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ພາກສະເໜ ີ

ປະເທດລາວ ທ ີ່ຕົກທອດມາຈາກປະຫວັດສາດເປັນປະເທດ

ນ້ອຍ, ແຕີ່ມ ພູມສັນຖານຫຼາກຫຼາຍ: ມ ພູດອຍ, ພພູຽງ, ພູຫ ນເຫວ

ຊັນ, ມ ທົີ່ງພຽງ, ມ ອາກາດທົີ່ວໄປອົບອ ີ່ນ, ມ ທັງອາກາດໜາວ, 

ຊ ີ່ມ, ຮ້ອນ, ມ ປີ່າດົງຕຶບໜາ, ມ ໄມ້ໃຫຍີ່, ປີ່າຫຍ້າ, ປີ່າໂຄກ, ມ 

ແມີ່ນ້ໍາລໍາເຊ, ຫ້ວຍຮີ່ອງ, ໜອງບຶງ ອ ດົມສົມບູນ. ຄົນລາວ

ຕ້ັງຖີ່່ິນຖານ ພູມລໍາເນົາ ຕາມພູມສັນຖານ ເພ ີ່ອດໍາລົງອາຊ ບລ້ຽງ

ຕົນເອງ, ເຄ ຍເອ ນ້ຊ ີ່ ບ້ານ, ຊ ີ່ເມ ອງ ຕາມພູມສັນຖານຕີ່າງໆ ກະ

ທັ້ງເຖ່ິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອງ ກໍມ ຫຼາຍບ້ານ ເອ ້ນຊ ີ່ຕາມພູມ

ສັນຖານ ເຊັີ່ນ: ບ້ານດົງປີ່າລານ, ບ້ານດົງປີ່າແລບ, ດົງໝ້ຽງ, 

ບ້ານໜອງບອນ, ໜອງພະຍາ, ໜອງບົວທອງ, ໜອງຈັນ, ໜອງ

ບຶກ, ໜອງປ ງ, ບ້ານຮີ່ອງແກ, ຮີ່ອງແຊງ, ຮີ່ອງຄ້າ, ຮີ່ອງໄກີ່ແກ້ວ, 

ບ້ານໂພນເຄັງ, ໂພນຕ້ອງ, ໂພນພະເນົາ, ໂພນປີ່າເປ້ົາ ຯລຯ. 

ສະນ້ັນ, ບັນດາໂຮງຮຽນຢູີ່ເຂດປົດປີ່ອຍສະໄໝສົງຄາມ ກໍໄດ້

ເອ ້ນຕາມຊ ີ່ຂອງທໍາມະຊາດ ເຊັີ່ນ: ສ້າງຄູຖ້ໍາຄວາຍ, ໂຮງຮຽນ

ເດັກນ້ອຍຖ້ໍາເຈຍ, ໂຮງຮຽນຫ້ວຍຢັດ. ປະຊາຊນົສະໄໝ ຍັງເປັນ

ເຂດປົດປີ່ອຍ ແລະ ເຂດວຽງຈັນ ທົີ່ວປະເທດມ ພຽງ 3 ລ້ານຄົນ, 

ແຕີ່ປະຊາຊົນເຂດປົດປີ່ອຍ ສີ່ວນຫາຼຍ ຢູີ່ຊົນນະບົດພູສູງ, ພພູຽງ, 
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ພູດອຍ, ປະຊາຊົນເຂດປົດປີ່ອຍສີ່ວນຫຼາຍແມີ່ນຊົນເຜີ່ົາ ທ ີ່ດໍາ

ລົງຊ ວ່ິດກະແຈກກະຈາຍ. ການສຶກສາຍັງຢູີ່ຂ້ັນຕໍີ່າ, ລູກຫາຼນ ຊົນ

ຊາດຊົນເຜີ່ົາ ບໍີ່ໄດ້ຮຽນ ແລະ ບໍີ່ມ ໂຮງຮຽນພຽງພໍ, ເດັກນ້ອຍ ຈໍາ

ນວນໜຶີ່ງ ໄດ້ເຂົ້າໄປບວດເປັນເນນ (ເປັນຈົວ) ຮໍີ່າຮຽນຕາມ 

ວັດນໍາຄູບາ ພະສົງ, ຮຽນໜັງສ ທໍາ, ໜັງສ ໃບລານ, ວ່ິຊາ ວັນນະ

ກໍາ, ປະຫວັດສາດ, ອັກສອນສາດ ຈົນກວີ່າໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍ 

ຈຶີ່ງມ ການຫັນປີ່ຽນ, ໄດ້ມ ໂຮງຮຽນ, ໄດ້ຮໍີ່າຮຽນຂຽນອີ່ານ. 

 

 

ພູເລ ຍ:  ບັນດາສາຍນ້ໍາແຊງ, ນ້ໍາເຊ ອງ, ນ້ໍາຄານ, ນ້ໍາເນ ນ, ນ້ໍາຊໍາ, 

ນ້ໍາແອດ, ນ້ໍາມ້າ ແລະ ຫຼາຍຫ້ວຍລ້ວນແຕີ່ໄຫຼຈາກຕ ນພູເລ ຍ. 
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ແດນແຫີ່ງອ່ິດສະລະ (ເຂດປົດປີ່ອຍ) 

    ສ ຊະນະ ສ ສານ 

ສຸດງາມ ຍາມແລງ  ແດນແຫ່ງອິດສະລະ 

ພູຜາ ປ່າດົງ   ພົງພະນາ ເປັນໜ້າອອນຊອນ 

ດອກໄມ້ຊັບຊອ້ນ ແສນສະອອນສ່ົງກ່ິນຫອມຫວນ 

ຊົນຊາດທັງມວນ ມີສິດເສລີ 

ຮ່ວມສາມັກຄີ  ເປັນພີ່ນ້ອງດຽວ 

ຕ ່ສູ້ເດັດດ່ຽວ  ສ້າງຊີວິດໃໝ່ 

ເມກມືດຜ່ານໄປ ສີສົດໃສເຂົາ້ມາແທນທີ ່

ດິນແດນແຫ່ງນ້ີ ສຸດທີລ່ ້າຄ່າ 

ເລືອດນັກຮົບໄດ້ທາ ແດງທົ່ວແຫ່ງຫົນ 

ເສຍສະລະສູ້ຊົນ ຜາບແພໄ້ພລີ 

ເຂດປົດປ່ອຍນ້ີ ຈະຮັກສາສັກສີ 

ແຜ່ລັດສະໝີ  ໄປໃນທົ່ວແດນລາວ 

 

ເຂດປົດປີ່ອຍຂອງລາວ ໄດ້ມ ມາແຕີ່ດົນນານ, ເບ ້ອງຕ້ົນ

ເອ ນ້ວີ່າ: ເຂດທ ີ່ໝ້ັນ ຂອງການປະຕ່ິວັດ ຫ  ຼ ເອ ້ນວີ່າເຂດຕໍີ່ຕ້ານ 

ຮອດປ  1950 ຜ້ ູແທນຈາກເຂດຕໍີ່ຕ້ານຂອງລາວໄດ້ເຕົ້າໂຮມ 

ປະຊ ມ ສ້າງຕ້ັງ ອົງການແນວໂຮມແຫີ່ງຊາດຄ້ັງທໍາອ່ິດ ເອ ້ນວີ່າ: 
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ແນວລາວ ອ່ິດສະລະຂ້ຶນ ໃນກອງປະຊ ມຄ້ັງນ ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ

ໂຄງການ  ການເມ ອງ 12 ຂ້ໍ, ໃນນ ້ມ ໜຶີ່ງຂ້ໍໄດ້ເວົ້າເຖ່ິງ ວຽກງານ

ສຶກສາ  ວັດທະນະທາໍ ພ້ອມກັນນ້ັນກອງປະຊ ມ ໄດ້ແຕີ່ງຕ້ັງ

ຄະນະລັດຖະບານລາວຕໍີ່ຕ້ານ, ປະກອບມ  5 ທີ່ານ ໃນນ ້ ທີ່ານ

ເຈົ້າສ ກ ວົງສັກຖ ກແຕີ່ງຕ້ັງເປັນລັດຖະເສນາ (ລັດຖະມົນຕ ) 

ດ້ານສຶກສາ ວັດທະນະທໍາ, ເພ່ິີ່ນດໍາລົງຕໍາແໜີ່ງນ ້ຈົນຮອດກາງ

ຊ ມປ  60 (ສະຕະວັດ XX). 

ປ  1953 ໄດ້ປົດປີ່ອຍແຂວງຫົວພັນຄ້ັງທ  1, ແຂວງຕີ່າງໆ 

ກໍໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍ, ອັນນ ້ເປັນຂ ດໝາຍເຂດປົດປີ່ອຍ ມ   

ດ່ິນແດນ 1/2 ຂອງທົີ່ວປະເທດ, ພົນລະເມ ອງ 1/3 ຂອງທົີ່ວ

ປະເທດ ແຕີ່ບໍີ່ທນັມ ຄວາມສະຫງົບປົກກະຕ່ິ ຍ້ອນວີ່າປ  1954 

ໂດຍປະຕ່ິບັດຕາມສັນຍາເຊ ແນວ ປ  1954 ກີ່ຽວກັບ ອ່ິນດູຈ ນ, 

ບັນດາກໍາລັງປະຕ່ິວັດ (ຕາມສັນຍາເຊ ແນວໃຫຊ້ ີ່ວີ່າ: ກໍາລັງຝີ່າຍ

ປະເທດລາວ) ຕ້ອງໄປເຕ້ົາໂຮມຢີ່ ູ 2 ແຂວງພາກເໜ ອ: ຫົວພັນ 

ແລະ ຜ້ົງສາລ ; ສີ່ວນ 10 ແຂວງ ມອບໃຫ້ຝີ່າຍ ລາຊະອານາຈັກ

ຄວບຄ ມ (ສະໄໝນ້ັນປະເທດລາວມ  12 ແຂວງ). 

ການເຕ້ົາໂຮມ 2 ແຂວງ, ໄດ້ປະຕ່ິບັດໜ້າທ ີ່ພ ້ນຖານ ເຊັີ່ນ: 

ໜ ຶ່ງ ເພ ີ່ອປົກປັກຮັກສາກໍາລັງປະຕ່ິວັດ ໄປເຕ້ົາໂຮມຢູີ່ 2 ແຂວງຈໍາ
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ນວນໜຶີ່ງ ສີ່ວນຫຼາຍຢີ່ ູ 10 ແຂວງ ກາຍເປັນກໍາລັງຫັຼກແຫຼີ່ງ

ແກີ່ນສານຢູີ່ທ້ອງຖີ່່ິນຕີ່າງໆ. 

 ສອງ: ເຮັດໜ້າທ ີ່ປົກປັກຮັກສາແຂວງເຕ້ົາໂຮມ ສ້າງສາ  

ພັດທະນາສອງແຂວງເຕ້ົາໂຮມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໝ້ັນຄົງ. 

 ສາມ: ເພ ີ່ອບໍາລ ງກໍາລັງທ ກດ້ານ: ບໍາລ ງສ ຂະພາບ,    

ຮີ່ໍາຮຽນຍົກລະດັບດ້ານການເມ ອງ, ແນວທາງ; ຮີ່ໍາຮຽນ ວ່ິຊາ 

ສະເພາະ, ຮີ່ໍາຮຽນ ແລະ ບໍາລ ງການສຶກສາວັດທະນະທໍາ. 

ສີຶ່: ເຮັດໜ້າທ ີ່ສ້າງສາພັດທະນາ, ເພີ່ ມພູນຜະລ່ິດຜົນ, 

ປັບປ ງຄວາມສາມັກຄ ປະຊາຊົນ ທ ກຊົນຊາດ, ຊົນເຜີ່ົາ, ສາສະ

ໜາ. 

 ຫ້າ: ເຕົ້າໂຮມ 2 ແຂວງ ເຮັດໜ້າທ ີ່ປັບປ ງພ ້ນຖານ    

ການເມ ອງທ ກດ້ານ, ສ້າງເຂດເຕົ້າໂຮມ, ໂດຍສະເພາະແຂວງ 

ຫົວພັນ ໃຫ້ເປັນທ ີ່ຕ້ັງຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ 

ໃນການນໍາພາການປະຕ່ິວັດທີ່ົວປະເທດ. 

ແຕີ່ໂດຍປະຕ່ິບັດຕາມນະໂຍບາຍປອງດອງຊາດ ເພ ີ່ອ 

ຂະຫຍາຍກໍາລັງປະຕ່ິວັດ ຝີ່າຍປະເທດລາວ ແລະ ຝີ່າຍລາຊະ

ອານາຈັກ ຕົກລົງກັນລວມລາວຄ້ັງທ  I  ປ  1957, ມ ການເລ ອກ

ຕ້ັງເພ ີ່ມເຕ ມ ໃນປ  1958 ແລະ ສ້າງຕ້ັງລັດຖະບານປະສົມ 2 

ຝີ່າຍ. ການສຶກສາຢູີ່ 2 ແຂວງເຕ້ົາໂຮມພວມດໍາເນ ນການຮີ່ໍາຮຽນ
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ຢູີ່ນ້ັນ ຕ້ອງຢ ດສະງັກ, ແຕີ່ໃນສະໄໝລວມລາວ ພັດໄດ້ໂອນ 2 

ແຂວງເຕ້ົາໂຮມເຂ້ົາເປນັວົງຄະນະຍາດອັນໜຶີ່ງອັນດຽວກັນ. 

ສະນ້ັນ ການສຶກສາໃໝີ່ທ ີ່ເລ ີ່ມຕ້ົນຢູີ່ເຂດເຕົ້າໂຮມກໍຢ ດຕ່ິລົງ. 

ການລວມລາວຄ້ັງທ  I ພວກປະຕ່ິການຂວາຈັດ ໄດ້ດໍາເນ ນການ

ປ່ິດລ້ອມກອງພັນທ  2 ຂອງຝີ່າຍປະເທດລາວ ຢູີ່ທົີ່ງໄຫຫ ນຊຽງ

ຂວາງ ກອງພັນທ  1 ຢູີ່ຊຽງເງ່ິນ (ຫຼວງພະບາງ) ພ້ອມກັນນ້ັນ, 

ພວກປະຕ່ິການຂວາຈັດກໍໄດ້ຈັບສະເດັດ ເຈົ້າສ ພານ ວົງ ພ້ອມ

ຜູ້ນໍາພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດເຂ້ົາຄ ກໂພນເຄັງ ແຕີ່ຮອດ

ເດ ອນ 5/1959 ກອງພນັທ  2 ຝີ່າຍປະເທດລາວຢູີ່ທົີ່ງໄຫຫ ນ ໄດ້

ຜີ່າວົງປ່ິດລ້ອມຂອງສັດຕູ ອອກໄປສູີ່ເຂດທ ີ່ໝ້ັນຢີ່າງມ ໄຊ ທ້າຍ

ເດ ອນ 5/1960 ຜູ້ນໍາປະຕ່ິວັດທ ີ່ຖ ກຄ ກໂພນເຄັງ ກໍໄດ້ໂຕນອອກ

ຈາກຄ ກໄປສູີ່ເຂດທ ີ່ໝັ້ນຊໍາເໜ ອຢີ່າງປອດໄພ. ສ່ິີ່ງພ່ິເສດທ ີ່

ກີ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສຶກສາ: ໃນເວລາໂຕນຄ ກນ້ັນ ສະເດັດເຈົ້າ

ສ ພານ ວົງ ໄດ້ພະຍາຍາມເກັບທ້ອນເອົາປ້ຶມ, ເອກະສານທ ີ່ມ 

ຄ ນຄີ່າໄປນໍາ ຈຶີ່ງເຫນັວີ່າມ ຄ ນປະໂຫຍດສູງຕໍີ່ການສຶກສາເຂດ

ປົດປີ່ອຍ. 
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ນາງສາວລາວ 3 ຊົນເຜົີ່າ 

 

ພາຍຫັຼງກອງພັນທ  2 ຜີ່າວົງປ່ິດລ້ອມ, ຜູ້ນໍາໂຕນຄ ກ, ສູນ

ກາງພັກ ແລະ ແນວລາວຮັດຊາດ ໄດ້ຊ ້ນໍາຫັນທ່ິດ ການຕໍີ່ສູ້ 

ດ້ວຍອາວ ດ, ສົມທົບກັບການຕໍີ່ສູ້ດ້ານການເມ ອງ. ຈາກນ້ັນ ວັນ

ທ  30/9/1960 ແຂວງຫົວພັນໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍສົມບູນ ຄ້ັງທ  

2 ພ້ອມນ້ັນ  ວັນທ  1/1/1961 ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບການປົດ

ປີ່ອຍຢີ່າງສົມບູນ ແລະ ຫຼາຍແຂວງໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍຕາມໆ

ມາເປັນລໍາດັບ. 

ສ.ວ
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ສະ
ຫງ
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ສະນ້ັນ, ປ້ຶມຫົວນ ້ແມີ່ນໄດ້ເວົ້າເຖ່ິງ ການສຶກສາເຂດປົດ

ປີ່ອຍ ທ ີ່ເປັນພ ້ນຖານໃຫ້ການສຶກສາໃໝີ່ຂອງ ສປປລາວ ເອົາ

ຂ ດໝາຍ ປ  1960 ເປັນຕ້ົນມາ ຈົນຮອດປ  1975 ເປັນຊີ່ວງ

ໄລຍະ ທ ີ່ສົງຄາມດ ເດ ອດ ແຕີ່ເຂດປົດປີ່ອຍກໍໄດ້ຮັບການປັບປ ງ 

ບູລະນະ, ສ້າງເປັນຄ ລັດແບບໃໝີ່ລັດໜຶີ່ງ. ໃນທີ່າມກາງສົງຄາມ 

ທໍາລາຍ  ຢີ່າງດ ເດ ອດຈາກສັດຕູ,  ແຕີ່ພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກ

ຊາດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສີ່ນໍາພາ, ຊ ້ນໍາວຽກງານສຶກສາຢີ່າງເຂັ້ມຂ ້ນຄ 

ກັບ ຂະແໜງການອ ີ່ນໆ. ການສຶກສາເຂດປົດປີ່ອຍໄດ້ມ ໜໍີ່ແໜງ 

ແຕີ່ ປ  1950 ໂດຍແມີ່ນໂຄງການການເມ ອງ 12 ຂໍ້ ຂອງແນວ

ລາວອ່ິດສະລະກໍານົດເປັນວຽກຍ ດທະສາດອັນໜຶີ່ງ ແລະ ມ ລັດ 

ຖະມົນຕ ຮັບຜ່ິດຊອບ ແຕີ່ຍ້ອນສະພາບການຕໍີ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຫຼາຍ

ຫຼົບຫຼາຍຕີ່າວທ ີ່ສ ດ, ເຂດທ ີ່ໝ້ັນກໍຖ ກລົບກວນ, ນັບທັງ 2 ແຂວງ

ເຕົ້າໂຮມ ກໍຖ ກສັດຕູບ ກລ ກລົບກວນ. ສະນ້ັນ ການສຶກສາ ກໍຖ ກ

ກະທົບ ກະເທ ອນຫຼາຍ. 

ນັບແຕີ່ປ  1960 ໄດ້ປົດປີ່ອຍແຂວງຫົວພັນຄ້ັງທ  2 ເປັນຕ້ົນ 

ມາ, ເຂດປົດປີ່ອຍ ເປັນລະບົບຕ່ິດລີ່ຽນ, ວຽກງານສຶກສາໄດ້ເຂົ້າ

ສູີ່ຄວາມເປັນລະບົບລະບຽບ ເຖ່ິງວີ່າເລ ີ່ມແຕີ່ປ  1965 ເຂດປົດ

ປີ່ອຍຖ ກຈັກກະພັດ, ພວກບໍລ່ິວານ ແລະ ປະຕ່ິການຮ ກຮານຢີ່າງ

ຮ້າຍກາດທ ີ່ສ ດ, ໃຊ້ອາວ ດ, ພາຫະນະສົງຄາມທາງດ່ິນ, ທາງອາ 
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ກາດທໍາລາຍຮ້າຍແຮງທ ີ່ສ ດ ແຕີ່ການສຶກສາກໍຄ ກັບຂະແໜງ 

ການອ ີ່ນໆຂອງເຂດປົດປີ່ອຍ ກໍມ ຄວາມພະຍາຍາມ, ຜີ່ານຜີ່າ

ຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ພ ນ້ຖານຫຼາຍດ້ານ 

ອັນເປັນການວາງພ ້ນຖານແກີ່ການສຶກສາໃໝີ່ ພາຍຫຼັງປະເທດ

ຊາດໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍ ປ  1975. ບົນເສ້ັນທາງການສ້າງ ແລະ 

ຂະຫຍາຍພາລະກ່ິດການສຶກສາ ເຂດປົດປີ່ອຍ ບໍີ່ແມີ່ນເລ ີ່ອງງີ່າຍ, 

ມັນແມີ່ນສະໜາມຮົບອັນໜຶີ່ງ. ໃນການປົດປີ່ອຍປະຊາຊົນລາວ

ບັນດາຊົນຊາດຊົນເຜີ່ົາອອກຈາກສັດຕູໂງີ່ຈ້າຫຼ້າຫຼັງ, ປົກປັກຮັກ 

ສາ ແລະ ສ້າງເຂດປົດປີ່ອຍໃຫ້ເປັນແວີ່ນແຍງທີ່ົວປະເທດ. 

 

 

ຜາແດງ 
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I. ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ຕ ຶ່ວຽກງານສ ກສາ 

ກີ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ (ແນວລາວຮັກຊາດຖ 

ເປັນອໍານາດລັດຂ້ັນສູນກາງ) ຢູີ່ທ້ອງຖ່ິີ່ນຈຶີ່ງມ ອໍານາດການປົກຄອງ

ຕີ່າງຫາກ, ແນວໂຮມຕີ່າງຫາກ) ໃນດ້ານທັດສະນະຕໍີ່ວຽກງານ

ສຶກສາສະແດງອອກ: 

- ມະຕ່ິຕີ່າງໆຂອງພັກຕໍີ່ວຽກງານສຶກສາໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶີ່ງ 

ແລະ ລວມ. 

- ມະຕ່ິຂອງແນວລາວຮັກຊາດ ສະໄໝເຂດປົດປີ່ອຍຕໍີ່ວຽກ

ງານສຶກສາ. 

-  ຈົດໝາຍຂອງຜູ້ນໍາພັກ ແລະ ຜູ້ນໍາແນວລາວຮັກຊາດ 

ເຖ່ິງຄູ, ອາຈານ, ນັກຮຽນໃນໂອກາດຕີ່າງໆ. 

- ບົດປາໄສ, ບົດສູນທອນພົດ ແລະ ບົດໂອ້ລົມຂອງຜູ້ນໍາຕໍີ່

ວຽກງານສຶກສາ. 

ຂໍຍົກເອົາມະຕ່ິ, ບາງບົດປາໄສ ແລະ ຈົດໝາຍທ ີ່ສໍາຄັນທ ີ່

ມ ເນ ້ອໃນເວົ້າເຖ່ິງວຽກງານສຶກສາດີ່ັງນ ້: 

ຕ້ັງແຕີ່ຊ ມປ  50 (ຂອງສະຕະວັດທ  XX), ກອງປະຊ ມໃຫຍີ່ 

ຄ້ັງທ  I ສ້າງຕ້ັງອົງການລາວອ່ິດສະລະ ໄດ້ມ ໂຄງການ  ການ 

ເມ ອງຂອງແນວລາວອ່ິດສະລະ ກໍມ ໜຶີ່ງຂ້ໍ ທ ີ່ໄດ້ເວົ້າເຖ່ິງ: ວຽກ

ງານສຶກສາວັດທະນະທໍາ ພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍໄດ້ແຕີ່ງຕ້ັງຄະນະ
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ລັດຖະບານລາວຕໍີ່ຕ້ານ ໂດຍທີ່ານເຈົ້າສ ກ ວົງສັກ ໄດ້ຮັບການ

ແຕີ່ງຕ້ັງເປັນລັດຖະເສນາ (ລັດຖະມົນຕ ) ຮັບຜ່ິດຊອບວຽກງານ

ສຶກສາ. 

ປ  1960 ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍສົມບູນເທ ີ່ອທ  

2 ແລະ ແຂວງອ ີ່ນໆ ກໍໄດ້ຮັບການປົດປີ່ອຍ ມ ລັກສະນະກວ້າງ 

ຂວາງ ແລະ ຕ່ິດລີ່ຽນກັນ. ນັບແຕີ່ນ້ັນມາ, ເຂດປົດປີ່ອຍ ຈຶີ່ງມ ລັກ 

ສະນະໜັກແໜ້ນ ແລະ ນັບມ ້ເປ ດກວ້າງອອກ, ສູນກາງພັກ ແລະ 

ແນວລາວຮັກຊາດຕ້ັງຢູີ່ນາໄກີ່ (ເມ ອງວຽງໄຊ) ແຂວງຫົວພັນ.  

 

 

ທີ່ານຜູ້ນໍາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນັກຮຽນນັກສຶກສາ 
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ຈາກນ້ັນ ສູນກາງພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ (ຖ ເປັນ   

ອໍານາດການປົກຄອງຂ້ັນສູນກາງ) ໄດ້ມ ມະຕ່ິ, ຄໍາສັີ່ງການຈັດ 

ຕ້ັງວຽກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາເຂດປົດປີ່ອຍ. ສະເພາະໃນດ້ານ

ວຽກງານການສຶກສາໄດ້ມ ມະຕ່ິ, ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາ, ຈົດໝາຍ ແລະ 

ການໂອ້ລົມທ ີ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶີ່ງດີ່ັງນ ້: 

- ວັນທ  11/9/1961 ສູນກາງພັກໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ 

ການສຶກສາໃໝີ່: ”... ຕ້ອງມ ການດັດແປງລັກສະນະ ແລະ ເນ ້ອ

ໃນຕ້ົນຕໍ ການສຶກສາແບບລະບອບເກົີ່າ, ສ້າງການສຶກສາໃໝີ່ມ 

ລັກສະນະຊາດ, ກ້າວໜ້າ ແລະ ມະຫາຊົນ. ເນ ້ອໃນຕ້ົນຕໍຂອງ

ການສຶກສາໃໝີ່ ແມີ່ນສ້າງຄົນໃຫ້ເປັນຄົນພັດທະນາ (ຂະຫຍາຍ 

ຕົວ) ຮອບດ້ານ. ການສຶກສາມ  6 ໜ້າທ ີ່ໃຫຍີ່:  

ໜຶີ່ງ: ປັບປ ງໂຮງຮຽນເກົີ່າທີ່ ມ ແລ້ວ, ສ້າງໂຮງຮຽນໃໝີ່ຕ ີ່ຶມ

ອ ກ. 

ສອງ: ຂະຫຍາຍງານປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລ ງ ວັດທະນະທໍາ. 

ສາມ: ດັດແປງລະບົບໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ເປັນ 5 ຫ້ອງ.  

ສ ີ່:  ດັດແປງໂຄງການຫຼັກສູດໃຫ້ມ ເນ ້ອໃນໃໝີ່. 

ຫ້າ: ນໍາເອົາພາສາລາວສ່ິດສອນຮໍີ່າຮຽນຢີ່າງເປັນທາງການ

ຢູີ່ໂຮງຮຽນທ ກຊັ້ນ. 

ຫົກ: ຕ້ັງໜ້າ ແລະ ບາໍລ ງຄູແບບໃໝີ່...“. 
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- ວັນທ  16/9/1963 ສານຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ແນວ

ລາວຮັກຊາດ ໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນ 1963-64 ໄດ້ກີ່າວ ໄວ້

ວີ່າ: ”... ຄູ ແລະ ນັກຮຽນມ ໜ້າທ ີ່ປະກອບສີ່ວນສ່ິດສອນ ປະຊາ

ສຶກສາໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສອນໜັງສ ບໍາລ ງວັດທະນະທໍາ ໃຫ້

ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ພະລາກອນ ... “. 

- ວັນທ  10/4/1964 ສູນກາງພັກໄດ້ມ ມະຕ່ິຊ ້ນໍາ ວຽກງານ 

ສຶກສາ: ”...  

ໜຶີ່ງ: ເປົ້າໝາຍການສຶກສາ ແມີ່ນນໍາເອົາການສຶກສາ 

ວັດທະນະທໍາໄປສູີ່ປະຊາຊົນ, ຊາວໜ ີ່ມຍ່ິງ-ຊາຍ, ເຍົາວະຊົນ 

ບັນດາຊົນຊາດໃຫ້ໄດ້ຮໍີ່າຮຽນມ ລະດັບ. 

ສອງ: ລັກສະນະ ການສຶກສາແມີ່ນລັກສະນະຊາດ, ກ້າວ 

ໜ້າ ແລະ ມະຫາຊົນ.  

ສາມ: ເນ ້ອໃນການສຶກສາແມີ່ນ ສ້າງຄົນໃໝີ່ຂະຫຍາຍຕົວ 

ຮອບດ້ານ.  

ສ ີ່: ການສຶກສາຮີ່າໍຮຽນໃນໂຮງຮຽນຕ້ອງຕ່ິດພັນກັບຕົວຈ່ິງ

ຂອງການຕໍີ່ສູ້ປະຕ່ິວັດ, ການອອກແຮງງານ ເພ ີ່ມພູນຜະລ່ິດຜົນ 

ແລະ ຊ ວ່ິດເຄ ີ່ອນໄຫວສັງຄົມ ... “. 

ກີ່ຽວກັບຄູ ມະຕ່ິໄດ້ລະບ ວີ່າ: ”... ຢາກໃຫກ້ານສຶກສາ 

ຂະຫຍາຍຕົວຕ້ອງໄດ້ສ ມໃສີ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູ ບໍີ່ວີ່າຍາມໃດ 
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ພັກກໍໄດ້ຖ ຄູມ ພາລະບົດບາດ ເປັນກໍາລັງຫຼັກແຫຼີ່ງການສຶກສາ, 

ຄູ ເປັນຂອດຕັດສ່ິນວຽກງານສຶກສາ, ຄູເປັນນັກຮົບປະຕ່ິວັດ   

ວັດທະນະທໍາ, ຄູເປັນຫົວຈັກຫຼັກແຫຼີ່ງໃນສະໜາມຮົບ ການສຶກ

ສາຕ້ອງຕ້ັງໜ້າສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູໃຫ້ມ ປະລ່ິມານຫຼາຍ ແລະ 

ຮັບປະກັນຄ ນນະພາບ; ການສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູ ແມີ່ນຄວາມຈໍາ

ເປັນພາວະວ່ິໄສ ຕ້ອງຖ ວີ່າ: ການສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູ ຕ້ອງເປັນ

ວຽກໄປກີ່ອນກ້າວໜຶີ່ງຂອງການສຶກສາ ປັດຈ ບັນພວກເຮົາມ ໂຮງ 

ຮຽນສ້າງຄູຢູີ່ສູນກາງແລ້ວ, ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງໂຮງຮຽນ

ສ້າງຄູຕ ີ່ມອ ກ 2 ແຫີ່ງ ຢູີ່ພາກເໜ ອແມີ່ນ: ຢູີ່ຫຼວງພະບາງ, ຢູີ່ພາກ

ກາງ ຢູີ່ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມກັນນ້ັນ ຕ້ອງມ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນ

ກາງຕ ີ່ມອ ກ...“ ເຊັນ: ວຽງໄຊ (ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ). 

ວັນທ  31/8/1964 ທີ່ານ ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ ໄດ້ສົີ່ງສານ

ເຖ່ິງນາຍຄູ ໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນ 1964-65: ”... ປັດຈ ບັນຄູ

ພວກເຮົາບໍີ່ພຽງແຕີ່ຮູ້ສ່ິດສອນວັດທະນະທໍາ ຕາມປຶ້ມຕໍາລາເທົີ່າ

ນ້ັນ, ແຕີ່ຍັງຕ້ອງຮູ້ອົບຮົມແນວຄ່ິດຄ ນສົມບັດ, ນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, 

ຄຽດແຄ້ນຈັກກະພັດຜູ້ຮ ກຮານອ ກດ້ວຍ, ຕ້ອງຕ່ິດພັນກັບການ

ຕໍີ່ສູ້ ແລະ ການອອກແຮງງານ. ຄູທ ກຄົນຕ້ອງມ ຈ່ິດໃຈໂອບເອ ້ອ

ອາລ , ທະນ ຖະໜອມນັກຮຽນປຽບເໝ ອນລູກຄ ງຂອງຕົນ ກີ່ຽວ

ກັບນະໂຍບາຍຕໍີ່ຄູ, ສູນກາງໄດ້ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສີ່ຕໍີ່ຊ ວ່ິດ
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ການເປັນຢູີ່ຂອງຄູ ແລະ ປະຊາຊົນ. ຄູປຽບເໝ ອນດອກບົວ, 

ປະຊາຊົນປຽບຄ ນ້ໍາ ເມ ີ່ອໃດຊ ວ່ິດການເປັນຢູີ່ຂອງປະຊາຊົນດ ຂ້ຶນ, 

ຊ ວ່ິດການເປັນຢູີ່ຂອງຄູ ກໍຈະຍົກລະດັບຂ້ຶນ ນ້ໍາຂຶ້ນພຽງໃດ ດອກ

ບົວກໍພຽງນ້ັນ.  

- ໃນສົກຮຽນໃໝີ່ນ ້ ເຊ ີ່ອໝັ້ນວີ່າ:  ອ້າຍເອ ້ອຍນ້ອງຄູ ຈະ

ເພ ີ່ມທະວ ຄວາມສາມັກຄ , ແຂີ່ງຂັນຕ້ານຈັກກະພັດອາເມລ່ິກາ 

ແຂີ່ງຂັນສ່ິດສອນລູກຫຼານນັກຮຽນ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ້ດ . ສ ດ

ທ້າຍ ໃນນາມສູນກາງພກັ, ສູນກາງແນວ ແລະ ໃນນາມສີ່ວນຕົວ 

ຂໍອວຍພອນໃຫ້ແກີ່ອ້າຍເອ ້ອຍນ້ອງຄູ ມ ຄວາມກ້າວໜ້າສົມກຽດ

ກັບນາມມະຍົດອັນສະຫງີ່າສູງສົີ່ງທ ີ່ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້... “ . 

ເຊນັ: ວຽງໄຊ (ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ).   

- ວັນທ  1/9/1964 ສານຂອງສະເດັດເຈົ້າສ ພານ ວົງ ເຖ່ິງ

ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນ 1964-65: ”... ພວກ

ຫຼານຕ້ອງມ ນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ, ຮັກປະຊາຊົນ ແລະ ຮັກຜູ້ ອອກແຮງ

ງານ ພວກຫຼານໄປຮຽນເພ ີ່ອຮັບໃຊ້ຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເພ ີ່ອ 

ອະນາຄົດເປັນນັກຮົບທ ີ່ດ , ເປັນຄົນອອກແຮງງານດ , ເປັນພະນັກ 

ງານຫົວຈັກຫຼັກແຫຼີ່ງແກີ່ນສານ ຂອງການປະຕ່ິວັດ.  ນັບແຕີ່ນ ້ເປັນ 

ຕ້ົນໄປພວກຫຼານ  ຕ້ອງເຂ້ົາຮີ່ວມຂະບວນການແຂີ່ງຂັນຮັກຊາດ 

ຕ້ານອາເມລ່ິກາຜູ້ຮ ກຮານຕາມເຫ ີ່ອແຮງຂອງຕົນ, ພວກຫຼານ 
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ຈົີ່ງອອກແຮງຮໍີ່າຮຽນ, ຮຽນໃຫ້ເກັີ່ງ, ເສັງໃຫ້ໄດ້, ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເປັນ, 

ປະຕ່ິບັດວຽກງານ ສັງຄົມຢ ດຖ ຄໍາຂວັນ: ເຄົາລົບຄູ, ຮັກແພງໝູີ່ຄູີ່, 

ຟັງຄໍາສັີ່ງສອນຂອງພໍີ່ແມີ່ ... “. 

- ວັນທ  21-26/7/1965 ໄດ້ດໍາເນ ນກອງປະຊ ມວຽກງານສຶກ

ສາຄ້ັງ I ທົີ່ວເຂດປົດປີ່ອຍ ຢູີ່ທ ີ່ພູແຄ ນາໄກີ່ (ເມ ອງວຽງໄຊ) ແຂວງ

ຫົວພັນ. ວັນທ  23/7/1965 ສະເດັດເຈົາ້ສ ພານ ວົງ ໄດ້ກີ່າວຄໍາ

ເຫັນ: ”... ເຖ່ິງວີ່າສະພາບການສ ດທ ີ່ຫຍ ້ງຍາກ ສັບສົນ ຍ້ອນສົງ 

ຄາມທາໍລາຍຂອງຈັກກະພັດ, ແຕີ່ພວກເຮາົກໍມ ຄວາມຊ ີ່ນຊົມ ຕໍີ່

ຜົນສໍາເລັດການສຶກສາ, ປະຊາຊົນເຂ້້ົາຮໍີ່າຮຽນໜງັສ , ສ້າງພ ນ້ຖານ

ໂຄງລີ່າງການສຶກສາ ແລະ ລ້ຽງດູຄູສອນ, ປັດຈ ບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້

ວຽກງານສຶກສາຕ້ອງຊີ່ວຍບໍາລ ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ພະນັກງານທ ກຂ້ັນ    
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ມ ລະດັບວັດທະນະທໍາ, ມ ຄ ນສົມບັດ, ມ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ

ສູງຂ້ຶນ. 

ອ ກອັນໜຶີ່ງ, ຕ້ອງຮັບຮູ້ວີ່າ: ການສຶກສາ ຕ້ອງໄປກີ່ອນ ກ້າວ

ໜຶີ່ງ, ຮັບໃຊ້ໜ້າທ ີ່ການເມ ອງ, ຮັບໃຊ້ການອອກແຮງງານ, ຮັບໃຊ້

ປະຊາຊົນບັນດາຊົນຊາດ. ໂຮງຮຽນຕ້ອງເອົາວຽກງານການເມ ອງ 

ແນວຄ່ິດເປັນກົກ, ຕ່ິດພັນກັບຊ ວ່ິດສັງຄົມ, ການອອກແຮງງານ

ຜະລ່ິດຜົນ, ອ ງໃສີ່ປະຊາຊົນ ດ້ານກໍາລັງກາຍ ແລະ ສະຕ່ິປັນຍາ 

ເພ ີ່ອຂະຫຍາຍການສຶກສາ. 

ຄູສອນຕ້ອງເປັນຄູປະຕ່ິວັດ ຮັບໃຊ້ຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ 

ຢີ່າງບໍີ່ຮູ້ອ່ິດເມ ີ່ອຍ, ມ ຫົວຄ່ິດປະດ່ິດສ້າງບ ກບ ນສູ້ຊົນ ຜີ່ານຜີ່າ 

ຄວາມຫຍ ້ງຍາກ, ຝຶກຝົນຫຼໍີ່ຫຼອມຄ ນສົມບັດ, ຝຶກຝົນສ ໄມ້ລາຍມ  

ເປັນນັກວ່ິສະວະກອນແຫີ່ງດວງວ່ິນຍານ, ອ ທ່ິດກໍາລັງກາຍ ແລະ 

ສະຕ່ິປັນຍາ ແຂີ່ງຂັນຮັກຊາດຕ້ານຈັກກະພັດຜູ້ຮ ກຮານ ປະຕ່ິບັດ 

3 ຄໍາຂວັນ: ໜຶີ່ງ: ຕ້ັງໂຮງຮຽນ ແລະ ສ່ິດສອນດ , ສອງ: ສອນ

ປະຊາສຶກສາ ແລະ ບໍາລ ງວັດທະນະທໍາດ , ສາມ: ສາມັກຄ ສ້າງ

ຜົນງານການສຶກສາດ . 

- ວັນທ  24/1/1966 ຄໍາສັີ່ງແນະນ  ຳຂອງຄະນະປະຈໍາ ສູນ

ກາງແນວລາວຮັກຊາດ ກີ່ຽວກັບການເສ ມຂະຫຍາຍວຽກງານປະ 

ຊາສຶກສາ: ”... ພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ, ອໍານາດການ
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ປົກຄອງຂ້ັນຕີ່າງໆ ມ ຄວາມຮັບຜ່ິດຊອບປົດປີ່ອຍປະຊາຊົນ ອອກ

ຈາກຄວາມບໍີ່ຮູໜ້ັງສ , ຕ້ອງຈັດຕ້ັງການຮຽນໜັງສ ໃຫ້ປະຊາຊົນ, 

ບໍາລ ງວັດທະນະທໍາໃຫ້ພະນັກງານ, ພະລາກອນ, ທະຫານ ກໍາ

ລັງປະກອບອາວ ດ ທ ກຊົນຊາດ, ຊົນເຜີ່ົາ, ທ ກເພດ, ໄວໃຫ້ໄດ້ຮູ້

ອີ່ານ, ຮູ້ຂຽນ, ຮູ້ເຮັດເລກ 4 ປະການ. ທ ກຄົນຕ້ອງເຄັີ່ງຄັດ, 

ສ ຂ ມຮີ່ໍາຮຽນ, ຕ້ອງຮູ້ຈດັວາງ ທັງເຮັດວຽກ ທັງໄປຮຽນ, ທັງສູ້ຮົບ 

ທັງເພ ີ່ມພູນຜະລ່ິດຜົນ ທັງຮຽນໜັງສ , ຮຽນໜັງສ ແມີ່ນຮັກຊາດ, 

ຜູ້ຮູ້ຕ້ອງສອນ, ຜູ້ບໍີ່ຮູ້ ຕ້ອງຮຽນ ... “. 

ເຊນັ: ວຽງໄຊ (ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ) 

- ວັນທ  11/2/1966 ມະຕ່ິຂອງສູນກາງພັກ ກີ່ຽວກັບການ

ຈັດລະບົບການສຶກສາ: ”... ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ຊັ້ນປະຖົມ, 

ມັດທະຍົມ ແລະ ອ ດົມສຶກສາ (ຊັ້ນປະຖົມມ  5 ຫ້ອງ, ມັດທະຍົມ

ມ  3 ຫ້ອງ, ອ ດົມມ  3 ຫ້ອງ. ໂຮງຮຽນສາມນັຕ້ອງຈັດຕ້ັງການ

ສ່ິດສອນ ແລະ ຮໍີ່າຮຽນຕາມຫຼັກສູດ ທ ີ່ສູນກາງວາງອອກ 

ເອົາໃຈໃສີ່ສຶກສາອົບຮົມການເມ ອງແນວຄ່ິດ; ຈັດຕ້ັງໃຫ້ນັກຮຽນ

ອອກແຮງງານເພ ີ່ມພູນຜະລ່ິດຜົນ; ຝຶກແອບກ່ິລາກາຍະກໍາ ແລະ 

ສ່ິລະປະວັນນະຄະດ ; ປະກອບສີ່ວນການເຄ ີ່ອນໄຫວສັງຄົມຢູີ່

ທ້ອງຖ່ິີ່ນເປັນຕ້ົນ ສອນປະຊາສຶກສາ ໂຄສະນາຂົນຂວາຍ 
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ປ ກລະດົມປະຊາຊົນ, ອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ຮັກສາສ ຂະພາບ, 

ສ້າງແບບແຜນດໍາລົງຊ ວ່ິດທ ີ່ສົດໃສສ ວ່ິໄລ. 

ໂຮງຮຽນທ ກຊັ້ນ ເອົາໃຈໃສີ່ປະຕ່ິບັດ 4 ທັດສະນະ ໜຶີ່ງ: 

ການສຶກສາຕ້ອງຮັບໃຊ້ໜ້າທ ີ່ການເມ ອງ, ສອງ: ການສຶກສາຕ້ອງ 

ຕ່ິດພັນກັບການອອກແຮງງານ ແລະ ຊ ວ່ິດສັງຄົມ, ສາມ: ການ

ສຶກສາຕ້ອງອ ງໃສີ່ມະຫາຊົນ. ສ ີ່: ການສຶກສາຕ້ອງຢູີ່ພາຍໃຕ້ການ 

ນໍາພາຂອງພັກ. 

ເຊນັ: ຄໍາໄຕ ສ ພັນດອນ. 

- ວັນທ  1/9/1966 ສານຂອງສະເດັດເຈົ້າສ ພານ ວົງ ຝາກ

ເຖ່ິງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ເນ ີ່ອງໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນ 1966-

1967: ”... ຄະນະອໍານວຍການ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ພວກຫຼານ 

ນັກຮຽນທ ີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ. 
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ທີ່ານ ພູມ  ວົງວ່ິຈ່ິດ  

 

... ເພ ີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດການສຶກສານ້ັນ, 

ຂ້າພະເຈົາ້ເຊ ີ່ອໝັ້ນວີ່າ ໃນສົກຮຽນໃໝີ່ 1966-67 ນ ້ ໂຮງຮຽນ

ພວກເຮົາຈະກ້າວໜ້າກວີ່າແຕີ່ກີ່ອນ ໜ້າທ ີ່ຂອງໂຮງຮຽນໃນສົກ 

ຕໍີ່ໄປນ ້ ແມີ່ນພະຍາຍາມຍົກສູງຄ ນນະພາບການເມ ອງແນວຄ່ິດ, 

ວັດທະນະທາ ໍ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງຕ່ິດພັນກັບການອອກແຮງງານ ແລະ 

ຊ ວ່ິດປັນຢູີ່ຂອງສັງຄົມ, ເພ ີ່ມທະວ ປ້ອງກັນໄພສົງຄາມທາງອາກາດ

ຂອງສັດຕູ, ຮບັປະກັນຊ ວ່ິດເປັນຢູີ່ຂອງຄູ ແລະ  ນັກຮຽນ ... “. 
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ພວກຫຼານຕ້ອງພະຍາຍາມຮຽນ ຮຽນໃຫ້ເກັີ່ງ, ຕ້ັງໃຈ ຝຶກ

ຝົນຫໍີ່ ຼຫຼອມຄ ນສົມບັດ ກ່ິລ່ິຍາມາລະຍາດ, ທະນ ບໍາລ ງຈ່ິດໃຈຮັກ

ຊາດ, ຄຽດແຄ້ນຈັກກະພັດຜູ້ຮ ກຮານ, ສາມກັຄ ຮັກແພງຊີ່ວຍ 

ເຫຼ ອຊຶີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ພ້ອມກັນຮຽນໃຫ້ເກັີ່ງ, ອອກແຮງງານດ , 

ຮັກສາອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ, ມ ສະຕ່ິຕໍີ່ການຈັດ 

ຕ້ັງລະບຽບວ່ິໄນ, ພະຍາຍາມຜີ່ານຜີ່າຄວາມຫຍ ້ງຍາກໄປໂຮງ 

ຮຽນສະໝີ່ໍາສະເໝ  ຕໍີ່ເນ ີ່ອງ, ຕ້ອງຮັບຮູ້ເລ່ິກເຊ່ິີ່ງວີ່າ ໄປຮຽນແມີ່ນ

ຮັກຊາດ ແລະ ຕ້ານຈັກກະພັດ. 

ວຽກງານສຶກສາ ແມີ່ນພາລະກ່ິດທົີ່ວປວງຊົນ, ຮັບໃຊ້ຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ. ດັີ່ງນ້ັນ, ປວງຊົນຕ້ອງພ້ອມກັນຂະ 

ຫຍາຍການສຶກສາ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຊີ່ວຍ

ກັນສ້າງໂຮງຮຽນຢູີ່ບີ່ອນປອດໄພ, ຕັກເຕ ອນສັີ່ງສອນລູກຫຼານ

ໄປຮຽນຄົບໜ້າຄົບຕາ ແລະ ເນ ີ່ອງນ່ິດ, ພໍີ່ແມີ່ ພ ີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ 

ຕ້ອງເປັນແບບຢີ່າງໄປຮຽນປະຊາສຶກສາ, ເອົາໃຈໃສີ່ຄູ ແລະ 

ຊ ວ່ິດເປັນຢູີ່ຂອງຄູອາຈານ. 

ຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວີ່າສອນໜງັສ ຶ ແມີ່ນຜູ້ມ ນໍ້າໃຈຮັກຊາດ ພວກ

ເຮົາບໍີ່ປະການຮີ່ໍາຮຽນ ແລະ ບໍີ່ປະໄຮີ່ນາຮົ້ວສວນຈະເປັນການ

ຊ ກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານສຶກສາມ ການຂະຫຍາຍໄວ. 
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- ວັນທ  5/2/1966 ຈົດໝາຍສະເດັດເຈົ້າສ ພານ ວົງ ສົີ່ງ 

ເຖ່ິງປະຊາຊົນ 2 ບ້ານ: ນາເຮ້ຍ ແລະ ນາຄາວ, ເນ ີ່ອງໃນ

ໂອກາດໄດ້ລົບລ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ້ໜັງສ : ”... ເຖ່ິງແມີ່ນວີ່າ ຈັກກະພັດ 

ອາເມລ່ິກາ ໄດ້ຖ່ິ້ມລະເບ ດທໍາລາຍຫຼາຍຄ້ັງ ແຕີ່ວີ່າພໍີ່ແມີ່ 

ປະຊາຊົນບ້ານນາເຮ້ຍ, ນາຄາວ ກໍຍັງຮໍີ່າຮຽນບໍາລ ງ ວັດທະນະ

ທໍາ ຢີ່າງສະໝີ່ໍາ,ສະເໝ  ມາເຖ່ິງປັດຈ ບັນ ພໍີ່ແມີ່ປະຊາຊົນສອງ

ບ້ານ ໄດ້ຮູ້ອີ່ານ, ຮູ້ຂຽນ. ສະນ້ັນ, ພໍີ່ແມີ່ພ ີ່ນ້ອງຢູີ່ 2 ບ້ານນ ້ ຈຶີ່ງໄດ້

ເອົາຊະນະສັດຕູໂງີ່ງີ່າວ ທ ີ່ຈັກກະພັດຝຣີ່ັງປະໄວ້, ພ້ອມກັນນ້ັນ 

ຍັງເອົາຊະນະກັບຈັກກະພັດອາເມລ່ິກາທ ີ່ດໍາເນ ນສົງຄາມທໍາ

ລາຍທາງອາກາດອ ກດ້ວຍ. 

ໃນໂອກາດນ ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງພໍີ່ແມີ່ປະ 

ຊາຊົນທັງຊາດ, ພະນັກງານ ນັກຮົບທີ່ົວເຂດປົດປີ່ອຍ ຕ້ອງ 

ພະຍາຍາມແຂີ່ງຂັນກັນ ຮໍີ່າຮຽນຢີ່າງເປັນປົກກະຕ່ິ ສະໝໍີ່າສະເໝ , 

ຊາວໜ ີ່ມ, ແມີ່ຍ່ິງ, ຊົນຊາດ, ຊົນເຜົີ່າຕີ່າງໆ ຕ້ອງເສ ມຂະຫຍາຍ

ວຽກງານປະຊາສຶກສາ, ອອກແຮງລົບລ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ້ໜັງສ ... “. 

ເຊັນ: ສະເດັດເຈົ້າສ ພານ ວົງ 

- ວັນທ  2/9/1966 ໄດ້ມ ມະຕ່ິຄໍາສັີ່ງກີ່ຽວກັບ ການເພ ີ່ມທະວ  

ວຽກງານສຶກສາ ບໍາລ ງວັດທະນະທໍາພາຍໃນກອງທັບ. ໃນ     

ຄໍາສັີ່ງໄດ້ໃຫ້ການສັງເກດຕ ລາຄາວີ່າ: ”... ພະນັກງານ ນັກຮົບ 



23 
 

ໃນຄາວນ້ັນ, ລະດັບການສຶກສາພຽງຫ້ອງ ປ.1 ເທົີ່ານ້ັນຜູ້ກ ກໜັງ

ສ ປະມານ 15-20% ສະນ້ັນ ຕ້ອງຮ ບຮ້ອນລົບລ້າງການກ ກໜັງ

ສ  ແຕີ່ລະບາດກ້າວ ໃຫແ້ກີ່ພະນັກງານນັກຮົບ ກົມກອງຫົວໜີ່ວຍ

ກໍາລັງປະກອບອາວ ດ ເພ ີ່ອໃຫ້ພວກເຮົາມ ຄວາມຮ ູ້ພ ້ນຖານ  

ກີ່ຽວກັບວ່ິທະຍາສາດເຕັກນ່ິກ ແລະ ສັງຄົມ ເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ໃນໜ້າທ ີ່

ວຽກງານຄາດໝາຍເບ ້ອງຕ້ົນ ລົບລ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ້ໜັງສ , ໄລຍະຕໍີ່

ໄປຕ້ອງຍົກລະດັບຂ້ຶນເປັນຂ້ັນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕໍີ່ໄປ ... “. 

ເຊັນ: ທີ່ານ ແຜ້ວ ໄຊຍະວົງ 

- ມະຕ່ິ 15 ເດ ອນ 7/1967 ຄະນະປະຈໍາສູນກາງ ມ ມະຕ່ິ 

ກີ່ຽວກັບການຫັນທ່ິດວຽກງານສຶກສາເຂດປົດປີ່ອຍ ໃຫ້ແຂງແຮງ 

ຮອບດ້ານ ເໝາະສົມກັບສະພາບການ ແລະ ໜ້າທ ີ່ໃໝີ່ໄດ້ເນັ້ນ

ວີ່າ: ການສຶກສາແມີ່ນກົກເຄ້ົາທ ີ່ສໍາຄັນ ໃນການກໍີ່ສ້າງພະນັກງານ; 

ການສຶກສາແມີ່ນເຄ ີ່ອງມ ຍົກສູງຄວາມຕ ີ່ນຕົວ ປະຕ່ິວັດໃຫ້

ປະຊາຊົນ; ການສຶກສາແມີ່ນເຄ ີ່ອງມ ຮັບໃຊ້ພາລະກ່ິດປະຕ່ິວັດ.  

ມະຕ່ິໄດ້ເນ້ັນ ເຖ່ິງທ່ິດທາງໜ້າທ ີ່ຕົວຈ່ິງ: ຂະຫຍາຍການສຶກສາ 

ໃຫ້ໄປທົີ່ວທ ກບີ່ອນ, ທ ກທ້ອງຖີ່່ິນ, ທ ກຊົນເຜີ່ົາ; ຮອດປ  1970 

ຕ້ອງຂະຫຍາຍວຽກງານປະຊາສຶກສາ, ບໍາລ ງວັດທະນະທໍາ ເຮັດ

ໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊ່ິກຢູີ່ຕາແສງ ແລະ ບ້ານຜູ້ອາຍ ແຕີ່ 45 ປ  

ລົງມາ, ນັກຮົບກອງທັບຕ້ອງອີ່ານອອກ ຂຽນໄດ້. 
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ແຜນການຍົກລະດັບບໍາລ ງວັດທະນະທໍາ ຈົບຊັນ້ປະຖົມມ  

3 ຫ້ອງ; ຊັ້ນມັດທະຍົມບໍາລ ງມ  2 ຫ້ອງ. ແຕີ່ລະເມ ອງມ ສ່ິດ ສ້າງ

ໂຮງຮຽນບໍາລ ງວັດທະນະທໍາຂອງຕົນຂ້ຶນໜຶີ່ງແຫີ່ງ, ບໍາລ ງພະ 

ນັກງານອາຍ  45 ປ ລົງມາ, ກໍານົດຮຽນ 3 ເດ ອນ; ສອງເມ ອງໃດ

ໃຫ້ມ ໂຮງຮຽນຊາວງໜ ີ່ມຊົນເຜີ່ົາ 1 ຫຼັງ; ສີ່ວນ ພະນັກງານສັງກັດ

ການຈັດຕ້ັງປະຕ່ິວັດແລ້ວ ຕ້ອງຍາດເວລາຮຽນ ບໍາລ ງວັດທະນະ

ທໍາ ອາທ່ິດໜຶີ່ງຢີ່າງໜ້ອຍ 3 ຕອນ. 

ສູນກາງໄດ້ວາງນະໂຍບາຍຕໍີ່ຄູດີ່ັງນ ້: ”... ຕ້ອງຖ ສໍາຄັນ 

ວຽກງານສຶກສາ; ຕ້ອງເຄົາລົບນັບຖ ຄູ, ເອົາໃຈໃສີ່ບໍາລ ງຄູດ້ານ 

ການເມ ອງແນວຄ່ິດ, ວ່ິຊາສະເພາະ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ; 

ເອົາໃຈໃສີ່ດູແລຊ ວ່ິດການເປັນຢູີ່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງ ຕາມ 

ສະພາບຕົວຈ່ິງ, ໄດ້ຮບັການພັກຜີ່ອນ 1 ເດ ອນ ພາຍຫັຼງສ່ິ້ນ

ສົກຮຽນ, ເອົາໃຈໃສີ່ດູແລພ່ິເສດຄູຊົນເຜີ່ົາ ແລະ ເພດຍ່ິງ. 
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ທີ່ານເຈົ້າສ ກ ວົງສັກ 

 

ມະຕ່ິຂອງສູນກາງພັກໄດ້ເນ້ັນຕີ່ ມ: ພວກເຮົາບ ກໂຈມຕ ສັດຕູ 

ບໍີ່ສະເພາະແຕີ່ດ້ານການເມ ອງ, ການທະຫານເທົີ່ານ້ັນ, ແຕີ່ພວກ

ເຮົາຍັງສາມາດບ ກໂຈມຕ ສັດຕູທາງດ້ານການສຶກສາວັດທະນະ

ທໍາອ ກດ້ວຍ.  ຕ້ອງມ ການປະຕ່ິຮູບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, 

ມັດທະຍົມສຶກສາ, ຕ້ັງໜ້າກໍີ່ສ້າງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ກະກຽມທ ກ

ເງ ີ່ອນໄຂ ເພ ີ່ອສ້າງໂຮງຮຽນມະຫາວ່ິທຍາໄລຢູີ່ເຂດປົດປີ່ອຍ. 
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ບັນດາໂຮງຮຽນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສີ່ ຄຽງຄູີ່ກັບການຮຽນວັດທະ 

ນະທໍາ ຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສີ່ວຽກງານການເມ ອງແນວຄ່ິດ, ມ ນ້ໍາໃຈ 

ຮັກຊາດຄຽດແຄ້ນສັດຕູ, ມ ນ້ໍາໃຈປະຕ່ິວັດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. 

ສໍາລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ອ ດົມ, ຍາມພັກແລ້ງນັກຮຽນ

ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກປ ກລະດົມ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ, ຮໍີ່າຮຽນກ່ິລາ 

ກາຍະກໍາ ແລະ ການທະຫານ. 

ກີ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອ ດໜູນ ແມີ່ນອ ດໜູນນັກຮຽນ ແລະ ຄູ 

ທ ີ່ຮັບໃຊ້ໂດຍກົງ ໃນການກໍີ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງພະນັກງານ. ນັກ 

ຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະ ອ ດົມ ຕ້ອງອ ດໜູນອັດຕາກ່ິນ, 

ເຄ ີ່ອງນ ີ່ງຫີ່ົມ, ເງ່ິນວັດຖ ພັນຈໍານວນໜຶີ່ງ ແຕີ່ນັກຮຽນຕ້ອງອອກ 

ແຮງງານ ເພ ີ່ອເພ ີ່ມພູນຜະລ່ິດຫາກ ້ມຕົນເອງສີ່ວນໃດສີ່ວນໜຶີ່ງ. 

ເຊັນ: ວຽງໄຊ (ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ) 

- ວັນທ  30/8/1967 ມ ມະຕ່ິຂອງສູນກາງພັກ ກີ່ຽວກັບ 

ການຫັນທ່ິດການສຶກສາຮອບດ້ານ ໃຫເ້ໝາະສົມກັບສະພາບ 

ຕົວຈ່ິງ ແລະ ໜ້າທ ີ່ໃໝີ່: ”... ການສຶກສາເປັນພາຫະນະຮັບໃຊ້    

ໜ້າທ ີ່ໃຈກາງ ໃນການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍກໍາລັງປະຕ່ິວັດໃນ

ທ ກດ້ານໃຫ້ແກີ່ການກໍີ່ສ້າງເຂດປົດປີ່ອຍ ເປັນເໝ ອນລັດແບບ  

ໃໝີ່, ເພ ີ່ອເປັນພ ້ນຖານໃຫ້ແກີ່ທີ່ົວປະເທດ. ການຫັນທ່ິດການສຶກ

ສາຕ້ອງບົນຈ່ິດໃຈຮ ບຮ້ອນ, ກ້າເຮັດ, ກ້າປະດ່ິດສ້າງ: ອອກ   
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ແຮງສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາໃຫ້ໄວ ແລະ ທົີ່ວເຖ່ິງ ຮອດ

ປ  1970 ທ ກໆຕາແສງ ຕ້ອງມ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ, ທ ກໆ

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງຈາໍນວນໜຶີ່ງ ໃຫມ້ ໂຮງຮຽນມດັທະຍົມ ກໍີ່ສ້າງ

ໂຮງຮຽນອ ດົມສຶກສາຢູີ່ສູນກາງ ແລະ ກະກຽມສ້າງຕ້ັງມະຫາ 

ວ່ິທະຍາໄລຢູີ່ພາຍໃນເຂດປົດປີ່ອຍ, ດັດແປງລະບົບການຈັດຕ້ັງ, 

ໂຄງການຫຼັກສູດການຮຽນຕາມແບບກະທັດຮັດ ແຕີ່ຄົບຖ້ວນ, 

ຫ້ອງຮຽນວັດທະນະທໍາ ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ 

ການຂອງພາລະກ່ິດຕໍີ່ສູ້ກູ້ຊາດ ຕ້ານຈັກກະພດັອາເມລ່ິກາທ ີ່ມາ

ຮ ກຮານ. ສະນ້ັນ ລະບົບສາມັນໄດ້ກໍານົດດັີ່ງນ ້: ຊັ້ນປະຖົມຮຽນ 

4 ປ  (ປ.1, ປ.2, ປ.3, ປ.4) ປະຖົມ 1 ຮັບເອົາເດັກ 7-8 ປ ເຂົ້າ

ຮຽນ, ຈົບຫ້ອງ ປ.4 ຖ ວີ່າ ຈົບຊັ້ນປະຖົມ. ຊັ້ນມດັທະຍົມຮຽນ 2 ປ , 

ຮຽນຈົບ ມ.2 ຖ ວີ່າຈົບມັດທະຍົມ. ຊັ້ນອ ດົມສຶກສາຮຽນ 3 ປ :    

ອ.1, ອ.2, ອ.3 ຮຽນໝດົ ອ.3 ຖ ວີ່າເສັງຈົບອ ດົມສຶກສາ (ຫຼ  ຈົບ

ລະບົບສາມັນ) ສາມາດຮຽນຕໍີ່ວ່ິຊາສະເພາະຊັ້ນສູງໄດ້ (ການ

ປີ່ຽນແປງນ ້ ເລ ີ່ມແຕີ່ສົກຮຽນ 1967-1968 ເປັນຕ້ົນໄປ) ສ ບຕໍີ່ 

ຮຽບຮຽງປ້ຶມຕໍາລາສ່ິດສອນຮາ ໍ ີ່ຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ 

ອ ດົມສຶກສາ ດ້ວຍພາສາລາວ ສ້າງໃຫ້ພາສາລາວກາຍເປັນ

ພາສາທາງການເອກະພາບຂອງລາວ. 
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ສ ບຕໍີ່ຮຽບຮຽງ, ໂຄງການຫຼັກສູດ, ປ້ຶມຕໍາລາຮຽນ ສ່ິດ 

ສອນຮໍີ່າຮຽນຕາມເນ ້ອໃນສຶກສາໃໝີ່, ເອກະສານເຫຼົີ່ານັ້ນ ຕ້ອງ

ໃຊ້ພາສາລາວ. 

- 7/1967 ມະຕ່ິ 15 ໄດ້ອະທ່ິບາຍ ” ກີ່ຽວກັບປ້ຶມໄວຍາ 

ກອນໃໝີ່, ປ້ຶມວັດຈະນານ ກົມ, ການຂຽນປະຫວັດສາດ, ພມູ

ສາດ... 

ເສ ມຂະຫຍາຍການບໍາລ ງວັດທະນະທໍາ, ປະຊາສຶກສາ 

ລົບລ້າງຄວາມບໍີ່ຮູ້ໜັງສ ; ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບໂຮງ 

ຮຽນສາມັນ ແລະ ວ່ິຊາຊ ບດ້ວຍພາສາລາວ; ຊີ່ວຍເຫຼ ອນັກຮຽນ 

ນັກສຶກສາທ ີ່ພວມຮຽນຢູີ່ຕີ່າງປະເທດ ເຊັີ່ນ: ຢູີ່ຫວຽດນາມ, ຈ ນ, 

ສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ປະເທດສັງຄົມນ່ິຍົມອ ີ່ນໆ ໃຫ້ເຂົາ 

ເຈົ້າມ ຄ ນສົມບັດດ , ມ ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດກັບຄ ນມາຮັບໃຊ້

ປະເທດຊາດ... “  ກີ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງຄູ ມະຕ່ິເນ້ັນວີ່າ: ... 

ຮອດປ  1970 ສະເລີ່ຍຕາແສງໜຶີ່ງໆ ໃຫ້ມ ຄູ 5 ຄົນ; ທ ກແຂວງ

ຕ້ອງມ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ເພ ີ່ອສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູ ເປັນປະຈໍາ, ແຕີ່

ລະປ ຄູຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮີ່ໍາຮຽນດ້ານການເມ ອງ ຍົກລະດັບ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ວ່ິຊາສະເພາະຂອງຕົນ. ໂຮງຮຽນສ້າງຄູແຕີ່

ລະແຂວງ ຕ້ອງສ້າງເງ ີ່ອນໄຂຕີ່າງໆໃຫ້ນັກຮຽນຄູໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງ, 

ມ ອັດຕາກ່ິນພໍສົມຄວນ, ມ ເຄ ີ່ອງນ ີ່ງຫົີ່ມ, ມ ວັດຖ ຮັບໃຊ້ປະຈາໍ
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ວັນທີ່ ຈາໍເປັນ. ແຕີ່ລະປ  ແຕີ່ລະແຂວງຕ້ອງມ ງົບປະມານ ໃຫ້ແກີ່

ນັກຮຽນຄູ: ນັບແຕີ່ນັກຮຽນຄູມູນ, ນັກຮຽນຄູປະຖົມ ... “. 

ເຊັນ: ໜຮູັກ ພມູສະຫວັນ. 

- ຄໍາສັີ່ງເລກທ  82 ລົງວັນທ  20/10/1969 ກີ່ຽວກັບ ການ

ຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ: ”... 

ຈ ດປະສົງ ເຮັດໃຫ້ຄະນະປະຈໍາແຕີ່ລະຂ້ັນຮັບຮູ້ ແລະ ເພ ີ່ມທະວ 

ຄວາມຮັບຜ່ິດຊອບໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊນັ້ກຮຽນນັກສຶກສາ 

ຢີ່າງລວມສູນ ເອກະພາບທົີ່ວເຂດປົດປອີ່ຍ. ເພ ີ່ອໃຫກ້ານສຶກສາ

ຂະຫຍາຍຕົວຢີ່າງວີ່ອງໄວ ເພ ີ່ອສ້າງໃຫ້ມ ຖັນແຖວນັກຮຽນ, ນັກສຶກ

ສາຫຼາຍຂ້ຶນ ເພ ີ່ອສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານວ່ິຊາສະເພາະ: ວ່ິທະຍາ 

ສາດເຕັກນ່ິກຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງຮັບໃຊ້ໜ້າທ ີ່ການເມ ອງໃນສະ 

ເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. 

ເຊັນ: ພມູ  ວົງວ່ິຈ່ິດ 
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ຊຽງຂວາງເປັນສະໜາມຮົບໃຫຍີ່ທ ີ່ສ ດ, ບີ່ອນນ ້ສູ້ຮົບກັນ 

ລະຫວີ່າງເຮົາ ແລະສັດຕູ 

 

- 20/9/1969 ຄະນະກໍາມະການສູນກາງ ໄດ້ມ ສານເຖ່ິງຄູ 

ແລະ ນັກຮຽນຄູ ໂອກາດໄຂສົກຮຽນ 1969-1970: ”... ວຽກ

ງານສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູ ແມີ່ນຂອດຕັດສ່ິນ ໃນວຽກງານສຶກສາ
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ທາງດ້ານປະລ່ິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ, ໃນພາລະກ່ິດສ້າງເຂດ

ປົດປີ່ອຍເປັນຄ ລັດແບບໃໝີ່ລັດໜຶີ່ງ ການສຶກສາຕ້ອງໄປກີ່ອນ

ກ້າວໜຶີ່ງ, ແຕີ່ການສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູຕ້ອງໄປກີ່ອນສອງກ້າວ... “. 

ເຊັນ: ວຽງໄຊ (ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ) 

- ວັນທ  20/11/1969 ສະເດັດເຈົ້າສ ພານ ວົງ ໄດ້ມ ສານ 

ເຖ່ິງຄູ (ໂອກາດວັນຄູສາກົນ 20/11): ”... ໃນພາລະກ່ິດສ້າງເຂດ

ປົດປີ່ອຍເຂັ້ມແຂງ ຂະຫຍາຍຕົວຮອບດ້ານ, ຄູມ ໜ້າທີ່  ສໍາຄັນ

ເຂົ້າຮີ່ວມຢີ່າງຕ້ັງໜ້າ. ຖ້າມ ຄູຫຼາຍ, ຄູດ  ຄູເປັນຜ້ ູສ່ິດສອນ ຜູ້

ໃຫຍີ່ ແລະ ຄົນຮ ີ່ນໜ ີ່ມລາວມ ຈ່ິດໃຈຮັກຊາດ, ມ ອ ດົມການ, ມ 

ຄ ນສົມບັດ, ອອກແຮງງານດ , ເປັນນັກຮົບ, ເປັນພະນັກງານ ທ ີ່

ດ . ຄູເປັນພະນັກງານປະຕ່ິວັດ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູເປັນບີ່ອນສ້າງ 

ນັກວ່ິສະວະກອນແຫີ່ງດວງວ່ິນຍານ... “. 

- ຄໍາສັີ່ງເລກທ  20 ລົງວັນທ  2/3/1972 ໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ມ 

ການເລ ອກເຟັ້ນຄູສອນປະເພດຕີ່າງໆ ເຂົ້າເປັນຄູລັດ ໜຶີ່ງ: 

ເລ ອກເອົາຜູ້ຈົບປະຖົມສົມບູນເປັນຄູ, ສອງ: ເລ ອກເອົາຄູທ ີ່ມ ຄ ນ 

ສົມບັດດ , ສາມ: ເລ ອກເອົາຄູປະຊາບານມາຫຼາຍປ  ເຂົ້າເປັນຄູ

ລັດ; ສະເພາະຄູຊົນຊາດ, ຊົນເຜີ່ົາ ບໍີ່ຄົບເງ ີ່ອນໄຂປານໃດ ກໍຮັບ

ເອົາເຂ້ົາລັດໄດ້ໂລດ... “. 

ເຊັນ: ທອງ (ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ) 
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- ມະຕ່ິກອງປະຊ ມໃຫຍີ່ຄ້ັງທ  II ຂອງພັກ ເດ ອນ 2/1972 

ພາກທ ີ່ກີ່າວເຖ່ິງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໄດ້ລະບ ໄວ້ວີ່າ: ຕ້ອງສ້າງ 

ສຶກສາວັດທະນະທໍາແບບປະຕ່ິວັດ ທ ີ່ມ ລັກສະນະຊາດ, ວ່ິທະ 

ຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊນົ, ການສຶກສາຕ້ອງໄປກີ່ອນກ້າວໜຶີ່ງ.  

ຕ້ອງພະຍາຍາມ ຄ້ົນຄວ້າວ່ິທະຍາສາດ ກີ່ອນອ ີ່ນແມີ່ນ 

ຄ້ົນຄວ້າວັນນະກໍາ, ວັນນະຄະດ , ປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ; ສ້າງ 

ແລະ ປົກປັກຮັກສາໜັງສ ລາວ ແລະ ພາສາລາວ ພ້ອມກັນນ້ັນ, 

ກໍຕ້ອງເຄົາລົບພາສາເວົ້າ ຂອງຊົນຊາດຕີ່າງໆ... “. 

ຕອນທ ີ່ກີ່າວເຖ່ິງຄູ: ”... ຄູແມີ່ນຂອດຕັດສ່ິນໃນວຽກງານ 

ການສຶກສາ, ຄູແມີ່ນແຫຼີ່ງກໍານົດການປະຕ່ິບັດແນວທາງ ການສຶກສາ    

ໃໝີ່ຂອງພັກ, ຄູເປັນພະນັກງານຂົນຂວາຍທ ີ່ດ ຂອງພັກ, ຄູມ  

ມາດຖານອັນຕ້ົນຕໍດັີ່ງນ ້ ໜຶີ່ງ: ມ ຄວາມຮັກຊາດ, ຕ ີ່ນຕົວ 

ຮັບຜ່ິດຊອບຕໍີ່ຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ສອງ: ຮັກປະຊາຊົນ, 

ໃກ້ຊ່ິດຕ່ິດແທດປະຊາຊົນ, ສາມ: ມ ຄວາມຮູ້ ແລະ ວ່ິຊາສະເພາະ, 

ມ ຄວາມຕ້ັງໃຈຮີ່ໍາຮຽນຍົກລະດັບ, ສ ີ່: ຮັກອາຊ ບແພງເດັກ, ຝຶກ

ຝົນຫຼໍີ່ຫຼອມຕົນເອງ ມ ຄ ນສົມບັດດ  ດ ໝີ່ັນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ 

ປະຢັດ ... “. 

- 30/6/1972 ທີ່ານ ພູມ  ວົງວ່ິຈ່ິດ ກີ່າວໂອ້ລົມກັບຊີ່ຽວ 

ຊານຫວຽດນາມດ້ານການສຶກສາ: ”... ຍ້ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
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ຕ້ອງການອັນໃໝີ່ ສູນກາງເຫັນວີ່າ: ຕ້ອງຕ້ັງໂຮງຮຽນ

ມະຫາວ່ິທະຍາໄລຄູເຂດປົດປີ່ອຍຂ້ຶນ ເພ ີ່ອເປັນພ ້ນຖານໃຫ້ແກີ່

ມະຫາວ່ິທະຍາໄລຂະແໜງການອ ີ່ນໆ. ດີ່ັງນ້ັນ, ເພ ຶີ່ອກະກຽມ

ສ້າງຕ້ັງມະຫາວ່ິທະຍາໄລຄູ ຈຶີ່ງສະເໜ ໃຫ້ເພ ີ່ອນສະຫາຍຊີ່ວຍ 

ປຶກສາຫາລ  ກີ່ຽວກັບຄາດໝາຍ, ກໍານົດທ່ິດໃຫຖ້ ກ ຄວນເຮັດໃຫ້

ໄວ, ບໍີ່ລີ່ັງເລອ ກ. ບັນຫາຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຫຼັກສູດ, ເອກະສານ, ຕໍາລາ 

ສ່ິດສອນ ແລະ ມ ອາຈານມາຊີ່ວຍ... “. 

ມະຕ່ິເລກທ  80, ວັນທ  23/12/1972 ຂ້ໍກໍານດົກີ່ຽວ ກັບ

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ບໍາລ ງຄູ: ”... ດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ 

ຄວາມສໍາຄັນ ໜຶີ່ງ: ເປັນແຫຼີ່ງສ້າງພະນັກງານປະຕ່ິວັດ. ຄູເປັນ

ສ່ິີ່ງຕັດສ່ິນພາລະກ່ິດການສຶກສາ; ການສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄູ ຕ້ອງ

ໄປກີ່ອນກ້າວໜຶີ່ງຂອງວຽກງານສຶກສາ, ສອງ: ໜ້າທີ່ ຂອງ 

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ສ້າງຜູ້ມາຮຽນເປັນຄູສອນ, ບໍາລ ງຍົກລະດັບ 

ນາຍຄູ, ສາມ: ລະດັບຄາດໝາຍຂອງສ້າງຄູ, ສ ີ່: ທ່ິດທາງການ

ສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ເນ ້ອໃນການສຶກສາອົບຮົມຂອງ

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ຫ້າ: ລະບົບໂຮງຮຽນສ້າງຄູ: ມ ສ້າງຄູຊັ້ນກາງ

ສູນກາງ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕ້ົນຂອງແຂວງ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູມູນ

ຂອງແຂວງ, ຫົກ: ຜູ້ເປນັຄູສອນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ເຈັດ: ການຮັບ
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ເອົານັກຮຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ແປດ: ພ ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ

ສ້າງຄູ, ເກົ້າ: ການນໍາໂຮງຮຽນສ້າງຄູ. 

ການຕ້ັງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ: «... ພ ້ນຖານວັດຖ  ແມີ່ນເງ ີ່ອນໄຂ 

ຈໍາເປັນທ ີ່ສໍາຄັນ ເພ ີ່ອສ້າງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ໃຫ້ມ ຄ ນນະພາບດ ຂ້ຶນ. 

ດ້ານໜຶີ່ງບັນດາໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຕ້ອງກ ້ມຕົນເອງ, ດ້ານສອງ

ຄະນະສຶກສາສູນກາງ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ຕ້ອງ

ປະກອບ ທຶນຮອນ, ພ ້ນຖານວັດຖ ໃຫ້ແກີ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ: ມ 

ເຮ ອນຢູີ່ ພັກເຊົາ, ມ ຫ້ອງຮຽນ, ໂຕະຕັີ່ງ, ກະດານ, ເຮ ອນຄົວ; ມ 

ຫ້ອງສ ຂະອະນາໄມ, ມ ລະບົບນໍ້າສະອາດ; ມ ອ ປະກອນການ

ສ່ິດສອນ ໃນນ ້ເຮັດເອົາເອງ ຈໍານວນໜຶີ່ງທ ີ່ເຮັດໄດ້, ຫ້ອງທົດ

ລອງ, ມ ສວນທົດລອງຊ ວະພາບ; ມ ອ ປະກອນກ່ິລາ, ໂຮງຮຽນ

ຕ້ອງມ ເດ ີ່ນກ່ິລາ, ເຄ ີ່ອງກ່ິລາທ ີ່ຈາໍເປັນ; ມ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການ

ກ່ິນຢູີ່, ການໄປມາ; ມ ອ ປະກອນສ່ິລະປະວັນນະຄະດ ... “. 

ເຊນັ: ສາລ  ວົງຄໍາຊາວ 

- ຄໍາສັີ່ງແນະນໍາເລກທ  82 ວັນທ  24/12/1972 ໄດ້ມ ຂໍ້ໜຶີ່

ງເວົ້າເຖ່ິງການສ້າງມະຫາວ່ິທະຍາໄລສ້າງຄູເຂດປົດປີ່ອຍ: ”... 

ອະນ ຍາດໃຫ້ຄະນະສຶກສາສູນກາງຄ້ົນຄວ້າ ກະກຽມການໄຂ

ສົກຮຽນມະຫາວ່ິທະຍາໄລຄູເຂດປົດປີ່ອຍ ໃນນ ້ຕ້ອງນໍາສະເໜ  

ຮີ່າງສັນຍາຂໍການຊີ່ວຍເຫຼ ອຈາກຫວຽດນາມ ໃນໂຄງການສ້າງ
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ຫັຼກສູດ ພະແນກວ່ິຊາຮຽນ, ການຊີ່ວຍສົີ່ງຊີ່ຽວຊານມາຊີ່ວຍລາວ, 

ດ້ານພ ້ນຖານວັດຖ  ພ້ອມນ້ັນ, ກໍກະກຽມເພ ີ່ມພະນັກງານຜູ້ມ 

ລະດັບມະຫາວ່ິທະຍາໄລ ໃນນ ້ກະກຽມສັບຊ້ອນຄູຊັ້ນກາງ ທ ີ່ມ 

ລະດັບຈໍານວນໜຶີ່ງ ທ ີ່ສາມາດສ່ິດສອນວ່ິຊາໃດໜຶີ່ງໃຫ້ສອນຢູີ່

ມະຫາວ່ິທະຍາໄລສ້າງຄູ ... “. 

ເຊັນ: ສາລ  ວົງຄໍາຊາວ 

- ວັນທ  8/6/1974 ບົດປາໄສຂອງ ທີ່ານ ໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ 

ຕໍີ່ກອງປະຊ ມໃຫຍີ່ສຶກສາຄັ້ງທ  II ທົີ່ວເຂດປົດປີ່ອຍ: ”... ການ

ສຶກສາຕ້ອງພະຍາຍາມປະກອບສີ່ວນການສ້າງ ແລະ ບໍາລ ງຄົນ

ລາວໃໝີ່ໃຫ້ແກີ່ສັງຄົມໃໝີ່ເທ່ິງດ່ິນແດນລາວ ທ ີ່ບໍີ່ເຄ ຍມ ໃນ

ປະຫວັດສາດ ນ້ັນແມີ່ນສັງຄົມປະຊາທ່ິປະໄຕ ປະຊາຊົນກ້າວຂ້ຶນ

ສັງຄົມນ່ິຍົມ ຕໍີ່ໄປໃນໄລຍະຕໍີ່ໜ້າການສຶກສາ ຕ້ອງສ້າງຄົນທີ່ ຈະ

ປະກອບສີ່ວນເຂົ້າຂະບວນການຕໍີ່ສູ້ສໍາເລັດການປະຕ່ິວັດຊາດ 

ປະຊາທ່ິປະໄຕ ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທີ່ົວປະເທດຄົນລາວ ໃໝີ່

ຕ້ອງຜີ່ານການສຶກສາອົບຮົມຕາມມາດຖານ: ມ ຄ ນສົມບັດ; ມ 

ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ; ມ ການອອກແຮງງານ; ມ 

ສ ຂະພາບພະລະນາໄມ ແລະ ສ່ິລະປະສຶກສາ ... “. 
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ແກີ່ວລົງກົງ ສະໄໝບໍີ່ທັນຖ ກທໍາລາຍທາງອາກາດ 1963  ເປັນທ ີ່ຕ້ັງ

ສ້າງຄູຊ້ັນຕ້ົນ ຊ ດທ  1, ປັດຈ ບັນແຄມທາງເບ ້ອງລ ີ່ມແມີ່ນບ້ານນາເຮ້ຍ, 

ເມ ອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ 

(ພາບຖີ່າຍຈາກມູມສ້ົນຂົວນາຄາວ) 

 

ໂດຍອ ງໃສີ່ທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ທ ີ່

ໄດ້ກີ່າວມານັ້ນ, ຂະແໜງການສຶກສາ, ຄູອາຈານໄດ້ມ ຄວາມ 

ພະຍາຍາມເລ ີ່ມລົງມ ດໍາເນ ນວຽກງານສຶກສາໃໝີ່ ພ້ອມທັງປັບປ ງ 

ດັດແປງເລ ້ອຍໆ ເພ ີ່ອໃຫ້ສອດຄີ່ອງກັບແນວທາງການສຶກສາໃໝີ່ 

ແລະ ສອດຄີ່ອງກັບສະພາບຕົວຈ່ິງແຕີ່ລະກ້າວ. 
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II. ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບສາມັນສຶກສາ 

      ພາຍຫ ຼັງປົດປ່ອຍຊ າເໜືອຄຼັັ້ງທີ 2 ປີ 1960 ແລະ ຫ າຍ  

ທັ້ອງຖ່່ິນກ ໄດັ້ຮຼັບການປົດປ່ອຍ, ໂຮງຮຽນສາມຼັນບາງແຫ່ງຢ່  

ບາງທັ້ອງຖ່່ິນ ກ ສືບຕ ່ການຮຽນການສອນ ໂດຍແມ່ນຄ ຜັ້  ເກ່ົາທ່ີ

ເຄີຍສອນມາ. ຢ່  ເຂດປົດປ່ອຍສ່ວນຫ າຍມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ຕົວ

ຈ່ິງ ຕົັ້ນຕ ແມ່ນຫັ້ອງ ປ.3, ຈະມີແຕ່ບາງແຂວງ ເຊ່ຼັນ: ຫົວພຼັນ, 

ຊຽງຂວາງ ມີຫັ້ອງ 2 ໃຫຍ່ ແລະ ຫັ້ອງ 2 ນັ້ອຍ. ເມືອງຊຽງຄັ້ ແຕ່

ກ່ອນ (ກວມເອົາທຼັງເມອືງແອດ, ເມືອງຊຽງຄັ້  ແລະ ເມືອງສົບ

ເບົາປຼັດຈບຸຼັນ) ກ ມີຫັ້ອງ 2 ນັ້ອຍ ແລະ ຫັ້ອງ 2 ໃຫຍ່. ແຕ່ຖັ້າ

ເສຼັງເອົາແຊຼັກຕີຟີກາ ຕັ້ອງໄປເສຼັງຢ່  ຊ າເໜືອ, ສ່ວນຊຽງຂວາງ

ຕັ້ອງໄປເສຼັງຢ່  ເມືອງຄ ນ. ຫັ້ອງ 2 ນັ້ອຍ ແລະ ຫັ້ອງ 2 ໃຫຍ່ ໄດັ້

ຮຽນພາສາຝຣ່ຼັງຫ າຍສົມຄວນ ຖັ້າໃຜຮຽນຈົບຫັ້ອງກວກຊຸບເປຣີ

ເອີ ແລະ ເສຼັງຈົບແຊຼັກຕີຟີກາກ ສາມາດເວົັ້າສົນທະນາດັ້ວຍ

ພາສາຝຣ່ຼັງໄດັ້ສົມຄວນ. ພຼັກປະຊາຊນົປະຕ່ິວຼັດລາວ ແລະ 

ແນວລາວຮຼັກຊາດ ໄດັ້ເລ່ີມປຼັບປຸງລະບົບໂຮງຮຽນສາມຼັນດຼັ່ງນີັ້: 
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1. ທາໍອິດ, ເລ ່ີມສ້າງເຮອືນລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ    

ຢ່  ຕາມສ ານຼັກງານອ ົງການອັ້ອມຂັ້າງແຂວງ ແລະ ສ ນກາງ          

(ເບືັ້ອງຕົັ້ນຂຼັັ້ນເມືອງ, ຕາແສງ, ບັ້ານບ ່ທຼັນມີເທື່ອ) ໂຮງລັ້ຽງເດຼັກ

ເວົັ້າຕາມພາສາໃນຄາວນຼັັ້ນເອີັ້ນວ່າ: “ເຮືອນຝາກເດຼັກ” ຄວາມ

ຈ່ິງກ ຖືກຕາມຄ າເວົັ້າ “ຝາກເດຼັກ” ເພາະວ່າມີແຕ່ເອົາເດຼັກໄປ

ຝາກໄວັ້ ເພື່ອໃຫັ້ແມໄ່ປການ, ເຄ່ືອງນອນ, ອ ,່ ມັ້ ຸງ, ຕຽງ, ຜັ້າ

ຫ່ົມ, ໂສັ້ງເສືັ້ອ, ເຂົັ້າກ່ິນ ກ ແມ່ນພ ່ແມເ່ດຼັກກຽມໄປໄວັ້ທຼັງໝົດ, 

ມີພຽງແຕ່ໄປຝາກເດຼັກກຼັບພະນຼັກງານທ່ຖືີກແຕ່ງຕຼັັ້ງເປຼັນຜັ້  ດ ແລ

ເດຼັກນັ້ອຍ. ຫາກບ ່ແມ່ນຄ  ແລະ ຄ ອະນຸບານ ແຕ່ຢ່າງໃດ. 

      ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ກ ໄດັ້ສັ້າງຂ ັ້ນ ແຕ່ບ ່ທຼັນມີຄ ອະນຸບານທ່ີ

ຮຽນຈົບວ່ິຊາຊີບຄ ເທື່ອ ພຽງແຕ່ຄຼັດເລືອກເອົາຄ ໜ່ ຸມນັ້ອຍຈ າ 

ນວນໜ ່ງ ຫ ື  ຄ ປະຖົມມາສ່ິດສອນເດຼັກນັ້ອຍ, ເຖ່ິງວ່າມີຄວາມ

ຫຍັ້ ຸງຍາກ, ຄະນະສ ກສາ ແລະ ແນວລາວຮຼັກຊາດ (ອ ານາດ

ປົກຄອງ) ກ ໄດັ້ພະຍາຍາມສັ້າງເຄ່ືອງຫ່ິັ້  ນສ າລຼັບເດຼັກນັ້ອຍ ໂດຍ

ເອົາໄມັ້ ແລະ ຊາກຍົນຖືກຍ່ິງຕົກມາສັ້າງເປຼັນເຄ່ືອງຫ່ິັ້  ນ ເຊ່ຼັນ: 

ເຮຼັດລົດ, ເຮຼັດຍົນ, ເຮຼັດມັ້າ; ເອົາເຈັ້ຍເສດມາພຼັບເປຼັນຮ ບນົກ

ກາງແກ (ນົກສຼັນຕ່ິພາບ), ເຮຼັດໝວກເພື່ອແອບຟັ້ອນ, ເອົາແພ

ເສດມ່ ຸນຍ່ອຍໄປຫຍ່ິບເປຼັນຕຸກກະຕາຜັ້າ (ກາຕ ນ), ເອົາດ່ິນດາກ 
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(ດ່ິນໜຽວ) ມາປຼັັ້ນເປຼັນຮ ບສຼັດສາວາສ່ິງ່ແບບປະຖົມປະຖານ; 

ໄດັ້ນ າໃຊັ້ເຈັ້ຍເສດແຂງທ່ເີຮຼັດເປຼັນແກຼັດ ແຕັ້ມຮ ບທ າມະຊາດ, 

ຍົນ, ລົດທະຫານ, ທ າມະຊາດ (ພ ຜາ, ປ່າໄມັ້, ແມນ່ ັ້າລ າເຊ) 

ເພື່ອໃຫັ້ເດຼັກອະນຸບານຮຽນ ແນ ່ນອນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ, ແຕ່ລະ

ແຂວງ ແລະ ສ ານຼັກງານຕ່າງໆກ ມີລະດຼັບຕ່າງກຼັນ. 

2. ໂຮງຮຽນນ້ອງນ້ອຍ  

ໂຮງຮຽນສາມຼັນນັ້ອງນັ້ອຍໂດຍຄະນະສ ກສາສ ນກາງນ າພາ 

ຄຸັ້ມຄອງຕຼັັ້ງຂ ັ້ນ ຕົັ້ນປີ 60 (ສະຕະວຼັດ XX), ໃນເວລານຼັັ້ນ ສ ນ

ກາງໄດັ້ຍົກຍັ້າຍ ສ ານຼັກງານຕ່າງໆເຂົັ້າມາຢ ່ທົງ່ນາໄກ່ (ເມືອງ 

ວຽງໄຊ) ແຂວງຫົວພຼັນໃນຄາວບ ່ທຼັນມສົີງຄາມທ າລາຍ ທາງ

ອາກາດ.  

ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍບັ້ານບຼັກ (ສະຖານທ່ີປຼັດຈບຸຼັນຢ ່ໃກັ້ໆກຼັບ 

ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ ແຂວງຫົວພຼັນ), ໂດຍເຕົັ້າ 

ໂຮມ ເອົາລ ກຫ ານປະຊາຊົນບຼັນດາຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າຢ ່ທັ້ອງຖ່ິ່ນ 

ແລະ ລ ກຫ ານພະນຼັກງານປະຕ່ິວຼັດ ຢ ່ສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖ່ິ່ນ

ໄປຮຽນ ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍເປຼັນໂຮງຮຽນສາມຼັນ, ຮຽນຮອດຊຼັັ້ນ 

ປ.4 (ຫົວໜັ້າອ ານວຍການ ແມ່ນທ່ານສີຄ ນ (ຄົນພາກໃຕັ້ນາຍ

ທະຫານປະຕ່ິວຼັດ) ຕ ່ມາແມ່ນ ທາ່ນສ່ິນໄຊ ແກັ້ວມະນີວົງ (ຄົນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ) ມາຈາກຫວຽດນາມ ຄສູອນໃນຄາວນຼັັ້ນມີ
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ຫ າຍຄົນ, ແຕ່ຄ ທີ່ຮຽນຈບົສັ້າງຄ  ຫົວນາໝີ່ມີຄ  ທອງຜ່ິວ ບຸດສະ

ດີ, ຄ ສ່ິດ (ຊື່ນັ້ອຍ ຢີ), ຄ ວ່ິໄລວົງ (ຊື່ນັ້ອຍ ລີ), ຄ  ດອນສີ (ຊື່

ນັ້ອຍ ເຢີ). ນຼັກຮຽນ ຊຸດທ າອ່ິດໃນສົກຮຽນ 1964-65 ເຊຼັ່ນ: 

ທັ້າວບຸນຍ່ິ່ງ (ບົວເງ່ິນ ຊາພ ວົງ), ນາງບົວພຼັນ ສີໄກຢາ (ນາງມ ), 

ນາງອານົງ ວົງສາ, ນາງທອງສີ, ນາງຮີ, ນາງວຼັນ (ນາງມະ) 

ທັ້າວບຸນເລດີ ແລະ ອ່ືນໆ. ປີ 1965 ພາຍຫ ຼັງ ຍົນຍ່ິງຊ າເໜືອ, 

ນາໄກ່, ນາແທ່ນ, ຊຽງຊືັ້... ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍບັ້ານບຼັກໄດັ້ 

ຍັ້າຍໄປຢ ່ຊຽງລວງ ເຮຼັດເປຼັນ 2 ລະບົບ: ລະບົບສາມຼັນ ແລະ
 

ລະບົບບ າລຸງ ໂດຍລ ງເຈືອ (ຄົນຈ າປາສຼັກ) ເປຼັນຫົວໜັ້າຢ ່ຖ ັ້າ

ແກັ້ວ, ທ່ານສ່ິນໄຊ ແກັ້ວມະນີວົງ ເປຼັນຫົວໜັ້າຢ ່ຖ ັ້າເຈຍອ່ອນ.  

ຕ ່ມາລ ງເຈືອ ຍັ້າຍໄປຮຼັບໜັ້າທີ່ຢ ່ພາກໃຕັ້ ຈ ງ່ແມ່ນລ ງມະຫາ 

ພະມອນ ເປຼັນຫົວໜັ້າ. ຄ  ແລະ ນຼັກຮຽນຕັ້ອງຂ ັ້ນຂຼັັ້ນໄດຫ າຍ

ຂຼັັ້ນເພື່ອດ າລົງຊີວ່ິດ ແລະ ຮ ່າຮຽນຢ ່ເທ່ິງຖ ັ້າດັ້ວຍຄວາມ 

ລ າບາກ ທຽວຂ ັ້ນທຽວລົງ. ນາງທອງເຫ ືອງ ແລະ ນາງນາລ ີ

ນ ລະສ່ິງ (ນຼັກຮຽນ) ຢ ່ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍ ມືັ້ນຼັັ້ນໄປຕ າເຂົັ້າຢ ່ຖ ັ້າ

ຮາງ (ຊຽງລວງ) ພ ດີຍົນມາຍ່ິງທ າລາຍຢ່  ປາກຖ ັ້າຮາງ, ເຮຼັດໃຫັ້

ເກີດໄຟໄໝັ້, ໃນນຼັັ້ນມຄົີນຈ ານວນໜ ່ງຖືກຕາຍ ແລະ ໄຟໄໝັ້. 

ນາງທອງເຫ ືອງໄດັ້ຕຼັດສ່ິນໃຈຜ່າແປວໄຟໄປກອບກ ັ້ເອົານຼັກຮຽນ
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ນັ້ອງນັ້ັ້ອຍຈ ານວນໜ ່ງອອກມາໄດັ້. ນີັ້ເປຼັນເຫດການເດຼັ່ນຢ ່

ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍຢ ່ຊຽງລວງ (ເມືອງວຽງໄຊ). 

 

       

 
 

ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍສະໄໝສົງຄາມ 

 

3. ການປັບປຸງໂຮງຮຽນສາມັນທ ົວປະເທດ ທ່ຕົີກທອດມາຈາກ

ລະບອບເກ່ົາ, ແຕ່ເປຼັນໄລຍະຂັ້າມຜ່ານຈ ່ງເອົາໃຈໃສບ່າງບຼັນ 

ຫາຕົັ້ນຕ : ໜຶ ງ ດ າເນີນການສ່ິດສອນຮ ່າຮຽນເປຼັນພາສາລາວທຼັງ

ໝົດ, ຢຸດຕ່ິການຮຽນພາສາຝຣ່ຼັງ;  ສອງ: ໄດັ້ປຼັບປຸງເນືັ້ອໃນການ

ສ່ິດສອນ, ເຮຼັດໃຫັ້ເນືັ້ອໃນບົດສອນມີລຼັກສະນະຊາດ, ມະຫາຊົນ, 
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ວ່ິທະຍາສາດ ແລະ ລຼັກສະນະກັ້າວໜັ້າ (ລຼັກສະນະປະຕ່ິວຼັດ), 

ປ ັ້ມຕ  າລາຮຽນແຕ່ລະຊຼັັ້ນ, ແຕ່ລະຫັ້ອງໄດັ້ປຼັບປຸງເທື່ອລະກັ້າວ, 

ລົບລັ້າງເນືັ້ອໃນແບບເມືອງຂ ັ້ນ, ແບບເປຼັນຂັ້ອຍຂັ້າຮຼັບໃຊັ້

ຈຼັກກະພຼັດ ແລະ ເນືັ້ອໃນແບບງົມງວາຍ; ສາມ: ການສ່ິດສອນ

ໃຫັ້ໄປຕາມ 5 ບາດກັ້າວ,  ບາດກັ້າວຈຼັດຕຼັັ້ງຫັ້ອງ, ບາດກັ້າວ  

ກວດກາບົດເກົ່າ, ບາດກັ້າວສອນບົດໃໝ່,  ບາດກັ້າວປຼັບປຸງ, 

ແລະ ຕຼັກເຕືອນ; ສ ່ີ: ໄດັ້ປຼັບປຸງຄືນລະບົບຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ຊຼັັ້ນ

ຮຽນ, ສືບຕ ່ການຮຽນຫັ້ອງ ປ.1, ປ.2, ປ.3 ໄດັ້ຍຸບຫັ້ອງ 2 ນັ້ອຍ 

ຫັ້ອງ 2 ໃຫຍ່ ໃຫັ້ເປຼັນຫັ້ອງ  4, ຫັ້ອງກວກຊຸບເປຣ່ິເອີ ເຮຼັດເປຼັນ

ຫັ້ອງ ປ.5. 

      ເລ່ມີສົກຮຽນ 1961-1962 ໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມແຫ່ງທ າ

ອ່ິດຂອງເຂດປົດປ່ອຍໄດັ້ຕຼັັ້ງຂ ັ້ນຢ່  ບັ້ານນາວຽງ ເທດສະບານຊ າ

ເໜືອ ແຂວງຫົວພຼັນ ໂດຍທ່ານບຸນຍັ້   ຊຸມພົນພຼັກດີ ເປຼັນຜັ້  

ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄ ສອນຮຸ່ນທ າອ່ິດມີທ່ານຄ າມ່ານ (ຄົນ

ອຸດົມໄຊ), ນາງຄ າພອນ ສຸກກະເສີມ (ຄ າພອນ ພ່ິມມະແສງ), 

ບຸນຊ , ຄ າສອນ  ແລະ ຕ ່ມາກ ມີຫ າຍຄົນ; ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດ ມ.1 

ໂຮງຮຽນກ ໄດັ້ຍັ້າຍໄປຮຽນຢ ່ໂບດຄຸນພ ່ກາໂຕລ່ິກ ຢ່  ຫົວນາໝີ ່

ເທດສະບານເມືອງຊ າເໜືອ, ແຂວງຫວົພຼັນ. ນຼັກຮຽນມຼັດທະຍົມ

ຊຸດທ າອ່ິດມີຫ າຍຄົນ (ບ ່ສາມາດຈື່ໄດັ້ໝົດ) ເຊ່ຼັນ: ສົມພຼັນ ແພງ
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ຄ າມີ, ຄ າເພ ຼັດ ເທບພະວົງ, ເຄນ ຄ າມ ີ (ຄ າແພງ, ຕ ່ມາຢ່  ວຽງ

ຈຼັນເອີັ້ນຊື່ ສອນທອງ ສີມະໂນວົງ), ພຼັນຄ າ ວ່ິພາວຼັນ, ນ່ິກ ອຸດົມ, 

ນາດ ສີວ່ິໄຊ, ບົວສີ ຈຼັນທະວົງ,  ອ່ອນຄ າ ພ ມມະນີວົງ (ບັ້ານ

ຖ ັ້າ), ກຼັນຍາ (ຊ າໃຕັ້), ຄ າເຜີຍ (ເມືອງຮາມ), ວຼັນຄ າ (ເມືອງ

ພຼັດ, ຊ າໃຕັ້), ຈົວສົມຈ່ິດ (ສົມໄພ, ເມືອງລຽດ), ຄ າທີ (ເມືອງ

ແວ່ນ) ແລະ ອ່ືນໆ;  ແມ່ຍ່ິງມີ ນາງຈຼັນພອນ, ນາງຄອນຄ າ, 

ນາງບົວ, ນາງວຼັນສີ, ນາງບົວແສງ, ນາງບຸນມີ, ນາງບົວວອນ, 

ນາງໄຫວ ແລະ ອ່ືນໆ (ບ ່ສາມາດຈື່ໄດັ້ໝົດ). 

      ການຮຽນໃຊັ້ເວລາ 3 ປີ, ເອີັ້ນວາ່ ມຼັດທະຍົມ 1, 2, 3 

(ຂຽນຫຍັ້ ວ່າ: ມ.1, ມ.2, ມ.3) ຫ ື  ເວົັ້າງ່າຍໆ ຕາມສະໄໝເຂດ

ປົດປ່ອຍເອີັ້ນວ່າຫັ້ອງ 7 ແມ່ນຈົບມຼັດທະຍົມ). ເຖ່ິງວ່າເວລາ

ນຼັັ້ນຮຽນ 3 ປີ ແຕ່ກ ມີຄຸນນະພາບທຽບທຼັນກຼັບລະດຼັບໃນສະໄໝ

ນຼັັ້ນ, ເພາະວ່າ ສົກຮຽນໜ ່ງໆ ແມ່ນຮຽນ 10 ເດອືນ (ບາງໄລຍະ

ຮຽນ 11 ເດືອນ ຍັ້ອນສະພາບສົງຄາມ), ແຕ່ລະອາທ່ິດຮຽນໝົດ

ມືັ້ວຼັນເສົາ. ສະນຼັັ້ນ, ປະລ່ິມານຄວາມຮ ັ້ວ່ິທະຍາສາດ ແລະ ການ

ເຄ່ືອນໄຫວນອກໂຮງຮຽນກ ຫ າຍສົມຄວນ ມີພືັ້ນຖານດັ້ານ

ປຼັນຍາຄວາມຮັ້   ເພື່ອສືບຕ ່ຮຽນຊຼັັ້ນອຸດົມ ແລະ ວ່ິຊາຊີບ, 

ສາມາດໄປຮຽນຕ ່ຢ່  ຕ່າງປະເທດ. ຜັ້  ບ ່ໄດັ້ຮຽນຕ  ່ກ ສາມາດເຂົັ້າ

ຮ່ວມເຮຼັດວຽກການປະຕ່ິວຼັດໃນຂະແໜງແພດ, ຂະແໜງເສດ 
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ຖະກ່ິດການຄັ້າ, ໄປເປຼັນທະຫານ, ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນປືນ

ໃຫຍ່, ປືນປັ້ອງກຼັນອາກາດ ກ ສາມາດຄ່ິດໄລ່ເລກຄະນ່ິດ, ຟີຊ່ິກ 

ໃນປືນໃຫຍ່ ແລະ ລົດເກາະ ລົດຖຼັງໄດັ້, ຮຽນຈົບມຼັດທະຍົມກ 

ສາມາດເຂົັ້າເຖ່ິງວ່ິຊາອາຊີບຕ່າງໆໄດັ້ງ່າຍກວ່າເກ່ົາ. 

      ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຄັງໄຂ (ແຂວງຊຽງຂວາງ) ສັ້າງຂ ັ້ນ 

ພາຍຫ ຼັງມຼັດທະຍົມຊ າເໜືອ ກ ເປຼັນໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມເຂດປົດ

ປ່ອຍທ າອ່ິດຢ່  ແຂວງຊຽງຂວາງ.  ຜັ້  ອ ານວຍການໂຮງຮຽນຜັ້  ທ າ

ອ່ິດແມ່ນ ທ່ານ ປີັ້ດ ຈ່ິນດາວົງ,  ຄ ສອນຈ ານວນໜ ່ງ ເຊຼັ່ນ: ສີຈຼັນ 

ວົງລ ຄ າ, ສີພາ ສ ລາງກຸນ, ດຣ. ສີມອນ, ດຣ. ຄ າລຽງ ພົນເສນາ, 

ດຣ. ສ ລະມະນີ, ບຸດສະບົງ ສຸວຼັນນະວົງ ແລະ ອ່ືນໆ. ນຼັກຮຽນ

ມຼັດທະຍົມຄຼັງໄຂ ຊຸດທ າອ່ິດມີ ພ ມີ ທ່ິບພະວອນ, ອ່ອນສີ ແປກ, 

ນົນສະຫວຼັດ, ໝ ນແກັ້ວ ອ ລະບ ນ, ສາຍ ດາລາແສນ, ຫ ັ້າ ປັ້ອງ

ມະນີ, ດວງດີ ອຸດທະຈຼັກ, ບຸນໂຄບ, ບຸນຍ , ນາງ ສາຍແມນນີ

ລາ ມຼັງໜ ເ່ມກ, ບຸນທ່ຽງ ແລະ ອື່ນໆ. 

      ເຂົາເຈົັ້າໄດັ້ຜ່ານຜ່າຫ່າລະເບີດລ ກປືນ, ຜ່ານຜ່າຄວາມ

ຫຍັ້ ຸງຍາກ ເພື່ອການຮຽນການສອນ, ພາກຼັນຕຼັດໄມັ້ປຸກເຮືອນຢ່  , 

ຕຼັັ້ງໂຮງຮຽນດັ້ວຍຕົນເອງ (ຢ່  ແຂວງຫົວພຼັນໄດັ້ມີຖ ັ້າຜາຫີນ ຕັ້ອງ

ໄດັ້ຮຽນຢ່  ຕາມຖ ັ້າ, ຢ່  ແຂວງຊຽງຂວາງບ ່ມຖີ ັ້າ, ສະນຼັັ້ນ, ຕັ້ອງຂຸດ

ຂຸມ ເພື່ອລີ ັ້ໄພ ການທ າລາຍທາງອາກາດຂອງສຼັດຕ ). 
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      ຮອດກາງຊຸມປີ 60 ສົງຄາມພ່ິເສດເພ່ີມທະວດຸີເດືອດຮຸນ 

ແຮງ, ປະຊາຊົນຊາວບັ້ານຕັ້ອງອົບພະຍົບເຂົັ້າປ່າ. ສະນຼັັ້ນ ໂຮງ 

ຮຽນທຼັງໝົດກ ຕັ້ອງອົບພະຍົບເຂົັ້າປ່າ, ເຂົັ້າຖ ັ້າ. ເຖ່ິງວ່າ ສົງຄາມ

ດຸເດືອດ, ແຕ່ໂຮງຮຽນເຂດປົດປ່ອຍຍຼັງສືບຕ ່ມີການຂະຫຍາຍ 

ຕົວ, ປະຖົມມີຢ ່ທຸກບັ້ານ, ຈ ານວນເມືອງສ່ວນຫ າຍມີໂຮງຮຽນ

ມຼັດທະຍົມ ບາງແຂວງຢ່  ເຂດຕາແສງກ ມີໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມ 

ເຊ່ຼັນ: ແຂວງຫົວພຼັນ ຍັ້ອນເປຼັນທ່ຕີຼັັ້ງຂອງສ ນກາງພຼັກ ແລະ 

ແນວລາວຮຼັກຊາດ.  ສະນຼັັ້ນ, ໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມບ ່ພຽງແຕ່ຢ່  

ເຂດເທດສະບານເມືອງ ແຕ່ຍຼັງມີຢ່  ຕາແສງ ແລະ ບາງບັ້ານ 

ຕົວຢ່າງ: ໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມ ບັ້ານນາເຮັ້ຍ, ມຼັດທະຍົມບ ່ຜາ, 

ມຼັດທະຍົມຊຽງຊືັ້, ຊຽງລວງ, ເມືອງປົວ, ສົບຮາວ, ເມືອງຮົມ, 

ເມືອງຮຼັງ, ຊຽງຄັ້  (ເທດສະບານເມືອງ), ສົບສານ, ເມືອງແອດ 

ແລະ ອ່ືນໆ. ແຂວງຊຽງຂວາງເຄີຍເປຼັນທ່ຕີຼັັ້ງຂອງລຼັດຖະບານ

ປະສົມ ທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກວຽງຈຼັນ, ທຼັງເປຼັນທ່ຕີຼັັ້ງຂອງກ າລຼັງ

ເປຼັນກາງຮຼັກຊາດ, ມີປຼັນຍາຊົນຫ າຍທ່ມີາຈາກວຽງຈຼັນ, ສະໄໝ 

9/8/60, ຊາວໜ ຸ່ມ, ນຼັກສ ກສາ ປຼັນຍາຊົນ ພັ້ອມກຼັບກ າລຼັງ

ລຼັດຖະປະຫານ, ກ າລຼັງເປຼັນກາງ ໄດັ້ຂ ັ້ນໄປຢ່  ຊຽງຂວາງ.        
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ໂຮງຮຽນສາມຼັນສະໄໝສົງຄາມຢ ່ຊຽງຂວາງ 

 

ດັ້ວຍເຫດນຼັັ້ນ, ພາຍຫ ຼັງປົດປ່ອຍຊຽງຂວາງ 1/1/1961 ຈ ່ງເລີ່ມຟືັ້ນ

ຟ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ, ມີທຼັງໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມຢ່  ເມືອງ ແລະ ບາງ

ຕາແສງຫ າຍແຫ່ງ. 

      ເວົັ້າລວມ ນຼັບແຕ່ກາງຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດທີ XX), ມະຕ່ິ

ສ ນກາງພຼັກຄຼັັ້ງທີ 13 (ສະໄໝ I) 1965 ໄດັ້ອອກຫ າຍມະຕ່ິ, ໃນ

ນີັ້ມີມະຕ່ິກ່ຽວກຼັບການສ ັ້າງເຂດປົດປ່ອຍໃຫັ້ເປຼັນຄືລຼັດແບບໃໝ່

ລຼັດໜ ່ງ, ໂຮງຮຽນຂຼັັ້ນ ມຼັດທະຍົມ ມີຂ ັ້ນຢ່  ທ່ົວທຸກແຂວງ, ບາງ

ເມືອງ ແລະ ບາງຕາແສງຂອງເຂດປົດປ່ອຍ. 
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4. ໂຮງຮຽນອຸດົມ (ປຼັດຈບຸຼັນເອີັ້ນວ່າມຼັດທະຍົມຕອນປາຍ)    

ໄດັ້ເລ່ມີມີຂ ັ້ນຢ່  ທັ້າຍຊຸມປີ 60, ເຖ່ິງວາ່ສ ົງຄາມຈະໜຼັກໜ່ວງ, 

ປະຊາຊົນອົບພະຍົບເຂ ົ ັ້າປ່າ, ແຕ່ກ ພະຍາຍາມສັ້າງຕຼັັ້ງໂຮງຮຽນ

ອຸດົມຂ ັ້ນແຫ່ງທ າອ່ິດ ຢ່  ບັ້ານສົບຊາຍ ເມືອງຊຽງຄັ້  ແຂວງ

ຫົວພຼັນ ໂດຍແມ່ນທ່ານທອງສ່ິງ ທ າມະວົງ ເປຼັນຜັ້  ອ ານວຍການ

ໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນອຸດົມສົບຊາຍເປຼັນບ່ອນທ່ີລ ກຫ ານປະຊາ 

ຊົນ ແລະ ພະນຼັກງານທ່ົວປະເທດມາຮຽນ, ຕ ່ມາກ ມີນຼັກຮຽນ 2 

ຕົວເມືອງ (ແປວ່າ ຊາວໜ່ ຸມ, ນຼັກສ ກສາທ່ີທະຍອຍມາຈາກເຂດ

ຫ ວງພະບາງ ແລະ ວຽງຈຼັນມາຮຽນຮ່ວມ). ຕ ່ຈາກນຼັັ້ນມາ ຈ ່ງມີ

ໂຮງຮຽນອຸດົມຫັ້ວຍຢຼັດ (ຫັ້ວຍຢຼັດ ແມ່ນຫັ້ວຍນ ັ້າທ່ໄີຫ ຈາກພ 

ດອຍລົງສ່  ບັ້ານນາເຮັ້ຍ) ໂຮງຮຽນອຸດົມໄປຕຼັັ້ງຢ່  ກາງປ່າແຄມ

ຫັ້ວຍນ ັ້າແຫ່ງນີັ້ (ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພຼັນ). ຕົັ້ນຊຸມປີ 70 

ໂຮງຮຽນອຸດົມຢ່  ຫ າຍແຂວງໃນເຂດປົດປ່ອຍ ກ ໄດັ້ຮຼັບການສັ້າງ

ຂ ັ້ນເຊຼັ່ນ: ໂຮງຮຽນອຸດົມໂພນແຍງ ສັ້າງປີ 1969 ຢ ່ເມືອງຄ ນ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍອາຈານລ າໃບ    ລ ເບລຍຢາວເປຼັນຫົວ

ໜັ້າ, ໂຮງຮຽນອຸດົມເມອືງແປກ, ເມືອງຄ າ ແລະ ອ່ືນໆໃນສະ  

ໄໝນຼັັ້ນ, ມຼັດທະຍົມກ ຮຽນ 3 ປີ (ມ.1, ມ.2, ມ.3), ຊຼັັ້ນອຸດົມກ 

ຮຽນ 3 ປີ (ອ.1, ອ.2, ອ.3) ແຕ່ວ່າການຮຽນການສອນ ມີ

ລຼັກສະນະເຂຼັັ້ມຂັ້ ຸນ, ສົກຮຽນໜ ່ງໃຊັ້ເວລາຮຽນ 10 ເດືອນ, 
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ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນກ ຮຽນເພີ່ມຍາມພຼັກສ່ິັ້ນປີຮຽນ 1 ເດືອນ, ເອົາໃຈ

ໃສໃ່ຫັ້ນຼັກຮຽນ ຕັ້ອງເຂຼັັ້ມງວດຮຽນກາງຄືນດັ້ວຍຕົນເອງ. ການ

ຮຽນກາງຄືນແບບລວມໝ່  ໃນຫັ້ອງຮຽນ ຫ ື  ຢ ່ເຮອືນດັ້ວຍຕົນເອງ

ຢ່  ເຮືອນ ຢ່  ຫັ້ອງນອນກາຍເປຼັນເອກະລຼັກຂອງນຼັກຮຽນເຂດປົດ

ປ່ອຍ.  ສະນຼັັ້ນ, ຄຸນນະພາບນຼັກຮຽນລາວທ່ຈີບົຈາກອຸດົມເຂດ

ປົດປ່ອຍ ໄດັ້ໄປຮຽນຕ ່ຢ່  ຫວຽດນາມ, ໂຊວຽດ, ຈີນ ແລະ 

ປະເທດສຼັງຄົມນ່ິຍົມອ່ືນໆ ກ ຮຽນໄດັ້ຄືກຼັນກຼັບນຼັກສ ກສາປະ

ເທດທ່ຈີະເລນີອ່ືນໆ. 

 

III. ການສ້າງຄູຢ  ູໃນເຂດປົດປ ອຍ 

      ໃນຕົັ້ນຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດທີ XX) ຢ່  ເຂດປົດປ່ອຍ ການ

ຮຽນການສອນ ສ່ວນຫ າຍມີລຼັກສະນະ     “ເຂົັ້າຈ ັ້າເຂົັ້າ” ໝາຍ

ຄວາມວ່າ ລະດຼັບຂອງຄ ສອນເກືອບສ ່າກຼັບລະດຼັບນຼັກຮຽນ, ແຕ່

ວ່າຍັ້ອນຖືກມອບໝາຍ ກ ໄດັ້ເຮຼັດໜັ້າທ່ສີ່ິດສອນ ເຊ່ຼັນ: ນາຍຄ 

ຈົບ ປ.5 ມາສ່ິດສອນ ປ.4, ຫ ື  ບາງທີກ ສອນ ປ.5 (ໂດຍເລືອກ

ເອົາຜັ້  ຮຽນເກຼັ່ງ), ຜັ້  ຈົບຫັ້ອງ 7 ສາມຼັນ ມາແຕ່ຫວຽດນາມ (ບ ່

ແມ່ນຈົບສັ້າງຄ ) ກ ມາສອນມຼັດທະຍົມ ມ.3, ບາງທຈີົບ ມ.3 ຢ່  

ລາວກ ເລືອກເອົາຜັ້  ຮຽນເກ່ຼັງໄປສອນມຼັດທະຍົມ ອຼັນນຼັັ້ນແມ່ນ

ລຼັກສະນະ “ເຂົັ້າຈ ັ້າເຂົັ້າ”. 
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      ໂດຍເຫຼັນໄດັ້ຄວາມຈ າເປຼັນພາວະວ່ິໄສ, ຖ ັ້າເວົັ້າເຖ່ິງການ

ສ ກສາ ຕັ້ອງເວົັ້າເຖ່ິງຄ ເປຼັນປຼັດໄຈພືັ້ນຖານເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ຢາກມີຄ ທ່ີ

ມີວ່ິຊາອາຊີບ ຕັ້ອງສັ້າງໂຮງຮຽນສັ້າງຄ  ເພື່ອສັ້າງຄ ທ່ເີປຼັນອາຊີບ. 

ພຼັກໄດັ້ຖືວ່າໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ປຽບເໝືອນໂຮງງານຫ  ່ຫ ອມເຫຼັ  ກກັ້າ 

ເພື່ອຜະລ່ິດບຼັນດາຜະລ່ິດຕະພຼັນອອກມາ, ນຼັັ້ນແມ່ນຄ . ພຼັກຖື

ວ່າຄ ປຽບເໝືອນວ່ິສະວະກອນແຫ່ງດວງວ່ິນຍານ ເຂົັ້າໃຈກຼັນໃນ

ສະໄໝນຼັັ້ນ, “ດວງວ່ິນຍານ” ໝາຍວ່າ: ສັ້າງຄົນທ່ມີີສະຕ່ິປຼັນຍາ, 

ມີອະລ່ິຍະທ າດັ້ານຈ່ິດໃຈ, ມີຄວາມຮັ້  , ຄວາມສາມາດກາຍເປຼັນ

ຄົນທ່ສົີມບ ນແບບ. 

1. ໂຮງຮຽນສ້າງຄູມນູແຫ ງທໍາອິດ 

ສ ນກາງໄດັ້ຊີັ້ນ າໃນປີ 1961 ຈ ່ງສັ້າງໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຂອງ

ສນູກາງແຫງ່ທ າອ່ິດຂ ັ້ນຢ ່ເຂດປົດປ່ອຍ, ຕຼັັ້ງຢ ່ຫວົນາໝີ,່ ຊ າເໜືອ, 

ແຂວງຫົວພຼັນ ໂດຍເອົາໂບດຄຸນພ ່ກາໂຕລ່ິກເກ່ົາເປຼັນສະໂມ

ສອນເປັນຫອ້ງຮຽນ, ມເີຮອືນຢູູ່ 2 ຫ ງັສ  າລບັຄ ູແລະ ນກັຮຽນ.  

ຫວົໜາ້ໂຮງຮຽນສາ້ງຄຜູູທ້  າອດິແຫູ່ງນີແ້ມ ູ່ນ ທູ່ານ ບນຸຄ  າ້ 

ຈະເລນີສກຸ, ຄນົຈ  າປາສກັ ຮຽນມາແຕູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນຄູ

ສອນຄນົລາວ ທີູ່ ຮຽນຢູູ່ຫວຽດນາມ ຄນົໃຫຍູ່, ສງູ, ຂາວ. 

ມຄີສູອນຈ  ານວນໜ ູ່ ງທີູ່ ຖກືຄດັເລອືກມາສອນເຊັູ່ ນ: ຄຄູ  າ

ຜອງ ພນັວງົສາ, ຄນົເມອືງໂຂງ ຈ  າປາສກັ ເປັນຜູນ້ອ້ຍກວູ່າໝູູ່, 
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ແຕູ່ສອນຄະນດິສາດເກັູ່ງ, ສຂຸມຸສະຫ າດວູ່ອງໄວ, ດໝຸ ັູ່ນເປັນຊູ່າງ 

ໄມເ້ອົາເອງ, ຕດັຫຍບິເຄືູ່ ອງນຸ ູ່ງດວ້ຍມຕືນົເອງ ແລະ ທູ່ານອືູ່ ນ .ໆ 

ນກັຮຽນຄມູຫີ າຍກວູ່າ 50 ຄນົທີູ່ ມາຈາກທອ້ງຖິູ່ນຕູ່າງໆ 

ໃນເຂດປດົປູ່ອຍໂດຍເລອືກເອົາພະນກັງານ, ຄຈູ  ານວນໜ ູ່ ງ, 

ນກັຮຽນຈບົຫອ້ງ ປ.5 (ຫ ື ສະໄໝຕ ົນ້ປີ 60 ເອີນ້ວູ່າຈບົ 

ແຊັກຕຟີີກາ) ເຊັູ່ ນ: ທູ່ານທອງລນຸ ສສີລຸດິ, ນາງມ ູ່ວນ, ນາງ 

ນງົ (ຊຽງຄ )້ ນາງດ  າ (ສມົສານ)  ນາງບວົພນັ, ນາງຄ  າພອນ 

(ຊ າເໜືອ), ບວົສ ີ(ອດຸມົໄຊ) ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

ໂຮງຮຽນສາ້ງຄຫູວົນາໝີູ່  (ສາ້ງຄມູນູ) ເປັນໂຮງຮຽນສາ້ງຄ ູ

ແບບໃໝູ່ ແຫູ່ງທ  າອດິຂອງເຂດປດົປູ່ອຍທີູ່ ສດິສອນ ແລະ 

ຮ  ູ່າຮຽນຕາມ ທດັສະນະແນວທາງການສ ກສາໃໝູ່, ຜູໄ້ດຮ້ຽນ 

ແລະ ຮຽນຈບົສາ້ງຄແູຫູ່ງນີ ້ມກີຽດທີູ່ ສດຸ ແລະ ພາກພມູໃຈທີູ່

ໄດເ້ຝິກຝນົຫ  ູ່ ຫ ອມ ຈາກໂຮງຮຽນສາ້ງຄປູະຕວິດັແຫູ່ງທ  າອດິ.  

ຄອູາຈານກ ແມ ູ່ນຜູທີູ້່ ໄດຮ້ບັການເຝິກຝນົຫ  ູ່ ຫ ອມເປັນຢູ່າງ ດ,ີ 

ສດິສອນຕາມແບບໃໝູ່. ທາ້ຍປີ 1963 ໄດສ້  າເລັດການຮຽນ

ການສອນ ຂອງສາ້ງຄຫູວົນາໝີູ່ , ນກັຮຽນທີູ່ ຈບົໄດຖ້ກືແບູ່ງໄປ 

ສດິສອນຢູູ່ແຫູ່ງຕູ່າງໆ ບາງທູ່ານໄປເປັນຄະນະພະແນກສ ກ 

ສາແຂວງ, ຫອ້ງການສ ກສາເມອືງ, ເປັນພະນກັງານຢູູ່ທອ້ງ

ຖິູ່ນຕູ່າງໆ. 
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ທ່ານ ບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນສຸກ  ຫວົໜັ້າໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ມ ນຫວົນາໝີ່, ຫວົໜັ້າ 

ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນນາຄາວ, ຫວົໜັ້າໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງຖ ັ້າຄວາຍ ແລະ

ຫົວໜັ້າອ ານວຍການມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພຼັນຜ ັ້ທ າອ່ິດ. 

 

2. ໂຮງຮຽນສາ້ງຄນູາຄາວ 

ພາຍຫ ງັສ  າເລັດການສາ້ງຄຫູວົນາໝີູ່ ຊ  າເໜືອຊຸດທີ 1, ອງີ

ຕາມການຊີນ້  າຂອງຂ ັນ້ເທິງແມ ູ່ນຍາ້ຍສາ້ງຄໄູປຢູູ່ນາຄາວ, ທງັ

ຄອູາຈານ, ພະນກັງານ, ພະລາກອນ ແລະ ອປຸະກອນພາຫະນະ 

ທງັໝດົ. 
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ຫອ້ງຮຽນໂຮງຮຽນສາ້ງຄສູນູກາງ ທີູ່ ຖ  າ້ຄວາຍ ນາຄາວ ວຽງໄຊ  

 

    ວຼັນທີ 4/11/1963 ທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລນີສຸກ ໄດັ້ພາອັ້າຍ

ນັ້ອງໄປຂົນເອົາໂຕະ, ຕຼັ່ງຢ ່ຊ າເໜືອ ແລະ  ໄດັ້ພານຼັກຮຽນຄ  ມີ

ຈ ານວນເຕຼັມ 3 ຄຼັນລົດຢີນ ອອກຈາກຊ າເໜືອ ແຕ່ 7 ໂມງເຊົັ້າ, 

ຜ່ານນາທອງ, ຜ່ານຫວົຄຼັງ ໜາວທ່ສຸີດ, ຜ່ານພ ໝັ້ ຕ່ອມ (ໝັ້ 

ຕ່ອມເປຼັນໝັ້ ຕົັ້ມເຂົັ້າຈ າ/ເຂົັ້າຈັ້າວ, ພ ສ ງມົນຄືໝັ້ ຕ່ອມ) ທາງລົດ

ທະລຸດ່ິນແດງ ປຽກໜຽວອັ້ອມພ ລົງໄປສ່  ເມືອງລຽດ ຈ ່ງເຫຼັນທ່ົງ

ນາຫາງລັ້ອງ, ຈາກນຼັັ້ນ  ຮອດ 3 ແຍກຫາງລັ້ອງ, ຖັ້າໄປຊືແ່ມ່ນ
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ໄປລັ້ອງມ່າ ເມືອງຊຽງຄັ້  ແຕ່ຂະບວນລົດນຼັກຮຽນຄ ແຍກໄປ

ເບືັ້ອງຂວາໄປສ່  ທ່ົງນາໄກ່, ຮອດ 3 ແຍກລັ້ອງກັ້   (ຖັ້າໄປເບືັ້ອງ

ຂວາ ຈະເຂົັ້າສ່  ທ່ງົນາໄກ່) ແຕ່ພວກເຮົາມ ຸ່ງໜັ້າລົງໄປສ່  ນາຄາວ 

(ທາງໄປນາແມວ) ແຕ່ຈ່ຼັງແມ່ນຫຍັ້ ຸງຍາກລົດຄາຕົມຢ່  ແຄມທາງ

ລັ້ອງກັ້  ຈນົໝົດຕອນເຊົັ້າ ພາກຼັນລົງຈາກລົດຜັ້  ມາຍັ້  ລົດ, ຜັ້  ພາກຼັນ

ແກ່ລົດແຕ່ລະຄຼັນບ ່ທຼັນຫວ່ິດ ທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລນີສຸກ ສ່ຼັງໃຫັ້

ພຼັກກ່ິນເຂົັ້າທ່ຽງຢ່  ແຄມທາງຕົມ ລັ້ອງກັ້   ເຂົັ້າກ່ິນແມ່ນຫ ່ເອົາມາ

ຈາກຊ າເໜືອຜັ້  ລະປຼັັ້ນ ແລະ ຫ ່ຂອງກ່ິນບາງເລຼັກນັ້ອຍ, ເວນ

ຕາຍຝົນຝອຍ ດ່ິນຕົມໜຽວ ແຕ່ບ ່ມີນ ັ້າກ່ິນ, ອັ້າຍນັ້ອງ     ຜ  ັ້ 

ອ່າວໃຫຍແ່ດ່ໄປຕຼັດກົກກັ້ວຍປ່າມາບີບເອົານ ັ້າ ເປຼັນນ ັ້າກ່ິນ 

ຄອງຫາລົດຄຼັນອ່ືນທຽວທາງກ ບ ່ມີ ເພື່ອຈະຊ່ວຍແກ່ດ ງເອາົລົດ

ອອກຈາກຕົມໝົດມືັ້. ພາກຼັນຕຼັດງ່າໄມັ້ໃບຫຍັ້າມາໃສດ່່ິນຕົມກ 

ບ ່ຮອດໃສ. ເປຼັນຈ່ຼັງບຸນ ພວກອັ້າຍບຸນຄ ັ້າ ຈະເລນີສຸກ ແລະ 

ນາຍຄ ໄປແນມເຫຼັນກອງກັ້ອນຫີນຜາຢ່  ແຄມປ່າ ໄກຈາກບ່ອນ

ລົດຄາ ປະມານ 50 ແມຼັດ, ເພ່່ິນສ່ຼັງໃຫັ້ພາກຼັນໄປຂົນເອົາກັ້ອນ

ຫີນ ຜັ້  ລະ 1 ກັ້ອນ 2 ກັ້ອນ ຫ າຍຖັ້ຽວ ມາຖ່ິັ້ມໃສ່ທາງຕົມ ຈ ່ງແກັ້

ໄຂໄດັ້. ຈາກນຼັັ້ນ ສືບຕ ່ໄປຮອດບັ້ານນາຄາວ, ລົດກ ໄປຕ ່ຂັ້າມ

ນ ັ້າສ່ິມ (ເວລານຼັັ້ນ, ບ ່ທຼັນມີຂົວທ່ເີຮຼັດດັ້ວຍໄມັ້ເທື່ອ). ເດືອນ 11 

ຝົນບ ່ຕົກແລັ້ວ, ນັ້ າສ່ິມ ນາຄາວກ ຕືັ້ນ ຈ ່ງຜ່ານໄປໂດຍດີຮອດ
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ປັ້ອມລົງກົງ, ນຼັກຮຽນພາກຼັນຕົກສະເງີັ້, ຄ່ິດວ່າມາຮອດມີ

ໂຮງຮຽນ, ມີເຮືອນນອນ, ຕົວຈ່ິງ ມີພຽງເຮືອນນຼັກຮຽນ ແຖວ

ຍາວ 1 ຫ ຼັງ ເຮືອນຄ  ແລະ ພະນຼັກງານ 1 ຫ ຼັງ (ອັ້າຍຄ ັ້າ, ຄ າ

ຜອງ, ສົມພອນ ຂະຍອງເອກ, ລ າພອນ, ທອງລຸນ... ຢ່  ເຮືອນ

ຫ ຼັງດຽວກຼັນ). ເຮືອນເຫ ່າົນີັ້ແມ່ນນຼັກຮຽນມາຈາກຫວຽດນາມ ມາ

ຢ່  ກ່ອນແລັ້ວ, ອັ້າຍກຸມພາ ເປຼັນຫົວໜັ້າກວັ້ານລ່ີ (ຄຸັ້ມຄອງ

ບ ລ່ິຫານ) ຢ ່ເຮືອນຕ່ິດກຼັບສົັ້ນເຮືອນຄົວ ພັ້ອມກຼັບອັ້າຍ ເອືັ້ອຍ 

ນັ້ອງຮຼັບໃຊັ້ແຕ່ງຢ່  ຄົວກ່ິນ ແລະ ເອືັ້ອຍເລີງ (ແພດ) ປະຈ າ

ໂຮງຮຽນ. 

      ນຼັກຮຽນສັ້າງຄ ຊຸດທີ 1 ຢ ່ຫົວນາໝີ ່ ຊ າເໜືອສັ້າງຄ ມ ນ, 

ສັ້າງຄ ຊຸດທ ີ 2 ຢ ່ນາຄາວ (ປັ້ອມລົງກົງ) ຫ ື ກ ເວົັ້າໄດັ້ວ່າ ຢ ່

ນາຄາວແມ່ນຊຸດທີ 1 ປະຖົມ. ຊຸດນີັ້ມີນຼັກຮຽນທີ່ຈົບ ຫັ້ອງ 4 ມາ

ຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ຫັ້ອງ ປ.5 ມາຈາກທັ້ອງຖ່ິ່ນຕ່າງໆ, 

ພະນຼັກງານຈ ານວນໜ ່ງ ມາຮຽນມີທຼັງໝົດປະມານ 70 ກວາ່ຄົນ. 

      - ຜ ັ້ທີ່ມາແຕ່ຫວຽດນາມມີ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈຼັນ, ສົມບ ນ 

ຂ່ວງສະຫວຼັນ, ສີວ່ິໄລ (ສາລະວຼັນ), ຈຼັນຄ າ (ບັ້ານຜົັ້ງຫັ້ວຍ  

ຊາຍ) ທັ້າວເຈຼັກ ສົມສຼັກ (ສາລະວຼັນ)  ທັ້າວແຈບ (ສາລະວຼັນ), 

ຄ າມອນ (ຈ າປາສຼັກ) ທອງຈຼັນ (ໂກກ) ຈ າປາສຼັກ, ຄ າສົນ 

(ເມືອງປົວ), ອາລຸນ (ເມືອງຮຼັງ), ບົວຮຽງ (ຊຽງລວງ), ທັ້າວມ ່ຍ 
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(ຊຽງລວງ) ທັ້າວຄ າກອນ (ອຼັດຕະປື), ບຸນມາ (ບັ້ານກາງສົບ

ຮາວ), ຊ າພອນ ເກ່ິ່ງພະຈຼັນ (ສະຫວຼັນ), ທອງຈຼັນ (ຜົັ້ງສາລີ), 

ລາວລີ (ຊ າໃຕັ້), ປ ເຢັ້ ທອງວຼັນ (ຫ ວງພະບາງ), ຊຽງຜ່ິວ (ຄ າ

ມ່ວນ),   ຄ າຜ ຍ (ດ່ານຮົມ), ຄ າດົັ້ວ (ອຼັດຕະປື).  

   - ບຼັນດາທ່ານທີ່ມາຈາກທັ້ອງຖ່ິ່ນ: ມະຫາມອນ (ຈ າປາສຼັກ), ຄ າ

ກາຍ ວົງສະຫວຼັນ, ຄ າກາຍ ວົງຈ າພອນ, (ເຄຍີເອີັ້ນ ວ່າ: ກາຍ

ເຕັ້ຍ, ກາຍໂຢກ), ບົວວຼັນ (ວຽງຈຼັນ), ບົວສອນ (ວຽງຈຼັນ), ໂພສີ 

(ສະຫວຼັນ), ອ່ິນປົງ ໄຄັ້ຍະວົງ (ສະຫວຼັນ), ຄ າມອນ (ສະຫວຼັນ), 

ຈຼັນສະໝອນ (ເມືອງຮມົ, ຊຽງຄ ັ້), ຊຽງພຼັນ (ບັ້ານກາງ ສົບ

ຮາວ), ພົມມີ (ບັ້ານກາງ ສົບຮາວ), ບຸນທຼັນ (ເມືອງລັ້ອງ), ອ່ິນ

ພອນ (ວຽງຈຼັນ) ບົວທອງ (ຫ ື ຄ າແພງ, ຕ ່ມາເອີັ້ນຊື່ວ່າ 

ໄວຍາກອນ, ໄຊຍະບຸ ລີ), ຫຸມເພຼັງ ສຸຂະເສີມ (ຫ ວງພະບາງ), 

ບຸນຈີນ (ຂາວສ ງ ຫ ວງພະບາງ), ທັ້າວນາ (ຊ າໃຕັ້), ນາງມີ 

(ຊ າເໜືອ), ນາງຄ າພອນ ບ ລົມ (ສົມຮາວ), ນາງຂ ່ (ເມືອງປົວ), 

ນາງຄອນຄ າ ສ ຜາບມີໄຊ (ຊຽງແມນ), ນາງຈຼັນພອນ (ເມືອງ

ຮຼັງ), ຄ າອ ັ້ຍ  (ເມືອງປົວ), ທັ້າວອັ້ອຍ (ວຽງຄ າ ສົບສານ), ບົວ

ໄລ (ຈ າປາສຼັກ), ຄ າເພົັ້າ (ຊຽງຄ ັ້). 

       ພາຍຫ ຼັງຄ ອາຈານ ທີ່ມາແຕ່ຫວຽດນາມຄື: ສົມພອນ ຂະ

ຫຍອງເອກ, ລ າພອນ,  ບຸນມີ ບຼັນນະວົງ,    ສີທຼັດ ມາຮອດແລັ້ວ 
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ນຼັກຮຽນຄ ມາເຕົັ້າໂຮມກຼັນຄົບຖັ້ວນ, ວຽກຕົັ້ນຕ ທ າອ່ິດແມ່ນ 

ການປຸກສັ້າງອາຄານ ຫັ້ອງຮຽນ, ເຮືອນຢ ່.  ເວົັ້າວາ່ການປຸກ

ສັ້າງ ປຽບໃສ່ສະໄໝນີັ້ ແມ່ນເຮືອນຕ ກ, ເຮືອນກ ່ ແຕ່ຄາວນຼັັ້ນ 

ການປຸກສັ້າງທ າອ່ິດແມ່ນຂຸດເຫງົັ້າໄມັ້ໃຫຍ່ໆ, ຂຸດດ່ິນຖົມດ່ິນ  

ໃຫັ້ພຽງເປຼັນແບບຂຼັັ້ນໄດ, ຕຼັັ້ງເຮືອນເສົາໄມັ້ກ ,່ ແອັ້ມໄມັ້ກວຼັນ/ 

ໄມັ້ປ່ອງ, ມຸງຫຍັ້າ. ບາງຫ ຼັງເຮຼັດຝາທາເປ ອ (ເອົາດ່ິນຕົມໜຽວ 

ປົນກຼັບເຟືອງ), ບາງຫ ຼັງມຸງດັ້ວຍໄມັ້ກະແຕະ, ປຸກໄດັ້ພ ມີເຮືອນ 

ນອນ, ມີຫັ້ອງຮຽນ 2 ຫ ຼັງ ເຮຼັດເປຼັນຫັ້ອງ ກ ແລະ ຫັ້ອງ ຂ. ຫັ້ອງ 

ກ ແມ່ນອັ້າຍມະຫາມອນ ເປຼັນຫົວໜັ້າ, ຫັ້ອງ ຂ ແມ່ນທ່ານ ບົວ

ວຼັນເປຼັນຫົວໜັ້າ ຈາກນຼັັ້ນ ເລີ່ມທຼັງສ່ິດສອນ, ທຼັງຮຽນ ແລະ 

ພັ້ອມກຼັນສືບຕ ່ປຸກສັ້າງ. ການຮ ່າຮຽນພາຍໃຕັ້ບຼັນຍາກາດ ທີ່ສົດ 

ໃສ, ລະດ ບານໃໝ ່ ເດອືນ 3-4-5 ທ າມະຊາດສົດຊື່ນ ຂັ້າງ 

ເບືັ້ອງພ ແຄມນ ັ້າສ່ິມມີດອກບານສີຂາວແດ່ ສີມ່ວງບານເຮື່ອ 

ປະສົມກຼັບໃບໄມັ້ປ່ົງອ່ອນ, ສຽງຂຼັບຊ າເໜືອ ສາວບັ້ານ ນາ   

ເຮັ້ຍ (ລຸັ້ນເອືັ້ອຍພົມ ເມຍອັ້າຍສ າລ)ີ ກັ້ອງຈາກປ່າ ແວວໃສ່ຫ  

ນຼັກຮຽນ ໄດັ້ຍ່ິນບາງຄຼັັ້ງບາງຄາວຕາມສາຍລົມ ໂຊຍພຼັດມາ. ຢ ່ສົັ້ນ

ຂົວນັ້ າສ່ິມ ເບືັ້ອງນຼັັ້ນ,  ມີໂຮງໝ  ຟ່ິລ່ິບປ່ິນຊ າເໜືອ ກ ພາກຼັນ 

ຍັ້າຍມາຢ ່, ຕ ່ມາໂຮງໝ ເສນາຮຼັກ ກ ມາຢ ່ປົນກຼັນ. ຕອນແລງ 

ພາຍຫ ຼັງເລີກຮຽນ, ປະມານ 5-6 ໂມງ, ນຼັກຮຽນຄ ຍ່າງຕາມ 
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ເສຼັັ້ນທາງດ່ິນແດງເກາະແຂນກຼັນ ເປຼັນຄ ່ເປຼັນຄ ່ຍ່າງຕາກອາກາດ

ໄປທາງຂົວນ ັ້າສ່ິມ, ບາງເທື່ອກ ໄປຫ ່ິັ້ນຢ ່ໂຮງໝ  (ບ່ອນໂຮງໝ 

ປະຈຸບຼັນເປຼັນໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມ). ມີໄລຍະໜ ງ່ ຢ ່ໂຮງໝ ເກີດ

ມີພະຍາດແມ່ຍ່ິງ ເອີັ້ນວ່າ ພະຍາດ “ອີດສະຕາລ”ີ (ຄົງຈະແມ່ນ

ພະຍາດຕຼັນຫາກາມະໂລມ) ເກີດຂ ັ້ນຢ ່ກຼັບຜ ັ້ສາວບາງຄົນ. ບາງ

ກ ລະນີດ່ິັ້ນຮົນ, ຮັ້ອງແຂກ, ປ່ວງອ ກກະທ ກ, ແຕ່ໃນເມື່ອມີຜ ັ້

ຊາຍໄປຈຼັບ, ໄປບີບຖືກບ່ອນກ ອ່ອນລົງ, ຄະນະນ າໂຮງໝ ກ ໄດັ້

ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ນຼັກຮຽນຄ ໄປຊ່ວຍ. ນຼັກຮຽນຄ ຊຸດນີັ້ ມີແຕ່ທ່ານອ່ິນ

ປົງ ໄຄັ້ຍະວົງ ຜ ັ້ດຽວສາມາດຄຸມໄດັ້ຄົນຕ ່ຄົນ ເພາະອ່ິນປົງ ໄຄັ້

ຍະວົງ ຄົນໃຫຍ່, ສ ງ, ຂາວແຂງແຮງ, ສ່ວນຜ ັ້ອ່ືນເຊຼັ່ນ: ຄ າສົນ 

(ເມືອງປົວ) ຕັ້ອງມີ 2-3 ຄົນຈ ່ງຄຸມຜ ັ້ຍ່ິງ 1 ຄົນຫ ັ້ອນ 

(ຄວາມຊ າເໜືອເວົັ້າວ່າ ຜ ັ້ດຽວກຸມບ ່ແພັ້). 

      ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຸດ 2  (ຊຸດ 1 ນາຄາວ) ໄດັ້ຕຼັັ້ງໜ່ວຍ ສ່ິລະ

ປະຂ ັ້ນໂດຍແມ່ນ ຄ າກອນ (ອຼັດຕະປື) ເປຼັນຫົວໜັ້າ, ລາວ ມີ

ພອນສະຫວຼັນເລືອ່ງຫ ່ິັ້ນເຄືອ່ງດົນຕີ, ເວລານຼັັ້ນມີ ມຼັງດາລ່ິນ 2 

ໜ່ວຍ, ກະຈຼັບປີເຮຼັດເອງ 1 ໜ່ວຍ, ແຄນເປົ່າຖ ໄປມາ (ອາໂມ 

ນີກາ) 1 ໜ່ວຍ, ຊ  1 ໜ່ວຍ, ກອງເຮຼັດເອງ 1 ໜ່ວຍ. ແຕ່ເວລາ 

ຟັ້ອນລ າວົງ ກາງຄືນແມ່ນເອົາກະຟ ຍນ ັ້າມຼັນເປ່ົາມາຕີຕາງກອງ, 

ສະຫາຍຄ າດົັ້ວ (ອຼັດຕະປື) ຖືວ່າເປຼັນນຼັກຕີກອງເກຼັ່ງກວ່າໝ ່. 
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ເມື່ອມີຂະບວນສ່ິລະປະດຼັ່ງກ່າວ ຂ່າວໄປຍຼັງສ ນກາງພ ແຄ ກອງ

ສ່ິລະປະສ ນກາງ ຈ ່ງແຕ່ງພະນຼັກງານ ນຼັກຟັ້ອນ, ນຼັກຮັ້ອງ  4-5 

ຄົນມາຊ່ວຍຝ ກແອບ, ບົດຟັ້ອນກ ່ທາດ, ຟັ້ອນເຮົາເປຼັນນຼັກຮຽນ, 

ບົດເພງສານຈາກແນວໜັ້າ, ກອງທຼັບລາວແມນ່ກອງ ທຼັບອ່ິດ

ສະລະ.  ຕາມພາຍຫ ຼັງ ທ່ານຄ  ບຸນມີ ບຼັນນະວົງມາແຕ່ 

ຫວຽດນາມ ຈ ່ງສືບຕ ່ຊຸກຍ ັ້ຂະບວນສ່ິລະປະ, ເພງທີ່ເປຼັນຍອດ 

ນ່ິຍົມຂອງຄ  ແລະ ນຼັກຮຽນເວລານຼັັ້ນແມ່ນເພງແມ່ນ ັ້າຂອງ (... 

ຫ ຽວເບ່ິ່ງນ ັ້າຂອງນ ັ້ານອງໄຫ ຫ ຼັ່ງ...), ວຽງຈຼັນ, ເພງດ່ິນແດນ 

ລາວສວຍງາມ (...ດ່ິນແດນລາວເມືອງສະຫວຼັນ, ສວຍເກີນຄ າ 

ໄດັ້ອັ້າງ, ງາມເໝືອນດຼັງ່ ອຸດທະຍານ, ມີວຼັດວາ  ອາຮາມງາມ 

ດຼັ່ງໃຈຊາວລາວ, ແມ່ນ ັ້າຂອງໃສ ເຢຼັນໄຫ ຜ່ານ, ໂອວ່າງາມສຸດ  

ເຫ ືອ ເມື່ອໄດັ້ເຫຼັນທ່ິວທຼັດທ າມະຊາດໄດັ້ສັ້າງໄວັ້, ໃຫັ້ແຜ່ນດ່ິນ 

ມີສຼັນຕ່ິພາບ ອຸດົມສົມບ ນສົມບ ນຊາດລາວຮຼັ່ງມີ...) ຄ າກອນ ຫ  ື

ນາຍຄ ບຸນມີຕີຈຼັງຫວະປະສານສຽງຍ່ິງ ແລະ ຊາຍ (ເພງຜ ັ້ຊາຍ: 

ພ ຜາປ່າດົງດອກຈ າປາງົດງາມ, ປະຊາຊົນລາວຮຼັກຍ່ິ່ງ ເປຼັນມ່ິ່ງ 

ຂວຼັນລາວ ຫອມກ່ິ່ນຈ າປາສົ່ງມາຕາມສາຍລົມ ...ໂອ). 

      ເຫ່ິງໆກ ມີງານມ່ວນຊືນ່, ສາວໂຮງໝ , ສາວນາເຮັ້ຍ 

ນາຄາວກ ມາຮ່ວມນ າ, ບົດເພງຟັ້ອນລ າວົງສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນ 

ເພງຫນີເຫີບແດນງາມ (ແປງເປຼັນຈຼັງຫວະລ າວົງ), ບາງເທື່ອ
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ນາງຄອນຄ າຖືກສະເໜີໄປຮັ້ອງເພງເຊຼັ່ນເພງ: ບັ້ານນາຜາສຸກ.  

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລ່ິດ ລາວເປຼັນພະນຼັກງານກ ມຼັກຮ່ວມ

ມ່ວນຊື່ນຮັ້ອງເພງ, ເປຼັນຕົັ້ນເພງ: ປາແດກຕອນກາງ.  ມີຄຼັັ້ງໜ ່ງ

ຄືນ ດວງແຂ ສ່ົງແສງຈາກທັ້ອງຟັ້າໃສ ເຂດປົດປ່ອຍມາສ ່ປັ້ອມ 

ລົງກົງ,  ຄະນະນ າ ສ ນກາງມີທ່ານ ສົມສີ ເດຊາຄ າພ , ທາ່ນຄ າ

ມາ ພມົກອງ ແລະ ທ່ານອ່ືນໆ ໄດັ້ໄປຢັ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສັ້າງຄ  

ນາຄາວ, ນ າເອົາຮ ບເງາົ 2 ເລື່ອງໄປສາຍໃຫັ້ເບ່ິ່ງ: ເລື່ອງ 1 

ແມ່ນຟ່ິມສີ ສ່ິລະປະສ ນກາງສະແດງ, ເລື່ອງ 2 ແມ່ນຄະນະ

ສ່ິລະປະ ສ ນກາງຢັ້ຽມຢາມຈີນ ເປຼັນຟ່ິມຂາວດ າ, ຄະນະໄປ

ຢັ້ຽມຢາມຫ າຍແຫ່ງໃນຟ່ິມ ທີ່ໄປຢາມກ າແພງຍຼັກ (ກ າແພງ

ເມືອງຈີນ) ນາງໄມສ່ິນ ເປຼັນຜ ັ້ນັ້ອຍກວ່າໝ ່ ຂ ັ້ນພ ກ ບ ່ໄຫວ ອັ້າຍ 

ບົວບາຍ ໝ ລ າໃຕັ້ໄດັ້ເຈ່ຍນາງໄມສ່ິນ ຂ ັ້ນກ າແພງ.  ຄ ່າຄືນນຼັັ້ນ 

ມີຄວາມປະທຼັບໃຈຍ່ິ່ງທ່ີຂຼັັ້ນເທ່ິງໄປຢາມ ແລະ ສາຍຮ ບເງົາ ໃຫັ້

ໂຮງຮຽນ ສັ້າງຄ ຄຼັັ້ງທ າອ່ິດ. 

      ວຼັນທີ 22 /4/ 1964 ພາຍຫ ຼັງປີໃໝ່ລາວ,  ຄວາມຈ່ິງກ ບ ່ 

ໄດັ້ເຮຼັດພ່ິທີຕຼັກບາດຢາດນ ັ້າຫຍຼັງດອກ, ຫົດນ ັ້າກ ບ ່ໄດັ້ ເພາະ 

ອາກາດຍຼັງໜາວຫ າຍ,  ມືັ້ນຼັັ້ນອັ້າຍມະຫາສຸນີ ເປຼັນນຼັກໂຄສະນາ 

ປາຖະກະຖາ (ຕ ່ມາເພ່ິນ່ຢ ່ພະແນກຮ ບເງົາ) ເພ່ິ່ນໄປຢັ້ຽມຢາມ 

ເລົ່າປາຖະກະຖາ ເຫດການລຼັດຖະບານປະສົມ 3 ຝ່າຍ (ຝ່າຍ 
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ແນວລາວຮຼັກຊາດ, ຝ່າຍເປຼັນກາງ ແລະ ຝ່າຍລາຊະອານາຈຼັກ) 

ຖືກພວກປະຕ່ິການຂວາຈຼັດ ເຮຼັດລຼັດຖະປະຫານໂຄ່ນລົັ້ມ ໃນວຼັນ

ທີ 19 /4/ 1964.  ຄ າເວົັ້າທີ່ປະທຼັບໃຈ ຈົນຮອດດຽວນີັ້, ເພ່ິ່ນ

ກ່າວປະນາມພວກປະຕ່ິການຂວາຈຼັດວ່າ: “ມຼັນເນ່ົາເໝຼັນ, ເປ່ືອຍ 

ເຍ່ືອຍ ເໝຼັນບ ່ເຫີຍເອົາສະບ  5 ກ່ິໂລມາສ່ວຍມາລັ້າງກ ບ ່ອອກ” 

ສະຫາຍຊ າພອນ ເກ່ິ່ງພະຈຼັນ, ອາຈານຊີວະເຄມ ີ ກ ເຄີຍເວົັ້າ

ຄືນຄ າເວົັ້າທີ່ວ່າ: ເອົາສະບ  5 ກ່ິໂລມາລັ້າງກ ບ ່ໝົດຄວາມເນ່ົາເໝຼັນ. 
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ດອກຄາຍປ່ານາຄາວສະໄໝບ ່ທຼັນຖືກສົງຄາມທ າລາຍທາງອາກາດ 
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      ຕົັ້ນສົກຮຽນ 1964-1965 (ປີທີ 2) ສ່ິ່ງປະທຼັບໃຈທີ່ສຸດ ຫາ

ອຼັນປຽບບ ໄ່ດັ້, ພວກເຮົາພວມຢ ່ໃນຊ່ົວໂມງຮຽນທີສ່ະໂມສອນ

ໃຫຍ່  ທີ່ມຸງບ ່ທຼັນແລັ້ວເບືັ້ອງໜ ່ງ (ເບືັ້ອງຂວາອວ່າຍໜັ້າໃສ່

ເວທ)ີ ບຼັງເອີນມີລົດທະຫານ ຕ່ິດອາວຸດຄຼັນໜ ່ງ (ລົດອາແອມ) 

ພັ້ອມອັ້າຍທະຫານ 4-5 ຄົນ,  ລົດບ ່ທຼັນມອດຈຼັກ,  ມີຄົນໄວ

ກາງ ທ່າທາງຜ ັ້ໃຫຍ່, ຄົນຂາວຍ່າງລົງຈາກລົດ ແສງຕາເວຼັນ 

ຍາມເຊົັ້າ ລະດ ບານໃໝ່ນາຄາວຕັ້ອງໃສ່ໜັ້າເພ່ິ່ນຂາວແດງ 

ຮ ນໆ,  ເພ່ິ່ນຍ່າງເບຼັດມາໃສ່ສະໂມສອນ, ນາຍຄ ຮັ້ອງຂ ັ້ນວ່າ:  

ລຸງໄກສອນ! ພວກຂັ້ອຍນຼັກຮຽນລຸກພ ບພັ້ອມກຼັນ, ເພ່ິ່ນບອກ 

ວ່າ:  ເຊີນນຼັ່ງໄດັ້. ນາຍຄ ເຊີນເພ່ິ່ນນຼັ່ງບ່ອນ ນາຍຄ ນຼັ່ງ ສ່ິດສອນ 

(ນາຍຄ ຄອນສະຫວຼັນ), ເພ່ິ່ນບ ່ນຼັ່ງ ແລະ ຕອບວ່າ ໄດັ້ແລັ້ວ. ຕຼັ່ງ

ນາຍຄ ໄມັ້ແປັ້ນຍາວເຮຼັດ 4 ຂາ ຈ່າງອອກ 2 ສົັ້ນ, ໂຕະນຼັກຮຽນ 

ແລະ ໂຕະຄ ແມ່ນໄມັ້ກວຼັນລຽນລ າ (ໄມັ້ປ່ອງ), ລຸງໄກສອນຖື 

ໝວກກ າມະກອນເກົ່າໝຼັງນຸ່ງເສືັ້ອນວມຝັ້າຍ ສີໝົ່ນ ແຕ່ອອກ

ສີຂາວເກົ່າແລັ້ວ, ຖືເກີບບຼັງຕຸບທະຫານແຕ່ເກົ່າ ຈົນອອກສີຂາວ

ຍັ້ອນຊຼັກຫ າຍເທ່ືອແລັ້ວ. ເພ່ິ່ນໂອັ້ລົມແບບງ່າຍໆເຂົັ້າໃຈໄດັ້, 

ແຕ່ເປຼັນລະບົບລະບຽບ, ເພ່ິ່ນມີວາທະສ່ິນ ການອະທ່ິບາຍ ຊີັ້

ແຈງບຼັນຫາຕ່າງໆ ໃຜໆກ ຕຼັັ້ງໃຈຈົດຈ ່ຟຼັງ, ເພ່ິນ່ເວົັ້າເຖ່ິງສະພາບ

ການຂອງໂລກ, ຂອງລາວ ພາຍຫ ຼັງພວກ ປະຕ່ິການຂວາຈຼັດ ເຮຼັດ
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ລຼັດຖະປະຫານ ໂຄ່ນລົັ້ມລຼັດຖະບານ ປະສົມ 3 ຝ່າຍ 

19/4/1964, ເພ່ິ່ນໄດັ້ຕີລາຄາເຖ່ິງຄວາມອາດເປຼັນໄປໄດັ້ ສຼັດຕ 

ຈະໃຊັ້ກ າລຼັງທາງອາກາດຍ່ິງທ າລາຍເຂດປົດປ່ອຍ. ແຕ່ເພ່ິ່ນ 

ໄດັ້ຢືນຢຼັນການປະຕ່ິວຼັດລາວຕັ້ອງໄຊຊະນະ ຢ່າງເດຼັດຂາດ. 

ເພ່ິ່ນທຼັງເວົັ້າທຼັງຊີັ້ມືໃສ່ຜ ັ້ນຼັັ້ນຜ ັ້ນີັ້, ເປຼັນຕົັ້ນຜ ັ້ນຼັ່ງ ຢ ່ທາງໜັ້າ, ໂດຍ

ສະເພາະ ທັ້າວສົມສຼັກ ຄົນສາລະວຼັນ ທີ່ຮຽນ ຈບົ ປ.4 ມາຈາກ

ຫວຽດນາມ (ມຼັກເອີັ້ນຊື່ຫ ່ິັ້ນວ່າ: ທັ້າວແຂກ ເປຼັນຄົນເຕຼັັ້ຍໜັ້າມົນ, 

ດ າຂ າເປຼັນໜັ້າຮຼັກ). 

    ຄວາມຈ່ິງ ປະທານໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ ມາຢາມໂຮງຮຽນ 

ສັ້າງຄ ນາຄາວແບບກະທຼັນຫຼັນ, ດັ້ານໜ ່ງ ສະແດງເຖ່ິງຄວາມ 

ເອົາໃຈໃສ່ຂອງເພ່ິ່ນກ ຄືຂອງສ ນກາງພຼັກ ແລະ ແນວລາວ ຮຼັກ

ຊາດຕ ່ວຽກງານສ ກສາ, ຕ ່ພາລະກ່ິດການສັ້າງຄ . ແຕ່ດັ້ານ ສອງ 

ເພ່ິ່ນໄປສຼັງເກດ ຕີລາຄາສະພາບການ, ທີ່ຕຼັັ້ງໂຮງຮຽນ ສັ້າງຄ 

ນາຄາວ (ແກ່ວ) ປັ້ອມລົງກົງທີ່ກາຍເປຼັນເປົັ້າໝາຍໂຈມຕີຂອງ 

ຍົນສຼັດຕ . ທ່ານປະທານຄ າໄຕ ສີພຼັນດອນ ໃນຄາວນຼັັ້ນ ໃນ

ຖານະຄະນະປະຈ າ, ທຼັງເປຼັນຜ ັ້ບຼັນຊາການສ ງສຸດ ກ ໄດັ້ປ່ິດລຼັບ

ເຂົັ້າມາສຼັງເກດຕີລາຄາໂຮງຮຽນຕຼັັ້ງຢ ່ບ່ອນ ປັ້ອມລົງກົງ, ຕີລາຄາ

ແນ່ນອນຍົນສຼັດຕ ຕັ້ອງຍ່ິງໂຮງຮຽນ ໂດຍບ ່ເລືອກເປົັ້າໝາຍທະຫານ, 

ພົນລະເຮືອນ. 
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ກາງເດືອນ 5/1965 ນຼັກຮຽນຄ ນາຄາວຊຸດ 1 ໄດັ້ໄປ ຝ ກ

ຫຼັດຢ ່ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍບັ້ານບຼັກ ຫົວໜັ້າໂຮງຮຽນໄລຍະນີັ້ 

ແມ່ນ ທ່ານສ່ິນໄຊ ແກັ້ວມະນີວົງ ເປຼັນຜ ັ້ອ ານວຍການ,  ການຝ ກ

ຫຼັດ ຈະດ າເນີນໄປ 2 ອາທ່ິດ , ແຕ່ພ ດີມືັ້ຕ ມ່າເປຼັນມືັ້ວຼັນອາທ່ິດ 

ຄ ຝ ກຫຼັດ ແລະ ນັ້ອງນັ້ອຍນຼັກຮຽນພາກຼັນມ່ວນຊື່ນ, ເຄື່ອນໄຫວ 

ນອກຫ ຼັກສ ດ, ຕອນບ່າຍຝ ງຍົນຂອງສຼັດຕ ໄດັ້ຍ່ິງທ າລາຍຊ າເໜືອ, 

ຕ ່ມາໄດັ້ຍ່ິງເມືອງງາ, ນາແທ່ນ ແລັ້ວໄປຍ່ິງຊຽງຊືັ້ (ໃກັ້ກຼັບພ ແຄ ນາ

ໄກ່). ເວລານຼັັ້ນຄ ຝ ກຫຼັດ ແລະ ນັ້ອງນັ້ອຍພາກຼັນແຕກຕ່ືນແລ່ນ

ລົງຫັ້ວຍນ ັ້າ, ຈ ານວນໜ ່ງແລ່ນຂ ັ້ນພ  ຈົນຮອດຕອນບ່າຍ ຈ ່ງ

ເຕົັ້າໂຮມກຼັນໄດັ້, ຈາກນຼັັ້ນໄດັ້ເຮຼັດໃຫັ້ການຝ ກຫຼັດໄດັ້ຢຸດຕ່ິລົງ

ກ່ອນກ ານົດ. 

ມາຮອດຕົັ້ນເດືອນ 6 ປີ 1965 ໄດັ້ຈຼັດການສອບເສຼັງ 

ຕາມປົກກະຕ່ິ. ຕ ່ມາໄດັ້ເຮຼັດພ່ິທີປະກາດອຼັດສົກຮຽນສັ້າງຄ  

ນາຄາວ ຊຸດ 1 ຢ່າງເປຼັນທາງການ. ພາຍຫ ຼັງສ າເລຼັດການຮຽນ 

ແລັ້ວ, ນຼັກຮຽນຄ ສ່ວນຫ າຍໄປທັ້ອງຖ່ິ່ນ ເປຼັນຄ ສອນ, ເປຼັນພະນຼັກ 

ງານສ ກສາແຂວງ, ບາງທ່ານໄປເປຼັນຄະນະພຼັກແຂວງ, ຄະນະ
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ພຼັກເມືອງ, ຈ ານວນໜ ງ່ໄປເປຼັນພະນຼັກງານຫັ້ອງການສ ກສາສ ນ

ກາງ ຢ ່ພ ແຄ ນາໄກ່ ເຊຼັນ່: ທັ້າວວຽງຄ າ, ນາງຄ າພອນ, ທ່ານບຸນ

ເຮືອງ, ນາງມ ີແລະ ອ່ືນໆ, ຈ ານວນໜ ່ງຄຼັດເລືອກເພື່ອໄປຮຽນຕ ່

ສັ້າງຄ  ມຼັດທະຍົມຊຸດທ າອ່ິດ. ທຸກຄົນຕ່າງກ ພາກຼັນເບີ່ິກບານ

ມ່ວນຊື່ນ ຕັ້ອນຮຼັບໜັ້າທີ່ໃໝ່ຂອງຕົນ, ກະຕືລືລົັ້ນຕ ່ວຽກງານ. 

ໃນເວລາດຽວກຼັນນີັ້, ນຼັກຮຽນທີ່ຈົບມຼັດທະຍົມຈາກຊ າເໜືອ 

ແລະ ແຂວງຕ່າງ  ໆກ ໄດັ້ເດີນທາງມາຮອດປັ້ອມລົງກົງ ເພື່ອກຽມເຂົັ້າ 

ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ມຼັດທະຍົມ (ສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງ) ຂອງສ ນກາງຊຸດທ າອ່ິດ, 

ຈ ານວນໜ ່ງເດີນທາງມາຮອດ ເພື່ອກະກຽມເຂົັ້າໂຮງຮຽນສັ້າງຄ  

ປະຖົມ (ສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນຊຸດທີ 2 ຖັ້ານຼັບແຕ່ຫົວນາໝີ່ເປຼັນຕົັ້ນມາ 

ແມ່ນຊຸດທີ 3). 

ຈາກນຼັັ້ນ ບ ່ດົນສ ນກາງໄດັ້ຊີັ້ນ າໃຫັ້ຍົກຍັ້າຍໂຮງຮຽນສັ້າງຄ 

ນາຄາວ ອອກຈາກປັ້ອມລົງກົງເຂົັ້າໄປຢ ່ບ່ອນໃໝ່ທ່ີມີປ່າ ຫ ື 

ມີຖ ັ້າ, ແຕ່ຍັ້ອນວ່າພາຍໃນຄະນະຄ ອາຈານຈ ານວນໜ ່ງ ບ ່ທຼັນລຸ 

ລ່ົງ: ທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນສຸກ ຫົວໜັ້າອ ານວຍການໄດັ້ອະທ່ິບາຍ ຊີັ້

ແຈງຫ າຍຫ ົບຫ າຍຕ່າວ ທຼັງຕ່ິດຕ ່ຂຼັັ້ນເທ່ິງຢ ່ນາໄກ່ ເພື່ອຮຼັບການ
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ຊີັ້ນ າ. ເວລານີັ້ ສ ນກາງກ ໄດັ້ແຕ່ງຕຼັັ້ງ ທ່ານບຸນເພຼັງ ພຼັນທະວົງ ມາ

ເປຼັນຮອງອ ານວຍການ ຮຼັບຜ່ິດຊອບວຽກງານການເມືອງແນວຄ່ິດ 

ເພ່ິ່ນເປຼັນຄົນໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈຼັນ (ສະໄໝນຼັັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ ວຽງ

ຈຼັນຕາເວຼັນຕົກ) ເພ່ິ່ນຮຽນຈົບທ່ິດສະດີມາແຕ່ຫວຽດນາມ, ໃນ

ຄາວນຼັັ້ນ ສະພາບການກ ມີຄວາມເຄຼັ່ງຕ ງ, ທ່ານບຸນເພຼັງ ພຼັນທະ

ວົງ ບຼັນຍາຍເອກະສານຕ່າງໆຢ ່ຮົ່ມກົກສົມ, ກົກສົັ້ມຜ ຢ່ ່ແຄມ 

ນ ັ້າສ່ິມ. 

ແຕ່ຂະບວນການກະກຽມເປີດໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ມຼັດທະຍົມ

ຊຸດທີ 1  ແລະ ສັ້າງຄ ປະຖົມຊຸດ 2 ຍຼັງສືບຕ ່ເຮຼັດເຮືອນທາເປ ອ 

(ເອົາດ່ິນດາກມາຢຽບປົນກຼັບເຟືອງເຮຼັດຝາ) ພາກຼັນຂຸດຂຸມເພາະ 

(ແມ່ນຂຸມສ່ວນບຸກຄົນ, ຢ ່ ໄດັ້ 1 ຫ ື 2 ຄົນ) ຂຸດຂຸມຄອງອັ້ອມ 

ໂຮງຮຽນ (ແມ່ນຂຸມຍາວໂຄັ້ງໄປແຕ່ລະຈຸດ, ເລ່ິກ 1,5 ແມຼັດ ຫ ື 

1,7 ແມຼັດ), ເອົາກົກອັ້ອຍນາງນີມາແຊມກາຍ ປ ກໃສ່ດ່ິນແດງ 

ອັ້ອມຂຸມ ແລະ ເດ່ີນດ່ິນແດງ (ອັ້ອຍນາງນີເປຼັນໄມັ້ເນືັ້ອອ່ອນ, 

ປ ກງ່າຍ, ນານຫ່ຽວແຫັ້ງ).  



67 
 

ແຕ່ຂະນະດຽວກຼັນນຼັັ້ນ, ເພື່ອປະຕ່ິບຼັດຕາມຄ າສຼັ່ງຂອງ ສ ນ

ກາງ, ທ່ານ ບຸນຄັ້ າ ພັ້ອມກຼັບຄ ອາຈານແຕ່ງໜ່ວຍງານໜ ່ງເຂົັ້າ

ປ່າ ຊອກບ່ອນອົບພະຍົບຫ າຍບ່ອນ ຈ ່ງໄປພົບຖ ັ້າຄວາຍ ຫ່າງ

ຈາກປັ້ອມລົງກົງ 3 ກ່ິໂລແມຼັດ (ທາງຍ່າງ), ມປ່ີາໄມັ້ ເນືັ້ອແຂງ, 

ໄມັ້ແລັ້, ໄມັ້ຍົມຜາ, ແຄມຕີນຜາຫີນມີໄມັ້ເນືັ້ອອ່ອນດອກບານ, 

ດອກປີດ ແລະ ອ່ືນໆ.  ເວົັ້າວ່າ “ຖ ັ້າ” ແປວາ່ພ ຫີນ ແຕ່ເປຼັນເງີບ

ເປຼັນຮ ເງີບເວລານຼັັ້ນ ໂຕຄວາຍໄປນອນໄດັ້ພ  ປະມານ 10 ໂຕ, 

ແຕ່ມີປ່ອງນັ້ອຍຫົ  ມຄົນໜັ້ອຍໜ ່ງ; ນອກນຼັັ້ນ ຍຼັງຊອກເຫຼັນຖ ັ້າ

ເຈຍຢ ່ໃກັ້ອີກ.  

     ຈ ່ງລາຍງານຂຼັັ້ນເທ່ິງຂ ທ່ິດຊີັ້ນ າ, ຂຼັັ້ນເທ່ິງເຫຼັນດີນ າ ຈ ່ງ 

ຕຼັດສ່ິນໃຈຍັ້າຍຈາກລົງກົງໄປຢ ່ເບືັ້ອງຖ ັ້າຄວາຍ. 

      ແຕ່ຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກເວລານີັ້, ຕາມທ່ານ ບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນ

ສຸກ ເວົັ້າ ໜຶ ງ: ພະນຼັກງານຄ ອາຈານຈ ານວນໜ ງ່ ບ ່ເຫຼັນດີຍັ້າຍ, 

ສ່ວນນຼັກຮຽນຄ ບ ່ມີບຼັນຫາຫຍຼັງ, ທະແນມແຕ່ສຼັ່ງແນວໃດ ເຂົາ 

ເຈົັ້າກ ປະຕ່ິບຼັດຕາມໂລດ, ໄດັ້ປ ກສາຫາລ ືອະທ່ິບາຍ ຊີັ້ແຈງກຼັນ

ຫ າຍຈົນກັ້າວສ ່ຄວາມເຄຼັ່ງຕ ງຖົກຖຽງກຼັນ. ທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນ

ສຸກ ໄດັ້ເວົັ້າອອກເຖ່ິງຄວາມຮຼັບຜ່ິດຊອບ, ຖັ້າບ ຍ່ັ້າຍ ຖືກຍົນຍ່ິງ
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ມືັ້ໃດມືັ້ໜ ່ງ, ຄົນຕາຍໃຜຮຼັບຜ່ິດຊອບ, ພວກເຮົາ ຈະຖືກລົງໂທດ

ທາງທະຫານ,ເຮົາຜ ັ້ເປຼັນຫົວໜັ້າ ແລະ ພວກເຮົາ ຄະນະນ າກ 

ຕັ້ອງຮຼັບເຫດຮັ້າຍຈະເກີດຂ ັ້ນ, ພັ້ອມກຼັນ ນຼັັ້ນ, ທ່ານ ບຸນຄ ັ້າ 

ຈະເລີນສຸກ ໄດັ້ກ າເອົາຫ ຼັກແຫ ່ງແກ່ນສານ ຈ ານວນ ໜ ່ງເຊຼັ່ນ: 

ອັ້າຍກຸມພາ, ອັ້າຍຄ າກາຍ ວົງສະຫວຼັນ, ຄ າກາຍ ວົງຈ າພອນ 

(ໂຢກ),  ຄ າສົນ, ອ່ິນປົງ ໄຄັ້ຍະວົງ (ຮຽນຈບົແລັ້ວ ກຽມໄປ

ທັ້ອງຖ່ິ່ນ) ເປຼັນຜ ັ້ສະໜຼັນສະໜ ນ. ເວລານຼັັ້ນ ຜ ັ້ຂຼັດຂັ້ອງ ຈ ່ງບ ່

ປາກ (ບ ່ປາກ ແປວ່າບ ່ຂຼັດຂັ້ອງອີກ). ອັ້າຍຄ ບົວເພຼັດ ກ ເຫຼັນດີ

ແລັ້ວ ເພ່ິ່ນເປຼັນຄ ສອນດັ້ານວຼັນນະຄະດີ, ວຼັນນະກ າ ຕັ້ອງ

ຍອມຮຼັບວ່າສ່ິດສອນດີ ເພ່ິ່ນເປຼັນຄົນມີສະເໜ່, ເວລາໄປ ທ່ຽວ

ຕົວ ເມືອງຊ າເໜືອ ເພ່ິນ່ນຸ່ງເສືັ້ອຂາວ ແພໂປປ ຍລ່ິນ ປົນນີລົງ, 

ນຸ່ງໂສັ້ງສີ ກົມມະທາດ, ໃສ່ເກີບໜຼັງດ າ ຜຼັດເຫ ືັ້ອມ, ໃສ່ແວ່ນຕາ

ມືດ, ໜັ້າຜາກກວັ້າງ, ເນືັ້ອໜຼັງດ າແດງ, ບ ່ສ ງບ ່ເຕັ້ຍ, ບ ່ອັ້ວນບ ່

ຈ່ອຍ ຍ່າງຕາມທາງສາຍການຄັ້າ ຮັ້ານຂາຍຕ່າງໆ ເຮຼັດໃຫັ້ຜ ັ້

ສາວຈີນ (ຫ ັ້) ຕົວເມືອງຫ າຍສາວຈຼັບຕາມອງ. ສ່ິ່ງພ່ິເສດ 

ພາຍຫ ຼັງໄປທ່ຽວ ຊ າເໜອືຫ າຍເທ່ືອ ເພ່ິ່ນໄດັ້ຂຽນບົດ ກະວີທ່ີຍຼັງ

ມີຄຸນຄ່ານຼັັ້ນແມ່ນ ບົດກະວີເມືອງຊ າເໜືອ ຊ ່ງມເີນືັ້ອໃນຫຍ ັ້ບາງ

ບາງຕອນດຼັ່ງນີັ້: 
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ຮຽມຈັກພັນລະນາເລ ື່ອງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອສວຍສະອາດ 

ຕັັ້ງຢ ື່ແຄມຟາກນໍັ້າ ຊໍາກວັ້າງຕະຫ  ື່ງເນີນ ທື່ານເອີຍ              

ເສີນເທນີເຮ ອນຊານຊັ້ອນ  ຊອນລອນຢ ື່ລຽບຝັື່ງ 

ເຫັນແຕື່ພ ຜາຕັັ້ງ             ລຽນລັ້ອມກື່າຍກອງ 

ບັ້ານນາທອງນາຖໍັ້າ     ຢ ື່ຕ ດກັນເປັນກ ື່ວ 

ບັ້ານນາລ ວ ຢ ື່ຫວື່າງຊ ັ້ງ ປະສ ງເຂ ັ້າຮື່ວມແຈ 

ເຮ ອແພທຽວຂ ນໄມັ້    ມາເມ ອງ ຂວີນໄຂວື່ 

ມີຜ ັ້ສາວສໍື່ານັ້ອຍ ເດີນຫ  ັ້ນຊ ື່ນບານ 

ສາວລາວສ ງງາມໆໂກັ້   ພາຍກະຢັງພາດຊື່ວງ 

ຍື່າງຖ ກຂາບາດກວັ້າງໆ  ຄ ຊັ້າງຟາດງວງ...  

 

ຊ າເໜືອປຼັດຈຸບຼັນ 
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ຫຍັ້ ຸງຍາກອຼັນທສີອງ ແມ່ນບຼັນຫາບ ່ມີອຸປະກອນຈົກຊວັ້ານ, 

ຄັ້ອນຂະເນີນ (ຄັ້ອນຕີໃຫຍ່), ເຫ ຼັກສະແຫ ່ງເຈາະຫີນຜາ, ບ ມ່ີ

ເງ່ິນ, ບ ່ມນີ ັ້າມຼັນໄຕັ້ກາງຄືນເຈາະຖ ັ້າ, ສ ນກາງຈ ງ່ຕົກລົງ ໃຫັ້ໃຊັ້

ງົບປະມານຂອງຫັ້ອງການ 98 ຢ ່ຮາ່ໂນັ້ຍ (ຫັ້ອງການຜ ັ້ ຕາງໜັ້າ

ສ ນກາງແນວລາວຮຼັກຊາດ). ສະນຼັັ້ນ, ທາ່ນບຸນຄັ້ າ ຈະເລີນສຸກ 

ຈ ່ງໄປຮ່າໂນັ້ຍເພ ື່ອນ າເອົາວຼັດຖຸອຸປະກອນມາລົງມື ເຈາະຈ ດ

ຜາຫີນຖ ັ້າຄວາຍໃຫັ້ເປຼັນປ່ອງໂລ່ງໃສ່ກຼັນທຼັງສອງສົັ້ນ, ລົມລ່ວງ 

ເຂົັ້າໄດັ້. ການຕຼັັ້ງເຮືອນ, ຕຼັັ້ງຫັ້ອງຮຽນເບືັ້ອງຕົັ້ນກ ຕຼັັ້ງ ຢ ່ນອກຕີນ

ຜາ, ແຕ່ຕ ່ມາສະພາບການຍົນຍ່ິງທ າລາຍນຼັບມືັ້ຮັ້າຍແຮງ, ຂຼັັ້ນ

ເທ່ິງເຫຼັນວ່າຢ ່ລຽບຕາມຕີນຜາບ ່ປອດໄພ, ຈ ງ່ມີຄ າສຼັ່ງໃຫັ້ຢຼັບ

ຍັ້າຍເຂົັ້າໄປແປະແຄມຖ ັ້າ ແລະ ຕຼັັ້ງຫັ້ອງຮຽນຢ ່ໃນຖ ັ້າ  ຫ  ືຕຼັັ້ງຢ ່

ບ່ອນມ ່ຖ  ັ້າ ສາມາດແລ່ນເຂົັ້າຖ ັ້າໄດັ້ໄວທ່ີສຸດ. 

ພາຍຫ ຼັງຂຸັ້ນຂັ້ຽວຫັ້າງຫາກະກຽມໄດັ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ມີຖ ັ້າລີັ້ໄພ 

ສົງຄາມ, ມີເຮືອນຢ ່ຢອງເທ່ິງຫີນ, ຢ ່ແຄມປາກຖ ັ້າມີກົກໄມັ້ພ ຢ ່

ໄດັ້, ໝາຍຄວາມວ່າສະໂມສອນ ແລະ ຫັ້ອງຮຽນຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ 

(ຖ ັ້າໃຫຍ່ກວ່າໝ ່) ເຮືອນນອນຢາຍຢ ່ໃກັ້ຖ ັ້າເຈຍ ແລະ ຖ ັ້ານັ້ອຍ 

ອ່ືນ, ສ່ວນລະບົບເຮືອນຄົວລວມໝ ່ຢ່  ແກ່ວຫີນຮັ້າຍ (ຢ ່ສົັ້ນຜາ

ຫີນ ເບືັ້ອງຕາເວຼັນອອກ), ດັ້ານອ່ືນກ ກຽມພັ້ອມໄດັ້ພ ປະມານແລັ້ວ, 
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ເຖ່ິງວ່າ ສົງຄາມຍຼັງສືບຕ ່ຍ່ິງທ າລາຍຢ່າງໜຼັກໜ່ວງແຕ່ກ ໄດັ້ດ າເນີນ 

ການຮຽນການສອນ ບ າລຸງຍົກລະດຼັບໃຫັ້ນຼັກຮຽນຄ ທີ່ມາຈາກຫ າຍ 

ທັ້ອງຖ່ິ່ນ, ຫ າຍຊົນເຜ່ົາ ມາຈາກຫວຽດນາມໃຫັ້ຈບົຫັ້ອງ 7 (ແປວ່າ

ຈົບມຼັດທະຍົມຕົັ້ນ) ຈາກນຼັັ້ນ ຈ ່ງເລ່ີມການແຍກເປຼັນ 2 ສາຍ: 

ສາຍທ າມະຊາດ ແລະ ສາຍສຼັງຄົມ, ເວລານີັ້ກ ມີຄວາມສຼັບສົນ 

ເພາະວາ່ ນຼັກຮຽນຄ ຈ ານວນໜ ່ງ ເລືອກສາຍຮຽນບາງຄົນຢາກໄປ 

ສາຍທ າມະຊາດ, ບາງຄົນພຼັດຢາກໄປສາຍສຼັງຄົມ (ໝາຍວ່າ ບ ່

ຢາກໄປຕາມທ່ິດແບ່ງສາຍ) ຈົນໄດັ້ເຮຼັດວຽກການເມືອງແນວຄ່ິດ 

ຫ າຍສົມຄວນ. 

3. ໂຮງຮຽນສ້າງຄູມັດທະຍົມ (ສ້າງຄູຊັ້ນກາງ) ທໍາອິດຂອງເຂດ 

ປົດປ ອຍ 

ເລ່ີມສົກຮຽນ 1965-1966, ພາຍຫ ຼັງກະກຽມຢ່າງຂຸັ້ນຂຽັ້ວ 

ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກນາໆປະການ ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງ

ຊຸດທ າອ່ິດຂອງເຂດປົດປ່ອຍໄດັ້ໄຂຂ ັ້ນຢ ່ທີ່ຖ ັ້າຄວາຍ ບັ້ານນາຄາວ, 

ນາເຮັ້ຍ, ຕາແສງຊຽງແມນ, ເຂດພ່ິເສດ (ເມືອງວຽງໄຊ)  ແຂວງ

ຫົວພຼັນ ໂດຍແມ່ນທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນສຸກ ເປຼັນຫົວໜັ້າອ ານວຍ
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ການ, ທ່ານບຸນເພຼັງ ພຼັນທະວົງ ເປຼັນຮອງ ອ ານວຍການຮຼັບຜ່ິດຊອບ

ການເມືອງແນວຄ່ິດ, ມີຄ ອາຈານເກ່ົາ ແລະ ໃໝ່ຈ ານວນໜ ່ງ, ຄ ເກ່ົາ

ຈ ານວນໜ ່ງມາຮຽນເພື່ອບ າລຸງຍົກລະດຼັບວ່ິຊາທີ່ເຄີຍສ່ິດສອນ ແລະ 

ຄ ສອນ ບາງວ່ິຊາໃໝ່ ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມຕັ້ອງໄດັ້ຕ່ິດຕາມຂ ັ້ນ

ຫັ້ອງກຼັບອາຈານ ເພື່ອຊ່ວຍດຼັດແປງ. 

ການສ່ິດສອນ ແລະ ຮ າ່ຮຽນຂອງສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງຊຸດທີ 1 

ໄດັ້ດ າເນີນຢ່າງປຼັນປົກະຕ່ິ ເບີກບານມ່ວນຊືນ່, ການຮຽນ, ການ

ກວດກາ, ການສອບເສຼັງໄດັ້ປະຕ່ິບຼັດຕາມຫ ຼັກການແບບໃໝ່. ທຼັງ

ຮຽນ ທຼັງເຮຼັດວຽກອອກແຮງງານ ເພີ່ມພ ນຜະລ່ິດຜົນ, ທຼັງຮຽນ 

ກາງຄືນ (ໄຕັ້ຕະກຽງຫ່ິັ້ວ) ທຼັງໄປສອນປະຊາສ ກສາ ຢ ່ບັ້ານນາເຮັ້ຍ, 

ນາຄາວ ຊີວ່ິດສຼັງຄົມລວມໝ  ່ ເບີກບານສົດໃສ, ມີໂທລະໂຄ່ງສ່ົງ 

ສຽງເພງ ແດນແຫ່ງອ່ິດສະລະ ແລະ ສຽງປະກາດຂ່າວ, ສຽງເພງ 

ຂຼັບລ າໄປທົ່ວຖ ັ້າຄວາຍ. 

- ຮອດສົກຮຽນ 1968-69 ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮັ້ອງ 

ຕັ້ອງການດ່ວນ, ສ ນກາງໄດັ້ໄຂຊຸດຮຽນບ າລຸງຄ ມຼັດທະຍົມ (ລະບົບ 

ບ າລຸງ) ສະຖານທີ່ຢ ່ຖ ັ້າເຈຍເບືັ້ອງເໜືອຂອງຖ ັ້າຄວາຍລຽບ ຕາມຕີນ
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ຜາ ແລະ ຕຼັັ້ງເຮືອນຢ ່ຕາມຜາຫີນແຄມປາກຖ ັ້າ, ໃນຊຸດບ າລຸງສັ້າງ

ຄ ຊຼັັ້ນກາງໄດັ້ເຕົັ້າໂຮມພະນຼັກງານ ແລະ ຄ ເກ່ົາ ຈ ານວນໜ ່ງມາ

ຮຽນ ເພື່ອບ າລຸງຍົກລະດຼັບວ່ິຊາຄວາມຮ ັ້ ແລະ ວ່ິຊາສະເພາະ, 

ບາງຄົນກ ເປຼັນຜ ັ້ອາວຸໂສແລັ້ວ ເຊຼັ່ນ: ອັ້າຍມະຫາຄ າຟອງ, ເອືັ້ອຍ

ອາມອນ (ເມຍທ່ານເພົັ້າ ບຸນນະຜົນ), ເອືັ້ອຍຄ າພອນ ພ່ິມມະ

ແສງ, ທ່ານສ່ິນໄຊ ແກັ້ວມະນີວົງ, ທ່ານບຸນເຮືອງ ດວງພະຈຼັນ, 

ອັ້າຍວຼັນທອງ (ຄະນະພຼັກ ເມືອງຊຽງຄ ັ້) ແລະ ຈາກທັ້ອງຖ່ິ່ນອ່ືນໆ, 

ຄ ສອນລັ້ວນແຕ່ແມ່ນ ຜ ັ້ເກຼັ່ງ, ມີປະສົບການ ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ ແມ່ນ

ຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມທີ່ຮ ັ້ພາສາລາວໄດັ້ດີເປຼັນຜ ັ້ສອນໂດຍກົງ. 

ທັ້າຍສົກຮຽນ 1967-1968 ສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງຊຸດທ າອ່ິດ ໄດັ້

ສ າເລຼັດການສອນ ແລະ ການຮຽນ, ນຼັກຮຽນຄ ຖືກແບ່ງ ໄປ

ປະຕ່ິບຼັດໜັ້າທີ່ຢ ່ແຫ່ງຕ່າງໆ, ສ່ວນຫ າຍໄປສອນຢ ່ທັ້ອງຖ່ິ່ນ ບາງ

ສະຫາຍຖືກຍົນຍ່ິງຕາມທາງເຊຼັ່ນ:  ຄ າປານ ບ ລົມຄົນ ເມືອງຮົມ 

ຊຽງຄ ັ້ (ປຼັດຈຸບຼັນແມ່ນສົບເບົາ) ແຂວງຫົວພຼັນເສຍສະຫ ະ, ຄ າກັ້ອນ

ຄົນອຼັດຕະປືທີ່ຍົນຍ່ິງຖືກເສຍອົງຄະໜຼັກໜ່ວງ, ສ່ວນໜ ່ງ ຖືກເປຼັນ

ຫົວໜັ້າໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມເຊຼັ່ນ: ທ່ານສົມພຼັນ ແພງຄ າມີ ຖືກ

ເປຼັນຫົວໜັ້າໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມ ນາເຮັ້ຍ (ນຼັກຮຽນມາຈາກນາເຮັ້ຍ, 
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ນາຄາວ, ບັ້ານປຸ່ງ, ຊຽງແມນ, ບັ້ານຄ ັ້, ນາຮວາ ບຼັນດາເມືອງກັ້າງ: 

ກັ້າງໂຄັ້ງ, ກັ້າງທາດ, ກັ້າງປ່າບົງ ແລະ ອ່ືນໆມາຮຽນ), ທ່ານຍົມ

ມາລາ ໄປເປຼັນຫົວໜັ້າໂຮງຮຽນຊຽງລວງ (ຜ ັ້ມາຮຽນຈາກຊຽງ 

ລວງ, ນາລວງ, ນາວີດ, ນາພາ, ນາເມືອງ, ຊຽງຊືັ້, ນາມອນ...) 

ເຂດພ່ິເສດ (ດຽວນີັ້ແມ່ນເມືອງວຽງໄຊ) ແຂວງຫົວພຼັນ. ບາງຄົນ

ຮຼັກສາໄວັ້ເປຼັນຄ ສອນຢ ່ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນສ ນກາງ (ນາຄາວ), 

ຈ ານວນໜ ່ງໄປຢ ່ຫັ້ອງການສ ກສາສ ນກາງ. ຊຸດບ າລຸງຄ ຊຼັັ້ນກາງ 

(ຊຸດເລຼັ່ງລຼັດ) ກ ໄດັ້ຈົບຊຸດຮຽນ ໄລຍະມ ່ໆຕ ່ມາ, ອຼັນເຮຼັດໃຫັ້ຖຼັນ

ແຖວຄ ອາຈານນຼັບມືັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ມີລະດຼັບດີຂ ັ້ນ. 

ປີ 1969 ຢ ່ບ ລ່ິເວນຖ ັ້າຄວາຍນຼັບມືັ້ແອອຼັດ, ເພາະມີທຼັງ 

ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງລະບົບກ ່ສັ້າງ ແລະ ລະບົບບ າລຸງ, ມີທຼັງ 

ຊ່ຽວຊານ, ມີທຼັງໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ມີສ ກສາສ ນກາງ ກ 

ໄດັ້ຍັ້າຍຈາກພ ແຄ (ນາໄກ່) ມາຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ, ຄະນະຮຽບຮຽງມາ

ຢ ່ຖ ັ້າແສງອາລຸນ, ເມື່ອເປຼັນເຊຼັ່ນນຼັັ້ນ ຈ ່ງໄດັ້ຍັ້າຍໂຮງຮຽນສັ້າງຄ 

ປະຖົມສ່ວນໜ ່ງໄປຕຼັັ້ງຢ ່ບ ່ຜາ, ສະຖານທີ່ແມ່ນຂັ້າມພ ສ ງ ບັ້ານ

ນາເຮັ້ຍຂ ັ້ນໄປແລັ້ວລົງພ ຕົກໃສ່ທົ່ງນາລັ້ອງບ ່ຜາ, ໂຮງຮຽນຕຼັັ້ງຢ ່

ແຄມຫັ້ວຍນັ້ອຍເບືັ້ອງຕີນພ , ຢ ່ລະຫວ່າງກາງບັ້ານບ ່ຜາເໜືອ 

ແລະ ບ ່ຜາໃຕັ້, ຈຸດຕຼັັ້ງໂຮງຮຽນແມ່ນສ ານຼັກງານທີ່ໝຼັັ້ນ ຂອງ 
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ແນວລາວຮຼັກຊາດ ສະໄໝຕ ່ຕັ້ານ (ຕາມການບອກເລ່ົາຂອງທ່ານ 

ເຈົັ້າສຸກ ວົງສຼັກ ເວລາເພ່ິ່ນໄປສ່ົງເອືັ້ອຍທອງຄ ນ, ພຼັນລະຍາຜ ັ້ທີ 2 

ຂອງເພ່ິ່ນ ໄປຮຽນສັ້າງຄ ຢ ່ບັ້ານບ ່ຜາ ບອກໃຫັ້ຮ ັ້ວ່າ: ສະຖານທີ່ 

ບ່ອນນີັ້ເປຼັນບ່ອນຢ ່ຂອງສ ນກາງໄລຍະໜ ່ງ ລຸງໄກສອນແຕ່ງງານ 

ກ ຢ ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີັ້, ແລັ້ວເພ່ິ່ນຍຼັງເລ່ົາວາ່: ຢ ່ນີັ້ ແຕ່ໄປເຄ່ືອນ

ໄຫວຢ ່ບັ້ານຕອງ, ບັ້ານເອີນ, ໄປເຄ່ືອນໄຫວຢ ່ຖ ັ້າດ່ານເປົັ້າ ເລາະ

ນ ັ້າແງມລົງໄປໃຕັ້. ຢ ່ສັ້າງຄ ບ ່ຜາ ບ ່ມີຖັ້ າ, ມີແຕ່ຢ ່ປ່າດົງຕ ບໜາ. 

ຫົວໜັ້າໂຮງຮຽນແມ່ນອັ້າຍລ່ິນທອງ (ເຜ່ົາມົັ້ງ) ຮອງແມ່ນ ທ່ານ

ບົວແກັ້ວ, ຄ ສອນມີຄ ດວງຕາ, ຄ ສະແຫວງ, ຄ ຄ າສອນ, ຄ ກົງໄຊ 

ແລະ ອ່ືນໆ, ນຼັກຮຽນຄ ກ ມີຫ າຍພາກສ່ວນເປຼັນຕົັ້ນ: ພາກສ່ວນ

ກອງ 18 (ເສຍອົງຄະ), ທັ້າວວ່ິໄລ, ທອງສະຫວຼັນ, ແພງສີ, 

ແພງຄ າມີ ແລະ ອ່ືນໆພ່ິເສດມີຄ ບາ ແລະ ຈວົ (ເນນສາສະໜາພຸດ) 

ໄປຮຽນເຊຼັ່ນ: ຄ ບາແພງຕາ (ຕາມຫ ຼັງເປຼັນອາຈານສອນຢ ່ໂຮງຮຽນ

ການເມືອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ) ຈົວບຸນລ່ິດ (ປຼັດຈຸບຼັນຫົວໜັ້

າໂຮງແຮມນະຄອນສຼັກ) ຈົວບຸນສອນ, ຈົວອ່ອນຄ າ (ຕາມຫ ຼັງມາ

ຢ ່ກະຊວງສ ກສາທ່ິການ) ຈົວບຸນແສງ ແລະ ອ່ືນໆ... 

 

 

 

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



76 
 

 

 

 

ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນ ບັ້ານບ ່ຜາ ວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພຼັນ 

 

ເມື່ອເວົັ້າເຖ່ິງຊີວ່ິດເປຼັນຢ ່ເວລາຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ ກ ຫຍຸັ້ງຍາກຢ ່ 

ແລັ້ວ ນຼັກຮຽນຕັ້ອງໄປຂົນເຂົັ້າສານຢ ່ທາງໃຫຍ່, ຂັ້າມແກ່ວຫີນ 

ຮັ້າຍ, ອາຫານສ່ວນຫ າຍແມ່ນກະປ່ິ, ປາເຄຼັມ, ເຫ່ິງໆຈ ່ງໄດັ້ກ່ິນ 

ປາກະປ໋ອງ, ແຕ່ໄປຢ ່ສັ້າງຄ ປະຖົມທີ່ບັ້ານບ ່ຜາຍ່ິ່ງຫຍຸັ້ງຍາກກວ່າ 

ເກ່ົາ, ຕັ້ອງມາຂົນເອົາເຂົັ້າກ່ິນຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ ໄປໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ບ ່ຜາ, 

ບາງຄຼັັ້ງໄປຂົນເຂົັ້າຢ ່ບັ້ານນາມອນ, ຊຽງລວງ, ຂັ້າມພ ແຕັ້ມ ແລັ້ວກຼັບ

ຄືນມາບ ່ຜາ, ບາງມືັ້ກ່ິນໝາກສີດາສຸກຕາງເຂົັ້າ, ບາງໄລຍະຂົນ
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ເຂົັ້າບ ່ທຼັນກ ພາກຼັນກ່ິນມຼັນຕົັ້ນ, ມຼັນດັ້າງທີ່ປ ກເອງ, ໄປຂຸດມຼັນປ່າ

ມາກ່ິນ. ຕອນຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ ຜ ັ້ຊາຍຫ າຍຄົນແບກເຂົັ້າ 50 ກ່ິໂລ, 

ແມ່ຍ່ິງກ ມີແຕ່ ນາງບຸນເພຼັງ ມ ນໂພໄຊ ແລະ ນາງ ພ ວົງ (ເມຍ

ອັ້າຍຄ ັ້າ) ບາງຄຼັັ້ງຄາວກ ແບກເຂົັ້າ 50 ກ່ິໂລໄດັ້ໃນໄລຍະ ທາງສຼັັ້ນ 

ແລະ ທາງສະດວກ. 

ເຖ່ິງວ່າເງື່ອນໄຂດ າລົງຊີວ່ິດໄປມາຫຍຸັ້ງຍາກປານນຼັັ້ນ, ແຕ່

ຊີວ່ິດຄ  ແລະ ນຼັກຮຽນກ ນຼັບມືັ້ສາມຼັກຄີກຼັນແໜັ້ນແຟັ້ນ ພັ້ອມກຼັນ

ປະຕ່ິບຼັດເນືັ້ອໃນການສ່ິດສອນ, ຮ ່າຮຽນ; ປະຕ່ິບຼັດ ບຼັນດາບາດ 

ກັ້າວຂ ັ້ນຫັ້ອງສອນ, ຕ່ິດຕາມຂ່າວຄາວ ສະຖານະການ ບັ້ານ

ເມືອງພວມຜຼັນແປຢ່າງດຸເດືອດ. ຄ ສອນກ ຕຼັັ້ງໜັ້າຄົັ້ນຄວັ້າແຕ່ງ 

ຕ າລາບົດສອນ ແລະ ພະຍາຍາມສ່ິດສອນດີທີ່ສຸດ. ນຼັກຮຽນຄ ທຼັງ

ຂ ັ້ນຫັ້ອງຟຼັງຄ ບຼັນຍາຍ, ທຼັງຮ ່າຮຽນກາງຄືນ (ນ ັ້າມຼັນໄຕັ້ຕະກຽງກ 

ຂາດເຂີນ) ທຼັງເຮຼັດວຽກເພີ່ມຜະລ່ິດຜົນ. 

ຈົນຮອດຊຸມປີ 70 ຜ ັ້ທີ່ຮຽນຈົບຢ ່ສັ້າງຄ ບ ່ຜາ ຈ ານວນໜ ່ງ ຖືກ

ໄປສ່ິດສອນຢ ່ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍລາວ 67 ນານນ່ິງ, ແຂວງກວາງຊີ 

ປະເທດຈີນ, ຕ ່ມາ ສະຖານະການສົງຄາມທ າລາຍທາງອາກາດ

ຫ ຸດຜ່ອນລົງ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລ່ິກາ ເຊຼັນສຼັນຍາ ປາຣີ 
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27/1/1973 ເດືອນຕ ່ມາໄດັ້ມີການເຊຼັນສຼັນຍາວຽງຈຼັນ 21/2/1973  

ລະຫວ່າງລາວ 2 ຝ່າຍ ທີ່ວຽງຈຼັນ, ດ່ຼັງນຼັັ້ນໂຮງຮຽນສັ້າງຄ  ບ ່ຜາຈ ່ງ

ຍັ້າຍກຼັບຄືນມາຢ ່ແຄມທາງບັ້ານປຸ່ງ (ໃກັ້ກຼັບນາຄາວ) ເຮືອນ, 

ຫັ້ອງຮຽນ, ຫັ້ອງການຢ ຖ່ ັ້າຄວາຍກ ທະຍອຍອອກມາຢ ່ ນອກຖ ັ້າ, 

ປະຊາຊົນຈ ານວນໜ ່ງ ໄດັ້ກຼັບຄືນບັ້ານເກ່ົາຂອງຕົນ. 

+ ບາງກ ລະນີນັ້ອຍໆ ແຕ່ສຸດທີ່ປະທຼັບໃຈບ ່ອາດຫ ົງລືມໄດັ້ 

ໄລຍະຮ ່າຮຽນ, ສ່ິດສອນຢ ່ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ນາຄາວ, ຖ ັ້າຄວາຍ, 

ບ ່ຜາ. 

ຍ້ອນຄວາມເຊື ອໝັ້ນຈຶ ງຖືກແຕ ງໃຫ້ໄປຍາມລາດຕະເວນ 

ກາງຄືນກັບແມ ຍິງ: ຢ ື່ໃນໜື່ວຍປັ້ອງກັນ, ຜ ັ້ໄດັ້ຮັບການເຊ ື່ອໝັັ້ນ 

ໃຫັ້ໄປຍາມກາງຄ ນກັບຜ ັ້ຍ ງສະໄໝ ຢ ື່ຖໍັ້າຄວາຍມີ 3 ຄ ນ: ວອນ

ມາ, ຄໍາສ ນ ແລະ ພັນດວງຈ ດ. ປື່າແຄມຜາຫນີ, ລະດ ໃດ ກໍ

ຝ ນຕ ກ, ທັງມ ດທັງມ ື່ນ, ໄຟສາຍບໍື່ມ,ີ ຕະກຽງຕ ັ້ມ (ຕະກຽງ ທີື່ມີ

ອັນຫີັ້ວ) ບໍື່ມ,ີ ຊໍັ້າພັດຫັ້າມໄຕັ້ໄຟກາງຄ ນ, ໃຊັ້ແມງຫ ື່ງຫັ້ອຍ, 

ບາງເທ ື່ອຄະລໍື່ໄມັ້ໂດກມີແສງ ຫ   ໂຕແມງສາບໃຫຍື່ທີື່ມີແສງ

ເຍ ອງທາງ, ຈື່ອງຕີນເສ ັ້ອກັນຍື່າງລາດຕາເວັນກາງຄ ນ ເວລາໜ ື່ງ

ຊ ື່ວໂມງຈ ື່ງປື່ຽນໃຫັ້ຈຸອ ື່ນ. 
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      ສຽງປ່ີ ຂຸ ຍໂສກເສົ້າ: ເວລານັັ້ນຍັງຢ ື່ປັ້ອມລ ງກ ງ, ນັ້ອງຊາຍ 

ຄີງຂອງທື່ານບຸນຄໍັ້າ ຊ ື່ບຸນເລີດ ຈະເລີນສຸກ ເປັນທະຫານແລັ້ວ 

ມາຢາມອັ້າຍຄໍັ້າ, ພາຍຫ ັງກັບຄ ນໄປ ແນວໜັ້າກໍເສຍສະລະຊີວ ດ 

ມ ັ້ນັັ້ນ. ທື່ຽງເວັນ ພວກຂັ້ອຍພວມຂ ັ້ນຫັ້ອງລວມຄ ັ້ນຄວັ້າຢ ື່

ສະໂມສອນແບບບຸກຄ ນ ກໍໄດັ້ຍ ນສຽງປີື່ຂຸື່ຍແບບຫງື່ວມເຫງ າ

ໂສກເສ ັ້າ, ພາກັນຫ ຽວເຫັນອັ້າຍຄໍັ້ານັື່ງຢ ື່ໂງື່ນຫີນແຄມເຮ ອນ 

ເປ ື່າປີື່ ຂຸື່ຍ ຕາມຫ ັງພວກນັ້ອງທີື່ເປນັລ ກສ ດຈ ື່ງຮ ັ້ ແລະ ມີຄວາມ 

ທຸກເສ ັ້ານໍາເພ ື່ນທີື່ສຸດ.ເພາະນັ້ອງຊາຍເສຍຊີວ ດຢ ື່ສະໜາມຮ ບ. 

      ອັນທີື່ວື່າ “ຖ້ໍາຂອງຊາດ”:  ພາຍຫ ັງໄປຕັັ້ງໂຮງຮຽນຢ ື່ ຖໍັ້າ

ຄວາຍໄດັ້ຈໍານວນໜ ື່ງ, ພັ້ອມກັນນັັ້ນກໍໄດັ້ຊອກເຫັນ ຖໍັ້າເຈຍ ຢ ື່

ເບ ັ້ອງເທ ງ, ເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ ຄ ນນັ້ອຍຈື່ອຍສາມາດລອດເຂ ັ້າໄປໄດັ້ ຜ ັ້

ດຽວ. ຕໍື່ມາຈ ື່ງພາກັນເຈາະຂຸດປາກຖໍັ້າ, ເຮັດໃຫັ້ກວັ້າງ ສາມາດ 

ບັນຈຸຄ ນນັບຕັັ້ງແຕື່ 20-30 ຄ ນ ແລະ ສາມາດເຂ ັ້າໄປເລ ກຕ ື່ມ

ອີກ.     

ຕໍື່ມານັກຮຽນຄ ພວກຂັ້າພະເຈ ັ້າຊອກເຫັນຖັ້ໍານັ້ອຍໆແຫື່ງ

ໜ ື່ງຢ ື່ເທ ງທາງໄປເຮ ອນຄ ວ, ເລີຍຕ ກລ ງໄປເຈາະ ເປັນຖໍັ້າຂອງ 

ອັ້າຍບຸນເພັງ ພັນທະວ ງ ຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຮັບຜ ດ 

ຊອບວຽກງານການເມ ອງ ພວກເຮ າເຄີຍເອີັ້ນວື່າ: ຖໍັ້າອັ້າຍບຸນ

ເພັງ, ໃຜໆກາຍໄປມາ, ໄປເອ າເຂ ັ້າຢ ື່ເຮ ອນຄ ວ ເບ ັ້ອງແກື່ວຫີນ
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ຮັ້າຍກໍເວ ັ້າວື່າຖໍັ້າອັ້າຍບຸນເພັງ, ໄດັ້ແຫງນຄໍຂ ັ້ນ ຈ ື່ງແນມເຫັນ. 

ແຕື່ອັ້າຍບຸນເພັງບອກວື່າ: ບໍື່ແມື່ນຖໍັ້າບຸນເພັງ,  ນີັ້ແມື່ນ “ຖໍັ້າ

ຂອງຊາດ”.  

ຍາດກິນເຂົ້າແຫ້ມຕິດກ້ົນໝໍ:້ ແຕື່ລະມ ັ້ຕອນທື່ຽງນັກຮຽນຄ 

ພັກຜື່ອນກຽມໄປອອກແຮງງານ, ໄປເອ າຟ ນຕັ້ອງພາກັນແລື່ນ

ຍາດກ ນເຂ ັ້າແຫັ້ມຕ ດກ ັ້ນໝໍັ້, ພ ັ້ນເດັື່ນ ແລະ ໄວກວື່າໝ ື່ແມື່ນ 

ທື່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລ ດ, ທື່ານ ຄໍາແພງ ຄໍາມ ີ(ສອນທອງ), ສ ມ

ຈ ດ, ພ ມພັດ ແລະ ອ ື່ນໆ, ຍາດເຂ ັ້າແຫັ້ມໄດັ້ທັງກ ນ (ຄ ກ ນ

ເຂ ັ້າໂຄບປະຈຸບັນ) ທັງພາກັນແລື່ນເຂ ັ້າປື່າຫາຟ ນມາໃຫັ້

ເຮ ອນຄ ວ. ບາງຄັັ້ງໄປຊັ້າ ທື່ານ ຈັນຄໍາ ແລະ ອັ້າຍລັ້ຽງເຂ າເຈ ັ້າ

ຄວັດອອກຖ ັ້ມໃສື່ກະຟ ຍ ເພ ື່ອໄປໃຫັ້ໂຕໝ , ແຕື່ນັກຮຽນຄ 

ພາກັນຈ ກເອ າກ ນ ກໍອອື່ນດີຄ ກັນ, ທັງແຊບທັງມັນ. 

      ສະຍົດສະຫຍອງຍົນຖ້ິມລະເບ່ີດໃສ ປ້ອມລົງກົງແລ້ວ: 

ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ນາຄາວໄດັ້ຍັ້າຍໄປຢ ື່ຖໍັ້າຄວາຍແລັ້ວ, ແຕື່ຕັ້ອງ 

ໄປຕັດໄມັ້ກວັນ (ໄມັ້ປື່ອງທີື່ງາມ, ບາງກື່ວາໄມັ້ພາງ). ມ ັ້ນັັ້ນ, 

ນັກຮຽນຄ ພວກຂັ້ອຍພາກັນໄປຕັດໄມັ້ກວັນຢ ັ້ຫັ້ວຍຢັດ, ພໍເວລາ 

ນັັ້ນແບກໄມັ້ມາຮອດປັ້ອມລ ງກ ງ, ຍ ນນັບເປັນ 10 ລໍາມາແຕື່ 

ລະທ ດ ຖ ັ້ມລະເບີດ, ນັບທັງບ ມ 500 ກ ໂລລ ງໃສື່ໂຮງຮຽນເກ ື່າ 

(ປັ້ອມລ ງກ ງ).  



81 
 

ນັກຮຽນຄ ພວກຂັ້ອຍພາກັນແລື່ນລ ງໄປແຄມນໍັ້າສ ມ ຕີນ

ປັ້ອມລ ງກ ງ, ພາກັນລີັ້ຢ ື່ກ ກໄມັ້ແຄມຫັ້ວຍນໍັ້າສ ມ. ທຸກຄ ນປອດ

ໄພ ແຕື່ສະຍ ດສະຫຍອງ. 

      ຜາຫ່ີນເຈື ອນ:  ມ ັ້ນັັ້ນ ທື່ານບຸນຄໍັ້າ ຈະເລີນສຸກ ພານັກຮຽນ

ຄ  ແລະ ພະນັກງານໄປທັດສະນະສ ກສາ ຢ ື່ໂຮງງານຕີເຫ ັກ, 

ໂຮງງານຖັກແສື່ວ, ໂຮງງານຫ ອມຖັ້ວຍ, ໝໍັ້, ຕື່າງໆ ຢ ື່ເມ ອງພ ນ 

ໃກັ້ກັບນາແມວ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ) ແຕື່ກື່ອນຍ ນຍ ງ ທໍາ

ລາຍ ໄດັ້ຍ ນສຽງບ ມແຕກກື່ອນຈ ື່ງໄດັ້ຍ ນສຽງຍ ນ, ຍັ້ອນເຂ າ 

ໃຊັ້ຣາດາຢ ື່ຜາຖີື່ (ຊໍາເໜ ອ) ບັນຊາ, ແຕື່ພາຍຫ ັງຣາດາຢ ື່ຜາ ຖີື່

ຖ ກທໍາລາຍແລັ້ວ, ສັດຕ ໃຊັ້ຍ ນຍ ງທໍາລາຍວຽງໄຊ ບໍື່ໄວ 

ປານໃດ ການໄປທັດສະນະມື່ວນຊ ື່ນເບີກບານ, ຈ ນສະລຸັ້ມມ ດ 

ກັບຄ ນໂຮງຮຽນ ຖໍັ້າຄວາຍເຫັນສະໂມສອນໄຕັ້ມັງຊ ງ ແຕື່ຊໍັ້າ 

ພັດມ ດງຽບ. ເມ ື່ອຮອດຖໍັ້າຈ ື່ງຕ ກໃຈ, ທກຸຄ ນຫງື່ວມເຫງ າ 

“ທັ້າວສຸກ ຄ ນຜ ັ້ງສາລີ” ຕາຍຍັ້ອນຜາຫີນເຈ ື່ອນລ ງທັບເຮ ອນ. 

ເວ ັ້າລວມຢ ື່ຖໍັ້າຄວາຍ ນາຄາວຍ ນຍ ງຫ າຍເທ ື່ອ, ແຕື່ບໍື່ມີໃຜຕາຍ 

ຍັ້ອນລ ກແຕກລ ກບ ມ, ຫາກຕາຍຍັ້ອນອຸປະຕ ເຫດຕື່າງໆ. 

ກື່ອນໆນັັ້ນ ທັ້າວທອງພັນ ຄ ນຊຽງຂວາງຂັ້າຕ ນເອງ (ອ ມປ ນຍ ງ

ຕ ນເອງ). ມີເທ ື່ອໜ ື່ງ ພະນັກງານ (ເຜ ື່າມ ັ້ງ) ໄປຍ ງສັດປື່າຢ ື່ 

ເບ ັ້ອງໂຮງຮຽນກ ມມະດໍາ (ໜອງຜີ) ໄປຂ ັ້ນກ ກໄມັ້ເພ ື່ອຈອບຍ ງ 
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ກະຮອກແຕື່ເຊ ັ້າໆ, ອັ້າຍນັ້ອງທະຫານກ ມມະດໍາເຫັນຄ ດວື່າ 

ແມື່ນໂຕລີງ ຫ   ສັດປື່າ ກໍຍ ງຕາຍ ແລະ ກໍລະນີ ທື່ານ ບຸນຍາດ 

ເປັນ ພະນັກງານ (ຄ ນມ ັ້ງ) ໄປເຮັດວຽກນໍາໝ ື່ ຕາມທໍາມະດາ, 

ພໍດີ ໝ ື່ຜ ັ້ໄປກື່ອນພາຍປ ນ ອວື່າຍປາກກະບອກປ ນມາທາງຫ ັງ, 

ປ ນລັື່ນໄກຖ ກບຸນຍາດຕາຍຄາທີື່ ຕອນຍື່າງກັບຄ ນສໍານັກງານ. 

      ກົກໄມ້ໃຫຍ ລ້ົມຈາກເຮືອນໜ ວຍ 3 ທັບເຮືອນ ໜ ວຍ 2 

ສະຫຍອງຂວັນ: ເວລາຮຽນຢ ື່ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ມັດທະຍ ມຊຸດທ ີ

1, ໜື່ວຍ 1 ຢ ື່ລຸື່ມສຸດ ແມື່ນ ທື່ານທອງລຸນ ສີສຸລ  ດ ເປັນຫ ວໜັ້າ 

ໜື່ວຍ; ໜື່ວຍ 2 ຕັັ້ງຢ ື່ກາງຢອງຫີນຜາໂດຍແມື່ນຄໍາແພງ ຄໍາມ ີ

(ສອນທອງ ສີມະໂນວ ງ)ເປັນຫ ວໜັ້າ; ໜື່ວຍ 3 ຕັັ້ງຢ ື່ ເທ ງສຸດ

ໃກັ້ກັບປາກຖໍັ້າໂດຍແມື່ນວອນມາເປັນຫ ວໜັ້າໜື່ວຍ. ຕ ດກັບ

ເຮ ອນໜື່ວຍ 3 ມີກ ກໄມັ້ໃຫຍື່ເປນັໂກນ ແຕື່ບໍື່ມີໃຜ ສ ນໃຈ. ເຊ ັ້າ

ມ ັ້ນັັ້ນ, ໄປເອ າເຂ ັ້າຢ ື່ເຮ ອນຄ ວມາກ ນເຂ ັ້າເຊ ັ້າ, ບາງຄ ນບໍື່ທັນ

ລຸກນອນ, ມຸັ້ງບາງຄ ນຍັງບໍື່ທັນກ ັ້,  ມ ັ້ນັັ້ນກ ກໄມັ້ໃຫຍື່ໃກັ້ເຮ ອນ

ໜື່ວຍ 3  ລັື່ນກ ກໆ, ຄ ນໜື່ວຍ 3 ຮັ້ອງເຕ ອນໄພ, ພວກຂັ້ອຍ

ພາກັນໂດດອອກຈາກເຮ ອນຄ ນລະເບ ັ້ອງ, ໂຊກດີ ບໍື່ມີໃຜເຈັບ

ໃຜຕາຍ, ແຕື່ເຮ ອນ ແລະ ເຄ ື່ອງນອນ, ໝໍັ້ແຫກ ແຕກກະໂປະ

ຖ ກມຸື່ນສະລັບ. 
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ໜ້າຂາວຢ້ານຍົນແນມເຫັນຕ້ອງເອົາຂ່ີ້ຕົມທາໜ້າ:  ຜ ັ້ທີື່

ຖ ກໝ ື່ຈັດລໍາດັບ ຢັ້ານຍ ນກື່ວາໝ ື່ມີ: ທື່ານອຸຕະມະ ຈຸລະມະນີ 

ທີ 1, ພ ມີ ອ ນສີສະຕີມສັກ (ຄ ນຊຽງຂວາງ ເປນັທີ 2), ພັນດວງ

ຈ ດເປັນທີ 3 (ແຕື່ຜ ັ້ກື່ຽວພັດຢ ື່ໃນອາສາສະໝັກ ໜື່ວຍປັ້ອງກັນ, 

ໜື່ວຍອອກແຮງງານ, ໜື່ວຍເສບສ ລະປະດ ນຕີ, ໜື່ວຍຂຽນຂື່າວ 

ແລະ ເລ ື່າຂື່າວຕອນເຊ ັ້າວັນຈັນກື່ອນເຂ ັ້າຮຽນ. ມ ັ້ນັັ້ນ, ເຊ ັ້າວັນ

ທ ດພວກຂັ້ອຍ 3-4 ຄ ນ ໃນນີັ້ມີ ຄໍາມີ ສີປະເສີດ (ຄໍາມີ ນາວຈ ງ

ຕ ວ).  ທຸກໆວັນທ ດຕັ້ອງຍື່າງໄປຜື່ານ ທ ື່ງຊຽງລວງ, ຜື່ານຕັດອອກ

ໃສື່ນາລວງໄປສ ື່ຖໍັ້າເສ ອ (ບື່ອນກອງສ ື່ສານຢ ື່), ໄປຫາພ ແຄ 

ບື່ອນອັ້າຍມະຫາລຽນ, ອັ້າຍອານຸວ ງ, ອັ້າຍຈັນທີ ເດ ອນ

ສະຫວັນ ເພ ື່ອຈ ດເອ າຂື່າວ. ເຊ ັ້າວັນທ ດມ ັ້ນັັ້ນ ພໍດີຮອດທ ື່ງນາ

ລວງ, ຍ ນ ອາເດ 6 ມ ີ 2-3 ລໍາເວີື່ນມາ ພາກນັໝ ບລ ງຄັນນາ 

ແຕື່ຄໍາມີ ໜັ້າຂາວໆແຫງນເບ ື່ງຍ ນ, ໃຜໆກໍຮັ້ອງໃສື່ ໜັ້າຂາວ, 

ໜັ້າຂາວ ຍ ນຈະເຫັນກໍບໍື່ຟັງ, ຈ ື່ງຈ ກຂີັ້ຕ ມກາງນາໂພະໃສື່ໜັ້າ

ຄໍາມີ ເພາະວື່າ ໃນສະໄໝນັັ້ນ ຍ ນ ອາເດ 6 ຫ   ເຕ 28 ມັນ

ສາມາດບ ນຕໍື່າຕາມ ຮື່ອມພ , ສາມາດແນມເຫັນຄ ນ ຫ   ແວື່ນ

ສະທັ້ອນແສງ ຫ   ແສງໄຟຕື່າງໆ, ມ ັ້ນັັ້ນ ພວກຂັ້ອຍບໍື່ມີແພຈັ້ອງ

ລາຍ ເພ ື່ອແຊມກາຍ. (ສະໄໝສ ງຄາມມີຈຸດພ ເສດ ຄື່ານ ຍ ມ

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



84 
 

ຊ ມໃຊັ້ປະຈໍາຕ ວ ເຊັື່ນ: ແພຈັ້ອງລາຍ, ໄຟສາຍໄຮໂອບັກ, 

ວ ທະຍຸນັ້ອຍນາໂຊນານ...). 

ສະແດງລະຄອນຕົກຕະລຶງ: ຢ ື່ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຖໍັ້າຄວາຍ ມີ 

ຂະບວນສ ລະປະວັນນະຄະດີຄ ກຄ ັ້ນສ ມຄວນ, ມີນັກສ ລະປະ 

ກອງທັບຫວຽດນາມມາສະແດງ ເປັນຕ ັ້ນເພງ “ຢ ງນຸື່ຍອຽວ

ເທ ອງ ແອັງໂບັ້ໂດຍລາວ”, ເພງ “ຊວນຈື່ຽນຄ ” ແລະ ອ ື່ນໆ. ສ ລະ

ປະຈີນ ກໍມາຢາມ ເພງຮັ້ອງສະໄໝປະຕ ວັດວັດທະນະທໍາ ພວກ

ເຮ າກໍສາມາດຈ ື່ໄດັ້ ເຊັື່ນ: ເພງ ບ ວລະພາແດງ, ເພງມາວເຈີຕຸງ, 

ເພງຕີເບດ ແລະ ອ ື່ນໆ. ຄະນະສ ລະປະຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ

ກໍມາສະແດງກາຍະສ ນ, ເພງກາຈ ຊາ, ເພງມ ດສະກ ຍາມແລງ 

ແລະ ອ ື່ນໆ.  ພາຍໃນໂຮງຮຽນ  ຄ ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຄ ກໍ

ພາກັນເຄ ື່ອນໄຫວເຝ ກແອບບ ດເພງ, ບ ດຟັ້ອນຫ າຍສ ມຄວນ, 

ບ ດເພງລາວດວງເດ ອນໄດັ້ຮັບການແຕື່ງເປັນເນ ັ້ອໃນໃໝື່ ໂດຍລຸງ

ອຸຕະມະ ຈຸລະມະນີ ແລະ ທື່ານ ສ ນໄຊ ແກັ້ວມະນີວ ງ ແຕື່ງເນ ັ້ອ

ໃນຫຍໍັ້:  

... ໂອເມ ອງລາວ!  ສວຍງານແທັ້ນາ 

ພ ຜາປື່າໄມັ້     ມີແມື່ນໍັ້າລໍາເຊ 
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ຊັບໃນດ ນສ ນໃນນໍັ້າ ບໍື່ຄໍາ ແລະ ບໍື່ກ ື່ວ 

ໄປທ ື່ວດ ນແດນລາວເອີຍ! 

ຖັ້າບໍື່ໄດັ້ເອກະລາດ ຕ ວອັ້າຍຈະປອງໝາຍ... 

      ນອກນັັ້ນ, ມີບ ດລະຄອນຫ າຍເລ ື່ອງ,  ແຕື່ພ ເສດແມື່ນ ບ ດ

ລະຄອນ “ຮັກແຕກສະລາຍ” ແຕື່ງໂດຍ: ເອ ັ້ອຍຄໍາພອນ ສຸກຂະ

ເສີມີ (ຄໍາພອນ ພ ມມະແສງ) ເນ ັ້ອໃນຫຍໍັ້, ທັງສອງ ເປັນແຟນ

ກັນ, ແຕື່ທື່ານທື່ອນແກັ້ວ ພ ມະຫາໄຊ ປື່ຽນໃຈ, ເອ ັ້ອຍຄໍາພອນ 

ເປນັແຟນຍັງຮັກສາຫ ັກໝັັ້ນ. ພາຍຫ ັງຜ ດຖຽງກັນ ແຟນສາວຈ ກ

ປ ນສັັ້ນຍ ງທື່ອນແກັ້ວ ຜ ັ້ເປັນແຟນ, ມີສຽງປ ນດັງແຮງ ທື່ອນ

ແກັ້ວລ ັ້ມຫງາຍລ ງ ມ ມບຸຫ ວໃຈເລ ອດສີແດງຟ ັ້ງ, ໃຜກໍຕ ກໃຈ, 

ອັ້າຍບຸນຄໍັ້າທີື່ໄປນັື່ງເບ ື່ງກໍປ ບໜີຢື່າງອ ກກະທ ກ. ທີື່ແທັ້ຈ ງ, ປ ນ

ມີແຕື່ຍ ງກະສອບ (ເອ າຫ ວລ ກປ ນອອກແລັ້ວ), ເລ ອດໄຫ ອອກ

ມາຈາກເອ ກທື່ອນແກັ້ວແມື່ນຖ ງຢາແດງ ມຸບໃສື່ເອ ກ ໃຫັ້ແຕກ

ເປັນສີແດງຄ ເລ ອດ. 

      ລະຄອນປົດປ ອຍເອົານາງຄູ (ຕີໃຫັ້ໄຫັ້ແທັ້): ນາງແສງຄໍາ 

ເດ ອນສະຫວັນ ສະແດງເປັນຄ ສອນຢ ື່ຊ ນນະບ ດ, ບຸນເຍີງ (ເຊ

ກອງ) ສະແດງເປັນທະຫານປຸັ້ນ ມາທຸບຕີນາງຄ  ແສງຄໍາ ແລະ 

ນັ້ອງນັ້ອຍນັກຮຽນຊ ນນະບ ດ. ສັດຕ  (ບຸນເຍີງ) ຕີນາງແສງຄໍາ 

ແບບລະຄອນ, ແຕື່ນາງຄ ແສງຄໍາບໍື່ໄຫັ້ບໍື່ອອກນໍັ້າຕາ, ຈໍາເປັນ
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ບຸນເຍີງຈ ື່ງຕີໃຫັ້ເຈັບແທັ້ໆ ຈ ື່ງມີສຽງໄຫັ້ກາກໆຂ ັ້ນ ແລະ ນໍັ້າຕາ

ໄຫ ອາບໜັ້າ ຈາກນັັ້ນທື່ານຄໍາກອນ ແລະ ທື່ານທອງລຸນ ສີສຸລ ດ 

ພັ້ອມທັງທະຫານ ກອງທບັປ ດປື່ອຍປະຊາຊ ນ ຕະລຸມບອນ ເຂ ັ້າຕີ

ສັດຕ , ຈັບບຸນເຍີງກອບກ ັ້ເອ ານາງຄ  ແລະ ນັກຮຽນ. ແຕື່ນັັ້ນມາ, 

ຈ ດຕະສາດຂອງພວກຂັ້ອຍມີແນວຄ ດ ຄຽດຊັງ ບຸນເຍີງ ທີື່ເປັນ

ທະຫານຫຸື່ນໂຫດຫັ້ຽມ.  ລະຄອນສັ້ຽງສຸດລ ງ ກໍຮັ້ອງເພງ: 

“ມ ນເຊ ັ້ອຂອງຊາດລາວ” ແຕື່ງໂດຍອັ້າຍຄ ບ ວເພັດ. 

* ໂຮງຮຽນຢ ່ແຂວງຕ່າງໆເຂດປົດປ່ອຍ 

ພາຍຫ ຼັງໄດັ້ມີຄ ຈົບຊຼັນຕົັ້ນ, ຊຼັັ້ນກາງ ຈາກສ ນກາງໄລຍະກາງ 

ແລະ ທັ້າຍຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດທີ XX) ແລັ້ວ, ປະຕ່ິບຼັດຕາມ ທ່ິດ

ທາງຂອງສ ນກາງດັ້ານການສ ກສາ, ຍັ້ອນມີຄ ຈົບຈາກສ ນກາງ ໄປ

ຢ ່ທັ້ອງຖ່ິ່ນຫ າຍສົມຄວນ, ຄະນະພຼັກແຂວງເຂດປົດປ່ອຍ ແຕ່ລະ

ແຂວງ ໄດັ້ຕົກລົງສັ້າງໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ບາງ ແຂວງສັ້າງ 
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ໂຮງຮຽນຊົນນະບົດເຂດປົດປ່ອຍສະໄໝສົງຄາມ 

ໂຮງຮຽນຄ ມ ນຕ່ືມອີກ ເພື່ອສະໜອງຄ ໃຫັ້ແກ່ການສ່ິດສອນຢ ່

ຊົນນະບົດ, ຊົນເຜ່ົາ, ເຫຼັນວ່າມີຄຸນປະໂຫຍດສ ງ. ແນ່ນອນ

ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ມ ນ ແລະ ສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນ ຢ ່ແຂວງຕ່າງໆ ແມ່ນຄ ທ່ີ

ຈົບຈາກໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ສ ນກາງແຕ່ລະຊຸດ, ປະກອບດັ້ວຍ ຄ ທີ່ມີ

ວ່ິຊາອາຊີບອຼັນຈະແຈັ້ງ. ໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ແຕ່ລະແຂວງ ຕຼັັ້ງຢ ່ບ່ອນ

ອົບພະຍົົບ, ລົບໄພທາງອາກາດ, ຫ່າງໄກຈາກຕະຫ າດ, ຫ່າງໄກ

ຈາກທາງໃຫຍ່, ຫັ້ອງຮຽນ, ເຮືອນພຼັກແບບປະຖົມປະຖານ, 
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ອຸປະກອນຮຼັບໃຊັ້ການຮຽນການສອນຂາດເຂີນ, ຊີວ່ິດການເປຼັນຢ ່

ທຸກຍາກຍັ້ອນສົງຄາມ, ຕັ້ອງໄດັ້ຢ ່ຈ າກຼັດຢ ່ຕາມປ່າອົບພະຍົບ

ຕາມຖ ັ້າ, ພ ຜາຫ່ິີນ, ອາຫານການກ່ິນຕົັ້ນຕ ແມ່ນ ເພີ່ມພ ນຜະລ່ິດ

ເອົາເອງ ແລະ ຊອກຫາຕາມທ າມະຊາດ. ແຕ່ວ່າ ລ ກຫ ານ, 

ພະນຼັກງານ, ປະຊາຊົນບຼັນດາຊົນຊາດຊົນເຜ່ົາຢ ່ ທຸກແຂວງໄດັ້ມີ

ໂອກາດເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ມີຄວາມຮັ້   ແລະ ກາຍເປຼັນຄ , ກາຍເປຼັນ

ພະນຼັກງານ ຫົວຈຼັກຫ ຼັກແຫ ່ງຢ ່ທັ້ອງຖ່ິ່ນ ແລະ ຂອງຊົນເຜ່ົາຕົນເອງ, 

ຄ ທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ບ າລຸງເປຼັນແກ່ນສານ ໃນພືັ້ນຖານການສ ກສາ

ຈົນກວ່າ ມີການປົດປ່ອຍທົ່ວປະເທດຖືວ່າ ເປຼັນຖຼັນແຖວຄົນທີ່ມີ

ຄວາມຮ ັ້, ຄວາມສາມາດ. 

ກັ້າວສ ່ຕົັ້ນປີ 70, ສະພາບສົງຄາມທາງອາກາດຍຼັງບ ່ທຼັນຢຸດຕ່ິ 

ແຕ່ໄດັ້ຫ ຸດຜ່ອນລົງ. ສະນຼັັ້ນ, ບຼັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ບັ້ານເຮືອນ 

ປະຊາຊົນທະຍອຍກຼັນອອກມາຢ່  ນອກປ່າ, ນອກຖ ັ້າ, ຈົນຮອດ 

ສຼັນຍາວຽງຈຼັນໄດັ້ຮຼັບການລົງນາມ 21/2/1973 ທຸກສ ານຼັກງານ ຢ ່

ສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖ່ິ່ນໄດັ້ເບີກບານກະຕືລືລົັ້ນອອກຈາກປ່າ 

ຈາກຖ ັ້າມາຢ ່ບັ້ານເດ່ີມ, ຖ່ິ່ນເກ່ົາ. ສະເພາະໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ປະຖົມ 
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ຢ ່ນາຄາວບ ່ສືບຕ ່ສັ້າງອີກ, ມອບໃຫັ້ແຕ່ລະແຂວງເປຼັນຜ ັ້ຮຼັບຜ່ິດຊອບ 

ສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນ. ສ່ວນໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງ ສັ້າງມາໄດັ້ 10 ກວ່າ 

ຊຸດ. ແຕ່ເນ່ືອງຈາກວ່າຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ ນາຄາວ ມີຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ 

ຫ າຍຢ່າງ, ຄະນະສ ກສາສ ນກາງໄດັ້ຕົກລົງເຫຼັນດີຕາມ ການສະເໜ ີ

ຂອງທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຍັ້າຍສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນກາງ ຖ ັ້າຄວາຍ ນາຄາວ ໄປຢ ່ 

ເມືອງຄ າ (ແຄມນ ັ້າມຼັດ) ແຂວງຊຽງຂວາງໃນປີ 1978. ເວລານຼັັ້ນ 

ຊຸດທີ 11 ພວມດ າເນີນການສອນ ຈ າເປຼັນຕັ້ອງຂຸັ້ນຂັ້ຽວຍົກຍັ້າຍ. 

ການເດີນ ທາງໄປຢ ່ສະຖານທີ່ໃໝ່ ບ ່ສະດວກຄືສະໄໝປຼັດຈຸບຼັນ, 

ເພາະວ່າ ສະໄໝນຼັັ້ນ ເສຼັັ້ນທາງແຕ່ນາຄາວໄປຫາຊ າເໜືອທາງດີ 

ພ ສົມຄວນ, ແຕ່ທາງຈາກຊ າເໜືອ ໄປເມືອງຄ າ (ຊຽງຂວາງ) 

ແມ່ນຫຍຸັ້ງຍາກທີ່ສຸດ (ບ ່ແມ່ນທາງຢາງຄືປຼັດຈຸບຼັນ) ທາງນັ້ອຍ, 

ດ່ິນແດງ, ລົດບ ່ພຽງພ  ມີແຕ່ແມ່ຍ່ິງ, ເດຼັກນັ້ອຍຄອບຄົວໄດັ້ຂ່ີລົດ, 

ນອກນຼັັ້ນແມ່ນຍ່າງແຕ່ຖ ັ້າຄວາຍໄປຫາເມືອງຄ າ, ການຍົກຍັ້າຍ 

ຄົນ, ເຄ່ືອງຂອງ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ກະກຽມສະຖານທີ່, ຕຼັັ້ງເຮືອນ, 

ຫັ້ອງຮຽນ ແລະ ອ່ືນໆ ແມ່ນໃຊັ້ເວລາ 3-4 ເດືອນ,  ຈ ່ງສາມາດ 

ດ າເນີນການຮຽນຊຸດທີ 11 ແລະ ຕ ່ມາກ ຮຽນຊຸດທີ 12 ແລະ 

ຊຸດຕ ່ໆມາ, ສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນຢ ່ເຂດອາກາດອົບອຸ່ນ (ອາກາດ 
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ເມືອງຄ າ) ມີນ ັ້າມຼັດທີອຸດົມສົມບ ນມີປ ປາ, ມີທົ່ງພຽງ, ມີປ່າໄມັ້, 

ຜຼັກໜ ່ ມ ່ກຼັບຕະຫ າດບັ້ານບານ ປະມານ 3 ຫ ຼັກໃນໄລຍະນີັ້ 

ປະເທດຊາດໄດັ້ຮຼັບການປົດປ່ອຍແລັ້ວ. 

4.  ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູເຂດປົດປ ອຍ 

      ຢ ່ເຂດປົດປ່ອຍ, ປະຕ່ິບຼັດຕາມມະຕ່ິສັ້າງເຂດປົດປ່ອຍ ໃຫັ້ 

ເປຼັນຄືລຼັດແບບໃໝ່, ປະຕ່ິບຼັດມະຕ່ິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄຼັັ້ງທີ II 

ຂອງພຼັກ, ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫ ຼັງສຼັນຍາວຽງຈຼັນ ວຼັນທ ີ

21/2/1973, ສະພາບສົງຄາມທ າລາຍທາງອາກາດຢຸດຕ່ິລົງ, 

ສຼັນຕ່ິພາບກຼັບຕ່າວຄືນມາ, ເຂດປົດປ່ອຍມີຄວາມສະຫງົບ, 

ຊີວ່ິດເປຼັນຢ ່ໄດັ້ຮຼັບການຟືັ້ນຟ , ປະຊາຊົນບຼັນດາ ຊົນຊາດ ຊົນເຜ່ົາ 

ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ການປຼັບປຸງຮາກຖານການເມືອງ, 

ປຼັບປຸງພຼັກອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງລະບົບການເມືອງ, ແນວຄວາມຄ່ິດ, 

ການຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ພະນຼັກງານໄດັ້ຮຼັບການກ ່ສັ້າງ ປຼັບປຸງ, ການ

ຜະລ່ິດກະສ່ິກ າ, ການຄັ້າ, ຫຼັດຖະກ າ ແລະ ອ່ືນໆໄດັ້ຮຼັບ 

ການຟ ັ້ນຟ . ຂະບວນການສ່ິລະປະ, ກ່ິລາມະຫາຊົນຟົດຟືັ້ນ 

ມ່ວນຊືນ່ທີ່ສຸດ. ຄະນະຜ ັ້ແທນຕ່າງປະເທດກ ທະຍອຍກຼັນໄປ 
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ຢາມເມືອງວຽງໄຊ ໃນຖານະເປຼັນສ ນກາງ, ເປຼັນນະຄອນຫ ວງ 

ເຂດປົດປ່ອຍ (ວຽງໄຊແມ່ນຊື່ລຼັບຂອງປະທານໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ 

ສະນຼັັ້ນ, ນາໄກ່ຈ ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ ເມືອງວຽງໄຊເພືອ່ເປຼັນກຽດຕ່ິຍົດ 

ແກ່ປະທານໄກສອນ ພົມວ່ິຫານ). ຄະນະຜ ັ້ແທນສ ງສຸດຂອງພຼັກ, 

ລຼັດ ແລະ ແນວໂຮມແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ນ າໂດຍທ່ານເລຢັ້ວນ, 

ເລຂາທີ I ຄະນະບ ລ່ິຫານງານສ ນກາງພຼັກ ແຮງງານຫວຽດນາມ, 

ທ່ານເຈືອງຈ່ິງກ າມະການກົມການເມືອງ ປະທານສະພາແຫງ່ຊາດ, 

ທ່ານຟັ້າມວຼັນດົງ ກ າມະການກົມການເມືອງ ນາຍົກລຼັດຖະມົນຕີ 

ສາທາລະນະລຼັດປະຊາທ່ິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໄປຢາມວຽງໄຊ. 

ຕ ່ມາເຈົັ້າໂນໂຣດົມສີຫານຸ ກ ໄດັ້ໄປຢັ້ຽມຢາມເມືອງວຽງໄຊ. ຕ ່

ມາທ່ານຫງວັ້ຽນຫ່ິວທ ັ້ ປະທານແນວໂຮມປົດປ່ອຍພາກໃຕັ້

ຫວຽດນາມ ພັ້ອມຄະນະກ ໄປຢາມ ເມືອງວຽງໄຊ. ຕົັ້ນເດືອນ 

5/1975 ເຈົັ້າຊີວ່ິດສີສະຫວ່າງ ວຼັດທະນາ ແຫ່ງລາຊະອານາຈຼັກ

ລາວ (ວຽງຈຼັນ) ກ ໄປຢັ້ຽມຢາມວຽງໄຊ ໄດັ້ຮຼັບການຕັ້ອນຮຼັບ

ປຽບຄືປະມຸກຂອງລຼັດໜ ່ງໄປຢາມລຼັດໜ ່ງ ແລະ ມີຫ າຍໆຄະ 

ນະອີກຈາກປະເທດສຼັງຄົມນ່ິຍົມ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັັ້ງຕ່າງໆໄປ

ຢັ້ຽມຢາມເຂດປົດປ່ອຍ ແຂວງຫົວພຼັນ ແລະ ຊຽງຂວາງເປຼັນຕົັ້ນ. 
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      ກ ຽວກັບການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູ ເຂດປົດປ ອຍ 

ເປຼັນບຼັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ສ າຄຼັນ, ສ ນກາງ ແລະ ຄະນະສ ກສາ 

ໄດັ້ປ ກສາຄົັ້ນຄວັ້າມາແຕ່ປີ 1970 (ກ່ອນບ ່ທຼັນມີສຼັນຍາວຽງຈຼັນ 

21/02/1973). ໃນນີັ້ໄດັ້ປ ກສາກຼັນກ່ຽວກຼັບໂຄງການຫ ຼັກສ ດ, ຄ 

ອາຈານມາຈາກໃສ, ງົບປະມານ, ສະຖານທ່ີ, ຄະນະອ ານວຍ

ການໂຮງຮຽນ, ກົງຈຼັກການຈຼັດຕຼັັ້ງ ແລະ ບຼັນຫາອ່ືນໆ.        

ໜຶ ງ: ທາງດັ້ານທຼັດສະນະ ຄະນະສ ກສາສ ນກາງໄດັ້ເປຼັນເອກະ

ພາບກຼັບທ່ິດທາງຂຼັັ້ນເທ່ິງວາງອອກ. ໄດັ້ຢືນຢຼັນສັ້າງມະຫາວ່ິ 

ທະຍາໄລສັ້າງຄ ເຂດ ປົດປ່ອຍໃຫັ້ມີລະດຼັບທຽບເທົ່າກຼັບມະຫາ 

ວ່ິທະຍາໄລວ່ິຊາສະ ເພາະຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ປະເທດໃກັ້ຄຽງ 

ເພື່ອເປຼັນພືັ້ນຖານ ໃຫັ້ແກ່ການສັ້າງມະຫາວ່ິທະຍາໄລຂະແໜງ 

ການອ່ືນໆ. ເປຼັນ ການຍົກລະດຼັບໂສມໜັ້າການສ ກສາເຂດປົດ

ປ່ອຍໃນຖານະເປຼັນຄືກຼັບລຼັດແບບໃໝ່ອຼັນໜ ່ງຂອງປະເທດ. 

ຈ່ິດໃຈຕັ້ອງຮີບຮັ້ອນທຼັງສັ້າງທຼັງຮຽນໄປພັ້ອມກຼັນ. ໄດັ້ແຕ່ງຕຼັັ້ງ

ຄະນະຮຼັບຜ່ິດຊອບລວມ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໂດຍທ່ານ

ບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນສຸກ ເປຼັນຫົວໜັ້າ, ທ່ານພ່ິມມະສອນ ເລືອງຄ າ

ມາ ເປຼັນຮອງ. 
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ສອງ: ກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກສ ດ ໄດັ້ແຕ່ງຕຼັັ້ງຄະນະໄປຖອດຖອນ 

ບົດຮຽນຢ ່ຫວຽດນາມ, ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ ກ ໄດັ້ເຊີນ ຄະນະຊ່ຽວຊານ 

ມາວຽງໄຊ ເພື່ອພົບປະກຼັຼັຼັບທ່ານພ ມີ ວົງວ່ິຈ່ິດ ແລະ ປ ກສາຫາລື 

ລາຍລະອຽດກຼັບຄະນະຮຼັບຜ່ິດຊອບຝ່າຍລາວໃນນຼັັ້ນໄດັ້ຕົກລົງ

ເປຼັນເອກະພາບກຼັນວ່າ ເປຼັນຫ ຼັກສ ດມະຫາວ່ິທະຍາໄລ ວ່ິຊາ 

ສະເພາະໃດໜ ່ງ ກ ານົດຮຽນໃຊັ້ເວລາ 3 ສົກຮຽນ, ແຕ່ລະ

ສົກຮຽນ 10 ເດືອນ,  ແບ່ງອອກເປຼັນ 2 ພາກສ່ວນຄື:  

ພາກສ່ວນທ າມະຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນສຼັງຄົມ, ປະກອບມີ 4 

ພະແນກ, ພາກສ່ວນທ າມະຊາດມີ 2 ພະແນກ: ພະແນກເລກ-

ວຼັດຖຸ ແລະ ພະແນກຊີວະ-ເຄມີ, ພາກສຼັງຄົມສາດມີ 2 ພະ

ແນກ: ພະແນກວຼັນະຄະດີ-ພາສາສາດ, ພະແນກປະຫວຼັດ 

ສາດ-ພ ມສາດ, ສ່ວນພາກວ່ິຊາລວມ ໝົດທຸກພະແນກລັ້ວນແຕ່

ໄດັ້ຮຽນມ:ີ ສ ກສາສາດ, ຈ່ິດຕະສາດ, ປຼັດຊະຍາ, ເສດຖະສາດ

ການເມືອງ, ລຼັດທ່ິສຼັງຄົມ ວ່ິທະຍາສາດ ແລະ ພາສາຕ່າງ 

ປະເທດ (ພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ພາສາຣຼັດເຊຍ). ບ ລ່ິມາດ

ຄວາມຮ ັ້ວ່ິທະຍາສາດຂອງແຕ່ລະວ່ິຊາ ທຽບເທົ່າກຼັບມະຫາ 

ວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ຮ່າໂນັ້ຍ, ເພາະວ່າສະໄໝນຼັັ້ນ ມະຫາວ່ິທະຍາໄລ

ສັ້າງຄ ຮ່າໂນັ້ຍ ກ ຮຽນ 3 ປີ ຕ່າງແຕ່ລະດຼັບຄ ອາຈານ ສ່ິດສອນ

ໄດັ້ເປີດກວັ້າງຂວາງກວ່າ ແລະ ຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດຫ າຍ
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ພາສາກວາ່. ປະລ່ິມານຄວາມຮ ັ້ສ ງກວາ່, ມເີອກະສານ, ມີຂ ັ້ມ ນ

ຂ່າວສານ, ມີອຸປະກອນ, ເຄື່ອງທົດລອງ ແລະ ອ່ືນໆຫ າຍກວ່າ.  

    ສາມ: ຄູອາຈານເອົາມາຈາກໃສ?  ສ່ວນຫ າຍແມ່ນອາຈານ 

ທີ່ຈົບມາຈາກຫວຽດນາມເຊຼັ່ນ: ຄ າເບົັ້າ ສອນຄະນ່ິດສາດ, ບຸນນ າ 

ລ ເບລຍຢາວ ຟີຊ່ິກ, ກຼັນຍາ ສ ກສາສາດ, ກອງສີ ແສງມະນີ, 

ສົມກົດ ມຼັງໜ ເ່ມກ, ຫີນເພຼັດ ຄະນ່ິດສາດ (ໄລຍະສຼັັ້ນ), ບຸນມ ີເຄມີ

ສາດ, ທອງສະໄໝ ຊີວະສາດ, ຄ າພຼັນ ທ າພ່ິທຼັກ (ມາແຕ່ການາ

ດາ) ວ່ິຊາຊວີະ ນ່ິເວດວ່ິທະຍາ, ຊ າພອນ ເກ່ິ່ງພະຈຼັນ ຊີວະສາດ 

(ໄລຍະສຼັັ້ນ), ເພາະ ໄປຄົັ້ນຄວັ້າປະລ່ິນຍາເອກ, ທ່ານແສງພາບ 

ນາງສົມລ່ິດ ຄະນ່ິດສາດ, ນາງສີລ່ິພອນ ຊີວະສາດ, ອຸດົມ ສີຈະ

ເລນີ ວຼັນນະຄະດີ, ບົວແກັ້ວ ຈະເລີນລຼັງສີ ວຼັນນະຄະດ່ິ, ມະຫາ ບົວ

ແກັ້ວ (ຈາກວຽງຈຼັນ) ພາສາສາດ, ສົມສີ ໄຊວ່າງຈຼັງ ວຼັນນະຄະດີ, 

ສຸກສະຫວ່າງ ສີມານະ ວຼັນນະຄະດີ, ນາງວຽງແກັ້ວ ພົມມະຫາ

ໄຊ ປະຫວຼັດສາດ, ອ່ອນຈຼັນ ສຸດທ່ິດາ ຈ່ິດຕະສາດ,  ນາງວຼັນ

ທອງ ພົມມະລີ ພ ມສາດ, ນາງໄວຍາກອນ ພາສາສາດ, ພາສາ

ຕ່າງປະເທດ (ໄລຍະສຼັັ້ນ), ບົວທອງ ວົງລ ຄ າ (ໄລຍະສຼັັ້ນ), ແຝງ 

ຄະນ່ິດສາດ (ໄລຍະສຼັັ້ນຕົວຈ່ິງເກືອບວ່າບ ່ໄດັ້ຂ ັ້ນຫັ້ອງສອນ),  
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ພຼັນດວງຈ່ິດ ວົງສາ ເສດຖະສາດການເມອືງ, ລຼັດທ່ິສຼັງຄົມ

ວ່ິທະຍາສາດ, ພ່ິມມະສອນ ເລືອງຄ າມາ ປຼັດຊະຍາ, ສ ກສາສາດ

ຈ ານວນໜ ່ງ, ຄ າແພງ ສອນວ່ິຊາ ພ ມສາດ ແລະ ທ່ານອ່ືນໆ  

ອຼັນນີັ້ແມ່ນຄ ສອນເລີ່ມແຕ່ຊຸດທ າອ່ິດ. 

   ສ່ີ : ນຼັກສ ກສາມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊ ຊຸດທ າອ່ິດ ມີ

ຫ າຍຄົນເຊຼັ່ນ: ທ່ານຈະເລີນໄຊ (ທະຫານເສຍອົງຄະ) ວຽງໄຊ 

(ເຜົາມົັ້ງ), ແອງນາ, ພ ມີ ອ່ິນຊີສະເຫ ີມສຼັກ , ບຸນສີ ວຼັນທອງ, 

ບຸນຈີນ, ບຸນທົງ, ມີໄຊ, ບຸນຕີ, ສ່ິງທອງ,  ຄ າສອນ, ຊຽງພົມມາ 

ໄຊຍະວົງ, ທອງຄ ນ, ວຽງຄ າ , ເດດ, ພົມມາລີ, ສີທາ, ນາງສົມ

ດີ, ທ່ານວອນມາ, ທ່ານເພຼັງມາ, ທ່ານທອງພ ນ,  ນາງກັ້ຽວ, 

ນາງຊ າສີວຼັດ, ນາງຜາເວ, ນາງພ ເທ່ິງ, ນາງບຸນລັ້ຽງ, ນາງກົງຈຼັນ, 

ນາງໄມພອນ, ນາງວຼັນຄ າ, ນາງຫ ັ້າ, ນາງສີດາ, ນາງຈຼັນແພງ, 

ນາງວຼັນເພຼັງ ແລະ ອື່ນໆ. 

      ຫ້າ:  ພາຍຫ ຼັງປະຊາຊົນຢ ່ເຂດປົດປ່ອຍເຂົັ້າປ່າ, ເຂົັ້າຖ ັ້າ

ເປຼັນເວລາ 10 ປີ ຈ ່ງໄດັ້ອອກຈາກພ ຜາປ່າເລ່ິກ, ຖ ັ້າຫີນມາຢ ່

ນອກ. ມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊ ກ ໄດັ້ຕຼັັ້ງຢ ່ແຄມທາງ

ປ ຢາງ ແລະ ແຄມນ ັ້າສ່ິມບັ້ານນາຄາວເກົ່າ, ບ່ອນນີັ້ໃນຕົັ້ນຊຸມປີ 

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
ດິ



96 
 

60 ແມ່ນບ່ອນຕຼັັ້ງຂອງໂຮງໝ ຟ່ິລ່ິບປ່ິນທີຍ່ັ້າຍມາຈາກຊ າເໜືອ 

ແລະ ໂຮງໝ ເສນາຮຼັກ ມາຢ ່ໄລຍະໜ ່ງ ເປຼັນສະຖານທີ່ສະດວກ

ຫ າຍຢ່າງ, ອຸດົມສົມບ ນ (ປຼັດຈຸບຼັນແມ່ນໂຮງຮຽນມຼັດທະຍົມ

ນາຄາວທີ່ຕຼັັ້ງຂ ັ້ນໃໝ່). 

      ຫົກ:    ດ້ານງົບປະມານ ຂາດເຂີນທີສຸ່ດ, ໂດຍໃຊັ້ງົບປະມານ 

ເລຼັ່ງດ່ວນຈາກສ ນກາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກຫວຽດນາມ 

ບວກກຼັບການເພ່ິ່ງຕົນເອງ ໃນການຕຼັັ້ງຫັ້ອງຮຽນ, ເຮືອນຢ ່ຂອງ

ນຼັກຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານ. ພາກຼັນໃຊັ້ຫົວຄ່ິດປຼັນຍາສັ້າງເຮືອນ

ແຖວ, ຝາໄມັ້ກວຼັນ, ໄມັ້ເຮັ້ຍ, ເສົາໄມັ້ກົມ, ມງຸຫຍັ້າ ແລະ ໄມັ້

ຟາກ (ໄມັ້ປ່ອງສຼັບເປຼັນຟາກ) ຕຽງນອນໄມັ້ລຽນລ າ ແລະ ເຮຼັດ

ເປຼັນຮັ້ານລວດດຽວ, ໂຕະ, ຕຼັ່ງ ກ ເຮຼັດດັ້ວຍໄມັ້ປ່ອງລຽນລ າ. 

ງົບປະມານການກ່ິນຢ ່ໃນໄລຍະນີັ້ ດັ້ານໜ ່ງ ສະພາບ ສຼັນຕ່ິພາບ

ກຼັບຕ່າວຄືນມາ, ດັ້ານສອງ ການລັ້ຽງສຼັດຂອງປະຊາຊົນກ ມີ

ຫ າຍຂ ັ້ນ ລາຄາເຂົັ້າ ແລະ ຊີັ້ນກ ມີລາຄາຖືກ. ຕົວຢ່າງລາຄາຊີັ້ນ

ຄວາຍ 1 ກ່ິໂລລາຄາ 12.000 ກີບ (ສ່ິບສອງພຼັນກີບເຂດ ປົດ

ປ່ອຍ) ເທົ່າກຼັບລາຄາໂມງ ໂຊວຽດ 1 ໜ່ວຍ (ຢ ່ແຂວງຫົວພຼັນ

ຊີັ້ນຄວາຍລາຄາແພງກ່ວາ), ຊີັ້ນງົວ 1 ກ່ິໂລ ລາຄາ 5.000 ກີບ 

ເງ່ິນງົບປະມານຂອງໂຮງຮຽນບ ່ມ,ີ ແຕ່ໄດັ້ເອົາວຼັດຖຸພຼັນໄປແລກ 
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ປ່ຽນເອົາອາຫານ ເຊ່ຼັນ: ເກືອ, ຜັ້າແພ, ໂສັ້ງ, ເສືັ້ອ, ນັ້ ານົມ, 

ນ ັ້າຕານ, ໝ ັ້, ຖັ້ວຍ... ໄປແລກປ່ຽນໄດັ້ງົວ, ຄວາຍ, ສຼັດຕ່າງໆ. 

ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ ກ ເພີ່ມພ ນຜະລ່ິດຜົນເອົາເອງ ລັ້ຽງສຼັດ ແລະ ປ ກ

ຜຼັກພ ກຸັ້ມຕົນເອງຂອງນຼັກສ ກສາ ແລະ ຄ ອາຈານແຕ່ລະຫັ້ອງ, 

ແຕ່ລະພະແນກວ່ິຊາ. ໃນໄລຍະນີັ້ຊີວ່ິດການເປຼັນຢ ່ອຸດົມສົມ 

ບ ນກວ່າສະໄໝສົງຄາມ, ບາງໄລຍະກ ໄດັ້ກ່ິນເຂົັ້າໜຽວລາວ, 

ສ່ວນຫ າຍກ່ິນເຂົັ້າຈັ້າວໜຽວຂອງຈີນ. ເວລາງານລັ້ຽງ, ງານ

ແຕ່ງດອງກ ໄດັ້ກ່ິນຕົັ້ມເຄຼັມ ຫ  ື ຕົັ້ມຫວານ (ຄວາມລາວຢ ່ເຂດ

ປົດປ່ອຍ: ຕົັ້ມເຄຼັມ ແມນ່ໃສ່ນ ັ້າຕານຈຼັກໜ່ອຍ, ຕົັ້ມຫວານມີແຕ່

ໃສ່ເກືອ) ພ່ິເສດ ກ ໄດັ້ກ່ິນສັ້າໝ  (ເຮຼັດແບບລາບ, ແຕ່ໃສ່ໜຼັງໝ  

ແລະ ໃສ່ໝາກປີ). 

      ອຼັດຕາຈ່າຍໃຫັ້ຄ ອາຈານມີເງ່ິນກີບປົດປ່ອຍປະມານ 1/5, 

ແຕ່ຕົັ້ນຕ ແມ່ນວຼັດຖຸພຼັນ: ນ ັ້າຕານ 1 ກ່ິໂລ, ແປັ້ງໄຂ່ (ຝຸ່ນໄຂ່), 

ນັ້ ານົມ, ຢາສ ບ, ໂສັ້ງ, ເສືັ້ອ, ເກີບ, ມຸັ້ງ, ຜັ້າຫົ່ມນວມ, ສະບ  

(ສ່ວນແມ່ຍ່ິງມີວຼັດຖຸພຼັນສຸຂະອະນາໄມ ສະເພາະແມ່ຍ່ິງຕ່າງ 

ຫາກຕ່ືມ). 

ວຼັດຖຸອຸປະກອນການສອນການຮຽນ ເຖ່ິງວາ່ສະພາບ 

ສຼັນຕ່ິພາບ, ແຕ່ພພາຫະນະວຼັດຖຸຮຼັບໃຊັ້ການຮຽນຍຼັງຕ ່າ, ເຄື່ອງ 

ຈຸລະທຼັດມີພຽງ 2 ເຄື່ອງ, ແຜນທີ່ລາວ, ແຜນທີ່ໂລກກ ມີພຽງ 2-
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3 ສະບຼັບ (ພາສາລາວ) ເຄື່ອງທົດລອງເຄມີ, ອຸປະກອນ 

ປະຕ່ິກ່ິລ່ິຍາມີບ ່ຮອດ 5 ຢ່າງ, ພາຫະນະຮຼັບໃຊັ້ໄປມາຍຼັງຂາດ 

ເຂີນຫ າຍ. 

   ເຈັດ:  ກ່ຽວກຼັບການຈຼັດຕຼັັ້ງນ າພາ ແລະ ຄຸັ້ມຄອງ ເບືັ້ອງຕົັ້ນ

ແມ່ນທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລນີສຸກ ເປຼັນຫົວໜັ້າອ ານວຍການ. ຕ ່ມາ 

ເພ່ິ່ນໄປຮຼັບໜັ້າທີ່ຢ ວ່ຽງຈຼັນ ຂຼັັ້ນເທ່ິງຈ ່ງແຕ່ງຕຼັັ້ງ ທ່ານພ່ິມມະ

ສອນ ເລືອງຄ າມາເປຼັນຜ ັ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ທຼັງເປຼັນເລຂາ

ຄະນະພຼັກ, ພຼັນດວງຈ່ິດ ວົງສາ ເປຼັນຮອງເລຂາຄະນະພຼັກ, 

ເປຼັນຫົວໜັ້າຈຼັດຕຼັັ້ງ, ຫົວໜັ້າຄະນະຊາວໜຸ່ມ, ຫວົໜັ້າປັ້ອງກຼັນ 

ແລະ ປະກອບດັ້ວຍຄະນະພຼັກ ທີເ່ປຼັນນຼັກສ ກສາເຊຼັ່ນ: ຈະເລີນ

ໄຊ ຊຸດຕ ່ມາມີ ສົມວຼັນດີ, ຄ າປານ (ເພາະວ່າຄ ອາຈານທ່ີເປຼັນ 

ສະມາຊ່ິກພຼັກມີແຕ່ 2-3 ຄົນ ພ່ິມະສອນ, ພຼັນດວງຈ່ິດ, ກຼັນຍາ   

ຈ າເປຼັນເອົານຼັກສ ກສາມາເປຼັນຄະນະພຼັກ). 
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ຄ ອາຈານ ແລະ ພະນຼັກງານມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊ 

 

ນຼັກສ ກສາມະຫາວ່ິທະຍາໄລ ສັ້າງຄ ວຽງໄຊ 
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ການສ່ິດສອນ ແລະ ຮ່ າຮຽນຢ ່ມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ 

ວຽງໄຊ (ນາຄາວ)  ຊຸດທີ 1 ໄດັ້ດ າເນີນມາແຕ່ເດືອນ 9 (ຕາມ

ສົກຮຽນໃໝ່)  ຈົນຮອດວຼັນທີ 30/12/1974 ຈ ງ່ໄດັ້ຈຼັດພ່ິທີ ໄຂ

ໂຮງຮຽນ ມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ເຂດປົດປ່ອຍຄຼັັ້ງທ າອ່ິດ ຢ່າງ

ເປຼັນທາງການ.ໃນພ່ິທີໄຂໂຮງຮຽນມີແຂກຂຼັັ້ນເທ່ິງມາຮ່ວມ: 

ທ່ານພ ນ ສີປະເສີດ ກ າມະການກົມການເມືອງສ ນກາງພຼັກ, 

ຄະນະປະຈ າແນວລາວຮຼັກຊາດ; ປັ້າຄ າແພງ ບຸບຜາ ແລະ 

ຄະນະນ າຂອງສ ກສາ ແລະ ຂະແໜງການອ່ືນໆ ເຂົັ້າຮ່ວມ. 

* ຊຸດທ ີ 1 ຍຼັງບ ່ທຼັນຈົບ, ແຕ່ເພື່ອໃຫັ້ມີລຼັກສະນະ ຕ ່ເນື່ອງ 

ຮອດ ປີ 1975-76 ກ ໄດັ້ໄຂຊຸດ 2 ມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ  

ວຽງໄຊ. 

       ໄລຍະຕ ່ມາຄ ອາຈານຈ ານວນໜ ່ງໄປຮຼັບໜັ້າທີ່ຢ ວ່ຽງຈຼັນ: 

ທ່ານບຸນຄ ັ້າ ຈະເລີນສຸກ, ທ່ານບົວທອງ ວົງລ ຄ າ, ນາງໄວຍາກອນ 

ໂພທ່ິສານ, ສ່ວນນຼັກສ ກສາຈ ານວນໜ ່ງ ກ ຖືກຄຼັດເລືອກໄປຮຽນ

ຢ ່ຕ່າງປະເທດ (ທັ້າວວຼັນທອງ, ຄ າຫ ັ້າ...), ແຕ່ສ່ວນຫ າຍຍຼັງ

ສືບຕ ່ຮຽນ, ມີຫ າຍຄົນເປຼັນຫົວຈຼັກຫ ຼັກແຫ ່ງ ໃຫັ້ແກ່ຖຼັນແຖວນຼັກ

ສ ກສາ ເຊຼັ່ນ: ທ່ານບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ, ທ່ານຄ າຝຼັັ້ນ, ທ່ານ 

ບຸນເຍີງ, ທ່ານຄ າເພຼັດ ເທບພະວົງ, ທາ່ນສົມວຼັນດີ, ທ່ານຄ າ
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ປານ, ນາງບົວລອນ, ນາງພຽງສີ, ນາງດາວອນ, ນາງພວງວອນ 

ແລະ ອືນ່ໆ. 

      ເລື ອງປ່ີກຍ ອຍບໍ ອາດຫ ງົລືມ: ອັ້າຍມະຫາບ ວແກັ້ວ (ມາ

ຈາກວຽງຈັນໄປສອນວັນນະຄະດີ-ພາສາສາດ), ອາຈານຄໍາພັນ 

ທໍາພ ພັກ ສໍາເລັດການສ ກສາຢ ື່ປະເທດການາດາ (ສ ດສອນ 

ຊີວະສາດ ແລະ ນ ເວດວ ທະຍາ) ມີມ ັ້ໜ ື່ງພາກັນໄປແລກປື່ຽນ

ເອ າສັດຢ ື່ທາງເມ ອງໂສຍ.  ລ ດຂ ນສ ື່ງທີື່ເພ ື່ນຂີື່ໄປນັັ້ນຕາຍຕາມ

ທາງ, ພາກັນນອນຄັ້າງຄ ນຢ ື່ຕາມທາງ ບໍື່ມີຫຍັງກ ນ. ອາຈານ 

ຄໍາພັນ  ທໍາພ ທັກ ຈ ື່ງຫາວ ທຈີີື່ໝາກກັ້ວຍ (ເຄີຍກ ນຢ ື່ວຽງຈັນ, 

ແຕື່ຢ ື່ຊໍາເໜ ອບໍື່ເຄີຍກ ນໝາກກັ້ວຍຈີື່). ເວລາໄປຂໍໝາກກັ້ວຍ

ດ ບນໍາປະຊາຊ ນເມ ອງໂສຍ, ປະຊາຊ ນເຂ າແປກປະຫ າດ ທື່ານ

ຄ ກ ນໝາກກັ້ວຍດ ບ, ມີໝາກກັ້ວຍສຸກບໍື່ມັກກ ນ, ເປັນຄັັ້ງທໍາອ ດ

ທີື່ຄ ນນາຄາວມະຫາວ ທະຍາໄລ ຮ ັ້ຈັກກັບການກ ນໝາກກັ້ວຍຈີື່. 
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ມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງຈຼັນ 

ດົງໂດກພາຍຫ ຼັງໂຮມກຼັນ 1977 (ຕ ກເກ່ົາ 2 ຊຼັັ້ນ) 

 

    ກັ້າວສ ່ສົກຮຽນ 1977-78 (ສະຕະວຼັດທີ xx) ມີການຕົກລົງ

ຈາກສ ນກາງ ແລະ ລຼັດຖະບານໃຫັ້ມີການຍົກຍັ້າຍມະຫາ 

ວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊໄປຮ່ວມກຼັບໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ຊຼັັ້ນສ ງຢ ່

ວຽງຈຼັນ (ດົງໂດກ). ສະນຼັັ້ນ ຈ ່ງທະຍອຍຂົນເຄື່ອງທ່ີຈ າເປຼັນ 

ແລະ ຄົນຈາກນາຄາວໄປຂ ັ້ນຍົນຢ ່ຮ່າໂນັ້ຍ. ພາຍຫ ຼັງ 3 ຊຸດ 

ຂົນຍັ້າຍໄປວຽງຈຼັນ, ຊດຸສຸດທັ້າຍແມ່ນ ພຼັນດວງຈ່ິດ, ບຸນປອນ 

ບຸດຕະນະວົງ, ຄ າຝຼັັ້ນ, ຄ າເພຼັດ ເທບພະວົງ, ອຸ່ນຈຼັງ ແລະ ອ່ືນໆ 
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ເປຼັນຜ ັ້ກ າກຼັບອັ້າຍນັ້ອງສຸດທັ້າຍ, ຂີ່ລົດຄຼັນສຸດທັ້າຍ, ຂ່ີຍົນຖັ້ຽວ

ສຸດທັ້າຍຍັ້າຍມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊໄປວຽງຈຼັນ. ຕອນ 

ກະກຽມຈະອອກເດີນທາງ ມີອັ້າຍນັ້ອງຕາຍ 2 ຄົນ: ຜ ັ້ໜ ່ງແມ່ນ 

ນາງເມ່ິງ (ຄົນຊຽງຂວາງ) ເຈຼັບໄຂັ້ຕາຍຢ ່ໂຮງໝ ມ່ິດຕະພາບ

ລາວ-ກຸຍບາ (ຊຽງລວງ) ຜ ັ້ທີ 2 ແມ່ນທັ້າວໄອ່ (ຄົນເມືອງປົວ) 

ຕາຍກະທຼັນຫຼັນພາຍຫ ຼັງມັ້ຽນສົບສ່ົງສະການຈ ່ງພາກຼັນຍັ້າຍຊຸດ

ຫ ັ້າສຸດ. 

 ເວລາຂ່ີລົດບຼັດ ເດີນອອກຈາກນາຄາວຜ່ານ: ນາຄາວ, 

ນາເຮັ້ຍ, ຊຽງແມນ, ບັ້ານຄ ັ້, ນາຮວາ, ບັ້ານກາງທາດ, ກັ້າງມົງ, 

ກັ້າງໂຄັ້ງ, ກັ້າງສົມປ່ອຍ, ກັ້າງປ່າບົງ, ພ ບ່ອງ, ບັ້ານສົັ້ມ, ບັ້ານ

ຊຽງ ໃຜໆກ ໄຫັ້ນ ັ້າຕາອອກທຼັງພາກຼັນຮັ້ອງເພງ: “ຄ່ິດຮອດເດຊ່ າ

ເໜືອ...” ພ ດີຮອດດ່ານລາວ-ຫວຽດ ນາແມວຖືກຕ າຫ ວດລາວ 

ແລະ ຫວຽດນາມກວດຄົັ້ນຢ່າງໜຼັກ ຍັ້ອນວ່າ ຜ່ານມາເຄີຍມີຄົນ

ລຼັກເອົາຢາຝ່ິ່ນ, ເງ່ິນກີບເກົ່າ, ເງ່ິນຂຼັນ (ເງ່ິນຮາງ) ເຂົັ້າໄປ

ຫວຽດນາມ. ສະນຼັັ້ນ ຕ າຫ ວດຈ ່ງກວດກາຢ່າງເຄຼັ່ງຄຼັດ, ກວດ    

ໝົດທຸກຢ່າງ (ບ ່ໄດັ້ແກັ້ໂສັ້ງເສືັ້ອເທົ່ານຼັັ້ນ), ກວດຮອດຢາງລົດ 
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ສຸດທັ້າຍປອດໄພ. ຕົວຈ່ິງ ອັ້າຍນັ້ອງໃນຊຸດສຸດທັ້າຍໄດັ້ຮຼັບ 

ການສ ກສາອົບຮົມແນວຄ່ິດ ແລະ ມີການຈຼັດຕຼັັ້ງຄຸັ້ມຄອງ ເປຼັນ

ຢ່າງດີ ຈ ່ງບ ່ມີເລື່ອງຫຍຼັງເກີດຂ ັ້ນ. 

 ການຍົກຍັ້າຍມະຫາວ່ິທະຍາໄລສັ້າງຄ ວຽງໄຊໄປວຽງຈຼັນ

ເດືອນ 7/1977 ຮອດວຽງຈຼັນ ເຕົັ້າໂຮມຢ ່ສ ນຫ ຼັກ 2 (ປຼັດຈຸບຼັນ 

ແມ່ນໂຮງແຮມ ເມີຄ່ິວ) , ຈາກນຼັັ້ນຊຸດ 2 ແລະ ຊຸດ 3 ຈ ່ງສືບຕ ່

ມາຮຽນ ຢ ່ດົງໂດກ ຮ່ວມກຼັບນຼັກສ ກສາຢ ່ວຽງຈຼັນ. 

IV. ວຽກງານບໍາລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ປະຊາ

ສຶກສາ 

      ເມື່ອເວົັ້າເຖ່ິງການສ ກສາເຂດປົດປ່ອຍ, ຕັ້ອງໄດັ້ເວົັ້າເຖ່ິງ 

ວຽກງານບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ແລະ ປະຊາສ ກສາຊ ່ງເປຼັນໜ ່ງ 

ໃນໂຄງປະກອບ ພືັ້ນຖານການສ ກສາຂອງເຂດປົດປ່ອຍ. 

  * ບໍາລຸງວັດທະນະທໍາ (ຄ າສຼັບເຄີຍໃຊັ້ໃນເວລາຢ ່ເຂດປົດປ່ອຍ) 

ແມ່ນການສ່ິດສອນ ແລະ ຮ ່າຮຽນຂອງພະນຼັກງານ ພະລາກອນ 

(ລຼັດຖະກອນ) ທີ່ບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື ແລະ ຮ ັ້ໃນລະດຼັບຕ ່າໃຫັ້ມີລະດຼັບ 

ການສ ກສາສ ງເປຼັນລະດຼັບແຕ່ລະຫັ້ອງ ແລະ ແຕ່ລະຊຼັັ້ນ. 
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ປະຊາຊົນບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສືເຂົັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນປະຊາສ ກສາຢ່າງກວັ້າງຂວາງ 

    

   * ປະຊາສຶກສາ ແມ່ນການສ່ິດສອນ ແລະ ຮ າ່ຮຽນຂອງ 

ປະຊາຊົນທີ່ບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສືໃຫັ້ມີລະດຼັບອ່ານອອກຂຽນໄດັ້. ແປວ່າ: 

ລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮ  ັ້ໜຼັງສື ແລະ ກັ້າວຂ ັ້ນຍົກລະດຼັບຂ ັ້ນຕ່ືມ ໃຫັ້

ແກ່ປະຊາຊົນຜ ັ້ໃຫຍທ່ີບ່ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື (ເພາະວາ່ເດຼັກນັ້ອຍເຂົັ້າ

ໂຮງຮຽນແລັ້ວ) ການບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ແລະ ວຽກງານປະຊາ

ສ ກສາເຂດປົດປ່ອຍໄດັ້ດ າເນີນມາແຕ່ສະໄໝເຕົັ້າໂຮມສອງ

ແຂວງ: ແຂວງຫົວພຼັນ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ ເພາະວ່າ ຊຸມປີ 50 

(ສະຕະວຼັດ XX) ທະຫານລາວອ່ິດສະລະທ່ີໄປເຕົັ້າໂຮມຢ ່ 2 

ແຂວງ ລະດຼັບການສ ກສາຍຼັງຕ ່າພ ແຕ່ອ່ານອອກ ຂຽນໄດັ້, ຊ ັ້າບ ່
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ໜ າບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື, ເພາະຫ າຍຄົນອອກຈາກບັ້ານໄປເຮຼັດການປະຕ່ິ 

ວຼັດ ເຮຼັດການຕ ່ສ ັ້ຕັ້ານສຼັດຕ ບ ່ມີໂອກາດໄດັ້ຮ ່າຮຽນ. 

      ປະຊາຊົນບຼັນດາເຜົ່າແຂວງຫົວພຼັນ, ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ແລະ 

ເຂດທີ່ໝຼັັ້ນຂອງການປະຕ່ິວຼັດ ບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື 90% ຜ ັ້ຢ ່ໃນເກນອາຍຸ. 

ສະນຼັັ້ນ ໄລຍະເຕົັ້າໂຮມ 2 ແຂວງຈ ່ງໄດັ້ຈຼັດຕຼັັ້ງ ການບ າລຸງ 

ວຼັດທະນະທ າໃຫັ້ແກ່ພະນຼັກງານ, ພະລາກອນ ແລະ ທະຫານ 

ປະຕ່ິວຼັດ. ປະຊາຊົນກ ໄດັ້ຈຼັດຕຼັັ້ງໃຫັ້ມີການຮຽນໜຼັງສື, ແຕ່ວາ່ 

ຍັ້ອນປະເຊີນກຼັບການບຸກໂຈມຕີຂອງສຼັດຕ ເຂົັ້າ 2 ແຂວງ ເຕົັ້າໂຮມ 

ຢ່າງຮັ້າຍແຮງ. ສະນຼັັ້ນ, ການສອນ ການຮຽນບ າລຸງປະຊາສ ກ

ສາ ຈ ່ງບ ່ໄດັ້ຮຼັບການປະຕ່ິບຼັດຢ່າງຕຼັັ້ງໜັ້າເທົ່າທີ່ຄວນ. 

      ຈົນຮອດຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດທີ XX) ໂດຍສະເພາະປີ 

1965 ສ ນກາງພຼັກມີມະຕ່ິຄຼັັ້ງທີ 13 ທີ່ໄດັ້ມີທ່ິດທາງສັ້າງ ເຂດ

ປົດປ່ອຍໃຫັ້ເປຼັນຄືລຼັດແບບໃໝ່ລຼັດໜ ່ງ. ໃນປີ 1965 ໄດັ້ມີ 

ກອງປະຊຸມສ ກສາທົ່ວເຂດປົດປ່ອຍຢ ່ສ ນກາງ (ພ ແຄ). ຈາກ

ນຼັັ້ນ ຈ ່ງມີການຜຼັນຂະຫຍາຍວຽກງານສ ກສາໃໝ່ ໄປທົ່ວເຂດ 

ປົດປ່ອຍ. ເວົັ້າສະເພາະວຽກງານບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ແລະ 

ປະຊາສ ກສາກ ໄດັ້ຊຸກຍ ັ້ຢ່າງແຂງແຮງເປຼັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນ 
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ຄ າຂວຼັນເວລານີັ້ແມ່ນ: “ຮຽນໜຼັງສືແມ່ນຮຼັກຊາດ” “ຜ ັ້ຮ ັ້ຕັ້ອງ 

ສອນ ຜ ັ້ບ ່ຮ ັ້ຕັ້ອງຮຽນ”. 

     1. ການບໍາລຸງວັດທະນະທໍາໄດ້ດໍາເນ່ີນໄປ 2 ແບບ:  

  ຮູບແບບທ່ີໜ ຶງ: ບຼັນດາພະນຼັກງານ, ພະລາກອນ ເປຼັນຕົັ້ນ

ອັ້າຍ ເອືັ້ອຍລັ້ຽງ (ຜັ້  ຮຼັບໃຊັ້ແຕ່ງກ່ິນ), ພະລາກອນຮຼັບໃຊັ້

ບ ລ່ິຫານ, ຕະຫ ອດພະນຼັກງານ, ກ າມະກອນທີ່ລະດຼັບການສ ກ

ສາຍຼັງຕ ່າ ຢ ່ສ ານຼັກງານອົງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ , ໂຮງຈຼັກ

ໂຮງງານ, ນຼັບທຼັງໂຮງຮຽນ ຢ ່ອັ້ອມຂັ້າງສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ 

ຕາແສງ ລັ້ວນແຕ່ມີການຈຼັດຕຼັັ້ງບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ໂດຍມີ

ການຈຼັດຕຼັັ້ງເປຼັນຫັ້ອງຮຽນນອກໂມງການ ແລະ ເອົາວຼັນເສາົ, 

ວຼັນທ່ິດ ເປຼັນວຼັນຮຽນ ມນີາຍຄ ແຕ່ລະວ່ິຊາ, ມີໂຄງການຫ ຼັກສ ດ

ເລຼັ່ງລຼັດ ໃຊັ້ເວລາສຼັັ້ນ. ສະນຼັັ້ນ, ພະນຼັກງານ, ພະລາກອນ

ເປຼັນຕົັ້ນຜ ັ້ຮຼັບໃຊັ້ບ ລ່ິຫານ ຄຸັ້ມຄອງແຕ່ງກ່ິນ, ຄົນຂຼັບລົດ ແລະ 

ອ່ືນໆ ພາຍຫ ຼັງເຮຼັດວຽກແລັ້ວຕັ້ອງໄປຮຽນ (ມີລຼັກສະນະບຼັງຄຼັບ) 

ແຕ່ 4 ໂມງ ແລງຮອດ 6 ໂມງແລງ (ບ່ອນໃດມໄີຟຟັ້າຮຽນຮອດ 

8 ໂມງກາງຄືນ). ສະນຼັັ້ນ, ພາຍຫ ຼັງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ຢ ່

ສ ານຼັກງານຂອງຕົນ 2-3 ປີ ກ ຍົກລະດຼັບຂ ັ້ນໄດັ້ ແລະ ສາມາດ
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ເຂົັ້າຮຽນ ວ່ິຊາ ສະເພາະໄດັ້. ໂດຍສະເພາະ ຢ ່ອັ້ອມຂັ້າງສ ນ

ກາງ ແລະ ແຂວງ, ສ ານຼັກງານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ , ກົມກອງກ າ

ລຼັງປະກອບອາວຸດ, ນຼັບທຼັງກອງປະຈ າການສ ັ້ຮົບ ກ ສາມາດ

ຮຽນ ຍົກລະດຼັບ ການສ ກສາຂ ັ້ນໄດັ້. 

      ຮູບແບບທ່ີສອງ: ແມ່ນຕຼັັ້ງໂຮງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ 

ໂດຍສະເພາະຢ ່ແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ຢ ່ສ ນກາງ. ໂຮງຮຽນບ າລຸງ

ວຼັດທະນະທ າສ ນກາງ ສະໄໝສົງຄາມຕຼັັ້ງຢ ່ຖ ັ້າແກັ້ວ (ຊຽງລວງ). 

ໃນສະໄໝສົງຄາມທ າລາຍທາງອາກາດ ຂົງເຂດຊຽງລວງມີ

ອົງການຢ ່ຖ ັ້າແຫ່ງນີັ້: ມກີອງສ່ິລະປະສ ນກາງ, ໂຮງຮຽນບ າລຸງ 

ວຼັດທະນະທ າ, ໂຮງຮຽນນັ້ອງນັ້ອຍ (ຢ ່ຖ ັ້າເຈຍອ່ອນ). 

      ເປົັ້າໝາຍມາຮຽນຢ ່ໂຮງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າຂຼັັ້ນແຂວງ 

ແລະ ຂຼັັ້ນສ ນກາງແມ່ນພະນຼັກງານ, ນາຍທະຫານ, ພະລາກອນ 

ຮຼັບໃຊັ້, ຕະຫ ອດຄອບຄົວຂອງພະນຼັກງານຂຼັັ້ນຕ່າງໆ, ພ່ິເສດ 

ແມ່ນພະນຼັກງານເພດຍ່ິງທີ່ເປຼັນຊົນເຜົ່າ ແລະ ຜ ັ້ເສຍອົງຄະໃນ

ການສ ັ້ຮົບ, ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນກ ໃຫັ້ບຸລ່ິມະສ່ິດ ຜ ັ້ໜຸ່ມທ່ີມີຜົນງານ 

ເພື່ອສືບຕ ່ສັ້າງໃນອະນາຄົດເປຼັນພະນຼັກງານສືບທອດ. 
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     ສ າລຼັບຄ ສອນໂຮງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ຕັ້ອງໄດັ້ມີການ 

ຄຼັດເລືອກຄ ຜ ັ້ມີຄຸນວຸດທ່ິ, ມີຄວາມນ່ິັ້ມນວນ, ອົດທົນ ແລະ ມີ

ຄວາມສາມາດດັ້ານວ່ິຊາຄ , ມີຄວາມຖະໜຼັດດັ້ານຈ່ິດຕະສາດ 

ແລະ ມີຄວາມລະມຸນລະໄມສ່ິດສອນກຼັບຄົນທີ່ມາຮຽນ ທີ່ມຈີຸດ 

ພ່ິເສດແຕກຕ່າງກຼັນ (ບ ່ຄືນຼັກຮຽນສາມຼັນ), ມີທຼັງຊົນເຜົ່າ, ມີຜ ັ້

ອາຍຸແກ່, ມີຄອບຄົວຄະນະນ າ, ມີທຼັງຜ ັ້ເສຍອົງຄະ, ບາງປີ ກ ມີ

ຄ ບາພະສົງມາຮຽນ. ແຕ່ລະເປົັ້າໝາຍມີລະດຼັບຕ່າງກຼັນ ຈ າເປຼັນ

ຄ ຕັ້ອງມີຄວາມອຸດສາຫະພະຍາຍາມທ່ີສຸດ ໃນການສ່ິດສອນ 

ແລະ ມີມະນຸດສ າພຼັນທ່ີດີກຼັບນຼັກຮຽນບ າລຸງ. 

2. ການຮຽນປະຊາສຶກສາ: ເປຼັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນທົ່ວ  

ເຂດປົດປ່ອຍ, ຖືເປຼັນການປົດປ່ອຍອອກຈາກຄວາມໂງ່ຈັ້າ ຫ ັ້າ 

ຫ ຼັງ, ປົດປ່ອຍອອກຈາກຄວາມບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື.  ຄ າຂວຼັນ: “ຮຽນ ໜຼັງສື

ແມ່ນຮຼັກຊາດ” ໄດັ້ຊ ມເລ່ິກເຂົັ້າສ່ວນເລ່ິກ ຄວາມຕ່ືນຕົວຂອງ

ປະຊາຊົນ. ແຕ່ລະບັ້ານໄດັ້ມີການ ຈຼັດຕຼັັ້ງເປຼັນໜ່ວຍ ເພື່ອສອນ

ໜຼັງສື ແລະ ຮຽນໜຼັງສື ໂດຍຖືເອົາຕາມໜ່ວຍສາມຼັກຄີ ແລກ 

ປ່ຽນແຮງງານເປຼັນຫ ຼັກ ເພື່ອຊອກຫາຜ ັ້ໃດທີມ່ີລະດຼັບການສ ກ
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ສາ ຈຼັດຕຼັັ້ງການຮຽນໃຫັ້ປະຊາຊົນ, ແຕ່ຕົັ້ນຕ ແມ່ນນາຍຄ  ທີ່ຢ ່

ໃນບັ້ານ, ນຼັກຮຽນປ 5 ແລະ ມຼັດທະຍົມ. 

 

 

ຮ ບຕະກຽງຫີັ້ວ 

 

 ຕົວແບບການສອນ ແລະ ການຮຽນປະຊາສ ກສາ ຢ ່

ເມືອງວຽງໄຊ: ເລີ່ມທ າອ່ິດ ແມ່ນບັ້ານນາເຮັ້ຍ, ນາຄາວເປຼັນ

ສອງບັ້ານລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສືທ າອ່ິດຂອງເຂດປົດປ່ອຍ. 

ນຼັບແຕ່ປີ 1966 ຄະນະອ ານວຍການໂຮງຮຽນສັ້າງຄ  ໄດັ້ຊີັ້ນ າ 

ນ າພານຼັກຮຽນຄ ມຼັດທະຍົມ ແລະ ປະຖົມນາຄາວປະຕ່ິບຼັດໜັ້າ

ທີ່ການຂົນຂວາຍປະຊາຊົນບັ້ານນາເຮັ້ຍ, ນາຄາວ ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ 
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ກ ເຮຼັດໜັ້າທີ່ສອນປະຊາສ ກສາໃຫັ້ປະຊາຊົນ 2 ບັ້ານດ່ຼັງກ່າວ, ຖື

ເປຼັນໜັ້າທີ່ການເມືອງອຼັນໜ ່ງ ຂອງນຼັກຮຽນຄ ຢ ່ນາຄາວ. ນຼັກ 

ຮຽນຄ ແຕ່ລະຄົນຖືກແບ່ງປຼັນແຕ່ລະຄົນໃສ່ແຕ່ຄອບຄົວ ຖືເປຼັນ

ລ ກຮຼັກ ແລະ ຄ ສອນ ປະຈ າຄອບຄົວນຼັັ້ນ, ບາງຄອບຄົວທີ່ມີ

ຫ າຍຄົນຕັ້ອງຮຽນໜຼັງສື ກ ຕັ້ອງແບ່ງ 2 ຄົນ ໄປຊ່ວຍ. ບັ້ານ

ປະຊາຊົນກ ຢ ່ປ່າອົບພະຍົບ, ຢ ່ຖ ັ້າ, ລຽບຕາມແຄມຜາຫີນ. 

ເວລາໄປສ່ິດສອນຕັ້ອງໃຊັ້ເວລາກາງຄືນ, ແປວ່ານຼັກຮຽນຄ  ພາຍຫ ຼັງ 

ກ່ິນເຂົັ້າແລງແລັ້ວ ຕອນ 5-6 ໂມງ (ຄ ່າ) ແລັ້ວກ ພາກຼັນໄປສອນ

ປະຊາຊົນແຕ່ລະເຮືອນ ນຼັບແຕ່ 7-9 ໂມງ ຫ ື 10 ໂມງຕອນຄ ່າ 

(ເພາະວ່າ 5-6 ໂມງ ປະຊາຊົນບ ່ທຼັນກຼັບມາແຕ່ໄຮ່ນາ ແລະ ບ ່

ທຼັນກ່ິນເຂົັ້າແລງເທື່ອ). ການສ່ິດສອນເລີ່ມແຕ່ຕົວອຼັກສອນ, 

ຈາກນຼັັ້ນ ຈ ່ງເລີ່ມຮຽນສະຫ ະ ແລະ ປະກອບພະຍຼັນຊະນະກຼັບ

ສະຫ ະ. ຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ທີ່ສຸດຜ ັ້ຮຽນອາຍຸແກ່ແລັ້ວ, ເຂົັ້າໃຈຍາກ, 

ເຂົັ້າໃຈ ຊຼັກຊັ້າທ່ີສຸດ, ຄ ຕັ້ອງສົມທຽບໃນເວລາປະກອບ

ເປຼັນຄວາມເວົັ້າຕົວຢ່າງ: ກ xາ=ກາ ນາຍຄ ຈຼັບເອົາໝ ັ້ການ ັ້າຂ ັ້ນ

ມາຖາມນຼັກຮຽນ ແຕ່ຜ ັ້ຮຽນ ກ xາ, ເອ່ິັ້ມແມນ່ການ ັ້າ (ຄວາມ

ປະຊາຊົນຊ າເໜືອເອີັ້ນວ່າ: ເອ່ິັ້ມ). ນອກນຼັັ້ນ, ຫຍຸັ້ງຍາກການ
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ຜຼັນສຽງພາສາທັ້ອງຖ່ິ່ນດຼັັ້ງເດີມກຼັບພາສາກາງໃຊັ້ວຼັນນະຍຸດ

ໄມັ້ເອກ ໄມັ້ໂທ ແລະ ອືນ່ໆ. 

 

 
 

ກາຕົັ້ມນ ັ້າ 

 

ການສ່ິດສອນຮ ່າຮຽນໃຊັ້ເວລາກາງຄືນ, ໄຕັ້ຕະກຽງນ ັ້າມຼັນ, 

ເພາະໃຊັ້ແສງໄຟຮຸ່ງພຼັດຢັ້ານຍົນເຫຼັນ (ເພາະຕອນປີ 1966-

67-68 ຍົນກາຣາບ  ມຼັກບ່ິນມາເຍືອງຈັ້ອງເລືັ້ອຍໆ). ບາງມືັ້ 

ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວກ ອ່ິດເມື່ອຍເຫງົານອນ, ຄ ສອນ ທຼັງ

ສ່ິດສອນ ທຼັງເປຼັນຫ່ວງວຽກບັ້ານ (ບົດເຝ່ິກຫຼັດ) ຂອງຕົນເອງ. 
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ແຕ່ດັ້ວຍຄວາມອຸດສາຫະພະຍາຍາມຂອງນຼັກຮຽນຄ , 

ໜຽວແໜັ້ນສ ກສາອົບຮົມ ແລະ ສ່ິດສອນປະຊາຊົນ, ຜ່ານ ການ

ຮຽນ 6 ເດືອນປະຊາຊົນອ່ານອອກຂຽນໄດັ້ບາງປະໂຫຍກ 

ສຼັັ້ນໆ. ໝົດປີ 1966 ເສຼັງປະຈ າປີ ປະຊາຊົນຮ ັ້ອ່ານໜຼັງສືພ່ິມ 

ລາວຮຼັກຊາດ ແລະ ຂຽນທວາຍໄດັ້ 2-3 ແຖວ ແນ່ນອນ ກ ບ ່ທຼັນ

ລ່ຽນໄຫ ຕົວໜຼັງສືກ ບ ່ງາມ ແລະ ບ ່ຊື່ກຼັບແຖວປານໃດ. ໃນນີັ້ 

ນາຍຄ ໄມມະນີວຼັນ (ປະຊາຊົນເອີັ້ນວ່າ ນາຍຄ ບັ້າໄມ) ເປຼັນຜ ັ້ກວດ

ບົດຂຽນທວາຍ, ບົດຂຽນທວາຍຂອງປະຊາຊົນ 4-5 ບົດ ຈຼັ່ງ 

ແມ່ນສຼັບສົນເລີຍປະຖ່ິັ້ມ 2 ບົດ, ແຕ່ບາດມາກວດຄືນເບ່ິ່ງ 

ນາຍຄ ທອງຄ ນ ຄົນເມືອງແອດ (ຮຽນສາຍທ າມະຊາດ) ເປຼັນຜ ັ້ 

ພາກພຽນສ າມາທ່ິເບ່ິ່ງລະອຽດ ແຕ່ລະໂຕໃນບົດຂຽນທວາຍ 

ຂອງປະຊາຊົນ ຈ ່ງຢືນຢຼັນວ່າຖືກຕັ້ອງ. ສະຫ ຸບປີ 1966 ໃນ

ຄາດ ໝາຍວາງໄວັ້, ປະຊາຊົນບຼັນລຸການຮຽນເຖ່ິງ 70%. 

ປີ 1967 ນຼັກຮຽນຄ ຊຼັັ້ນກາງຊຸດທີ I ກັ້າວເຂົັ້າສ ່ປີສຸດ

ທັ້າຍ, ນຼັກຮຽນຄ ຊຼັັ້ນຕົັ້ນກ ພວມກັ້າວສ ່ປີສຸດທັ້າຍ, ການຍ່ິງທ າ

ລາຍທາງອາກາດກ ຮັ້າຍແຮງທ່ີສຸດ ແຕ່ພາລະກ່ິດການຮຽນ 
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ການສອນປະຊາສ ກສາ ຍຼັງສືບຕ ່ດ າເນີນ ຖືເປຼັນມາດຖານ ອຼັນ

ໜ ່ງຂອງນຼັກຮຽນຄ ໃນການກະກຽມເສຼັງຈົບ. 

ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ ຄະນະສ ກສາສ ນກາງ, ໄດັ້ຈຼັດສ່ົງ 

ພະນຼັກງານ ພະແນກປະຊາບ າລຸງ ເຊ່ິ່ງແມ່ນທາ່ນທອງສີ ອ່ິນ

ທະພົມ (ຄົນເມືອງປົວ) ເປຼັນຫົວໜັ້າພະແນກ ໄປຈຼັດຕຼັັ້ງຊີັ້ນ າ 

ການສອນປະຊາສ ກສາຢ ່ບັ້ານເອ່ິນ, ບັ້ານເປີມ, ຕາແສງ ເມືອງ

ປົວ, ເຂດພ່ິເສດ. ຍັ້ອນຄະນະສ ກສາສ ນກາງເປຼັນຜ ັ້ຊີັ້ນ າ ຈ ່ງ

ໄດັ້ດ າເນີນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ອອກຂ່າວໂຄສະນາຫ າຍຂ ັ້ນ 

ໄປທົ່ວເຂດປົດປ່ອຍ, ມີນຼັກຊ່ຽວຊານຈ ານວນໜ ່ງໄປຊ່ວຍ, ມີ

ງົບປະມານ ເພື່ອການກ່ິນຢ ່ຕອບສະໜອງໃຫັ້ໄປສ່ິດສອນ. ມີ

ການຈຼັດຕຼັັ້ງແໜັ້ນໜາ, ມກີານຊີັ້ນ າໃກັ້ຊ່ິດ, ເອີັ້ນວາ່ມີແຜນການ, ມີ

ແຜນງານ, ມີຄົນ ແລະ ມີງົບປະມານເລຼັກນັ້ອຍ.  

ທັ້າຍປີ 1968 ຕ ່ຕົັ້ນປີ 1969 ບັ້ານນາເຮັ້ຍ, ນາຄາວ ໄດັ້

ປະກາດລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື, ໃນພ່ິທີປະກາດລົບລັ້າງ 

ຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສືຈຼັດຂ ນຢ ່ບັ້ານນາເຮັ້ຍ (ບັ້ານເຂົັ້າລ ັ້ງ, ບັ້ານຢ ່ 

ກາງປ່າ) ມີການເຕົັ້າໂຮມປະຊາຊົນຢ ່ 2 ບັ້ານ, ມີຄະນະ ອ າ

ນວຍການໂຮງຮຽນສັ້າງຄ ເຂົັ້າຮ່ວມ, ມີຄະນະເຂດພ່ິເສດ ເຂົັ້າ
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ຮ່ວມເປຼັນສຼັກຂີພ່ິຍານ, ໄດັ້ມີການອ່ານຈົດໝາຍຊົມເຊີຍ ຂອງ

ສະເດຼັດເຈົັ້າສຸພານຸວົງ ສ່ົງປະຊາຊົນ ນາເຮັ້ຍ, ນາຄາວ  ຖືວ່າ 

ເປຼັນການປະກາດລົບລັ້າງ ຄວາມບ ຮ່ ັ້ໜຼັງສືຂອງປະຊາຊົນ ບັ້ານ

ນາເຮັ້ຍ, ນາຄາວ ຕາມເປົັ້າໝາຍຜ ັ້ໃຫຍ່ບ ່ຮ ັ້ໜຼັງສື ໝາຍຄວາມວ່າ 

ອາຍຸ 16 ປີ ຮອດ 50 ປີ. ຍັ້ອນວ່າຊາວໜຸ່ມຍ່ິງ-ຊາຍຈ ານວນໜ ່

ງບ ່ໄດັ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ ເພາະວ່າຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບັ້ານບ ່ມີ

ໂຮງຮຽນ, ຊ ັ້າພຼັດຖືກສົງຄາມທາງອາກາດໜຼັກໜ່ວງ, ບ ່ມີໂອ   

ກາດໄດັ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນ. 

ໃນຂະນະດຽວກຼັນ ປີ 1969 ຢ່  ບັ້ານເອ່ິນ, ບັ້ານເປມີ ກ 

ໄດັ້ມີພ່ິທປີະກາດລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສືຢ່າງເປຼັນທາງການ, ມີ

ຜັ້  ແທນຂຼັັ້ນສ ງຈາກສ ນກາງເຂົັ້າຮ່ວມ, ປະຊາຊົນເຂົັ້າຮ່ວມຫ າຍ, 

ຜັ້  ແທນຈາກສ ານຼັກງານອັ້ອມຂັ້າງສ ນກາງ ແລະ ແຂວງຫົວພຼັນ

ເຂົັ້າຮ່ວມ, ມີການອອກຂ່າວໂຄສະນາກວັ້າງຂວາງ. ການ

ປະກາດລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສື ເປຼັນການສະຫຸ ບຕີລາຄາຕົວ

ແບບ,  ຖອດຖອນບົດຮຽນເພື່ອເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນ, ການຈຼັດຕຼັັ້ງຊີັ້

ນ າ, ການປຸກລະດົມ, ການຈຼັດວາງບຸກຄະລາກອນ ແລະ 

ບົດຮຽນອ່ືນຈາກພ ດຕ່ິກ າ. 
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ຈາກການສ າເລຼັດລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສືຢ່  ບັ້ານນາເຮັ້ຍ, 

ນາຄາວ, ບັ້ານເອ່ິນ, ບັ້ານເປມີ ກ ໄດັ້ຂະຫຍາຍວຽກງານລົບລັ້າງ

ຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສືໄປບັ້ານໂບັ້ຍ (ຫັ້ວຍຮົມ ຫັ້ວຍຮຼັງ), ບັ້ານສົບ

ຮາວ ເມືອງຊຽງຄ ັ້ (ປຼັດຈຸບຼັນແມ່ນເມືອງສົບເບົາ), ແຂວງຫົວ

ພຼັນ. ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ, ຂະບວນຮ ່າຮຽນປະຊາສ ກສາທ່ົວເຂດປົດ

ປ່ອຍ ກ ໄດັ້ຮຼັບການຊຸກຍັ້  ຢ່າງແຂງແຮງ, ເຖ່ິງວ່າໃຕັ້ຫ່າລະເບີດ, 

ລ ກປືນຂອງສຼັດຕ  ຍ່ິງທ າລາຍດ່ິນແດນແຫ່ງອ່ິດສະລະຢ່າງຮັ້າຍ

ກາດ ເປຼັນເວລາ 10 ປີ (1964-1975) ປະຊາຊົນເຂົັ້າລັ້ ຸງ ເຂົັ້າ

ປ່າ, ເຂົັ້າຖ ັ້າ ທົນທຸກຕ ່ການທ າລາຍທາງອາກາດ, ທຼັງຕ ່ສ ັ້, ເພ່ີມ

ພ ມຜະລ່ິດຜົນ, ທຼັງຮ ່າຮຽນໜຼັງສື, ຈາກນຼັັ້ນຫ າຍແຂວງ, ຫ າຍ

ເມືອງ, ຫ າຍຕາແສງ ແລະ ບັ້ານໄດັ້ຍົກລະດຼັບຂ ັ້ນຮຽນປະຊາ

ສ ກສາ ຮອດຫັ້ອງປະຖົມ 3. ອາດເວົັ້າໄດັ້ວ່າ: ການລົບລັ້າງ

ຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສື ແລະ ກັ້າວຂ ັ້ນສ່  ຍົກລະດຼັບຮອດ ປ.2-ປ.3 

ຂອງປະຊາຊົນຢ່  ເຂດປົດປ່ອຍ ຖືເປຼັນຜົນສ າເລຼັດອຼັນໃຫຍທ່່ສຸີດ

ໃນປະຫວຼັດສາດຂອງຊາດລາວ. ເຖ່ິງວາ່ບາງທັ້ອງຖ່່ິນ, ບາງ

ແຂວງ, ບາງເມືອງ, ບາງຕາແສງ ຫ ື  ບາງບັ້ານ ພາຍຫ ຼັງປົດ

ປ່ອຍທ່ົວປະເທດແລັ້ວ, ການລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສືບ ່ໝຼັັ້ນຄົງ, 

ຍຼັງມີລຼັກສະນະກຼັບຄືນກືກໜຼັງສືຄືເກ່ົາ, ແຕ່ຄວາມໝາຍທາງ

ດັ້ານປະຫວຼັດສາດແມ່ນປະຊາຊົນເຂດປົດປ່ອຍໄດັ້ເປຼັນຜັ້  ບຸກ
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ເບີກເສຼັັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສີວ່ິໄລຂຼັັ້ນພືັ້ນຖານ. ບຼັນດາແຂວງ

ເຂດປົດປ່ອຍ ໄດັ້ທະຍອຍກຼັນປະກາດລົບລັ້າງຄວາມບ ່ຮັ້  ໜຼັງສື

ກ່ອນການປົດປ່ອຍທ່ົວປະເທດ.  

V. ການສ້າງປຶ້ມຕໍາລາ, ການຄົ້ນຄວ້າ ຮຽບຮຽງ 

1. ຄະນະສຶກສາສູນກາງໄດ້ຈັດຕ້ັງພະແນກຄ້ົນຄວ້າ, ຮຽບຮຽງ  

ເບືັ້ອງຕົັ້ນຕຼັັ້ງຢ ່ພ ແຄ (ນາໄກ່), ແຕ່ຕ ່ມາຄະນະສ ກສາ 

ສ ນກາງໄດັ້ຍັ້າຍມາຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ ຄະນະພະແນກຄົັ້ນຄວັ້າ, ຮຽບຮຽງ      

ກ ໄດັ້ຍັ້າຍມາຢ ່ຖ ັ້າຄວາຍ ຢ ່ເບືັ້ອງຕາເວຼັນອອກເອີັ້ນວ່າ: ຖ ັ້າ

ແສງອາລຸນ ເພາະເປຼັນຖ ັ້າຕັ້ອງແສງຕາເວຼັນຕອນເຊົັ້າ ໄວກວ່າ

ບ່ອນອ່ືນ ໃນຂອບເຂດຖ ັ້າຄວາຍ, ຫົວໜັ້າພະແນກແມ່ນ ທ່ານ

ບຸນຍ ັ້ ຊຸມພົນພຼັກດີ, ເປຼັນຫົວໜັ້າຜ ັ້ທ າອ່ິດ, ມີພະນຼັກງານ ທີ່

ຊ ານານ ດັ້ານພາສາຫ າຍທ່ານເປຼັນຮອງ ເຊຼັນ່: ລ ງສ າລານ, 

ອັ້າຍມະຫາສີວອນ, ທາ່ນອຸລາ, ລ ງຄ າບ  ່ ວງົດາລາ ແລະ 

ຜ ັ້ອ່ືນໆ. 

ພາລະກ່ິດການສ ກສາເຂດປົດປ່ອຍ ບຼັນຫາທ່ີສ າຄຼັນ 

ແລະ ຫຍັ້ ຸງຍາກສົມຄວນແມ່ນການຂຽນປ ັ້ມຕ າລາການຮຽນ

ການສອນ (ໝາຍຄວາມວ່າ: ປ ັ້ມຕ າລາສ່ິດສອນ ແລະ ປ ັ້ມ

ແບບຮຽນ) ຊຼັັ້ນຕ່າງ .ໆ      ຫ ຼັກການໃຫຍ່ໃນການຄົັ້ນຄວັ້າຮຽບຮຽງ 
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ປ ັ້ມຫ ຼັກສ ດຕ າລາ ແລະ ປ ັ້ມແບບຮຽນແມ່ນໃຫັ້ມີເນືັ້ອໃນຮຼັກ

ຊາດ, ກັ້າວໜັ້າ ແລະ ມະຫາຊົນ, ແຕ່ວ່າປ ັ້ມແບບຮຽນເກ່ົາທ່ມີີ

ຢ່  , ບາງບົດມີລຼັກສະນະຍັ້ອງຍ ສຼັນລະເສີນປະເທດຊາດ, ເອກ 

ອັ້າງມ ນເຊືັ້ອ ກ ຍຼັງສືບຕ ່ຮຼັກສາໄວັ້ ຫ ື  ດຼັດແປງບາງເລຼັກນັ້ອຍ 

ຕົວຢ່າງ: ບົດກາບກອນຢ່  ໃນປ ັ້ມແບບຮຽນຊຼັັ້ນປະຖົມ:   “ເມ ືອງ

ລາວ” ບົດທ່ອງຂ ັ້ນໃຈ. 

ປະເທດຂັ້ອຍຊື່ວ່າ  ເມືອງລາວ 

ລວງກວັ້າງຍາວ  ສຸດຕາເຫ ືອອ່ານ 

ນ ັ້າຂອງຜ່ານ   ໄຫ ຜ່າທາງກາງ <…> 

ປະເທດຊາດລາວໃຫຍ ່ ໄພສານ 

ເຮົາລ ກຫ ານ   ເກີດມາພາຍຊັ້ອຍ 

ບ ່ເປຼັນຂັ້ອຍ   ໃຜແທັ້ໝ່  ເຮົາ. 

ຄະນະຮຽບຮຽງຂອງສ ກສາສ ນກາງ ໄດັ້ຮຼັບການປຼັບປຸງ

ມອບໝາຍ, ແບ່ງງານ, ເພາະວ່າຊຼັັ້ນປະຖົມຕັ້ອງເອົາໃຈໃສປ່ະ

ກອບຮ ບແຕັ້ມເພື່ອໃຫັ້ເດຼັກນຼັກຮຽນຮຼັບຮັ້  ງ່າຍ. 

ຜັ້  ທ່ຖືີກມອບໝາຍໃຫັ້ແຕ່ງປ ັ້ມຫຼັດອ່ານຊຼັັ້ນປະຖ ົມ ແລະ 

ວ່ິຊາສຼັງຄົມມີ ທ່ານສ າລານ (ເມຍເພ່່ິນແມ່ນໄທບັ້ານຄັ້ , ຊຽງ

ແມນ), ເພາະວ່າ ທາ່ນສ າລານ ມີຄວາມຖະໜຼັດການແຕ່ງບົດ

ອ່ານສຼັັ້ນໆ, ປຽບທຽບ, ພັ້ອມນຼັັ້ນ ເພ່່ິນກ ຮັ້  ພາສາຫວຽດນາມ, 
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ສາມາດແປບາງເນືັ້ອໃນຈາກພາສາຫວຽດນາມ, ເພ່່ິນທຼັງເປຼັນ

ຄົນອີສານ (ໄທອີສານ ມາເຮຼັດການປະຕ່ິວຼັດລາວ), ສະນຼັັ້ນ, 

ເພ່່ິນຈ ່ງມີຄວາມຊ ານານການແຕ່ງກາບກອນ. ຜັ້  ໜ ່ງອ່ິີກແມ່ນ 

ທ່ານມະຫາສີວອນ (ເມຍຂອງເພ່່ິນຄົນນ ັ້າອ່າງ, ເມືອງວຽງໄຊ  

ແຂວງຫົວພຼັນ) ເພ່່ິນເອງເປຼັນຜັ້  ຂຽນເນືັ້ອໃນບົດອ່ານລະດຼັບ

ປະຖົມ ທ່ເີປຼັນໜັ້າຈຼັບໃຈ.  ນອກນຼັັ້ນ ຍຼັງມີຫ າຍຄົນປະກອບ

ຂຽນບົດຕ່າງກຼັນ ສ່ວນຫ າຍສຸມໃສບົ່ດ: ປະເທດລາວ, ທ່ິວທຼັດ

ທ າມະຊາດ, ພ ຜາປ່າດົງ, ແມນ່ ັ້າລ າເຊ, ທ່ົງນາຕາກັ້າ, ນົກໜ  ປ 

ປາ (ຊີວະນານາພຼັນ); ຄວາມສາມຼັກຄີຊົນຊາດຊົນເຜ່ົາ, ສົ່ງເສີມ

ການອອກແຮງງານເພ່ີມພ ນຜະລ່ິດຜົນ, ການທ າມາຫາກ່ິນ; 

ການຕ ່ສັ້  ຕັ້ານສຼັດຕ , ຍັ້ອງຍ ຜັ້  ນ າປະຕ່ິວຼັດ, ຍັ້ອງຍ ວ່ິລະຊົນແຫ່ງ

ຊາດ; ສົ່ງເສີມຄ ອາຈານ, ນຼັບຖືພ ່ແມຄ່ ບາອາຈານ, ຜັ້  ອາວຸໂສ. 

ສົ່ງເສີມການດຸໝ່ຼັນພາກພຽນຮ ່າຮຽນ, ສົ່ງເສີມການຂຼັບລ າ, 

ການຟັ້ອນ, ກາບກອນ, ນ່ິທານ ຯລຯ. ສ່ວນຫ າຍບົດອ່ານໃນ

ຊຼັັ້ນປະຖົມ ລັ້ວນແຕ່ມີຮ ບແຕັ້ມປະກອບໃສ.່ 

ສ າລຼັບວ່ິຊາທ າມະຊາດ ກ ມີອາຈານຫ າຍທ່ານ ເປຼັນຜັ້  

ແຕ່ງປ ັ້ມຕ າລາ ບົດສອນ ແລະ ແບບຮຽນ ເປຼັນຕົັ້ນ: ທ່ານຄ າ

ຜອງ ພຼັນວົງສາ, ທາ່ນບຸນຍັ້   ຊມຸພົນພຼັກດີ ແລະ ທ່ານອ່ືນໆ 
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ສົມທົບກຼັບອາຈານຫວຽດນາມ ອາສາສະໝຼັກທ່ສີ່ິດສອນ ວ່ິຊາ

ວ່ິທະຍາສາດທ າມະຊາດ. 

ບົດສອນ ປ ັ້ມຕ າລາຄະນ່ິດສາດ, ເລຂາຄະນ່ິດ, ພ ດຊະ

ຄະນ່ິດ ລັ້ວນແຕ່ມີຮ ບແຕັ້ມຕາມວ່ິຊາດ່ຼັງກ່າວ, ເລກໂຈດກ ມີ

ເນືັ້ອໃນຕ່ິດພຼັນກຼັບການອອກແຮງງານ, ການແລກປ່ຽນສ່ິນຄັ້າ, 

ການສັ້  ຮົບ ແລະ ອ່ືນໆ. ວ່ິຊາທ າມະຊາດອ່ືນໆ ກ ລັ້ວນແຕ່ມີ

ເນືັ້ອໃນໃໝ່ ທ່ີມີລຼັກສະນະຊາດ, ປະຊາຊົນ, ປະຕ່ິວຼັດ ແລະ 

ວ່ິທະຍາສາດ. 

ໃນເມື່ອຮອດຂຼັັ້ນມຼັດທະຍົມ, ອຸດົມ (ມຼັດທະຍົມຕອນ

ປາຍ) ຫ ຼັກສ ດ, ຕ າລາ ຫ ື ແບບຮຽນ ກ ໄດັ້ມີການປຼັບປຸງແຕ່ລະ

ບົດທ່ມີີເນືັ້ອໃນໃໝ່ ແຕ່ວ່າຮ ບພາບ, ຮ ບແຕັ້ມໃນປ ັ້ມຕ າລາຮຽນ

ມີໜັ້ອຍທຽບໃສຊ່ຼັັ້ນປະຖົມ. ສ່ວນເນືັ້ອໃນບົດສອນຂອງຄ 

ອາຈານ ມີລຼັກສະນະເລ່ິກເຊ່່ິງກວ່າ ຕັ້ອງໃຊັ້ຈ່ິນຕະນາການສ ງ

ກວ່າ. ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ, ວ່ິຊາຊີວະສາດ ແລະ ເຄມສີາດ ກ ຍ່່ິງໃຊັ້

ຈ່ິນຕະນາການ, ຮ ບພາບກ ມີລຼັກສະນະສ ງກວ່າເກ່ົາ, ບາງ

ຕ າລາ ແກັ້ບົດເຝ່ິກຫຼັດ (ວຽກບັ້ານ) ກ ໄດັ້ໃຊັ້ວ່ິທສົີມທຽບທ່ມີີ

ລຼັກສະນະເລ່ິກເຊ່່ິງກວ່າເກົ່າ, ບຼັນຫາສ າຄຼັນທ່ສຸີດ ແມນ່ຄວາມ

ເປຼັນລະບົບລະບຽບຂອງແຕ່ລະວ່ິຊາກ່ຽວກຼັບຫ ຼັກສ ດບົດສອນຂຼັັ້ນ 

ມຼັດທະຍ ົມ ແລະ ອຸດົມ, ບົດສອນຂອງຄ ໃນໂຮງຮຽນສັ້າງຄ  
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ສ່ວນຫ າຍເປຼັນບົດຂອງຄ ແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະວ່ິຊາເປຼັນຜັ້  ແຕ່ງ

ເອງ, ຈາກນຼັັ້ນ, ພະແນກຄົັ້ນຄວັ້າ ຮຽບຮຽງ, ຈ ງ່ໄດັ້ສຼັງລວມຮຽບ

ຮຽງ ບຼັນນາທ່ິການ ໃຫັ້ເປຼັນລະບົບລະບຽບ. 

 
 

ສະເດຼັດເຈົັ້າສຸພານຸວົງ 
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2. ບົດບາດສະເດັດເຈົາ້ສຸພານຸວົງ ແລະ ທ ານພູມ່ີ ວົງ

ວິຈິດ ໃນການຄ້ົນຄວ້າປັບປຸງພາສາລາວ 

ສະເດຼັດເຈົັ້າສຸພານຸວົງ, ທ່ານພ ມີ ວົງວ່ິຈ່ິດ ແລະ ທ່ານ 

ຜ ັ້ນ າອື່ນໆ, ເຖ່ິງວ່າວຽກງານ ຈະໃຫຍ່ຫ ວງ ແລະ ສຼັບສົນ ແຕ່ຍຼັງ

ໄດັ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ່ວຽກງານ ສ ກສາ ໂດຍສະເພາະ ສະເດຼັດເຈົັ້າສຸ

ພານຸວົງ ໃນສະໄໝໂຕນອອກຈາກຄຸກໂພນເຄຼັງ ເພ່ິ່ນຍຼັງໄດັ້

ພະຍາຍາມເກຼັບທັ້ອນເອົາ ເອກະສານທ່ີສ າຄຼັນໄປສ ່ເຂດທີ່ໝຼັັ້ນ

ຊ າເໜືອ (ຫົວພຼັນ). ໃນຊຸມປີ 60 ເພ່ິ່ນໄດັ້ອຸທ່ິດສະຕ່ິປຼັນຍາ 

ຮຽບຮຽງປ ັ້ມສຼັບພະນຸກົມວ່ິທະຍາສາດເປຼັນພາສາລາວໄດັ້ພ່ິມ

ອອກນ າໃຊັ້, ໄດັ້ແປພາສາຕ່າງປະເທດເປຼັນພາສາລາວ ພັ້ອມ

ນຼັັ້ນກ ໄດັ້ຊີັ້ນ າໜ່ວຍຄົັ້ນຄວັ້າຮຽບຮຽງ ຄະນະສ ກສາສ ນກາງໃນ

ການປຼັບປຸງປະດ່ິດ ເອກະສານໃໝ່ ເພື່ອຮຼັບໃຊັ້ການສອນ ການ

ຮຽນທຸກວ່ິຊາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວ່ິຊາທ າມະຊາດ: ຟີຊ່ິກ, 

ຄະນ່ິດສາດ, ເຄມ,ີ ຊວີະສາດ; ວ່ິຊາສຼັງຄົມ: ປະຫວຼັດສາດ, 

ພ ມສາດ ແລະ ພາສາສາດອີກດັ້ວຍ ຜົນງານເຫ ົ່ານຼັັ້ນໄດັ້ຍືນຍົງ

ຕະຫ ອດມາ. 

 *   ທ່ານພ ມ ີ ວົງວ່ິຈ່ິດ ກ າມະການກົມການເມືອງ, ຄະນະ

ປະຈ າສ ນກາງແນວລາວຮຼັກຊາດ ຜັ້  ຊີັ້ນ າວຽກງານໂຄສະນາ
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ອົບຮົມ, ສ ກສາ ແລະ ວຼັດທະນະທ າ (ຄອສວ) ໄດັ້ຂຽນປ ັ້ມ

ໄວຍາກອນລາວ ເປຼັນບາດລັ້ຽວສ າຄຼັນໃນປະຫວຼັດສາດ ໃນການ 

ກ ານົດພືັ້ນຖານພາສາ, ອຼັກສອນລາວ ຕາມແບບໃໝ່ທ່ເີຂົັ້າ

ໃຈງ່າຍ, ບ ່ເຫ ືອ  ຕົວຢ່າງ: ຂຽນວຽງຈຼັນ (ແຕ່ກ່ອນມີຕົວ

ອຼັກສອນຕື່ມ ທນ
  
-ວຽງຈຼັນທນ

  
) ແຕ່ຫ ຼັກການໃໝ່ ບ ່ມີອຼັກສອນ

ຫັ້ອຍ ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນກ ດຼັດແປງບ ່ໃຫັ້ໃຊັ້ຕົວ ບ ເຟືັ້ອງ, ຕົວ ດ 

ເຟືັ້ອງ. ບຼັນຫາພົັ້ນເດ່ຼັນ ທ່ີທ່ານພ ມ ີ ວົງວ່ິຈ່ິດ ດຼັດແປງພາສາ

ລາວ ບ ່ໃຫັ້ເປຼັນຊອດກະຈາ ຈາກປະເທດໃກັ້ຄຽງ ໂດຍບ ່ນ າຕົວ

ອຼັກສອນ ຣ ໂດຍທ່ົວໄປ ຕົວຢ່າງ: ປະເທດໃກັ້ຄຽງເວົັ້າວ່າ: ຣຽນ

, ໂຣງຣຽນ, ໂຣງແຣມ, ສັ້  ຣົບ, ຣຽບຣັ້ອຍ ຯລຯ ພາສາລາວຄາວ

ນຼັັ້ນ ເປຼັນຊອດກະຈາ ເຊ່ຼັນ: ຂ ລຽນ, ໂລງລຽນ, ໂລງແລມ, ລຽບ

ລັ້ອຍ, ສັ້  ລົບ. ໃຫັ້ກາຍເປຼັນ: ຂ ຮຽນ,ໂຮງຮຽນ, ໂຮງແຮມ, ສັ້  ຮົບ, 

ຮຽບຮັ້ອຍ ຯລຯ... ໃນຊຸມປີຢ່  ເຂດປົດປ່ອຍ ກ ໄດັ້ມີການສ າມະ

ນາ, ຖົກຖຽງກຼັນກວັ້າງຂວາງສົມຄວນໃນຖຼັນແຖວພະນຼັກງານ, 

ທະຫານ, ຄ ອາຈານ, ນຼັກຮຽນ, ນຼັກສ ກສາ, ນຼັບທຼັງນຼັກສ ກສາລາ

ວທ່ຈີາກຕ່າງປະເທດຢ່  ເຂດປົດປ່ອຍ. ຜ່ານການອະທ່ິບາຍຊີັ້

ແຈງຂອງ ທ່ານພ ມ ີ ວົງວ່ິຈ່ິດ ທ່ີບ ່ໃຫັ້ໃຊັ້ຕົວ ຣ  ຍັ້ອນເຫດຜົນ: 

ສ.ວ
.ສ 
ສະ
ຫງ
ວນ
ລຂິ
ະສ
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ຫ າຍຊົນຊາດ, ຫ າຍປະເທດກ ບ ່ໃຊັ້ຕົວ ຣ  ແຕ່ກ ໃຊັ້ຕົວອຼັກສອນ

ຕົວ ລ (L) ແທນ. ດັ້ານສອງໃຊັ້ຕົວ ຣ ເພື່ອໃຫັ້ຖືກກຼັບພາສາ  

ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກ ບ ່ສາມາດເປຼັນໄປໄດັ້ ເຊ່ຼັນ: ຕົວອ່ິກຊ, ຕົວ

ແອດຊ, ຕົວໄອ, ຕົວວາຍ, ຕົວເອຼັດສ    ຯລຯ (X, S, Y, H) 

ຕົວອຼັກສອນລາວກ ບ ່ມີຄົບຕາມສາກົນ. ພາສາລຼັດເຊຍ ເຖ່ິງວ່າ

ເປຼັນພາສາມີໄວຍາກອນຄົບຖັ້ວນລະອຽດ ແລະ ສຼັບສົນກ ຂາດ

ຕົວເອຼັດສ (H) ເຂົາໃຊັ້ຕົວອຼັກສອນອ່ືນແທນ ໃຊັ້ຕົວຄາ (X) ຫ ື  

ຕົວແກ (Г) ແທນ ເຊ່ຼັນ: ວ່ິລະຊົນ (ເກໂຣຍ, Герой )  ຫ ື  ຮ່າ

ໂນັ້ຍ ກ ໃຊັ້ຕົວຄາ X  ແທນ (Ханой).  ພັ້ອມກຼັນນຼັັ້ນ, ພາສາ

ຕ່າງປະເທດກ ບ ່ສາມາດມີຕົວອຼັກສອນ ແທນພາສາລາວ ໄດັ້ ຄື

ກຼັນ ເຊຼັນ: ພາສາລາວມຕົີວ ສ, ຊ, ຫ, ຮ, ຜ, ພ, ຝ, ຟ, ທ, ຖ. 

ອຼັກສອນປະສົມມີຕົວ  ໜ, ໝ, ຫງ, ຫຍ...  

 

 



125 
 

ເພ ິ່ນໄດ້ວາງຫ ຼັກການຂຽນບົດກະວີຕິ່າງໆ ກາບກອນ, ໂຄງ,

ສານ, ຫ ຼັກການສ າຜຼັດສະຫ ະ, ສ າຜຼັດພະຍຼັນຊະນະ, ກອນຂຼັບ

ກອນລ າກ້ຽວສາວກ້ຽວບິ່າວ, ກອນຊ້ອນເລຼັບ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

- ເພ ິ່ນຍຼັງໄດ້ວາງຫ ຼັກການໄວຍາກອນລາວ, ວ ທຂີຽນຕົວ  

ໜຼັງສ ລາວໃຫ້ຖ ກ, ການໃຊ້ພະຍຼັນຊະນະ, ໃຊ້ວຼັນນະຍຸດ, 

ພາສາປາລີ, ເຄ ິ່ອງໝາຍວຼັກ, ຄ າຕ ິ່, ການໃຊຕົ້ວ ຮ ແລະ ຕົວ ລ 

ເປຼັນຕ້ົນ. 

ໃນປຼັດຈຸບຼັນ, ນຼັບແຕິ່ມີນະໂຍບາຍປະຕ ຮູບການສຶກສາ, 

ນຼັກວ ທະຍາສາດ, ນຼັກພາສາສາດ, ຄູອາຈານ ແລະ ຜ້ ູຊິ່ຽວຊານ

ດ້ານພາສາ ໄດ້ສ າມະນາດ້ານພາສາລາວ ບຼັນຫາພາສາສຼັບ, 

ຕົວອຼັກສອນ, ໄວຍາກອນ ແລະ ອ ິ່ນໆ ບ ິ່ມີບຼັນຫາຫຍຼັງມີແຕິ່ໄດ້

ຄ້ົນຄວ້າ ຖົກຖຽງກຼັນຫ າຍໂຕ ຣ (r) ຈະໃຊ ້ຫ    ຈະປະເລີຍ. ຜິ່ານ

ການສ ານາວ ທະຍາສາດຫ າຍຄຼັ້ງແລ້ວ, ສະພາວ ທະຍາສາດ

ສຼັງຄົມ ໄດ້ກ ານົດການໃຊໂ້ຕ ຣ (r) ສາມາດນ າໃຊໃ້ນ 3 ກ ລະນີ

ເທິ່ົານຼັ້ນ ໜ ຶ່ງ: ນ າໃຊເ້ຂ້ົາໃນຄ າສຼັບວ ທະຍາສາດ, ສອງ: ໃຊ້ສ າລຼັບ

ຄ າສຼັບທີິ່ມີເຄົ້າມາຈາກພາສາຕິ່າງປະເທດ, ສາມ: ໃຊໃ້ນຄ າສຼັບ

ພາສາຊົນເຜິ່ົາ, ໂດຍສະເພາະຊົນເຜິ່ົາ: ກຶມມຸລາວ. ໝາຍ
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ຄວາມວິ່າ: ຫ ຼັກພາສາລາວ ແລະ ໄວຍາກອນລາວ ທິ່ທີິ່ານ ພູມ ີ

ວົງວ ຈ ດ ຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງ ແລະ ເຜີຍແຜິ່ມານຼັນ້ ເປຼັນພ ້ນຖານ

ໃຫ້ແກິ່ການສຶກສາໃໝິ່ຈນົມາຮອດປຼັດຈບຸຼັນ. 

3. ທ້າຍຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດ XX) ສູນກາງໄດ້ແຕິ່ງຕຼັ້ງ

ຄະນະຄ້ົນຄວ້າພາສາລາວໜຶິ່ງຄະນະຂ້ຶນ ໂດຍມີ ທິ່ານເຈົາ້ສຸກ 

ວົງສຼັກ, ທິ່ານມະຫາ ຄ າພຼັນ ວ ລະຈ ດ, ປະກອບດ້ວຍຄະນະ

ວ ຊາການ: ທິ່ານອຸດົມ ສີຈະເລນີ, ບົວແກ້ວ ຈະເລນີລຼັງສີ, ທອງ

ລຸນ ສີສຸລ ດ, ທິ່ອນແກ້ວ ພົມມະຫາໄຊ  ຯລຯ ໄປຄ້ົນຄວ້າຢິ່ ູຮິ່າ

ໂນ້ຍ ກິ່ຽວກຼັບວຼັນນະຄະດີລາວ, ວຼັນນະກ າ, ປະຫວຼັດສາດ, ພູມ

ສາດ, ວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ ຈ ານວນໜຶິ່ງ ໂດຍສົມທົບກຼັບ

ຊິ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ສ້າງເອກະສານເປຼັນພາສາລາວ, ບຼັນດາ  

ເອກະສານເຫ ົິ່ານຼັ້ນ ໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງ ແລະ ອະທ ບາຍ, 

ສຼັນນ ຖານຄ ນໃໝິ່ຕາມທຼັດສະນະວ ທະຍາສາດ ແລະ ປະຕ ວຼັດ

ຂອງພຼັກ. ຕົວຢິ່າງ ໜ ຶ່ງ: ກິ່ຽວກຼັບປະຫວຼັດສາດລາວ ໂດຍອີງໃສິ່

ປ້ຶມພົງສາວະດານຂອງ ມະຫາສີລາ ວ ລະວົງ ແຕິ່ໄດ້ດຼັດແປງ

ບາງບິ່ອນເຊິ່ຼັນ: ຕາມປ້ຶມພົງສະວະດານໄດ້ເວົ້າເຖ ງຕ້ົນກ າເນດີ 

ຂອງຄົນລາວ ແມິ່ນມາຈາກສາຍພອູຼັນໄຕທິ່ຢີິ່ ູຊາຍແດນເອລົີບ-

ອາຊີ ແຕິ່ບ ິ່ກິ່າວເຖ ງຄົນລາວທິ່ເີຄີຍຢິ່ ູຜ ນດ ນລາວແຫິ່ງນ້ີມາ

ຫ າຍພຼັນປີ ຄະນະຄ້ົນຄວ້າໄດ້ອີງໃສິ່ຫ ຼັກຖານ ວຼັດຖຸພຼັນດ້ວຍຫີນ, 
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ດ້ວຍທອງ, ດ້ວຍເຫ ຼັກທິ່ຄ້ົີນພົບຢິ່ ູຖ ້າຫ າຍແຫິ່ງ ຈຶິ່ງພ ສູດ ແລະ 

ຢ ນຢຼັນວິ່າ: ຄົນລາວຢິ່ ູຜ ນແຜິ່ນດ ນແຫິ່ງນ້ີມາຫ າຍພຼັນປີ, ເປຼັນ

ຊາດທ າມະຫາກ ນປົກປຼັກຮຼັກສາ ແລະ ສ້າງສາຜ ນແຜິ່ນດ ນນ້ີ

ມາແຕິ່ດຶກດ າບຼັນ. ສອງ: ກິ່ຽວກຼັບທະຫານລາວລ້ານຊ້າງສະໄໝ

ເຈົ້າອະນຸວົງ ເສຍໄຊໃຫແ້ກິ່ທະຫານສະຫຍາມ, ປ້ຶມພົງສະວະ

ການໄດ້ກິ່າວໄວ້ວິ່າ: ສາເຫດພາໃຫ້ທະຫານລາວລ້ານຊ້າງ ເຈົາ້

ອະນຸວົງ ປະລາໄຊຍ້ອນນາງໂມເອົາຜ້ ູສາວ (ນາລ)ີ, ເອົາເຫ ົ້າ 

(ສຸລາ) ມາເກ ອເບິ່ ອເມາົ, ມານອນນ າກອງທຼັບລາວລ້ານຊ້າງ 

ເຮຼັດໃຫ້ທະຫານອ ດເມ ິ່ອຍ ເມົາເຫົ້ົ້ົ ້ າ ຈຶິ່ງປະລາໄຊ. ຄະນະ

ຄ້ົນຄວ້າເຫຼັນວິ່າເປຼັນຂ້ ມູນບ ິ່ຊຼັດເຈນ: ຂາດວ ທະຍາສາດ, ມີ

ລຼັກສະນະໝິ່ ນປະໝາດ ທະຫານລາວ ສະນຼັ້ນ ຈຶິ່ງໄດ້ດຼັດແປງ

ເນ ້ອໃນຄ ນໃໝິ່ ໃຫ້ມີວ ທະຍາສາດ, ສຼັດຈະທ າ ແລະ ຖ ກຄວາມ

ຈ ງໃຈປະຫວຼັດສາດ. ສາເຫດການປະລາໄຊໃນການກອບກ້ ູອ ດ

ສະລະພາບດ ນແດນອະນາຈຼັກລ້ານຊ້າງ ສະໄໝເຈົ້າອະນຸວົງ:  

ສາເຫດທີໜ ຶ່ງ: ຍ້ອນເຈົາ້ສຼັກດ ນາພາຍໃນອານາຈຼັກລ້ານ

ຊ້າງບ ິ່ສາມຼັກຄີກຼັນ, ໄດ້ແບິ່ງອອກເປຼັນ 3 ອານາຈຼັກ: ອານາຈຼັກ

ລ້ານຊ້າງວຽງຈຼັນ, ອານາຈຼັກລ້ານຊ້າງຫ ວງພະບາງ, ອານາຈຼັກ

ລ້ານຊ້າງຈ າປາສຼັກ, ໃຜກ ຕຼັ້ງຕົວເປຼັນເອກະລາດ, ຍາດເອົາ

ປະຊາຊົນໄປຕາມຕົນເອງ, ສອງອານາຈຼັກຫ ວງພະບາງ ແລະ 
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ຈ າປາສຼັກ ບ ິ່ສະໜຼັບສະໜູນຊິ່ວຍເຫ  ອອານາຈຼັກວຽງຈຼັນ   (ເຈົາ້

ອະນຸວົງ) ກອບກ້ ູເອກະລາດ, ສະນຼັ້ນ ຈຶິ່ງບ ິ່ມີກ າລຼັງແຮງຕ ິ່ສ້ ູ. 

ສາເຫດທີສອງ: ຍ້ອນການຊິ່ຼັງຊາກ າລຼັງຫຸ ດໂຕນກຼັນ ໃນ

ເວລານຼັ້ນ, ທະຫານລ້ານຊ້າງເຈົາ້ອະນຸວົງມີ 70.000 ກວິ່າ      

(ເຈຼັດໝິ່ ນກວິ່າ) ແຕິ່ທະຫານສະຫຍາມມີເຖ ງ 700.000 (ເຈຼັດ

ແສນຄົນ). 

ດ້ານປະກອບອາວຸດ ທະຫານລ້ານຊ້າງເຈົ້າອະນຸວົງ 

ສິ່ວນຫ າຍແມິ່ນງ້າວ, ຫອກ, ມີດ, ໄມ້ແຫ ມ ແລະ ປ ນແກຼັບໜ້

ອຍໜຶິ່ງ, ພາຫະນະແມິ່ນງົວ, ຄວາຍ, ຊ້າງ, ມ້າ, ແຕິ່ກອງທຼັບ

ສະຫຍາມ ນອກຈາກສິ່ ງທິ່ທີະຫານລ້ານຊ້າງມີແລ້ວ, ສະຫຍາມ

ຍຼັງມີປ ນເຫ ຼັກຍາວ, ປ ນໃຫຍິ່ ແລະ ລົດ ທິ່ສີະຫຍາມມີການ

ພົວພຼັນຊ -້ຂາຍກຼັບອຼັງກ ດ ແລະ ຕາເວຼັນຕົກ. 

ພ້ອມກຼັນນຼັ້ນ, ໃນເວລາສະຫຍາມຕີກຼັບເສ ກພະມ້າ, 

ທະຫານລ້ານຊ້າງອະນຸວົງ ໄດ້ຖ ກເກນໄປຊິ່ວຍສະຫຍາມຕີກຼັບ

ເສ ກພະມ້າ ເຮ ຼັດໃຫ້ທະຫານລ້ານຊ້າງອ ດເມ ິ່ອຍ ເສຍຫາຍ 

ຫ າຍ (ທະຫານລ້ານຊ້າງຕ້ອງໄປຊິ່ວຍ ຍ້ອນລ້ານຊ້າງເປຼັນ

ເມ ອງສິ່ວຍຂອງສະຫຍາມ). ໃນຂະນະດຽວກຼັນ, ທະຫານ

ສະຫຍາມໄດ້ຮຼັບການທະນຸບ າລຸງຮຼັກສາກ າລຼັງ. 
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      ສາມ: ກິ່ຽວກຼັບກ ລະນີເຈົ້າອະນຸວົງຖ ກຈຼັບ ສິ່ົງໃຫ້ສະຫຍາມ 

ຕາມປ້ຶມພົງສາວະດານຂອງ ມະຫາສີລາ ວ ລະວົງ ໄດ້ກິ່າວວິ່າ 

ທະຫານສະຫຍາມບຸກຕີ ທ າລາຍເຜົາຜານນະຄອນວຽງຈຼັນ ຄຼັ້ງ

ທີ 2, ເຈົ້າອະນຸວົງໄດ້ພາພົນທະຫານ ແລະ ລາຊະວົງໂຕນອອກ

ຈາກນະຄອນວຽງຈຼັນ ໄປທ ດຕາເວຼັນອອກສິ່ຽງເໜ ອ ເພ ິ່ອໄປຫາ

ຫວຽດນາມ ຂ ການຊິ່ວຍເຫ  ອມາຕີສະຫຍາມຄ ນ ແຕິ່ຖ ກເຈົ້າ

ນ້ອຍເມ ອງພວນຈຼັບ ແລ້ວສິ່ົງໃຫ້ສະຫຍາມ. 

      ນ້ີ! ເປຼັນຂ ້ມູນບ ິ່ຈະແຈ້ງ ເພາະວິ່າຂ້ ມູນສິ່ວນຫ າຍຂອງ 

ມະຫາ ສີລາ ວ ລະວົງ ເອົາຕາມຂ້ ມູນຈາກປະເທດໄທ ເປຼັນ

ການພ ກປ ້ນບ ດເປ ອນຄວາມຈ ງ ແລະ ແບິ່ງແຍກຄວາມ

ສາມຼັກຄີ ເພາະວິ່າເຈົາ້ນ້ອຍເມ ອງພວນ ແມິ່ນລູກເຂີຍຂອງເຈົ້າ

ອະນຸວົງ ມຼັນຍາກຈະເປຼັນໄປໄດ້ ລູກເຂີຍຈະຫຼັກຫ ຼັງທ າລາຍພ ິ່

ເຖົ້າ (ພ ິ່ເມຍ) ຂອງຕົນ. ຄະນະຄ້ົນຄວ້າໄດ້ຢຼັ້ງຢ ນຕາມຂ້ ມູນ

ວ ທະຍາສາດ: ເຈົ້າອະນຸວົງ ພ້ອມລາຊະວົງ ອອກຈາກນະຄອນ

ວຽງຈຼັນ ໄປສິ່ ູຕາເວຼັນອອກ, ຜິ່ານເມ ອງຈຼັ້ງ (ເມ ອງອະນຸວົງ 

ແຂວງໄຊສົມບູນປຼັດຈຸບຼັນ) ໄປຮອດໃກກ້ຼັບຊາຍແດນຊຽງຂວາງ 

ຕ ິ່ໃສິ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ; ນຼັກສ ບສະຫຍາມສົມທົບກຼັນປ ດລ້ອມ 

ແລະ ຈຼັບເຈົ້າອະນຸວົງ ພ້ອມຄອບຄົວ ວົງສານຸວົງ ສົິ່ງໃຫ້

ສະຫຍາມ. 
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ກິ່ຽວກຼັບວຼັນນະຄະດີພ ນ້ເມ ອງລາວ ກ ໄດ້ອະທ ບາຍໃນ

ຄວາມໝາຍເລ ກຂອງເລ ິ່ອງຕາມເນ ້ອໃນໃໝິ່ ຕົວຢິ່າງ: ເລ ິ່ອງ

ນ ທານ “ໝາກນ ້າເຕົ້າປຸງ” ເນ ້ອໃນທິ່ອີະທ ບາຍໃນເມ ິ່ອກິ່ອນ ມີ

ລຼັກສະນະງົມງວາຍ. ແຕິ່ໄດ້ອະທ ບາຍຄວາມໝາຍເລ ກ ຢິ່ ູບິ່ອນ

ວິ່າ: ເຫ ຼັກຊີ (ເຫຼັ  ກແຫ ມ ເຜາົໄຟຈົນແດງ) ແທງໝາກນ ້າເຕົ້າປຸງ

ຄຼັ້ງທີ 1 ຄົນຫຼັິ່  ງໄຫ ອອກມາເປຼັນເນ ້ອໜຼັງດ າ ຍ້ອນຮ້ອນ (ແມິ່ນ

ຄົນກຶມມຸ), ແທງເທ ິ່ອທີ 2 ເຫ ຼັກຊີອິ່າວເຢຼັນແດິ່ແລ້ວ, ຄົນຫິ່ຼັ  ງໄຫ 

ອອກມາ ເປຼັນເນ ້ອໃນໜຼັງອິ່າວຂາວແດິ່ (ແມິ່ນຊົນເຜິ່ົາລາວ), 

ເຫ ຼັກຊີແທງເທ ິ່ອທ ີ3 ເຫ ຼັກຊີເຢຼັນໝົດແລ້ວຄົນຫຼັິ່  ງໄຫ ອອກມາເປຼັນ

ເນ ້ອຂາວ  ໆ ນຼັ້ນແມິ່ນລາວສູງ (ເຜິ່ົາມ້ົງ). ສະນຼັ້ນ, ຈຶິ່ງມີຄວາມໝາຍ

ວິ່າ: 3 ຊົນຊາດຊົນເຜິ່ົາ ລ້ວນແຕິ່ອອກມາຈາກຜ ນແຜິ່ນດ ນແມິ່

ດຽວກຼັນ, ກ ນນົມແມິ່ດຽວກຼັນ ໝາກນ ້າເຕົ້າມີ 2 ຄວາມໝາຍ: 

ໝາຍເຖ ງນົມແມິ່ ແລະ ໝາຍເຖ ງອຸທອນດຽວກຼັນ (ແຜິ່ນດ ນ

ດຽວກຼັນ) ສະນຼັ້ນ ເປຼັນ 3 ອ້າຍນ້ອງຮິ່ວມອຸທອນດຽວກຼັນ, ຕ້ອງ

ສາມຼັກຄີຮຼັກແພງກຼັນ. ນອກນຼັ້ນ ມີເລ ິ່ອງນ ທານອ ິ່ນໆ ໄດ້ມີການ

ອະທ ບາຍຄຸນຄິ່າເລ ກທາງດ້ານວຼັນນະຄະດີຢິ່າງວ ທະຍາສາດ, 

ຖ ກກຼັບທຼັດສະນະວຼັນນະກ າປະຕ ວຼັດ. 

ກິ່ຽວກຼັບວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ, ກິ່ອນນຼັ້ນໃຊຕ້າມ

ພາສາຕິ່າງປະເທດ ແຕິ່ພາຍຫ ຼັງຄະນະຄ້ົນຄວ້າເຮຼັດວຽກຫ າຍປີ 
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ຈຶິ່ງໃຊພ້າສາລາວ ໃນວ ຊາຄະນ ດສາດ, ພດຶຊະຄະນ ດ, 

ເລຂາຄະນ ດ, ຊີວະສາດ ຕົວຢິ່າງ ຄວາມລາວໃຊໃ້ໝິ່: ມູມ, ໄຕ

ມູມ, ພະຫໄຸຕ, ຄ າສຼັບ: ວ ວຼັດທະນາການ, ໂມເລກູນ, ວ ສະວະກ າ, 

ກ າມະວ ທ,ີ ຈລຸະຊີບ, ຈຸລ ນຊີ ແລະ ຈຸລຼັງ ຯລຯ ໄດ້ຮຼັບການ

ຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢິ່ ູເຂດປົດປິ່ອຍ. 

ວ ຊາພູມສາດກ ມີຄ າສຼັບລາວໃໝິ່ຫ າຍຄ າເຊິ່ຼັນ: ລົມລິ່ວງ

ລະດູ, ແຫ ມເກາະ, ທະເລສາບ, ອິ່າງ (ໂລິ່ງ)ນ ້າຂອງ ແລະ 

ອ ິ່ນໆ. ອຼັນພ ເສດໄດ້ມີການຈຼັດພ ມສີແຜນທິ່ກີານປົກຄອງຂອງ

ລາວ ແຜນທິ່ີ 3 ປະເທດລາວ, ຫວຽດນາມ, ກ າປເູຈຍ ແລະ 

ແຜນທິ່ໂີລກເປຼັນພາສາລາວ ຄຼັ້ງທ າອ ດຢິ່ ູເຂດປົດປິ່ອຍ, ປີ 

1969 ທິ່ານທອງລຸນ ສີສຸລ ດ ເປຼັນຜ້ ູເຜີຍແຜິ່ແນະນ າແຜນທິ່ີ

ລາວ ແລະ ແຜນທິ່ໂີລກຄຼັ້ງທ າອ ດ ຢິ່ ູໂຮງຮຽນສ້າງຄູ (ຖ ້າ

ຄວາຍ). 

* ແຕິ່ວິ່າຄວາມຫຍ້ ຸງຍາກໃນການຄ້ົນຄວ້າ ຮຽບຮຽງ 

ແລະ ຈຼັດພ ມພາສາລາວເວລານຼັ້ນ: ພາຫະນະການພ ມ ຍຼັງຫ າ້

ຫ ຼັງ,  ພ ມສີຢິ່ ູລາວບ ິ່ທຼັນມີ ຕ້ອງໄປພ ມຢິ່ ູຫວຽດນາມ ແຕິ່ກ ຫຍ້ ຸງ

ຍາກ, ເຈ້ຍພ ມສິ່ວນຫ າຍເປຼັນເຈ້ຍເຟ ອງ, ນ ້າເມ ກຂຽນ ແມິ່ນ

ນ ້າເມ ກກ ວລອງ ດ້ວຍປາກກາຊຶມ (ບ ິ່ທຼັນມີບ ກ), ກ້ອງຖິ່າຍຮູບ

ສ.ວ
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ບ ິ່ທຼັນມີ, ການພ ມໃຊຈ້ຼັກຕີພ ມ, ໃຊເ້ຈ້ຍໂປເລຍ, ເຈ້ຍກາກບອນ 

ແລະ ຣູຍບຼັງ, ຖ້າຈະພ ມຫ າຍໃຊຈ້ຼັກໂຣນຽວ ໂດຍໃຊມ້ ແກວິ່ງ, 

ການຈົດຈ າບຼັນທຶກບ ິ່ທຼັນມີອຸປະກອນອຼັດສຽງ ຫ    ຟ ມຮູບ. ສະ

ນຼັ້ນ, ເອກະສານຫ າຍອຼັນຮຼັກສາມ້ຽນໄວ້ໃນຖ ້າ, ອາກາດຊິ່ ຸມ, 

ຖ ກໂດກ, ອອກໂໝກ ແລະ ຖ ກໂຕມົດໂຕປວກ ແລະ ໜູ

ທ າລາຍ. ດິ່ຼັງນຼັ້ນ ຈຶິ່ງເສຍຫາຍໄປຫ າຍສະບຼັບ. 

VI. ວຽກງານການສ ກສາກັບຊົນຊາດຊົນເຜົຶ່າ 

ນະໂຍບາຍຊົນຊາດ ຊົນເຜົິ່າ ເປຼັນນະໂຍບາຍ ຍຸດທະສາດ   

ສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍຂອງພຼັກເຮົາ ນະໂຍບາຍໃຫຍິ່ຕ ິ່ຊົນຊາດ 

(ຊົນເຜົິ່າ) ມີການກ ານົດບຼັນຫາພ ້ນຖານດຼັິ່ງນ້ີ: ໜຶິ່ງ: ແມິ່ນປຼັບປຸງ, 

ຮຼັດແໜ້ນຄວາມສາມຼັກຄີທຸກຊາດ ຊົນເຜົິ່າທົິ່ວປະເທດ (ບ ິ່ພຽງ 

ແຕິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ); ສອງ: ເຄົາລົບສ ດສະເໝີພາບຕ ິ່ທຸກໆຊົນ

ຊາດ, ບ ິ່ວິ່ານ້ອຍ ຫ   ໃຫຍິ່, ບ ິ່ມີການຈ າແນກ, ຖ ຕ ິ່າ-ຖ ສູງ, ບ ິ່ໝ ິ່

ນປະໝາດຕ ິ່ກຼັນ; ສາມ: ທຸກໆ ຊົນຊາດຊນົເຜິ່ົາ ມີຈ ດໃຈ 

ເອ ້ອເຟ ້ອ, ຊິ່ວຍເຫ  ອເກ ອ້ກູນເຊ ິ່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນທຸກດ້ານ; ສີິ່: ມີ

ການດ າລົງຊີວ ດແບບເຈ ອຈານ ໃນຊຸມຊົນດຽວກຼັນ, ເຈ ອຈານ 

ດ້ານວຼັດທະນະທ າ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ເຈ ອຈານໃນການສົມລົດ 

ແຕິ່ງງານ; ຫາ້: ພຼັດທະນາເສດຖະກ ດ, ວຼັດທະນະທ າ, ສຼັງຄົມ 
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ໃຫ້ຫຍຼັບມ ິ່ກຼັນເຂົາ້ເທ ິ່ອລະກ້າວ; ຫົກ: ອະນຸລຼັກ ຮຼັກສາ 

ວຼັດທະນະທ າ ຮີດຄອງປະເພນີທີິ່ດີງາມຂອງຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) 

ທຼັງຮຼັບເອົາສ ິ່ງຍອດຍ ິ່ງວຼັດທະນະທ າ ຮີດຄອງປະເພນີທີິ່ເປຼັນສ ິ່ງ 

ຍອດຍ ິ່ງ ລວມຂອງໝົດຊາດ; ເຈຼັດ: ກ ິ່ສ້າງພະນຼັກງານຊົນຊາດ 

(ຊົນເຜິ່ົາ) ຕິ່າງໆ ທຸກໆຂະແໜງການ, ດ້ານການເມ ອງ, 

ເສດຖະກ ດ, ວຼັດທະນະທ າ, ສຼັງຄົມ, ກົດໝາຍ, ຕິ່າງປະເທດຢູິ່

ທຸກລະດຼັບ, ທຸກອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນຕິ່າງໆ; ແປດ: ຢຶດໝຼັ້ນ 

ທຼັດສະນະຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ແມິ່ນອ້າຍນ້ອງໃນ ຄອບຄົວໃຫຍິ່ 

ວົງຄະນະຍາດແຫິ່ງຊາດ, ຕ້ານກົນອຸບາຍແບິ່ງແຍກຄວາມ 

ສາມຼັກຄີປອງດອງ ເປຼັນປຶກແຜິ່ນທີິ່ອ ດທ ກ າລຼັງປ ລະປຼັກ ທີິ່ມີຕ ິ່

ຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ລາວ ຕຼັ້ງແຕິ່ກິ່ອນເຖ ງປຼັດຈຸບຼັນ; ເກົ້າ: 

ສາມຼັກຄີ, ດຶງດູດ ຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ລາວ ທີິ່ດ າລົງຊີວ ດຢູິ່

ຕິ່າງປະເທດ ອວິ່າຍໜາ້ມາສູິ່ປະເທດຊາດ ແຜິ່ນດ ນແມິ່ເກີດ 

ເພ ິ່ອພຼັດທະນາ ແລະ ດ າລົງ ຊີວ ດສຼັນຕ ສຸກ. 

ໂດຍປະຕ ບຼັດນະໂຍບາຍພ ້ນຖານຕ ິ່ຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) 

ດຼັິ່ງກິ່າວ ພາຍໃຕ້ການນ າຂອງສູນກາງພຼັກ ແລະ ສູນກາງແນວ, 

ຄະນະສຶກສາສູນກາງໄດ້ຜຼັນຂະຫຍາຍມະຕ ຂອງສູນກາງ, ການ

ໂອ້ລົມແນະນ າຂອງຜູ້ນ າ ໄດ້ຈຼັດຕຼັ້ງປະຕ ບຼັດ ດ້ວຍຫ າຍຮູບການ 

ໃນດ້ານການສຶກສາ: 
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1. ໄດ້ກ ານົດຈະແຈ້ງເປ້ົາໝາຍນຼັກຮຽນ ນຼັກສຶກສາທຸກຊຼັ້ນ 

ແລະ ສ້າງຄູ ຕ້ອງຖ ບູລ ມະສ ດ ໃຫ້ຊົນຊາດ (ຊນົເຜົິ່າ) ເທົິ່າທີິ່ຈະ

ໃຫ້ຫ າຍຍ ິ່ງຂ້ຶນ. ສະນຼັນ້, ໃນຕົວຈ ງຢູິ່ແຕິ່ລະຊຼັ້ນຮຽນ ຈຶິ່ງມີຊົນ

ຊາດ, ຊົນເຜົິ່າ ຮຽນປົນກຼັນຢູິ່ກຼັບເຜົິ່າລາວ, ມີລະດຼັບຮຽນຄ ກຼັນ 

ຊ ້າບ ິ່ໜ າບາງຄົນຂອງບາງຊົນເຜົິ່າ ຍຼັງຮຽນເກຼັິ່ງກວິ່າ ເຜົິ່າລາວ

ອີກດ້ວຍ. 

2. ຄະນະສຶກສາສູນກາງ, ສົມທົບກຼັບແຕິ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນ ຕຼັ້ງ

ໜ້າຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນສາມຼັນ ໄປສູິ່ເຂດຊົນນະບົດຊົນຊາດ 

ຊົນເຜົິ່າ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານສ ດສອນ ແລະ ຮ ິ່າຮຽນປະຊາສຶກສາໄປ

ເຂດຊົນຊາດ ຊົນເຜົິ່າ ຕົວຢິ່າງ: ຢູິ່ເຂດຕາແສງກະເຊ ງ, ກະຊາວ 

ເຂດພ ເສດ (ເມ ອງວຽງໄຊ) ແຂວງຫົວພຼັນ (ກະເຊ ງ ແມິ່ນບ້ານ

ຕາແສງລາວເທ ງ, ກະຊາວແມິ່ນບ້ານ ຕາແສງລາວສູງ), ເຮຼັດ

ໃຫ້ເດຼັກນ້ອຍຊາວໜຸິ່ມ, ເຍົາວະຊົນຍ ງ-ຊາຍ ຊົນເຜົິ່າຢູິ່

ຊົນນະບົດໄດ້ຮ ິ່າຮຽນສະໄໝສົງຄາມປະຊາຊົນໃນເກນອາຍຸ 

45 ປີລົງມາຂອງຊົນເຜົິ່າຈ ານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ມເີງ ິ່ອນໄຂໄດ້ຮຽນ

ປະຊາສຶກສາ ພ ອິ່ານອອກຂຽນໄດ້, ຜູ້ເປຼັນນາຍບ້ານ, ເປຼັນປະທານ 

ແນວໂຮມບ້ານ ກ ພ ຮູ້ໜຼັງສ ໄດ້ບາງເລຼັກໆນ້ອຍໆ. 
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ນຼັກຮຽນມຼັດທະຍົມຕອນປາຍຊົນເຜົິ່າທີິ່ນາໄກິ່ວຽງໄຊ 

 

3. ສ້າງໂຮງຮຽນຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) 

ເນ ິ່ອງຈາກຊົນຊາດ (ຊນົເຜົິ່າ) ແຕິ່ລະຊົນເຜົິ່າ, ແຕິ່ລະ

ທ້ອງ ຖ ິ່ນ ມີລະດຼັບຫ ຸດໂຕນກຼັນຫ າຍກຼັບເຜົິ່າລາວ ດຼັິ່ງນຼັ້ນ, ສູນ

ກາງຈຶິ່ງ ສ້າງໂຮງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າຊົນເຜົິ່າຂ້ຶນ ຢູິ່ສູນກາງ 

ເຊຼັິ່ນ: ໂຮງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າຢູິ່ຖ ້າແກ້ວ, ຖ້ າເຈຍອິ່ອນ 

ໃນຕົວຈ ງ ແມິ່ນພະນຼັກງານ, ພະລາກອນ ແລະ ລູກຫ ານ 

ປະຊາຊນົ ທີິ່ເປຼັນຄົນຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ມາຮຽນເປຼັນຈ ານວນ
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ຫ ວງຫ າຍກວິ່າ. ໂຮງຮຽນຊາວໜຸິ່ມຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ຢູິ່ບ້ານ

ເມ ອງປົວ ເປຼັນໂຮງຮຽນ ສະເພາະແຕິ່ຊົນເຜົິ່າທີິ່ຍຼັງໜຸິ່ມ, ທິ່ານ 

ຈາເຮ ີ (ຈະເລີນ ເຢຍປ ເຮີ, ຊຼັ້ນປະລ ຍາເອກ, ເປຼັນສາສະດາຈານ 

ກ າມະການສູນກາງ ແຕິ່ສະໄໝທີ  IV, ປະຈຸບຼັນເປຼັນ ລຼັດຖະມົນຕີ 

ສ ານຼັກງານາຍົກ) ກ ໄດ້ຮຽນຢູິ່ໂຮງຮຽນແຫິ່ງນ້ີ ແລະ ຫ າຍໆ 

ທິ່ານ ກ ຢູິ່ໃຕ້ຮົິ່ມຊາຍຄາໂຮງຮຽນຊາວໜຸິ່ມຊນົຊາດ ໄດ້ເຕີບ

ໃຫຍິ່ເປຼັນພະນຼັກງານການນ າ, ພະນຼັກງານຫວົຈຼັກຫ ຼັກແຫ ິ່ງ ຢູິ່

ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ ນຕິ່າງໆ. ທ້າຍຊຸມປີ 60 ຕ ິ່ຊຸມປີ 70 

ແຕິ່ລະແຂວງ ກ ໄດ້ຕຼັ້ງໂຮງຮຽນຊົນເຜົິ່າຢູິ່ແຂວງຂອງຕົນ, ອຼັນ

ເປຼັນກ າລຼັງແຮງ ໃຫ້ລູກຫ ານຊົນຊາດ, ຊົນເຜົິ່າ ເຂົ້າເຖ ງລະບົບ

ການສຶກສາ ຊຼັ້ນກາງ, ຊຼັນ້ສູງໄດ້ຄ ກຼັນທົິ່ວໄປ. 

4. ການປະດ ດແຕິ່ງໜຼັງສ ຂອງບາງຊົນເຜົິ່າ 

ໃນສະໄໝເຂດປົດປິ່ອຍ ຫ າຍຊົນເຜົິ່າ ຈະເຂ້ົາເຖ ງ ພາສາ

ກາງ (ພາສາລາວ) ເພ ິ່ອເຂົ້າໂຮງຮຽນແຕິ່ລະຊຼັ້ນ ກ ຍາກຫ າຍ 

ເປຼັນຕ້ົນຊົນຊາດລາວສູງ (ເຜົິ່າມົ້ງ). ຄະນະສຶກສາ ສູນກາງ ຈຶິ່ງ

ມີແຜນນະໂຍບາຍ ໃຫ້ປະດ ດແຕິ່ງຕົວໜຼັງສ ລາວສູງ (ມົ້ງ), 

ໂດຍມີການແຕິ່ງຕຼັ້ງໜິ່ວຍງານໜຶິ່ງຂ້ຶນ, ຊຶິ່ງແມິ່ນ ທິ່ານ ລ ຝູງ 

ເປຼັນຫົວໜ້າ ປະກອບດ້ວຍພະນຼັກງານຈ ານວນໜຶິ່ງເປຼັນຄະນະ 

ເຊຼັິ່ນ: ທິ່ານ ກອງລຼັງ, ທິ່ານ ຄ າສອນ, ທິ່ານ ຕົງລີ, ທິ່ານ ວ ຊົງ, 
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ທິ່ານ ບົວສີ, ທິ່ານ ບຸນຍາດ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ການປະດ ດແຕິ່ງ ຕົວ

ໜຼັງສ ໄດ້ເບ ້ອງຕ້ົນ ແລະ ໄດ້ນ າໃຊ້ເຂົ້າໃນທຽບພາສາລາວ 

ຊິ່ວຍໃຫ້ຊົນຊາດລາວສູງ (ມົ້ງ) ເຂົ້າສູິ່ພາສາລາວໄດ້. ໃນ

ຂະນະດຽວກຼັນຢູິ່ສະຫະລຼັດອາເມລ ກາ ກ ໄດ້ປະດ ດແຕິ່ງ

ອຼັກສອນ ລາວສູງ ດ້ວຍຕົວໜຼັງສ ລາຕ ນ ເພ ິ່ອເປຼັນເຄ ິ່ອງມ ດຶງ

ດູດ ຊົນຊາດລາວສູງ (ມົ້ງ) ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ.  

ພ້ອມກຼັນນຼັ້ນ ກ ປາກົດມີຕົວໜຼັງສ  (ຕົວອຼັກສອນ) ເຜິ່ົາ

ໄຕດ າ ແລະ ເຜົິ່າລ  ້ ຊຶິ່ງສູນກາງບ ິ່ໄດ້ມີແຜນນະໂຍບາຍ ໃຫ້

ປະດ ດແຕິ່ງ, ດ້ານສອງເຜົິ່າໄຕດ າ ແລະ ເຜົິ່າລ ້ກ ເປຼັນເຜົິ່າລາວ 

ເຂົ້າຫາພາສາກາງໄດ້ດີຢູິ່ແລ້ວ ຂະນະດຽວກຼັນ, ຊົນຊາດອ ິ່ນ 

(ເຜົິ່າອ ິ່ນ) ເຊຼັິ່ນ: ລາວເທ ງ (ກຶມມຸ) ກ ບ ິ່ໄດ້ມີຕົວໜຼັງສ ຂອງຕົນ 

ແຕິ່ເອົາພາສາກາງເປຼັນທາງການ. 

ໂດຍປະຕ ບຼັດຕາມຄ າໂອ້ລົມຂອງ ທິ່ານໄກສອນ ພົມວ  

ຫານ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍິ່ຄຼັ້ງທີ 2 ສຶກສາທົິ່ວປະເທດ (ທົິ່ວເຂດ 

ປົດປິ່ອຍ) ວິ່າ: “ທຸກຊນົຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ຕ້ອງເອົາພາສາລາວ 

ເປຼັນພາສາກາງ ໃຫ້ມລີຼັກສະນະເອກະພາບທົິ່ວປະເທດ. ແຕິ່ 

ຮຼັກສາໄວ້, ສ ບຕ ິ່ນ າໃຊ້ພາສາປາກເວົ້າ ຂອງບຼັນດາຊົນຊາດ 

(ຊົນເຜົິ່າ) ໄວ້ຄ ເກົິ່າ...”. ສະນຼັ້ນໄລຍະມ ິ່ໆຈະປົດປິ່ອຍທົິ່ວ
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ປະເທດ ການນ າໃຊຕົ້ວອຼັກສອນຂອງຊົນຊາດ (ຊົນເຜົິ່າ) ມົ້ງ 

ແລະ ເຜົິ່າອ ິ່ນໆ ຈຶິ່ງຢຸດຕ ລົງ. 

ຜົນສໍາເລັດບາງດ້ານການສ ກສາຊົນເຜົຶ່າ 1968-73 

ໂຮງຮຽນກ ນນອນຊົນເຜົິ່າເພີິ່ມຂຶ້ນ 3 ເທ ິ່ອ: 1968 ມ ີ10 

ໂຮງຮຽນ ຈ ານວນນຼັກຮຽນ 555 ຄົນ, ປີ 1973 ມີໂຮງຮຽນ 29 

ແຫິ່ງ, ນຼັກຮຽນ 1.372 ຄົນ. ນັກຮຽນສາມັນປະຖົມ ແລະ ມັດ 

ທະຍົມ ທີຶ່ຮຽນຢ ຶ່ໂຮງຮຽນສາມັນທົຶ່ວໄປ ສົກຮຽນ 1972-73 ມ ີ: 

84.338 ຄົນ, ລາວເທ ງ  31.380 ຄົນ (ກວມອຼັດຕາ 36,8%) 

ລາວສູງ 1966-73 ໄດ້ລົບລ້າງຄວາມບ ິ່ຮູ້ໜຼັງສ  ລາວເທ ງ ມ ີ13 

ຕາແສງ, ມີ 353 ບ້ານ, ລາວສູງ  ມ ີ3 ຕາແສງ, 89 ບ້ານ . ຕົວ

ແບບທີິ່ໄດ້ຕຼັ້ງໜ້າລົບລ້າງ ຄວາມບ ິ່ຮູ້ ໜຼັງສ : ແຂວງຫົວພຼັນ, ມ ີ

ບ້ານກະຊາວ (ມົ້ງ), ພູເໝ ອດ (ມົ້ງ), ຫົວຄຼັງ (ບ ິ່ນຼັບບ້ານນາເຮ້ຍ, 

ນາຄາວ, ບ້ານເປີມທີິ່ສ າເລຼັດກິ່ອນ)... ຕາແສງໜອງປີງ 

(ແຂວງຄ າມິ່ວນ), ບ້ານເພຍເກົິ່າ (ອຸດົມໄຊ), ຕາແສງສຼັນກາງ 

(ຫ ວງພະບາງ), ນ າ້ຈະໂລະ (ສະຫວຼັນນະເຂດ) ແລະ ຫ າຍໆ

ບ້ານ, ຕາແສງອ ິ່ນໆ. 

ພະນຼັກງານຊົນເຜົິ່າທີິ່ເປຼັນການນ າ, ເປຼັນຫົວຈຼັກຫ ຼັກແຫ ິ່ງ 

ຈາກສຶກສາ ທິ່ານວົງເພຼັດ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ, ທິ່ານບຸນເຮ ອງ ດວງ

ພະຈຼັນ, ທິ່ານສ ນໄຊ ແກ້ວມະນີວົງ,  ສົມພອນ ຂະຫຍອງເອກ, 
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ພຼັນ ຈຼັນທະລາດ (ຕາຍແລ້ວ), ບຸນຈີນ ແກ້ວມະນີ, ຄ າໃບ ດ າ

ລຼັດ, ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ, ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮ,ີ ຕົງເຢີທ , 

ກອງລຼັງ, ຄ າສອນ,  ນາງສີມົວ, ຕົງລີ, ວ ຊົງ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

 

VII. ການຈັດຕັ້ງຊ້ີນໍາວຽກງານສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍ 

 

      

1. ຢ ຶ່ຂ້ັນສ ນກາງ 

ພາຍຫ ຼັງລຼັດຖະບານລາວເອກະລາດ ຖ ກແຕກຍ້ອນ ການ

ຮຸກຮານ, ບຼັນດາຜູ້ນ າ ໄດ້ນ າພາປະຊາຊົນຕ ິ່ສູ້ ຮອດຊຸມປີ 40 

ທົິ່ວປະເທດມີເຂດຕ ິ່ຕ້ານ ຂອງກ າລຼັງປະຕ ວຼັດ ເພ ິ່ອຕ້ານຝຣຼັິ່ງ

ຮຸກຮານຄຼັ້ງທີ 2, ໂດຍຕອບສະໜອງກຼັບສະພາບການໃໝິ່, 
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ຄະນະພຼັກແຄວ້ນລາວ, ເຊ ິ່ງແມິ່ນ ພາກສິ່ວນໜຶິ່ງ ຂອງພຼັກ

ກອມມູນ ດອ ນດູຈີນ, ຮອດວຼັນທີ 13-15/8/1950 ໄດ້ຮຽກໂຮມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍິ່ຜ້ ູແທນປະຊາຊົນລາວ ທິ່ົວປະເທດຂ້ຶນ ຢິ່ ູເຂດ

ທິ່ໝີຼັ້ນຂອງການປະຕ ວຼັດອ ນດູຈີນ ເພ ິ່ອສ້າງຕຼັ້ງແນວໂຮມອ ດ

ສະລະ ແລະ ລຼັດຖະບານລາວຕ ິ່ຕ້ານ. ກອງປະຊຸມໃຫຍິ່ຄຼັ້ງນ້ີ 

ໄດ້ກ ານົດແນວທາງຍຸດທະສາດ ເອີ້ນວິ່າ: ໂຄງການ ການເມ ອງ 

12 ຂ້  ໃນນ້ີີໂຄງການທີ 8 ໄດ້ລະບຸໄວ:້ ລົບລ້າງຄວາມບ ິ່ຮ ູ້ໜຼັງສ , 

ຂະຫຍາຍການສຶກສາ ວຼັດທະນະທ າແຫິ່ງຊາດ, ອຼັນນ້ີຖ ເປຼັນ

ແນວທາງຂອງພຼັກຄຼັ້ງທ າອ ດ ຕ ິ່ວຽກງານສຶກສາ ໃນທິ່າມກາງທິ່ີ

ປະເທດຊາດ ພວມຢິ່ ູໃນສົງຄາມຮຸກຮານຂອງຈຼັກກະພຼັດລິ່າເມ ອງ

ຂ້ຶນແບບເກິ່ົາ ແລະ ໃໝິ່. 

ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນຊີນ້ າ: ກອງປະຊຸມໃຫຍິ່ແນວ

ໂຮມລາວອ ດສະລະ ໄດ້ເລ ອກຕຼັ້ງຄະນະກ າມະການສູນກາງ

ແນວໂຮມ ໂດຍແມິ່ນສະເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ເປຼັນປະທານ. 

ພ້ອມກຼັນນຼັ້ນ, ກ ໄດ້ແຕິ່ງຕຼັ້ງຄະນະລຼັດຖະບານລາວຕ ິ່ຕ້ານ 

ປະກອບມີ 5 ທິ່ານ: ສະເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ເປຼັນລຼັດຖະມະຫາ

ເສນາ (ນາຍົກ), ທິ່ານໄກສອນ ພົມວ ຫານ ເປຼັນລຼັດຖະເສນາ 

(ລຼັດຖະມົນຕີ) ປ້ອງກຼັນຊາດ, ທິ່ານໜູຮຼັກ ພູມສະຫວຼັນ ລຼັດຖະ

ເສນາ (ລຼັດຖະມົນຕີ) ເສດຖະກ ດ, ທິ່ານພູມ ີ ວົງວ ຈ ດ ລຼັດຖະ
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ເສນາ (ລຼັດຖະມົນຕີ) ພາຍໃນ, ທິ່ານເຈົາ້ສຸກ ວົງສຼັກ ລຼັດຖະ

ເສນາ (ລຼັດຖະມົນຕີ) ສຶກສາທ ການ, ວຼັດທະນະທ າ, ຂິ່າວສານ 

ແລະ ໂຄສະນາ. 

ຕ້ົນຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດທີ xx) ທິ່ານເຈົາ້ສຸກວົງສຼັກ ຍຼັງ

ສ ບຕ ິ່ເປຼັນຫົວໜ້າສຶກສາ ແລະ ມີຄະນະຈ ານວນໜຶິ່ງ, ສູນກາງ

ພຼັກ ແລະ ແນວລາວຮຼັກຊາດ ໄດ້ຈຼັດແບິ່ງກິ່ ຸມວຽກຄ ນໃໝິ່. ໃນ

ກິ່ ຸມ ໂຄສະນາອົບຮົມສຶກສາ ຂຽນຫຍ້ ວິ່າ ຄອສ ໂດຍແມິ່ນ 

ທິ່ານ ພມູ ີວົງວ ຈ ດ ກ າມະການປະຈ າສູນກາງເປຼັນຜ້ ູຊີນ້ າ ຕຼັ້ງຢູິ່

ເຂດພູແຄ ເມ ອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພຼັນ. ຕ ິ່ມາແຍກສຶກສາອອກ

ຈາກກິ່ ຸມ ແລ້ວເອົາວຽກງານວຼັດທະນະທ າມາຢິ່ ູໃນກິ່ ຸມ ເອີ້ນວິ່າ: 

ໂຄສະນາອົບຮົມວຼັດທະນະທ າ ຂຽນຫຍ້ ວິ່າ: ຄອວ. ໃນ

ຫ້ອງການ ຫ    ເອີ້ນວິ່າ: ພະແນກສຶກສາສູນກາງ ກ ຢິ່ ູພູແຄ. ຕ ິ່ມາ

ຮອດທ້າຍຊຸມປີ 60 ໄດ້ຍ້າຍໄປຢິ່ ູນາຄາວ ກຼັບເຂດຖ ້າຄວາຍ ທິ່ີ

ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຕຼັ້ງຢິ່ ູແລ້ວ.  ຜ້ ູຊີນ້ າຍຼັງແມິ່ນ ທິ່ານພູມີ ວົງວ ຈ ດ 

ແຕິ່ຊີນ້ າໂດຍກົງ ຢິ່ ູນາຄາວມີ: ທິ່ານອຸດຕະມະ ຈຸລາມະນີ, ທິ່ານ

ວ ຊຽນ ບຸນຮຼັກສາ, ທິ່ານບົວແພງ ບຸນສຸລ ນ (ທິ່ານພຽງ ສີສຸລາດ 

(ຈາກນຼັ້ນ ທິ່ານພຽງ ສີສຸລາດ ໄປຢິ່ ູຊຽງຂວາງ), ທິ່ານມະຫາ

ພະມອນ (ໄລຍະສຼັ້ນໆ). ຕ ິ່ມາ ທິ່ານອຸດຕະມະ ຈຸລາມະນີ ກ 
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ກຼັບຄ ນໄປເປຼັນຄະນະ ຄອວ ຢິ່ ູພູແຄ ໃນທ້າຍປີ 1969, ໃນປີດຽວ

ກຼັນ ທິ່ານ ບຸນຄ ້າ ຈະເລີນສຸກ ກ ເປຼັນຄະນະສຶກສາສູນກາງ. 
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2. ຢຶ່  ຂ້ັນທ້ອງຖຶ່່ິນ 

ຕ້ົນຊຸມປີ 60 ຫາກ ປົດປິ່ອຍໃໝິ່ ວຽກງານສຶກສາ ເຄີຍ

ລວມກຼັບວຽກງານວຼັດທະນະທ າ ແລະ ການໂຄສະນາດ້ວຍ

ປາກຢິ່ ູຂຼັ້ນບ້ານ, ຂຼັ້ນຕາແສງ ປຼັນພຽງໜິ່ວຍງານສ ລະປະ

ວຼັນນະຄະດີ ໂຮງຮຽນເທິ່ົານຼັ້ນ, ຢິ່ ູຂຼັ້ນເມ ອງກ ບ ິ່ທຼັນກາຍເປຼັນ   

ຫ້ອງການທິ່ເີປຼັນຕົນເປຼັນໂຕເທ ິ່ອ, ມີແຕິ່ເອີ້ນວິ່າ ຜ້ ູຮຼັບຜ ດຊອບ

ສຶກສາເທິ່ົານຼັ້ນ. ຂຼັ້ນແຂວງຈຶິ່ງມີພະແນກສຶກສາແຂວງ ແລະ ມີ

ຫົວໜ້າພະແນກ. ບາງແຂວງກ ໄດ້ຄ ານຶງເຖ ງຄວາມສ າຄຼັນ ຂອງ

ວຽກງານສຶກສາ ຈຶິ່ງເອົາຄະນະກ າມະການຄະນະພຼັກແຂວງ ເປຼັນ

ຫົວໜ້າສຶກສາ ແລະ ຢິ່າງໜ້ອຍແຕິ່ງຕຼັ້ງໃຫ້ ຄະນະກ າມະການ

ແນວແຂວງ ເປຼັນຫົວໜ້າສຶກສາ ແຕິ່ວິ່າບາງແຂວງຍ້ອນຂາດ

ເຂີນພະນຼັກງານ ຈຶິ່ງເອົາຜ້ ູອາວຸໂສ, ຜ້ ູມີຄວາມຮ ູ້ດ້ານສາສະໜາ

ພຸດ, ຄວາມຮ ູ້ດ້ານວຼັດທະນະທ າ ຫ    ເຄີຍເປຼັນຄູເກິ່ົາ ເປຼັນຫົວ  

ໜ້າ, ເປຼັນຮອງຄະນະສຶກສາແຂວງ  ແລະ ເມ ອງ.  

ຈົນຮອດກາງ ແລະ ທ້າຍຊຸມປີ 1960 ມີນຼັກຮຽນຄູ

ປະຖົມ ແລະ ນຼັກຮຽນຄູມຼັດທະຍົມສ າເລຼັດຕາມຫ ຼັກສູດການ

ຮຽນ, ບວກກຼັບແຕິ່ລະແຂວງໄດ້ມີການປຼັບປຸງການຈຼັດຕຼັ້ງ, ສະ

ນຼັ້ນ ຜູ້ເປຼັນຫົວໜ້າສຶກສາແຂວງ, ຫົວໜ້າສຶກສາເມຶ ອງ ຈຶິ່ງແມິ່ນ

ຜູ້ມີອາຊີບຄູ ຮູ້ຈຼັກວຽກງານສຶກສາ, ຮູຈ້ຼັກການນ າພາໂຮງຮຽນ 
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ແລະ ວຽກອ ິ່ນໆຂອງລະບົບການສຶກສາ. ຕົວຢິ່າງ: ແຂວງ

ຫົວພຼັນ ຫົວໜາ້ສຶກສາແຂວງຜູ້ທ າອ ດພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍແມິ່ນ 

ທິ່ານຄູອີງ ຮຼັກນຸດ (ຄົນບ້ານຮຼັບ ເມ ອງຊຽງຄ ້, ເຄີຍເປຼັນຄູສອນ

ຢູິ່ໝວດໂຮງຮຽນຊຽງຄ ້, ພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍຈຶິ່ງຂ້ຶນໄປຢູິ່ແຂວງ) 

ຮິ່ ຸນຕ ິ່ມາກ ມີຫ າຍທິ່ານ: ທິ່ານຄ າເພຼັງ ວຼັງຫານ, ທິ່ານອຸດົມ, 

ທິ່ານອ ນແກ້ວ ວຽງວ ໄຊ ແລະ ອ ິ່ນໆ . ແຂວງຂຽງຂວາງ ຫົວໜາ້

ສຶກສາແຂວງປົດປິ່ອຍທ າອ ດແມິ່ນ ທິ່ານພຽງ ສີສຸລາດ ພາຍຫ ຼັງ

ຈົບການສຶກສາຈາກຫວຽດນາມ ມາຢູິ່ຊ າເໜ ອໄລຍະໜຶິ່ງແລ້ວ 

ຈຶິ່ງຍ້າຍມໄປຢູິ່ຊຽງຂວາງ, ທິ່ານສົມທອງ ມຼັງໜ ິ່ເມກ ແລະ ຜູ້

ອ ິ່ນໆຕ ິ່ມາ. ແຂວງຜ້ົງ ສາລີ ແມິ່ນທິ່ານຄ າຕຼັນ, ແຂວງຫ ວງນ ້າ

ທາ ແມິ່ນທິ່ານວ ໄລທອງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແມິ່ນທິ່ານຄູຄ າມິ່ານ, 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແມິ່ນທິ່ານວົງເພຼັດ ໄຊເກີຢາຈົງຕົວ, ແຂວງ

ສະຫະ 90 (ປຼັດຈບຸຼັນແມິ່ນບ ລ ຄ າໄຊ) ແມິ່ນທິ່ານອ ນປົງ ໄຄ້ຍະ

ວົງ, ແຂວງຄ າມິ່ວນ ແມິ່ນທິ່ານອາຈານລົບ, ແຂວງສະຫວຼັນນະ

ເຂດ ແມິ່ນທິ່ານ ທອງເວີນ (ຕາມຫ ຼັງມາພວກປຸ້ນຫ ອນຍ ງຖ ກ

ເສຍສະລະ), ແຂວງສາລະວຼັນ ແມິ່ນ: ທິ່ານເກ ິ່ງ, ແຂວງຕາເວຼັນ

ອອກເຊກອງແມິ່ນທິ່ານ ຢອນ, ແຂວງອຼັດຕະປ  ແມິ່ນທິ່ານຄ າ

ປ້ອງ, ແຂວງຈ າປາສຼັກ ແມິ່ນທິ່ານບົວໄລ, ໝາຍຄວາມວິ່າ ບາງ

ແຂວງປົດປິ່ອຍກ ເອົາພະນຼັກງານທີິ່ມີລະດຼັບວຼັດທະນະທ າເປຼັນ
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ຫົວໜ້າ ຈົນກວິ່ານຼັກຮຽນຄູຈົບແລ້ວ ກຼັບຄ ນ ຈຶິ່ງແຕິ່ງຕຼັ້ງເປຼັນ

ທາງການ.  

ການຊີນ້ າຂອງພຼັກ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງປະຕ ວຼັດ 

ບ ິ່ພຽງແຕິ່ການຈຼັດຕຼັ້ງໂຄງປະກອບ ແລະ ຈຼັດວາງບຸກຄະລາ

ກອນການນ າຕ ິ່ວຽກງານສຶກສາເທົິ່ານຼັ້ນ, ແຕິ່ຍຼັງສະແດງອອກ

ການໃກ້ຊ ດຕ ດພຼັນ, ພົບປະຢ້ຽມຢາມຂອງບຼັນດາທິ່ານຜູ້ນ າ

ຂອງສູນກາງພຼັກ, ແນວລາວຮຼັກຊາດ ແລະ ພະນຼັງານການນ າ

ແຕິ່ລະທ້ອງຖ ິ່ນອີກດ້ວຍ. ທິ່ານເລຂາການທ ການໃຫຍິ່ ໄກສອນ 

ພົມວ ຫານ, ປະທານ ສຸພານຸວົງ, ທິ່ານພູມີວົງວ ຈ ດ, ທິ່ານຄ າໄຕ 

ສີພຼັນດອນ, ທິ່ານສີທົນ ກົມມະດ າ, ທິ່ານໄຟດິ່າງ ລ ເບລຍຢາວ 

ແລະ ທິ່ານ ອ ິ່ນໆ ເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ໂຮງຮຽນ

ນ້ອງນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນຊົນເຜົິ່າ ຫ   ບ ິ່ດຼັິ່ງນຼັ້ນ, ພວກເພ ິ່ນກ ໃຫ້

ຄະນະສຶກສາສູນກາງ, ຄະນະອ ານວຍການໂຮງຮຽນລາຍງານ

ສິ່ອງແສງສະພາບຕິ່າງໆໃຫ້ສູນກາງ.  

ໂອກາດສະເຫ ີມສະຫ ອງການປະຕ ວຼັດຄົບຮອບ 20 ປີ  

(1945-1965) ສະເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ, ທິ່ານສີທົນ ກົມມະດ າ, 

ທິ່ານໄຟດິ່າງ ລ ເບລຍຢາວ         ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສ້າງຄູ   

ນາຄາວ, ຄຼັ້ງນຼັ້ນ ພວກເພ ິ່ນຕ້ອງໄປນອນ 1 ຄ ນຢູິ່ນາຄາວ (ຈຼັດ

ໃຫ້ພວກເພ ິ່ນນອນຢູິ່ຕຽງທີິ່ຈຼັດໄວ້ໃນຖ ້າໃຫຍິ່). ຕ ິ່ນເຊົ້າມາ ສະ
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ເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ (ຝົນເດ ອນ 10 ຢູິ່ຊ າເໜ ອ ຍຼັງເປຼັນຫິ່າໃຫຍິ່

ຫິ່ານ້ອຍ) ເພ ິ່ນອອກແອບກາຍບ ລ ຫານ ຢູິ່ປາກຖ ້າ. ສິ່ວນທິ່ານ

ສີທົນກົມມະດ າ ແລະ ທິ່ານໄຟດິ່າງ ລ ເບລຍຢາວ ກ ແອບກາຍ, 

ໄດ້ຍ ນສຽງຂອກ, ສຽງໂປງໂຕຄວາຍ (ຂອກ ແລະ ໂປງແມິ່ນ

ອຸປະກອນ ເຮຼັດດ້ວຍໄມ້ຫ້ອຍໃສິ່ຄ ໂຕຄວາຍ) ດຼັິ່ງກຼັອກໆ, ໂປງ

ເປງໆຢູິ່ນອກຖ ້າຫາກ ນຫຍ້າ ແຄມຮົ້ວໄຮິ່ມຼັນຕ້ົນ ສອງເຖ້ົາ (ລຸງ

ສີທົນ ແລະ ລຸງໄຟດິ່າງ) ຢອກກຼັນ ແລະ ທວາຍກຼັນ. ລຸງໄຟດິ່າງ

ຖາມລຸງສີທົນວິ່າ: “ນ້ີ! ນ້ີ! ສີທົນໂຕ ລອງເວົ້າເບ ິ່ງວິ່າ ເປຼັນຫຍຼັງ

ໂຕຄວາຍຈຶິ່ງຫ້ອຍຂອກຫ້ອຍໂປງ?” ລຸງສີທົນຫົວສຽງໃຫຍິ່ຮາ

ຮະໆ ແລ້ວຕອບວິ່າ: “ຮວ້າຍ! ກ ເພ ິ່ອສຼັນຍານໃຫ້ເຈົາ້ຂອງຮູ້ຈຼັກ

ວິ່າຢູິ່ໃສ”. ລຸງໄຟດິ່າງຫົວແຮະໆ ສຽງນ້ອຍແລ້ວເວົ້າວິ່າ ຜ ດ

ແລ້ວຕອບບ ິ່ຖ ກ ໃຫ້ຄະແນນສອງໂທຍ (ໂທຍແມິ່ນຄວາມ

ຫວຽດນາມ, ແຕິ່ຄົນຊ າເໜ ອມຼັກໃຊ້, ຄົນຕິ່າງແຂວງທີິ່ດ າລົງ

ຊີວ ດຢູິ່ຊ າເໝ ອກ ຊ ນເຄີຍກຼັບຄ າສຼັບນ້ີ). ລຸງໄຟດິ່າງຕອບແກ້ຄ ນ 

“ໂຕຄວາຍ ເປຼັນຜູ້ຂ້ີລຼັກ ເຂົ້າໄຮິ່ ເຂົ້າສວນຜູ້ຄົນ. ດຼັິ່ງນຼັ້ນ ຜູ້ຄົນ

ຈຶິ່ງໃສິ່ໂທດມຼັນ, ເອົາຂອກເອົາໂປງຫ້ອຍໃສິ່ຄ …” ແລ້ວສອງ

ເຖົ້າພາກຼັນຫົວແອຼັກໆ ກາກໆ… ພວກຂ້ອຍເປຼັນໜິ່ວຍປ້ອງກຼັນ

ຢ ນຍາມຢູິ່ຫິ່າງໆ ກ ຍ ນໄດ້ສອງເຖ້ົາເວົ້າຢອກກຼັນກ ຢາກຫົວຄ 

ກຼັນ. ຢາກເວົາ້ໃຫ ້ ເຫຼັນວິ່າ ເຖ ງວິ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕິ່ກ ຮຼັກ
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ຊີວ ດເບີກບານມິ່ວນຊ ິ່ນ ເວົ້ານົວຫົວມິ່ວນນ າກຼັນ. ເຊົາ້ມ ້ນຼັ້ນ, 

ຈຼັດງານມ ດຕ ງໃຫຍິ່ຢູິ່ຖ ້າຄວາຍ, ສະເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງກິ່າວຄ າ 

ປາຖະກະຖາໂອກາດ 20 ປີແຫິ່ງການປະຕ ວຼັດ (12/10/1945) 

ຢິ່າງຈະແຈ້ງ ໂດດເດຼັິ່ນທີິ່ສຸດ. ສ ິ່ງທີິ່ປະທຼັບໃຈທີິ່ສຸດເພ ິ່ນໄດ້ຍົກ

ຂ້ຶນ 2 ບຼັນຫາ ໜ ຶ່ງ: ບຼັນ້ຮົບທິ່າແຂກທີິ່ເພ ິ່ນເປຼັນຜູ້ບຼັນຊາ, ເພ ິ່ນ

ເອງຖ ກບາດເຈຼັບສາຫຼັດ. ສອງ: ແມິ່ນເພ ິ່ນເວົ້າເຖ ງກ ລະນີເພ ິ່ນ 

ແລະ ຜູ້ນ າ ຫ າຍທິ່ານຖ ກຄຸກໂພນເຄຼັງ ແລະ ໂຕນອອກຈາກ

ຄຸກຢິ່າງມີໄຊ. ໃຜໆ ກ ສະອ ້ນໃຈ, ຈ ານວນໜຶິ່ງກ ເຊຼັດນ ້າຕາ. 

ສິ່ວນທິ່ານພູມີ ວົງວ ຈ ດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫ າຍຄຼັ້ງ, 

ຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ທິ່ານສະນ ດ ສ ດທ 

ຈຼັກ ໄປຂ້ຶນຫ້ອງ ບຼັນຍາຍເອກະສານແກິ່ຄູອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນ

ຄູ. ທິ່ານສະໜຼັິ່ນ ສຸດທ ຈຼັກ ຫົວໜ້າ ຄອວ ມາເລົິ່າສະພາບການ

ພາຍໃນ ແລະ ຕິ່າງປະເທດ ຢູິ່ສ້າງຄູຖ ້າຄວາຍຫ າຍເທ ິ່ອ, ຖ ວິ່າ

ເປຼັນນຼັກປາຖະກະຖາທີິ່ດີເດຼັິ່ນ ແລະ ຈຼັບອົກຈຼັບໃຈ. ເພ ິ່ນເຄີຍ

ສະເໜີວິ່າ: “ຈະເວົາ້ສະພາບການສູິ່ຟຼັງພ ຫອມປາກຫອມຄ ”, ແຕິ່ລະ 

ຄຼັ້ງຄູອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນຄູເຄີຍຖາມ: ສະພາບການ ພົວພຼັນ 

ໂຊວຽດ ແລະ ຈີນ ເພາະວິ່າ ຢູິ່ຈີນມີການປະຕ ວຼັດ ດ້ານ

ວຼັດທະນະທ າ ແຕິ່ປີ 1966-1976 ແຕິ່ວິ່າຄວາມຂຼັດແຍິ່ງ ໂຊ

ວຽດ-ຈີນ ມມີາແຕິ່ປີ 1960 ເປຼັນຕ້ົນມາ. ທິ່ານສະນຼັິ່ນ ສຸດທ ຈຼັກ 
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ເພ ິ່ນໄດ້ຮຼັບຄວາມຈະໄປຄ້ົນຄວ້າຕາມຫ ຼັງຈະມາຕອບໃຫ້ຟຼັງ. 

ຫ ຼັງຈາກນຼັ້ນປະມານ 1 ເດ ອນ ກວິ່າ ທິ່ານສະໜຼັິ່ນ ສຸດທ ຈຼັກ ກຼັບ

ຄ ນມາປາຖະກະຖາທີິ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູນາຄາວອີກ ຕາມການ

ເຊ ິ່ອເຊີນຈາກພະແນກສຶກສາສູນກາງ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ

ປະຖົມ, ມຼັດທະຍົມ ແລະ ບ າລຸງຄູມຼັດທະຍົມເພ ິ່ນກ ເວົ້າອີກ: 

“ເລົິ່າສະພາບພ ຫອມປາກຫອມຄ ” ຄຼັ້ງນ້ີເພ ິ່ນໄດ້ເວົ້າເຖ ງການ

ພົວພຼັນໂຊວຽດ-ຈີນຢິ່າງເປຼັນລະບົບຈາກປະຫວຼັດສາດ, ທຼັດສະນະ 

ຂອງຜູ້ນ າສູງສຸດ ຂອງແຕິ່ລະປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ສະໄໝ

ສະຕາລ ນ ກຼັບມາວເຈຕຸີງ ແມິ່ນຖ ກຕ້ອງກຼັນ, ສະໄໝຊຸມປີ 30 

ນາຍທະຫານ ແລະ ພະນຼັກງານຂອງຈີນ ໄປຮຽນໄປທຼັດສະນະ

ສຶກສາ ຢູິ່ໂຊວຽດເຊຼັິ່ນ: ເຕ້ີງສຽວຜ ງ, ເນຍຫົງເຈ ນ ແລະ ອ ິ່ນ  ໆນຼັບ

ເປຼັນພຼັນ, ສະໄໝ ສົງຄາມໂລກຄຼັ້ງທີ II ໂຊວຽດ ກ ຊິ່ວຍສົມທົບ

ກຼັບກອງທຼັບແດງຈີນ ປົດປິ່ອຍເຂດແມນຈູລີ (ຕາເວຼັນອອກ      

ສິ່ຽງເໜ ອ) ຂອງຈີນກວມເອົາ ແຂວງໄຫຫ ົງຈຽງ, ຫ ຽວໜ ງ, ຈຫີ  ງ 

ດຼັບສູນກອງທຼັບກວາງຕຸງ 1 ລ້ານ ຄົນ ຂອງຍີິ່ປຸິ່ນ ໄດ້ຮຼັບໄຊຊະນະ. 

ພາຍຫ ຼັງສະຕາລ ນເຖ ງແກິ່ອະສຼັນຍະກ າ, ນີກ ຕາ ຄຣູສົບ ຂ້ຶນ

ແທນ ຜູ້ນ າທຼັງສອງເລີິ່ມ ແຕກຕິ່າງກຼັນດ້ານທຼັດສະນະ, ໂດຍ

ສະເພາະກອງປະຊຸມພາຍໃນ ສະເພາະປະເທດສຼັງຄົມນ ຍົມ 

1957 ເພ ິ່ອກະກຽມກອງປະຊຸມສາກົນ ເລີິ່ມແຕກແຫງ ເປຼັນ
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ສອງຝິ່າຍ. ປີ 1960  ກອງປະຊຸມ 80 ກວິ່າພຼັກຄອມມູນ ດ-

ກ າມະກອນສາກົນ ທີິ່ມົດສະກູ ສະແດງອອກຈະແຈ້ງການຂຼັດ

ແຍິ່ງກຼັນ, ກາຍເປຼັນສົງຄາມທ ດສະດີ, ສົງຄາມນ ້າລາຍ, ໂຈມຕີ

ກຼັນຕະຫ ອດເປຼັນສົງຄາມລູກປ ນ ຢູິ່ຕາມຝຼັິ່ງແມິ່ນ ້າອາມົວ

ດາເຣຍ ຊາຍແດນໂຊວຽດ-ຈີນ ເບ ້ອງຕາເວຼັນອອກໄກ ເຮຼັດ

ໃຫ້ການຊິ່ວຍເຫ  ອ ຮິ່ວມມ ຫ າຍໂຄງການຢຸດສະງຼັກ, ໂດຍ

ສະເພາະໂຄງການຊິ່ວຍເຫ  ອຂອງໂຊວຽດໃນການຜະລ ດລະເບີດ ນ ວ

ເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟກ ຖ ກຢຸດຈຶ້ງ. 

 ແຕິ່ຈຸດທີິ່ພວມສົນໃຈຈາກຫ າຍຄົນ ເພ ິ່ນບ ິ່ທຼັນເວົ້າເຖ ງ 

ແມິ່ນຫຍຼັງ? ສອງປະເທດນ້ີແມິ່ໃຜແທ້ ເປຼັນສຼັງຄົມນ ຍົມ? ການ

ປະຕ ວຼັດລາວຈະອີງໃສິ່ໃຜ? ທິ່ານສະໜິ່ຼັນ ສຸດທ ຈຼັກ ດ້ວຍນ ດ

ໄສ ຍ ້ມແຍ້ມ, ສຸຂຸມ, ສຽງເວົ້າສາລະວຼັນ, ໜ້າຜາກສູງ, ມີ

ຄວາມເວົ້າແຈິ່ມແຈ້ງແຕິ່ລະບຼັນຫາ ຕອບວິ່າ: ໜ ຶ່ງ:  ເຖ ງວິ່າ 

ປະເທດສຼັງຄົມນ ຍົມໃຫຍິ່ອ້າຍນ້ອງ ຈະມີຄວາມຂຼັດແຍິ່ງກຼັນ, 

ແຕິ່ບ ິ່ມີໃຜປະການປະຕ ວຼັດລາວ ໃຜກ ຕ້ອງຊິ່ວຍເຫ  ອການ

ປະຕ ວຼັດລາວ. ສອງ: ການປະຕ ວຼັດລາວຕ້ອງເປຼັນເອກະລາດ, 

ເປຼັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ເພ ິ່ງພາອາໄສບຼັນດາປະເທດສຼັງຄົມ

ນ ຍົມ, ເພ ິ່ອນມ ດໃນໂລກຊິ່ວຍເຫ  ອ, ເປຼັນຕ້ົນແມິ່ນ ຫວຽດນາມ, 

ຈີນ, ໂຊວຽດ, ປະເທດສຼັງຄົມນ ຍົມອ ິ່ນໆ, ຂະບວນການ
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ກ າມະກອນ, ຂະບວນການປະຊາທ ປະໄຕ, ຂະບວນການ

ສຼັນຕ ພາບ, ປະຊາຊົນທີິ່ຮຼັກຫອມສຼັນຕ ພາບໃນໂລກ ນຼັບທຼັງ

ປະຊາຊົນອາເມລ ກາທີິ່ຮຼັກສຼັນຕ ພາບ. ສາມ: ໂຊວຽດ ແລະ ຈີນ

ແມິ່ນໃຜເປຼັນປະເທດສຼັງຄົມນ ຍົມ, ໃຜບ ິ່ແມິ່ນສຼັງຄົມນ ຍົມ, 

ເມ ິ່ອໃດການປະຕ ວຼັດລາວໄດ້ຮຼັບໄຊຊະນະສົມບູນ, ປົດປິ່ອຍທົິ່ວ

ປະເທດ ເມ ິ່ອນຼັ້ນ ຈະຕອບໄດ້ເອງວິ່າ: ແມິ່ນໃຜເປຼັນສຼັງຄົມ

ນ ຍົມ. ເພ ິ່ນທຼັງເວົ້າທຼັງຫວົຮະໆ. ໃນໄລຍະນ້ີ ບຼັ້ນຮົບກູ້ກຽດ, ບຼັ້ນ

ຮົບຕິ່າງໆຢູິ່ລາວພວມດຸເດ ອດທີິ່ສຸດ, ແຕິ່ຟຼັງເພ ິ່ນປຸກລະດົມໃຜໆກ 

ເບີກບານ ເຊ ິ່ອໝຼັນ້ຕ ິ່ໄຊຊະນະຂອງການປະຕ ວຼັດລາວໃນ

ອະນາຄົດ. 

 

VIII. ການຊຶ່ວຍເຫ ຼືອຈາກຕຶ່າງປະເທດຕໍຶ່ວຽກງານສ ກສາ 

ເຂດປົດປຶ່ອຍ  

      ໃນສະໄໝນຼັ້ນບ ິ່ທຼັນສາມາດເວົ້າວິ່າ ການຮິ່ວມມ ໄດ້ເທ ິ່ອ. 

ເພາະວິ່າ ຕ້ົນຕ ແມິ່ນການຊິ່ວຍເຫ  ອສະໜຼັບສະໜູນຈາກຕິ່າງ 

ປະເທດ ໄລຍະຕ ິ່ມາ ພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍປະເທດສົມບູນ, ຈຶິ່ງ 

ສາມາດເວົ້າວິ່າ ການຮິ່ວມມ ສາກົນ, ຮິ່ວມມ ກຼັບຕິ່າງປະເທດ 

ຕ ິ່ມໃສິ່. 
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      1. ສະພາບການລວມ 

 ໃນໄລຍະການປະຕ ວຼັດລາວພວມຕ ິ່ສູ້ຕ້ານຈຼັກກະພຼັດຜູ້

ຮຸກຮານ, ລະບົບສຼັງຄົມນ ຍົມຍຼັງເປຼັນປຶກແຜິ່ນ ມີການສະໜຼັບ 

ສະໜູນຂະບວນການຕ ິ່ສູ້ເພ ິ່ອເອກະລາດແຫິ່ງຊາດ ແລະ ເພ ິ່ອ

ສຼັນຕ ພາບ. 

ແຕິ່ຂ ້ຫຍຸ້ງຍາກກະທົບໂດຍກົງຕ ິ່ການປະຕ ວຼັດລາວແມິ່ນ: 

ຫວຽດນາມຖ ກຈຼັກກະພຼັດຮຸກຮານຢູິ່ພາກໃຕ້, ສິ່ວນພາກເໜ ອຖ ກ 

ສົງຄາມທ າລາຍທາງອາກາດຂອງຈຼັກກະພຼັດ. ສະນຼັ້ນ,  ຫວຽດນາມ 

ຕ້ອງສຸມໃສິ່ພາລະກ ດປົກປຼັກຮຼັກສາພາກເໜ ອ ສຼັງຄົມນ ຍົມ, ປົດ

ປິ່ອຍພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ, ຊິ່ວຍເຫ  ອລາວ ແລະ ກ າປູເຈຍ. 

ສິ່ວນຈີນພວມຫຍຸ້ງຍາກພາຍໃນ ຍ້ອນມະຫາປະຕ ວຼັດ 

ວຼັດທະນະທ າ (ແຕິ່ 1966-1976) ພຼັກ, ລຼັດ ແລະ ປະຊາຊົນ

ຈີນ ພວມສຸມໃສິ່ແກ້ໄຂເສດຖະກ ດ, ແກ້ໄຂຄວາມຂຼັດແຍິ່ງ 

ພາຍໃນຢິ່າງດຸເດ ອດ. 

ສະຫະພາບໂຊວຽດ ພວມປະເຊີນກຼັບການແຂິ່ງຂຼັນ 

ປະກອບອາວຸດຈາກຕາເວຼັນຕົກ, ທຸ້ມເທເສດຖະກ ດການເງ ນ 

ເພ ິ່ອຊຼັິ່ງຊາກ າລຼັງກຼັບອາເມລ ກາ ແລະ ຕາເວຼັນຕົກ. ພ້ອມກຼັນ

ນຼັ້ນ, ຕ້ອງຊິ່ວຍໂລກອາຣຼັບ ທີິ່ຖ ກສົງຄາມໜຶິ່ງອາທ ດ ທີິ່ອ ດ

ສະຣາແອນຢຶດຄອງພ ້ນທີິ່ຢິ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງເອຢ ບ, ປາແລຼັດ
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ສະຕ ນ ແລະ ຊີຣີ, ສົງຄາມນີ້ໃກ້ກຼັບສະຫະພາບໂຊວຽດກວິ່າ  

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານພະລຼັງງານເຊ ້ອໄຟຫ າຍກວິ່າ. ສະນຼັ້ນ, ໂຊວຽດ 

ຊິ່ວຍອາວຸດໃຫ້ອາຣຼັບກ ທຼັນສະໄໝກວິ່າ ເຊຼັິ່ນ: ຊິ່ວຍຍົນສູ້ຮົບ

ປະເພດ ມ ກ 21 ແລະ ມ ກ 23, ລົດເກາະ, ລົດຖຼັງ, ປ ນໃຫຍິ່, 

ລູກສອນໄຟ, ກາຈຊູາ (ລູກສອນໄຟໜ້າດ ນ) ແລະ ອ ິ່ນໆ. ສິ່ວນ

ຫວຽດນາມແມິ່ນ ມ ກ 17 ແລະ ມ ກ 19 ທາ້ຍຊຸມ ປີ 60 ຕ້ົນປີ 

70 ຈຶິ່ງຊິ່ວຍມ ກ 21. ສິ່ວນເກົາຫ ີເໜ ອ ພວມຟ ້ນຟູເສດຖະກ ດ

ພາຍຫ ຼັງສົງຄາມ (ປີ1950-1953), ແຕິ່ກ ໄດ້ສົິ່ງນຼັກບ ນ ແລະ 

ຍົນສູ້ຮົບມ ກ 17  ຊິ່ວຍ ພາກເໜ ອຫວຽດນາມ.  

ບຼັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ສຸດແມິ່ນຄວາມຂຼັດແຍິ່ງລະຫວິ່າງ 2 

ປະເທດສົງຄົມນ ຍົມໃຫຍິ່ໂຊວຽດ ແລະ ຈີນ, ເຮຼັດໃຫ້ການ 

ປະຕ ວຼັດ 3 ຊາດ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບ ິ່ໜ້ອຍ. 

      ຄວາມຫຍ ້ງຍາກບາງຢຶ່າງໃນຂອບເຂດຂອງໂຮງຮຽນ, 

ໂດຍສະເພາະນຼັກຮຽນຄູ ແລະ ພະນຼັກງານຄູອາຈານ. ກິ່ອນ

ນຼັ້ນ, ໄດ້ຮຼັບເຄ ິ່ອງນຸິ່ງປີລະ 2 ຄູິ່, ເກີບປີລະ 1 ຄູິ່, ເຄ ິ່ອງກຼັນໜາວ 

2 ປີ ຕ ິ່ 1 ຊຸດ, ຜ້າຫົິ່ມ, ມຸ້ງ, ຜ້ານວມນອນ 2 ປີ 1 ຊຸດ. ແຕິ່ຕ ິ່

ມາ ໄລຍະປີ 1964-1965 ພຼັດເລີິ່ມຂາດເຂີນແຮງທີິ່ສຸດ. ຄູ

ອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນຄູຕ້ອງເຮຼັດເກີບ “ຄະລອງ” ເອົາເອງ 

(ເອົາໄມ້ເນ ້ອອິ່ອນກົກສົມແຄມນ ້າ) ມາເຮຼັດເກີບ, ເອົາແພໜາ 
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ເຮຼັດສາຍ, ຖ ເກີບຍິ່າງຕາມທາງສຽງດຼັງຄະລອງ ເລີຍເອີ້ນວິ່າ 

ເກີບຄະລອງ. ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຖ ເກີບຕີນລົດ (ເອົາຢາງຕີນລົດເກົິ່າ 

ເຮຼັດເກີບ, ເອາົໄສ້ລົມເປຼັນສາຍເກີບ). ຕ ິ່ມາເລີິ່ມແຕິ່ປີ 1966 

ເວລາເຂົ້າໄປຢູິ່ຖ ້າຄວາຍ ຈຶິ່ງມີການເບີກຈິ່າຍອຼັດຕາບຸກຄົນ 

ດຼັິ່ງນ້ີ: ຢາສູບກາດອກໄມ້ ຫ   ກາແມງກະເບ ້ອ 1 ຕຸດຕ ິ່ເດ ອນ, 

ນ ້າຕານ 1 ກ ໂລ, ນ ້ານົມ 2 ປ໋ອງ, ນ າ້ນົມຝຸິ່ນ 1 ຖົງ, ແປ້ງໄຂິ່ 1 ຫ ິ່, 

ບາງເດ ອນກ ມີເຂົ້າໜົມບ ດສະກຸຍ, ມີໂປລີວ ຕາມ ນ, ບາງເທ ິ່ອ 

ກ ໄດ້ຢາເສຼັ້ນ 1 ກຼັບ ພ້ອມກຼັບເຈ້ຍພຼັນຢາ (ຢາເສຼັ້ນ ເກົາຫ ີເໜ ອ, 

ຢາສູບໂສມ) ຖິ່ານໄຟສາຍ 1 ຄູິ່. ຫ າຍຄົນ ກ ເອົາເຄ ິ່ອງ ເຫົິ່  ານີ້

ໄປຂາຍເປຼັນເງ ນ ຫ   ໄປແລກປິ່ຽນເອົາເກີບ ຫ   ສ້ົງເສ ້ອ. 

2. ຫວຽດນາມຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ 

ເລີິ່ມຊຸມປີ 50 (ສະຕະວຼັດທີ XX) ພະນຼັກງານທະຫານ

ຈ ານວນໜຶິ່ງ ໄດ້ ຮຽນຢູິ່ຫວຽດນາມ ກຼັບຄົນຫວຽດນາມ, 

ຈ ານວນໜຶິ່ງຮຽນຢູິ່ ໂຮງຮຽນລາວທີິ່ຫວຽດນາມຈຼັດໃຫ ້ ເປຼັນຕ້ົນ

ຢູິ່ແຂວງແທຼັງຮວິ່າ (ຢູິ່ງອກລາກ, ເກີ້ມຖຸ້ຍ) ສິ່ວນຫ າຍແມິ່ນ

ທະຫານ. ສະໄໝ ເຕົ້າໂຮມ 2 ແຂວງ ພະນຼັກງານ, ທະຫານໄປ

ຮຽນຢູິ່ໂຮງຮຽນ ຖ້າຍຫງວຽນ ເຊຼັິ່ນ: ທິ່ານສະໝານ ວ ຍະເກດ, 

ທິ່ານໂອສະກຼັນ ທ າມະເທວາ, ທິ່ານໄອິ່ ສຸລ ຍະແສງ, ທິ່ານ 

ສະໄຫວ ໄຊເສນາ, ທິ່ານພູທອງ ແສງອາຄົມ, ນາງຄ າພອນ ສຸ
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ຂະເສີມ, ທິ່ານທອງສ ງ ທ າມະວົງ, ທິ່ານພ ມມະສອນ ເລ ອງຄ າ

ມາ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

    ເລີິ່ມຊຸມປີ 60 ເປຼັນຕ້ົນມາ, ຫວຽດນາມໄດ້ຈຼັດຕຼັ້ງໂຮງຮຽນ 

ສະເພາະໃຫ້ເດຼັກນ້ອຍລາວ ເອີ້ນວິ່າ: “ໂຮງຮຽນຊົນຊາດ” ຢູິ່

ແຂວງແທຼັງຮວິ່າ, ຢູິ່ບຼັກຢາງ, ແຂວງຝູິ່ທ ,້ ແຂວງຫວ ງຝູິ່;  

ໂຮງຮຽນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າຢູິ່ຝູິ່ທ  ້ ເຊ ິ່ງມີລູກຫ ານພະນຼັກງານ, 

ລູກຫ ານປະຊາຊົນບຼັນດາເຜົິ່ານຼັບເປຼັນພຼັນຄົນ. ຕ ິ່ມາໂຮງຮຽນ 

ລາວຢູິ່ແຂວງຕິ່າງໆກ ມີຫົວໜ້າໂຮງຮຽນຝິ່າຍລາວ, ມີຄູອາຈານ

ລາວໄປສ ດສອນຊຼັ້ນປະຖົມ ແລະ ມຼັດທະຍົມຕ້ົນ. ຫົວໜາ້ 

ໂຮງຮຽນຄົນລາວໂຮງຮຽນບຼັກຢາງແມິ່ນ ທິ່ານລ ນທອງ (ຄົນ 

ເຜົິ່າມົ້ງ ເຄີຍເປຼັນຫົວໜາ້ໂຮງຮຽນສ້າງຄູບ້ານບ ິ່ຜາເໜ ອ) ຫົວໜ້

າອ ານວຍການຝິ່າຍລາວ ໂຮງຮຽນຫວ ງຝູິ່ແມິ່ນທິ່ານບຸນເຮ ອງ 

ດວງພະຈຼັນ, ຫວົໜາ້ຝິ່າຍລາວໂຮງຮຽນຊົນເຜົິ່າຢູິ່ແຂວງ ແທຼັງ

ຮວິ່າ ເລກ 3 ແລະ ເລກ 4 (ສອງແຫິ່ງ). ຢູິ່ແຂວງເຊີນລາແມິ່ນ

ຮຼັບໃຊ້ສະເພາະເດຼັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸິ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແຂວງ

ຫົວພຼັນໄປຮຽນ. 
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ໂຮງຮຽນນ້ອງນ້ອຍລາວທີິ່ບຼັກຢາງ 

ນອກນຼັ້ນ ຍຼັງມີໂຮງຮຽນສ້າງນາຍທະຫານຢູິ່ແຂວງເຊີນ 

ໄຕ, ໂຮງຮຽນທ ດສະດີພຼັກຊຼັ້ນສູງຢູິ່ດົງດາ (ຕ ິ່ມາອົບພະຍົບໄປຢູິ່

ບ້ານ ບານກົງ, ຕາແສງກວຼັກອວາຍ, ເມ ອງຮວິ່າຍດຶກ, ແຂວງ
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ຮິ່າໄຕ). ສະໄໝສົງຄາມທາງອາກາດຂອງຈຼັກກະພຼັດ ຍ ງ

ທ າລາຍເດຼັກນ້ອຍລາວກ ໄດ້ອົບພະຍົບເຂົ້າຕຼັ້ງໂຮງຮຽນຢູິ່ປິ່າຄ 

ກຼັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໂຮງຮຽນທີິ່ດີແຕິ່ກິ່ອນລ້ວນແຕິ່ຖ ກ 

ທ າລາຍກ້ຽງຈຶິ່ງໄປຮຽນຢູິ່ຕາມຕູບຫຍ້າມຸງໃບຄ ້, ຝາໄມ້ປິ່ອງ, 

ຮຽນຢູິ່ຕາມຂຸມຄອງ ຫ   ຂຸມໃຫຍິ່ຖ້ວມຫົວ, ເຖ ງວິ່າຊີວ ດການ 

ເປຼັນຢູິ່ຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມທຸກຍາກ, ກ ນເຜ ອກ ກ ນມຼັນ  

ກ ນກະປ , ປາເຄຼັມ, ເຄ ິ່ອງນຸິ່ງຂາດຫ້ຽນ, ຖ ກໜາວ, ແຕິ່ພຼັກລຼັດ 

ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ຍຼັງຮຼັບປະກຼັນໃຫເ້ດຼັກນ້ອຍ, ນຼັກຮຽນ 

ນຼັກສຶກສາລາວໄດ້ກ ນເຂ້ົາຂາວ, ຮອດຍາມບຸນໄດ້ກ ນເຂ້ົາໜຽວ, 

ໄດ້ກ ນຊີນ້, ກ ນປາ, ເປຼັດໄກິ່, ມີເຄ ິ່ອງນຸິ່ງອົບອຸິ່ນ. ປະຊາຊົນ 

ຫວຽດນາມເບ ິ່ງແຍງລ້ຽງດູເດຼັກນ້ອຍລາວປຽບເໝ ອນລູກ, ຫ ານ

ຄີງຂອງຕົນເອງ. ຄົນລາວໄດ້ຮ ິ່າຮຽນຢູິ່ຫວຽດນາມແຕິ່ລະປີ ນຼັບ

ເປຼັນພຼັນຄົນ, ຕ ິ່ມາເຂົາເຈົ້າເຫ ົິ່ານຼັ້ນ ສິ່ວນຫ າຍກາຍເປຼັນ

ພະນຼັກງານຫົວຈຼັກຫ ຼັກແຫ ິ່ງຂອງພຼັກ ລຼັດ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັ້ງ

ຕິ່າງໆຂອງລາວ. ເດຼັກນ້ອຍລາວຈ ານວນໜຶິ່ງຖ ກແຕກເສ ກສະ 

ໄໝສົງຄາມບຼັ້ນຮົບຊຽງຂວາງ, ບຼັ້ນຮົບກູ້ກຽດ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ 

ອ ິ່ນໆ ກ ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຢູິ່ຫວຽດນາມເຊຼັິ່ນ: ຢູິ່ກວນກວ້າງ, 

ແຂວງເງ້ອານ ແລະ ຢູິ່ແຂວງອ ິ່ນໆພາກເໜ ອຂອງຫວຽດນາມ. 
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3. ການຊຶ່ວຍເຫ ຼືອຂອງຈນີຕໍຶ່ການການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍລາວ 

 ຕຼັ້ງແຕິ່ດົນມາແລ້ວ ຈນີໄດ້ໃຫ້ການຊິ່ວຍເຫ  ອລາວ ທາງ 

ດ້ານການສຶກສາ ເຊິ່ ງນອນໃນການຊິ່ວຍເຫ  ອຕ ິ່ການປະຕ ວຼັດລາວ, 

ໂດຍສະເພາະຈີນໄດ້ຮຼັບເອາົຄົນລາວໄປຮຽນຊຼັ້ນສູງ ແລະ 

ມະຫາວ ທະຍາໄລຢູິ່ປະເທດຈີນ ໂດຍແມິ່ນປົນກຼັບນຼັກສຶກສາຈີນ 

ເຊຼັິ່ນ:  ທິ່ານສົມສະໂນ ພົນເສນາ ກ ໄປຮຽນຈີນ, ຮຽນຫ້ອງດຽວ 

ກຼັບທິ່ານສີຈ ້ນຜີງ (ເລຂາທ ການໃຫຍິ່ພຼັກຄອມມູນ ດ, ປະທານ 

ປະເທດຈີນ), ມີຫ າຍຂະແໜງການ ສຶກສາຮ ິ່າຮຽນຢູິ່ຈີນ ນຼັບແຕິ່

ຕ້ົນຊຸມປີ 60 (ສະຕະວຼັດທີ XX) ນຼັບມ ້ຫ າຍຂ້ຶນ. 

ພ ເສດ: ຮອດປີ 1967, ຍ້ອນສະພາບສົງຄາມທ າລາຍ 

ທາງອາກາດຢູິ່ຫວຽດນາມ ແລະ ຢູິ່ລາວນຼັບມ ້ຮ້າຍກາດ, 

ໂຮງຮຽນນ້ອງລາວຢູິ່ບຼັກຢາງ ຫວຽດນາມ ກ ຖ ກຍ ງທ າລາຍ 

ເພ ິ່ອຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ແກິ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງເດຼັກນ້ອຍລາວ ສູນ

ກາງພຼັກປະຊາຊົນປະຕ ວຼັດລາວ ຈຶິ່ງສະເໜເີຖ ງສູນກາງພຼັກ

ຄອມມູນ ດຈີນ ຊິ່ວຍສ້າງໂຮງຮຽນກ ນນອນ ໃຫ້ເດຼັກນ້ອຍລາວ 

ສາມາດບຼັນຈຸໄດ້ 650 ຄົນ ຝິ່າຍຈີນໄດ້ຕອບຮຼັບຕົກລົງ ຕາມ

ການສະເໜີຂອງຝິ່າຍລາວ ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ຄະນະພຼັກແຂວງ

ກວາງຊີ (ມົນທົນປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົິ່າຈ້ວງກວາງຊີ) ເປຼັນຜູ້

ຈຼັດແຈງລະອຽດ. ຈາກນຼັ້ນ, ຄະນະພຼັກແຂວງກວາງຊີໄດ້ມອບ
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ໃຫ້ ທິ່ານຂຽງຈ ງເຮີ ເປຼັນຜູ້ຮຼັບຜ ດຊອບເສີມຂະຫຍາຍຈຼັດຕຼັ້ງ

ເປຼັນຫ້ອງການກະກຽມ 67 ກວາງຊີ ປະກອບດ້ວຍພະນຼັກງານ

ຫົວຈຼັກຫຼັ  ກແຫ ິ່ງຂອງຂະແໜງການ  ພ້ອມກຼັບພະນຼັກງານ 100 

ຄົນເຂ້ົາຮິ່ວມ. ພາຍຫ ຼັງຂຸ້ນຂ້ຽວກະກຽມໄລຍະສຼັ້ນທາງດ້ານ ໂຄງ

ລິ່າງພ ້ນຖານ (ໂດຍເອົາໂຮງຮຽນກ າມະບານຫ ຼັງເກົິ່າ) ແລະ ກຽມ

ດ້ານອ ິ່ນໆ, ສາມາດຮຼັບຮອງໄດ້ 650 ຄົນຕ ິ່ປີ, ວຼັນທີ 6/3/1968 

ພະນຼັກງານຄູ ແລະ ເດຼັກນຼັກຮຽນລາວຊຸດທ າອ ດ ມີ 200 ຄົນໄດ້

ໄປເຖ ງໂຮງຮຽນ 67 ນານນ ງ, ແຂວງກວາງຊີ, ພຼັກຜິ່ອນພຽງ 3-4 

ວຼັນ ກ ໄດ້ເລີິ່ມຮຽນຊຸດທ າອ ດເລີຍ. 

 
 

ວຼັນທີ 17 ພຶດສະພາ 1968 ຄະນະນ າຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ຊົນ

ເຜົິ່າຈ້ວງກວາງຊີໄດ້ກິ່າວຄ າເຫຼັນໃນພ ທີຕ້ອນຮຼັບ ຄູອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນ

ລາວ  ທີິ່ມາຮຽນຢູິ່ ໂຮງຮຽນ 67 ນານນ ງ. 
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ຄະນະອ ານວຍການໂຮງຮຽນທ າອ ດແມິ່ນ ທິ່ານທ ດຄ າຜົງ 

ເປຼັນຫົວໜ້າ, ມີ ທິ່ານສົມດີ, ຕ ິ່ມາກ ມີຄະນະຕິ່ ມ: ນາງທອງວ ນ 

ພົມວ ຫານ, ນາງບຸນໄທ ແລະ ຄູອາຈານລາວຈ ານວນໜຶິ່ງເຊຼັິ່ນ: 

ທອງຜີ ວ, ທອງມາ, ສີທົງ, ສຼັງທອງ, ຕ ິ່ມາກ ມີຫ າຍຄົນໄປສອນ 

ເຊຼັິ່ນ: ນາງບຸນທອນ, ນາງຕູິ່ນ, ນາງບົວຈຼັນ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ໃນຄາວ

ນຼັ້ນ, ເດຼັກນຼັກຮຽນ ກ ໄດ້ທະຍອຍໄປຫ າຍຊຸດ ເຊຼັິ່ນ: ທິ່ານຄ າເຜີຍ 

ປານມະໄລທອງ, ທິ່ານໄຊສົມພອນ, ທິ່ານກ ແກ້ວ ໄຂຄ າພ ທູນ, 

ອະນຸພາບ ຕຸນາລົມ, ນາງ ຄ າປ ິ່ນ, ນາງປອນ, ນາງແພງຈ ດ, ນາງ

ອ ນດາວຼັນ, ນາງຄ າຈຼັນ, ນາງປານີ, ນາງນວນຈຼັນ, ນາງບົວສີ 

ແລະ ອ ິ່ນໆ ນຼັບບ ິ່ຖ້ວນ, ແຕິ່ລະຊຸດຈົບປະຖົມ ແລະ ກຼັບມາຮຽນ 

ຕ ິ່ຊຼັ້ນມຼັດທະຍົມ, ອຸດົມ, ມະຫາວ ທະຍາໄລຢູິ່ຫວຽດນາມ, ຈົບ 

ອຸດົມຢູິ່ຫວຽດນາມແລ້ວ ຈ ິ່ານວນໜຶິ່ງໄປຮຽນຢູິ່ໂຊວຽດ, ຈີນ 

ແລະ ປະເທດສຼັງຄົມນ ຍົມອ ິ່ນໆ. 
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ປີ 1970 ນຼັກຮຽນ 67 ນານນ ງ ໄດ້ເຂ້ົາຮິ່ວມກ ດຈະກ າ ເຄ ິ່ອນໄຫວ

ນອກໂຮງຮຽນ 

ໝາຍຄວາມວິ່າ:  ນຼັບແຕິ່ເດ ອນ 3/1968 ຈົນຮອດເດ ອນ 

7/1976 ເປຼັນເວລາ 9 ປີປາຍ ມີຄົນລາວຮຽນຢູິ່ໂຮງຮຽນ 67     

ນານນ ງ ແຂວງກວາງຊີ 600 ຄົນ ແລະ ຄູອາຈານຈ ານວນໜຶິ່ງ 

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຼັບການເບິ່ ງແຍງ, ລ້ຽງດູ, ຮຼັບປະກຼັນຄວາມປອດໄພ 

ໄດ້ສຶກສາຮ ິ່າຮຽນເປຼັນຢິ່າງດີ. ປະຈຸບຼັນເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍເປຼັນພະ 

ນຼັກງານຂອງພຼັກ, ລຼັດ ແລະ ອົງການຈຼັດຕຼັ້ງມະຫາຊົນ, ເຂົາເຈົ້າ

ໄດ້ກຼັບຄ ນໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນເກົິ່າຂອງຕົນ. ຄຸນສົມບຼັດຂອງ
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ລາວ ແມິ່ນເຄີຍປະຕ ບຼັດກຼັນມາເວລາທຸກມີຄົນຊິ່ວຍ, ເມ ິ່ອມີ

ຄວາມສຸກແລ້ວ ກຼັບຄ ນໄປຂອບໃຈກຼັບເພ ິ່ນ. 

4. ກຶ່ຽວກັບຊຶ່ຽວຊານຫວຽດນາມຊຶ່ວຍເຫ ຼືອການສ ກສາ ເຂດປົດ

ປຶ່ອຍ 

       ເລີິ່ມແຕິ່ຕ້ົນຊຸມປີ 60 ໂດຍສະເພາະນຼັບແຕິ່ກ ານົດເອົາ

ເຂດນາໄກິ່ (ວຽງໄຊ) ເປຼັນທີິ່ຕຼັ້ງສູນກາງພຼັກ ແລະ ແນວລາວຮຼັກ

ຊາດ, ເພ ິ່ອສ້າງຕຼັ້ງ ແລະ ພຼັດທະນາການສຶກສາໃໝິ່ຢູິ່ເຂດປົດ

ປິ່ອຍ, ພຼັກ ແລະ ລຼັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ສົິ່ງຊິ່ຽວຊານດ້ານ

ການສຶກສາໄປຊິ່ວຍການສຶກສາລາວຢິ່ ູເຂດປົດປິ່ອຍ, ຮິ່ ຸນທ າ

ອ ດມ ີທິ່ານກີ, ທິ່ານຫງວຽນຮູຍອາຍ, ທິ່ານຄາງ (ທິ່ານກີ,  ທິ່ານ 

ຄາງ ບ ິ່ຈ ິ່ນາມສະກຸນ). ຊິ່ຽວຊານການສຶກສາຮູ້ພາສາລາວບາງ

ເລຼັກນ້ອຍ (ໂດຍມີການຮຽນພາສາລາວບາງເລຼັກນ້ອຍ) ຕ້ົນຕ ຮູ້

ພາສາຝຣຼັິ່ງ. ຜູ້ຊິ່ຽວຊານ, ຄູອາຈານຫວຽດນາມຈ ານວນໜຶິ່ງ 

ເບ ້ອງຕ້ົນເຂົາເຈົ້າກຽມໄປສອນຢູິ່ບຼັນດາປະເທດທີິ່ເຄີຍເປຼັນ

ອານານ ຄົມຝຣຼັິ່ງ, ແຕິ່ສະພາບການຢູິ່ລາວມີຄວາມຈ າເປຼັນ ຈຶິ່ງ

ມາຊິ່ວຍລາວ. 1963 ທິ່ານຄາງ ເລີິ່ມປະຈ າການຢູິ່ໂຮງຮຽນ

ສ້າງຄູນາຄາວ (ປ້ອມລົງກົງ) ຈົນຮອດສະໄໝເຂົ້າໄປຢູິ່ຖ ້າ

ຄວາຍ ຈຶິ່ງຖອນໄປຢູິ່ສູນກາງ. ຈາກນຼັ້ນ ເວລາຢູິ່ຖ ້າຄວາຍ ທິ່ານ 
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ຫງວຽ້ນຮູຍອາຍ ມາແທນເປຼັນຫົວໜ້າຈົນຮອດຍາມ ສົງຄາມ

ຢຸດຕ ລົງ ຈຶິ່ງກຼັບຄ ນປະເທດ. 

  ທິ່ານເລຢູ ເລ ອງ ໄດ້ຊິ່ວຍຮຽບຮຽງປ້ຶມປະທານຸກົມ ລາວ-

ຫວຽດ-ຝຣຼັິ່ງ ຮິ່ວມກຼັບ ສະເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງ ແລະ ໜິ່ວຍງານ

ຄ້ົນຄວ້າຮຽບຮຽງສຶກສາ.     

ໃນສະໄໝຢູິ່ຖ ້າຄວາຍຍຼັງມີຊິ່ຽວຊານຫ າຍທິ່ານ, ສິ່ວນຫ າຍ 

ເປຼັນຊິ່ຽວຊານເກຼັິ່ງ ເຊຼັິ່ນ: ທິ່ານຄ້າຍ (ຄະນ ດສາດ), ທິ່ານຖູ້ຍ (ຟ 

ຊ ກ), ທິ່ານໂພ, ທິ່ານຕິ່ຽນ, ທິ່ານຮວານ, ທິ່ານຫວູຊວນຕ້ີວ 

ແລະ ອ ິ່ນໆ. ໜ້າທີິ່ຂອງຊິ່ຽວຊານແມິ່ນຊິ່ວຍຫ າຍດ້ານ, ແຕິ່ 

ຕ້ົນຕ ແມິ່ນຊິ່ວຍອາຈານລາວສ້າງຫ ຼັກສູດ, ຕ າລາແຕິ່ລະວ ຊາ 

ຂອງໃຜລາວ, ແນະນ າການສ ດສອນ ຫ   ບາງກ ລະນີ ກ ຮິ່ວມ 

ໂມງສອນກຼັບອາຈານລາວ ເພ ິ່ອແນະນ າກຼັບທີິ່ໃນໂມງຂ້ຶນສອນ. 

ເບ ້ອງຕ້ົນ, ບາງຄຼັ້ງຊິ່ຽວຊານຫວຽດນາມອະທ ບາຍດ້ວຍພາສາ

ຫວຽດ ຫ   ພາສາຝຣຼັິ່ງໃຫ້ອາຈານລາວກຼັບຫ້ອງຮຽນ ແລ້ວ

ອາຈານລາວ ຈຶິ່ງເວົາ້ເປຼັນພາສາລາວໃຫ້ນຼັກຮຽນຄູ, ເຮຼັດແບບນ້ີ

ເປຼັນບາງບົດຂອງບາງວ ຊາທ າມະຊາດ, ຕ ິ່ມາຄູລາວຈຶິ່ງຄິ່ອຍມີ

ຄວາມຊ ານ ຊ ານານຫ າຍຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດເປຼັນເຈົ້າຕົນເອງ

ໄດ້. 
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5. ແຂກຕຶ່າງປະເທດຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ 

       ແຂກຕິ່າງປະເທດຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສ້າງຄູ (ຖ ້າຄວາຍ) 

ເປຼັນເງ ິ່ອນໄຂໜຶິ່ງຊິ່ວຍໃຫ້ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜິ່ການສຶກສາ 

ເຂດປົດປິ່ອຍລາວ. ໃນໄລຍະໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຢູິ່ປ້ອມລົງກົງ 

ແລະ ຢູິ່ຖ ້າຄວາຍ (ນາຄາວ), ແຂກຕິ່າງປະເທດ ເກ ອບທຸກໆ 

ຄະນະທີິ່ມາຢ້ຽມຢາມເຂດປົດປິ່ອຍ, ຢ້ຽມຢາມສູນກາງ ຕ້ອງ 

ໄປຢາມໂຮງຮຽນສ້າງຄູ (ນາຄາວ). ພວກເພ ິ່ນ ຖ ວິ່າສູນກາງ 

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍລາວແມິ່ນເຂດນາຄາວ ໂດຍສະເພາະ 

ນຼັກຂິ່າວຈາກຫວຽດນາມ, ຈີນ, ໂຊວຽດ, ໂປໂລຍ, ຮົງກາຣີ, 

ຍີິ່ປຸິ່ນ, ຝຣຼັິ່ງ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ການຢ້ຽມຢາມ ແຕິ່ລະຄຼັ້ງ ຂອງຜູ້

ແທນ ແຕິ່ລະຄະນະ ລ້ວນແຕິ່ໄດ້ຮຼັບການຕ້ອນຮຼັບຢິ່າງກະທຼັດ

ຮຼັດຕາມແບບສະບຼັບສົງຄາມ. ແຕິ່ນຼັກຂິ່າວເອົາໃຈໃສິ່ຫ າຍແມິ່ນ

ການສະແດງສ ລະປະຊົນເຜົິ່າຂອງນຼັກຮຽນຄູ, ເປຼັນຕ້ົນການຮ້ອງເພງ, 

ການຟ້ອນຂອງໜິ່ວຍສ ລະປະຜ້ົງສາລີ ຈາກນາງເມີຍຢີນ, ນາງ

ຄ າຊາວ, ນາງອິ່ອນສີ, ທ້າວສຸກ, ທ້າວເຊຼັດ, ທາ້ວຄ າພຼັນ ສ ລະ

ປະຊົນເຜົິ່າຜູ້ນ້ອຍ, ເຜົິ່າລ ້. ນອກນຼັ້ນ ຍຼັງມີຂຼັບໄທດ າ ຂອງທ້າວ

ຄ າສົນ ນຼັກຮຽນຄູຈາກແຂວງຫ ວງນ ້າທາ, ມີຂຼັບທຸ້ມຫ ວງພະ

ບາງ, ມີຂຼັບມະຫາໄຊ ແລະ ອ ິ່ນໆ.  ນຼັກຂິ່າວທຼັງຖິ່າຍຮູບ ແລະ 

ອຼັດສຽງ (ມີຈຸດພ ເສດ: ນຼັກຂິ່າວບ ິ່ຢ້ານຍົນຍ ງ). ມີຄຼັ້ງໜຶິ່ງ ນຼັກ
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ຂິ່າວຍີິ່ປຸິ່ນໄປຢາມຖ ້າຄວາຍ (ມ ້ນຼັ້ນອາກາດໜາວທີິ່ສຸດ) ຍົນ

ອາຍພົນແຜດສຽງເຂົ້າມາຍ ງເຂດຖ ້າຄວາຍ (ແຖວໄຮິ່ມຼັນຕ້ົນ) 

ແລະ ຂົວນາຄາວ, ໃຜກ ແລິ່ນເຂົ້າຖ ້າ, ແຕິ່ນຼັກຂິ່າວ ຍີິ່ປຸິ່ນແລິ່ນ

ອອກຈາກຖ ້າໄປຖິ່າຍຮູບ, ນຼັກຮຽນ (ໜິ່ວຍປ້ອງກຼັນ) ດຶງແຂນ

ເຂົ້າຖ ້າກ ບ ິ່ຍອມ, ຍ ິ່ງແລິ່ນອອກຈາກຖ ້າຮອບສອງ ເພ ິ່ອ 

ຖິ່າຍຮູບ  (ກ້ອງຖິ່າຍຮູບເງົາ) ເພ ິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບທີິ່ຍົນມາຖ ້ມລະເບີດ. 

ຈາກການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ນຼັກຂິ່າວ 

ຕິ່າງປະເທດ, ເຂົາເຈົ້າໄປອອກສຽງໂຄສະນາຜິ່ານວ ທະຍຸ ແລະ 

ໜຼັງສ ພ ມຫວຽດນາມ, ຈີນ, ມົດສະກູ;  ວ ທະຍຸພາກພາສາລາວ 

ທີິ່ຮິ່າໂນ້ຍ (ຢູິ່ຮວິ່າບ ງ), ພາສາລາວຢູິ່ວ ທະຍຸກະຈາຍສຽງປຼັກ

ກ ິ່ງ, ວ ທະຍຸມົດສະກູ, ລົງຂິ່າວໜຼັງສ ພ ມເຍ ນເຊ ນ ແລະ ກ້ວນ

ໂດ້ຍ (ຫວຽດນາມ), ໜຼັງສ ພ ມ ເຢ ນມ ນຍ ປ້າວ (ຈີນ), ໜຼັງສ ພ ມ 

ປຣາບວະດາ (ໂຊວຽດ) ໜຼັງສ ພ ມ ລູຍມານີເຕ (ຝຣຼັິ່ງ) ແລະ 

ອ ິ່ນໆ (ອຼັນນ້ີ, ເວົ້າສະເພາະແຕິ່ຜູ້ແທນນຼັກຂິ່າວໄປຢາມຂົງເຂດ 

ການສຶກສາເທົິ່ານຼັ້ນ. ສິ່ວນຂົງເຂດອ ິ່ນ ແລະ ພາກສະໜາມຮົບ 

ຍ ິ່ງມີນຼັກຖິ່າຍທ າຮູບເງົາ, ນຼັກຂິ່າວໜຼັງສ ພ ມ ແລະ ນຼັກຂິ່າວ 

ວ ທະຍຸໄປຢ້ຽມຢາມຫ າຍ). 
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IX. ພະນັກງານ, ຄ ອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສ ກສາ, 

ນັກຮຽນຄ ປະກອບສຶ່ວນການສ ້ຮົບຕີສັດຕ  

1. ຢ ຶ່ທ້ອງຖ່ິຶ່ນຕຶ່າງໆ 

ພາລະກ ດຕ ິ່ສູ້ຕ້ານສຼັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ ປະຊາຊົນທຸກໆທ້ອງ 

ຖ ິ່ນລ້ວນແຕິ່ເຂົ້າຮິ່ວມການຕ ິ່ສູ້ ດ້ວຍຫ າຍລະດຼັບແຕກຕິ່າງກຼັນ 

ໃນສົງຄາມປະຊາຊົນຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຈຼັກກະພຼັດ ແລະ 

ລູກມ . 

ປະຊາຊົນແຂວງຫົວພຼັນ, ເຊ ິ່ງເປຼັນບິ່ອນຕຼັ້ງສ ານຼັກງານ 

ສູນກາງໄດ້ແບກຫາບໜຼັກໃນການລ້ຽງດູ, ປ້ອງກຼັນສູນກາງ, 

ເຮຼັດພຼັນທະ “ເຂົ້າຊິ່ວຍຊາດ” ແກິ່ສູນກາງ ແລະ ທະຫານນາຍຄູ 

ແລະ ນຼັກຮຽນ (ຜູ້ໃຫຍິ່) ຈ ານວນໜຶິ່ງຈຼັບປ ນເປຼັນໜິ່ວຍປ້ອງກຼັນ

ບ້ານ ປ້ອງກຼັນໂຮງຮຽນ, ແບກຫາບເຄ ິ່ອງຂອງຂົນສົິ່ງໄປໃຫ້

ທະຫານຢູິ່ແນວໜ້າ. ນາຍຄູ ແລະ ນຼັກຮຽນເມ ອງຊຽງຄ ້ 

(ປຼັດຈຸບຼັນແມິ່ນເມ ອງແອດ, ຊຽງຄ ້ ແລະ ສົບເບົາ) ສະໄໝລວມ

ລາວຄຼັ້ງທີ 1  ແລະ ຫຼັນທ ດຕ ິ່ສູ້ 1958-1960 ໄດ້ປະກອບສິ່ວນ

ເປຼັນກອງຫ ອນ, ເປຼັນຕ ດຕ ິ່ສົິ່ງໜຼັງສ ໃຫ້ຝິ່າຍແນວລາວຮຼັກຊາດ. 

ຄູສອນ ແລະ ນຼັກຮຽນ (ຜູ້ໃຫຍິ່) ຢູິ່ເມ ອງຊິ່ອນໄດ້ຊິ່ວຍທະຫານ

ແນວລາວຮຼັກຊາດ ສ້າງຮາກຖານການເມ ອງ ແລະ ເມ ອງອ ິ່ນໆ 
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ນາຍຄູເປຼັນຜູ້ທີິ່ມີຄວາມຮູ້ກວິ່າໝູິ່ ໄດ້ເປຼັນຫ ຼັກແຫ ິ່ງແກິ່ນສານ

ການປະຕ ວຼັດ.  

ຢູິ່ແຂວງຊຽງຂວາງສົງຄາມປະຊາຊົນພົ້ນເດຼັິ່ນ ແມິ່ນສະ 

ໄໝບຼັ້ນຮົບກູ້ກຽດ, ທົິ່ງໄຫຫີນ ແລະ ບຼັ້ນຮົບອ ິ່ນໆ. 

 ນຼັກຮຽນມຼັດທະຍົມເມ ອງແປກ (ຄຼັງໄຂ) ມີທິ່ານພູມີ ທ ບ

ພະວອນ ເປຼັນຫ ຼັກແຫ ິ່ງ ແລະ ຄູອາຈານຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ, 

ມຼັດທະຍົມອ ິ່ນໆພາກຼັນໄປລ າລຽງຂົນສົິ່ງພາຫະນະ, ສະບຽງ 

ອາຫານໃຫ້ແກິ່ທະຫານຢູິ່ແນວຮົບຫ າຍຮ້ອຍຖ້ຽວຄົນ, ໂດຍ 

ສະເພາະໃຫ້ກອງທຼັບຮຼັກສາພູກູດ, ແກິ່ສະໜາມຮົບໃນບຼັ້ນຮົບ 

ກູ້ກຽດ, ບຼັ້ນຮົບທົິ່ງໄຫຫີນ. ປີ 1969 ຄູ ແລະ ນຼັກຮຽນອຸດົມ 

ເມ ອງຄູນ  ໂດຍມີຄູລ າໃບ ລ ເບລຍຢາວ ເປຼັນຫົວໜ້າ ພ້ອມກຼັບ 

ນຼັກຮຽນໄດ້ປະກອບສິ່ວນອຼັນໃຫຍິ່ຫ ວງໃນສົງຄາມ. 

 ຢູິ່ແຂວງອ ິ່ນໆຂອງເຂດປົດປິ່ອຍ, ໂດຍສະເພາະບຼັນດາ 

ແຂວງຕາມເສຼັ້ນທາງ ໂຮິ່ຈີມ ນໄປຜິ່ານ (ເສຼັ້ນທາງໂຮິ່ຈີມ ນແມິ່ນ 

ເສຼັ້ນທາງທີິ່ລາວຊິ່ວຍເຫ  ອອະນຸຍາດໃຫ້ຫວຽດນາມເຮຼັດເສຼັ້ນ 

ທາງຜິ່ານດ ນລາວ ເພ ິ່ອໄປປົດປິ່ອຍພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ ໂດຍ 

ເລີິ່ມແຕິ່ແຂວງບ ລ ຄ າໄຊ, ຄ າມິ່ວນ, ສະຫວຼັນນະເຂດ, ສາລະວຼັນ, 

ອຼັດຕະປ , ສິ່ວນໜຶິ່ງແຂວງຈ າປາສຼັກ). ພະນຼັກງານ, ປະຊາຊົນ, 

ຄູອາຈານແຂວງຕິ່າງໆເຫ ົິ່ານຼັ້ນ, ໄດ້ປະກອບສິ່ວນຊິ່ວຍເຫ  ອລ້ຽງ



167 
 

ເກ ອ ປົກປຼັກຮຼັກສາທະຫານອາສາສະໝຼັກຫວຽດນາມທີິ່ເຮຼັດ

ທາງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນທຼັບໄປພາກໃຕ້, ປະກອບສິ່ວນລ າລຽງ

ພາຫະນະຕິ່າງໆ, ເປຼັນຕ້ົນແມິ່ນໃຊສ້ຼັດໃຫຍິ່ (ຊ້າງ) ລາກແກິ່

ພາຫະນະສົງຄາມກົນຈຼັກໜຼັກ, ລົດເພ ິ່ອຫ ຸດຜິ່ອນນ ້າມຼັນ.  

ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍພາກເໜ ອ, ພວກປຸ້ນທະຫານວຼັງປາວ 

ໄດ້ກ ິ່ກວນປະຊາຊົນຢິ່າງຮ້າຍກາດ, ປະຕ ບຼັດ 3 ກ້ຽງ, 

ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮິ່ວມການປົກປຼັກຮຼັກສາເຂດປົດປິ່ອຍ ຕ້ານ

ທະຫານສຼັດຕູ. ອຼັນພົ້ນເດຼັິ່ນແມິ່ນປະຊາຊົນ, ນາຍຄູ ແລະ 

ນຼັກຮຽນ (ຜູ້ໃຫຍິ່) ໄດ້ປະກອບສິ່ວນທຸກຢິ່າງ ເພ ິ່ອປົດປິ່ອຍຫ ວງ

ນ ້າທາ, ປົດປິ່ອຍນ ້າບາກ ໄດ້ຮຼັບໄຊຊະນະ. 

     2. ຢ ຶ່ສ ນກາງ: ໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ ແລະ ສ້າງຄູ ມຼັດທະຍົມ 

ຮ ິ່າຮຽນໃນສະພາວະສົງຄາມ. ກິ່ອນອ ິ່ນແມິ່ນການປົກປຼັກ 

ຮຼັກສາກ າລຼັງຊຼັບ,  ກ າລຼັງຄົນຂອງຕົນເອງ. ສະນຼັ້ນ, ການຕຼັດ 

ສ ນໃຈຍ້າຍຈາກປ້ອມລົງກົງເຂ້ົາໄປຢູິ່ໃນຖ ້າຄວາຍແມິ່ນການ

ຮຼັກສາກ າລຼັງບ ິ່ໃຫ້ສູນເສຍ, ມີຄ າສຼັິ່ງເດຼັດຂາດຕ້ອງຮຼັກສາກ າລຼັງ 

ຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນ ນຼັກສຶກສາ, ນຼັກຮຽນນ້ອງນ້ອຍ (ຢູິ່ບ້ານບຼັກ 

ມາຢູິ່ຖ ້າແກ້ວ ຊຽງລວງ), ນຼັກຮຽນຄູໄປຢູິ່ຖ ້າຄວາຍ ແມິ່ນຮຼັບ 

ປະກຼັນຄວາມປອດໄພ. 
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      3. ໂຮງຮຽນສ້າງຄ  ແລະ ໂຮງຮຽນນ້ອງນ້ອຍ ໄດ້ມີການ 

ຈຼັດຕຼັ້ງໜິ່ວຍປ້ອງກຼັນໂຮງຮຽນ, ປະກອບອາວຸດເສ ກ, ເປຼັນຕ້ົນ 

ແມິ່ນໃຊ້ປ ນເຫ ຼັກຍາວ ທະຫານມ້າ ແລະ ປ ນກົນມ ກາແຊຼັງກຼັງ 

(ປ ນກາ 50), ຕ ິ່ມາແມິ່ນປະກອບດ້ວຍປ ນ ເຊກາເຊ (ປ ນເຫ ຼັກ 

ຍາວແຕິ່ຍ ງອຼັດຕະໂນມຼັດ) ແລະ  ປ ນກົນມ  ອາກາ. ພ້ອມກຼັນ 

ນຼັ້ນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນຄູໄດ້ມີການເຝ ກແອບ ວ ຊາ 

ທະຫານ ຈ ານວນໜຶິ່ງ, ສູນກາງໄດ້ສົິ່ງອາຈານສອນ ວ ຊາ 

ທະຫານ 2 ທິ່ານ ນຼັ້ນແມິ່ນຮ້ອຍເອກ ມະຫາສຸພີ ແລະ ທິ່ານ

ຮ້ອຍໂທສົມດີ ມາສ ດສອນຢູິ່ສ້າງຄູເກ ອບ 3 ເດ ອນ. ໃນນ້ີມີ

ການຮຽນວ ຊາສ ລະປະຍຸດ (ເດີນແຖວ), ວ ຊາຍຸດທະວ ທ,ີ ວ ຊາ

ແກວິ່ງລະເບີດມ , ວ ຊາຍ ງປ ນ (ລູກກະສຸນແທ້) ຍ ງເປ້ົາໝາຍ 

(ຍ ງເບຍ), ວ ຊາແທງກະບີ. ເວົ້າລວມໄດ້ຮຽນວ ຊາການທະຫານ

ຂຼັ້ນຕ້ົນສ າເລຼັດ, ກ ລະນີຈ າເປຼັນເຂົ້າຮິ່ວມຕ ິ່ສູ້ກຼັບສຼັດຕູໄດ້ໃນ

ລະດຼັບແນິ່ນອນແຕິ່ລະສ ານຼັກງານອົງການເວົາ້ລວມ, ໂຮງຮຽນ

ສ້າງຄູເວົາ້ສະເພາະ ແມິ່ນການເວນຍາມ, ລາດຕະເວນກາງເວຼັນ 

ແລະ ກາງຄ ນເຄຼັິ່ງຄຼັດ. 
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ນຼັກຮຽນຄູ ແລະ ອາຈານສອນຝຶກແບບລາດຕະເວນແຄມນ ້າສ ມ ນາຄາວ  

(ແຄມນາຊຽງແມນ) 

    4. ການຮັບໃຊ້ກອງປະຊ ມປະສົມການເມຼືອງ ລະຫວິ່າງແນວ

ລາວຮຼັກຊາດ ແລະ ກ າລຼັງເປຼັນກາງຮຼັກຊາດ ວຼັນທ ີ 2-13/10/ 

1965 ແມິ່ນການປະກອບສິ່ວນພາລະກ ດຕ ິ່ສູ້ຢິ່າງໜຶິ່ງທີິ່ສ າຄຼັນ. 

ຄ ິ່າຄ ນ ວຼັນທີ 1/10/1965 ພາຍຫ ຼັງກ ນເຂົາ້ແລງ (ຄ ິ່າມ ດ, 

ປະມານ 9 ໂມງກາງຄ ນ) ໜິ່ວຍປ້ອງກຼັນໄດ້ຮຼັບຄ າສຼັິ່ງພ ເສດໃຫ້

ອອກເດີນທາງກາງຄ ນ, ບຼັນຊາ ໂດຍທິ່ານຄູສົມພອນ ຂະ

ຫຍອງເອກບ ິ່ຮູ້ວິ່າຈະໄປໃສ? ໄປເຮຼັດຫຍຼັງ? ໜິ່ວຍປ້ອງກຼັນ

ພາກຼັນຊຶມມ ດລຼັດປິ່າ, ສຸດທ້າຍປະມານ 12 ໂມງກາງຄ ນໄປ
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ນອນຢູິ່ບ້ານຮ້າງ, ຕົວຈ ງນອນບ ິ່ໄດ້, ເພາະບ ິ່ມມີຸງ້, ບ ິ່ມີຜ້າຫົິ່ມ, ບ ິ່

ມີສາດ, ບ ິ່ມີໝອນ ເຕຼັມແຕິ່ໂຕໝຼັດ, ໂຕຮີ້ນ, ໂຕຍຸງທຼັງອາກາດ

ໜາວ (ເດ ອນ 10 ຢູິ່ຊ າເໜ ອອາກາດໜາວເຢຼັນແລ້ວ). ຕ ິ່ນເຊົ້າ

ພາກຼັນ ຄວຼັດໆເຂິ່ຍ ປະມານ 5 ໂມງເຊ້ົາ 1/10/1965 ໄດ້ຍ ນ

ສຽງເອີ້ນ: “ລຸກເດີ້ລູກຫ ານເຮີຍ! ຫ າຍໆເທ ິ່ອ” ນຼັ້ນແມິ່ນທິ່ານ 

ມາ ໄຂຄ າພ ທູນ ເອີ້ນ. ພາກຼັນລຸກຂ້ຶນອອກມາຫາທາງ ທີິ່ມີຜູ້

ໃຫຍິ່ເອ້ີນ. ບິ່ອນນ້ີແມິ່ນບ້ານຄ ້ (ຊຽງແມນ) ຈຶິ່ງພາກຼັນແບກ

ຫາບເຄ ິ່ອງຂອງຕິ່າງໆ, ມີທຼັງເຄ ິ່ອງດ ິ່ມເຫ ົ້າເບຍໄປບ້ານດິ່ານ

ເພົ້າ,  ຕາແສງຊຽງແມນເມ ອງວຽງໄຊ. ຜູ້ໃຫຍິ່ເພ ິ່ນກ ຍິ່າງໄປ

ຕາມຂະບວນນຼັກຮຽນຄູລ າລຽງໃນນ້ີມີທິ່ານເດ ອນ ສູນນະລາດ, 

ທິ່ານຄ າອ້ວນ ບຸຜາ, ທິ່ານເຮ ອນ ມຸງຄົນວ ໄລ, ທິ່ານແຈ້ງ, ທິ່ານ

ທຽບ ແລະ ອ ິ່ນໆ, ຜູ້ແທນ ແລະ ນຼັກຮຽນຄູຂົນເຄ ິ່ອງແບກຫາບ 

ເຄ ິ່ອງຍິ່າງຕາມທາງຄວາຍຂ້າມຫ້ວຍນ ້າສ ມ ມຸິ່ງໜ້າໄປດິ່ານ

ເພົ້າ, ຮອດເຄ ິ່ງທາງໃກ້ກຼັບຜາຫີນ ຕ້ອງໄດ້ພຼັກຜິ່ອນນຼັິ່ງ, ຜູ້ແທນ

ມີແຕິ່ຄົນຕຸ້ຍໆຂາວໆ ຍິ່າງດົນບ ິ່ໄດ້, ໄປຮອດດິ່ານເພົິ່າປະມານ 

12 ໂມງປາຍຈຶິ່ງເຫຼັນສະຖານທີິ່ປະຊຸມ, ເປຼັນຖ ້າໃຫຍິ່ບ້ານດິ່ານ

ເພົ້າ, ຕາແສງຊຽງແມນ, ເມ ອງວຽງໄຊ, ແມິ່ນກອງປະຊຸມປະສົມ 

ການເມ ອງລະຫວິ່າງແນວລາວຮຼັກຊາດ ກຼັບກ າລຼັງເປຼັນກາງຮຼັກ

ຊາດ. ຝິ່າຍແນວລາວຮຼັກຊາດ ມີສະເດຼັດເຈົ້າສພຸານຸວົງ ແລະ 
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ກ າລຼັງ ເປຼັນກາງຮຼັກຊາດ ມີທິ່ານຄ າສຸກ ແກ້ວລາ, ທິ່ານຄ າອ້ວນ 

ບຸບຜາ, ທິ່ານເດ ອນ ສຸນນະລາດ, ທິ່ານທຽບ ແລະ ທິ່ານອ ິ່ນໆ, 

ກອງປະຊຸມໄດ້ດ າເນີນແຕິ່ວຼັນທີ 2-13/10/1965 ເມ ິ່ອໄປຮອດ

ສະຖານທີິ່ປະຊຸມ, ຜູ້ລ າລຽງຂົນສົິ່ງແບກຫາມກ ຫ ວເຂ້ົາ. ພ ດີ 

ປ້າທອງຈີນ ແສງສະຖ ດ ທີິ່ເປຼັນຫວົໜ້າບ ລ ການກ ນຢູິ່ກອງປະຊຸມ 

ເອີ້ນໃສິ່ ມາເນ!ີ ມາເນ!ີ ພວກນ້ອງເຮີຍ, ມາກ ນເຝີ! ປ້າທອງຈີນ 

ຕຼັກເອົາ ເຝີມາໃຫ້ຄົນລະຖ້ວຍ. ເຝີປະສານກຼັນແບບເຂົ້າປຸ້ນ, ມີ

ຜຼັກປອດສານເຄມີ, ມີຂຽບໝ,ູ ໝາກປີ ແລະ ອ ິ່ນໆ.  

      ບ້ານດິ່ານເພົ້າ, ຕາແສງຊຽງແມນ (ລຸິ່ມຫ້ວຍນ ້າສ ມ ທີິ່ໄຫ 

ປິ່ອງລົງສາຍນ ້າມິ່າ), ແຕິ່ຕ້ົນຊຸມປີ 50 (ສະຕະວຼັດທີ xx) ເປຼັນ

ໂຮງຮຽນຕ າຫ ວດ (ປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ) ປະຕ ວຼັດ (ເຂດປົດ

ປິ່ອຍ). 
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ຖ ້າດິ່ານເພ້ົາທິ່ີເຄີຍດ າເນີນກອງປະຊຸມປະສົມການເມ ອງໃນຊຸມປີ 60 

  5.   ໃນເວລາຍົນຍ່ິງຢຶ່າງດ ເດຼືອດ, ກອງປ້ອງກັນອາກາດ ໄດ້ 

ມາຕ້ັງປຼືນຍ່ິງຍົນຢ ຶ່ບໍລ່ິເວນນາຄາວ, ບ້ານປ ຶ່ງ, ນາເຮ້ຍ, ຊຽງແມນ  

ມີປ ນ 37 ມມ 3 ຊຸດ, ປ ນ 20 ມມ ຈ ານວນໜຶິ່ງ (ປະມານ 4-5 

ກະບອກ) ຢູິ່ໃກ້ຄຽງກຼັນ ເພ ິ່ອຍ ງຍົນປະເພດໃບພຼັດເຊຼັິ່ນ: ເຕ 28 

ແລະ ອາເດ 6. ນຼັກຮຽນຄູນາຄາວໄດ້ພາກຼັນຕະລຸມບອນ ໄປ

ຂຸດຂຸມຕຼັ້ງປ ນຊິ່ວຍທະຫານໃນຕອນຫົວຄ ິ່າ (ກາງເວຼັນຢ້ານຖ ກ 

ຍົນຍ ງ) ຂຸມປ ນ 37 ມມ ເລ ກພຽງເອ ກ, ກ້ວາງລຼັດສະໝີ 5 ແມຼັດ 

ເປຼັນຮູບມົນເພ ິ່ອປ ນປ ິ່ນໄປມາຈຶິ່ງສະດວກ.  
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      6.  ປີ 1968 ເພຼືຶ່ອປະກອບສຶ່ວນໃນການປົດປຶ່ອຍຜາຖີຶ່ 

(ຊ າເໜ ອ) ຕ້ານພວກປຸ້ນຢູິ່ເຂດອອ້ມແອ້ມ, ນຼັກຮຽນຄູມຼັດທະຍົມ, 

ນຼັກຮຽນຄູປະຖົມໄດ້ໄປລ າລຽງຢູິ່ແນວໜ້າ, ໜິ່ວຍ 1 ແມິ່ນທິ່ານ

ທອງລຸນ ສີສຸລ ດ, ໜິ່ວຍ 2 ແມິ່ນຄ າແພງ ຄ າມີ (ສອນທອງ ສີ

ມະໂນວົງ) ເປຼັນຫົວໜາ້, ໜິ່ວຍ 3 ແມິ່ນ ວອນມາ (ຄົນ

ສະຫວຼັນ) ເປຼັນຫົວໜ້າ. ສ້າງຄູປະຖົມມີທິ່ານ ຄ າຫ ້າ (ເມ ອງ 

ປົວ) ທິ່ານຈຼັນດາ (ເມ ອງປົວ) ເປຼັນຫົວໜ້າ ແລະ ຫ າຍທິ່ານ 

(ໜິ່ວຍລ າລຽງຈາກຂະແໜງການອ ິ່ນໆກ ໄປ, ແຕິ່ຕິ່າງກຼັນ ດ້ານ

ເວລາ, ສະຖານທີິ່). ສິ່ວນໜິ່ວຍລ າລຽງສ້າງຄູໄດ້ເດີນທາງ 

ກາງຄ ນຈາກນາຄາວອອກໄປໃສິ່ເມ ອງງາ, ນາແທິ່ນ ແລ້ວໄປ 

ຫາງລ້ອງ, ໄປແຈ້ງຢູິ່ຫວົຄຼັງ; ໄດ້ພຼັກຢູິ່ຫົວຄຼັງ (ມີຖ ້ານ້ອຍ ແຫິ່ງ

ໜຶິ່ງ), ໄດ້ພົບທິ່ານຮ້ອຍເອກ ຄ າສີມ ເພຼັງວ ໄລສຸກ (ຄົນບ້ານສົບ

ຊາຍເມ ອງຊຽງຄ ້) ເປຼັນຜູ້ຈຼັດວາງອຼັດຕາແບກຫາບເຂ້ົາ ແລະ 

ພາຫະນະຕິ່າງໆໃຫ້ແຕິ່ລະຄົນ, ໂອ້ລົມພົບປະ ປຸກລະດົມໜິ່ວຍ

ລ າລຽງ. ຈາກນຼັ້ນ ໜິ່ວຍລ າລຽງອອກຈາກຫົວຄຼັງ ເປ້ເຂ້ົາ ແລະ 

ອາຫານຜູ້ລະ 30 ກ ໂລ (ໃນເວລາຢູິ່ຖ ້າຄວາຍ ຂົນເຂົ້າແຕິ່ທາງ

ລົດເຂົ້າໄປຖ ້າຄວາຍ, ແບກເຂົ້າເປົາ 48 ກ ໂລ ໄດ້ປົກກກະຕ , 

ແຕິ່ຕ້ອງມີຜູ້ຍ ໃສິ່ບິ່າໃຫ້).  ສິ່ວນໄປລ າລຽງ ແບກຫາບ ຫ   ເປ້

ເອົາໄດ້ພຽງແຕິ່ 30 ກ ໂລກ ສົມຄວນແລ້ວ, ບາງຄົນເປ້ໄດ້ 20 ກ 
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ໂລເທົິ່ານຼັ້ນ. ໝົດມ ້ນຼັ້ນ, ຂ້ຶນພູຜິ່າປິ່າແຂມ (ແຂມແມິ່ນຫຍ້າລົ້ມ

ລຸກ, ດອກແຂມເອົາມາເປຼັນຟອຍປຼັດກວາດໄດ້ດີ), ຄ ິ່າເຂົ້າມາ

ຊຼັກໄຊ້, ອາກາດນຼັບມ ໜ້າວເຢຼັນ ແລະ ມີລົມພຼັດແຮງ. ຈົນຄ ິ່າ 

ແຕິ່ລະໜິ່ວຍກ ບ ິ່ທຼັນພົ້ນພູຈອມກູບ ມ ດແລ້ວ ໃຜໆກ ອ ດເມ ິ່ອຍ

ພາກຼັນກ ນເຂົ້າຈ້າວທີິ່ປຼັນ້ເປຼັນກ້ອນດ້ວຍແພ ທີິ່ເອົາມາແຕິ່ຫົວ

ຄຼັງ ແລ້ວພາກຼັນນອນຕາກນ ້າໝອກຊ້າງປະສານລົມພຼັດກົກ

ແຂມ. ບ ິ່ຮູຈ້ຼັກວິ່າໃຜນອນຢູິ່ຈຸດໃດ, ມີແຕິ່ຮູ້ວິ່າໃຜກ ຕ້ອງນອນ

ຕາມແຄມທາງຄວາຍ ທີິ່ພວມຍິ່າງນຼັ້ນ. ຮຸິ່ງເຊົາ້ມ ້ທີສາມສ ບຕ ິ່

ເປ້ຫາບຂ້ຶນພູໄປ ໃສິ່ລ້ອງຕາດຫ ອຍ ພ ດີເຂົ້າສູິ່ປິ່າໄມ້ໃຫຍິ່ຢູິ່

ເປີນ້ພູເບ ອ້ງພີ ້ ຍົນສຼັດຕູມາຍ ງລຼັດທາງຢູິ່ເປີ້ນພເູບ ອ້ງນຼັ້ນເປຼັນ

ເວລາ 1 ຊົິ່ວໂມງ (ສຼັດຕູກະວິ່າພວກເຮົາຢູິ່ເປ້ີນພູເບ ອ້ງນຼັ້ນ, ແຕິ່

ໜິ່ວຍລ າລຽງເດີນທາງຊ້າຈຶິ່ງບ ິ່ຖ ກວົງຍ ງລະເບີດຂອງຍົນ), ທຸກ

ຄົນປອດໄພ. ໜິ່ວຍລ າລຽງແບກຫາບເຄ ິ່ອງລົງ ເປີນ້ພແູລ້ວລົງ

ສູິ່ໂລິ່ງຕາດຫ ອຍ, ເປຼັນທົິ່ງພຽງຫຍ້າຄາ ແລະ ຫຍ້າແຝກ ຄ ິ່າມ ດ

ແລ້ວພາກຼັນຫ ວນ ້າຫ ວເຂ້ົາ, ບາງຄົນຫົ  ກເອາົຮາກຫຍ້າຄາ 

ມາຫຍ ້າກ ນກ ນນ ້າ (ເພາະເປຼັນຢາພ ້ນເມ ອງຊະນ ດໜຶິ່ງ ຢາດີໄຂ້

ຮ້ອນ), ຈ ານວນໜຶິ່ງໂຊກດີພົບກົກກ້ວຍປິ່າ, ພາກຼັນເອົາຢວກ

ກ້ວຍປິ່າ (ຢວກແປວິ່າແກນອິ່ອນຂອງກົກກ້ວຍ, ທ າມະດາກົກ

ໄມ້ຕິ່າງໆແກນຕ້ອງແຂງ, ແຕິ່ກົກກ້ວຍແກນຂອງມຼັນພຼັດອິ່ອນ
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ຈຶິ່ງເອ້ີນວິ່າຢວກ). ປະມານ 9 ໂມງກາງຄ ນ ຈຶິ່ງຮອດ ຕາດຫ ອຍ 

ຈຶິ່ງພາກຼັນດຼັງໄຟຕ້ົມເຂົ້າກ ນ, ອາຫານກະປ໋ອງ ຕ ິ່ມາມີທະຫານ

ມາຫ  ້ນນ າ, ພົບປະໂອ້ລົມ, ຝີງໄຟ, ໃນນ້ີໜິ່ວຍ 2 ກ ມີທະຫານ

ທາງພາກໃຕ້ມານຼັິ່ງໂອ້ລົມຖາມຂິ່າວຄາວ, ນ້ອງຢູິ່ແຂວງໃດ? ຢູິ່

ບ້ານໃດ? ບາງຄົນກ ິ່ຕອບຄ າຖາມ. ເມ ິ່ອເວົ້າເຖ ງລ້ອງມິ່າ, ບ້ານ

ສົບສານ (ເມ ອງ ຊຽງຄ ້ເກົິ່າ) ເປຼັນໜ້າພມູໃຈ ທີິ່ທະຫານຄົນນຼັ້ນ

ເວົ້າ: ໂອິ່ລ້ອງມິ່າຄ ທາງໃຕ້ພວກຂ້ອຍ, ອຸດົມ ສົມບູນມີເຂົ້າປາ

ອາຫານ, ອາກາດອຸິ່ນ, ຮ້ອນຄ ບ້ານທາງໃຕ້ ພວກຂ້ອຍ, ບ້ານ

ສົບສານມີໝາກພ້າວຫ າຍກວິ່າໝູິ່, ທະຫານພວກຂ້ອຍເຄີຍໄປ

ນ ້າມິ່າ, ນ ້າແອດ, ນ າ້ຮາວຫ າຍເທ ິ່ອ, ໄປກ ນໝາກພ້າວບ້ານສົບ

ສານ 4 ເທ ິ່ອແລ້ວ. ຈາກນຼັ້ນ ກ ລົມກຼັນຕ ິ່ແບບປຸກລະດົມ ອົບຮົມ

ການເມ ອງແນວຄ ດ, ທະຫານເວົ້າວິ່າ: ພວກນ້ອງເປຼັນນຼັກຮຽນ

ສະໄໝສົງຄາມ, ເຖ ງວິ່າບ ິ່ໄດ້ຕີເສ ກ, ແຕິ່ມາສົິ່ງເຂົ້າປາອາຫານ

ແນວນ້ີກ ແມິ່ນຕີກຼັບສຼັດຕູ, ແມິ່ນຕີເສ ກຄ ກຼັນ, ກ ທຸກຍາກ

ລ າບາກໄດ໋, ນຼັກຮຽນຄູກ ຕອບຄ ນ ພວກນ້ອງທຸກບ ິ່ເທົິ່າພວກ

ອ້າຍຢູິ່ແນວໜ້າດອກ... ລົມກຼັນເດ ກ ແຕິ່ລະໜິ່ວຍພາກຼັນເຂ້ົາ

ໄປນອນໃນຖ ້າ, ທະຫານນອນຢູິ່ນອກຖ ້າ, ນອນໃນຖ ້າເໝຼັນ 

ເປ ອ້ນ. ຮຸິ່ງແຕິ່ເຊົາ້, ປຼັ້ນເຂົ້າຈ້າວຟ້າວຟຼັິ່ງ ແລ້ວສ ບຕ ິ່ໄປນາເຊຼັງ, 

ເອົາເຄ ິ່ອງໄປສົິ່ງໃຫ້ທະຫານຖ ້າຜາເກຼັງນາເຊຼັງ. ຕາມເສຼັ້ນທາງ
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ໄປ ໄລຍະບ ິ່ ໄກແຕິ່ມີລະເບີດຝຼັງດ ນ (ໝາກມ ນ), ໜິ່ວຍທ ີ 1 

ເດີນໄປກິ່ອນ ແລ້ວຮ້ອງໃສິ່ຕາມໆມາໃຫ້ລະມຼັດລະວຼັງມີມ ນ 

(ລະເບີດດ ນ), ບິ່ອນໃດມີໝາຍໄວ້ຫ້າມໄປຢຽບ ແລະ ໄປໃກ້. 

ໜິ່ວຍລ າລຽງນຼັກຮຽນຄູນາຄາວ ໄປຕະຫ ອດປອດໄພ ແລະ ກຼັບ

ຄ ນມາພຼັກຢູິ່ຫົວຄຼັງ ຈົນເດ ກດ ິ່ນ (ກິ່ອນນ້ີ ມີໜິ່ວຍລ າລຽງຂອງ

ພາກສິ່ວນອ ິ່ນໄປຖ ກມ ນບາດເຈຼັບ). ຕ ິ່ນນອນແຕິ່ເຊົ້າ, ປຼັ້ນເຂົ້າ

ເຊົ້າແລ້ວ ເຕົ້າໂຮມກຼັນ, ຮ້ອຍເອກຄ າສີມ ເພຼັງວ ໄລສຸກ (ຕາງ 

ໜ້າຄະນະພະລາທ ການດ້ານລົບເຂດຍິ່ອຍ ໄດ້ສະຫ ຸບຕີລາຄາ 

ຍ້ອງຍ ໜິ່ວຍລ າລຽງສ້າງຄູ ຖ ້າຄວາຍເຮຼັດສ າເລຼັດໜ້າທີິ່ ແລະ 

ປອດໄພ. 

    7.  ການເຂ້ົາຮຶ່ວມກໍຶ່ສ້າງຮາກຖານການເມຼືອງ, ປ ກລ ກຂົນ 

ຂວາຍປະຊາຊົນ ແມິ່ນການປະກອບສິ່ວນທີິ່ສ າຄຼັນຂອງ 

ພະນຼັກງານ, ຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ. ປະຕ ບຼັດ 

ຕາມມະຕ  13 (ສະໄໝ 1) ເດ ອນ 5 ປີ 1965  ໄດ້ ກ ານົດ 5  

ໜ້າທີິ່ໃຫຍິ່ ໃນນ້ີມີໜ້າທີິ່ທີສາມໄດ້ກ ານົດວິ່າ: ອອກແຮງປຼັບປຸງ 

ເຂດປົດປິ່ອຍທຸກດ້ານ, ສ້າງເຂດປົດປິ່ອຍໃຫ້ເປຼັນຄ ລຼັດໜຶິ່ງ 

ເພ ິ່ອເປຼັນບິ່ອນອີງອຼັນໜຼັກແໜຼັນ ໃຫ້ແກິ່ການຕ ິ່ສູ້ທົິ່ວປະເທດ. ປີ 

1967 ສູນກາງພຼັກໄດ້ມມີະຕ , ຄ າສຼັິ່ງແນະນ າຫ າຍສະບຼັບ ເພ ິ່ອ

ຊີ້ນ າວຽກງານຕິ່າງໆ. ໃນນ້ີ ມີການແນະນ າຫຼັນລົງກ ິ່ສ້າງຮາກ
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ຖານຢິ່າງແຂງແຮງ. ຫຼັນທ ດວຽກງານສຶກສາ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ໂດຍ

ເຊ ິ່ອມຊ ຶມມະຕ ດຼັິ່ງກິ່າວ, ຖຼັນແຖວພະນຼັກງານຄູອາຈານ, ນຼັກ 

ຮຽນນຼັກສຶກສາທົິ່ວປະເທດ, ນຼັບທຼັງນຼັກສຶກສາທີິ່ສ າເລຼັດການສຶກ

ສາມາຈາກຕິ່າງປະເທດ ຕົວຢິ່າງ ເຈົ້າອະລ ຍະທີິ່ສ າເລຼັດການສຶກ

ສາຈາກໂຊວຽດ ກ ໄດ້ລົງກ ິ່ສ້າງຮາກຖານ ປຸກລຸກຂົນຂວາຍ

ປະຊາຊົນຢູິ່ເມ ອງວຽງໄຊ. ຖຼັນແຖວພະນຼັກງານຄູ, ນຼັກຮຽນ

ມຼັດທະຍົມ, ນຼັກຮຽນອຸດົມ, ນຼັກຮຽນຄູຢູິ່ທຸກໆແຂວງກ ລ້ວນແຕິ່

ປະກອບສິ່ວນເຂົ້າໃນການລົງກ ິ່ສ້າງຮາກຖານການເມ ອງ

ທ້ອງຖ ິ່ນອ້ອມແອ້ມໂຮງຮຽນ ແລະ ສ ານຼັກງານຂອງຕົນ. ຄູ

ອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນຄູສູນກາງນາຄາວ ໜ ຶ່ງ: ເວລາ ໄປ

ສ ດສອນປະຊາສຶກສາ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູິ່ບ້ານທີິ່ໄດ້ແບິ່ງໃຫ້

ແຕິ່ລະຄົນຕ ິ່ແຕິ່ລະຄອບຄົວ ກິ່ອນຈະສອນໜຼັງສ ປະມານ 10 

ນາທ ີຫ   ສອນໜຼັງສ ແລ້ວປະມານ 10 ກິ່ວານາທີໄດ້ (ເຖ ງວິ່າບ ິ່

ໄດ້ ເຮຼັດຕາມມາດຖານຂຼັ້ນຕອນ ການປຸກລຸກຂົນຂວາຍກ ຕາມ  

ຫາກແຕິ່ວິ່າຊິ່ວງເວລາດຼັິ່ງກິ່າວ) ອະທ ບາຍຊ້ີແຈງສະພາບການ 

ຕິ່າງໆ. ສອງ: ເວລາໄປຝຶກຫຼັດຢູິ່ໂຮງຮຽນບ້ານຕິ່າງໆ, ກາງເວຼັນ 

ສ ດສອນນຼັກຮຽນ (ຢູິ່ຕາມບ້ານອົບພະຍົບກາງປິ່າ), ກາງຄ ນໄປ

ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ, ພົບປະກຼັບພ ິ່ແມິ່ນຼັກຮຽນ. ເນ ຶອ້ໃນທີິ່

ນຼັກຮຽນຄູຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ ຕ້ົນຕ ກ ເວົາ້ເຖ ງປະເທດຊາດ 
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ອຸດົມສົມບູນ, ປະຊາຊົນລາວມີຄວາມດຸໝຼັິ່ນ, ມີຄວາມສາມຼັກຄີກຼັນ

ທຸກຊົນຊາດ ຊົນເຜົິ່າ.  

 

 

ທິ່ານ ຫງວຽນຮູຍອາຍ ຊິ່ຽວຊານຫວຽດນາມທີິ່ປະຈ າຢູິ່ພະແນກສຶກສາ

ນາຄາວ ມາຢາມວຽງຈຼັນພ້ອມຄອບຄົວ 

 

8. ການເຂ້ົາຮຶ່ວມຢ ດອໍານາດທົຶ່ວປະເທດ 

 ພາຍຫ ຼັງສຼັນຍາປາຣ ີ ລະຫວິ່າງຫວຽດນາມ-ອາເມລ ກາ 

ວຼັນທີ 27/1/1973 ແລະ ຕ ິ່ມາສຼັນຍາວຽງຈຼັນ ວຼັນທີ 

21/2/1973 ຢຸດຕ ສົງຄາມ, ຟ ້ນຟູສຼັນຕ ພາບ ກະແສຟອງ
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ປະຕ ວຼັດໄດ້ຟົດຟ ້ນກວິ່າຍາມໃດໝົດ. ພ້ອມກຼັບປະຊາຊົນທົິ່ວ

ເຂດປົດປິ່ອຍ ປຽບເໝ ອນລຼັດແບບໃໝິ່ໄດ້ກຽມພ້ອມທຸກດ້ານ

ເຂົ້າໃນການກ າອ ານາດແຕິ່ລະຂະແໜິ່ງການ, ຄູອາຈານ, 

ນຼັກຮຽນຄູ ແລະ ນຼັກຮຽນ (ຜູ້ໃຫຍິ່) ຈາກເຂດປົດປິ່ອຍ ກ ໄດ້

ຕະລຸມບອນເຂົ້າຮິ່ວມການຢຶດອ ານາດ ໂດຍສະເພາະເຂ້ົາເຂດ 

2 ຕົວເມ ອງ ເຂດເປຼັນກາງ ແລະ ເຂດຂອງຝິ່າຍລາຊະ

ອານາຈຼັກ ເພ ິ່ອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ສຶກສາອົບຮົມ, ສ້າງຮາກ

ຖານການເມ ອງຢູິ່ທ້ອງຖ ິ່ນ, ເພ ິ່ອຕ ິ່ນຕົວລຸກຮ ຂ້ຶນ ຢຶດອ ານາດ

ທົິ່ວປະເທດ, ພ ເສດແມິ່ນປຸກລະດົມຄູອາຈານ, ຊາວໜຸິ່ມ, 

ນຼັກຮຽນ, ນຼັກສຶກສາຢູິ່ວຽງຈຼັນ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຕົວເມ ອງ

ໃຫຍິ່ອ ິ່ນໆ  ລຸກຮ ຂ້ຶນຕ້ານພວກປະຕ ການ, ຕ້ານຈຼັກກະພຼັດ 

ແລະ ຍາດເອົາອ ານາດ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນນ້ີ ທິ່ານ ໝູນແກ້ວ 

ອ ລະບູນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນຼັກສຶກສາທີິ່ຈົບຈາກເຂດປົດປິ່ອຍ 

ໄດ້ຂົນຂວາຍ ອະທ ບາຍໃຫ້ລຼັດຖະມົນຕີຊິ່ວຍກະຊວງສຶກສາທ 

ການ ເວລານຼັ້ນແມິ່ນທິ່ານອຸິ່ນເນ ້ອ ພ ມມະສອນ, ທິ່ານ ຮອງ

ນາຍົກເກົິ່າ, ລຼັດຖະມນົຕີກະຊວງສຶກສາທ ການ (ທິ່ານເຫ ິ່  ອມ 

ອ ນສີຊຽງໃໝິ່) ເຕົ້າໂຮມຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນ, ນຼັກສຶກສາ ຢູິ່ວຽງ

ຈຼັນ. ຮອດວຼັນທ ີ 16/6/1975 ເຮຼັດມ ດຕ ງໃຫຍິ່ ຂະແໜງການ

ສຶກສາ ຢູິ່ວ ທະຍາໄລກົດໝາຍມີຄູ ນຼັກຮຽນ ນຼັກສຶກສາເກ ອບ 
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2000 ກວິ່າຄົນ,  ໃນມ ດຕ ງ ທິ່ານເຫ  ິ່ອມ ອ ນສີຊຽງໃໝິ່ ໄດ້ມີ

ບົດປາໄສ ອຼັນນ້ີແມິ່ນຂີດໝາຍສ້ຽງສຸດລະບົບການສຶກສາແບບ

ເກົິ່າ, ໄຂສຼັງ ກາດໃໝິ່ ການສຶກສາແບບໃໝິ່ທົິ່ວປະເທດ. 

 

 

 

ປີ 1990, ທິ່ານສີມາຍ (ຜູ້ທີສີິ່ເບ ້ອງຊ້າຍ) ຊຶິ່ງເປຼັນສ ດເກົິ່າ 67 ນານນ ງ ໄດ້

ນ າພາຄະນະທຼັດສະນະເສດຖະກ ດແຂວງກວາງຊີ ທິ່ຽວຊົມປະຕູໄຊ ແລະ 

ຖິ່າຍຮູບຮິ່ວມກຼັນ 
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X. ຕີລາຄາລວມຜນົສໍາເລັດໃຫຍຶ່ການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍ 

1. ວຽກງານສ ກສາເປັນສຶ່ວນໜ ຶ່ງໃນໂຄງປະກອບການສ້າງເຂດ  

    ປົດປຶ່ອຍໃຫ້ເປັນຄຼືລັດໜ ຶ່ງ 

      ຕາມມະຕ  13 (ສະໄໝ I) ຂອງພຼັກເດ ອນ 5 ປີ 1965 

ການສ້າງເຂດປົດປິ່ອຍຮອບດ້ານໃຫ້ເປຼັນຄ ລຼັດໜຶິ່ງ ມີຫ າຍວຽກ

ງານ ໜ ຶ່ງ: ການສ້າງໜິ່ວຍພຼັກໃຫ້ເປຼັນໜິ່ວຍພຼັກ 4 ຮູ ້ (ຮູ້ນ າພາ 

ປະຊາຊົນຕ ິ່ສູ້, ກ າແໜນ້ກອງຫ ອນ ແລະ ປ້ອງກຼັນຄວາມ 

ສະຫງົບ; ຮູ້ນ າພາອ ານາດການປົກຄອງ, ຈຼັດຕຼັ້ງປະຊາຊົນ, 

ສ້າງຄວາມສາມຼັກຄີ; ຮູນ້ າພາດຼັດແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍການ

ຜະລ ດປົວແປງຊີວ ດການເປຼັນຢູິ່; ຮູ້ໂຄສະນາຂະຫຍາຍພຼັກ 

ແລະ ປະຕ ບຼັດວຽກງານຂອງໜິ່ວຍພຼັກ). ສອງ: ກ ິ່ສ້າງຮາກຖານ 

ການເມ ອງ, ປຸກລຸກຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ, ເຮຼັດໃຫ້ຮາກຖານມ ີ

ຄວາມສະຫງົບຮອບດ້ານ ແລະ ໜຼັກແໜ້ນ. ສາມ: ປຼັບປຸງອ າ

ນາດການປົກຄອງ ຢູິ່ທ້ອງຖ ິ່ນມີອ ານາດການປົກຄອງ: ຄະນະ

ບ້ານ, ຄະນະຕາແສງ, ຄະນະເມ ອງ, ຄະນະແຂວງ ມີປະທານ

ບ້ານ, ປະທານຕາແສງ, ປະທານເມ ອງ, ປະທານແຂວງ (ສະໄໝ 

ເຂດປົດປິ່ອຍເອີນ້ວິ່າປະທານ). ຢູິ່ຂຼັ້ນສູນກາງ ບ ິ່ມີອົງການ

ປົກຄອງຕິ່າງຫາກແຕິ່ແມິ່ນແນວລາວຮຼັກຊາດອອກໜ້າບ ລ ຫານ. 
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ສີຶ່: ປຼັບປຸງອົງການຈຼັດຕຼັ້ງມະຫາຊົນຢູິ່ທຸກຂຼັ້ນ ເປຼັນຕ້ົນອົງການ 

ແນວລາວຮຼັກຊາດ, ຊາວໜຸິ່ມຕະລຸມບອນ ແລະ ຊາວໜຸິ່ມລາວ 

ຮຼັກຊາດ, ສະມາຄົມແມິ່ຍ ງ, ສະມາຄົມຄູ, ໜິ່ວຍແລກປິ່ຽນ 

ແຮງງານ, ໜິ່ວຍສາມຼັກຄີ (ຢູິ່ຮາກຖານປະຊາຊນົ). ຫ້າ: ເພີິ່ມ

ທະວກີານເພີິ່ມພູນຜະລ ດຜົນຂອງປະຊາຊົນ, ເປຼັນຕ້ົນແມິ່ນ 

ການເຮຼັດນາແຊງ. ຕົວແບບໜຶິ່ງແມິ່ນຢູິ່ບ້ານຄ ້, ນາຮວາ, ຊຽງ

ແມນ. ສະເດຼັດເຈົ້າສຸພານຸວົງໄດ້ລົງຂຸດນາຮິ່ວມກຼັບປະຊາຊົນ ທົດ

ລອງເຮຼັດນາແຊງ (ນາແຊງແມິ່ນນາລະດູທີສອງ, ເລີິ່ມແຕິ່ 

ເດ ອນ 3-6, ເພາະອາກາດໜາວ), ພີິ່ນ້ອງເຜົິ່າມົງ້ລົງມາເຮຼັດນາ 

ຢູິ່ບ້ານຫົວຄຼັງ, ເມ ອງຊ າເໜ ອ ແຂວງຫົວພຼັນ ພີິ່ນ້ອງເຜົິ່າມ້ົງລົງ 

ເຮຼັດນາຢູິ່ບ້ານນາແປ ເມ ອງຄ າເກີດ ແຂວງຄ າມິ່ວນເປຼັນຕ້ົນ. 

ສິ່ວນລ້ອງມິ່າເມ ອງຊຽງຄ ້ເກົິ່າເຮຼັດນາແຊງມາກິ່ອນນຼັ້ນຫ າຍປີ

ແລ້ວ. ມີການຕຼັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຄ້າ, ຮ້ານຄ້າຂາຍເຄ ິ່ອງ 

ປິ່າຂອງດົງ, ເຄ ິ່ອງຫຼັດຖະກ າ. ອຸດສາຫະກ ານ້ອຍ, ໂຮງງານ

ເຮຼັດຖ້ວຍ, ບິ່ວງ, ໝ ,້ ຊາມ ຯລຯ ໂດຍເອົາຊາກຍົນຖ ກຍ ງຕົກ

ມາຫ ອມ. ໄຟຟາ້ນ ້າຕົກແຫິ່ງທ າອ ດຂອງແຂວງຫົວພຼັນ ເຂດປົດ

ປິ່ອຍ, ກ ເປຼັນແຫິ່ງທ າອ ດທົິ່ວເຂດປົດປິ່ອຍແມິ່ນໄຟຟ້ານ ້າລ້ອງ   

(ເມ ອງຊຽງຄ ້ເກົິ່າ) ສ້າງຂ້ຶນຊຸມປີ 60 ມີກ າລຼັງແຮງ 50 ກ ໂລວຼັດ 

(ຕາມຂ ມູ້ນຂອງຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ອາວຸໂສ ແຂວງຫົວພຼັນ ກ ມີໄຟຟາ້ນ ້າ



183 
 

ຕົກແຫິ່ງທ າອ ດຂອງທົິ່ວປະເທດປີ 1948 ໂດຍ ແມິ່ນຝຣຼັິ່ງສ້າງ

ຂ້ຶນຢູິ່ນ າ້ຫ້ວຍແໝນເທດສະບານເມ ອງຊ າເໜ ອ). ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ

ແຂວງ ຫົວພຼັນ ກາງຊຸມປີ 60 ມີໄຟຟ້ານ າ້ຕົກນ ້າພູນ ຕາແສງ

ເມ ອງໂສຍ, ເມ ອງວຽງໄຊ ເພ ິ່ອຮຼັບໃຊ້ກຸິ່ມໂຮງຈຼັກໂຮງງານ. 

ຊຸມປີ 70 ຈຶິ່ງມີໂຮງງານໄຟຟ້າ ນ າ້ຕົກ ນ ້າບນຸ ເມ ອງບຸນເໜ ອ 

ແຂວງຜ້ົງສາລີ. ເຂດປົດປິ່ອຍໃນຕ້ົນຊຸມປີ 70 ເລີິ່ມພ ມເງ ນກີບ

ຂອງເຂດປົດປິ່ອຍ; ກິ່ອນນຼັ້ນໃຊ້ຈິ່າຍແຕິ່ເງ ນຄຼັງໄຂ (ເງ ນກີບ

ລຼັດຖະບານປະສົມ, ພາຍຫ ຼັງຖ ກລຼັດຖະປະຫານ ໃນປີ 1964 

ກ າລຼັງຝິ່າຍເປຼັນກາງໄດ້ຍ້າຍມາຕຼັ້ງຢູິ່ຄຼັງໄຂ. ສະນຼັນ້, ເງ ນດຼັິ່ງກິ່າວ 

ຈຶິ່ງເອ້ີນວິ່າເງ ນຄຼັງໄຂ. ໃບລາຄາສູງສຸດແມິ່ນໃບ 50 ກີບ ສີແດງ

ສ້ົມ). ຫົກ: ວຽກງານວຼັດທະນະທ າ, ສ ລະປະວຼັນນະຄະດີຂອງ

ມະຫາຊົນ ແລະ ອາຊີບໄດ້ຮຼັບການຟ ້ນຟູ, ຂິ່າວສານວ ທະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຝິ່າຍປະເທດລາວ, ໜຼັງສ ພ ມລາວຮຼັກຊາດໄດ້ຮຼັບ

ການປຼັບປຸງ, ໂຮງໝ , ສຸກສາລາ, ວຽກງານປ ິ່ນປົວ, ການຜະລ ດ

ຢາປ ິ່ນປົວສຸຂະພາບໄດ້ຮຼັບການຂະຫຍາຍ. ການຄົມມະນາຄົມ 

ພາຍຫ ຼັງຢຸດຕ ສົງຄາມທ າລາຍທາງອາກາດໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງ. 

ໃນນ້ີ, ທາງປູຢາງແຕິ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແຕິ່ນາແມວ 

ໄປຫາຊ າເໜ ອໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງໂດຍຫວຽດນາມຊິ່ວຍເຫ  ອ. 
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ເສຼັ້ນທາງຢູິ່ພາກເໜ ອຜ້ົງສາລ,ີ ຫ ວງນ ້າທາ, ອຸດົມໄຊຈ ານວນ 

ໜຶິ່ງໄດ້ປູຢາງແຕິ່ຕ້ົນຊຸມປີ 70 ໂດຍແມິ່ນຈີນເປຼັນຜູ້ຊິ່ວຍເຫ  ອ.   

      ສະນຼັ້ນ, ວຽກງານສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍເປຼັນການປະກອບ 

ສິ່ວນໃຫຍິ່ຫ ວງເຂ້ົາໃນພາລະກ ດການສ້າງເຂດປົດປິ່ອຍໃຫ້ຄ 

ລຼັດແບບໃໝິ່ລຼັດໜຶິ່ງ ເປຼັນແບບຢິ່າງ ແລະ ເປຼັນພ ້ນຖານໃຫ້ແກິ່

ການກ າອ ານາດທົິ່ວປະເທດ. 

2. ການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍໄດ້ປະກອບສຶ່ວນຢຶ່າງຕ້ັງໜ້າ 

ເຮຼັດໃຫ້ສຼັງຄົມເຂດປົດປິ່ອຍມີຄວາມສີວ ໄລ ສ້າງຄົນໃຫ້ມ ີ

ຄວາມຮູ້, ປະຊາຊົນເຜົິ່າຕິ່າງໆ 95% ບ ິ່ຮູ້ໜຼັງສ , ບ ິ່ຮູ້ຂຽນຊ ິ່ຕົນ

ເອງ ໃຫ້ກາຍເປຼັນຄົນຮູ້ອິ່ານໄດ້ຂຽນເປຼັນ, ຮຼັບເອົາຂ ້ມູນ

ຂິ່າວສານດ້ວຍຕົວໜຼັງສ ເບ ອ້ງຕ້ົນ. ນາຍບ້ານ ຫ   ຫົວໜ້າໜິ່ວຍ

ຖ້າຢາກນຼັບຈ ານວນຄົນທີິ່ມາໂຮມຊຸມນຸມຢູິ່ສະໂມສອນ ຕ້ອງ

ເອົາໄມ້ຕອກມາຫຼັກເປຼັນຂ ້ແຕິ່ລະຄົນ. ແຕິ່ກິ່ອນການໄປບອກ

ວຽກໃດໜຶິ່ງໃຫ້ຜູ້ອ ິ່ນ  ຕ້ອງໄດ້ສຼັິ່ງຄວາມແນະນ າໃຫ້ຄົນໄປບອກ 

ຜູ້ຖ ກແຕິ່ງໄປຕ້ອງທິ່ອງຂ້ຶນໃຈຄ າເວົ້າຂອງຜູ້ແນະນ າເພ ິ່ອບ ິ່ໃຫ້

ລ ມ, ແຕິ່ພາຍຫ ຼັງໄດ້ຮຽນປະຊາສຶກສາ ຜູ້ສຼັິ່ງວຽກກ ຂຽນໜຼັງສ ໄປ

ໃຫ້ຜູ້ມາເຮຼັດວຽກນ າ, ຜູ້ໄປສົິ່ງກ ອິ່ານໜຼັງສ ສົິ່ງເຖ ງທີິ່ຢູິ່, ຜູ້ຮຼັບ

ຈົດໝາຍກ ອິ່ານໜຼັງສ ຮຽກເຊີນທີິ່ຂຽນໂດຍສຼັ້ນໆເຊຼັິ່ນ: “ມ ້ອ ິ່ນໃຫ້

ລຸງ ຫ   ປ້າ ມາລວມເຮ ອນນາຍບ້ານ” ສ ິ່ານຼັ້ນກ ພ ໄດ້. ແຕິ່ກິ່ອນ
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ນາຍບ້ານລວມຊາວບ້ານເຜີຍແຜິ່ວຽກງານ ແລ້ວແຕິ່ຈ ິ່ແລ້ວເວົ້າ

ດ້ວຍປາກ. ຕ ິ່ມານາຍບ້ານໄດ້ຍົກລະດຼັບຂ້ຶນ. ສະນຼັ້ນ,  ນາຍບ້ານ 

ຫ າຍຄົນອິ່ານເອກະສານເຜີຍແຜິ່ວຽກງານ ເຖ ງວິ່າຊຼັກຊ້າກະ

ຕຶກກະຕຼັກກ ຍຼັງໄຄກວິ່າເວົ້າດ້ວຍປາກລ້ຶມໄປລ້ຶມມາຄວາມເກົິ່າ 

ຫ   ຫ ົງໜ້າຫ ົງຫ ຼັງ. ຍ້ອນສຼັງຄົມເປຼັນສຼັງຄົມມີຄວາມຮູ້ເທ ິ່ອລະ

ກ້າວ. ສະນຼັ້ນ, ຄວາມສີວ ໄລສຼັງຄົມກ ປາກົດເປຼັນຕົນເປຼັນຕົວ

ເທ ິ່ອລະກ້າວ. ກິ່ອນອ ິ່ນ ການເຊ ິ່ອຖ ງົມງວາຍ, ຜີສາງລາງຮ້າຍ 

ຄິ່ອຍໆຫ ຸດຜິ່ອນໃນຈ ດສ ານຶກຂອງປະຊາຊົນ, ກ້າວໄປສູິ່ຄວາມ

ເຊ ິ່ອຖ ທີິ່ມີເຫດຜົນ, ຮດີຄອງປະເພນີອຼັນເກົິ່າແກິ່ຫ ້າຫ ຼັງ ແລະ 

ສ ້ນເປ ອງໄດ້ຫ ຸດຜິ່ອນລົງເຊຼັິ່ນ: ຮີດຄອງແຕິ່ງງານຂອງບາງຊົນ 

ເຜົິ່າມີລຼັກສະນາບຼັງຄຼັບກຼັນກ ຄິ່ອຍໆຫ ຸດຜິ່ອນ. ຄວາມສາມຼັກຄີ

ຮຼັກແພງ ແລະ ສາມຼັກຄີຕາມແນວທາງການປະຕ ວຼັດນຼັບມ ້      

ແໜ້ນໜາ, ມີຄວາມເຄາົລົບຕ ິ່ກຼັນ, ເປຼັນມ ດສະຫາຍ, ນຼັບຖ ເປຼັນ

ລຸງ, ປ້າອາວອາ, ລູກຫ ານຕາມສ ິ່າອາຍຸ ແລະ ຄຸນວຸດທ ຂອງ

ແຕິ່ລະຄົນເຊຼັິ່ນ: ອ້າຍທະຫານ, ເອ ອ້ຍແພດ, ແມິ່ລ້ຽງ ອຼັນນ້ີ

ແມິ່ນການເອ້ີນກຼັນຢູິ່ ເຂດປົດປິ່ອຍສະແດງເຖ ງຄວາມເປຼັນວົງ

ຄະນາຍາດໃນຄອບຄົວໃຫຍິ່ແຫິ່ງຊາດ, ແມິ່ນຄວາມສີວ ໄລທີິ່

ສະແດງຄວາມເປຼັນມ ດສະຫາຍອ້າຍນ້ອງກຼັນການພົວພຼັນຄົນ

ກຼັບຄົນໃນສຼັງຄົມເຂດປົດປິ່ອຍ. ຊົນຊຼັ້ນກົດຂີິ່ຂູດຮີດຖ ກລົບ 
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ລ້າງ, ມີແຕິ່ຊນົຊຼັ້ນ ແລະ ຊຼັ້ນຄົນທີິ່ເປຼັນອ້າຍນ້ອງ, ຍ້ອນຄົນ

ສິ່ວນຫ າຍມີລະດຼັບຄວາມຮູ້ໜຼັງສ ຕິ່າງກຼັນ, ແຕິ່ກ ມີຄວາມຕ ິ່ນ

ຕົວທາງການເມ ອງ ທີິ່ເປຼັນເອກະພາບກຼັບການນ າພາຂອງພຼັກ, 

ມີການສຶກສາຮ ິ່າຮຽນ, ຮູໜ້ຼັງສ ຈຶິ່ງສາມາດເຂ້ົາເຖ ງລະດຼັບຄວາມຕ ິ່ນ

ຕົວທາງດ້ານການເມ ອງ. ການສຶກສາຍຼັງຊິ່ວຍໃຫ້ບຼັນຍາກາດ

ສຼັງຄົມມີປະຊາທ ປະໄຕ, ມີລະບຽບວ ໄນ, ສະຫງິ່າຜິ່າເຜີຍ ແລະ 

ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຊຶິ່ງກຼັນ ແລະ ກຼັນເລ ກເຊ ິ່ງ, ຊີວີດວຼັດທະນະທ າ

ໄດ້ມີບຼັນຍາກາດເບີກບານມິ່ວນຊ ິ່ນ. ການປະຕ ບຼັດສຸຂາພ ບານ,  

ດ າເນີນ 3 ສະອາດໄດ້ເລີິ່ມມາແຕິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ. 

3. ການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍໄດ້ປະກອບສຶ່ວນໃນການສ້າງຄົນ 

ລາວໃຫ້ເປັນຄົນພັດທະນາຮອບດ້ານ 

      ໃຕ້ຮົິ່ມຊາຍຄາໂຮງຮຽນເຂດປົດປິ່ອຍ ຄົນຮຸິ່ນຕິ່າງໆຂອງ 

ປະຊາຊົນບຼັນດາເຜົິ່າໄດ້ຮຼັບການສຶກສາຮ ິ່າຮຽນ ມີລຼັກສະນະ 

ຮອບດ້ານ: ດ້ານປຼັນຍາຄວາມຮູ້ ວ ທະຍາສາດທ າມະຊາດ 

ແລະ ວ ທະຍາສາດສຼັງຄົມ; ໄດ້ຮຼັບການອົບຮົມດ້ານແນວຄ ດ

ອຸດົມການສຼັງຄົມນ ຍົມ, ອົບຮົມລຼັດທ ຮຼັກຊາດ, ເອກະລາດ ມີ

ຈ ດໃຈຕ ິ່ສູ້ຕີສຼັດຕູ, ໄດ້ຮຼັບການອົບຮົມທາງດ້ານຄຸນສົມບຼັດ 

ຈຼັນຍາທ າ, ອະລ ຍະທ າທາງດ້ານຈ ດໃຈ; ໄດ້ຮຼັບການຝຶກຝົນ ຫ  ິ່

ຫ ອມຕ ດພຼັນ ກຼັບພຶດຕ ກ າຕ ິ່ສູ້ຕ້ານສຼັດຕູ, ຕ ດພຼັນກຼັບການສ້າງ 
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ແລະ ພຼັດທະນະເຂດປົດປິ່ອຍໃຫ້ຄ ລຼັດແບບໃໝິ່ລຼັດໜຶິ່ງ. ໄດ້

ຮຼັບການອົບຮົມໃນການດູແລດ້ານສຸຂະພາບພະລານາໄມ, 

ສົິ່ງເສີມພອນສະຫວຼັນດ້ານສ ລະປະວຼັນນະຄະດີ, ອົບຮົມໃຫ້ມີ

ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວຫ າຍດ້ານຕາມແຕິ່ລະສ ິ່າອາຍຸ, ຮຼັບຮູ້ຂ ້ມູນ

ຂິ່າວສານຕິ່າງໆ.  

 

 

 

 

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ ສ້າງໃຫ້ຄົນລາວມີຄວາມເມດຕາ

ກະລຸນາ, ຖະໜອມຖິ່ອມຕົວ, ແຕິ່ກ້າຫານຕ ິ່ສູ້ກຼັບສຼັດຕູ, 

ກ້າຫານຕ້ານສ ິ່ງຫຍ ້ທ ,້ ຕ ານ ຕົນເອງ ແລະ ຕ ານ ໝູິ່, ສ້າງໃຫ້
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ຄົນຮຸິ່ນໝຸິ່ມໃຫ້ເປຼັນຜູ້ກຽມພ້ອມປົກປຼັກຮຼັກສາໝາກຜົນການ

ປະຕ ວຼັດ, ກຽມພ້ອມເປຼັນນຼັກຮົບຕ ິ່ສູ້ກຼັບສຼັດຕູ, ຮຼັບໃຊ້ປະເທດ

ຊາດ, ສ້າງສາປະເທດຊາດ ພາຍຫ ຼັງໄດ້ຮຼັບເອກະລາດແຫິ່ງ

ຊາດຢິ່າງສົມບູນ. ເວົາ້ລວມການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ສ້າງ

ຊຼັບພະກອນມະນຸດໃຫ້ເປຼັນຄົນດີມີນ ້າໃຈຮຼັກຊາດ ຕ ິ່ສູ້ຕ້ານ

ຈຼັກກະພຼັດ, ເປຼັນຄົນມຈີ ດໃຈເອຶ ອ້ເຟ ້ອອາລ,ີ ສາມຼັກຄີເປຼັນປຶກ

ແຜິ່ນ, ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ ແລະ ຮຼັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ຮຼັບໃຊ້

ປະຊາຊົນ, ໃກຊ້ ດຕ ດພຼັນກຼັບປະຊາຊົນ, ຊ ິ່ສຼັດບ ລ ສຸດຈົງຮຼັກ

ພຼັກດີຕ ິ່ພຼັກ ແລະ ພະລາກ ດປະຕ ວຼັດ. 

4. ການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍເປັນພຼື້ນຖານການສ ກສາໃໝຶ່ທົຶ່ວ

ປະເທດໃນເມຼືຶ່ອໄດ້ຮັບການປົດປຶ່ອຍປະເທດຊາດຢຶ່າງສົມບ ນ 

ເປຼັນເວລາ 30 ປີ, ນຼັບແຕິ່ການປະກາດເອກະລາດ ຂອງ 

ຊາດລາວ ໃນວຼັນທີ 12 ຕຸລາ ປີ 1945, ເວົາ້ສະເພາະ 15 ປີທີິ່ມີ

ເຂດ ປົດປິ່ອຍ ເປຼັນລະບົບທົິ່ວປະເທດ. ພຼັກປະຊາຊົນປະຕ ວຼັດ

ລາວ ໄດ້ມອງກວ້າງເຫຼັນໄກໃນການພຼັດທະນາປະເທດຊາດ. 

ສະນຼັ້ນ, ຈຶິ່ງເອົາໃຈໃສິ່ວຽກງານສຶກສາແຕິ່ຫົວທີ. ເຖ ງສະພາບ

ສົງຄາມ ທ າລາຍຈາກສຼັດຕູຢິ່າງຮ້າຍແຮງ, ແຕິ່ກ ໄດ້ຕຼັ້ງໜ້າ

ນ າພາ ແລະ ດຼັດແປງການສຶກສາໃຫ້ເປຼັນລະບົບການສຶກສາ   

ໃໝິ່. 
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   ກິ່ອນອ ິ່ນໄດ້ວາງພ ້ນຖານທາງດ້ານແນວທາງການສຶກສາ 

ໃໝິ່, ໂດຍກ ານົດການສຶກສາມີລຼັກສະນະຊາດ, ລຼັກສະນະ

ວ ທະຍາສາດ ແລະ ລຼັກສະນະມະຫາຊົນ.  ໝາຍຄວາມວິ່າ

ລຼັກສະນະປະຕ ວຼັດ, ລຼັກສະນະພຼັດທະນາ ບ ິ່ຢຸດຢຼັ້ງ ແລະ 

ປະດ ດສ້າງສອດຄິ່ອງກຼັບຍຸກສະໄໝ. ທຼັດສະນະນ້ີ ໄດ້ຮຼັບການ

ເຜີຍແຜິ່, ຊາບຊມຶ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນລະບົບ ການສຶກສາຢູິ່ລາວ

ຈົນເຖ ງປຼັດຈຸບຼັນ. 

      ກິ່ຽວກຼັບ 5 ບາດກ້າວການສ ດສອນ ທີິ່ໄດ້ປະຕ ບຼັດກຼັນມາ 

ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ກາຍ ເປຼັນຫ ຼັກການທົິ່ວໄປ ຖ ກນ າໃຊ້ທົິ່ວ 

ປະເທດ, ກາຍເປຼັນວ ທະຍາການອຼັນໜຶິ່ງ ແລະ ເປຼັນສ ິ່ງປະຈ າ 

ໃຈຂອງບຼັນດາຄູອາຈານທຸກຂຼັ້ນ, ທຸກຄະນະວ ຊາໃນເວລາຂຶ້ນ

ຫ້ອງສ ດສອນແຕິ່ລະຊົິ່ວໂມງຂອງຕົນ. 

      ຈຸດໝາຍການສຶກສາສ້າງຄົນທາງດ້ານຄຸນສົມບຼັດສຶກສາ,

ປຼັນຍາສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ,  ພະລະສຶກສາ ແລະ ສ ລະ

ປະສຶກສາ ແມິ່ນໜຶິ່ງໃນບຼັນດາເງ ິ່ອນໄຂສ້າງຄົນລາວໃໝິ່ໄດ້ຮຼັບ

ການສ້າງ ແລະ ຈຼັດຕຼັ້ງປະປະຕ ບຼັດມາແຕິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ, ກາຍເປຼັນ 

ສຼັດຈະທ າທີິ່ຖ ກຕ້ອງ, ເປຼັນພ ້ນຖານໃຫ້ແກິ່ລະບົບການສຶກສາ  

ໃໝິ່ຈົນເທົິ່າທຸກວຼັນນ້ີ. 
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  ບຼັນດາຂະແໜງຮຽນໃນວ ຊາວ ທະຍາສາດສະໄໝສົງຄາມ 

ເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ຮຼັກສາໄວ້ພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍ ເນ ອ້ໃນພ ້ນຖານ

ຂອງຫ ຼັກສູດໄດ້ສ ບຕ ິ່ນ າໃຊ້ໃນນ້ີວ ຊາໃໝິ່ທີິ່ເຄີຍສ ດສອນ 

ຮ ິ່າຮຽນຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ: ປຼັດຊະຍາ, ເສດຖະສາດການເມ ອງ, 

ລຼັດທ ສຼັງຄົມວ ທະຍາສາດ ລ້ວນແຕິ່ເປຼັນພ ້ນຖານວ ຊາຮຽນໃນ 

ລະບອບປະຊາທ ປະໄຕປະຊາຊົນ ພາຍຫ ຼັງໄດ້ຮຼັບການປົດ

ປິ່ອຍໃນປີ 1975. ເນ ອ້ໃນແຕິ່ລະວ ຊາໄດ້ຮຼັບການປຼັບປຸງ, 

ພຼັດທະນາໃຫ້ສອດຄິ່ອງກຼັບໄລຍະລະບອບໃໝິ່ ຕາມທຼັດສະນະ

ແນວທາງຂອງພຼັກ. 

      ພາລະກ ດການສອນບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ຍົກລະດຼັບໃຫ້ 

ພະນຼັກງານ ແລະ ການຮຽນປະຊາສຶກສາທີິ່ໄດ້ຖອດຖອນ 

ບົດຮຽນຈາກພຶດຕ ກ າໃນເຂດປົດປິ່ອຍ ຊຶິ່ງໄດ້ວາງຮາກຖານ 

ໄວ້ໃຫ້ເປຼັນມູນເຊ ຶ້ອ ກ ໄດ້ສ ບຕ ິ່ນ າໃຊ້ໃນທົິ່ວປະເທດ ພາຍຫ ຼັງ 

ປະເທດຊາດໄດ້ຮຼັບການປົດປິ່ອຍ. ໃນປຼັດຈບຸຼັນ, ພາຍໃຕ້ 

ເງ ິ່ອນໄຂສ ິ່ງແວດລ້ອມໃໝິ່ແຫິ່ງການພຼັດທະນາປະເທດຊາດ 

ແລະ ການເຊ ິ່ອມໂຍງສາກົນ, ການເຂ້ົາເປຼັນປະຊາຄົມອາຊຽນ 

ຍ ິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນຼັກງານຕ້ອງ ຍົກລະດຼັບ 

ການສຶກສາ ເພຶິ່ອທຽບທຼັນກຼັບປະເທດລະດຼັບດຽວກຼັນ ໂດຍ 

ສະເພາະພະນຼັກງານລຼັດຖະກອນທຸກຂະແໜງການ, ທຸກຂຼັ້ນມີ 
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ຄວາມຈ າເປຼັນຕ້ອງຮຽນເພີິ່ມ, ຮຽນບ າລຸງຍົກລະດຼັບ ວຼັດທະນະທ າ

ວ ຊາສະເພາະໄອຊີທີ ແລະ ພາສາຕິ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອຕ້ອນຮຼັບ 

ໜ້າທີິ່ໃນປຼັດຈຸບຼັນ ແລະ ອະນາຄົດ. 

5. ການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍໄດ້ປະຕ່ິບັດແຜນນະໂຍບາຍເອົາ

ການສ ກສາໄປກຶ່ອນກ້າວໜ ຶ່ງ 

ນຼັບແຕິ່ມີທ ດທາງເອົາການສຶກສາໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງກາງ

ຊຸມປີ 1960 ຂອງສະຕະວຼັດທີິ່ xx ຈົນມາຮອດເກ ອບສອງ ທົດ

ສະວຼັດຂອງສະຕະວຼັດທີ XXI ໄດ້ພ ສູດໃຫ້ເຫຼັນທົິ່ວພຼັກ, ທົິ່ວປວງ

ຊົນໄດ້ຕຼັ້ງໜ້າປະຕ ບຼັດແຜນນະໂຍບາຍນ້ີ ມີຜົນສ າເລຼັດ ເທ ິ່ອ

ລະກ້າວຕາມເງ ິ່ອນໄຂສ ິ່ງແວດລ້ອມດ້ານສຼັງຄົມ, ດ້ານເສດຖະກ ດ, 

ວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຈ ນຕະນາການຂອງແຕິ່ລະໄລຍະ.  ສູນ

ກາງພຼັກ ແລະ ແນວລາວຮຼັກຊາດໄດ້ອອກແນວທາງ, ກ ານົດ

ທຼັດສະນະຕ ິ່ວຽກງານສຶກສາຢິ່າງຈະແຈ້ງແຕິ່ຫວົທ,ີ ຄະນະນ າ

ຂອງພຼັກ ແລະ ແນວລາວຮຼັກຊາດໄດ້ໃກ້ຊ ດຊີນ້ າ ແລະ ມີການ

ພົບປະໂອ້ລົມຫ າຍທີິ່ສຸດ, ຖ້າປຽບໃສິ່ຂະແໜງເສດຖະກ ດ, ວຼັດ 

ທະນະທ າ-ສຼັງຄົມອ ິ່ນໆ. ການສ້າງໂຮງຮຽນສາມຼັນ, ໂຮງຮຽນ

ຊາວໝຸິ່ມຊົນເຜົິ່າ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ໂຮງຮຽນ

ບ າລຸງວຼັດທະນະທ າມີຫ າຍກວິ່າໝູິ່ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ. ບາງຂະ    

ແໜງການເຊຼັິ່ນ: ຂະແໜງການເງ ນ, ຂະແໜງການຄ້າ, ຂະແໜງ 
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ສາທາລະນາສຸກ, ຂະແໜງວຼັດທະນະທ າ ແລະ ຂະແໜງ ອ ິ່ນໆ ມີ

ໂຮງຮຽນພຽງແຕິ່ 1 ຫາ 2 ແຫິ່ງເທົິ່ານຼັ້ນ (ຂະແໜງສາທາລະນາ

ສຸກມີໂຮງຮຽນແພດຢູິ່ເມ ອງງາ, ຂະແໜງສ ລະປະມີໂຮງຮຽນສ ລະ

ປະພຶ ນ້ເມ ອງຢູິ່ບ້ານນາພາ, ຂະແໜງກະສ ກ າມີສູນທົດລອງຢູິ່

ບ້ານຄ ້ນາຮວາ ແລະ ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມມີໂຮງຮຽນຂຼັບລົດ

ຢູິ່ຫ້ວຍຮວງເມ ອງຊຽງຄ ້, ໂຮງຮຽນນາຍທະຫານມີໂຮງຮຽນກົມ

ມະດ າຢູິ່ໜອງຜ ຕ ດຖ ້າຄວາຍ, ໂຮງຮຽນຕ າຫ ວດມີຢູິ່ບ້ານດິ່ານ

ເພົ້າ ຕາແສງຊຽງແມນ ເມ ອງວຽງໄຊ  (ບາງຂະແໜງການບ ິ່ທຼັນ

ມີໂຮງຮຽນຈຼັກແຫິ່ງ). 

 

 
 

ນຼັກຮຽນນ້ອງນ້ອຍ, ບ້ານເມ ອງເປ ນ, ເມ ອງຫົວເມ ອງ, ແຂວງ

ຫົວພຼັນ (ພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍ) 
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      ເນ ອ້ໃນການສຶກສາໄດ້ນ າໜ້າໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງ, ໄດ້ປຼັບປຸງ 

ດຼັດແປງໄວທີິ່ສອດຄິ່ອງກຼັບສະພາບການໃໝິ່, ສະພາບການຕ ິ່ສູ້ 

ປະຕ ວຼັດຕ້ານຈຼັກກະພຼັດເພ ິ່ອປົດປິ່ອຍຊາດ.ໃນນ້ີໄດ້ມີລະບົບ

ຫ ຼັກສູດ, ເອກະສານ, ປ້ຶມຕ າລາສອນທີິ່ຄົບຖ້ວນສົມຄວນ. ໃນ

ເວລານຼັ້ນຫ າຍຂະແໜງການຍຼັງບ ິ່ທຼັນເຮຼັດໄດ້ສ ິ່າກຼັບຂະແໜງ 

ການສຶກສາ ເຖ ງວິ່າບາງຂະແໜງມີເອກະສານ ເພ ິ່ອການຮຽນ

ການສອນ, ແຕິ່ບ ິ່ທຼັນມີຫ ຼັກສູດ ຕ າລາທີິ່ຄົບຖ້ວນ. ສິ່ວນຫ າຍ

ແມິ່ນເຮຼັດຕົວຈ ງ, ທຼັງຮຽນລວມໆທຼັງເຮຼັດໃນພຶດຕ ກ າ. 

6. ການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍປະກອບສຶ່ວນສ້າງພະນັກງານ ແຕຶ່

ລະດ້ານ ແຕິ່ລະຂຼັ້ນຂອງການປະຕ ວຼັດໄປກິ່ອນຂະແໜງການ 

ອ ິ່ນໆ ເປຼັນເວລາຫ າຍ 10 ປີ ແຫິ່ງການປົກປຼັກຮຼັກສາ ແລະ 

ພຼັດທະນາເຂດທີິ່ໝຼັ້ນປະຕ ວຼັດ ແລະ ເຂດປົດປິ່ອຍ. ຜົນສ າເລຼັດ 

ໃຫຍິ່ອຼັນໜຶິ່ງຂອງເຂດປົດປິ່ອຍເວົ້າລວມ ຂອງວຽກງານການ

ສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ ເວົ້າສະເພາະ ແມິ່ນການສ້າງຄົນໃຫ້ເປຼັນ

ຄົນໃໝິ່, ຜົນສ າເລຼັດອຼັນສ າຄຼັນແມິ່ນໄດ້ປະກອບສິ່ວນສ້າງ

ພະນຼັກງານປະຕ ວຼັດ. ນຼັກຮຽນທີິ່ຈົບມຼັດທະຍົມ (ຫ້ອງ 7) ແລະ 

ຈົບອຸດົມ (ຫ້ອງ 10) ນຼັບເປຼັນໝ ິ່ນຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ, ສ້າງ ຄົນທີິ່ມີ

ລະດຼັບການສຶກສາ ເຂົ້າໃນກ າລຼັງປະກອບອາວຸດ, ມີຖຼັນແຖວ

ທະຫານ ແລະ ຕ າຫ ວດທີິ່ມີລະດຼັບການສຶກສາ. ເຂົາເຈົ້າຈົບ
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ສາມຼັນສຶກສາແລ້ວ ສ ບຕ ິ່ຮຽນວ ຊາອາຊີບຊຼັ້ນກາງ ແລະ ຊຼັ້ນສູງ

ຂະແໜງການຕິ່າງໆ ເພ ິ່ອເປຼັນພະນຼັກງານວ ຊາການ. ນຼັກສຶກສາ

ເຂດປົດປິ່ອຍ, ມີລະດຼັບສາມາດໄປຮຽນຕ ິ່ຕິ່າງປະເທດໃນລະ 

ດຼັບຊຼັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລດ້ານວ ຊາຕິ່າງໆ ໂດຍ

ສະເພາະແມິ່ນໄປຮຽນຢູິ່ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ໂຊວຽດເປຼັນຕ້ົນ. 

ພາຍຫ ຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮຼັບການປົດປິ່ອຍ ເຂົາເຈົາ້ໄດ້ກາຍ 

ເປຼັນພະນຼັກງານດ້ານຕິ່າງໆຂອງລະບອບໃໝິ່. 

  ການສຶກສາໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງ ຍຼັງສະແດງອອກໃຫ້ເຫຼັນ   

ຖຼັນແຖວພະນຼັກງານ, ຄູອາຈານສິ່ວນຫ າຍໄດ້ເຕີຍໃຫິ່ຍຂະ 

ຫຍາຍຕົວ, ເປຼັນພະນຼັກງານແກິ່ນສານ, ເປຼັນພະນຼັກງານຫົວຈຼັກ 

ຫ ຼັກແຫ ິ່ງ ຢູິ່ຂຼັ້ນຕິ່າງໆ. ຄູອາຈານ ແລະ ພະນຼັກງງານສຶກສາຈ າ

ນວນໜຶິ່ງ ກາຍເປຼັນພະນຼັກງານຂຼັ້ນນ າແຕິ່ລະຂຼັ້ນ: ຂຼັ້ນເມ ອງ, 

ຂຼັ້ນແຂວງ, ສູນກາງ, ພະແນກການຕິ່າງໆ;  ຫ າຍທິ່ານເປຼັນ

ເລຂາ, ເປຼັນປະທານເມ ອງ, ແຂວງ. ພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍປະເທດ

ຊາດ ຫ າຍທິ່ານເປຼັນກ າມະການສູນກາງພຼັກ, ເປຼັນເຈົ້າແຂວງ, 

ເປຼັນລຼັດຖະມົນຕີ, ລຼັດຖະມົນຕີຊິ່ວຍ, ຫ າຍທິ່ານເປຼັນກ າມະ 

ການກົມການເມ ອງ, ເປຼັນຮອງນາຍົກ, ເປຼັນນາຍົກ, ເປຼັນຮອງ

ປະທານສະພາ, ເປຼັນສະມາຊ ກສະພາແຫິ່ງຊາດ, ເປຼັນຫວົໜ້າ 

ແລະ ຮອງອົງການຂອງພຼັກ, ເປຼັນປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ
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ບຼັນດາອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ, ຊາວໜຸິ່ມ ແມິ່ຍ ງ, 

ກ າມະບານ, ເປຼັນປະທານ ແລະ ຮອງອົງການສານ, ໄອຍະ

ການ ແລະ ອ ິ່ນໆ... ເຊຼັິ່ນ ທິ່ານທອງສ ງ ທ າມະວົງ, ທິ່ານທອງ

ລຸນ ສີສຸລ ດ, ທິ່ານພຼັນຄ າ ວ ພາວຼັນ, ທິ່ານຈຼັນສີ ໂພສີຄ າ,   ທິ່ານ

ສ ນລາວົງ ຄຸດໄພທູນ, ທິ່ານບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ, ທິ່ານສົມ

ພຼັນ ແພງຄ າມີ, ນາງສີໃສ ລ ເດດມູນສອນ, ນາງອິ່ອນຈຼັນ ທ າ

ມະວົງ, ທິ່ານອິ່ອນເນ ອ້ ພົມມະຈຼັນ, ທິ່ານອ ນປົງ ໄຄ້ຍະວົງ, 

ທິ່ານຄ າປຸິ່ນ ດ້ວງປຼັນຍາ, ທິ່ານວົງເພຼັດ ໄຊເກຢີາຈົງຕົວ, ທິ່ານ

ບຸນເຮ ອງ ດວງພະຈຼັນ, ທິ່ານຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ, ທິ່ານໝູນ

ແກ້ວ ອ ລະບູນ, ທິ່ານພ ມມະສອນ ເລ ອງຄ າມາ, ທິ່ານຄ າຜອງ 

ພຼັນວົງສາ, ທິ່ານ ນາງບຸນເພຼັງ ມູນໂພໄຊ, ທິ່ານຕົງເຢທີ , ທິ່ານ

ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ, ທິ່ານຄ າເມີງ ວົງພຼັກດີ ແລະ ທິ່ານອ ິ່ນໆ ນຼັບບ ິ່

ຖ້ວນ ໃນຕ າແໜິ່ງຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜາ້ອົງການ, ແຂວງ ແລະ 

ເມ ອງທົິ່ວປະເທດ. ອຼັນນ້ີສະແດງເຖ ງການໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງ, 

ປະກອບ ສິ່ວນຂອງການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໃຫແ້ກິ່ລະບອບໃໝິ່. 
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7.  ບາງບັນຫາຕ້ັງຂ ້ນເພຼືຶ່ອຖອດບົດຮຽນ 

ໂຄງລິ່າງພ ້ນຖານການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍຍຼັງຫຍຸ້ງຍາກ 

ອຼັນນ້ີບ ິ່ແມິ່ນຈຸດອິ່ອນ ແຕິ່ຍ້ອນສະພາບສົງຄາມທ າລາຍຂອງ

ສຼັດຕູ. ສະນຼັນ້, ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນການ

ສອນຂາດເຂີນທີິ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢູິ່ຊົນນະບົດ, ບາງໂຮງຮຽນ

ຢູິ່ໃນຖ ້າ, ຢູິ່ປິ່າ, ຢູິ່ຂຸມ.  ໂຮງຮຽນເຮຼັດດ້ວຍໄມ້ປິ່ອງ, ໂຕະ, ຕຼັິ່ງ 

ເຮຼັດດ້ວຍໄມ້ລຽນລ າ, ກະດານເອົາໄມ້ມາຖາກເປຼັນແປ້ນ (ບ ິ່ມີ

ເຄ ິ່ອງກົບໃຫ້ຫ ິ່ຽນ), ສ ຂາວຂາດເຂີນ, ບາງບິ່ອນຂຽນດ້ວຍຖິ່ານ

ໄຟໄມ້; ອຸປະກອນການຂຽນ: ປ້ຶມ, ປາກກາ, ສ ດ າ, ອຸປະກອນ

ທົດລອງ, ອຸປະກອນວຼັດແທກ (ກອມປາ, ເອແກ), ກ້ອງຈຸລະ 

ທຼັດ ແລະ ອ ິ່ນໆ ລ້ວນແຕິ່ຂາດເຂີນ ເຮຼັດໃຫຄ້ວາມຮູ້ດ້ານວ ທະຍາ 

ສາດຂອງນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາ ຍຼັງຢູິ່ລະດຼັບຈ າກຼັດ. 

ສ ິ່ງແວດລ້ອມແມິ່ນສົງຄາມ, ແຕິ່ບ ິ່ມີສ ິ່ງແວດລ້ອມດ້ານ

ເສດຖະກ ດ ສ ນຄ້າ, ບ ິ່ມີຕະຫ າດ. ດິ່ຼັງປຼັດຊະຍາມາກ (ວຼັດຖຸ

ນ ຍົມສຼັດຈະວ ພາກ) ໄດ້ບອກໄວ້: ວຼັດຖຸເປຼັນພ ້ນຖານຕຼັດສ ນຈ ດ

ໃຈ, ແຕິ່ຈ ດໃຈເປຼັນພ ້ນຖານກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ວຼັດຖຸສົິ່ງເສີມຄຸນ

ຄິ່າມີປະສ ດທ ຜົນ. ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍສ ິ່ງແວດລ້ອມໃນສະພາວະ

ສົງຄາມ. ສະນຼັ້ນ, ພະນຼັກງານ, ທະຫານ, ປະຊາຊົນກ ຄ ກຼັນກຼັບ

ຖຼັນແຖວຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາ ກ ມີຈ ດໃຈໄປຕາມ
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ສະພາບສົງຄາມ, ຖະໜຼັດໄປທາງດ້ານການຕ ິ່ສູ້ກຼັບສຼັດຕູ, ສຼັດຕູ

ມີຍົນໄອພົນ, ຍົນທຸກຊະນ ດ, ມີປ ນໃຫຍິ່, ລູກສອນໄຟ, ລົດ

ທະຫານທຸກຊະນ ດ, ແຕິ່ຄຸນຄິ່າຈ ດໃຈຂອງຝິ່າຍສຼັດຕູບ ິ່ສູງ. ສະ

ນຼັ້ນ ກ ຖ ກປະລາໄຊ ເຖ ງວິ່າຝິ່າຍປະຕ ວຼັດດ້ານວຼັດຖຸຍຼັງຂາດ

ເຂີນ, ອາວຸດຍຸດທະພຼັນບ ິ່ພຽງພ , ບ ິ່ທຼັນສະໄໝ ແຕິ່ດ້ວຍຈ ດໃຈ

ປະຕ ວຼັດຮຼັກຊາດ, ຄຽດແຄ້ນສຼັດຕູ ຈຶິ່ງສາມາດນ າໃຊອ້າວຸດໜ້

ອຍຕີສຼັດຕູ ໄດ້ຮຼັບໄຊຊະນະເປຼັນຂຼັ້ນໆມາ, ຈົນໄຊຊະນະຂຼັ້ນ

ສຸດທ້າຍ, ປົດປິ່ອຍປະເທດຢິ່າງສົມບູນ. ແຕິ່ສະພາບແວດລ້ອມ

ດ້ານເສດຖະກ ດ, ການຜະລ ດສ ນຄ້າ, ຕະຫ າດບ ິ່ທຼັນເກີດຂ້ຶນ. 

ສະນຼັ້ນ, ພະນຼັກງານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຖຼັນແຖວຄູອາຈານ, 

ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາ ຈຶິ່ງບ ິ່ມີຈ ດໃຈຜະລ ດສ ນຄ້າເພ ິ່ອຂາຍ, ຈ ດ

ໃຈຢາກຮິ່ຼັງມ,ີ ຢາກຄ້າຂາຍບ ິ່ມີ. ຊ ້າບ ິ່ໜ າໃຜມີແນວຄ ດຈ ດໃຈ

ຢາກຄ້າຂາຍ, ຢາກຮິ່ຼັງມີ ເລີຍຖ ກຕີລາຄາວິ່າເປຼັນນາຍທຶນ 

ແລະ ກາຍເປຼັນປະຕ ການ, ບາງຄຼັ້ງປູກຝຼັງ, ລ້ຽງສຼັດ ກ ເອົາໃສິ່

ເຮ ອນຄົວກ ນລວມ ຫ   ແບິ່ງປຼັນໃຫ້ຜູ້ອ ິ່ນໄດ້ກ ນນ າ. ສະນຼັ້ນ, 

ຕ້ອງຍອມຮຼັບວິ່າຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາ ພາຍຫ ຼັງຮຽນສ າ

ເລຼັດ ກ ລ້ວນແຕິ່ຕົກໃສິ່ຈ ນຕະນາການ ບ ລ ຫານເກ ້ອກູນ, ບ ິ່ຮູ້ 

ແລະ ບ ິ່ສົນໃຈກຼັບເສດຖະກ ດ. ສະນຼັ້ນ, ເວລາປົດປິ່ອຍຊຸມປີທ າ

ອ ດ ບ ິ່ສົນໃຈເລ ິ່ອງດ ນ, ເລ ິ່ອງເຮ ອນຢູິ່ເປຼັນຂອງຕົນເອງ, ຄອງ
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ຖ້າແຕິ່ລຼັດເປຼັນຜູ້ເກ ້ອກູນລ້ຽງດູ, ສິ່ວນຫ າຍບ ິ່ຮູ້ດ າເນີນເສດຖະ 

ກ ດຄອບຄົວ ຈົນຮອດປີ 1986 ກອງປະຊຸມໃຫຍິ່ ຄຼັ້ງທີ IV ຂອງ

ພຼັກໄດ້ວາງແນວທາງປິ່ຽນແປງໃໝິ່ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມ

ດຼັດປຼັບດ້ານຈ ນຕະນາການຫ າຍປີ ຈຶິ່ງແກ້ໄຂແນວຄ ດຮຼັກສາ

ເດີມ ທິ່ີມາຈາກເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້. 

ຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາຈ ານວນໜຶິ່ງທີິ່ຈົບຈາກ

ພາຍໃນປະເທດແບບແຜນຊີວ ດຄອງເດີມ, ບ ິ່ທຼັນສະໄໝ, ປຼັບ

ຕົວເຂ້ົາສ ິ່ງແວດລ້ອມໃໝິ່ຊ້າ ເປຼັນຕ້ົນການແຕິ່ງຕົວ, ການນຸິ່ງຖ , 

ບາງຄຼັ້ງກ ຖ ເກບີແຕະ, ເກີບຊຼັງດານ ຫ    ເກີບກະລິ່ອງໄປ

ຫ້ອງການ ຫ    ໄປງານຕິ່າງໆ, ເຄິ່ ອງນຸິ່ງບ ິ່ມີລີດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແຕິ່

ກ ອອກສູິ່ງານຕິ່າງໆ, ບ ິ່ນ ຍົມການອອກແບບເຄ ິ່ອງນຸິ່ງຜູ້ຍ ງບ ິ່ມຼັກ

ແຕິ່ງໜ້າ (ມີແຕິ່ນຼັກສະແດງ) ຈຶິ່ງນ ຍົມແຕິ່ງໜ້າ, ແຕິ່ງຜົມ; ນຸິ່ງ

ສ ້ນຕາມຸກ, ນຸິ່ງສ ້ນກີິ່ກະຕຸກລາຍກິ່ານ  ຖ້າໃຜນຸິ່ງກະໂປິ່ງຈະຖ ກ

ມອງໄປໃນ ແງິ່ລົບ, ຖ ກວ ຈານເຍາະເຍ້ີຍ, ການປາກເວົ້າບາງທີກ 

ມີລຼັກສະນະ ຖ ເປຼັນກຼັນເອງໂພດ. 

ຂ້ ຫຍຸ້ງຍາກລະບົບການພ ມຫ ້າຫ ຼັງ, ເຮຼັດໃຫ້ການເຜີຍແຜິ່ 

ເນ ້ອໃນຊຼັກຊ້າ, ຈຼັກພ ມດີດບ ິ່ພຽງພ  (ບ ິ່ທຼັນມີຄອມພ ວເຕີເທ ິ່ອ), 

ລະດຼັບເຕຼັກໂນໂລຊີຍຼັງຕ ິ່າ, ຢາກພ ມຫ າຍສະບຼັບ ມີແຕິ່ຈຼັກພ ມ

ໃຊ້ເຈ້ຍກາກບອນ ແລະ ຈຼັກໂລນຽວທີິ່ໃຊ້ມ ແກວິ່ງເອົາ. ສະນຼັ້ນ, 
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ການອົບຮົມເນ ້ອໃນໃຫແ້ກິ່ນຼັກສຶກສາ ແລະ ພະນຼັກງານອ ິ່ນໆ ບ ິ່

ເລ ກເຊ ິ່ງ, ການເຂ້ົາໃຈ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕຼັກໂນໂລຊີຈ າກຼັດ. ສ ິ່ງ

ເຫ ິ່ົານຼັ້ນ ບ ິ່ແມິ່ນຈຸດອິ່ອນການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ, ແຕິ່ແມິ່ນຂ້ 

ຈ າກຼັດ ຍ້ອນສະພາບສົງຄາມຫ າຍປີ ແລະ ຍ້ອນຄວາມທຸກ

ຍາກ, ຄວາມເຄີຍຊ ນມາແຕິ່ເຫ ງນານເອກະສານທີິ່ໂໝກ, ເສຍ

ຄຸນ. 

ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາລາວ ທີິ່ຝາກຮຽນຢູິ່ປະເທດເພ ິ່ອນມ ດ 

(ເປຼັນຕ້ົນຫວຽດນາມ ແລະ ໂຮງຮຽນ 67 ນານນ ງ) ບ ິ່ທຼັນມີ

ໂອກາດຝຶກຝົນຫ  ິ່ຫ ອມຕົນເອງ, ການຄຸ້ມຄອງຄູອາຈານ ແລະ 

ນຼັກຮຽນປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພາກຼັນຫິ່າງເຫີນສະພາບຕົວ

ຈ ງຂອງປະເທດຊາດ, ເຮຼັດໃຫ້ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາຈ ານວນ ໜ້

ອຍໜຶິ່ງເສເພ, ເມ ິ່ອມາຮອດປະເທດຂອງຕົນເອງ (ລາວ) ກ  

ເສລີ, ຊະຊາຍ, ສຶກສາອົບຮົມຫ າຍສົມຄວນຈຶິ່ງຫຼັນປິ່ຽນໄດ້. 

 

XI. ບັນດາບົດຮຽນດ້ານການສ ກສາເຂດປົດປຶ່ອຍ ທີິ່ສະສົມຈາກ 

ພຶດຕ ກ າ ຄວນໄດ້ຮຼັບການເສີມຂະຫຍາຍເຂ້ົາໃນພາລະກ ດການ

ສຶກສາລະບອບໃໝິ່ໃນປະຈຸບຼັນ, ນຼັບທຼັງບຼັນຫາໃຫຍິ່ທີິ່ມີລຼັກສະນະ

ຫ ຼັກການ ຈົນຮອດບົດຮຽນພຶດຕ ກ າປີກຍິ່ອຍຈ ານວນໜຶິ່ງ ແຫິ່ງການ

ຊີ້ນ າ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວປະຕ ບຼັດ ຄວນໄດ້ຮຼັບການຄ້ົນຄວ້າ 
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ເພ ິ່ອຜຼັນຂະຫຍາຍ, ປຼັບປຸງ, ເພິ່ີມເຕີມໃຫ້ສອດຄິ່ອງ ກຼັບໄລຍະໃໝິ່

ເຊຼັິ່ນ: 

ໜ ຶ່ງ: ລຼັກສະນະການສຶກສາ: ລຼັກສະນະຊາດ (ເປຼັນເອກະ 

ລາດ), ລຼັກສະນະວ ທະຍາສາດ, ລຼັກສະນະມະຫາຊົນ (ຮຼັບໃຊ້

ປະຊາຊົນ). 

ສອງ: ເນ ້ອໃນການສຶກສາ: ຄຸນສົມບຼັດສຶກສາ, ປຼັນຍາສຶກສາ

ແຮງງານສຶກສາ,ພະລະສຶກສາ ແລະ ສ ລະປະສຶກສາກ າແໜ້ນ 

4 ເນ ້ອໃນຈະຕ້ອງພ ຈາລະນາຫ າຍຂະແໜງການ ຢາກໃຫນ້ າ

ເອົາວຽກງານຂອງຕົນເຂົ້າສູິ່ລະບົບໂຮງຮຽນສາມຼັນ, ໂຮງຮຽນ

ວ ຊາຊີບຊຼັ້ນກາງ, ຊຼັ້ນສູງ ແລະ ລະດຼັບມະຫາວ ທະຍາໄລ. ຍ້ອນ

ໃຜກ ຖ ວິ່າວຽກງານຕົນສ າຄຼັນ, ແຕິ່ຕ້ອງຄ ານຶງວິ່າ ນ າເອົາວ ຊາ

ການຂະແໜງຕິ່າງໆເຂົ້າສອນໃນໂຮງຮຽນມຼັນຈະກະທົບໃສິ່ 

ປະລ ມານຄວາມຮູ້ວ ທະຍາສາດ (ປຼັນຍາສຶກສາ) ຈະຫ ຸດຜິ່ອນລົງ, 

ເພາະເວລາຊົິ່ວໂມງຮຽນຈ າກຼັດ. 

ສາມ: ຄູຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ປະດ ດສ້າງບຼັນດາບາດ 

ກ້າວຂ້ຶນຫ້ອງສ ດສອນແຕິ່ລະຄຼັ້ງຕົວຢິ່າງ: ກິ່ອນຄູຈະເລີິ່ມສະເໜີ 

ເນ ້ອໃນບົດສອນຢິ່າງໜ້ອຍກ ຕ້ອງກວດກາເບ ິ່ງນຼັກຮຽນຫ້ອງ

ຂອງຕົນມາຄົບແລ້ວ ຫ   ບ ິ່? ບາງຄຼັງນຼັກຮຽນມາຊ້າ, ເຂົ້າຫ້ອງ
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ຮຽນບ ິ່ໄດ້ ½, ຄູກ ເລີິ່ມສອນຕາມໂມງແລ້ວ. ສະນຼັ້ນ, ເວລາ

ສອນກ ມີນຼັກຮຽນ ຜູ້ແລິ່ນເຂົ້າແລິ່ນອອກສຼັບສົນ, ບ ິ່ມີສ າມະທ . 

ສີຶ່: ຄູຕຼັ້ງໜ້າເປຼັນແບບຢິ່ິ່າງທີິ່ດີໃຫ້ແກິ່ນຼັກຮຽນ, ນຼັບທຼັງ 

ລະບຽບວ ໄນ, ການເຄ ິ່ອນໄຫວ, ການນຸິ່ງຖ  ແລະ ການປາກ

ເວົ້າ. ກິ່ອນຈະເລີິ່ມສ ດສອນຮິ່ າຮຽນ ໃນສະໄໝຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ 

ຄູ ຫ    ຫົວໜ້າຫ້ອງ ພ້ອມກຼັນຮ້ອງເພງລວມໝູິ່, ເປຼັນຕ້ົນ: ເພງ 

ແດນແຫິ່ງອ ດສະລະ, ເພງຊົມເຊີຍກອງປ້ອງກຼັນອາກາດ, ເພງ 

ນຼັກຮົບນ້ າບາກ ເຊ ິ່ງເປຼັນເພງຍອດນ ຍົມທົິ່ວໄປໃນຄາວນຼັ້ນ. 

ຕອນພຼັກຜິ່ອນ ເຄ ິ່ງເວລາຕອນເຊົ້າ 9 ໂມງ 45 ຫ   ຕອນ

ບິ່າຍ (ພຼັກຜິ່ອນກາງຕອນ) ຄູ ຫ   ຜູ້ຮຼັບ ຜ ດຊອບກ ລາ ຕ້ອງນ າ

ພາ ແອບກາຍບ ລ ຫານລວມໝິ່ ູໝົດທຸກຄົນໃນຫ້ອງ, ຖ້າມີເດີິ່ນ 

ກວ້າງກ ແອບກາຍະລວມໝູິ່ໝົດທົິ່ວໂຮງຮຽນ. 

ພ ທີຊຼັກທຸງຂ້ຶນເສົາແຕິ່ລະມ ້ ກ ເປຼັນແບບແຜນທີິ່ດີຂອງ ຄູ

ອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນ. ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ ໄດ້ດ າເນີນແຕິ່ລະມ ້, 

ແຕິ່ປຼັດຈຸບຼັນດ າເດີນພຽງວຼັນຈຼັນ ແລະ ວຼັນສຸດທ້າຍຂອງອາທ ດ. 

ແຕິ່ອຼັນສ າຄຼັນ, ຄູ ແລະ ນຼັກຮຽນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ພາກຼັນຮ້ອງເພງ 

ຊາດລາວ. 

ປຼັດຈຸບຼັນມີບາງໂຮງຮຽນ, ນຼັກຮຽນຈ ານວນໜຶິ່ງບ ິ່ຮູ້ຮ້ອງ 

ເພງຊາດ, ບ ິ່ຮູ້ຟ້ອນລ າວົງ (ມີແຕິ່ຮູ້ເຕຼັ້ນ). ໃນຊຸມປີ 80 ສູນກາງ
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ຊາວໜຸິ່ມປະຊາຊົນປະຕ ວຼັດລາວ ໄດ້ເຊີນທິ່ານສ ງກະໂປ ສີ

ໂຄດຈຸລະມະນີ ແອບຟ້ອນລ າວົງ 8 ຈຼັງຫວະໃຫ້ແກິ່ຊາວໜຸິ່ມ

ນຼັກສຶກສາ ເປຼັນຂະບວນດີ ເຊິ່ຼັນ: ຈຼັງຫວະລ າວົງສະລຼັບຟຼັນປາ, 

ນົກສີດາລຽບຫາດ, ໂຄ້ງນາງ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ປຼັດຈຸບຼັນຍາມ

ພຼັກຜິ່ອນເຄ ິ່ງເວລາຕອນເຊົ້າ, ຕອນແລງນຼັກຮຽນບາງໂຮງຮຽນ

ແຕກຊະໄປດ ິ່ມນ້ າ, ຊ ້ເຂ້ົາ, ອາຫານຕາມຮ້ານຕິ່າງໆ ໃກ້

ໂຮງຮຽນ. ບຼັນຫານີຄູ້ຕ້ອງຕຼັ້ງໜ້າປະດ ດສ້າງນ າພາດີກວິ່າເກິ່ົາ. 

 

ຫ້າ: ເສີມຂະຫຍາຍການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຂອງນຼັກຮຽນ 

ນຼັກສຶກສາ, ກິ່ອນອ ິ່ນໝົດຕ້ອງຮຽນໃນກາງຄ ນ, ແກ້ວຽກບ້ານຢູິ່

ເຮ ອນ ຫ   ຢູິ່ຫ້ອງຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ບ ິ່ຄວນໄປທິ່ຽວຫ  ້ນກາງຄ ນ 

(ໄປຮ້ານດ ິ່ມ, ຮ້ານເຕຼັນ້, ຮ້ານກາຣາໂອເກະ), ພ ິ່ແມິ່ນຼັກຮຽນ 

ຕ້ອງຊິ່ວຍຄວບຄຸມ, ຕ້ອງອຼັດໂທລະພາບໃຫ້ລູກຫ ານໄດ້ເຮຼັດ 

ວຽກບ້ານ. ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ນຼັກຮຽນມີສະຕ ຕ ິ່ໂມງເວລາ ການໄປ 

ໂຮງຮຽນ, ຕ້ອງໄປຮອດຫ້ອງຮຽນກິ່ອນຢິ່າງໜ້ອຍ 10 ນາທີ;  

ນຼັກຮຽນ ນ້ອຍກ ຕ້ອງມີສະຕ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ ປົກຄອງໄປສົິ່ງຮອດ

ໂຮງຮຽນ ກິ່ອນໂມງຮຽນ. ບາງຄົນເວົ້າວິ່າ: ຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍບ ິ່ມີ

ຮ້ານ ບຼັນເທີງ ຈຶິ່ງບ ິ່ໄປຫ  ້ນກາງຄ ນ, ມີແຕິ່ຮຽນ. ກ ຖ ກ, ແຕິ່ບ ິ່ຖ ກ

ໝົດ ເພາະເຂດປົດປິ່ອຍມີການສາຍຮູບເງົາ, ສະແດງສ ລະປະ 

ອາທ ດໜຶິ່ງ 2-3 ເທ ິ່ອ, ແຕິ່ຖ້າບ ິ່ແລ້ວວຽກບ້ານບ ິ່ໄດ້ໄປເບ ິ່ງ. 
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ສະນຼັ້ນ, ນຼັກຮຽນຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ ເຖ ງວິ່າຫຍຸ້ງຍາກກ ມີຫ າຍ ຄົນ

ຮຽນເກິ່ຼັງ ຕ ດລະດຼັບຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ, ນອກຈາກໂຮງຮຽນ ກຼັບທີິ່

ແລ້ວ ມີຫ າຍບ້ານໂຮງຮຽນຢູິ່ໄກ, ຢູິ່ເຂດພູດອຍ ຍິ່າງ ໄປຮຽນ 

2-3 ກ ໂລແມຼັດ, ນຼັກຮຽນ ແລະ ພ ິ່ແມິ່ຕ ິ່ນແຕິ່ເຊົາ້ ຫ ິ່ເຂົ້າງາຍໃຫ້

ລູກຫ ານຍິ່າງ ໄປໂຮງຮຽນທຼັນກ ານົດເວລາ. 

      ຫົກ: ຄວນສ ບຕ ິ່ວຽກງານປະຊາສຶກສາລົບລ້າງຄວາມບ ິ່ຮູ້

ໜຼັງສ  ຂອງປະຊາຊົນຢູິ່ຊົນນະບົດ,  ພູດອຍ. ໃນສະໄໝເຂດປົດ

ປິ່ອຍຄູສອນປະຊາສຶກສາລ້ວນແຕິ່ອາສາສະໝຼັກ ແລະ ຖ ກ

ແບິ່ງປຼັນມອບໝາຍໜ້າທີິ່, ຖ ເປຼັນມາດຕະຖານໜຶິ່ງ ດ້ານ 

ຄຸນສົມບຼັດ, ບ ິ່ມີເບ້ຍລ້ຽງ, ມີແຕິ່ຢາຮຼັກສາສຸຂະພາບ (ກ ລະນີ 

ຊົນນະບົດຫິ່າງໄກ), ນອກນຼັ້ນ ອາໄສປະຊາຊົນຕ ິ່ນຕົວລ້ຽງດູ, 

ພຼັກເຊົາ, ກ ນຢູິ່. ປຼັດຈຸບຼັນໃນເງ ິ່ອນໄຂເສດຖະກ ດຕະຫ າດ ແລະ 

ນະໂຍບາຍສົິ່ງເສີມການສຶກສາ, ຄູສອນປະຊາສຶກສາ ຈ າເປຼັນ 

ຕ້ອງມີເບ້ຍລ້ຽງ ແຕິ່ວິ່າຕ້ົນຕ ຍຼັງແມິ່ນຄວາມຕ ິ່ນຕົວ ສະໝຼັກໃຈ; 

ດ້ານສອງປະຊາຊົນກ ຕ້ອງຮຼັບຮູ້ຄຸນຄິ່າອາສາສະໝຼັກ, ຄຸນຄິ່າ ຜູ້

ລົງຮາກຖານ ສ ດສອນປະຊາສຶກສາ, ສອງດ້ານນ້ີສົມກຼັນ ຈຶິ່ງມີ

ຜົນສ າເລຼັດ. 
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      ເຈັດ: ຄວນເສີມຂະຫຍາຍຄຸນປະໂຫຍດກອງປະຊຸມ ຄູພຼັກ 

ແລ້ງ. ປຼັດຈຸບຼັນເຄີຍເວົ້າວິ່າ: ກອງປະຊຸມຜູ້ບ ລ ຫານການສຶກສາ, 

ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮິ່ວມມແີຕິ່ຄະນະນ າການສຶກສາແຕິ່ລະຂຼັ້ນຕາມ 

ທີິ່ໄດ້ຈຼັດກອງປະຊຸມ. ຄູສິ່ວນຫ າຍບ ິ່ໄດ້ເຂົ້າຮິ່ວມ, ຄູຜູ້ໃດທີິ່ມ ີ

ຕ າແໜິ່ງບ ລ ຫານຂຼັ້ນໃດໜຶິ່ງຈຶິ່ງໄດ້ເຂົ້າຮິ່ວມກອງປະຊຸມ. ເນ ້ອ

ໃນກອງປະຊຸມເນຼັ້ນໜຼັກເຖ ງການສະຫ ຸບຕີລາຄາວຽກງານ 1 ປີ 

ຜິ່ານມາ ແລະ ກ ານົດທ ດທາງວຽກງານຕ ິ່ໜ້າ. ສິ່ວນກອງປະຊຸມ

ຄູພຼັກແລ້ງເປ້ົາໝາຍເຂ້ົາຮິ່ວມສິ່ວນຫ າຍແມິ່ນຄູ ໂດຍທົິ່ວໄປ, 

ແຕິ່ກ ມີຜູ້ນ າການສຶກສາຈ ານວນໜຶິ່ງເຂົ້າຮິ່ວມ ເພ ິ່ອນ າພາ. 

ເນ ້ອໃນຕ້ົນຕ ແມິ່ນ ຮຽນບ າລຸງທາງດ້ານທ ດສະດີການເມ ອງ 

ແນວທາງດ້ານຕິ່າງໆຂອງພຼັກ ແລະ ລຼັດ ໂດຍມີອາຈານດ້ານ

ທ ດສະດີຈາກໂຮງຮຽນທ ດສະດີ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ

ສະເໜີບຼັນຍາຍເອກະສານ, ແນິ່ນອນກ ມີການສະຫ ຸບຕີລາຄາ

ການສ ດສອນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນວ ຊາອາຊີບຄູ, ແຕິ່ບ ິ່ແມິ່ນ

ການສະຫ ຸບບ ລ ຫານ. 
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      ແປດ: ຕ້ອງເຊ ິ່ອມຊມຶຄ າສຼັິ່ງສອນທີິ່ມີກຽດຕ ິ່ຄູວິ່າ: "ຄູແມິ່ນ 

ຄົນຂອງພຼັກ". ສະນຼັ້ນ, ຄູຕ້ອງຕຼັ້ງໜ້າຝກຶຝົນຫ  ິ່ຫ ອມຕົນເອງ ໃຫ້

ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ມີຄວາມຮຼັບຮູ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພຼັກ 

ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລຼັດ. ຄູໄດ້ຮຼັບການມອບໝາຍຈາກ

ພຼັກ ແລະ ລຼັດ ກ ິ່ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ກາຍເປຼັນຄົນໃໝິ່, ເປຼັນຕົວ

ແທນຂອງພຼັກໃນການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມຄົນໃນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ສຼັງຄົມໄປຕາມແນວທາງຂອງພຼັກ. 

      ເກົ້າ: ສ ບຕ ິ່ຄ້ົນຄວ້າປຼັບປຸງເສີມຂະຫຍາຍພາສາລາວ, 

ປະດ ດແຕິ່ງຄ າສຼັບວ ທະຍາສາດ ທີິ່ເປຼັນພາສາລາວ ໃຫສ້ອດຄິ່ອງ 

ກຼັບຍຸກສະໄໝ, ຮຼັກສາເອກະລຼັກພາສາລາວທີິ່ໃຊ້ງິ່າຍ, ແບບ 

ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈງິ່າຍ, ຂຽນງິ່າຍ ແລະ ບ ິ່ເປຼັນຊອດກະຈາ. ອຼັນ

ໃດເປຼັນສຼັບວຼັນນະຄະດີ, ອຼັນໃດເປຼັນສຼັບວ ທະຍາສາດ, ຄວນ 

ຟ ້ນຟູຄ ນສະພາ (ຫ   ຄະນະກ າມາທ ການ) ຄ້ົນຄວ້າພາສາສາດ 

ຂອງລາວຄ ນໃໝິ່, ນ າໃຊ້ຄ າບາລີໃຫ້ກົມກຽວກຼັບພາສາລາວ 

ໂດຍພ ້ນຖານ ຄວນອີງໃສິ່ຫ ຼັກການພາສາລາວທີິ່ ທິ່ານພູມ ີ ວົງ

ວ ຈ ດ ເປຼັນຜູ້ຊີ້ນ າຕຼັ້ງແຕິ່ສະໄໝຢູິ່ເຂດປົດປິ່ອຍ. 
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      ສ່ິບ: ສ ບຕ ິ່ພົວພຼັນຮິ່ວມມ ກຼັບຕິ່າງປະເທດເອົາໃຈໃສິ່ການ 

ຊິ່ວຍເຫ  ອ ຈາກເພ ິ່ອນມ ດຍຸດທະສາດ ແຕິ່ພ້ອມກຼັນນ້ີ, ຕ້ອງ 

ເປີດກວ້າງສູິ່ການສຶກສາປະເທດທີິ່ພຼັດທະນາ. 

XII. ຂໍ້ສະຫ  ບຈໍານວນໜ ຶ່ງກຶ່ຽວກັບການສ ກສາເຂດປົດ

ປຶ່ອຍ 

ໃນທິ່າມກາງການຕ ິ່ສູ້ຢິ່າງດຸເດ ອດ, ຕ້ານຈຼັກກະພຼັດ, ພຼັກ

ປະຊາຊົນປະຕ ວຼັດລາວໄດ້ມອງກວ້າງເຫຼັນໄກ ຕ ິ່ອະນາຄົດ 

ປະເທດຊາດ, ຈຶິ່ງມີຍຸດທະສາດການສ້າງຄົນ, ມີແນວທາງການ

ສຶກສາແຕິ່ຫົວທີ, ຂະຫຍາຍວຽກງານສຶກສາຮອບດ້ານຢູິ່ເຂດ

ປົດປິ່ອຍ. ສະນຼັ້ນ, ວຽກງານສຶກສາໄດ້ກາຍເປຼັນໂຄງປະກອບ

ສ າຄຼັນອຼັນໜຶິ່ງ ຂອງການສ້າງເຂດປົດປິ່ອຍໃຫ້ເປຼັນຄ ລຼັດໜຶິ່ງ. 

ຄະນະນ າຂອງສູນກາງສູງສຸດໄດ້ເອົາໃຈໃສິ່ວຽກງານສຶກສາ

ຕະຫ ອດໄລຍະແຫິ່ງການຕ ິ່ສູ້ກູ້ຊາດຕ້ານຈຼັກກະພຼັດ. 

- ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍແມິ່ນພ ້ນຖານການສຶກສາ ໃໝິ່ 

ຂອງລະບອບປະຊາທ ປະໄຕປະຊາຊົນລາວ. ພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍ 

ທົິ່ວປະເທດ, ຖ້າບ ິ່ມີການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ ເປຼັນພ ້ນຖານໄວ້, 

ແນິ່ນອນຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ສຸດ ໃນການຖິ່າຍໂອນ ວຽກ

ງານສຶກສາ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວ ພອ້ມທຼັງດຸດເດ ອດ 
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ສົມຄວນໃຫ້ການດຼັດແປງລະບົບການສຶກສາຂອງລະບອບເກົິ່າ 

ໄປສູິ່ລະບອບການສຶກສາແບບໃໝິ່. ຖ້າບ ິ່ມີການສຶກສາເຂດປົດ

ປິ່ອຍເປຼັນພ ້ນຖານໄວ້ກິ່ອນ, ຖ້າປົດປິ່ອຍທົິ່ວປະເທດແລ້ວ ຈຶິ່ງ

ມາຕຼັງ້ຕ້ົນຄ ນໃໝິ່ປຼັບປຸງລະບົບການສຶກສາ ຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງ 

ຍາກ ເພາະຄວາມຮຼັບຮູ້ຂອງສຼັງຄົມຕິ່າງກຼັນ, ຖຼັນແຖວປຼັນຍາ

ຊົນ, ຄູອາຈານລະບອບເກົິ່າຍຼັງເຊ ິ່ອມຊຶມໜຼັກໜິ່ວງກຼັບ ລະບົບ

ການສຶກສາເກົິ່າ, ຊ າ້ບ ິ່ໜ າຍຼັງມີທ ດສະດີທາງດ້ານການສຶກສາ

ຈາກແຫ ິ່ງຕິ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຮຼັບຜົນສະທ້ອນຈາກການສຶກ

ສາແບບຝຣຼັິ່ງ, ແບບໄທ ແລະ ບ ິ່ຫ າຍກ ິ່ໜ້ອຍຮຼັບຜົນສະທ້ອນ

ຈາກ ການສຶກສາແບບອາເມລ ກາ. ສະນຼັ້ນ, ການສຶກສາເຂດ

ປົດປິ່ອຍ, ຈຶິ່ງກາຍເປຼັນພ ້ນຖານໃຫ້ແກິ່ການສຶກສາໃໝິ່ພາຍຫ ຼັງ

ໄດ້ຮຼັບການປົດປິ່ອຍທົິ່ວປະເທດ. 

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ສະສົມທ ດສະດີ ແລະ ພຶດຕ 

ກ າອຼັນເປຼັນພ ້ນຖານດ້ານຕິ່າງໆ ນຼັບແຕິ່ດ້ານທຼັດສະນະ, 

ແນວທາງ, ຄວາມຮຼັບຮູ,້ ດ້ານຫ ຼັກມູນພ ້ນຖານ ແຕິ່ລະວ ຊາການ

ສອນການຮຽນ. ວາງພ ນ້ຖານບົດຮຽນດ້ານການກ ິ່ສ້າງຄູ, ການ

ດ າເນີນວຽກງານບ າລຸງວຼັດທະນະທ າ ປະຊາສຶກສາລົບລ້າງ

ຄວາມບ ິ່ຮູ້ໜຼັງສ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຜົິ່າຕິ່າງໆໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໄດ້

ວາງພ ້ນຖານດ້ານພາສາສາດ, ວຼັນນະຄະດີ, ວຼັນນະກ າແບບໃໝິ່
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ໃນການສຶກສາ, ໄວຍາກອນ ແລະ ພາສາລາວແບບໃໝິ່. ພ ເສດ

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ສ້າງຖຼັນແຖວລຼັດຖະກອນ, ຄູອາ 

ຈານໃຫ້ແກິ່ການສຶກສາແຫິ່ງຊາດໄລຍະໃໝິ່ພ້ອມກຼັນນຼັ້ນໄດ້ປະ 

ກອບສິ່ວນສ້າງໃຫ້ມີພະນຼັກງານຂຼັ້ນນ າຂອງພຼັກ, ລຼັດ, ອົງການ

ຈຼັດຕຼັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການແນວໂຮມ, ຢູິ່ຂະແໜງການ ແລະ 

ທ້ອງຖ ິ່ນຕິ່າງໆ ໃນລະບອບໃໝິ່ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ຢ ນຢຼັນຖ ວຽກງານສຶກສາ

ໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງແມິ່ນຖ ກຕ້ອງ, ສຼັດຈະທ າ ນ້ີຍຼັງຖ ກຕ້ອງ ໃນ

ຍຸກການປົກປຼັກຮຼັກສາ, ພຼັດທະນາປະເທດຊາດ, ໃນຍຸກປິ່ຽນ 

ແປງໃໝິ່ ແລະ ການເຊ ິ່ອມໂຍງສາກົນ.  

ການສະຫ ຸບຕີລາຄາຄຸນຄິ່ານະໂຍບາຍເອົາການສຶກສາ

ໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງ ຕ້ອງເບ ິ່ງດ້ວຍຫ ຼັກການສຼັດຈະວ ພາກ. ບ ິ່ອາດ 

ເບ ິ່ງດ້ານດຽວທີິ່ວິ່າງົບປະມານຍຼັງໜ້ອຍກວິ່າຂະແໜງການ 

ເສດຖະກ ດ ແລ້ວຖ ວິ່າ ບ ິ່ໄປກິ່ອນກ້າວໜຶິ່ງ. ພວກເຮົາຕ້ອງເບ ິ່ງ 

ຮອບດ້ານໃນຂົງເຂດການສຶກສາ, ຕ້ອງເບ ິ່ງຕົວຈ ງວຽກງານສຶກ

ສາໄດ້ມີຜົນສ າເລຼັດຕົວຈ ງ ໃນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ຫຍຸ້ງຍາກສຼັບສົນ, 

ຕ້ອງເບ ິ່ງອະດີດຕະການການສຶກສາໃນຄາວກິ່ອນ ກຼັບປຼັດຈຸບຼັນ  

ພ້ອມກຼັນນຼັ້ນ, ຕ້ອງເບ ິ່ງທິ່າອິ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ ຄຸນ

ປະໂຫຍດຂອງການສຶກສາທີິ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ



209 
 

ຂອງປະເທດຊາດມີການພຼັດທະນາ, ຖ້າການສຶກສາ ຫາກໄປ

ຊ້າ, ຢຸດຈຶ້ງກ ພາໃຫ້ປະເທດຊາດຫ ້າຫ ຼັງ  ແລະ ພຼັດທະນາຊ້າ 

ປຽບກຼັບປະເທດອ ິ່ນຕ້ອງເບ ິ່ງການສຶກສາໄດ້ສະໜອງບຸກຄະລະ

ກອນ ທີິ່ມີຄວາມຮູ້ໃຫປ້ະເທດຊາດ ສະໜອງພະນຼັກງານຂຼັ້ນ

ຕິ່າງໆໃຫ້ຂະແໜງການອ ິ່ນໆ. 

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ປະກອບສິ່ວນບາງດ້ານໃນ

ການສູ້ຮົບ ແລະ ຮຼັບໃຊ້ການສູ້ຮົບໃນສົງຄາມປະຊາຊົນຕ້ານ 

ການຮຸກຮານຂອງຈຼັກະພຼັດ ແລະ ພວກປະຕ ການລູກມ  ເພ ິ່ອ 

ປົດປິ່ອຍປະເທດຊາດ, ພະນຼັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນຼັກຮຽນ 

ນຼັກສຶກສາຫ າຍຄົນ ຖ ກເສຍສະລະ, ເສຍອົງຄະ, ຈ ານວນໜຶິ່ງ 

ກ ໄດ້ຮຼັບນາມມະຍົດນຼັກຮົບດີເດຼັິ່ນ, ນຼັກຮົບແຂິ່ງຂຼັນຂອງຊາດ 

ຂອງການປະຕ ວຼັດ. 

ພວກເຮາົມີຄວາມພາກພມູໃຈທີິ່ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ 

ໄດ້ສ້າງຄົນໜຸິ່ມໃຫ້ເປຼັນຄົນມີຄວາມຮູ້.  ຈາກສະພາບມ ດມົນ, 

ກ ກໜຼັງສ ໃນສະໄໝລະບອບເກົິ່າ, ພະນຼັກງານສິ່ວນຫ າຍໄດ້ຍົກ

ລະດຼັບການສຶກສາ, ປະຊາຊົນບ ິ່ຮູ້ໜຼັງສ ໄດ້ກາຍເປຼັນຄົນອິ່ານໄດ້

ຂຽນເປຼັນ, ຖຼັນແຖວຊາວໜຸິ່ມຊົນເຜົິ່າຕິ່າງໆ ລ້ວນແຕິ່ໄດ້ຮຼັບ

ການສຶກສາແຕິ່ລະຂຼັ້ນ, ໄດ້ກາຍເປຼັນຄົນມີຄວາມຮູ,້ ກະກຽມ
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ຄົນທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພ ິ່ອຮອງຮຼັບເອົາໜ້າທີິ່ການປົກປຼັກຮຼັກສາ 

ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດພາຍຫ ຼັງປົດປິ່ອຍ. 

      ລວມຄວາມວຶ່າ ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍໄດ້ມີຄວາມ     

ໝາຍສ າຄຼັນ ທາງດ້ານປະຫວຼັດສາດ ຂອງການປະຕ ວຼັດ ແລະ 

ຂອງຊາດລາວ, ເປຼັນຂີດໝາຍແຫິ່ງການປະຕ ຮູບການສຶກສາ 

ເກົິ່າແບບລິ່າເມ ອງຂ້ຶນ ໄປສູິ່ລະບອບການສຶກສາແບບໃໝິ່ ໃນ

ທຸກດ້ານ, ແມິ່ນພ ້ນຖານການສຶກສາໃຫ້ແກິ່ລະບອບໃໝິ່ພາຍຫ ຼັງ 

ປະເທດຊາດໄດ້ຮຼັບການປົດປິ່ອຍສົມບູນ. ຈາກຜົນສ າເລຼັດ 

ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ, ຖຼັນແຖວພະນຼັກງານຂຼັ້ນສູນກາງ, 

ຂຼັ້ນທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ຫ າຍຂະແໜງການຕິ່າງໆ ສິ່ວນໜຶິ່ງລ້ວນແຕິ່

ມາຈາກຄູອາຈານ, ນຼັກຮຽນນຼັກສຶກສາ ທີິ່ເຄີຍຢູິ່ໃຕ້ຮົິ່ມຊາຍຄາ

ໂຮງຮຽນເຂດປົດປິ່ອຍ ແລະ ຈາກປະເທດເພ ິ່ອນມ ດໃກ້ຊ ດ`ໃນ

ຍາມສົງຄາມ. ການສຶກສາເຂດປົດປິ່ອຍ ແມິ່ນແສງຕະກຽງ

ອອກຈາກພູຜາ, ຖ າ້ມ ດກະຈາຍຄວາມຮຸິ່ງສະຫວິ່າງໄປທົິ່ວ

ປະເທດ. ບ ິ່ມີໃຜຫ ົງລ ມໄດ້ບຸນຄຸນ ຂອງກອງທຼັບປົດປິ່ອຍ

ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊາຍຄາໂຮງຮຽນເຂດປົດປິ່ອຍທີິ່ມີ

ຜົນງານອຼັນໃຫຍິ່ຫ ວງໃນປະຫວຼັດສາດນຼັ້ນໄດ້. 
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