
ວນັຄ ູ

 

ອາທິດນ ີ້ ສປປ ລາວ ໄດີ້ສະເຫຼ ມສະຫຼອງວນັຄ ູ- ຊ ື່ ງເປັນວນັຫນ ື່ ງ ທ ື່ ມ  ຄວາມສກຸ ແລະ ມ ຄວາມຊງົ

ຈ  າ ທ ື່ ດ ທ ື່ ື່ສດຸ  ໃນປະຕິທິນຂອງໂຮງຮຽນທກຸໆປ ສ  າລບັນກັຮຽນ.   

 

ວນັຄແູມ ື່ນວນັແຫື່ງການສະເຫຼ ມສະຫຼອງ. ມນັອະນຍຸາດໃຫີ້ນກັຮຽນ, ພະນກັງານ, ແລະ ພ ື່ ແມ ື່ໄດີ້

ຢ ນຢນັຄ ນ ເຖງິພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບທ ື່ ສ  າຄນັຂອງຄໃູນສງັຄມົ. ວນັຄ ູເຮັດໃຫີ້ທກຸ

ຄນົມ  ໂອກາດຈ ື່ຈ  າວນັເວລາຢູື່ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕນົເອງ ແລະ ຂອງຄອູາຈານທ ື່ ເຂົາເຈົີ້າຮກັ. ມນັໃຫີ້

ໂອກາດສ  າລບັນກັຮຽນ ເພ ື່ ອຈະຂ ຂອບໃຈຄອູາຈານຂອງເຂົາເຈົີ້າ ບ ື່ ພຽງແຕື່ສ  າລບັໃຫີ້ຄວາມຮູີ້ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງບນັດາອາຈານໃນການພດັທະນາພວກເຂົາເຈົີ້າ,  ແຕື່ຄຍູງັ ເປັນແຮງບນັດານໃຈ

ໃຫີ້ນກັຮຽນສາມາດບນັລໄຸດີ້ທື່າແຮງທງັໝດົຂອງພວກເຂົາເຈົີ້າ. 

 

ທື່ານນາງ ຂວັນ ຈາກໂຮງຮຽນປະຖມົບີ້ານດາກກຽດ: ເມ  ອງສານໄຊ, ແຂວງອດັຕະປ   

ທື່ານນາງ  ຂວັນ ແມ ື່ນຄນົຊນົເຜົື່ າອາລກັ ທ ື່ ມາຈາກຊຸມຊນົທ ື່ ມ  ປະຊາກອນປະມານ 5,000 ຄນົ. 

ນາງອາໃສຢູື່ບີ້ານດາກກຽດ ໃນເວລາທ ື່  ຖ ກບນັຈເຸປັນນກັຮຽນຄຝູ ກອບົຮມົ, ທ ື່  ສະຫນບັສະຫນນູໂດຍ

ໂຄງການຊື່ວຍເຫຼ ອ ເພ ື່ ອການພດັທະນາອດົສະຕາລ . ນາງໄດີ້ຈບົການສ ກສາຈາກແຂວງສາລະວນັ 

ຈາກໂຮງຮຽນສີ້າງຄວູທິະຍາໄລໃນປ  2005.  ໃນການສ  າພາດ, ທື່ານນາງ ຂວັນ  ໄດີ້ເວົີ້າວື່າໃນ

ປ ທ  າອດິໃນໂຮງຮຽນສີ້າງຄວູທິະຍາໄລ, 

ລາວເປັນຄນົຂ ີ້ອາຍ ແລະ ບ ື່ ມກັປາກ 

ຍີ້ອນເວົີ້າພາສາລາວບ ື່ ຄື່ອຍດ . ແຕື່ເຖງິ

ຢື່າງໃດກ ື່ຕາມ, ຫຼງັຈາກນ ັີ້ນບ ື່ ເທົື່ າໃດ

ເດ ອນ ລາວກ ື່ມ  ຄວາມມ ື່ວນຊ ື່ ນໃນເວລາ

ຮຽນຢູື່ໂຮງຮຽນສີ້າງຄວູທິະຍາໄລ ແລະ 

ມ  ເພ ື່ ອນມດິຫຼາຍຄນົ.  ມນັເປັນວຽກທ ື່

ໜກັຫຼາຍ; ລາວຕີ້ອງໄດີ້ຍື່າງ 6 

ກໂິລແມດັໃນແຕື່ລະເສັີ້ນທາງຈາກບີ້ານ 

ຫາ ໂຮງຮຽນ, ລາວຕີ້ອງ ອຸີ້ມລກູທ ື່ ຍງັ



ນີ້ອຍ ເພາະວື່າລາວບ ື່ ຮູີ້ຂ ື່ ື່ລດົຖ ບ. ຫຼງັຈາກລາວໄດີ້ຂ ນ  າສ ກສາເມ  ອງ, ລາວໄດີ້ຖ ກຍີ້າຍໄປສອນຢູື່

ໂຮງຮຽນຢູື່ບີ້ານຂອງລາວ. ເຊິື່ ງປດັຈບຸນັ,  ມ  ຄສູອນ  3 ຄນົສອນ ຢູື່ 5 ລະດບັຫີ້ອງຮຽນທງັໝດົ 

ຂອງການສ ກສາຊ ັີ້ນປະຖມົ.  

 

ເພ ື່ ອເປັນການສະຫນບັສະຫນນູຄອູາຈານຫຼາຍຄນົ ເຊັື່ ນທື່ານນາງ  ຂວັນ,  ລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ  

ໄດີ້ສະຫນບັສະຫນນູລດັຖະບານລາວ ໂດຍຜື່ານແຜນງານການສ ກສາໃຫມ ື່ທ ື່ ສ  າຄນັ.  ແຜນງານການ

ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ ກສາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົີ້າຮຽນ ສ  າລບັການສ ກສາຂ ັີ້ນພ ີ້ນຖານ ຢູື່ 

ສປປ ລາວ ເພ ື່ ອສະໜບັສະໜນູ ຄ ູແລະ ການຝ ກອບົຮມົຄ-ູລວມທງັການສະໜອງທ ນຮຽນເພ ື່ ອ

ຮບັປະກນັວື່າ ຈະໃຫີ້ມ  ຄອູາຈານສດິສອນ ຢູື່ໃນຊຸມຊນົທ ື່ ຫື່າງໄກສອກຫລ ກທ ື່ ສດຸ. ແຜນງານດ ັື່ງກ ື່າວ

ຈະສະຫນບັສະຫນນູເດັກນີ້ອຍຜູີ້ຍງິ ແລະ ເດັກນີ້ອຍຜູີ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ ື່ນຜູີ້ທ ື່ ດ ີ້ອຍໂອກາດ, 

ເພ ື່ ອໃຫີ້ສ  າເລັດການສ ກສາຂ ັີ້ນພ ີ້ນຖານທ ື່ ມ  ຄນຸນະພາບ, ສາມາດອື່ານອອກຂຽນໄດີ້, ສາມາດນບັເລກ

ພ ີ້ນຖານ ແລະ ທກັສະຊ ວດິອ ື່ ນໆໄດີ້. 

 

ວນັຄເູຮັດໃຫີ້ພວກເຮົາມ  ໂອກາດລະລ ກເຖ ງ ບດົບາດຂອງຄຢູູື່ໃນສງັຄມົ ແລະ  ໃນຊຸມຊນົຂອງພວກ

ເຮົາ, ໂດຍສະເພາະຜູີ້ທ ື່ ມ  ຄວາມມຸ ື່ງຫມ ັີ້ນ ແລະ ພີ້ອມຈະເສຍສະລະ  ອອກຈາກຄວາມສະດວກ

ສະບາຍຂອງຊ ວດິຢູື່ໃນເມ  ອງ ເພ ື່ ອໄປຮບັໃຊີ້ ຢູື່ໃນຊຸມຊນົເຂດຫື່າງໄກສອກຫຼ ກ. ການເສຍສະລະຂອງ

ເຂົາເຈົີ້າ ເປັນການປະກອບສື່ວນໃຫີ້ເດັກນີ້ອຍທກຸຄນົ,  ປະກອບສື່ວນສີ້າງໃຫີ້ປະເທດຊາດ ມ ຄວາມ

ອດຸມົສມົບນູຮ ັື່ງມ   ແລະ ໄດີ້ຮບັການພດັທະນາ, ແລະ ນອກເໜ ອໄປກວື່ານ ັີ້ນແມ ື່ນ ຄຍູງັປະກອບສື່ວນ 

ເຮັດໃຫີ້ການຂະຫຍາຍຕວົຜະລິດຕິພນັມວນລວມພາຍໃນດ ຂ ີ້ນ.  

 

ສ  າລບັຂີ້າພະເຈົີ້າ, ຄອູາຈານທ ື່ ດ  ບ ື່ ພຽງແຕື່ສດິສອນເທົື່ ານ ັີ້ນ ແຕື່ຍງັຕີ້ອງຊອກຮຽນຮູີ້. ພວກເຂົາເຈົີ້າ 

ບ ື່ ຄວນອ ງໃສື່ພຽງແຕື່ ປ ີ້ມຄູື່ມ  ຄ ູແລະ ປ ີ້ມແບບຮຽນເທົື່ ານ ັີ້ນ, ພວກເຂົາຕີ້ອງຊຸກຍູີ້ໃຫີ້ນກັຮຽນຖາມຄ  າ

ຖາມ ແລະສາມາດສີ້າງຄ  າຖາມ ກບັຄ ນໄປຫານກັຮຽນ. ຄອູາຈານທ ື່ ດ  ຈະເປັນຜູີ້ທ ື່ ຊື່ວຍໃຫີ້ນກັຮຽນ 

ຊອກຫາຄ  າຕອບ ໃຫີ້ເຂົາເຈົີ້າເອງໄດີ້. 

 

ນາງ ພອນທິດາ ວງົໄຊ 

ຜູີ້ຮບັຜິດຊອບໂຄງການ ຝື່າຍການສ ກສາ, ສະຖານທດູອດົສະຕາລ , ທ ື່ ວຽງຈນັ  

 


