກໍຄືມະຕິກອງປະ 
ຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ່
ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IX ຂອງແນວລາວສ້າງ 
ຊາດ ກໍຄືແຜນການຂອງນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ວາງ 
ອອກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງຕາມ 
ການມອບໝາຍຕັດສິນໃຈຜ່ານຜາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກນາໆ 
ປະການ, ຕັ້ງໜ້າຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ, ຮູ້ປຸກລະ 
ດົມກຳລັງແຮງງານທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ເຂົ້າ 
ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະ 

ນາປະເທດຊາດ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະ 
ໜູນຈາກຂະແໜງການຂອງສູນກາງ ແລະ ບັນດາ 
ແຂວງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນະຄອນ 
ຫຼວງ ວຽງຈັນ ຂອງພວກເຮົາຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະ 
ພາບທາງດ້ານການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມ 
ສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ, ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ 
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພັດທະນາກ້າວຂຶ້ນ 
ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ຍາມດມາໄດ້ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາຍັງມີຂ້ໍຄົງຄ້າງຈຳນວນ 
ໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ນຳພາແກ້ໄຂເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
 - ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ທົ່ວ 
ສັງຄົມ ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງບໍ່ທັນເຮັດຢ່າງເນື່ອງ 
ນິດລຽນຕິດ.
 - ການປຸກລະດົມຄວາມຮັກຊາດ ຄວາມເປັນເຈົ້າ 
ການສະຕິຕື່ນຕົວ ຂອງປະຊາຊົນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດ 
ຈຳ ກັດ.
 - ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ 
ແນວລາວສ້າງຊາດ ບໍ່ທັນປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ທັນສົມ 
ທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍ 
ຂວາງ.
 - ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານສືບທອດ ແລະ ຫັນ 
ເປັນໜຸ່ມເພື່ອທົດແທນຍັງມີໜ້ອຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງ 
ມາຈາກບ່ອນອື່ນຍັງຂາດບົດຮຽນໃນການເຄື່ອນໄຫວ 
ວຽກງານຕົວຈິງ.
  ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງແນວ 
ລາວສ້າງຊາດນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, ໄລຍະຕໍ່ໜ້າ 
ນີ້ ພວກເຮົາຈະສຸ່ມໃສ່ບາງແຜນງານ ຄື:
 - ຈະເພ່ີມທະວີຍົກສູງບົດບາດຂອງແນວລາວ 
ສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອເປັນອົງ 
ການສຳພັນທາງການເມືອງທີ່ແທ້ຈິງສາມາດປຸກລະ 
ດົມກຳລັງແຮງໃນທ່ົວສັງຄົມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນ 
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິພາບ.
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 - ຈະສືບຕ່ໍເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນ 
ລາວບັນດາເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ຊັ້ນຄົນໃນທຸກສາຂາ 
ອາຊີບ ແລະ ຕ້ານທຸກການແບ່ງແຍກຂອງພວກ 
ບ່ໍຫວັງດີເພ່ືອຫວັງມ້າງເພທຳລາຍຄວາມສະຫງົບ 
ສຸກຂອງປະຊາຊົນ.
 - ຈະຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ສ້າງ 
ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 
ຄາດໝາຍສົມທົບກັບວຽກງານ 3 ສ້າງເພື່ອຜັນຂະ
ຫຍາຍໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກລົງຮອດຮາກຖານບ້ານ
ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງແນວລາວສ້າງຊາດຂັ້ນ
ບ້ານ ແລະ ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມພາລະບົດບາດ, ສິດ, 
ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.

 - ແນວລາວສ້າງຊາດແຕ່ລະຂັ້ນ ຈະໄດ້ອອກ 
ແຮງປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະ 
ຂອງພົນລະເມືອງເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນພັນ
ທະຂອງຄົນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຄືປະຕິບັດ ແລະ 
ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ 6 ສ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້  
6 ປະການເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ 
ເປັນເມືອງສະຫງົບມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, 
ມີຄວາມສະອາດສວຍງາມເປັນເມືອງສີຂຽວ, ມີສິ່ງ 
ແວດລ້ອມທີ່ດີ, ເປັນເມືອງແຫ່ງສຸຂະພາບ ແລະ ພັດ
ທະນາເພື່ອໃຫ້ສົມເປັນເມືອງເອກຂອງປະເທດ.

 ຢາກສ້າງຊາດໃຫ້ກ້າວໜ້າ	 ປຸນປຽບເມືອງສະຫວັນ

ປະຕິບັດ	6	ສໍ	 ຊ່ວຍກັນປະສານສ້າງ

ໂດຍເອົາ	ສໍ	ນຳໜ້າ	 ພາທາງເດີນກ່ອນ

ຄຳຂວັນກຳນົດໄວ້	 ໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມ

	 ຄຳວ່າ	ສໍ	ໜຶ່ງນັ້ນ	 ສໍ	ສະອາດງາມຕາ

ຂີ້ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງ	 ຈົ່ງຊ່ວຍກັນເກັບມ້ຽນ

ກຳນົດຈຸດໄຟຖິ້ມ	 ພ້ອມມີຄົນຮັບຜິດຊອບ

ຢ່າພາກັນງ່າຍໂພດ	 ພາກັນຖິ້ມຊະຊາຍ

	 ສໍ	ທີສອງກຳນົດໄວ້	 ສໍ	ຊື່ສີຂຽວ

ຮັກສາພົງໄພໜາ	 ປ່າດົງໃຫ້ຂຽວລ້ວນ

ຢ່າຊູ່ທຳລາຍລ້າງ	 ຈົ່ງພາກັນພ້ອມປູກ

ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ	 ທັງດົງດອນປ່າໄມ້	ເອົາໄວ້ໃຫ້ຮົ່ມເຢັນ

	 ສໍ	ທີສາມກ່າວເອີ້ນ	 ສໍ	ຊື່ສີວິໄລ

ສິນທຳໃນໃຈຄົນ	 ກໍ່ໃຫ້ສີວິໄລດ້ວຍ

ສີວິໄລທາງດ້ານ	 ຈິດໃຈປະຊາລາດ

ຮັກຊາດຮັກເຜົ່າເຊື້ອ	 ວັດທະນະທຳນຳແນບເນື້ອ

	 	 	 ໃຫ້ເປັນເຊື້ອເຜົ່າລາວ	ທ່ານເອີຍ.

ໃຫ້ສົມກັບຄຳກອນທີ່ວ່າ:
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ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ
ຂອງບ້ານນໍ້າຟ້າ ເມືອງ ວຽງພູຄາ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ

ໂດຍ: ທ່ານ ຄຳຜູຍ ພາງສຸວັນ

  ບ້ານນ້ຳຟ້າ ນອນໃນກຸ່ມບ້ານນ້ຳຟ້າແມ່ນ 
ຫນຶ່ງໃນ ກຸ່ມບ້ານທົ່ວເມືອງ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານ 
ເມືອງ 8 ກິໂລແມັດ, ປະກອບມີ 148 ຫລັງຄາເຮືອນ, 
ມີ 178 ຄອບຄົວ, ມີໜ່ວຍສາມັກຄີທຳການຜະລິດ 8 
ໜ່ວຍ, ມີພົນລະເມືອງທັງຫມົດ 775 ຄົນ, ຍິງ 341 
ຄົນ. ເປັນຊົນເຜົ່າ ຢັ້ງ.
  ປະຊາຊົນນັບຖືຜີ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາ 
ຊົນແມ່ນເຮັດນາປູກເຂົ້າ, ປູກພືດຜັກ, ລ້ຽງສັດ ແລະ 
ຄ້າຂາຍເປັນສຳຮອງ. ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳຟ້າແມ່ນມ ີ
ມູນເຊ້ືອຄວາມດຸຫມ່ັນຂະຫຍັນພຽນໃນການອອກ 
ແຮງງານເພີ່ມພູນຜະລິດຜົນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງ 
ວ່າປະຊາຊົນຈະມີຄວາມດຸຫມັ້ນຂະຫຍັນພຽນປານ 
ໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ການສ້າງສາພັດທະນາຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ກໍ່ຫຍັງເຮັດແບບປະຖົມປະຖານ ພຽງແຕ່ພ ໍ
ກິນພໍໃຊ້, ບໍ່ທັນມີແນວຄິດໃນການຜະລິດໃຫ້ຫລາຍ 
ກາຍເປັນສິນຄ້າ, ກໍ່ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີບົດຮຽນໃນການດຳ 
ລົງຊີວິດ ແລະ ຂາດເຂີນທຶນຮອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ຝືດເຄືອງຂາດໆເຂີນໆ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເອົາ 
ອັນໃດເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ເປັນທ່າແຮງສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ບ້ານນ້ໍາຟ້າຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຄວາມທຸກຍາກ 
ຫລາຍພໍສົມຄວນ.
  ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາອັນສະຫລາດ 

ສ່ອງໃສຂອງພັກ, ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຂອງ 
ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ຄະນະພັກ, ອົງ 
ການປົກຄອງເມືອງ ວຽງພູຄາ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ 
ທີ່ມີຕໍ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ 
ຄວາມທຸກຍາກ, ໂດຍໄດ້ນຳເອົາແບບແຜນ, ວິທີການ 
ສາ້ງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານມາອະທິບາຍ, ຊີ້ 
ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈເຫັນດີເຫັນພ້ອມ. ມາຮອດ  
ວັນທີ 10 / 9 / 2012. ທິມງານວິຊາການສ້າງຕັ້ງກອງ 
ທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ໄດ້ນຳ 
ເອົາເອກະສານ ແລະ ວິທີການບໍລິຫານຕ່າງໆຮຽນ 
ໃຫ້ແກ່ວິຊາການກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ປະ 
ຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເພ່ືອປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ລະບຽບຂອງກອງທຶນ ມາຮອດທີ 10/9/2012. ກໍໄດ ້
ເປີດພິທີສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານໆ ນ້ຳ 
ຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ.
 - ຄະນະຮັບຜິດຊອບກອງທຶນພັດທະນາຂ້ັນ 
ບ້ານໆນໍ້າຟ້າຂອງພວກເຮົາ ມີ 2 ພາກສ່ວນຄື:
 1. ຄະນະບໍລິຫານງານກອງທຶນ ມີ 5 ທ່ານ, ຍິງ 
1 ທ່ານ.
 2.  ຄະນະກວດກາກອງທຶນ ມີ 3 ທ່ານ. ຍິງ 1 
ທ່ານ. ຢູ່ໃນຄະນະກວດການີ້ປະກອບມີຮອງເລຂາ 
ໜ່ວຍພັກ/ ນາຍບ້ານ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ສະ 
ຫະພັນແມ່ຍິງ. ໃນເດືອນທຳອິດເລີ່ມລະດົມໄດ້ສະ 
ມາຊິກພຽງແຕ່ 127 ຄົນ, ມີທຶນເບື້ອງຕົ້ນຈຳນວນ  
25.000.000 ກີບ. ແຕ່ລະເດືອນຕໍ່ມາຄະນະຮັບຜິດ 
ຊອບກອງທຶນກ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມພ້ອມກັນ 
ເຜີຍແຜ່ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງທຶນ 
ແລະ ລະບຽບຂອງກອງທຶນໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ຈຶ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເດືອນ.
 -  ປີທີ 2 ລະດົມສະມາຊິກໄດ້ 148 ຄົນ, ຍິງ  
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87 ຄົນ, ລວມເງິນຝາກໄດ້ 140.300.000 ກີບ.  
ປ່ອຍໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມລະ 
ບຽບຂອງກອງທຶນ ແລະ ໄດ້ດອກເບ້ຍທັງຫມົດມີ 
31.930.000 ກີບ.
 - ປີທີ 3 ລະດົມສະມາຊິກໄດ້ 250 ຄົນ, ຍິງ  
131 ຄົນ. ລວມເງິນຝາກໄດ້ 538.902.000 ກີບ.  
ມີເງິນຝາກສະໝັກໃຈ 1.073.542.000 ກີບ. ປ່ອຍ 
ໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມຄືປີຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ດອກເບ້ຍ 
95.567.700 ກີບ.
 - ປີທີ 4 ລະດົມສະມາຊິກໄດ້ 642 ຄົນ, ຍິງ 
251 ຄົນ. ລວມເງິນຝາກໄດ້ 1.191.125.500 ກີບ. 
ມີເງິນຝາກສະໝັກໃຈ 1.642.585.500 ກີບ, ປ່ອຍ 
ໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມຄືປີຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ດອກເບ້ຍ 
495.375.000 ກີບ. ມີທຶນທັງຫມົດຈຳນວນ 
3.860.698.800 ກີບ.
  ໃນນີ້ປະກອບມີແຫ່ລງທຶນ ດັ່ງນີ້ 
 1). ທຶນສະສົມ(ທຶນສຳຮອງ) ມີ  32.560.0000  
  ກີບ.
 2). ທຶນພັດທະນາບ້ານ   ມີ    32.560.0000 ກີບ. 
 3). ທຶນສະຫວັດດີການ ມີ    12.350.000 ກີບ.
 4). ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ມີ     6.800.0000 ກີບ.
 - ດ້ານນະໂຍບາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:
 1). ຜົນຕອບແທນໃຫ້ສະມາຊິກ = 70 %
 2). ຜົນຕອບແທນໃຫ້ຄະນະກຳມະການ = 15 % 
 3). ຄັງພັດທະນາບ້ານ =  5 %
 4). ຄັງສະສົມຂອງກອງທຶນ = 5 %
 5). ຄັງສຳຮອງຂອງກອງທຶນ = 5 %
  ພາຍຫລັງທີ່ບ້ານນ້ຳຟ້າ ພວກເຮົາໄດ້ມີການ 
ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ, ກອງທຶນນັບມື້ 
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວສາມາດລົບລ້າງຄອບຄົວທຸກ 
ຍາກຈຳນວນ 4 ຄອບຄົວໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ 100% 
ສະມາຊິກກອງທຶນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບດ້ານ
ຕ່າງໆເຊັ່ນ:
 - ຕົວແບບດ້ານການປູກຝັງແມ່ນຄອບຄົວ ທ່ານ 

ພູມມີ ກຸມມະນີ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າ ຄອບ 
ຄົວ 95.000.000 ກີບຕໍ່ປີ ແລະ ຄອບຄົວ ທ່ານ 
ແສງຄຳ ອຳຜາສຸກ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວໄດ້ 
105.000.000 ກີບຕໍ່ປີ.
  ສັງລວມແລ້ວ ບ້ານນ້ຳຟ້າເປັນບ້ານຫນຶ່ງທີ່ 
ມີຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສ້າງຕ້ັງກອງ 
ທຶນ ແລະ ເປັນບ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫລຸດພົ້ນ 
ອອກຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນ 
ຢູ່ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕົວ 
ຈິງພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບຕີລາຄາດ້ານດີ, ດ້ານ 
ອ່ອນ ແລະ ສາເຫດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ດັ່ງນີ້:
 ກ. ດ້ານດີ:
 - ປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຕໍ່ການນຳ 
ພາຂອງພັກ, ຕໍ່ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ, ຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີ 
ຂຶ້ນ, ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ພື້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົວແປງຕະຫລອດ 
ມາ.
 - ສ້າງໄດ້ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນແໜ້ນ 
ໜາຂອງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈົນສາ 
ມາດໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນເປັນໜ່ວຍພັກເຂ້ັມແຂງ-ຮູ້ 
ນຳພາຮອບດ້ານຄັ້ງທີ IX ຮອບທີ IX, ເປັນບ້ານ 
ພັດທະນາ ບ້ານທີ 1 ຂອງເມືອງ ວຽງພູຄາ ແລະ ເປັນ 
ບ້ານ ທີ 2 ຂອງແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ.
 - ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ຈັກປະຢັດ, ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ 
ຂາດເຂີນທຶນຮອນກໍ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ 
ດ້ານສິນເຊື່ອຂອງກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານໄດ້.
 ຂ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ດີ:
 - ຍ້ອນມີຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, 
ຂັ້ນເມືອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ຊີ້
ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເປັນປະຈຳ.
 - ຍ້ອນຄວາມຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນຂອງຄະນະພັກ, 
 ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 
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ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ນັບມື້ຂະ 
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີການເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ.
 - ກອງທຶນຂອງພວກເຮົາມີຄະນະບໍລິຫານ 
ງານສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມ ີ
ຄວາມສາມັກຄີກັນ, ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານມີຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈ, ຮັບຮູ້ ເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ 
ພັກລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີສະມາຊິກ ແລະ ທຶນ 
ຮອນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະປີ.
 ຄ. ດ້ານອ່ອນ.
 - ກອງທຶນຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີທຶນພຽງພໍ 
ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມ, ສະມາຊິກບ
າງຄອບຄົວຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີການນຳໃຊ້ທຶນເພື່ອພັດທ
ະນາຄອບຄົວຂອງຕົນ.
 - ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ 
ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກ ບາງຄັ້ງຂາດການຕິດຕາມ, 
ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ການສົ່ງດອກເບ້ຍເງິນກູ້ບໍ່ຖືກ
ຕາມກຳນົດເວລາ. 
 ຈ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ອ່ອນ.
 - ຍ້ອນສະມາຊິກກອງທຶນບາງຄົນບໍ່ມີຄວາມ 
ຕັດສິນໃຈ ມີແຕ່ລໍຖ້າການປັນຜົນກຳໄລທ້າຍປີ ເທົ່າ 
ນັ້ນ.
 - ຍ້ອນພະນັກງານກອງທຶນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງ 
ຂາດລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ປະສົບການ 
ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຂາດການຝຶກອົມຮົມລະບົບ 
ບັນຊີ.
 ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ຫ້ນາ.
 1. ສືບຕ່ໍຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ 
ໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານກອງທຶນພັດທະນາຂ້ັນ 
ບ້ານ ດ້ວຍການປຸກລະດົມປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈ,  
ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກອງ 
ທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີທຶນ
ຫລາຍຂຶ້ນສາມາດບໍລິການໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ 
ຂະຫຍາຍໄປບ້ານໃກ້ຄຽງ.
 2. ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ

ກອງທຶນໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງທຸກເດືອນ.
 3. ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງກອງ 
ທຶນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.
 4. ສູ້ຊົນຫລຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງການ 
ປ່ອຍກູ້ລົງໃຫ້ເຫລືອພຽງ 1,5% ຕໍ່ເດືອນ ເພື່ອເປັນ 
ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະ 
ຊາຊົນ.
 5. ເອົາໃຈໃສຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຄອບຄົວທຸກຍາກ 
ໃນບ້ານ ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນກອງທຶນ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ຕໍ່າເປັນພິເສດ 6% ຕໍ່ປີ.
 6. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິຊາການຂັ້ນແຂວງ
ຝຶກອົບຮົມວິທີການບໍລິຫານ, ການບັນຊີ ໃຫ້ພະນັກ 
ງານກອງທຶນຂັ້ນບ້ານໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
 7. ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ກອງທຶນນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລ 
ຊີ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມເຂົ້າໃນການ 
ຮັບໃຊ້ກອງທຶນ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ, ເຄື່ອງ 
ຫັດຖະກຳ, ການຜະລິດແບບຄອບຄົວ, ເພື່ອຮັບປະ 
ກັນໃຫ້ການຜະລິດມີປະສິດທິຜົນ, ຫລີກລ້ຽງຜົນກະ 
ທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ. 
 8. ປັບປຸງດ້ານນະໂຍບາຍກອງທຶນໃຫ້ດີ ເພື່ອ 
ຮັບປະກັນຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຂອງສະມາຊິກກອງທຶນ 
ເປັນຕົ້ນ:  ຜົນຕອບແທນໃຫ້ສະມາຊິກ 70 %; ຜົນ 
ຕອບແທນໃຫ້ຄະນະກຳມະການ 15 %; ເຂົ້າຄັງພັດ 
ທະນາບ້ານ 5 %; ຄັງສະສົມຂອງກອງທຶນ 5 %; ຄັງ 
ບໍລິຫານກອງທຶນ 3 %; ຄັງສະຫວັດດີການ- ສັງຄົມ 
1,5% ແລະ ຄັງວິຊາການແຂວງ ແລະ ເມືອງ 1,5 %. 
  ເປັນການສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຢ່າງລວມສູນ 
ກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາຂອງຄະນະໜ່່ວຍພັກ, ອົງການ 
ປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານ ນ້ຳຟ້າ ເມືອງ ວຽງພູຄາ  
ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ 
ມະຕິຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 
ຂອງລັດ ໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດແກ້ໄຂຄວາມ 
ທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ, ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມ 
ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ. 
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ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຍູ້ ປຸກລະດົມຂະບວນການ
ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ໃນຊົນນະບົດ

     ໂດຍ : ທ່ານ ສຸພັນທອງ

 
 

 
 
 
 

  ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຄະ 
ນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ ຫີນບູນ ຂອງ 
ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະ 
ພັກການນຳຂັ້ນເມືອງ, ມີໜ້າທີ່ນຳເອົາບັນດາມະຕ ິ
ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳຂອງຄະນະພັກຂັ້ນເທິງມາເປັນ
ທິດທາງແຜນການ, ໂຄງການດຳເນີນງານຂອງຕົນ 
ເພື່ອລົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໂດຍເອົາ
ການສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ  
ປຸກລະດົມທຸກກຳລັງແຮງເຂ້ົາຮ່ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດ
ໝາຍຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເວົ້າສະ 
ເພາະອົງການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ຫີນບູນ ພວກ 
ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຍູ້ຂະບວນການສ້າງບ້ານ 
ປຸ່ງເໜືອໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ. 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ເມືອງ ຫີນ 
ບູນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເປັນ 
ແຕ່ລະໄລຍະຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 - ໄລຍະທີ 1: ຫັນເອົາພະນັກງານລົງປະຈຳຢູ ່
ບ້ານໂດຍແມ່ນຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ 
ເມືອງ,ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ບັນດາ 
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກ 
ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຫີນບູນ ລົງປະຈຳຢູ່ບ້ານ ປຸ່ງ 

ເໜືອ ເພື່ອສົມທົບກັບໜ່ວຍງານຂອງແຂວງທັງໝົດ 
15 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ໄດ້ພ້ອມກັນເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະດ້ານ, ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆ 
ເຫັນວ່າ: ບ້ານ ປຸ່ງເໜືອ ເປັນບ້ານໃຫ່ຍມີເນື້ອທີ່ເປັນ 
ທົ່ງພຽງຕິດກັບຫຼາຍບ້ານ, ຫ່າງຈາກສຳນັກງານເມືອງ 
ຫີນບູນ ໄປທາງທິດເໜືອ 45 ກິໂລແມັດ, ຫ່າງຈາກ 
ທາງ 13 ໃຕ້ 9 ກິໂລແມັດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖະ 
ໜົນຫົນທາງໄປມາສະດວກ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງເມືອງ ແລະ  
ບ້ານອື່ນ. ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 1.572 ຄົນ, ຍິງ 792 
ຄົນ, ມີ 314 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 349 ຄອບຄົວ ເປັນ 
ຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 100%, ມີຄອບຄົວເຫລືອກິນ 185  
ຄອບຄົວ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ ແລະ ປູກຢາງ 
ພາລາ, ອາຊີບສຳຮອງແມ່ນລ້ຽງສັດ ແລະ ຄ້າຂາຍ, 
ຊົນເຜົ່າລາວ ແຊງຫໍ້ ເຊື່ອຖືສາສະໜາພຸດ, ມີສອງ 
ວັດ, ບ້ານໃກ້ຄຽງມີ 6 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 
3 ພັນກ່ວາຄົນ.
  ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງມີ 1 ຄະນະພັກຮາກ 
ຖານ, ມີ 3 ໜ່ວຍພັກຂຶ້ນກັບ, ມີສະມາຊິກພັກ 43 
ສະຫາຍ, ຍິງ 10 ສະຫາຍ, ມີຄະນະບ້ານ 3 ສະຫາຍ, 
ລະບົບການຈັດຕັ້ງບ້ານຄົບຊຸດ, ເປັນບ້ານໃຫຍ່ຂຶ້ນ 
ກັບເມືອງໂດຍກົງ,ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ,   
ບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ, ບ້ານປອດຄະດີ, 
ບ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພັດທະນາ ຊີວິດການເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນ 
ເລື້ອຍໆ.
 - ໄລຍະທີ 2: ເອົາການສຶກສາອົບຮົມອົງການ 
ປົກຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອພ້ອມ 
ກັນເຊື່ອມຊຶມບັນດາເນື້ອໃນຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ນິ 
ຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງການສ້າງບ້ານໃຫ່ຍໃຫ້ກາຍ 
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ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ. ແນວລາວສ້າງຊາດ ຮ່ວມກັບ 
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮັບການ 
ມອບໝາຍຈາກຄະນະປະຈຳພັກເມືອງເຮັດໜ້າທ່ີ 
ສຶກສາອົບຮົມປຸກລະດົມກຳລັງແຮງທຸກຊັ້ນຄົນພາຍ 
ໃນບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ, ພ້ອມທັງໄດ້ມີຄຳ 
ຄິດ, ຄຳເຫັນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຕັດ 
ສິນໃຈສ້າງບ້ານຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນເມືອງນ້ອຍໃນ 
ອະນາຄົດ. ຜ່ານການປຸກລະດົມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນຈາກພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ, ທັງປະກອບວັດຖຸທຶນຮອນເຂົ້າໃນການ
ສ້າງສາພັດທະນາບ້ານຂອງຕົນ.
 - ໄລຍະທີ 3 : ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ 
ດຳລັດເລກທີ 309/ນຍ, ໃນປີ 2014 ການສ້າງ 
ເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 12 ມາດ 
ຖານຊຶ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 1: ໄດ້ສຸມໃສ່ການປັບປຸງລະບົບການເມືອງຂັ້ນ 
ບ້ານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄືປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ,  
ມີ 3 ໜ່ວຍພັກໄດ້ຮັບຮອງເປັນໜ່ວຍພັກແຂງຮູ້ນຳ 
ພາຮອບດ້ານໄດ້ 3 ສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງຂອງ 
ບ້ານໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, 
ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ສຳເລັດການປະກາດເປັນບ້ານ 
ວັດທະນາທຳ, ເປັນບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ, ເປັນບ້ານແບບ 
ຢ່າງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, 
ບ້ານປອດຄະດີ ແລະ ບ້ານປອດຢາເສບຕິດ.
 2: ເສັ້ນທາງພາຍໃນບ້ານໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 
 ກຳລັງຍົກລະດັບໃຫ້ເປັນທາງປູຢາງໃນມູນຄ່າ 
10 ຕື້ກວ່າກີບ, ມີເສັ້ນທາງເລກທີ 11 ຕັດຜ່ານບ້ານ 
ເປັນທາງ 4 ເລນປູຢາງກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຢູ່, 
ເສ້ັນທາງລະຫວ່າງບ້ານຕ່ໍບ້ານທ່ຽວໄດ້ຕະຫລອດ 
ປີ, ໂຄງການກໍ່ກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນແຄມຂອງມີມູນຄ່າ 
38 ຕື້ກວ່າກີບ ກໍໄດ້ນຳສະເໜີເຂົ້າແຜນງົບປະມານ.
 3: ບ້ານມີພື້ນຖານການຜະລິດປູກເຂົ້າ, ມີສວນ 
ປູກຢາງພາລາ, ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຈຳນວນໜຶ່ງ.

 4: ຕະຫຼາດຊ້ືຂາຍແລກປ່ຽນສິນຄ້າກ່ໍໄດ້ສ້າງ 
ສຳເລັດແລ້ວ 100% ໃນມູນຄ່າ 1 ຕື້ 500 ລ້ານກີບ 
ໂດຍແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ລົງທຶນ.
 5: ມີແຜນສ້າງສູນບໍລິການໄປສະນີ, ແຕ່ຢູ່ພາຍ 
ໃນບ້ານມີລະບົບສັນຍານໂທລະຄົມຢ່າງສະດວກ 
ສະບາຍ.
 6: ມີແຜນສ້າງສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ-ປ່າ 
ໄມ້.
 7: ມີໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານ ຫຼື ການເງິນຈ ຸ
ລະພາກ, ມີກອງທຶນຊຸມຊົນສອງກອງທຶນ ມີທຶນໝູນ 
ວຽນເຖິງ 15 ຕື້ກີບເພື່ອບໍລິການສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ປະ 
ຊາຊົນ.
 8: ມີສຸກສາລາ, ມີອຸປະກອນການແພດ ແລະ 
ໄດ້ບັນຈຸພະນັກງານແພດທີ່ໄດ້ມາດຖານ ໃນການບໍ
ລິການປະຊາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 9: ມີນ້ຳປະປາຊຸມຊົນ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 3 ຕື້ 
ກວ່າກີບ ໂດຍແມ່ນເອກະຊົນເປັນຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງສຳ
ເລັດ 100% ຊຶ່ງປະຊາຊົນສາມາດໄດ້ນຳໃຊ້.
  10: ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະຊາຊົນໄດ້ຮບັໃຊ້ທຸກ 
ຄົວເຮືອນ.
  11: ມີໂຮງຮຽນອານຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂຮງ 
ຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈົນຮອດມັດຖະຍົມຕອນ 
ປາຍ, ມີເຮືອນພັກຄູ, ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 6-10 
ປິີ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ 100%.
 12: ພົນລະເມືອງບ້ານ ປຸ່ງເໜືອ ແລະ ບ້ານໃກ້ 
ຄຽງມີ 3.000 ກວ່າຄົນ.
  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອີງໃສ່ 12 ມາດ 
ຖານ ຂອງການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ 
ຕາມດຳລັດເລກທີ 309/ນຍ ໃນປີ 2014 ໄດ້ຮັບການ 
ປະເມີນຜົນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນ 
ແຂວງ, ຂັ້ນສູນກາງ ມາເຖິງປັດຈຸບັນບ້ານ ປຸ່ງເໜືອ 
ເມືອງ ຫີນບູນ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງ 
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ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ໝອກ ຍົກສູງບົດບາດເປັນຄັນທຸງໃນການເຕົ້າໂຮມ 
ຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານພັດທະນາ.

     ໂດຍ : ສຊ ຈື່ໄຊ

  ເມືອງໝອກເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 100 ກວ່າ 
ກິໂລແມັດ, ປະກອບມີ 28 ບ້ານ, ມີ 2.093 ຄອບ 
ຄົວ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດ 14.997 ຄົນ, ປະກອບມ ີ
3 ຊົນເຜົ່າ ຄື: ເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າມົ້ງ ແລະ ເຜົ່າກຶມມຸ, ເມືອງ 
ໝອກ ຢຶດຖືການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບ 
ຕົ້ນຕໍ.
  ໂດຍອີງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜາ້ທີ່  
ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນສະ 
ຫງາ່ລາສີ ໃນການເປັນຄັນທຸງເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກ 
ຄີ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, 
ທ່ານ ສົມຫວັງ ແສງພະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ, 
ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ 
ເມືອງ ໝອກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ 
ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ໝອກ 
ກໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເຮັດ 
ໃຫ້ມີຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ໄດ້ຢຶດຖືເອົາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດເປັນກົກ 
ໃນການສຶກສາອົບຮົມປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນ 

ດາເຜົ່າ ໃຫ້ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດ, ປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວບັນ 
ດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຂະບວນການທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ 
ຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ ຕາມ 4  
ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ເມືອງ  
ໝອກ ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ລາວບັນດາເຜົ່າກໍ່ມີໃບໜ້າໃໝ່ ອົງການແນວລາວ 
ສ້າງຊາດເມືອງ ຍົກສູງບົດບາດເປັນຄັນທຸງໃນການ 
ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ 
ທຸກຂະແໜງການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມປະ 
ຊາຊົນ ຫັນມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ 
ຍາກ ຢູ່ໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ ຂອງແຕ່ລະບ້ານ ເຊິ່ງມາ 
ເຖິງໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດສ້າງໄດ້ໜໍ່ແໜງໃນການ 
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ມີຫຼາຍຄອບຄົວກາຍເປັນຄອບ 
ຄົວຕົວແບບເຊັ່ນ: ຕົວແບບໃນການປູກຫຍ້າໂຮຊ ີ
ທອມງົວ ແລະ ຕົວແບບໃນດ້ານອື່ນໆ ໃນທົ່ວເມືອງ
ໄດ້ປະກາດເປັນບ້ານພັດທະນາ ຈຳນວນ 11 ບ້ານ,  
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ຄອບຄົວຕົວແບບການລ້ຽງປາ, ລ້ຽງໄກ່ ແລະ ລ້ຽງໝູ ເປັນສິນຄ້າ
ໂດຍ: ໄພຈິດ ແກ້ວມະນີວົງ

 ຍ້ອນມີຄວາມດຸໝ່ັນຂະຫຍັນພຽນບວກກັບ 
ຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບຊາວກະ 
ສິກອນຂອງ ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່, ກຳມະການແນວລາວ 
ສ້າງຊາດ ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ໃນເມື່ອ 
ກ່ອນ ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ ມີອາຊີບເຮັດນາ, ສະພາບຄອບ 
ຄົວເວລານັ້ນ ກໍ່ຍັງຂາດເຂີນ ບໍ່ກຸ້ມກິນ, ລາວຈຶ່ງຕັດ 
ສິນໃຈ ຫັນມາປະກອບອາຊີບລ້ຽງປາ, ລ້ຽງໄກ່ ແລະ 
ລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍ່ລ້ຽງແບບທຳມະ 
ຊາດ ຍ້ອນບໍ່ມີບົດຮຽນ, ຕໍ່ມາຍ້ອນມີແນວທາງນະ 
ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ມີພະແນກກະສິກຳແຂວງ 
ໄດ້ລົງມາປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ທຳການຜະລິດ ໄດ້ສົ່ງທ່ານ  
ຈົງເຈິທໍ່ ໄປຝຶກອົບຮົມໃນການລ້ຽງປາໄລຍະສັ້ນຢູ່ 
ນ້ຳຊວງ, ໃນປີ 1999 ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ ຈຶ່ງລິເລີ່ມສ້າງ 
ເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໂດຍນຳໃຊ້ໝົດທຸກທ່າແຮງທີ່ 
ມີໃນຄອບຄົວ ເຊິ່ງມີແຮງງານທັງໝົດ 12 ຄົນ, ຍິງ 
5 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍມີ 8 ແຮງງານ, ມີດິນ 2 ຕອນ,  
ມີເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາກວ່າ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ 
ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວໄດ້ຂຸດໜອງປາດ້ວຍ 
ມືໄດ້ 1 ໜອງ, ຕໍ່ມາເຫັນວ່າມີລາຍຮັບດີຈຶ່ງນຳໃຊ ້
ດິນສອງຕອນດັ່ງກ່າວຂຸດໜອງປາເພີ່ມຕື່ມອີກໄດ້ 8  
ໜອງ, ມີໜອງໃຫຍ່ 2 ໜອງ,ມີຂະໜາດ 80 x 90  
ແມັດ, ມີໜອງນ້ອຍ 6 ໜອງ,ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ຊື້ລູກ 
ປາມາລ້ຽງ. ຜ່ານການລ້ຽງເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນສູງ
ສົມຄວນ.
 ມາຮອດປີ 2004-2012 ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ ໄດ້ 
ຂະຫຍາຍກິດຈະການ ໂດຍການຊື້ ໝູພັນຊີ້ນ ແລະ 

ໄກ່ພັນໄຂ່ມາລ້ຽງຕື່ມອີກ, ປັດຈຸບັນ ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ 
ລ້ຽງປາທັງໝົດ 6 ແສນກວ່າໂຕ, ຊະນິດພັນປາທີ່ 
ລ້ຽງມີ ປານິນ, ປາໄນ, ປາປາກ, ປານວນຈັນ, ປາ 
ເກັດແລບ ແລະ ປາອິນເດຍ. ລ້ຽງໝູ 50 ໂຕ, ລ້ຽງ 
ໄກ່ 2.400 ໂຕ, ສຳລັບຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ ແມ່ນລູກຄ້າ 
ມາຊື້ຢູ່ກັບທີ່, ສຳລັບລາຄາຈຳໜ່າຍປາໃຫຍ່ 12.000  
ກີບ/1kg. ລູກປາລາຄາ 100-200 ກີບ/ໂຕ, ໝູພັນ 
ຊີ້ນ ລາຄາ 18.000 ກີບ/1kg, ໄຂ່ໄກ່ ລາຄາ 23.000 
ກີບ/1ແຕະ, ໃນແຕ່ລະປີມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາ 
ໃຫຍ່ 120 ລ້ານກີບ/ປີ ແລະ ຂາຍລູກປາ 100 ລ້ານ 
ກີບ/ປີ ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໝູ 100 ລ້ານກວ່າ 
ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄຂ່ 8 ແສນກີບ/ມື້,  
ສະເລ່ຍປີໜຶ່ງໄດ້ 288.000.000 ກີບ/ປີ, ນອກຈາກ 
ນັ້ນຍັງລາຍຮັບຈາກການປູກຢາງພາລາຈຳນວນໜຶ່ງ 
ຕື່ມອີກ. ແຕ່ລະປີ ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ ແລະ ຄອບຄົວສາ 
ມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 400 ກວ່າລ້ານ ກີບ/ປີ. 
ເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່  
ນັບມື້ນັບດີເປັນກ້າວໆ. ປັດຈຸບັນສາມາດປຸກເຮືອນ 
ຖາວອນໄດ້ 1 ຫຼັງ, ຕັ້ງຮ້ານບໍລິການຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ  
1 ຮ້ານ, ຊື້ລົດໄດ້ 2 ຄັນ, ພ້ອມທັງສົ່ງລູກໄປຮຽນວ ິ
ຊາຊີບ, ມີທຶນຮອນສະສົມໄວ້ຈຳນວນໜຶ່ງ, ສາມາດ 
ເປັນຄອບຄົວທ່ີຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ  
ແລະ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ 
ຕື່ມອີກ.
 ໃນນາມທີ່ທ່ານ ຈົງເຈິທໍ່ ເປັນກຳມະການແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ທ່ານ 
ໄດ້ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຫຼານ ກໍ່ຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນຢາກສ້າງອາຊີບຄົງທີ່, ມີລາຍ 
ຮັບສູງສົມຄວນ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕາມ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກວາງອອກ, ສາມາດ 
ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານ ນ້ຳຫຍາມ, ເມືອງ 
ທຸລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ ້
ບ້ານ, ເມືອງອື່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
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ໂດຍ : ພ. ບຸບຜາພອນ

 ຄອບຄົວ ທ່ານ ຊຽງໄຕ ກຳມະການແນວ 
ລາວສ້າງຊາດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງ 
ຢູ່ບ້ານ ແກ້ວແສງຄຳ, ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ, ແຂວງ 
ບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງເປັນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ 
ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ທ່ານເວົ້າສູ່ທິມງານຂ່າວ 
ແນວລາວສ້າງຊາດ ວ່າ: ຄອບຄົວດຳລົງຊີວິດຢູ່ 
ບ້ານ ແສງສີ ເຂດລ່ອງແມ່ນ້ຳມ່ວນ-ນ້ຳຍວງ ພາຍ 
ຫຼັງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມີໂຄງການສ້າງເຂື່ອນ 
ໄຟຟ້ານ້ຳຍວງໂຄງການຈຶ່ງໄດ້ຈັດສັນ 4 ບ້ານທີ່ຖືກ 
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມາຕ້ັງຢູ່ບ້ານໃໝ່ແຫ່ງນ້ີ 
ໃນປີ 2011 ໂດຍມີເສັ້ນທາງໄປມາສະດວກ. ແຕ່ 
ກ່ອນຄອບຄົວມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ, ແຕ່ຊີວິດການ 
ເປັນຢູ່ກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານ ເພາະມີລູກ  
8 ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມລູກເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງນຳພາຄອບຄົວຫາລາຍຮັບເພີ່ມ 
ດ້ວຍການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ປີ 2003  
ເປັນຕົ້ນມາ ທຳອິດຢືມທຶນຈາກທະນາຄານນະໂຍ 
ບາຍສາຂາຫຼັກ 20 ຈຳນວນ 2.400.000 ກີບ ໂດຍ 
ມີດອກເບ້ຍ 6%/ປີ ຊື້ງົວຈຳນວນ 10 ໂຕ ແລະ ຜ່ານ 
ການລ້ຽງໄດ້ 4 ປີ ງົວກໍ່ແຜ່ລູກ ແລະ ສາມາດຂາຍ 
ເພື່ອຊຳລະໜີ້ໃຫ້ທະນາຄານທັງໝົດ, ຈາກນັ້ນມາໃນ 
ແຕ່ລະປີສາມາດຂາຍປີລະ 5-6 ໂຕ ຫຼື ບາງປີກໍ່ 9-10  

ໂຕ ສະເລ່ຍແລ້ວ 20 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ປີ.
 ປັດຈຸບັນງົວຍັງເຫຼືອຈຳນວນ 100 ກວ່າໂຕ, 
ງົວແມ່ 40 ກວ່າໂຕ ເພາະວ່າອາກາດໜາວຫວ່າງ 
ຕົ້ນປີ 2016 ນີ້ໄດ້ຕາຍຈຳນວນ 10 ກວ່າໂຕ.
 ການບົວລະບັດຮັກສາສຸຂະພາບຂອງງົວ 
ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ 
ຕ່າງໆແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາເທື່ອ, ແຕ່ຜ່ານການ 
ລ້ຽງມາຍັງບໍ່ທັນມີພະຍາດຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ມີແຕ່ການ 
ສີດຢາຂ້າເຫັບ ແລະ ອະນາໄມຜີວໜັງທາງນອກ 
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ໄຕ່ຕອມ, ກັດຕອດ ໂດຍການໄປ 
ຊື້ຢານຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວໃຊ້ປືນນ້ຳສີດພົ່ນ 
ເອົາເອງ.
 ວິທີລ້ຽງທ່ານກ່າວວ່າ: ຍັງລ້ຽງແບບທຳມະ 
ຊາດ ໂດຍອາໄສເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ແຄມນ້ຳຍວງຕອນໄຕ້
ທີ່ອຸດົມສົມບູນ 70 ກວ່າເຮັກຕາເປັນບ່ອນປ່ອຍລ້ຽງ 
ແລະ 3 ມື້ໃດກໍ່ເອົາເກືອມາໃຫ້ມັນກິນ ແລະ ຕິດຕາມ 
ເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງງົວ.
 ນອກຈາກການລ້ຽງງົວແລ້ວຄອບຄົວຂອງ 
ທ່ານ ຊຽງໄຕ ຍັງປູກພືດລົ້ມລຸກປະເພດຖົ່ວ, ຜັກ 
ກາດ, ໝາກເຜັດ ເພື່ອຂາຍອອກເປັນສິນຄ້າຕື່ມອີກ 
ໂດຍມີແມ່ຄ້າຕະຫຼາດຫຼັກ 20 ມາເກັບຊື້ເອງ. ແຮງ 
ງານຕົ້ນຕໍກໍ່ມີພຽງ 2 ແຮງງານເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າການຄົມມະນາຄົມໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈະພົບ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອເປັນ 
ເວລາເກືອບ 30 ນາທີ ຈຶ່ງຮອດບ່ອນປູກ ແລະ ໃຊ້ 
ເວລາ ເກືອບ 60 ນາທີ ຈຶ່ງຮອດບ່ອນລ້ຽງງົວ ແຕ ່
ທ່ານກໍ່ມີຄວາມອົດທົນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນ. ປັດຈ ຸ
ບັນລູກທັງ 8 ຄົນໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳໝົດແລ້ວ ໃນ 
ນັ້ນ 5 ຄົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນຂົງເຂດລັດ. ທ່ານ  
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ຊຽງໄຕ ສາມາດຊື້ລົດວີໂກ 1 ຄັນ, ລົດໄຖນາເດີນ 
ຕາມ 1 ຄັນ, ລົດຈັກ 8 ຄັນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫ້ລູກແຕ່ລະຄົນ ແລະ ໄດ້ບູລະນະສ້າງສາ 
ເຮືອນທີ່ໂຄງການຕັ້ງໃຫ້ດ້ວຍການກໍ່, ປູກະໂລ້ ແລະ 
ຕົບແຕ່ງຂຶ້ນ.
 ທ່ານ ຊຽງໄຕ ກ່າວຕື່ມວ່າ ປີນີ້ເຖິງວ່າອາຍ ຸ
ກະສຽນຈະກ້າວເຂົ້າ 65 ປີແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມ 
ມຸ່ງຫວັງໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ໂດຍທ່ານ 
ກຳລັງລິເລີ່ມການກ້າໜໍ່ແຍ້ ແລະ ຢາງບົງຂາຍ ພ້ອມ 
ທັງຈະປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳຕື່ມອີກ ເພື່ອນຳພາ 
ຄອບຄົວ ແລະ ລູກຫຼານມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເອົາເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໃນວັນທີ 9 
ເມສາ 2015.
  ຜົນສຳເລັດກໍ່ຄືບົດຮຽນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ 
ເທິງນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງການ 
ນຳຂັ້ນເມືອງ,ຂັ້ນແຂວງ ບວກກັບແນວທາງນະ 
ໂຍບາຍອັນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຂອງພັກ ແລະ ອົງ 
ການແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ 
ຊົນ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການສຶກ 
ສາອົບຮົມ, ປຸກກລະດົມທຸກກຳລັງແຮງ, ຫົວຄິດ 
ປະດິດສ້າງຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າການມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງ ເພື່ອພ້ອມ 
ກັນສ້າງສາພັດທະນາບ້ານຕົວເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນ 
ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃນຄັ້ງນີ້ອັນພົ້ນເດັ່ນ 
ແມ່ນປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ປະກອບທຶນທັງ 
ໝົດ 569 ລ້ານ ກວ່າກີບ ໃນນີ້ເປັນວັດຖຸ 174 
ລ້ານກີບ;
  ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງບ້ານ ປຸ່ງ 

ເໜືອໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດຢູ່
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງ
ຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດໄດ້ຕາມລະດັບ
ຄາດໝາຍ,  ສະນັ້ນອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ 
ຍັງຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າການປຸກລະດົມທຶນຮອນຈາກ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ 
ສ້າງສາພັດທະນາບ້ານ ປຸ່ງເໜືອ ໃຫ້ໄດ້ມີການ 
ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່
ສຶກສາອົບຮົມເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປຸກ 
ລະດົມພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ຕະຫຼອດຮອດ 
ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາພາຍໃນເມືອງໃຫ້ເປັນ 
ປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ, ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ຄັ້ງທີ 
IX ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຄັ້ງທີ XI 
ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລ
ຍະໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.

ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມຊຸກຍູ້ ຕໍ່ຈາກໜ້າ  17

 ທ່ານ ປາວຊົງ ເຊ່ຍຕູ້ຢງຮົວ ກຳມະການສູນ 
ກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ຮອງປະທານແນວລາວ 
ສ້າງຊາດແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວທ່ານ 
ຊຽງໄຕ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄອບຄົວຕົວແບບທີ່ສ້າງ 
ລາຍຮັບໃຫ້ຕົນເອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີ 
ຄວາມສູ້ທົນໝົ້ນທຸກ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວແບບທີ່
ດີໃນການພັດທະນາຄອບຄົວພ້ົນຈາກຄວາມທຸກ 
ຍາກຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຖານຂອງພັກ-ລັດ 
ວາງອອກ.
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ໂດຍ: ສີພອນ

 ເມື່ອເອີ່ຍເຖິງຊື່ “ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I” ທ່ານ 
ຜູ້ອື່ນຫຼາຍທ່ານຄົງຮູ້ດີວ່າ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວເປັນເຂື່ອນ 
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປ 
ລາວ, ເປັນເຂື່ອນໜຶ່ງໃນແຖວໜ້າຂອງການຜະລິດ 
ກະແສໄຟຟ້າສົ່ງອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ນັບທັງຢູ່ພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາແລ້ວເກືອບເຄິ່ງສະຕະ 
ວັດ, ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄັງແຫ່ງຊາດໄດ ້
ຫຼາຍຕື້ໂດລາສະຫະລັດມາແລ້ວ. ທ່ານ ບຸດສະບາ 
ພັນທະໄລ ຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານປະ 
ຈຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ໄດ້ເລົ່າປະຫວັດຄວາມເປັນ 
ມາ ແລະ ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ໃຫ ້
ແກ່ນັກຂ່າວສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ທີ່ລົງໄປ 
ທັດສະນະເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ : ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ໄດ້ 
ມີກໍ່ສ້າງເປັນ 3 ໄລຍະຄື : ໄລຍະທີ I ເລີ່ມແຕ່ ປີ 1967  
ຫາ ປີ 1971, ການກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນຕັນຄ ູ
ເຂື່ອນເຊິ່ງມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 468 ແມັດ, ໜ້າຄັນ 
ຄຸກວ້າງ 6 ແມັດ ແລະ ຄູເຂື່ອນສູງເຖິງ 70 ແມັດ. 
ທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນັ້ນ, ລັດຖະບານລາວໄດ້ກູ້ຢືມຈາກ 
ສາກົນລວມມີ 9 ປະເທດຄື : ອົດສະຕາລີ, ເດັນມາກ, 
ຍີ່ປຸ່ນ, ນິວຊີແລນ, ການາດາ, ຝະລັ່ງ, ອາເມລິກາ, 
ເນເທີແລັນ ແລະ ຣາຊະອະນາຈັກໄທ.  ມູນຄ່າການ 

ກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດ 
ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟໄດ້ 3 ຫົວ ແລະ ຜະລິດກະ 
ແສໄຟຟ້າໄດ້ 40 MW. ການກໍ່ສ້າງໄລຍະທີ II ເລີ່ມ 
ແຕ່ປີ 1976 ຫາ ປີ 1978, ໂດຍລັດຖະບານລາວໄດ້ 
ລົງທຶນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດຄື : ຍີ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕາລີ, 
ການາດາ, ຝະລັ່ງ, ເຢຍຍລະມັນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 
49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພື່ອນຳມາຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ 
ຈັກປັ່ນໄຟຕື່ມອີກ 2 ຫົວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ຂື່ອນນ້ຳງື່ມສາ 
ມາດຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດໄດ້ 40 MW. ສ່ວນໄລຍະທີ 
III ເລີ່ມແຕ່ປີ 1983 ຫາ ປີ 1984, ເປັນໄລຍະການ 
ຍົກສະມັດທະພາບກຳລັງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 
ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງຈັກເກົ່າ 
ອອກໜຶ່ງຫົວ ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງບັນຊາເຂື່ອນ 
ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າຕື່ມຄົບຊຸດ 
ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ໂດຍການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານລາວຮ່ວມກັບອົງ 
ການ IDA ແລະ OPEC. ມາຮອດໄລຍະທີ III ນີ້,  
ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ທັງໝົດ 155 MW. ຜ່ານ 
ການຊົມໃຊ້ເຂື່ອນຕົວຈິງ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ຄວາມ 

ອ່ານຕໍ່ໜ້າ  29
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ອ່ານຕໍ່ໜ້າ  8

	ຜົນງານລືເລີດແກ້ວ  ນາມໜໍ່ແນວໂຮມ ນີ້ນາ!
ສົມຊື່ເປັນອົງການ   ແກ່ນກໍກົກເຄົ້າ
ໂຮມເຜົ່າຊົນຊາວເຊື້ອ   ເຄືອລາວຄະນາຍາດ
ອົງອາດທັງເກັ່ງກ້າ   ຕີຕ້ານຜູ້ຮຸກຮານ ທ່ານເອີຍ!

	 ຄິດເຫັນປາງຕໍ່ຕ້ານ  ພົ້ນຜ່ານນານປີ ມານັ້ນ
ຍ້ອນວ່າມີແນວໂຮມ   ຢູ່ຢາຍຕາມບ້ານ
ເປັນສາຍໃຍຈັດຕັ້ງ   ພະລັງແຮງກູ້ຊາດ
ຍາດເອົາເອກະລາດໄດ້  ມາໃຫ້ໝູ່ປະຊາ ແທ້ໃດ!

	 ວິລະກຳເອກອ້າງ  ດັງເດັ່ນກຽງໄກ
ປຸກລຸກຈິດໃຈຫຼານ   ເຫລນລາວພາຍຊ້ອຍ
ຄອຍຮໍ່າຮຽນມູນເຊື້ອ   ແນວໂຮມຜູ້ກ້າກັ່ນ
ພວກຫຼານທູນເທີດໄວ້   ໄປໜ້າຕະຫຼອດການ ພຸ້ນໃດ!

	 ມື້ນັ້ນຫາມື້ນີ້   ມີຊື່ຜູ້ນຳແນວ
ຍັງເປັນແປວໄພລຸກ   ສ່ອງແສງໃສແຈ້ງ
ປະຊາແຍງຍໍຍ້ອງ   ຜູ້ນຳແນວແສນສະຫຼາດ
ນຳພາລາວຍາດໄດ້   ໄຊກ້າສະຫງ່າງາມ ທ່ານເອີຍ!

	 ສັດຕູມານສະທ້ານ  ກົ້ມກາບເກງຂາມ ແທ້ໃດ!
ຍອມລົງນາມຮອງຮັບ   ຊາດລາວຄາວນັ້ນ
ປະຊາຢືນຢັນສູ້   ຊູເອົາເອກະລາດ
ສອງທັນວາ ປະກາດໄວ້  ໄຊຊະນະບັ້ນທ້າຍ
     ເຮົາໄດ້ຊື່ນສະຫຼອງ ທ່ານເອີຍ!

	 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້  ຍິ່ງໃຫຍ່ອະລັງການ
ພວກຫຼານຈົດຈຳບຸນຄຸນ  ທ່ານຜູ້ນຳຄູນຄ້ຳ

v;prvodv’xt-5,.spjco;3I,
ໂດຍ: ຄຳເຜີຍ ວັນນະໂສພາ
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 ເມ່ືອຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຍົນບິນຜ່ານເທິງຟ້າເທ່ືອ
ໃດ, ຂ້ອຍກໍ່ນກຶເຖງິເຫດການໜຶ່ງທີ່ເກດີຂຶ້ນ ເມື່ອ 5-6 
ປີກ່ອນ ນີ້. ເລື່ອງນັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ສະຫຍອງຂວັນ 
ໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ ແລະ ຢ້ານອີ່ຫີຼ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອຍ 
ບໍ່ສາມາດລືມມັນໄດ້ລົງ; ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດ 
ຂຶ້ນກັບຕົວຂ້ອຍເອງ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 10 ປີ. ມື້ນັ້ນ,  
ຂ້ອຍຍັງຈື່ໄດ້ວ່າ ມັນເປັນວັນທີ 11 ເດືອນເມສາ ປີ 
2009 ເຊິ່ງຖືກກັບຊ່ວງສົງການ ຫຼື ບຸນປີໃໝ່ລາວ. 
ໄລຍະນີ້ທາງໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ “ ນາໄຮ່ດຽວ ”  
ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ຂ້ອຍຮຽນຢູ່. ຜູ້ອຳນວຍການເພິ່ນໄດ ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ 
ທຸກຄົນ ພັກຜ່ອນຫຼິ້ນບຸນສົງການຕາມບ່ອນຕ່າງໆ. 
ຄອບຄົວຂ້ອຍເອງກ່ໍມີແຜນຈະໄປຫ້ິຼນບຸນປີໃໝ່ຢູ່ 
ຊຳເໜືອ ດິນແດນລືນາມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ແຈ່ວປາບ້ຳ 
ແຊບຫຼາຍ ແລະ ຕາງໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານປູ່, ຍ່າພຸ້ນເລີຍ.
 ການເດີນທາງຂອງຂ້ອຍໃນຄ້ັງນ້ີໄດ້ໃຊ້ຍົນ 
ເປັນພາຫະນະ ແລະ ເດີນທາງໄປຊຳເໜືອເທື່ອນີ້ ກໍ່ 
ມີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຫຼານເອື້ອຍພໍ່ຂ້ອຍເອງ; ລາວຊື່  
ນາງ ກົບນ້ອຍ ອາຍຸ 8 ປີ. ສ່ວນພໍ່ກັບແມ່ຂອງຂ້ອຍ 
ເພິ່ນຈະຂີ່ລົດໄປຕາມຫຼັງ.
 ພໍຮອດເວລາ 9:30 ນາທີ່, ພໍ່ຂອງຂ້ອຍໄດ ້
ຂີ່ລົດອອກໄປສົ່ງຂ້ອຍກັບກົບນ້ອຍຢູ່ເດີ່ນບິນວັດໄຕ. 
ໃນມື້ນັ້ນ, ຂ້ອຍຄິດວ່າເປັນມື້ພິເສດ ແລະ ໜ້າຕື່ນ 
ເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ພໍຮອດເດີ່ນບິນກໍ່ປະມານ ສິບໂມງ 
ພໍດີ, ກວ່າເພິ່ນ ຈະສັ່ງເຄື່ອງແລ້ວ ກ່ອນຈະຮອດຖ້ຽວ
ບິນວຽງຈັນ-ຊຳເໜືອ ກໍ່ຍັງເຫຼືອປະມານ 30 ນາທີ. ສະ 
ນັ້ນ, ຂ້ອຍເຫັນວ່າເວລາຍັງເຫຼືອຫຼາຍຢູ່ ຂ້ອຍຈິ່ງຊວນ 
ພ່ໍໄປຊ້ືເຂ້ົາໜົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພ່ືອເອົາໄວ້ກິນເວລາ 
ຫີວ. ເມື່ອຂ້ອຍ ແລະ ພໍ່ອອກມາຈາກຮ້ານເຂົ້າໜົມ 
ແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍ່ຄວັກພໍ່ ແລະ ກໍ່ຊື່ມໃສ່ຫູພໍ່ເບົາໆວ່າ: 

ພໍ່ໆ, ເຂົ້າໜົມຢູ່ນີ້ ຈັ່ງແມ່ນແພງເນາະ! ຢູ່ນອກເຂົາ 
ເຈົ້າຂາຍຖົງລະ 2.000 ກີບ, ແຕ່ຢູ່ນີ້ຂາຍຖົງລະ 
5.000 ກີບ. ເມື່ອພໍ່ໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ພໍ່ກໍ່ຫົວຂຶ້ນທັງ 
ເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍຟັງວ່າ: ລູກເອີຍ! ຢູ່ເດີ່ນບິນກັບຢູ່ນອກ 
ລາຄາມັນຕ່າງກັນຫຼາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າຂາຍ ໃຫ້ກັບ 
ຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງຄ່າເຊົ່າຮ້ານກໍ່ 
ແພງຫຼາຍ. ເມື່ອໄດ້ຍິນພໍ່ເວົ້າແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ເງີຍ 
ໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງພໍ່ແລ້ວກໍ່ຍິ້ມສີອາຍໆ. ທັນໃດນັ້ນ, ພວກ 
ຂ້ອຍກ່ໍໄດ້ຍິນສຽງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງປະກາດອອກມາ 
ທາງຫ້ອງບັນຊາການບິນວ່າ: ເຊີນຊາບ, ເຊີນຊາບ! 
ໃນຂະນະນີ້ສາຍການບິນລາວ ຖ້ຽວວຽງຈັນ-ຊຳເໜືອ 
ກຳລັງຈະອອກເດີນທາງແລ້ວ, ກະລຸນາໃຫ້ຜູ້ໂດຍ 
ສານທຸກທ່ານກຽມເຄື່ອງແລ້ວຍົກຂຶ້ນຍົນໄດ້. ເມື່ອ 
ຂ້ອຍ ແລະ ພໍ່ໄດ້ຍິນ ກໍ່ຟ້າວກຽມເຄື່ອງແລ້ວຫີ້ວຖົງ 
ເຄື່ອງຍ່າງມຸ່ງໜ້າໄປຫາຍົນ. ກ່ອນຈະຂຶ້ນຍົນຂ້ອຍ 
ໄດ້ນຶກເຖິງຄຳທີ່ພໍ່ບອກວ່າ: ເວລາລູກຂຶ້ນຍົນ, ລູກ 
ຢ່ານອນຫຼັບໄດ໋! ໃຫ້ລູກພະຍາຍຍາມແນມເບິ່ງທຳ 
ມະຊາດຢູ່ລຸ່ມພີ້ ເພາະວ່າທຳມະຊາດພູຜາທາງພາກ 
ເໜືອຂອງລາວເຮົານີ້ສວຍງາມອີ່ຫຼີໄດ໋!  ພໍຂຶ້ນຍົນເປັນ 
ທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ຂ້ອຍກັບກົບນ້ອຍກໍ່ພາກັນຮັດສາຍ 
ແອວນິລະໄພໄວ້ຢ່າງດີ ແລະ ຢູ່ມາອີກບໍ່ດົນພໍເທົ່າ 
ໃດນາທີ    ຍົນກໍ່ເລີ່ມບິນຂຶ້ນໄປສູ່ທ້ອງຟ້າ.ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ 
ວ່າຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ອາດເປັນຍ້ອນ 
ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ເພາະເທື່ອນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍ 
ໄດ້ເດີນ ທາງໄກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ໄປນຳ; ຂ້ອຍເລີ່ມ 
ຄ້ອຍໃຈ ເພາະໃນໃຈແມ່ນຢາກໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ ແລະ 
ນ້ອງໆໄປນຳກັນ ຈິ່ງຊິມ່ວນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍກັບກົບ 
ນ້ອຍກໍ່ພາກັນໂອ້ລົມກັນຕາມພາສາເດັກນ້ອຍ; ເພື່ອ 
ແກ້ເຫງົາໂດຍເວົ້າເລ່ືອງຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນໃຫ້ກັນຟັງ 
ພ້ອມທັງແນມອອກນອກປ່ອງຢ້ຽມຍົນ, ກວາດສາຍ 
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ຕາໄປມາ ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ເຫັນ ທ້ອງຟ້າສີຄາມບາງ 
ບ່ອນກໍ່ເຫັນເປັນກຸ່ມກ້ອນເມກສີຂາວເລື່ອນລອຍໄປ 
ເປັນຍ່ານໆ. ບາງໂງ່ນກໍ່ເປັນຄືຮູບຄົນ, ບາງໂງ່ນກໍ່ຄ ື
ກັບຮູບສັດ, ເບິ່ງແລ້ວຈັ່ງແມ່ນສວຍສົດງົດງາມເໝືອນ 
ມີເມກເສກສັນປັ້ນແຕ່ງໄວ້. ພາບເລົ່ານັ້ນໄດ້ກາຍເປັນ 
ພາບທ່ີແສນປະທັບໄຈໃນຊີວິດບ່ໍເຄີຍພົບເຫັນມາ 
ກ່ອນ. ເມື່ອໄດ້ສັງເກດເບິ່ງເທິ່ງທ້ອງຟ້າແລ້ວໆ; ຂ້ອຍ 
ກໍ່ຫຼຽວສ່ອງລົງມາເບິ່ງທາງລຸ່ມພື້ນດິນ,  ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ 
ພາບທິວທັດທຳມະຊາດ, ເຫັນພູຜາປ່າໄມ້ ແລະ ຢູ່ 
ຕາມຈ້າຍພູກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ສີຂຽວອຸ່ມທຸ່ມສະ 
ຫຼັບສັບຊ້ອນ, ຢູ່ເທິງຈອມພູກໍ່ມີໝອກຂາວປົກຄຸມ 
ເປັນຍ່ານໆ.
 ເວລາຜ່ານໄປເລື້ອຍໆ ຍົນກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ບິນເພື່ອ 
ໃຫ້ຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ, ສ່ວນຂ້ອຍກໍ່ລົມກັບ 
ກົບນ້ອຍ ເລື່ອງນັ້ນໝົດຕໍ່ເລື່ອງນີ້ ພວກເຮົາສອງຄົນ
ຍາດກັນເລົ່າເລື່ອງຄ້າຍກັບວ່າຊິເອົາຊະນະກັນໃຫ້ 
ໄດ້ນັ້ນລະ. ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ຕັ້ງໃຈສ່ອງ
ສັງເກດເບິ່ງທາງລຸ່ມແດ່, ເບື້ອງເທິງທ້ອງຟ້າພຸ້ນແດ່ 
ເພ່ືອຈະໄດ້ບັນທຶກພາບເຫ່ົຼານ້ັນໄວ້ຕິດຕາຕິດໃຈ 
ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະເວລາກັບໄປຮຽນຂ້ອຍຈະໄດ ້
ເລົ່າສູ່ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄູຟັງ. ຂ້ອຍກຳລັງ ມີຄວາມເພີດ 
ເພີນນຳທິວທັດທຳມະຊາດອັນສວຍສົດງົດງາມເຫຼົ່າ
ນັ້ນຫຼາຍຈົນລືມຄວາມຢ້ານກົວຕ່າງໆນາໆ. ຄວາມ 
ຈິງແລ້ວໃນສ່ວນເລິກໆຂອງຄວາມຄິດນັ້ນ ຂ້ອຍ 
ເປັນຄົນຂີ້ຢ້ານຄວາມສູງນີ້ເປັນໜຶ່ງ.
 ໃນຕອນນີ້, ຍົນກຳລັງບິນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຫັນແຕ່ສິ່ງໃໝ່ໆໄປເລື້ອຍໆ ທັງເປັນ 
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນມາກ່ອນ. ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍ 
ກຳລັງເພີດເພີນຢູ່ກັບການແນມເບິ່ງນັ້ນ ສຽງຂອງຄົນ 
ທີ່ກຳລັງລົມກັນກໍ່ມິດລົງປານກັບວ່າໄດ້ນັດກັນບໍ່ໃຫ້ 
ໃຜປາກເວົ້ານີ້ແຫຼະ ແລະ ໃນຂະນະນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ 
ຍິນສຽງຄົນຂັບຍົນລົມກັນແບບເບົາໆ ແຕ່ຟັງແລ້ວ 
ພັດຄືກັບວ່າພວກເພິ່ນກຳລັງປຶກສາກັນຢ່າງໃດຢ່າງ 
ໜຶ່ງ ທີ່ເປັນເລື່ອງຕື່ນຕົກໃຈ. ຍ້ອນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກ 

ເຫັນ, ຂ້ອຍຈິ່ງຕັ້ງໃຈຟັງໃຫ້ຄັກໆ ທັນໃດນັ້ນ, ຂ້ອຍ 
ໄດ້ຍິນພວກເພິ່ນເວົ້າແບບຕົກໃຈອອກມາວ່າ: ເຮີ້ຍ! 
ເຮັດແນວໃດຈັກຍົນຕາຍ (ດັບ) ຢູ່ກາງອາກາດແລ້ວ 
ບາດນີ້? ແລ້ວອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍ່ຕອບໄປຢ່າງໄວວາ ກະ 
ຟ້າວຕິດຈັກໃໝ່ທະແມ້! ເວລານັ້ນ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຍິນ 
ສຽງຄົນໜຶ່ງຕອບວ່າ: ຂ້ອຍກະພະຍາຍາມຕິດຢູ່ນີ້ເດ, 
ແຕ່ຕິດບໍ່ໄດ້. ພໍແຕ່ພວກເພິ່ນເວົ້າກັນຈົບ; ຂ້ອຍກໍ່ 
ຕົກໃຈເກືອບເປັນລົມ ແລະ ຮູ້ສຶກລ່ອຍໄປໝົດທັງຕົວ 
ເຮັດຫຍັງບໍ່ເປັນ, ມີແຕ່ສັ່ນປານລູກນົກຕົກນ້ຳເອົາໂລດ. 
ຈະເຮັດແນວໃດຕອນນີ້ຍົນກໍ່ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງພໍ 
ສົມຄວນ, ຕັ້ງແຕ່ໜ້າດິນຂຶ້ນໄປບ່ອນຍົນກຳລັງບິນ 
ຢູ່ນີ້ມີຄວາມສູງປະມານ 2.200 ແມັດ. ນັກບິນທັງສອງ 
ມີແຕ່ພາກັນຕັ້ງສະຕິໃຫ້ຢູ່ກັບເນື້ອກັບຕົວ ແລະ ກໍ່ບໍ່ 
ເວົ້າໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານຮູ້ນຳ ເພາະວ່າຢ້ານພວກເຂົາເຈົ້າ 
ເກີດຫົວໃຈວາຍຕາຍກ່ອນຍົນຕົກລົງດິນ, ພຽງແຕ ່
ປະກາດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທຸກຄົນຮັດສາຍນິລະໄພ 
ໃຫ້ແໜ້ນ ເພາະຢ້ານເຫດການສົນລະວົນໄປກັນໃຫຍ່  
ແຖມຍັງຊິເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີສະຕິໃນການບັງຄັບຍົນອີກ.  
ສ່ວນຂ້ອຍເອງບໍ່ຮູ້ຈັກຊິເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ເດ່ 
ມືໄປຈັບເອົາເສ້ືອແຂນຍາວທ່ີວາງຢູ່ທາງຂ້າງເອົາ 
ມາກວມຫົວແລ້ວກໍ່ຍໍມືນົບພາວັນນາໃນໃຈວ່າ: ຂໍໃຫ ້
ສິ່ງສັກສິດທັງຫຼາຍຈົ່ງປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເອົາຜູ້ຂ້າແດ່ 
ທ້ອນ! ຂໍໃຫ້ບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ຊ່ວຍດົນບັນດານໃຫອ້ະພ ິ
ນິຫານມີຈິງແດ່ທ້ອນ! ສາທຸ! ສາທຸ! ສາທຸ!.
 ທັນທີທັນໃດນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ເກີດມີຄວາມຄິດ 
ແປກໆ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ: ຂ້ອຍຈະຕ້ອງແກ້ສາຍຮັດນ ິ
ລະໄພອອກ ເພື່ອເວລາຍົນຕົກຂ້ອຍຈະເປັນຄົນແລ່ນ 
ລົງຈາກຍົນກ່ອນໝູ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄິດເລີຍວ່າ: ນັ້ນຄົງ 
ແມ່ນສາເຫດທີ່ຈະພາ ໃຫ້ຕົນເອງເຈັບໂຕ. ຂ້ອຍຄິດ 
ວ່າມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດທີ່ສຸດ, ພໍແຕ່ຄິດແລ້ວ, 
ຂ້ອຍກໍ່ລົງມືປົດສາຍແອວນິລະໄພອອກໂລດ ໂດຍ 
ບໍ່ຄິດເລີຍວ່າມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົນພຽງໃດ. 
ຈາກນັ້ນກໍ່ກຽມຕົວກຽມໃຈ ເພາະຍັງ ບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອວ່າ 
ເມື່ອຍົນຕົກແລ້ວຈັກຊິເປັນແນວໃດ, ມືກໍ່ກຽມຫິ້ວຖົງ 
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ເຂົ້າໝົມໄວ້. ໃນສ້ຽວວິນາທີຍົນກໍ່ເລີ່ມຫົວສັກລົງສູ່ພື້ນ 
ດິນດ້ວຍຄວາມໄວຜິດປົກກະຕິ; ສ່ວນຄົນຂັບຍົນກໍ່ 
ໄດ້ພະຍາຍາມບັງຄັບຍົນໃຫ້ລົງຈອດຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດ 
ໄພທີ່ສຸດ, ຍົນກໍ່ຍັງສືບຕໍ່ຊັດວິວ! ວິວ ລົງເໝືອນນົກ
ຖືກນາຍພານຍິງຖືກປີກເສຍແລ້ວ. ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ກຽມ 
ໃຈໄວ້ ເພາະເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້. ຍົນກໍ່ 
ໃກ້ຈະເຖິງໜ້າດິນແລ້ວ. ຢູ່ບໍ່ຢູ່! ຄົນຂັບຍົນກໍ່ຮ້ອງ 
ມາວ່າ: ຜູ້ໂດຍສານທຸກຄົນຮັດສາຍແອວນິລະໄພໄວ້
ດີໆເດີ້! ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ, ຂ້ອຍກໍ່ຍິ່ງເພີ່ມຄວາມ
ທະວີຄວາມຢ້ານກົວພ້ອມທັງສັ່ນທັງເຊັນ ແລ້ວກໍ່ເອາົ 
ມືທີ່ກຳລັງສັ່ນໆນັ້ນມາຮັດສາຍແອວນິລະໄພໃຫ້ຕົນ 
ເອງ ແລະ ຫຼັບຕາໄວ້ຢ່າງແໜ້ນ, ຊົ່ວພິບຕາ, ຍົນກໍ່
ຕົກລົງພື້ນດິນເຈີດລົງຖູໄປກະແທກລົງຕຳໃສ່ຄັນນາ 
ຢ່າງແຮງ. ພໍແຕ່ຍົນຢຸດກະແທກລົງແລ້ວ, ຄົນຂັບຍົນ 
ກໍ່ຟ້າວໄຂປະຕູສຸກເສີນອອກ. ເວລານັ້ນ ຜູ້ໂດຍສານ 
ບໍ່ວ່ານ້ອຍວ່າໃຫຍ່ກໍ່ຫຼັງໄຫຼກັນອອກຈາກຍົນ, ຍັງ 
ເຫຼືອແຕ່ຂ້ອຍກັບກົບນ້ອຍສອງຄົນຢູ່ໃນຍົນ. ຍ້ອນ 
ຄວາມຢ້ານກົວເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຫຍັງ 
ເອງບໍ່ເປັນ ລວມທັງການແກ້ສາຍແອວນິລະໄພ. ຂ້ອຍ 
ແລະ ກົບນ້ອຍ ກໍ່ພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່. ໂຊກດີທີ່ຄົນຂັບຍົນຍັງບໍ່ທັນອອກ 
ຈາກຍົນເທື່ອ ເພິ່ນຈິ່ງຟ້າວມາປົດສາຍແອວນິລະ ໄພ 
ອອກໃຫ້ຂ້ອຍ ແລະ ກົບນ້ອຍ. ຈາກນັ້ນທັງສອງຄົນ 
ພວກຂ້ອຍກໍ່ພາກັນແລ່ນອອກຈາກຍົນຢ່າງບໍ່ຮູ້ທີບ
ຮູ້ແດນ. ສ່ວນຄົນອື່ນແມ່ນແລ່ນລົງໄປລີ້ຢູ່ຂຸມກ້ອງ
ຄັນນາໝົດແລ້ວ, ເພາະເຂົາເຈົ້າຢ້ານຍົນລະເບີດ. 
ຂ້ອຍທັງໃຫ້ທັງແລ່ນບໍ່ຈັກຂີ້ມູກ, ນ້ຳຕາກໍ່ໄຫຼມາປະ 
ປົນກັນ ແຕ່ຕອນນັ້ນ ກໍ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສົນໃຈໃຜປານໃດ 
ດອກເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ພາເອົາຊີວິດຕົນເອງໃຫ້ລອດ.

 ມັນເປັນເລື່ອງປະຕິຫານແທ້ໆ ຄົນໂດຍສານ 
ທີ່ຢູ່ໃນຍົນນັ້ນບໍ່ມີໃຜເປັນຫຍັງ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດບາດ 
ເຈັບສາຫັດຈັກຄົນ, ມີແຕ່ຄົນຂັບຍົນຜູ້ໜຶ່ງລາວໃສ ່
ແວ່ນຕາ ເມື່ອຍົນກະແທກລົງດິນ ຂາແວ່ນຕາກໍ່ເລີຍ 
ສັກໃສ່ເກງດັງ ມີເລືອດອອກເລັກນ້ອຍ. ສຳລັບຂ້ອຍ 
ແລ້ວ, ຄັນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຂັບຍົນ,  
ຖ້າຫາກຍົນລະເບີດ ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເປັນແນວໃດ.  
ເຫດການຍົນຕົກເກີດຂຶ້ນໄດ້ບໍ່ດົນເທົ່າໃດ, ຊາວບ້ານ 
ຢູ່ແຖບໃກ້ນັ້ນ ກໍ່ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼກັນມາເບິ່ງປານປາງ 
ບຸນເອົາໂລດ. ບາງຄົນກໍ່ອູ້ມລູກເຕົ້າມາເບິ່ງເຫດການ 
ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຄາດຝັນແນວນີ້, ບາງຄົນກໍ່ມາຈອບ 
ສ່ອງເບ່ິງເລກຍົນເພ່ືອຊິເອົາໄປຊ້ືເລກຊ້ືສ່ຽງໂຊກ, 
ອີກຄົນຈຳນວນໜຶ່ງກ່ໍພາກັນມາເບ່ິງຄົນເຈັບຫຼາຍ 
ຫຼື ບໍ່ຍົນເດເສຍຫາຍຫຼາຍປານໃດພໍທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຕາມຂ້ອຍສັງເກດບາງ ຄອບຄົວກໍ່ມາເບິ່ງທົ່ງໄຮ່ທົ່ງ 
ນາຂອງຕົນວ່າຄັນນາຈະກຸດຂາດຫຼາຍປານໃດນໍ! 
ຍົນຕົກໃສ່ປານນີ້. ຈາກນັ້ນກໍ່ມີຄົນມາໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ 
ຍົນຕົກຄັ້ງນີ້ວ່າ ທາງບໍລິສັດການບິນລາວ ຫຼື ພາກ 
ລັດ ເພິ່ນຈະມີການເອົາໃຈໃສ່ປອບຂວັນໃຫ້ທັງນັກ 
ບິນ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຢູ່ບໍ່ນໍ ເພາະເຂົາເຈົ້າເສຍຂວັນ 
ຢ່າງໃຫຍ່ວ່າຊັ້ນກໍ່ມີເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ 
ຄວາມສະທ້ານຢ້ານກົວອົກສ່ັນຂວັນຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ 
ໂດຍສານທຸກຄົນ.
 ເລື່ອງນີ້, ບາງທີອາດຈະເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈ
ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງດ້ວຍຍົນ, ລົດ ຫຼື ເຮືອກໍ່ຕາມ 
ຈົ່ງໄດ້ລະມັດລະວັງ ບໍ່ຕ້ອງປະໝາດມີສະຕິສະເໝີ. 
ຂໍໃຫ້ຜູ້ອ່ານຄິດເບິ່ງວ່າ: ອະພິນິຫານມີຈິງ ຫຼື ບໍ່?. 
ແຕ່ສຳລັບມື້ນີ້ ແລະ ວັນນີ້ມັນພິສູດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ວ່າ: 
ອະພິນິຫານມີຈິງ.
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 ຊົນເຜ່ົາຍວນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຄ້າຍຄື 
ກັນກັບຊົນເຜົ່າໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕໄດ້ອົບພະ 
ຍົບ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພາກໃຕ້ ຫຼື ພາກຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ເຂົ້າສູ່ດິນແດນພາກເໜືອຂອງ 
ລາວເຮົາໃນລະຫວາ່ງສະຕະວັດທີ 13 ເປັນຕົ້ນມາ.
 ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ຍວນ ທີ່ອາໃສຢູ່ ສ.ປ.ປ.ລາວ  
ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ 
ເຊັ່ນ: ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຫຼວງພະບາງ, ບໍ່ແກ້ວ, 
ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ. ນອກຈາກນີ້ຊົນເຜົ່າ ຍວນ 
ຍັງມີຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ.
 ຊົນເຜົ່າຍວນ ຢູ່ລາວມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 
26.239 ຄົນ, ຍິງ 13.312 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 0,6% ຂອງ 
ພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ (ຕາມສະຖິຕິການສຳຫຼວດ 
ພົນລະເມືອງຄັ້ງທີ II ປີ 1995 ).
 ຊົນເຜົ່າ ຍວນ ນີ້ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ “ຍວນ” ຊົນ 
ເຜົ່າອື່ນເອີ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກໍ່ແມ່ນ “ຍວນ” ແລະ ຊື່ທີ ່
ເຂົາເຈົ້າມັກກໍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າ ຍວນ.
 ຊົນເຜົ່າ ຍວນ ມີພາສາປາກເວົ້າທີ່ເປັນເອກະ 
ລັກຂອງຕົນເອງ ຊຶ່ງຈັດຢູ່ໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕ.  

ສຳລັບສຽງສຳນຽງປາກຂອງຊົນເຜ່ົາ ຍວນ ຄ້າຍຄືກັບ 
ຊົນເຜົ່າລື້ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງເຂົາເຈົ້າກໍ່ມີຕົວໜັງສ ື

ຂຽນ (ໜັງສືທຳ) ຄ້າຍຄືກັບໜັງສືຂອງຊົນເຜ່ົາ ລ້ື ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນ.
 ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊ່ືອຖື, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ສັງຄົມ
 ຍ້ອນມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຕະຫຼອດຮອດ 
ການເຄ່ືອນຍ້າຍເຂ້ົາມາຢູ່ໃນດິນດອນຕອນນ້ີພ້ອມ 
ດຽວກັນກັບບັນດາຊົນເຜ່ົາທ່ີປາກເວົ້າພາສາລາວ- 
ໄຕ. ສະນັ້ນຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ 
ວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜ່ົາຍວນຈຶ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍ 
ຄືກັນກັບຊົນເຜົ່າໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕ. ເຂົາເຈົ້າ 
ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະ ນັບຖືສາສະໜາພຸດ. ພ້ອມກັນ 
ນັ້ນກໍ່ຍັງເຊື່ອຖືຜີເຊັ່ນ: ຜີພໍ່, ຜີແມ່, ຜີປ່າ ແລະ ຜ ີ
ອື່ນໆ. ໝາຍຄວາມວ່າ:  ການເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງຂອງ 
ຈິດວິນຍານ, ຄວາມເຊື່ອເລື່ອງໄສຍະສາດ ແລະ ສິ່ງ 
ນອກເໜືອທຳມະຊາດ ທີ່ບັນພະບູລຸດໄດ້ກຳນົດໄວ້ 
ຍັງມີຢູ່ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຊົນເຜົ່ານີ້.
 ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມຂອງຊົນເຜ່ົາຍວນມີລັກ 
ສະນະຄືກັນກັບຂອງຊົນເຜົ່າ ລື້, ຊຶ່ງປະກອບມີຫຼາຍ 
ກົກເຫຼົ່າ, ຫຼາຍຕະກຸນ ແລະ ຫຼາຍຊັ້ນຄົນ. ເຂົາເຈົ້າຖ ື
ວ່າຄົນໃນຕະກຸນດຽວກັນ ແມ່ນສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກ 
ບັນພະບູລຸດດຽວກັນ, ເປັນຍາດພີ່ນ້ອງກັນ, ຕ້ອງມ ີ
ຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີຊ່ວຍເຫືຼອກັນໃນການດຳລົງ 
ຊີວິດປະຈຳວັນ. ສຳລັບລະບົບຄອບຄົວເລືອດເນື້ອ 
ເຊື້ອສາຍນັ້ນ ຊົນເຜົ່າ ຍວນ ມີຮີດຄອງທີ່ປະຕິບັດ 
ແບບຜົວດຽວເມຍດຽວ, ມີການສືບເຊື້ອສາຍທາງພໍ ່
ເປັນສຳຄັນ, ແຕ່ການດຳລົງຊີວິດຫຼັງຈາກແຕ່ງດອງ 
ນ້ັນແມ່ນທັງສອງຝ່າຍຄືຝ່າຍຊາຍ ແລະ ຝ່າຍຍິງເປັນ 
ຜູ້ຕົກລົງກັນ, ແຕ່ໂດຍທ່ົວໆໄປແລ້ວຜູ້ຊາຍໄປຢູ່ເຮືອນ 
ແມ່ຍິງກ່ອນແລ້ວຈິ່ງກັບມາຢູ່ເຮືອນນຳພ່ໍແມ່ຂອງຕົນ 
ຫຼື ອອກໄປຕ້ັງເຮືອນໃໝ່. ການເລືອກຄູ່ຄອງກ່ອນ 
ການແຕ່ງດອງນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບບ່າວ ແລະ ສາວ 

ຂ້ໍມູນໄດ້ມາຈາກປ້ຶມ 49 ເຜ່ົາ ຂອງກົມຊົນເຜ່ົາ



28 ລາວສ້າງຊາດ

ແລ້ວຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ ເພື່ອຈັດການສູ່ຂໍ, ແຕ່ພິເສດ 

ໃນສັງຄົມຂອງຊົນເຜົ່າ ຍວນ ນີ້ແມ່ນຝ່າຍຍິງເປັນຜູ້ 

ໄປສູ່ຂໍນຳຝ່າຍຊາຍ. ພາຍຫັຼງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນ

ດີນຳກັນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ແລ້ວຈຶ່ງກຳນົດມື້ແຕ່ງດອງ. 

ໃນປັດຈຸບັນໂຄງສ້າງສັງຄົມຂອງຊົນເຜົ່າ ຍວນ ເປັນ 

ລັກສະນະລະບົບຄອບຄົວດຽວ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນ 

ກັບໃນສະໄໝກ່ອນ ຊຶ່ງຈະເປັນລະບົບຄອບຄົວຂະ 

ຫຍາຍ. ຊົນເຜົ່າ ຍວນ ມັກຕ້ັງຖິ່ນຖານບ້ານຊ່ອງ ຢູ່ 

ຕາມເຂດທົ່ງພຽງ, ລຽບຕາມແຄມແມ່ນ້ຳລຳເຊ ທີ່ມ ີ

ເງ່ືອນໄຂສະດວກໃນການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ່ອນທ່ີມີເງ່ືອນໄຂໃນການເຮັດ

ນາ.

 ລັກສະນະເຮືອນຂອງຊົນເຜ່ົາ ຍວນ, ຕາມປະ 

ເພນີແລ້ວແມ່ນເຂົາເຈ້ົາຈະປຸກສ້າງເປັນແບບເຮືອນ

ຮ້ານ, ມີການຈັດລະບຽບການປະກອບສ້າງພາຍໃນ 

ເຮືອນຄ້າຍຄືກັນກັບຊົນເຜົ່າ ລື້. ການຈັດຫ້ອງແມ່ນ 

ອີງຕາມຈຳນວນສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວດ່ັງທ່ີໄດ້ກ່າວ 

ມາແລ້ວວ່າ: ຊົນເຜົ່າ ຍວນ ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ຄຽງ 

ຄູ່ກັບຄວາມເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງໄສຍະສາດ ຫຼື ຄວາມ 

ເຊື່ອໃນເລື່ອງຜີ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະມີຂໍ້ຫ້າມ ແລະ 

ການຄະລຳໃນເຮືອນຄື: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຫ້ອງນອນ 

ແລະ ນັ່ງເບາະຮອງນັ່ງຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮືອນ.

 ຮີດຄອງປະເພນີ ກ່ຽວກັບການເກີດລູກຂອງຊົນ 

ເຜົ່າ ຍວນ ແມ່ນເກີດຢູ່ໃນເຮືອນ, ເຊິ່ງມີແມ່ຍິງຈະເປັນ 

ແມ່ຂອງຕົນເອງ, ແມ່ຂອງຜົວ ຫຼື ແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ທີ່ມ ີ

ປະສົບການໃຫ້ການດູແລຊ່ວຍເຫຼືອ, ແຕ່ຖ້າກໍລະນ ີ

ເກີດຍາກກໍ່ຈະຫາໝໍດູ, ໝໍມໍໍມາເປົ່າ ແລະ ຮວາຍນ້ຳ 

ມົນໃຫ້ກິນ. ສະຖານທີ່ເກີດຢູ່ໃກ້ກັບເຕົາໄຟ ຫຼື ບໍລ ິ

ເວນຫ້ອງນອນຂອງຄູ່ຜົວເມຍນັ້ນເອງ. ພາຍຫຼັງເກີດ 

ແລ້ວ ກໍ່ຕັດສາຍແຫ່ດ້ວຍຕິວໄມ້ປ່ອງທີ່ຄົມແລ້ວເອົາ 

ໃສ່ບັ້ງໄມ້ໄປຫ້ອຍໄວ້ຢູ່ກົກໄມ້ນອກບ້ານ ຫຼື ເອົາໄປ 

ຝັງດິນ, ເອົາເດັກອາບນ້ຳອຸ່ນ ແລະ ຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງ 

ໄດ້ນ່ັງກຳຢູ່ໄຟໂດຍການກິນນ້ໍາຕ້ົມຢາພ້ືນເມືອງ 

ພ້ອມນີ້ຕ້ອງໄດ້ຄະລຳອາຫານປະເພດທີ່ເໝັ່ນ, ຄາວ 

ແລະ ມີລົດເຜັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

 ສຳລັບຮີດຄອງໃນກໍລະນີມີການຕາຍ, ສ່ວນ 

ຫຼາຍແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະມີພິທີ ຕາມສາສະໜາພຸດສົມ 

ທົບກັບປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ໂດຍ 

ສະເພາະແມ່ນການຄົບງັນຕ່າງໆໃຫ້ໄປຕາມຂັ້ນຕອນ 

ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະສົງສະການ ດ້ວຍການຈູດ ແລະ ຝັງ 

ເວັ້ນເສຍແຕ່ການຕາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າຕາຍຫຸງ ຫຼື  

ຕາຍບໍ່ດີນັ້ນກໍ່ຈະຮີບສົງສະການຢ່າງໄວວາ. ໂດຍບໍ່ 

ມີການຄົບງັນ, ຈາກນັ້ນເຈັດມື້ຈຶ່ງຈະເຮັດພິທີຢູ່ເຮືອນ. 

 ສຳລັບບຸນປະເພນີ ທີ່ສຳຄັນໃນປີໜຶ່ງໆຂອງເຂົາ 

ເຈົ້າແມ່ນຈະຕິດພັນກັບບຸນທາງສາສະໜາພຸດ. ຊົນ 

ເຜົ່າ ຍວນ ນອກຈາກຖືວັດວາອາຮາມເປັນສະ 

ຖານທີ່ສຳຄັນທາງສາສະໜາພຸດແລ້ວ, ຫໍເທວະດາ 

ເຮືອນ, ຫໍເທວະດາບ້ານ, ຫໍເທວະດາເມືອງ, ຫຼັກໃຈ 

ບ້ານເຫ່ົຼານ້ີລ້ວນແຕ່ເປັນສະຖານທ່ີສັກສິດທັງເປັນ 

ບ່ອນເຄົາລົບນັບຖືຂອງຄົນໃນບ້ານອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ 

ໃນແຕ່ລະປີເຂົາເຈົ້າກ່ໍຈະມີພິທີລ້ຽງຕາມຮີດຄອງ 

ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງສັກສິດເຫຼົ່ານັ້ນຊ່ວຍປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຊີ 

ວິດອິນຊີຂອງຄົນ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງ 

ຕ່າງໆ ໃຫ້ພົ້ນຈາກໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ມີຄວາມຢູ ່

ດີກິນດີໃນປີຕໍ່ໄປ. ໃນລະຫວ່າງການເຮັດພິທີກຳທາງ 

ການເກີດ, ການແຕ່ງດອງ, ການຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ ແລະ 

ພິທີກຳຕ່າງໆຈະແມ່ນທາງສາສະໜາ ຫຼື ພິທີທາງໄສ 

ຍະສາດນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງມີການຈັດບາສີສູ່ຂວັນ

ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເອກະລັກອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຊົນ

ເຜົ່າ ລາວ.

 ດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີກອນ 

ຂັບລຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກເຊັ່ນ: ຈ້ອຍຍວນ, ພ້ອມກັນ 

ນີ້ຍັງມີນິທານພື້ນເມືອງ, ມີຄຳພະຫຍາ, ຄຳສຸພາສິດ 

ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສ່ອງແສງເຖິງການຜະລິດ, ການພົວ 
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ພັນລະຫວ່າງບ່າວສາວ ແລະ ຄົນໃນສັງຄົມອີກດ້ວຍ. 
ສຳລັບເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍ 
ແລ້ວເຂົາເຈົ້າມັກຖັກແສ່ວ ແລະ ອອກແບບທີ່ເປັນ 
ເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ້ນ, 
ເສື້ອຂອງແມ່ຍິງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ວັດ
ທະນະທຳການແຕ່ງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ໂດຍທົ່ວໄປຈະບໍ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ 
ນອກຈາກໃນເວລາມີພິທີ ຫຼື ງານບຸນຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ.

 ການດຳເນີນວິຖີຊີວິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
 ຊົນເຜົ່າຍວນມີອາຊີບຕົ້ນຕໍ່ໃນການເຮັດນາ, ເຮັດ 
ໄຮ່ປູກເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດສວນປູກພືດຜັກ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບເປັນອາຫານ, ຮັບໃຊ້ພິທີກຳ 
ຕ່າງໆ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນແຮງງານໃນເວລາລາກແກ່.  
ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່ານີ້ມີມູນເຊື້ອໃນການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ, 
ຕໍ່າຫູກທໍ່ໄໝ, ຫຍິບປັກຖັກແສ່ວ ແລະ ຄ້າຂາຍເລັກ 
ນ້ອຍ.

ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ I  
ບໍ່ໄດ້ຢຸດພຽງພໍເທົ່ານັ້ນ; ອີງຕາມການສຳຫຼວດ 
ຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານທັງລາວ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດຍັງເຫັນວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງການ 
ບັນຈຸນ້ຳໃນອ່າງໂຕ່ງນັ້ນມີຫຼວງຫຼາຍ ຄືບັນຈຸໄດ້ 
7 ຕື້ແມັດກ້ອນ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນຳໃຊ້ນ້ຳໃນອ່າງ 
ໂຕ່ງມີ ບໍລິມາດພຽງແຕ່ 4 ຕື້ແມັດກ້ອນເທົ່ານັ້ນ. 
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນວ່າເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ  I ຍັງມີຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ້ທີ່ ໃຫຍ່ແລ້ວໃຫຍ່ອີກ ເພາະສະນັ້ນກໍຄືຕົວ 
ເຂ່ືອນດ່ັງກ່າວສາມາດຕິດຕ້ັງຫົວຈັກປ່ັນໄຟຟ້າ 
ໄດ້ຕື່ມອີກ 3 ຫົວ. ດ້ວຍເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍຄ ື
ດັ່ງກ່າວ, ພັກ-ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ມ ີ
ໂຄງການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັບ 2 ປະເທດຄື :  
ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອລົງທຶນກໍ່ ສ້າງ ແລະຕິດ 
ຕັ້ງເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າຫົວທີ 6, 7, 8, ປັດຈບັຸນ 

ນີ້, ໂຄງການດັ່ງກ່າວກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຄາດ 
ວ່າຮອດທ້າຍປີ 2018 ຈະສຳເລັດ. ໝາຍຄວາມ 
ວ່າ, ເວລານັ້ນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ຈະມີຫົວປັ່ນ 
ໄຟຟ້າເຖິງ 8 ຫົວ ແລະ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າ 
ໄດ້ເຖິງ 275 MW ຫຼື ເທົ່າກັບ 105 KWH. ເມື່ອ 
ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ I ໃນຄັ້ງ 
ນີ້, ແນ່ນອນວ່າເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນເຂື່ອນ 
ໄຟຟ້າໃຫຍ່ອັນດັບໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນເຂື່ອນ 
ທ່ີສາມາດສະໜອງພະລັງໄຟຟ້າອອກຮັບໃຊ້ສັງ 
ຄົມ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເປັນແຫຼ່ງ 
ສ້າງລາຍຮັບມະຫາສານເຂ້ົາໃນການປະກອບ 
ສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເປັນແສງສະຫວ່າງ 
ສ້າງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້ສັງຄົມລາວມີຄວາມສີວິ
ໄລ.
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 ເຫັດ ເປັນພືດຊັ້ນຕໍ່າທີ່ບໍ່ມີການສັງເຄາະແສງ 
ແລະ ບໍ່ມີການສ້າງສ່ວນທີ່ເປັນສີຂຽວ. ມັນເປັນສິ່ງ 
ມີຊີວິດ ທີ່ລວມມີທັງຈຳພວກເກີດຢູ່ເທິງສິ່ງເໜົ່າເປື່ອຍ 
(saprophytes); ທັງເກີດເທິງຕົ້ນພືດອື່ນ (cpiphy-
tes) ແລະ ເປັນພືດກາຝາກ. ຊາວບ້ານຂອງລາວ 
ຈັດເຫັດເປັນ 2 ປະເພດຄື: ເຫັດຂອນ (ແມ່ນປະເພດ 
ເຫັດ ທີ່ເກີດຕາມຂອນໄມ້ຕາຍ) ແລະ ເຫັດດິນ (ທີ່ 
ເກີດຕາມໜ້າດິນ). ການສຶກສາ ຈັດປະເພດຂອງ 
ເຫັດຕ່າງໆ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອ. ໃນປະເທດ 
ຈີນ ໄດ້ສຶກສາພົບວ່າ ມີ 375 ຊະນິດ ທີ່ເກີດໃນປ່າ  
ແລະ ບໍລິໂພກໄດ້. ໃນປະເທດໄທ ເພິ່ນໄດ້ຄົ້ນພົບ 
ເຫັດເຖິງ 120 ຊະນິດ ເຊິ່ງຈັດຢູ່ໃນ 89 ຕະກຸນ ແລະ 
39 ສະກຸນ. ເຫັດທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍແມ່ນເຫັດຢູ ່
ໃນສະກຸນເຫັດປວກ Termitomyces sp. ແລະ  
ພວກເຫັດແດງ Russula delica ເຊິ່ງຂາຍໃນຕະ 
ຫຼາດ ການສຶກສາເຫັດທີ່ດຳເນີນຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພົບເຫັນເຫັດທີ່ບໍໍລິໂພກໄດ້ 
30 ຊະນິດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 18 ຕະກຸນ ແລະ 11 ສະ 
ກຸນ. ການສຶກສາດັງກ່າວ ເປັນການສຶກສາເຫັດ ຈາກ 
ປ່າໂຄກ ແລະ ຊະນິດເຫັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ສະກຸນ 
Russulaceae.
 ເຫັດ, ນອກຈາກທີ່ເປັນອາຫານແລ້ວ ຫຼາຍຊະ 
ນິດຍັງໃຊ້ເປັນຢາໄດ້ ຫຼາຍປະເພດ. ເຫັດສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນ ເກັບເອົາຈາກປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ບໍລິໂພກ 
ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃນລະດູຝົນ ເຫັດຫຼາຍຊະ 
ນິດກໍຖືກເກັບ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມ ໃຫ ້
ແກ່ຫຼາຍຄອບຄົວ. ເຫັດ,ໃນຫຼາຍປະເທດໃນພາກ 
ພື້ນ ໄດ້ກາຍເປັນສິນຄ້າຂາອອກສ້າງຜົນປະໂຫຍດ 
ໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຜູ້ເກັບກູ້, ຜູ້ປຸງ 
ແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ທຳການຄ້າຂາຍ. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ເຫັດ 
ຫອມ ຫຼື ເຫັດຊີຕາເກະ ທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປ່າທຳ 
ມະຊາດ ຂອງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ສຳລັບເຫັດ 
ທຳມະຊາດ ຊະນິດອື່ນໆນັ້ນ ກໍໃຊ້ກິນເປັນອາຫານ 
ປະຈຳວັນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ທຳການປູກເຫັດ ທັງໃນ 

ເຂດພູດອຍ ແລະ ທົ່ງພຽງ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວ ມີ 
ລາຍຮັບມີປະມານ 100.000 ຄອບຄົວ ປູກເຫັດ 
ເຟືອງ (Volvariella volvacea) ໃນນັ້ນມີປະມານ 
300.000 ຄົນ ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ 
ຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງເຫັດທີ່ຜະລິດໄດ້ນັ້ນໄດ້ທຳ 
ການສົ່ງອອກ. ຫວຽດນາມ ຍັງສົ່ງເຫັດຫູໜູ ທີ່ໄດ ້
ຈາກທຳມະຊາດ  ການຜະລິດເຫັດຫູໜູຂາວ  ຊຶ່ງໃນ 
ນັ້ນ 3 ສ່ວນ ແມ່ນຖືກສົ່ງອອກ. ການຜະລິດທັງໝົດ 
ໃນໂລກ. ຈີນເປັນຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ທີ 2 ຂອງໂລກ 
ໃນນັ້ນ ມີການສົ່ງອອກເຫັດຫອມແຫ້ງ.
  ການນຳໃຊ້
 ມີເຫັດຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດກິນໄດ້ ແຕ່ວ່າມີຈຳ 
ນວນໜຶ່ງ ທີ່ເປັນເຫັດເບື່ອ ສະນັ້ນ ຕ້ອງມີຄວາມລະ 
ມັດລະວັງ ໃນການເກັບເຫັດມາບໍລິໂພກເອງ. ເຫັດ 
ຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດນຳມາຕາກ ຫຼື ດອງເຫຼົ້າ ເພື່ອ 
ໃຊ້ເປັນຢາ ແລະ ກໍມີເຫັດຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ນິຍົມກັນ 
ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນອາຫານປະເພດຕ່າງໆຂອງ 
ລາວ, ໃຊ້ເຮັດສະຫັຼດ, ແກງ, ເອາະຫຼາມ ທີ່ເປັນອາ 
ຫານຂອງ ຊາວຫຼວງພະບາງ, ຂົ້ວ ຫຼື ໜື້ງ. ເຫັດ ຖ ື
ວ່າເປັນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຍ້ອນມັນມີຄວາມ 
ອ່ອນນຸ້ມ, ຫອມ ແລະ ແຊບ.
 ຄຸນລັກສະນະ
 ເຫັດ ແມ່ນ ໝາກ ຫຼື ສ່ວນທີ່ຜະລິດສະປໍ ຂອງ 
ຕົວເຊື້ອລາ ສ່ວນທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າດິນ ຊຶ່ງມີກ້ານທີ່ອາດມີ  
ຫືຼ ບໍ່ມີ ວົງແຫວນ, ມີໝວກ ພ້ອມດ້ວຍຮາກ (mycelium)  
ທີ່ປະກອບຂຶ້ນຈາກຕາໜ່າງຂອງເສັ້ນໄຍ (hyphae) 
ທີ່ຢູ່ໃນພື້ນດິນ (ຫຼື ຢູ່ກ້ອງເປືອກໄມ້, ໄມ້ໂດກ ຫຼື ໃບ 
ໄມ້). ເຫັດມີຂະໜາດຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ 0.5 ຊຕມ ຫາ 30 
ຊຕມ ແລະ ມີຫຼາຍສີຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ: ສີຂາວ, ສີເຫຼືອງ, 
ສີບົວ, ສີແດງ, ແດງຊ້ຳ ແລະ ສີດຳ.
 ການກະຈາຍ ແລະ ລະບົບນິເວດ
 ເຫັດ ພົບເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍປະເພດຖິ່ນອາໃສ ແລະ
ພົບໄດ້ເກືອບທຸກບ່ອນໃນປະເທດລາວ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍ 
ນັ້ນ ມັກພົບເຫັນໃນປ່າໂຄກ, ປ່າປະສົມ ແລະ ປ່າ 
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ຂ້ໍມູນຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ
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ໄມ້ກໍ່. ມີເຫັດທີ່ກິນໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເຮັດບົດບາດ 
ໃນການຊ່ວຍຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັນອາໃສຢູ່ ດຶງດູດເອົາສານ 
ອາຫານຟົດຟໍຣັສ ໂດຍທີ່ຮາກບໍ່ຢັ່ງຜະໜັງຈຸລັງ ຂອງ 
ຕົ້ນເຈົ້າພາບ.
 ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ
 ເຫັດ ບັນຈຸມີ ໂປຣຕິນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ມີທາດ 
ນ້ຳມັນ, ກາກບອນ, ວິຕາມິນ B1 ແລະ B2, ວິຕາມິນ 
A (ສະເພາະໃນເຫັດທີ່ມີສີເຫືຼອງ), ວິຕາມິນ C (ຂ້ອນ 
ຂ້າງຕໍ່າ). ທຸກຊະນິດເຫັດມີທາດເຫຼັກຕໍ່າ.
 ການເກັບກູ້
 ຢູ່ໃນປ່າທຳມະຊາດ ສາມາດຫາເຫັດໄດ້ຕະ 
ຫຼອດປີ ແຕ່ມີບາງຊະນິດ ກໍ່ໄດ້ນຳມາປູກຢູ່ໃນບ້ານ. 
ການເກບັເຫດັໃນປາ່ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ແມຍິ່ງ ເຊິ່ງເປນັ 
ທັງຜູ້ໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ຫຼື ຂາຍໃຫ້ແມ່ຄ້າຍ່ອຍ. 
ຊາວບ້ານຮູ້ໄດ້ດີວ່າ ເຫັດຊະນິດໃດກິນໄດ້ ແລະ ຊະ 
ນິດໃດເບື່ອ ໂດຍການສັງເກດ ເບິ່ງຮອຍແມງໄມ້ກັດ 
ຖ້າແມງໄມ້ກິນໄດ້ຄົນກໍກິນໄດ້. ເຫັດເບື່ອ ແມ່ນສັງ 
ເກດຈາກການລອກໜັງຂອງໝວກ (ດອກ) ຄືຈະບໍ່
ສາມາດລອກເປັນເສັ້ນຕໍ່ກັນໄດ້ເຖິງຈອມ ຫຼື ດ້ວຍ 
ການສັງເກດເບິ່ງວົງແຫວນຢູ່ກ້ານ ຖ້າເປັນເຫັດເບື່ອ 
ວົງແຫວນຈະຢູ່ຕິດກັບໝວກ. ເຫັດທີ່ເກີດຈາກຂີ້ມ້າ 
ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນເຫັດເບື່ອ.
 ຜົນຜະລິດ, ຄວາມດົກໜາ
 ເຫັດທຳມະຊາດ ເກີດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດ ູ
ຝົນ ໂດຍສະເພາະ ໃນປ່າໂຄກ ແລະ ປ່າເຫຼົ່າອ່ອນ. 
ຄອບຄົວໜຶ່ງ ສາມາດເກັບເຫັດໄດ້ 10-20 ກິໂລ/ລະ 
ດູການ (ປະມານ 15 ວັນ/ປີ)  ຈາກຫຼາຍປະເພດປ່າ.
ຢູ່ພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດລາວ ມີຫຼາຍຄອບຄົວສາ 
ມາດເກັບເຫັດໄດ້ເຖິງ 100ກິໂລ/ປີ ຈາກທົ່ງພຽງ, ປ່າ 
ດົງດິບ, ຕາມເປິ້ນພູ ແລະ ປ່າປະສົມ ແລະ ສາມາດ 
ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ເຖິງ 2-4% 
ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ ທີ່ບໍ່ລວມລາຍຮັບຈາກເຂົ້າ.
 ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
 ທຸກຄົນມີຄວາມສາມາດໄປເກັບເຫັດໄດ້ໃນປ່າ 
ທຳມະຊາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບການ 

ຄຸ້ມຄອງທີ່ຊັດເຈນ.
 ຄວາມຍືນນານ
 ການເກັບເຫັດບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາ ຫຼື ຄວາມ 
ເສຍຫາຍ ແລະ ສະປໍຂອງມັນກໍສາມາດແຜ່ພັນໄດ ້
ງ່າຍ.
 ສະຖານະພາບເຊີງອະນຸລັກ
 ສະຖານະພາບຂອງມັນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖານະ 
ພາບຂອງປະເພດປ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປ່າໂຄກ 
ແລະ ປ່າໄມ້ກໍ່ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ເຫັດແດງ (Russula 
repida) ເກີດໃນປ່າກໍ່ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເຫັດປວກເກີດ 
ຢູ່ໃກ້ກັບໂພນປວກ; ເຫັດບົດ ແລະ ເຫັດຂາວມັກເກີດ 
ຢູ່ຕາມຂອນໄມ້ໃນປ່າຕະກຸນໄມ້ຍາງ ສະນັ້ນ ການ 
ອະນຸລັກປະເພດປ່າ ແລະ ຊະນິດໄມ້ດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຈະ
ເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ມີເຫັດໄດ້ຕະຫຼອດໄປ.
 ການປຸງແຕ່ງ
 ເຫັດ ສ່ວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດກິນດິບໄດ້ ນອກຈາກ 
ເຫັດບົດ, ເຫັດຫູໜູ ແລະ ເຫັດເຜາະ ແຕ່ເຖິງວ່າກິນ 
ດິບໄດ້ ກໍ່ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ກິນ. ການປຸງແຕ່ງເຫັດ ແມ່ນ 
ຜ່ານຂະບວນການຂົ້ວ, ປີ້ງ ຫຼື ໜື້ງແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວ ກໍ່ 
ສາມາດເອຶືອບເກືອໄວ້ກັບນ້ຳມວກ. ບາງຊະນິດສາ 
ມາດຕາກແຫ້່ງ ແລະ ສາມາດຮັກສາໄວ້ກິນດົນໄດ້. 
ເຫັດເພັກ ຫຼື ເຫັດຫວາຍ (Trichostoma sp) ສາ 
ມາດດອງເຫຼົ້າ ແລະ ໃຊ້ເປັນຢາ. ເມື່ອຕົ້ມ ຫຼື ແກງ 
ເຫັດ ໃຫ້ໃສ່ເຂົ້າສານນຳ ຖ້າເຫັນວ່າ ເຂົ້ານັ້ນປ່ຽນສ ີ
ເປັນສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີແດງ ສະແດງວ່າ ເຫັດນັ້ນເປັນ 
ເຫັດເບື່ອ.
 ມາດຖານຄຸນນະພາບ
 ເຫັດອ່ອນ ຖືວ່າເປັນເຫັດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຖ້າ 
ເຫັດແກ່ລົດຊາດ ແລະ ຄວາມຫອມ ຈະຫຼຸດລົງພ້ອມ 
ທັງຍາກໃນການລ້າງ ແລະ ອານາໄມ.
 ການຕະຫຼາດ
 ເຫັດ ສາມາດພົບເຫັນໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງ 
ຂາຍກັນ ແລະ ເປັນລາຍຮັບ ບາງຊະນິດເຫັດ ເຊັ່ນ 
ເຫັດແດງ ຖືກສົ່ງອອກໄປຂາຍທີ່ປະເທດຈີນ, ເຫັດ 
ຫວາຍ ແລະ ເຫັດແປກທີ່ໄດ້ຈາກປ່າແປກ ແຂວງ 
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ຊຽງຂວາງ ໄດ້ສົ່ງຂາຍໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
 ຄວາມສົດໃສດ້ານຕະຫຼາດ
 ປະເທດລາວຍັງມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍເພາະວ່າ ການ 
ຜະລິດເຫັດນີ້ ຈະບໍ່ມີຄວາມພຽງພໍຈັກເທື່ອ. ການຄຸ້ມ 
ຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກເຫັດຫຼາຍຊະນິດ 
ສາມາດເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບເສີມ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້.
 ການຂະຫຍາຍພັນ
 ຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ໄດ້ມີຂະບວນ 
ການປູກເຫັດ ເຊັ່ນ: ເຫັດນາງໂລມ, ເຫັດນາງຟ້າ, 
ເຫັດຂາວ, ເຫັດເຟືອງ ແລະ ເຫັດບົດ. ອຸປະກອນໃຊ ້
ເຂົ້າໃນການປູກເຫັດ ມີ: ຂີ້ເລື່ອຍ, ເຂົ້າປຽນ, ແຮ່ຢິບ 
ຊຳ, ຖົງຢາງ, ເຊື້ອເຫັດ, ເຫຼົ້າ, ຍອງຝ້າຍ ແລະ ໂຖ.  
ຂະໜາດຂອງເຮືອນເພາະຊຳ ແມ່ນອີງຕາມຈຳນວນ 
ຖົງເພາະຊຳທີ່ຕ້ອງການ ຕົວຢ່າງ ຫ້ອງ 4x4 ແມັດ 
ສາມາດບັນຈຸໄດ້ 500 ຖົງ. ເຮືອນເພາະຊຳສາມາດ 

ເຮັດໄດ້ດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ທຳມະດາ. ຂີ້ເລື່ອຍຕ້ອງໄດ້ຮ່ອນ 
ກ່ອນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຂີ້ຝຸ່ນ, ເຂົ້າປ່ຽນ ແລະ ແຮ່ຢິບຊຳ 
ຈະຖືກນຳມາປະສົມກັບຂີ້ເລື່ອຍທີ່ສະອາດ ແລະ ພົມ 
ດ້ວຍນ້ຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງເອົາສ່ວນປະສົມທັງໝົດນັ້ນ 
ມາຍັດໃສ່ຖົງໃຫ້ແໜ້ນ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ລົມຕິດຄ້າງ 
ຢູ່ໃນຖົງ ແຕ່ລະຖົງມີນ້ຳໜັກ ປະມານ 1 ກິໂລ ແລ້ວ 
ນຳໄປໜື້ງ ປະມານ 3-4 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ໃນປຸຍທີ່ບັນຈ ຸ
ໄດ້ປະມານ 100-120 ຖົງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍເຊື້ອ 
ເຫັດໃສ່ແຕ່ລະຖົງດ້ວຍມື ແຕ່ວ່າມືນັ້ນຕ້ອງໄດ້ລ້າງ 
ສະອາດດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ເຫຼົ້າ. ແຕ່ລະຖົງຈະປ່ອຍເຊື້ອ 
ເຫັດໃສ່ 15-20 ຈຸດ ແລ້ວປິດ ແລະ ຕັ້ງໄວ້ໃນຫ້ອງ  
ໃຫ້ຊື່. ຖົງເພາະເຫັດຈະຖືກຫົດນ້ຳ ຢ່າງສະໝໍ່າສະ 
ເໝີ ແລະ ຈະຖືກເປີດອອກຫຼັງຈາກ 1 ອາທິດ. ເຫັດ 
ຈະປົ່ງ ແລະ ເກັບໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2-4 ອາທິດ.

ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ໝອກ ຍົກສູງບົດບາດເປັນຄັນທຸງໃນການເຕົ້າໂຮມ
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ບ້ານທີ່ຍັງທຸກຍາກຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 3 ບ້ານ, ຈາກ 
253 ຄອບຄົວຍັງເຫຼືອ 196 ຄອບຄົວກວມເອົາ 
9.36%, ມີຄອບຄົວພັດທະນາ 1.506 ຄອບຄົວ 
ກວມ 72%, ບັນດາຜົນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ ້
ໜ່ວຍພັກຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ 
ໝອກກາຍເປັນໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບ 
ດ້ານໄດ້ຫຼາຍສະໄໝ.
  ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ໝອກ 
ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບທິດທາງແຜນການຂອງ 
ຄະນະກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ຍັງ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອເຕົ້າໂຮມ 

ຄວາມສາມັກຄີປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມ ີ
ຄວາມໜັກແໜ້ນ ທາງດ້ານການເມືອງ, ທາງດ້ານ 
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສືບຕໍ່ປັບ 
ປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂອງອົງການແນວລາວ 
ສ້າງຊາດຂັ້ນບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ເພື່ອ 
ເປັນຄັນທຸງເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປຸກລະ 
ດົມປະຊາຊົນຜະລິດເປັນສິນຄ້າແກ້ໄຂຄວາມ 
ທຸກຍາກ ຕາມທ່າແຮງຢູ່ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອ 
ແນໃສເຮັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດ 
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
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 ການນຳໃຊ້
  ຫົວກອຍ ໄດ້ນຳໃຊ້ເປັນອາຫານທົດແທນເຂົ້າ 
ໃນຊ່ວງທີ່ອຶດເຂົ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ກ່ອນຈະບໍລ ິ
ໂພກໄດ້ ກໍຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດສານເບື່ອອອກກ່ອນ ເພາະ 
ກອຍດິບ ປ່ຽງຂະໜາດເທົ່າກັບໝາກແອັບເປິນ ສາ 
ມາດທຳລາຍລະບົບປະສາດສ່ວນກາງໄດ້ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບພໍທີ່ຈະຂ້າຊີວິດຄົນເຮົາໄດ້ ພາຍໃນ 
6 ຊົ່ວໂມງ. ກອຍໄດ້ຖືກໃຊ້ເຮັດຂອງຫວານກິນກັບ 
ເຂົ້າໜຽວ ແລະ ກໍຍັງມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບ 
ການປຸງແຕ່ງເປັນຢາປົວພະຍາດ. ມັນມັກຖືກນຳໃຊ ້
ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວບາດແຜຕາມຜິວໜັງ ຫຼື ອາການ 
ຄັນ ແລະ ເຈັບປວດຕາມຂໍ້. ຢູ່ໃນປະເທດໄທເພິ່ນ
ນຳໃຊ້ກອຍຝານບາງໆເພ່ືອລົດຜ່ອນອາການກ້າມ 
ເນື້ອທ້ອງປັ້ນ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດບາດແຜ. ສານ 
ຜິດຂອງກອຍ ຖືກໃຊ້ເປັນສານທາຫົວຫອກ ແລະ 
ເບື່ອປາ. ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ ເພິ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ສຳລັບ 
ເບື່ອເສືອ ດ້ວຍການເອົາໄປເຊື່ອງຊ້ອນໄວ້ໃນຊາກ
ສັດທີ່ເສືອກິນ. ທີ່ມາເລເຊຍກອຍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນ 
ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ນອກຈາກນີ້ກອຍກໍຍັງມີຄຸນສົມ 
ບັດໃນການປ້ອງກັນບົ້ງແມງອີກດ້ວຍ.
 ຄຸນລັກສະນະຂອງພືດ
  ກອຍເປັນພືດເຄືອຢືນຕົ້ນ ຍາວປະມານ 2 ມ 
ທີ່ກ້ຽວໄປທາງຊ້າຍມື, ມີໜາມແຂງ ແລະ ມີລະບົບ 
ຮາກຝອຍ ໂດຍຈຳນວນໜຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນ 
ເປັນຫົວມົນນ້ອຍໆ ເວລາຍັງອອ່ນແລ້ວຍາວຢຽດອອກ 
ເວລາຫົວແກ່ຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຍັງຄົງຮູບຮ່າງລັກສະນະຂ້ອນ 
ຂ້າງມົນເໝືອນເດີມ ແລະ ສາມາດເຕີບໂຕເຖິງຂະ 
ໜາດໜ້າຕັດ ປະມານ 30 ຊຕມ ແລະ ມີນ້ຳໜັກປະ 
ມານ 35 ກລ. ຫົວກອຍມີສີນ້ຳຕານ ແລະ ມີຮາກ
ຝອຍເສ້ັນນ້ອຍໆສີເຟືອງຫາສີມ່ົນອ່ອນໆຈັບຕາມ 
ຜິວດ້ານນອກ. ຫົວກອຍດິບທີ່ບັນຈຸມີທາດເບື່ອ ມີ 

ເນື້ອຂ້າງໃນເປັນສີຂາວຫາສີເຫືຼອງອ່ອນໆ. ເຄືອມ ີ
ຂະໜາດໜ້າຕັດປະມານ 9 ມມ; ມີໜາມ ແລະ ມີສ ີ
ຂຽວຫາສີເຟືອງ. ໃບຂະໜາດ 30 x 28 ຊຕມ ປະ 
ກອບດ້ວຍ 3 ໃບນ້ອຍມີໜາມອ່ອນຕາມກ້ານໃບ ແລະ 
ເຊັນໃບດ້ານຫຼັງ ພ້ອມມີຂົນຕາມກ້ອງໃບ. ພົ້ວດອກ 
ຜູ້ຍາວປະມານ 50 ຊຕມ ກົ່ງລົງທາງລຸ່ມ ມີດອກສ ີ
ເຫືຼອງຫາສີນ້ຳຕານອ່ອນຫຸ້ມດ້ວຍຂົນອ່ອນໆສີຂາວ 
ສຳລັບພົ້ວດອກແມ່ເປັນດອກດ່ຽວ. ໝາກເປັນໝາກ 
ແຄັບຊູນ (capsule) ສີນ້ຳເຜີ້ງ ມີປີກມີຂະໜາດປະ 
ມານ 40-60 ມມ x 10-12 ມມ ແລະ ແກ່ນກໍມີປີກ 
ຄືກັນ. ໃນອິນດູຈີນພົບວ່າມີທັງໝົດ 4 ສາຍພັນຂອງ 
ກອຍເຊັ່ນ: ສາຍພັນ mollissima, scaphoides, 
hispida ແລະ dalmona. ໃນເຂດອິນດູຈີນນີ້ມີປະ 
ມານ 12 - 15 ຊະນິດກອຍ ທີ່ເກີດໃນທຳມະຊາດ 
ແລະ ໃນນີ້ມີ Dioscorea alata L. (ມັນພ້າວຂາວ) 
ແລະ D. bulbifera L. (ມັນເປົ້າ) ທີ່ໄດ້ນຳມາປູກເປັນ 
ພືດສວນ.
 ການກະຈາຍ ແລະ ລະບົບນິເວດ
  ກອຍຈະບໍ່ມີໃບເວລາເກີດດອກ ແລະ ອອກ 
ໝາກໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ. ກອຍມີການກະຈາຍ ແຕ ່
ປະເທດອິນເດຍ, ບູຖານ ແລະ ຈີນ ເຖິງ ມາເລເຊຍ 
ແລະ ປາປົວນິວກີເນຍ. ສຳລັບຢູ່ລາວມັນເກີດຢູ່ທົ່ວ 
ໄປຢູ່ຕາມທຳມະຊາດໃນເຂດປ່າດົງດິບເຂດຕໍ່າ ແລະ 
ປ່າອ່ອນລຸ້ນ 2 ຕາມບ່ອນທີ່ມີໄມ້ປ່ອງ. ມັນມາສາດ 
ເກີດໄດ້ດີໃນເງື່ອນໄຂສະພາບທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ໃນ 
ທຸກປະເພດດິນ ແຕ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີທີ່ສຸດ ໃນ 
ສະພາບດິນຕົມປົນໜຽວຊື້ນໃຕ້ຮົ່ມ ແລະ ຕາມແຄມ 
ຫ້ວຍຮ່ອງ.
 ສ່ວນປະກອບສຳຄັນ
  ມີທາດເບື່ອ ອານກາລອຍ ໄດອົດສະກໍຣິນ 
(alkaloid dioscorine) ແລະ ທາດແປ້ງ.
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 ການເກັບກ່ຽວ
  ການເກັບຫົວກອຍ ຈະເລີ່ມເມື່ອສັງເກດເຫັນ 
ວ່າເຄືອຂອງມັນເລີ່ມຫ່ຽວ. ຫົວກອຍຈະບໍ່ຢູ່ເລິກຈາກ 
ໜ້າດິນພໍເທົ່າໃດ ແລະ ສາມາດຂຸດເອົາ ດ້ວຍເຄື່ອງ 
ມືພື້ນບ້ານເຊັ່ນ: ສຽມ ຫຼື ຊວ້ານກໍໄດ້.
 ຜົນຜະລິດ, ຄວາມດົກໜາ
  ຫົວກອຍຫົວໜຶ່ງຈະມີນ້ຳໜັກເຖິງ 16 ກລ ແຕ ່
ຖ້າໄລ່ລວມກັນໝົດທຸກຫົວໃນເຄືອ ຈະໜັກເຖິງ 35 
ກລ ແລະ ໃນໜຶ່ງເຮັກຕາສາມາດຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດ 
ໄດ້ເຖິງ 20 ໂຕນ.
 ສະຖານະພາບເຊີງອະນຸລັກ
  ກອຍ ໄດ້ຖືກບັນຈຸໄວ້ໃນລາຍຊື່ຂອງພືດທີ່ 
ຖືກຄຸກຄາມ ໂດຍ IUCN.
 ການປຸງແຕ່ງ
  ຫົວກອຍ ຈະຖືກປອກເປືອກ ແລະ ຝານ 
ບາງໆ ແລ້ວນຳມາແຊ່ນ້ຳເກືອໄວ້ ປະມານ 24 ຊົ່ວ 
ໂມງ ຈາກນັ້ນຄັ້ນ ແລະ ລ້າງປ່ຽນນ້ຳຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລ້ວ 
ແຊ່ນ້ຳໄວ້ອີກ 24 ຊົ່ວໂມງ. ເຮັດແບບນີ້ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳ 
ອີກເຖິງ 8 ເທື່ອຈົນກວ່າເຮົາຈະໝັ້ນໃຈວ່າສານເບື່ອ 
ໄດ້ຖືກລ້າງອອກໝົດແລ້ວ. ໃນວິທີການທົດສອບວ່າ 
ສານພິດໝົດ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ໃຫ້ນຳເອົາຝານກອຍມາປີ້ງ 
ໄຟແລ້ວຫຍ້ຳກິນລອງເບິ່ງ ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຜົນກະ 
ທົບຂອງມັນ. ການລ້າງກອຍອີກວິທີໜຶ່ງ ກໍຄືການແຊ ່

ຝານກອຍໃນນ້ຳລ້າໆ 3 ວັນ ແລ້ວນຳມາແຊ່ນ້ຳເກື່ອ 
ອີກ 3 ວັນ ກໍໃຊ້ການໄດ້ເໝືອນກັນ. ການເຮັດກອຍ 
ຫວານ ລວມມີການໜື້ງຝານກອຍທີ່ລ້າງສານເບື່ອ 
ອອກແລ້ວ ຈາກນັ້ນ ນຳໄປປະສົມກັບນ້ຳຕານ ແລະ 
ໝາກພ້າວຂູດ.
 ການຕະຫຼາດ
  ມີການຊື້ຂາຍກັນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ຍັງບໍ່
ທັນມີຢູ່ໃນລະດັບຕະຫຼາດສາກົນ.
 ຄວາມສົດໃສດ້ານຕະຫຼາດ
  ຍ້ອນກອຍມີສານເບ່ືອທຳມະຊາດບັນຈຸຢູ່ 
ແລະ ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີເຜືອກມັນປະເພດອື່ນໆຫຼາຍ ຈຶ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຂອງກອຍບໍ່ສົດໃສ.
 ການຂະຫຍາຍພັນ
  ກອຍມີການຂະຫຍາຍພັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ 
ຈາກຊິ້ນສ່ວນຂອງຫົວມັນ ຫຼື ຈາກຄໍຮາກ/ເຫງົ້າຕິດ 
ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຂວັນຫົວ. ການປູກຈະເລີ່ມໃນຕົ້ນ 
ລະດູຝົນ ແລະ ສາມາດເກັບກ່ຽວຫົວໄດ້ ພາຍຫຼັງທີ່ 
ປູກໄດ້ 12-18 ເດືອນ. ນອກຈາກນີ້ກອຍກໍສາມາດ 
ປູກດ້ວຍແກ່ນໄດ້ເໝືອນກັນ. ຢູ່ປະເທດ ຟີລິບປິນ  
ເພິ່ນໄດ້ພັດທະນາວິທີການລ້າງສານເບື່ອອອກຈາກ 
ກອຍໄດ້ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ສຳລັບເປັນທາງເລືອກໃນ 
ການປູກທົດແທນເພື່ອສະບຽງຕ້ານໄພອຶດຫີວ.
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 - ບ້ານນາຍາງແມ່ນບ້ານໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 8 ບ້ານ 
ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບ້ານ ນ້ຳກຽງ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະ 
ຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທັງແມ່ນບ້ານໜຶ່ງຈຳນວນ 54 
ບ້ານ ຂອງເມືອງນາຊາຍທອງ. ຫ່າງຈາກເລກທີ 13 
ເໝືອ ປະມານ 4 ກມ.
  ທິດເໜືອຕິດກັບເຂດບ້ານ ອີ່ໄລ ແລະ ບ້ານ 
ສີສະຫວາດ; ທິດໃຕ້ຕິດກັບເຂດແດນບ້ານ ນາຊອນ 
ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເຂດແດນບ້ານ ໜອງຄັນຄູ, 
ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເຂດແດນປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ພູພະນັງ.
 - ບ້ານນາຍາງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 
1889 ເບື້ອງຕົ້ນສະໄໝປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ມີການເລົ່າຕໍ່
ປາກສືບທອດກັນມາວ່າຊາວບ້ານ ນາຍາງ ໄດ້ຍົກ 
ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຈາກເຂດຍອດນ້ຳໂມ້, ເມືອງໝອກ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ປີ 1872 ໃນເວລານັ້ນມີພຽງ 
9 ຄອບຄົວ ພົນລະເມືອງ 25 ຄົນ ເປັນຍິງ 11 ຄົນ. 
ຜູ້ນຳພາສ້າງຕັ້ງບ້ານທຳອິດຊື່ ທ່ານ ຈັນເພັງ ຫຼື ວ່າ 
ພໍ່ຕູ້ຈັນສີ, ທຳອິດພາກັນມາຕັ້ງບ້ານ ເຮືອນ ຢູ່ບ້ານ 
ທ່ານາ, ເມືອງສັງທອງ ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຍົກຍ້າຍມາຕັ້ງ 
ບ້ານເຮືອນຢູ່ບ້ານ ນາຊອນ ຕໍ່ມາຈຶ່ງມາຕັ້ງເຮືອນຢູ ່
ບໍລິເວນຫ້ວຍຊົ້ວສະຫັຼບຊັບຊ້ອນໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ຍາງ 
ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ບ້ານນາຍາງ ຕາມ ແຜນທີ່ການປົກຄອງຂອງ 
ຝລັ່ງ ເອີ້ນວ່າ ບ້ານ ນາໃຕ້. ມາຮອດປະຈຸບັນ ບ້ານ 
ນາຍາງ ມີອາຍຸ 127 ປີ.

 - ບ້ານ ນາຍາງ ກໍ່ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງເຊິ່ງນອນຢູ່ຂົງ 
ເຂດການປົກຄອງຂອງພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ 
ແລະ ແບບໃໝ່; ປະຊາຊົນບ້ານ ນາຍາງ ກໍ່ຄືກັນກັບ 
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວເມືອງນາຊາຍທອງ ໄດ້ຮັບ 
ຄວາມທຸກຍາກລຳບາກກາກກຳຈາກການກົດຂີ່ຂູດ 
ຮີດຂອງຈັກກະພັດຕ່າງດ້າວນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1893  
ເປັນຕົ້ນມາ. ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນໂດດເດັ່ນ 
ພິລະອາດຫານຕໍ່ສູ້ບໍ່ ຍອມຈຳນົນ ຂອງປະຊາຊົນ 
ບ້ານ ນາຍາງ ວິລະຊົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້ບັນດາ 
ທ່ານຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງປະຫວັດການເຄື່ອນ 
ໄຫວຂອງຊາວບ້ານ ນາຍາງຕິດພັນກັບພາລະກິດປົດ 
ປ່ອຍປະເທດຊາດປະຊາທິປະໄຕແຕ່ລະຍຸກແຕ່ລະ 
ຮຸ່ນມີຄືແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາຍງານການເຄື່ອນ 
ໄຫວໂດຍສັງເຂບ ດັ່ງນີ້
 1/. ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດຊາດແຕ່ປີ 1945-
1954 (ລຸ້ນທີໜຶ່ງ)
 - ພວກເຮົາຮັບຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1893 
ເປັນຕົ້ນມາ ພວກເຮົາໄດ້ຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ 
ຈັກກະພັດຝລັ່ງ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າໄດ້ຕົກລົງຂ້ອຍ 
ຂ້າມ້າຕ່າງ ຂອງຈັກກະພັດຕ່າງດ້າວ ມີຄວາມທຸກ 
ຍາກລຳບາກສຸດແສນຈະພັນລະນາໄດ້. ແຕ່ກໍ່ຍ້ອນ 
ການນຳພາອັນປີຊາສາມາດຂອງພັກຄອມມູນິດອິນ 
ດູຈີນ ໃນເມື່ອກ່ອນ  ເຊິ່ງແມ່ນປະທານໂຮ່ຈີ່ມິນ ເປັນ 
ຜູ້ນຳພາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ໄດ້ມີອາສາສະ 
ໝັກ ອ້າຍນ້ອງຫວຽດນາມຈຳນວນສາມທ່ານຄື: ອົງ 
ມິນ, ອົງຫຼຽນ ແລະ ອົງສົມ, ສົມທົບໃສ່ພະນັກງານອິດ 
ສະຫຼະສີ່ທ່ານຄື: ທ່ານ ຈານວັນ, ຈານ ສະແຫວງ, 
ທ່ານ ທິດມ່ວນ ສາວຈັນທະລາ, ທ່ານ ທິດຕົ້ນ ໄດ້ 
ມາຂົນຂວາຍປຸກລະດົມຊາວບ້ານ ນາຍາງ ໃຫ້ເຫັນ 
ໄດ້ເຖິງເສ້ັນທາງເພ່ືອປົດປ່ອຍຕົນເອງອອກຈາກ 
ການກົດຂີ່ຂູດຮດີ          ອັນແສນລຳບາກກາກກຳຂອງຈກັ 
ກະພັດຕ່າງດ້າວ ພ້ອມດ້ວຍລູກແລ້ງຕີນມື ຂອງພວກ 
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ເຂົາ, ການປຸກລະດົມໃນເວລານັ້ນແມ່ນເຮັດແບບ 
ປິດລັບເຂົ້າຫາບຸກຄົນຢູ່ຕາມຖຽງໄຮ່, ຖຽງນາ ເພື່ອ 
ປຸກລະດົມຈິດໃຈອັນຮັກຊາດ ຕ້ານຈັກກະພັດ ແລະ 
ລູກແຫຼ້ງຕີນມື ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະຕິວັດ ເວລາ 
ນັ້ນເພິ່ນສາມາດປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໄດ້ອີກສີ່ທ່ານ 
ຄື: ທ່ານ ທິດທັນ, ທ່ານ ຈານ ທອງມີ ວົງເດືອນ, ທ່ານ 
ແພງ ແລະ ທ່ານ ຄຳໃສ. ສັງລວມແລ້ວ ຮຸ່ນທຳອິດ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຂົນຂວາຍປະ 
ຊາຊົນ ບ້ານ ນາຍາງ ໃນເວລານັ້ນມີ 11 ທ່ານ ຍ້ອນ 
ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ປຸກລະດົມພະນັກງານແກ່ນ 
ສານການປະຕິວັດຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍທັງມີໄຫວພິບ 
ບໍ່ເສຍລັບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນ 
ບ້ານ ນາຍາງ ແລະ ບ້ານໃກ້ຄຽງເລີ່ມໆເຂົ້າໃຈເຖິງ 
ແນວທາງການປະຕິວັດເຊື່ອໝັ້ນຝ່າຍກຳລັງຮັກຊາດ 
ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນສັດຕູນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດດ້ວຍວິທີຮັກສາຄວາມ 
ລັບ, ສົ່ງຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດຕູໃຫ້ກຳລັງ 
ກອງທັບລາວອິດສະຫຼະຮັບຊາບ, ໃນຊ່ວງເວລານີ້ກຳ 
ລັງກອງທັບລາວອິດສະຫຼະໄດ້ເລີ່ມມີເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງ 
ຕົນເອງຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດບ້ານ ນາຍາງ ເປັນຕົ້ນ: ສຳ 
ນັກຊຳ ຫຼື ສຳນັກກາງ, ສຳນັກປ່າຕາວ, ສຳນັກຫ້ວຍ 
ຖ້ຳແມ່ເບົ້າ, ສຳນັກຫ້ວຍແກ້ງເຕົ່າ, ສຳນັກຄ້າງພູ ຫຼື 
ສຳນັກຍິງຍົນ, ສຳນັກປາຫ້ວຍຊາຍ, ສຳນັກຮ່ອງຕູບ 
ສັງກະສີ, ສຳນັກດານກວ້າງຖ້ຳກົກໄຮ, ສຳນັກຖ້ຳ 
ປູນແຕ້ມ, ສຳນັກດານບວກຫີນ, ສຳນັກທັບສຽດອ້າຍ 
ຂຽນ, ສຳນັກຖ້ຳຂີ້ຊ້າງ ແລະ ຖ້ຳອື່ນໆອີກຫຼາຍແຫ່ງ.
 2/. ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດລຸ້ນທີສອງປີ 1955-
1962.
 - ກອງຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຊຶ່ງສັງກັດຢູ່ຕາມສຳ 
ນັກງານຕ່າງໆໄດ້ອອກແຮງເຄ່ືອນໄຫວໂຄສະນາ 
ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດ ບ້ານ  
ນາຍາງ ບ້ານໃກ້ຄຽງ ຈະຂະຫຍາຍຕົວໄປທົ່ວຕາ 
ແສງນ້ຳກ້ຽງ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ 
ຊັກໃຊ້ມີການສ້າງຕ້ັງອຳນາກການປົກຄອງແບບ 

ປິດລັບຢູ່ຫຼາຍບ້ານ, ອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນການຮັກ 
ສາຄວາມລັບຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຕໍ່ສຳນັກ 
ງານຕ່າງໆຂອງກຳລັງພວກເຮົາ ຫຼາຍຄັ້ງປະຊາຊົນ 
ບ້ານນາຍາງໄດ້ຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງຈາກພວກອິດທິ 
ກຳລັງປໍລະປັກ ເພື່ອຊອກຫາວິທີດັບສູນກຳລັງຮັກຊາດ 
ພວກເຮົາ ແທນທີ່ປະຊາຊົນຈະຢ້ານກົວ ແຕ່ກົງກັນ 
ຂ້າມຍິ່ງເພີ່ມຄວາມຄຽດແຄ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ 
ການປະຕິວັດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ 
ເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງກ່ໍໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນ 
ເຂົ້າໃນການສົ່ງຂ່າວ, ສົ່ງເຂົ້າປາອາຫານ, ສົ່ງຢາ 
ຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ກຳລັງພວກເຮົານັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ 
ຢ່າງເດັ່ນຊັດ ຈາກຈຳນວນ 11 ທ່ານ ໃນລຸ້ນທີໜຶ່ງ 
ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 64 ທ່ານ, ຍິງ 24 ທ່ານ. ຜົນງານອີກ 
ອັນໜຶ່ງທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ 
ລາວກໍ່ແມ່ນຊາວບ້ານ ນາຍາງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳພາຜູ້ນຳອອກຄຸກຢ່າງມະຫັດ 
ສະຈັນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ 100 %.
 3/. ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການປະຕິວັດແຕ່ປີ 1962- 
1975 (ລຸ້ນທີສາມ)
  ພາຍຫຼັງກອງແລລັດຖະປະຫານ 9/8/1960 
ບວກໃສ່ການແຫກຄຸກຢ່າງມະຫັດສະຈັນຂອງບັນ 
ດາຜູ້ນຳແນວລາວຮັກຊາດເຮັດໃຫ້ສະພາບການ 
ເປັນຢູ່ບ້ານ ນາຍາງ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍດ້ານ.
  ລູກແຫ້ຼງຕີນມືພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບໃໝ່ພາ 
ກັນປ່ວງບ້າໂສຕາຍ ສືບຊາວທາວຫາພວກກຳລັງຮັກ 
ຊາດ, ເວລານີ້ປະຊາຊົນບ້ານ ນາຍາງ ຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່
ໄດ້ຖືກນາບຂູ່ເອົາຄວາມລັບແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ຍ້ອນປະ 
ຊາຊົນເຫ່ົຼານ້ັນກ່ໍບ່ໍໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຢ່າງເດັດ 
ຂາດ.
  ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາລາວລວມລາວ ຄັ້ງທີສອງ 
ໃນປີ 1962 ແລະ ລວມລາວ ຄັ້ງທີສາມປີ 1975 ເຮັດ 
ໃຫ້ກຳລັງປະຕິວັດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄປທົ່ວປະ 
ເທດ, ຍິ່ງຕີຍິ່ງເຕີບໃຫຍ່, ຍິ່ງຕີຍິ່ງເຂັ້ມແຂງ, ກົງກັນ
ຂ້າມຝ່າຍອິດທິກຳລັງປໍລະປັກນັບມ້ືນັບປະລາໄຊ  
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ແລະ ຈົນຕາແຈ ຕົ້ນປີ 1975 ພວກເຂົາດື້ດ້ານໂສ 
ຕາຍເຂົ້າໂຈມຕີສຳນັກ ທ່ານ ສີພອນ ຜາລີຂັນ ຢູ່ 
ດານສູງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາປະລາໄຊຢ່າງອັບອາຍ 
ຂາຍໜ້າ. ໃນໄລຍະນີ້ປະຊາຊົນບ້ານ ນາຍາງ ບ້ານ 
ໃກ້ຄຽງໄດ້ສະໝັກເຂ້ົາຮ່ວມຂະບວນການຕ່ືມອີກ 
25 ທ່ານ ເປັນຍິງ 8 ທ່ານ.
  ສັງລວມແລ້ວຢູ່ໃນ 3 ໄລຍະແຕ່ປີ 1945- 
1975 ສະພາບການບ້ານ ນາຍາງ ໄລຍະນີ້ແມ່ນມ ີ
ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍພໍສົມຄວນ ແຕ່ກໍ່ມີປະຊາຊົນ 
ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍໄດ້ຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈເຂົ້າຮ່ວມຂະ 
ບວນການປະຕິວັດ, ຍອມເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະ 
ເທດຊາດ, ເຖິງຕົວເອງຈະຕາຍກໍ່ບໍ່ເສຍດາຍຊີວິດ 
ບໍ່ຍອມຂາຍຄວາມລັບເດັດຂາດ ເປັນຕົ້ນຖືກສັດຕ ູ
ຖາມເລື່ອງ ສຳນັກຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ, ຖາມການ 
ເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ ອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນ 
ວ່າຈະຖືກຈັບກຸມຄຸມຂັງ ທໍລະມານຮ່າງກາຍປານໃດ 
ກໍ່ຕາມ ຊຸມເພິ່ນເຫລົ່ານັ້ນມີແຕ່ຕອບວ່າ ບໍ່ຮູ້, ບໍ່ເຫັນ,  
ບໍ່ໄດ້ຍິນ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ຕະຫຼອດໄລຍະສົງຄາມຕໍ່ສູ້ກູ ້
ຊາດເດັດຂາດບໍ່ຍອມຈຳນົນນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 
ບ້ານ ນາຍາງ ຈຳນວນ 11 ທ່ານ ເປັນຍິງ 2 ທ່ານ 
ຕ້ອງໄດ້ອຸທິດເລືອດເນື້ອ, ອຸທິດອິນຊີຊີວິດ ໃຫ້ແກ ່
ປະເທດຊາດດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
  ທ່ານ ຈານທອງມີ ວົງເດືອນ, ທ່ານ ແພງ, ທ່ານ 
ທິດທັນ, ທ່ານ ຜາຍ ພົມມະຈັນ, ທ່ານ ໃບ, ທ່ານ ສາວ, 

ທ່ານ ນ. ຄຳຕາ ສີສົມສຸກ, ທ່ານ ນ. ອ່ອນສີ ເນົາວະຈັນ, 
ທ່ານ ນວນ ສິງສີດາລາ, ທ່ານ ຕ໋ອດ ແລະ ທ່ານ 
ສາຍ.
  ເພື່ອເປັນການຈາລຶກຜົນງານຄຸນງາມຄວາມ 
ດີຂອງຊາວບ້ານ ນາຍາງ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດ ກອງ 
ປະຊຸມໃຫຍ່ວິລະຊົນ ແລະ ນັກຮົບແຂ່ງຂັນທົ່ວປະ 
ເທດ ຄັ້ງວັນທີ 5/4/1979 ສູນກາງພັກ ຈຶ່ງຕົກລົງ 
ຍ້ອງຍໍ ສັນລະເສີນມອບນາມມະຍົດໃຫ້ບ້ານ 
ນາຍາງ ເປັນບ້ານວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ ບ້ານທີ 24 ໃນ 
ຈຳນວນບ້ານ 42 ບ້ານວິລະຊົນໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງ 
ສົມກຽດ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ມອບຫຼຽນຕ່າງໆໃຫ້ບ້ານ 
ນາຍາງ ດັ່ງນີ້: 
 -  ຫຼຽນວິລະຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ໜ່ວຍ
 -  ຫຼຽນໄຊອິດສະຫຼະ ຊັ້ນ I  1 ໜ່ວຍ
 -  ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ I  1 ໜ່ວຍ
 -  ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຊັ້ນ II  1 ໜ່ວຍ
 -  ທຸງໄຊວິລະຊົນ 1 ຜືນ
  ເພື່ອເປັນການຈາລຶກຜົນງານ ແລະ ເສີມຂະ 
ຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນດັ່ງກ່າວ ປະຊາຊົນລາວບັນ 
ດາເຜົ່າພາຍໃນເມືອງ ນາຊາຍທອງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ 
ນຳ ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ 
ນາຊາຍທອງ ໄດ້ປຸກລະດົມທຶນຮອນສ້າງຫໍສີລາຈາ  
ລຶກເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 125.000.000 ກີບ ສຳເລັດ.
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  ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ຕົ້ນກຳເນີດຄືກັນກັບບັນດາຊົນເຜົ່າໃນໝວດພາສາ 
ມອນ-ຂະແມ. ໝາຍຄວາມວ່າ: ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາ 
ອາໃສ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນດິນແດນລາວຂອງ 
ພວກເຮົາມາໄດ້ຫຼາຍສະຕະວັດແລ້ວ.
  ປະຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມ 
ລຳເນົາ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ ້
ຂອງລາວຄືຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ເມືອງ ກະລຶມ, ເມືອງ 
ທ່າແຕງ ແລະ ເມືອງ ລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ. ນອກ 
ຈາກນີ້ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ເມືອງ ສາລະ 
ວັນ ແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ 
ຈຳປາສັກ.
  ຊົນເຜົ່າກຣຽງ ໃນລາວມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 
12.189 ຄົນ, ຍິງ 6.175 ຄົນ. ເທົ່າກັບ 0.3 %  ຂອງ 
ພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດ (ຕາມສະຖິຕິການສຳຫຼວດ 
ພົນລະເມືອງ ຄັ້ງທີ II ປີ 1995).
  ຊົນເຜົ່າອື່ນເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າ “ແງະ” ແຕ່ເຂົາ 
ເຈົ້າບໍ່ມັກ ເພາະເຂົາເຈົ້າເອີ້ນຕົນເອງຕາມຊື່ດັ້ງເດີມ
ວ່າ: “ກຣຽງ” ແລະ ຊື່ທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນຊົນ
ເຜົ່າ ກຣຽງ.

  ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ປະກອບດ້ວຍ 2 ແຊງຄື ເກາະ 
ແລະ ຈາຕອງ.
  ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ມີພາສາປາກເວົ້າທີ່ເປັນ ເອ 
ກະລັກສະເພາະຂອງຕົນເອງ ເຊິ່ງພາສາຂອງຊົນ 
ເຜົ່ານີ້ຈັດຢູ່ໃນໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຂົາເຈົ້າ 
ບໍ່ມີຕົວໜັງສືຂຽນ.

  ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ວັດທະນະ 
ທຳ ແລະ ສັງຄົມ
  ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ມີຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອ 
ຖື ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍມາແຕ່ບູຮານນະ 
ການ, ຜ່ານການຕິດຕໍ່ພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກັບ 
ບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ມີການຢືມວັດທະນະທຳ 
ຂອງກັນ ແລະ ມີການປະສົມປະສານວັດທະນະທຳ,  
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຕາມແຕ່ລະໄລຍະປະຫັວດ 
ສາດ. ແຕ່ກ່ອນຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ມີຄວາມເຊື່ອເລື່ອງໄສ 
ຍະສາດ ແລະ ສິ່ງສັກສິດ ທີ່ເໜືອທຳມະຊາດຄື: 
ຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຜີ, ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າເມື່ອມີການ 
ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ການເກີດໄພພິບັດຕໍ່ຜົນຜະລິດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າໄຮ່ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ເສຍ 
ຫາຍແມ່ນຜົນມາຈາກການກະທຳຂອງຜີ ເຊິ່ງເກີດ 
ຈາກການເຮັດຜິດຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ບັນພະບູລຸດ 
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ພາໃຫ້ຜີບັນພະບູລຸດບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ບໍ່ 
ຄຸ້ມຄອງ. ໃນສັງຄົມຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ມີຜີທີ່ສຳຄັນ 
ຫຼາຍຢ່າງໄດ້ແກ່: ຜີພໍ່, ຜີແມ່, ຜີບັນພະບຸລຸດ, ຜ ີ
ເຮືອນ, ຜີປ່າ, ຜີນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ. ຜີດັ່ງກ່າວມີການຕິດ 
ພັນກັບການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນຢູ່ສະເໝີ ແລະ 
ກໍ່ມີທັງດ້ານດີດ້ານຮ້າຍຄຽງຄູ່ກັນໄປ.
  ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ ຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ຈະ 
ປະກອບມີຫຼາຍຕະກຸນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຕະກຸນກໍ່ຈະມີຊື່ 
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ຂ້ໍມູນໄດ້ມາຈາກປ້ຶມ 49 ເຜ່ົາ ຂອງກົມຊົນເຜ່ົາ
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ຂອງຕົນເອງກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການຄະລຳແຕກ 
ຕ່າງກັນອອກໄປ. ດ້ານລະບົບຄອບຄົວເລືອດເນື້ອ 
ເຊື້ອສາຍ ແລະ ການສືບຕະກຸນນັ້ນຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ 
ເຂົາເຈົ້າສືບເຊື້ອສາຍຕະກຸນທາງພໍ່, ແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງ 
ດອງແລ້ວຕ້ອງໄປຢູ່ເຮືອນນຳຄອບຄົວພໍ່, ແມ່ຂອງ 
ຜົວ, ໄປເປັນສະມາຊິກໃນຕະກຸນຂອງຜົວ ພ້ອມທັງ 
ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບໃນການລ້ຽງດູ, ໃນການອອກ 
ແຮງງານກໍຄືປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບສະ 
ມາຊິກຜູ້ເປັນຜົວ.
  ສະນັ້ນລະບົບຄອບຄົວຈຶ່ງມີລັກສະນະທີ່ຂ້ອນ 
ຂ້າງຂະຫຍາຍຄື ໃນເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງຈະປອບດ້ວຍ  1-6 
ຄອບຄົວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນດຳລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ 
ໂດຍຈະມີຜູ້ຊາຍທ່ີອາວຸໂສໃນຄົວເຮືອນເປັນຫົວ 
ໜ້າ ເພື່ອບໍລິຫານວຽກງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ການ 
ປົກຄອງໃນສັງຄົມຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ນອກຈາກຈະ 
ມີການຈດັຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ທາງການຈດັຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ        ກໍ່ຍັງ 
ມີຜູ້ອາວຸໂສໃນແຕ່ລະສາຍຕະກຸນຂອງບ້ານ ເຊິ່ງເປັນ 
ຜູ້ທີ່ຮູ້ຂະນົບທຳນຽມປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າ ທັງເປັນ 
ຜູ້ທີ່ເຄົາລົບນັບຖືຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ 
ປົກຄອງດູແລ.
  ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ນີ້ສ່ວນຫຼາຍຕັ້ງຖິ່ນຖານບ້ານ
ຊ່ອງຢູ່ເຂດທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ລັກສະນະຂອງບ້ານ 
ຈະເປັນຮູບວົງມົນອ້ອມສາລາກວານ. ການປຸກສ້າງ 
ເຮືອນຍັງປະຕິບັດຕາມປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າຄື: ຊົນ 
ເຜົ່າ ກຣຽງ ມັກຈະປຸກສ້າງ ແລະ ຢູ່ເຮືອນຮ້ານ. ການ 
ຈັດແບ່ງຫ້ອງໃນເຮືອນນັ້ນແມ່ນອີງຕາມຈຳນວນສະ
ມາຊິກຂອງຄົວເຮືອນເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບ 
ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ.
  ຍ້ອນມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງຂອງຜີ ດັ່ງນັ້ນ 
ໃນເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ມີການຄະລຳຫຼາຍຢ່າງ 
ຄື: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນັ່ງອີງເສົາເຮືອນ, ບໍ່ໃຫ້ນອນຂວາງ 
ເຮືອນ, ບໍ່ໃຫ້ນອນເອົາຕີນຕໍ່ໃສ່ເສົາເຮືອນທີ່ມີຜີຢູ່ 
ແລະ ການທີ່ຈະເຂົ້າໃນເຮືອນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າປະຕູ 
ເບື້ອງຮັບແຂກ. ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ 

ເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງສາລາກວານ ເຊິ່ງໃນເວລາສ້າງສາ
ລາກວານນັ້ນຫ້າມທຳການຜະລິດ.
  ສາລາກວານເປັນບ່ອນເຮັດພິທີກຳຕ່າງໆ.  
ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ໄດ້ກ່າວມາ ສະນັ້ນຖ້າບໍ່ຮອດຍາມ 
ບຸນສາລາກວານ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕີພະເໜາະ ແລະ 
ໃນເວລາມີການຄະລຳບ້ານ ແມ່ນຫ້າມຄົນໃນອອກ 
ຄົນນອກເຂົ້າ. ໃນກໍລະນີມີແຂກຈາກທາງນອກມາ 
ເກີດລູກ ຫຼື ຕາຍຢູ່ບ້ານຕ້ອງໄດ້ເຮັດພິທີແປງຮີດບ້ານ 
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວໃນບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ຈະມ ີ
ມະເຫສັກເປັນຜູ້ຮັກສາ ຊຶ່ງມີຂໍ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການແຕະ 
ຕ້ອງເປັນອັນຂາດ.
  ສຳລັບບຸນປະເພນີ ແລະ ພິທີກຳທີ່ສຳຄັນ 
ຂອງຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ເຂົາເຈົ້າຈະມີການສະເຫຼີມສະ 
ຫຼອງດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ແລະ ໃນປີໜຶ່ງໆຈະເຮັດ 
ຫຼາຍຄັ້ງເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຮັດພິທີກຳ ເພື່ອລະນຶກ 
ເຖິງຈິດວິນຍານຂອງພໍ່, ແມ່ ເຊິ່ງຈະຈັດ ແລະ ມັກ 
ເຮັດໃນເດືອນສີ່, ມີບຸນປີໃໝ່ (ບຸນແງະ). ສະຖານທີ່ 
ສຳລັບຈັດພິທີກຳສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນເຮືອນສາລາ 
ກວານ. ເມື່ອມີພິທີກຳດ້ານການເຊື່ອຖື ແລະ ງານ 
ບຸນປະເພນີສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະຂ້າຄວາຍ 
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງຖວາຍ ແລະ ເປັນອາຫານ. ນອກ 
ຈາກນີ້ແລ້ວຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ຍັງມີພິທີກຳໃນຮອບປ ີ
ໜຶ່ງໆທີ່ກ່ຽວກັບການຜະລິດ ແລະ ເວລາເກີດໄພພ ິ
ບັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການເຮັດພິທີກ່ອນຈະຮູດ ຫຼື ເກັບ 
ກ່ຽວເຂົ້າ ຊຶ່ງຈະມີການຄະລຳບ້ານເປັນເວລາສາມ
ວັນ.
  ດ້ານສິລະປະວນັນະຄະດີ ຂອງຊົນເຜົ່າ          ກຣຽງ 
ເຂົາເຈົ້າມີກອນລຳ, ມີນິທານພື້ນເມືອງ, ມີການເຕັ້ນ 
ແລະ ອື່ນໆເຊິ່ງເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສຳລັບ 
ການນຸ່ງຖື, ການເອ້ຢ້ອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນ
ເຜົ່າ ກຣຽງ ນັ້ນ ແມ່ນນິຍົມໃສ່ໃນເວລາມີພິທີກຳ ຫຼື 
ງານບຸນປະເພນີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນວັນທຳມະດາທົ່ວ 
ໄປເຂົາເຈົ້າຫັນມານຸ່ງເຄ່ືອງທ່ີຊ້ືຈາກຕະຫຼາດເປັນ 
ສ່ວນຫຼາຍ. ສຳລັບປະເພນີການແຕ່ງກາຍເອ້ຢ້ອງ 
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ຕ່າງໆນັ້ນ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີແບບດັ່ງເດີມຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແກ່: ປະເພນີຕັດແຂ້ວ, ບ່ອງຫູ ແລະ ສັກ 
ລາຍຕາມຕົນຕົວ ເພື່ອສະແດງເຖິງຄວາມເກັ່ງກ້າ 
ສາມາດ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີເທົ່ານີ້ 
ເປັນຕົ້ນ.
  ການດຳເນີນວິຖີຊີວິດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
  ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ ສ່ວນຫຼາຍມີອາຊີບເຮັດໄຮ ່
ປູກເຂົ້າ. ພ້ອມໆກັບການປູກເຂົ້າກໍ່ຍັງປູກພືດຜັກ  
ເພື່ອໄວ້ບໍລິໂພກເຊັ່ນໃນໄຮ່ຜືນດຽວນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະ 
ປູກຫຼາຍຢ່າງຄື: ພືດຜັກ, ເຜືອກມັນ, ໝາກອຶ, ໝາກ 
ເຂືອ, ໝາກໂຕນ, ໝາກແຕງ, ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ 
ເພື່ອໄວ້ກິນໃນຍາມຂາດເຂີນເຂົ້າ. ການລ້ຽງສັດປະ 

ເພດໄກ່ ແລະ ໝູນັ້ນຈະລ້ຽງກັນເກືອບທຸກຄົວເຮືອນ 
ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໄວ້ປະກອບພິທີກຳ ແລະ ກໍ່ຈະ 
ຂ້າກິນໃນບາງໂອກາດເທົ່ານັ້ນ. ສ່ວນສັດປະເພດ 
ງົວ, ຄວາຍກໍ່ລ້ຽງ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ. ເຂົາເຈົ້າຈະຫາເວລາ 
ຫວ່າງ ເພື່ອໄປຊອກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອໄປຂາຍ 
ແລະ ແລກປ່ຽນສິ່ງຂອງ ກໍ່ຄືເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆທີ່ 
ຈຳເປັນໃນການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນ. ມາຮອດປັດ 
ຈຸບັນມີຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ມີການຫັນມາປູກຕ້ົນໄມ້ກິນ
ໝາກເຊັ່ນ: ກາເຟ, ຢາສູບ ແລະ ອື່ນໆ.
  ຄຽງຄູ່ກັບບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນຊົນເຜົ່າກຣຽງ 
ຍັງມີມູນເຊື້ອທາງດ້ານຫັດຖະກຳ, ຈັກສານ, ຫຍິບ 
ຖັກປັກແສ່ວອີກດ້ວຍ.

	 ສາມັກຄີເຖີດພີ່ນ້ອງ	 ເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ
ກົມກຽວກັນເກີນຮັກ	 ຍົກສູງແສນຊັ້ນ
ສາມັກຄີກັນເຂົ້າ	 ຍົກນໍ້າໃຈຮັກຊາດ
ບໍ່ໃຫ້ມານຍາດໄດ້	 ເຂັນຂ້າຮຸກຮານ
	 ສາມັກຄີສາມາດເຮັດທຸກດ້ານ	 ມ້າງກົ່ນພູຜາ
ຄູຫາເຫວສູງຊັນ	 ມຸ່ນລົງທະລາຍໄດ້
ເພາະວ່າໃຈເປັນເຈົ້າ	 ລວມກັນເປັນໜຶ່ງ
ຈະມ້າງພູມ້າງຜາ	 ຂົນແຜ່ນດິນກໍ່ຍັງໄດ້
	 	 	 ພຽງໃຈພ້ອມໜຶ່ງດຽວ
	 ສາມັກຄີພາຊາດກ້າວ	 ເຮືອງຮຸ່ງໃສສີ
ທຸກວິທີທາງເຮັດ	 ດຸ່ງເດີນດັນໄດ້
ຊາດບໍ່ໝາຍໝອງເສ້ົາ	 ຊາດລາວຮຽງຮ່ວມ
ລວມກັນເປັນໜຶ່ງນັ້ນ	 ເມືອງບ້ານຢູ່ເຢັນ
	 ເຫັນບໍ່ຄາວກ່ອນຄັ້ງ	 ມານປ່ວງຮຸກຮານບຸກ
ຫວັງຄອບຄອງດິນລາວ	 ກອບໂກຍກິນກ້ຽງ
ລາວເຮົາພຽງພໍ່າພ້ອມ	 ປະສານກັນຂັບໄລ່
ໝູ່ມານໜີຜ່າຍເວັ້ນ	 ບໍ່ເຫັນໂຕ້ຕອບຄືນ	ທ່ານເອີຍ.
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+  ຄຳຖືກ +  ຄຳຜິດ

-  ຂີ້ແມງວັນ -  ຂີ້ມະແຣງວັນ

-  ບາດແຜ -  ແຜຣ

-  ປາອີ່ຮື -  ປາມຶກ

-  ຜ້າກັ້ງ -  ຜ້າມ່ານ

-  ເຈ້ຍ -  ກະດາດ

-  ເຈ້ຍເຊັດປາກ/ມື -  ກະດາດຊຳລະ/ທິດຊູ້

-  ເງິນໃບ 100 -  ແບ້ງຮ້ອຍ

-  ສາຍຄໍ -  ສ້ອຍຄໍ

-  ສາຍແຂວນ -  ກຳໄລ

-  ໂຖດອກໄມ້ -  ແຈກັນ

-  ສາຍແອວ -  ເຂັມຂັດ

-  ນ້ຳແຈ່ວ -  ນ້ຳຈິ້ມ

-  ຊີ້ນດາດ -  ເນື້ອຢ້າງ

-  ຊີ້ນຈຸ່ມ -  ໝໍ້ຮ້ອນ

-  ລົດ -  ຣົດຍົນ

-  ເຮືອບິນ -  ເຄື່ອງບິນ

-  ຍ່າງ -  ເດີນ

-  ແລ່ນ -  ວິ້ງ

-  ເວົ້າໃສ່ -  ພູດປະຊົດ

-  ດັງ -  ຈະມູກ

-  ຮີມສົບ -  ຮີມຝີປາກ

-  ເຈັບທ້ອງ -  ປວດທ້ອງ, ທ້ອງເສຍ

-  ປຸ້ນທ້ອງ -  ຄຣື້ນໄສ້

-  ຮາກ -  ອາຈຽນ

-  ວິນຫົວ - ວຽນສີສະ

-  ຍຶ່ງທ້ອງ -  ທ້ອງອືດ, ຈຸກສຽດ

-  ຖອກທ້ອງ -  ທ້ອງຣ່ວງ 

lq,mP[ 7e4nd { 7ezyf 0v’rklk]k;



42 ລາວສ້າງຊາດ

  ບ້ານຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ 
ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບ້ານພັດທະນາ ແລະ ເປັນບ້ານ 
ຕົວແບບ ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດ ຂອງ 
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຢຶດຖືອາຊີບ 
ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ. ດັ່ງຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ສົມສີເຮີ,  
ກຳມະການແນວລາວສ້າງຊາດ ບ້ານຜາເມືອງ,  
ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງ 
ທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ໃນເມື່ອກ່ອນ ຄອບ 
ຄົວຂອງ ທ່ານ ສົມສີເຮີ ມີອາຊີບເຮັດນາ ແຕ່ບໍ່ກຸ້ມ 
ກິນ ທ່ານໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ເມື່ອກ່ອນ ຄອບຄົວຂອງ 
ເພິ່ນເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ມັກປູກຝັງ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນປູກໝາກນັດ ແຕ່ປູກພໍໄດ້ກິນພາຍໃນຄອບຄົວ 
ເທົ່ານັ້ນ, ຕໍ່ມາ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ ທ່ານ ສົມສີເຮີ ແລະ ຄອບຄົວ ຈຶ່ງຕັດສິນ 
ໃຈຫັນມາປູກໝາກນັດເປັນສິນຄ້າ,
  ປີ 2004 ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ສົມສີເຮີ ໄດ້ລົງ 
ທຶນ ຈຳນວນ 2.000.000 ຊື້ເບ້ຍຢາງພາລາມາປູກ
ຊັບປົນກັບໝາກນັດ, ສ່ວນແນວພັນໝາກນັດແມ່ນ 
ໄດ້ຂະຫຍາຍແນວພັນເອງໄດ້ຈຳນວນ 12,000 ເບ້ຍ 
ໂດຍປູກໃສ່ດິນໃນເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ 
ເຫັນວ່າທົດລອງປູກໝາກນັດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີພໍ 
ສົມຄວນລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 6-7 ລ້ານກີບ/ປີ,
  ມາຮອດປີ 2006 ຍ້ອນມີໂຄງການສົ່ງເສີມ 
ການປູກຝັງ-ການກ້າເບ້ຍໄມ້ ຂອງພະແນກກະສິກຳ 

ເມືອງ ສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງຂອງເມືອງ ລົງ 
ມາຊ່ວຍແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນການປູກ 
ໝາກນັດ ແລະ ຢາງພາລາ ເພື່ອເປັນອາຊີບເສີມໃຫ ້
ປະຊາຊົນຢູ່ ບ້ານ ຜາເມືອງ ຫັນມາປູກໝາກນັດ 
ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດ, ສ້າງລາຍຮັບດີພໍສົມຄວນໃຫ ້
ແຕ່ລະຄອບຄົວ. ທ່ານ ສົມສີເຮີ ເຫັນວ່າ ການປູກ 
ໝາກນັດ ເປັນອາຊີບສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດີ ແລະ ລົງ 
ທຶນບໍ່ຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ ໝາກນັດເປັນພືດທີ່ປູກງ່າຍ 
ແລະ ທົນທານກັບສະພາບອາກາດ ສາມາດເກັບ 
ຜົນຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດ ຈຶ່ງຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ດິນປູກ 
ໝາກນັດຕື່ມອີກ 4 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກຢາງ 
ພາລາ 8 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຈາກການປູກ 
ໝາກນັດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70.000.000 ກີບ/ປີ, ລາຍ 
ຮັບຈາກຢາງພາລາໄດ້ 25.000.000 ກີບ/ປີ, ໃນ 
ການພັດທະນາໄດ້ປັບປ່ຽນຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ 
ຄອບຄົວ ທ່ານ ສົມສີເຮີ, ຈາກຄອບຄົວທີ່ບໍ່ກຸ້ມກິນ 
ກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ມີຢູ່ມີກິນ, ສາມາດສົ່ງລູກເຂົ້າ 
ຮໍ່າຮຽນ, ມີເຮືອນຢູ່ ແລະ ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ. ເຖິງ 
ແມ່ນຈະເຮັດອາຊີບໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າມີຄວາມດຸໝັ່ນ 
ຂະຫຍັນພຽນ, ຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ 
ແລ້ວ ບໍ່ວ່າວຽກນ້ອຍ ຫຼື ວຽກໃຫຍ່ ຜົນສຳເລັດກໍ່ຈະ 
ຄ່ອຍຕາມມາ.
  ທ່ານ ຄຳຊ່າງ ວົງດາລາ ຮອງນາຍບ້ານໆ 
ຜາເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ ສົມສີເຮີ ກຳມະການ 
ແນວລາວສ້າງຊາດບ້ານ ແລະ ທັງເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມ 
ປູກໝາກນັດ ແລະ ຢາງພາລາ, ທ່ານເປັນຄອບ 
ຄົວໜຶ່ງທ່ີເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ພາຍໃນ 
ບ້ານ ຜາເມືອງ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທີ່ 
ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ທ່ານໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາ 
ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ຫັນມາປະກອບອາຊີບທີ່ 
ໝັ້ນຄົງ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 
ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເປັນກ້າວໆ.
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