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ຄໍາຂອບໃຈ
ປຶ້ມນີ້ເປັນຜົນງານການຂຽນຂອງບັນດານັກພັດທະນາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກ 

ອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຽນເລື່ອງທີ່ສ້າງສັນ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນ 
ດາທ່ານນັກຂຽນເຫຼົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການນຳເອົາປະສົບການຂອງ 
ຕົນໃນວຽກງານການພັດທະນາມາຂຽນເປັນບົດສາລະຄະດີ ເພ່ືອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ 
ແກ່ວຽກງານການພັດທະນາໃນລາວ. ບັນດານັກຂຽນເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກຫລາຍອົງ 
ການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງລວມມີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດ 
ລ້ອມ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະສະຫະກອນ, ສະມາຄົມ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ, ອົງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາ, ໂຮງຮຽນ 
ສາຍໃຍ, ສູນອົບຮົມຮ່ວມການພັດທະນາ, ສະມາຄົມຊຸມຊົນເພື່ອນມິດສີຂຽວ,  
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ, ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ. ຂອບ 
ໃຈມາຍັງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່າວມານີ້ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ສົ່ງນັກ 
ພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຂຽນ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ  
ທ່ານ ບຸນທັນ ພົງພິຈິດ ພ້ອມທັງຜູ້ຊ່ວຍ ທ່ານ ແກ້ວບຸນທັນ ແກ້ວປະກາສິດ  
ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແລະດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳ 
ແນະນຳໃນການຂຽນບົດຕ່າງໆແກ່ບັນດານັກພັດທະນາ ຈົນສາມາດຜະລິດ 
ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈອອກສູ່ສັງຄົມ. ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ບໍ່ອາດສາມາດສໍາເລັດໄດ ້
ຕາມຄາດໝາຍ ຫາກຂາດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ.
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ຄໍານໍາຂອງສໍານັກພິມນັກປະພັນລາວ
ຮິບໂຮມບົດເລື່ອງຈາກໃຈນັກພັດທະນາ ເປັນປຶ້ມສາລະຄະດີສະທ້ອນ 

ໃຫ້ເຫັນວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ  
ທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໃສທີ່ດິນ, ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  
ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ. ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຊຶ່ງມີຫຼາຍ 
ບ່ອນທີ່ການພັດທະນາຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໄປເຖິງ. ສະນັ້ນ, ມີຫລາຍອົງການພັດທະ 
ນາໄດ້ເຂົ້າໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ 
ຊົນບັນດາເຜົ່າດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສິ່ງນີ້ຖືວ່າເປັນນິມິດຫມາຍອັນດີ.

ຜ່ານການອ່ານປຶ້ມເຫຼັ ້ມນີ້ ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກ, ຄວາມມານະອົດທົນ ແລະຄວາມເສຍສະຫຼະຂອງນັກພັດທະນາທັງ 
ພາກລັດ ແລະພາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບ 
ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໂຄງ 
ການມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ກໍຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສົມຫວັງ ແລະຄວາມສໍາເລັດ 
ທີ່ປາດຖະໜາໄວ້.

ເມື່ອມີຫຼາຍອົງການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືດຳເນີນໂຄງການທາງດ້ານການພັດ 
ທະນາເຂ້ົາໄປ ຊາວບ້ານເກີດແຮງບັນດານໃຈລົງມືຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍ ມັນ 
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຄ່ອຍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.  
ໃນຂະນະດຽວກັນພວກເຂົາເຈົ້າກໍຍັງມີຈິດສໍານຶກອັນສູງສົ່ງໃນການປົກປັກຮັກ 
ສາປ່າໄມ້, ທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ດໍາລົງຄົງຢູ່ຄູ່ກັບພວກ 
ເຂົາເຈົ້າຈົນຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ ນັ້ນກໍຄືຮັກສາປະເທດລາວໃຫ້ມີຄວາມອ ຸ
ດົມສົມບູນຢູ່ຄູ່ກັບປະຊາຊົນລາວ.

    ຜູ້ອໍານວຍການ-ຫົວໜ້າບັນນາທິການ
           ສໍານັກພິມນັກປະພັນລາວ
     ຫົງເຫີນ ຂຸນພິທັກ
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ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ, ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, 
ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດແລະການຄ້າມະນຸດ. ທ່ີຜ່ານມາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຊອກວິທີທາງ 
ແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍມີໂຄງການພັດທະນາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍແນໃສ່ປັບປຸງຊ ີ
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ 
ໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກດັ່ງກ່າວ.

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນເປັນອົງການໜຶ່ງ ຄຽງຄູ່ກັບອົງການອື່ນໆ ທີ່ດໍາ 
ເນີນໂຄງການພັດທະນາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນຈັດຊຸດຝຶກ 
ອົບຮົມ “ການຂຽນເລື່ອງທີ່ສ້າງສັນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໂຄງການພັດທະນາ”  
ໃນເດືອນເມສາ 2014 ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານການຂຽນ ພ້ອມ 
ທັງຮວບຮວມເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນ.

ປຶ້ມຮິບໂຮມບົດເລື່ອງຈາກໃຈນັກພັດທະນາ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ 
ຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາບົດເລື່ອງທີ່ຂຽນຈາກປະສົບການຈິງ 
ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳໂຄງການພັດທະນາຂອງຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ປຶ້ມຫົວ 
ນ້ີ ນອກຈາກຈະໃຫ້ຄວາມເພີດເພີນໃນການອ່ານເລ່ືອງແລ້ວ ຍັງເປັນປະໂຫຍດ 
ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນແລະປະສົບການ ພ້ອມທັງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນແງ່ມຸມ 
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະອຸປະສັກໃນການພັດທະນາ ລວມໄປເຖິງອຸດົມຄະ 
ຕິ, ຄວາມອຸທິດຕົນຂອງນັກພັດທະນາ ເຂົ້າໃນວຽກງານຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ  
ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການ.
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ນ. ມະນີວັນ ເພັດສຸພັນ

ບັນຍາກາດຢູ່ບ້ານເພຍລໍ່ວັນນີ້ປົກຄຸມໄປດ້ວຍອາກາດຊຸ່ມເຢັນ ອາຍ
ໝອກສີຂາວປົກຄຸມໄປທົ່ວບໍລິເວນບ້ານ ແຕ່ສຽງອ່ານໜັງສືຂອງເດັກນ້ອຍຍັງ
ດັງກ້ອງມາຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງບ້ານ. ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນຊັ້ນ ປໍ. 1 ເດັກ
ນ້ອຍຊາຍຍິງສາມສິບຄົນຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາກົ່ງຄໍອອກສຽງ ປູ! ປາ! ກຸ້ງ! ພວກເຂົາ
ເວົ້າຕາມສຽງຂອງຄູສາວຄົນໜຶ່ງ ຜິວຄໍ້າດຳແດງ ຮ່າງກາຍສົມສ່ວນ ທ່າທາງ
ແຂງແຮງເໝືອນກັບຄົນເຄີຍຜ່ານຜ່າວຽກຍາກລຳບາກໃນຊີວິດມາແລ້ວ. ແມ່
ຍິງຄົນນີ້ຊື່ວ່າ ເຈີເອີ ຊີວິດຂອງນາງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຍິ່ງກວ່າລະຄອນ.

ເຈີເອີເປັນຄົນບ້ານເພຍລໍ່ ຊຶ່ງຕ້ັງຢູ່ພູສູງ ຫ່າງຈາກເມືອງໃໝ່, ແຂວງຜົ້ງສາ
ລີປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ເປັນບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າອາຂ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີວັດ
ທະນະທໍາອັນດີງາມເປັນຂອງຕົນເອງ. ແມ່ຍິງເຜົ່າອາຂ່າສືບທອດພູມປັນຍາ
ທາງດ້ານການປັ່ນເສັ້ນຝ້າຍມາຈາກບັນພະບູລຸດ. ແມ່ນແຕ່ເວລາຍ່າງໄປໄຮ່
ໄປສວນ ຜູ້ຄົນຈະເຫັນແມ່ຍິງເຜົ່ານີ້ພາຍເປ້ຢູ່ຫຼັງ ສ່ວນມືເບື້ອງຊ້າຍຈະກຳ
ຍອງຝ້າຍ ຊຶ່ງພວກນາງຈະດຶງອອກມາຕໍ່ໃສ່ລູກກິ້ງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້. ເຂົາເຈົ້າຈະ
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ໃຊ້ມືຂວາຜຸນລູກກິ້ງນີ້ໃສ່ຂາຈົນໃຍຝ້າຍນັ້ນກາຍເປັນເສັ້ນຝ້າຍ ແລ້ວເອົາກໍ້
ມ້ວນໄວ້ຢູ່ກັບທ່ອນໄມ້ນ້ອຍເທົ່ານິ້ວມືຍາວປະມານສິບເຊັນ. ຕໍ່ມາເສັ້ນຝ້າຍນີ້
ຈະຖືກນຳໄປຕໍ່າເປັນແຜ່ນແພເພື່ອເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງປະຈຳເຜົ່າ.

ເຄື່ອງເອ້ຍ້ອງຂອງແມ່ຍິງເຜົ່າອາຂ່າ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໂດດເດັ່ນ
ກວ່າແມ່ຍິງເຜົ່າອື່ນໆກໍຄືໝວກທີ່ໃສ່ຢູ່ເທິງຫົວ ປະດັບປະດາດ້ວຍເງິນບີ້ແລະ
ເງິນໝັນເຫຼື້ອມຍິບຍັບ ພ້ອມທັງມີໄໝພົມສີແດງແລະສີສິ້ວເຮັດເປັນປຸ້ມທໍ່ຫົວ
ໂປ້ມືຕິດຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງໝວກ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການຖັກລວດລາຍ
ຕ່າງໆ ເພີ່ມຄວາມສວຍງາມໃຫ້ແກ່ໃບໜ້າກົມກ້ຽງ.

ຊົນເຜົ່າອາຂ່າໃຊ້ຊີວິດຜູກພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບດິນ ປ່າໄມ້ ແລະນໍ້າຫ້ວຍ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເພື່ອປູກເຂົ້າ ແລະປູກພືດສວນຄົວໃສ່
ພາຍຫຼັງທີ່ກ່ຽວເຂົ້າອອກແລ້ວ. ນໍ້າກິນນໍ້າໃຊ້ກໍອາໄສແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ໄຫຼອອກມາ
ຈາກປ່າ ອາດເປັນນໍ້າຫ້ວຍນ້ອຍ. ຖ້ານໍ້າຫ້ວຍແຫ້ງ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຍົກຍ້າຍ
ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນທຳມະຊາດຂອງມະນຸດທີ່ຕ້ອງອາໄສນໍ້າ
ເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດ.
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ປັດຈຸບັນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາ
ມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຊົນເຜົ່າອື່ນໆໄດ້ 
ແລະເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ພັດທະນາ
ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເທົ່າທຽມກັບພົນລະເມືອງອື່ນໆຢູ່ພາຍໃນ
ປະເທດ. ແຕ່ຊົນເຜ່ົາອາຂ່າສ່ວນຫຼາຍຢາກສ່ົງເສີມໃຫ້ແຕ່ລູກຊາຍໄດ້ຮຽນໜັງ
ສື ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າແມ່ຍິງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນໜັງສື ເພາະເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ
ແລ້ວ ແມ່ຍິງກໍຈະຕ້ອງແຕ່ງດອງແລ້ວອອກເຮືອນໄປຢູ່ນໍາຜົວ.

ເຈີເອີເກີດຢູ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ ມີນຳກັນທັງໝົດແປດຄົນ. ເຈີເອີເປັນ
ລູກຜູ້ທຳອິດ ມີນ້ອງຊາຍສາມຄົນ ແລະນ້ອງສາວອີກສອງຄົນ. ແຕ່ລະມື້ຫຼັງ
ຈາກເລີກຮຽນ ເຈີເອີກໍຮີບຟ້າວຟັ່ງກັບມາເຮືອນ ເພື່ອມາຫຸງເຂົ້າ ຕັກນໍ້າແລະ
ແຕ່ງກິນລໍຖ້າພໍ່ແມ່ກັບມາແຕ່ໄຮ່. ຖ້າມື້ໃດເຮັດວຽກບໍ່ທັນແລ້ວ ແມ່ກໍຈະຈົ່ມ 
ເວົ້າແຕ່ຄຳເກົ່າ “ຈະຮຽນໄປເຮັດຫຍັງ! ເປັນແມ່ຍິງ ອອກມາຊ່ວຍພໍ່ແມ່ເຮັດ
ໄຮ່ເຮັດສວນດີກວ່າ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຂົາຮຽນສາ”. ແຕ່ເຈີເອີເປັນຄົນຮັກໃນການ
ຮຽນແລະຕ້ອງການຢາກຈະຮຽນໃຫ້ຈົບແລະມີອາຊີບ. ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວທີ່ນາງ

“ຈະຮຽນໄປເຮັດຫຍັງ! ເປັນແມ່ຍິງ
ອອກມາຊ່ວຍພໍ່ແມ່ເຮັດ

ໄຮ່ເຮັດສວນດີກວ່າ
ໃຫ້ຜູ້ຊາຍເຂົາຮຽນສາ”
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ໄດ້ຍິນແມ່ເວົ້າແບບນີ້.
ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຕ້ອງໄດ້ແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍພໍ່ແມ່

ໃນການລ້ຽງນ້ອງ ໃນທີ່ສຸດເຈີເອີຕ້ອງຍອມຈຳນົນຕໍ່ຄໍາເວົ້າຂອງແມ່. ນາງຈຳ
ເປັນຕ້ອງຝືນໃຈຕົນເອງອອກໂຮງຮຽນໃນຂະນະທີ່ນາງຫາກໍຮຽນຈົບມໍ 3 ເທົ່າ
ນັ້ນ. ນາງຄິດວ່າ ອະນາຄົດຂອງນາງຄົງຈະບໍ່ພົບແສງສະຫວ່າງອີກແລ້ວ ເສັ້ນ
ທາງຂ້າງໜ້າຄົງຈະມີແຕ່ຄວາມມືດມົນ ແລະຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງນາງຄົງຢຸດຢູ່
ພຽງເທົ່ານີ້.

ສາຍລົມດັງວູ໊ດໆ! ພັດຕົ້ນໄມ້ໂອນເອນໄປມາຄືກັບວ່າມັນກຳລັງຟ້ອນລຳ
ວົງຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແຕ່ຈິດໃຈຂອງເຈີເອີຊໍ້າພັດເສົ້າໝອງແລະຫົດຫູ່. ຢູ່ກາງ
ບ້ານເພຍລໍ່ ຜູ້ຄົນນັ່ງສົນທະນາກັນຢູ່. ເຈີເອີແນມເບິ່ງດ້ວຍຄວາມສົນໃຈ. ເມື່ອ
ເຫັນລຸງເກ່ຍເຈີຍ່າງກາຍມາ ນາງຈຶ່ງຖາມວ່າ “ລຸງ! ພວກເຂົາເຈົ້າມາແຕ່ໃສ?” 
ລຸງເກ່ຍເຈີຕອບວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພະນັກງານໂຄງການພັດທະນາ ເພິ່ນ
ຈະມາເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານເຮົາ”

ຫຼາຍມື້ຕໍ່ມາ ເຈີເອີໄປຢາມເຮືອນລຸງເກ່ຍເຈີ ທັງສອງໄດ້ລົມກັນຕາມພາ
ສາລຸງກັບຫຼານ. ລຸງເກ່ຍເຈີເປັນອ້າຍຂອງແມ່ເຈີເອີ. ລຸງຮູ້ດີວ່າເຈີເອີເປັນເດັກ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະສະຫຼາດສະຫຼຽວ. ເຖິງວ່ານາງຈະມີສຽງຫົວແລະຮອຍຍິ້ມ 
ແຕ່ແວວຕາຂອງນາງເໝືອນຄົນໝົດຫວັງໃນຊີວິດ.

“ໂຄງການພັດທະນາຈະມາຊ່ວຍຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນຢູ່ບ້ານເຮົາອີກຕື່ມ
ໃດ໋. ຖ້າມີໃຜທຸກຍາກ ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຈະໄປຮຽນຕ່ໍ ໂຄງການເພິ່ນ

ວ່າຈະຊ່ວຍ ວ່າຊັ້ນ!” ລຸງເວົ້າກັບເຈີ
ເອີ.

“ແມ່ນແທ້ຫວ໊ະລຸງ! ເພິ່ນຄືໃຈດີ
ແທ້” ເຈີເອີຕາໃສຂຶ້ນແລະເວົ້າວ່າ 
“ຫຼານຢາກຮຽນນ່າລຸງ...ຈະຕິດຕໍ ່
ເພິ່ນໄດ້ແນວໃດ?”

ນາງຄິດວ່າ ອະນາຄົດຂອງນາງຄົງ
ຈະບໍ່ພົບແສງສະຫວ່າງອີກແລ້ວ 
ເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າຄົງຈະມີແຕ່ 

ຄວາມມືດມົນ ແລະຄວາມໄຝ່ຝັນ
ຂອງນາງຄົງຢຸດຢູ່ພຽງເທົ່ານີ້.
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“ນີ້ເດ້ເບີໂທ! ເພິ່ນເອົາໃຫ້ລຸງ”
ມື້ນັ້ນເປັນມື້ທີ່ເຈີເອີມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ ນາງຍິ້ມແລ້ວຍ່າງກັບໄປເຮືອນ 

ດ້ວຍຄວາມດີໃຈ.
ໜ່ຶງອາທິດຕ່ໍມາ ມີສຽງຄົນລົມກັນຈໍແຈຈໍແຈຢູ່ທ່ີເຮືອນຫັຼງໜ່ຶງ. ພະນັກງານ  

ໂຄງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາລົງມາເບິ່ງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງ 
ຄອບຄົວເຈີເອີ. ອ້າຍສຸວັນ ພະນັກງານໂຄງການເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ໂຄງການຈະ 
ສົ່ງເສີມ ຖ້າວ່ານ້ອງຢາກຈະຮຽນແທ້ ຈະໃຫ້ນ້ອງໄປຮຽນຄູຢູ່ສ້າງຄູຫຼວງພະ 
ບາງ. ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ນ້ອງຕ້ອງກັບມາສອນຢູ່ບ້ານເຮົາ ນ້ອງເຫັນດີບໍ່?”

“ເຫັນດີແທ້! ເພາະນ້ອງປາຖະໜາຢາກສອນໜັງສືໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນບ້ານ 
ເຮົາ. ແຕ່ວ່ານ້ອງຢາກໃຫ້ອ້າຍຊ່ວຍເວົ້າກັບພໍ່ແມ່ໃຫ້ເພິ່ນເຂ້ົາໃຈນ້ອງແດ່” ເຈີ 
ເອີທັງເວົ້າທັງເຂີນອາຍເລັກນ້ອຍ.

ຕາເວັນໃກ້ຈະລັບຂອບຟ້າ ເປັ່ງແສງສີເຫຼືອງອ່ອນທົ່ວບໍລິເວນບ້ານ ເຈີເອີ 
ຢືດຄໍແນມເບິ່ງເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານຕັ້ງຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນ ເພື່ອຄອງຄອຍການກັບ 
ມາຂອງພໍ່ແມ່.

ຕ່ໍມາພ່ໍແມ່ກໍກັບມາເຮືອນໃນເວລາຄ່ໍາມືດ. ຫັຼງຈາກກິນເຂ້ົາແລງແລ້ວ ອ້າຍ 
ສຸວັນກໍໍຍ່າງຂຶ້ນມາເຮືອນ ເພື່ອມາໂອ້ລົມນຳພໍ່ແມ່ເຈີເອີ. ທໍາອິດແມ່ຂອງເຈີເອ ີ
ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ລູກສາວໄປຮຽນ ແຕ່ຍ້ອນພະນັກງານໂຄງການອະທິບາຍເຫດຜົນ  
ແລະພະຍາຍາມເກ້ຍກ່ອມຫຼາຍຄັ້ງ ໃນທີ່ສຸດພໍ່ແມ່ຈຶ່ງຕົກລົງໃຫ້ເຈີເອີໄປຮຽນ.

ມື້ນັ້ນເປັນວັນອາທິດຂອງທ້າຍເດືອນສິງຫາ ເຈີເອີລຸກແຕ່ເຊ້ົາດ້ວຍຄວາມ 
ຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ຈະໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ. ນາງບໍ່ເຄີຍເຫັນເມືອງນີ ້
ຈັກເທື່ອ. ນາງເກັບເຄື່ອງໃສ່ກະເປົາໜ່ວຍເກົ່າ ພ້ອມທັງກ່າວອຳລາພໍ່ແມ່ແລະ 
ນ້ອງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າແນມເບິ່ງນາງຈາກໄປດ້ວຍສາຍຕາອາໄລອາວອນ. 
ນ້ອງບາງຄົນມີນໍ້າຕາຊຶມອອກມາຈາກເບົ້າຕາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈີເອີຍ່າງໄປຫາ 
ລົດທີ່ຈອດຢູ່ບໍ ່ໄກຈາກເຮືອນຂອງນາງປານໃດ. ສຽງລົດດັງ ບື໊ນໆ! ແລ້ວ 
ຄ່ອຍໆເຄື່ອນອອກໄປ. ເຈີເອີຫຼຽວກັບຄືນມາເບິ່ງພໍ່ແມ່ແລະນ້ອງໆທີ່ຢືນສົ່ງ  
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ນາງຈົນສຸດສາຍຕາ.
ເຈີເອີຕື່ນເຕັ້ນແລະດີໃຈຫຼາຍ ນາງນັ່ງຍິ້ມຢູ່ໃນລົດ ພ້ອມທັງວາດພາບອະ 

ນາຄົດຂອງຕົນເອງ ທີ່ຈະມີວິຊາຄວາມຮູ້ ຈະໄດ້ເປັນຄູສອນ ແລະຊີວິດຂອງ 
ນາງຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ ລົດແລ່ນໄປມາຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ ນາງຫຼຽວເບິ່ງເຮືອນຫຼັງ 
ໃຫຍ່ ທີ່ສວຍງາມຕັ້ງລຽນກັນເປັນແຖວ. ນາງເວົ້າຄ່ອຍໆຄົນດຽວ “ໂອ້...ຈັ່ງ 
ແມ່ນງາມຫຼາຍ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນແບບນີ້ຈັກເທື່ອ. ນີ້ບໍເພິ່ນວ່າເມືອງຫຼວງພະ 
ບາງ ສົມກັບຄຳຊ່າລືວ່າ ເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ. ຕໍ່ມາລົດກໍມາຢຸດຢູ່ໜ້າຕຶກ 
ໃຫຍ່ສອງຊັ້ນ ນັ້ນແມ່ນຫໍພັກນັກຮຽນ.

ຢູ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຫຼວງພະບາງມື້ນີ້ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບມື້ຜ່ານມາ. ນັກ 
ຮຽນພາກັນນັ່ງຈຸ້ມກັນຢູ່ເປັນແຕ່ລະຈຸດລະຈຸດຢູ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນ ບາງຄົນກໍຍ່າງ 
ໄປມາ. ສຽງຫົວ ຮີ່! ຮີ່! ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ນັ້ນແມ່ນສຽງໝູ່ຄູ່ທີ່ກໍາລັງຫົວຂວັນເຈ ີ
ເອີ ຍ້ອນວ່ານາງອ່ານພາສາລາວອອກສຽງບໍ່ຖືກ. ຈັນດີເປັນເພື່ອນຮຽນຫ້ອງ 
ດຽວກັບເຈີເອີ ທັງເປັນເພື່ອນສະໜິດກັນນຳອີກ. ຈັນດີເປັນເພື່ອນຄູ່ຄິດ ເປັນຜູ້ 
ໃຫ້ກຳລັງໃຈແລະປອບໃຈເຈີເອີ ເມື່ອໃດທີ່ນາງພົບພໍ້ອຸປະສັກ. ມີຫຼາຍຄັ້ງທີ ່
ນາງເກືອບເລີກລົ້ມຄວາມຄິດທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ ເນື່ອງຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກຢູ່ໃນ 
ຄອບຄົວ ແລະການເດີນທາງໄກທີ່ເມື່ອຍລ້າລະຫວ່າງເມືອງຫຼວງພະບາງແລະ 
ບ້ານຂອງນາງ ແຕ່ພະນັກງານໂຄງການພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ ແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈ 
ນາງຕະຫຼອດເວລາ.

ສາມປີຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາເໝືອນສາຍລົມພັດຜ່ານ. ໃນທີ່ສຸດເຈີເອີກໍຮຽນ 
ຈົບ ນາງເປັນແມ່ຍິງຄົນທໍາອິດຂອງບ້ານເຜົ່າອາຂ່າຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ໃບປະກາດຊັ້ນສູງ. ຍ້ອນມີອົງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາຍື່ນມືເຂົ້າມາ 
ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຈີເອີຈຶ່ງໄດ້ມີວັນນີ້. ນາງຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ກັບມາສອນ 
ເດັກນ້ອຍຢູ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ.

ສຽງດັງ ແກ໊ງ! ແກ໊ງ! ເປັນສັນຍານເຕືອນບອກໃຫ້ເລີກຮຽນ. ສຽງເດັກນັກ 
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ແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ

ຮຽນດັງແຊວໆແລ່ນອອກຈາກຫ້ອງດ້ວຍຄວາມດີໃຈ. ເຈີເອີຍ່າງນຳຫັຼງນັກຮຽນ
ອອກມາດ້ວຍໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສຄືກັບວ່ານາງມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ. ເຈີເອີ
ຕັ້ງໃຈໄວ້ວ່າຈະເປັນຄູທີ່ດີ ໃຫ້ສົມກັບທີ່ໂຄງການໄດ້ລົງທຶນສົ່ງເສີມສະໜັບສະ
ໜູນໃຫ້ຄ່າຮຽນ. ຖ້າບໍ່ມີໂຄງການເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອ ນາງບໍ່ຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງຕົນ
ເອງຈະເປັນແນວໃດ? ແລະທີ່ສໍາຄັນນາງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງນາງ
ກາຍເປັນຈິງໄດ້ ນາງຢາກເຫັນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າອີກຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ຮັບໂອກາດ
ແລະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຄືກັນກັບນາງ.

ການເກີດມາເປັນຍິງຊົນເຜົ່າບໍ່ແມ່ນປົມດ້ອຍ. ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າກໍມີສິດທິໃນ
ການໄດ້ຮັບການສຶກສາເທົ່າທຽມກັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳ
ມະນູນຂອງລາວ ພຽງແຕ່ປະເພນີແລະຄວາມເຊື່ຶອຂອງບາງຊົນເຜົ່າເທົ່ານັ້ນທີ່
ເປັນອຸປະສັກ. ສະນັ້ນ ການປູກຈິດສໍານຶກແລະການເຜີຍແຜ່ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ
ດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ປະສົບການຂອງເຈີເອີສາມາດເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ກຳລັງພົບບັນຫາຢູ່ໃນຂະນະນີ້. ການໃຫ້ໂອກາດແມ່ຍິງ
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ຊົນເຜົ່າຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງເທື່ອ. ຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນນັ້ນເປັນ 
ນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາເທົ່າທີ່ 
ຄວນ. ສະນັ້ນ ທຸກອົງການຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແລະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ ່
ຍິງຊົນເຜົ່າໄດ້ຮຽນ ເພາະຈະເປັນການຊ່ວຍສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດອັນລໍ້າ 
ຄ່າທີ່ສຸດຂອງປະເທດຊາດ.

(ເລືອ່ງຈາກໂຄງການສົງ່ເສີມການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກຍິງຊົນເຜົາ່ຂອງອົງ 
ການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາຢູ່ທີ່ເມືອງໃໝ່, ແຂວງຜົ້ງສາລີ)
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ທ. ແສງສຸລິໄຊ ພູດາວົງ

ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຢູ່ໃນຍຸກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະເທດໃດທີ່ປະຊາຊົນສາ
ມາດເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ປະເທດນ້ັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍ
ຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ຄວາມຄິດແລະໃຊ້ເຫດຜົນໃນການວິເຄາະໄຈ້ແຍກບັນຫາຕ່າງໆ 
ໃນທີ່ສຸດກໍສາມາດພັດທະນາປະເທດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າໄດ້.

ການທີ່ຈະໂຄສະນາຫຼືເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈໄດ້ນັ້ນ ເປັນ
ເລື່ອງງ່າຍ ຖ້າຈຳນວນຄົນບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ແລະປະຊາຊົນກຸ່ມນັ້ນເຂົ້າໃຈພາ
ສາລາວ. ໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຊົນເຜົ່າ ມີພາສາແລະຮີດຄອງປະເພ
ນີເປັນຂອງຕົນເອງ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະເຂົ້າໃຈພາສາລາວພຽງເລັກ
ນ້ອຍ ຍ່ອມຈະເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການສື່ສານ.

ສະນັ້ນ ວິທີໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊົນນະ
ບົດ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ຜ່ານມາ
ຊາວບ້ານມັກຈົ່ມວ່າ ຜູ້ທີ່ມາໂຄສະນາ ມັກໃຊ້ວິທີແບບຊໍ້າຊາກຈຳເຈແບບ
ເກົ່າໆ ຄືຢືນອ່ານເອກະສານແລ້ວກໍຈົບ ທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນຄິດເອງ ຊິ
ເຂົ້າໃຈ ຫຼືບໍ່ເຂົ້າໃຈກະແລ້ວແຕ່ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ. ນີ້ແຫຼະຄື
ໂຈດທີ່ແສງສຸລີຈະຕ້ອງຄິດວ່າລາວຈະໃຊ້ວິທີໃດທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ໃນ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ ່ດິນແລະ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເກີດຄວາມສົນ
ໃຈ ແລະເຂົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາ
ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

ແສງສຸລີເປັນພະນັກງານໜຸ່ມ

ໂຄສະນາຖືກໃຈ ຮ້ອນພຽງໃດກະຊິຕັ້ງໃຈຟັງ

ຜ່ານມາຊາວບ້ານມັກຈົ່ມວ່າ 
ຜູ້ທີ່ມາໂຄສະນາ ມັກໃຊ້ວິທີແບບ 

ຊໍ້າຊາກຈຳເຈແບບເກົ່າໆ 
ຄືຢືນອ່ານເອກະສານ 

ແລ້ວໃຫ້ປະຊາຊົນຄິດເອງ ຊິເຂົ້າໃຈ
ຫຼືບໍ ່ເຂົ້າໃຈກະແລ້ວແຕ່ຜູ້ກ່ຽວ.
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ນ້ອຍແລະຫ້າວຫັນຂອງໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ ພາຍໃຕ້ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ. ລາວມີພອນສະຫວັນຫຼາຍ 
ຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮ້ອງເພງ, ການຟ້ອນ, ການລຳ, ການແຕ່ງລະຄອນ,  
ແຕ້ມຮູບແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ລາວຍັງມີວິນຍານນັກພັດທະນາສູງ,  
ເດັດດ່ຽວ, ສູ້ທົນບໍ່ທໍ້ຖອຍຕໍ່ອຸປະສັກ ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງລົງໄປເຮັດ 
ວຽກຢູ່ສະໜາມ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ລາວໄຝ່ຝັນໄວ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍ. ວຽກທີ່ແສງ 
ສຸລີຮັບຜິດຊອບ ຄືການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນເຄືອ  
ຂ່າຍພາກໃຕ້ ແລະຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານໂຄສະນາໄວໜຸ່ມແບບສ້າງສັນຂຶ້ນທີ່ 
ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລະວັັນ.

ເປັນເວລາເກືອບສອງປີແລ້ວ ທີ່ແສງສຸລີໄດ້ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ແລະພໍ່ແມ່ທີ່ລາວຮັກທີ່ສຸດ ມາປະຈຳການຢູ່ສູນວັງຂຽວ ຊຶ່ງເປັນສູນທົດລອງ 
ກ່ຽວກັບກະສິກຳແລະລ້ຽງສັດຂອງເມືອງເລົ່າງາມ. ເປັນຫ່ວງພໍ່ແມ່ທີ່ຢູ່ວຽງຈັນ 
ເດ້ ແສງສຸລີຄິດໃນໃຈ ພ້ອມກັບຖອນຫາຍໃຈໃຫຍ່ບາດຍາວໆ ໃນຂະນະທີ ່
ລາວຢືນຢູ່ກາງເດີ່ນ ເບິ່ງຝູງນົກທີ່ກຳລັງບິນເປັນກຸ່ມ ເຂົ້າມາຫາຮັງຂອງພວກ 
ມັນຢູ່ເທິງກົກໄມ້.

ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງ ແສງສຸລີຟ້າວກຽມເອກະສານແຜນກິດຈະກຳ ແລ້ວ 
ເຂົ້າໄປພົບຫົວໜ້າ ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າລາວຢູ່ຫ້ອງການຕຶກໃຫຍ່. ທັງສອງປຶກສາຫາ 
ລືກັນກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ແສງສຸລີຈະລົງໄປເຮັດກິດຈະກໍາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ຂໍ້ມູນທີ່ດິນໃນມື້ຕໍ່ມາຢູ່ບ້ານດາເຊ້ຍນ້ອຍ.

ແສງສຸລີຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍກັບການທີ່ຈະລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແບບສ້າງສັນ 
ແລະດຶງດູດຊາວບ້ານ ໂດຍໜ່ວຍງານໄວໜຸ່ມຂອງລາວ ທີ່ໃຊ້ພາສາຊົນເຜົ່າ 
ໃນການໂຄສະນາ ແລະສອດແຊກການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີພື້ນບ້ານ 
ເຂົ້ານໍາ ເຊັ່ນ: ການຟ້ອນ, ຮ້ອງເພງ, ການສະແດງລະຄອນ, ການຫຼິ້ນເກມ 
ມ່ວນຊື່ນ ແລະການຖາມຕອບຊິງລາງວັນ. ມັນຊ່າງເປັນກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດໃຫ ້
ປະຊາຊົນນິຍົມຊົມຊອບ ແລະກ່າວຂານກັນທົ່ວເມືອງໃນເວລານັ້ນ.
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ຫົວໜ້າທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະສະພາບຂອງບ້ານດາ 
ເຊ້ຍນ້ອຍສູ່ລາວຟັງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຫົວຂໍ້ທີ່ຈະລົງໂຄສະນາເຜີຍ 
ແຜ່ນັ້ນ ຕົງກັບບັນຫາແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ບ້ານດາເຊ້ຍນ້ອຍຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງເລົ່າງາມ ປະມານ 20 ກິໂລ 
ແມັດ, ມີ 50 ຫັຼງຄາເຮືອນ, ເປັນຊົນເຜົ່າສ່ວຍ ເກືອບເຈັດສິບເປີເຊັນເວົ້າພາ 
ສາຊົນເຜົ່າ ແຕ່ນັບຖືສາດສະໜາພຸດ ແລະນັບຖືຜີບັນພະບູລຸດ. ເຂົາເຈົ້າດໍາ 
ລົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ອາໄສການເຮັດໄຮ່ປູກກາເຟ, ຖົ່ວດິນ, ມັນ, ໝາກ 
ກ້ວຍ ແລະໝາກຫຸ່ງເປັນສິນຄ້າຂາຍສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ.

ແຕ່ປັດຈຸບັນ ເລີ່ມມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ມີບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເຂົ້າ 
ມາສໍາປະທານດິນໃກ້ກັບບໍລິເວນບ້ານ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເລີ່ມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບ 
ຂໍ້ມູນທາງດ້ານສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ຖ້າ 
ຫາກມີເຫດການ ຫຼືຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍຊາວບ້ານກ ໍ
ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ, ຮູ້ທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະຮູ້ວ່າຕົວເອງມີສິດຫຍັງ 
ແດ່ກ່ຽວກັບດິນທີ່ມີຢູ່. ຜ່ານມາມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບລົງໄປໂຄສະນາອົບ 
ຮົມ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍວິທີການທີ່ໃຊ້ຂ້ອນຂ້າງເປັນທາງການ ຄືອ່ານເອກະສານ 
ໃຫ້ຟັງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະລຸກໜີຈາກບ່ອນຝຶກອົບ 
ຮົມ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການດີທີ່ໜ່ວຍງານໂຄສະນາຂອງແສງສຸລີຈະໄດ້ລົງໄປ 
ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ບ້ານນີ້. ລາວເອງກໍຮູ້ມາວ່າ ຊາວບ້ານຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍແລະກໍາລັງ 
ຄອງຄອຍຢ່າງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ ລໍຖ້າໃຫ້ໜ່ວຍໂຄສະນາຂອງລາວລົງໄປ.

ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມາ ສຽງລົດສອງແຖວດັງກ້ອງກັງວານໄປທົ່ວບໍລິເວນ 
ສູນວັງຂຽວ. ອາສາສະໝັກໄວໜຸ່ມເມືອງເລົ່າງາມຈຳນວນ 13 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ  
ແລະຊາຍ 8 ຄົນ, ພະນັກງານຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຂວງ 1 ຄົນ ແລະ  
ພະນັກງານເມືອງ 2 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 16 ຄົນ ພາກັນມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ສູນວັງ 
ຂຽວ ເພື່ອກຽມເດີນທາງໄປໂຄສະນາໃນຄັ້ງນີ້ຮ່ວມກັບແສງສຸລີ. ທຸກຄົນນຸ່ງ 
ເສື້ອຍືດຄໍໂປໂລສີຂາວ ຊຶ່ງເປັນເສື້ອປະຈຳໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ  
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ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຊ້ນຸ່ງເວລາທີ່ມີງານສໍາຄັນຕ່າງໆ.
ຫຼງັຈາກນັນ້ລົດໂດຍສານສອງແຖວສີດຳກໍແລ່ນອອກຈາກສູນວັງຂຽວ 

ໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຄືບ້ານດາເຊ້ຍນ້ອຍ. ລົດແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງ 
ເມືອງເລົ່າງາມຫາເມືອງສາລະວັນ. ເຖິງອາກາດຈະເລີ່ມຮ້ອນຂຶ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ມີຜູ ້
ໃດຈົ່ມແມ່ນແຕ່ຄຳດຽວ. ຕໍ່ມາລົດລ້ຽວເຂົ້າທາງດິນແດງ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍ 
ດອກບົວຕອງສີເຫຼືອງບານສະພັ່ງຢູ່ສອງຟາກທາງ ເໝືອນເປັນການຕ້ອນຮັບ 
ການມາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ທຸກຄົນພາກັນຫຼຽວເບິ່ງດອກໄມ້ຢ່າງເພີດເພີນ 
ແລະດົມກິ່ນຫອມຂອງມັນທີ່ລ່ອງລອຍມາຕາມອາກາດ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຄາຍ 
ຄວາມອິດເມື່ອຍ. ຢູ່ດ້ານຫຼັງດອກບົວຕອງ ແມ່ນສວນກາເຟ ຊຶ່ງມີກົກໝາກ 
ກ້ວຍແລະໝາກຫຸ່ງສຸກຄາຕົ້ນເປັນຍ່ອມໆ.

ເມື່ອລົດສອງແຖວແລ່ນມາໄດ້ 20 ກິໂລແມັດ ກໍມາຢຸດຢູ່ຕໍໍ່ໜ້າປ້າຍທີ ່
ຂຽນວ່າ ບ້ານດາເຊ້ຍນ້ອຍ. ລົດສອງແຖວລ້ຽວເຂົ້າໄປໃນເດີ່ນວັດ. ທັນທີທີ ່
ລົດຈອດ ສຽງດັງຟົດສະໜັ່ນຂອງປະຊາຊົນກໍດັງຂຶ້ນ “ເຮ! ເຮ! ຄະນະໂຄສະ 
ນາຄອນເສີດໂຄງການທີ່ດິນມາຮອດແລ້ວ!” ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່າງກັນທັງຍິງ 
ແລະຊາຍແລ່ນເຂົ້າມາຫາພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ກຳລັງກ້າວຂາລົງຈາກລົດ.

ແສງສຸລີຕົກຕະລຶງກັບບັນຍາກາດຂອງບ້ານ ແລະປະຊາຊົນທີ່ມາຕ້ອນ 
ຮັບ ມີທັງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່, ຊາຍໜຸ່ມຍິງສາວແລະເດັກນ້ອຍ. ທຸກຄົນນຸ່ງເຄື່ອງຈົບ 
ງາມແບບຊົນເຜົ່າພາກໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ ສະ 
ຖານທ່ີບ່ອນໂຄສະນາກໍໍເປັນເດ່ີນວັດທ່ີກວ້າງຂວາງ ແລະສະອາດງາມຕາ ອ້ອມ 
ຮອບໄປດ້ວຍຕົ້ນດອກຈຳປາສີແດງເປັນພົ້ວງາມສະດຸດຕາ. ຢູ່ໃນວັດມີງານ 
ແກະສະຫຼັກລວດລາຍສວຍງາມ ມີພະປະທານອົງໃຫຍ່ສີຄຳຕັ້ງຢູ່ໃນສິມ ສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າປະຊາຊົນບ້ານດາເຊ້ຍນ້ອຍ ມີວັດທະນະທຳແລະຄວາມເຊື່ອ 
ທີ່ສາມາດປະສົມປະສານກັບສາດສະໜາພຸດໄດ້ຢ່າງລົງຕົວ. ບ້ານເຮືອນທີ່ຕັ້ງ 
ອ້ອມຮອບບໍລິເວນວັດ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ຫຼັງໃຫຍ່ ສົມກັບເປັນບ້ານເສດຖະກິດ  
ສົ່ງອອກກາເຟຂອງເມືອງເລົ່າງາມ.
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ສຽງລະຄັງວັດດັງກັງວານ “ມ໋າງ! ມ໋າງ!” ເປັນສັນຍານບົ່ງບອກວ່າ ການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ.

ພາຍໃນຊາວນາທີ ເວທີຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າສິມ ກວ້າງພໍດີສໍາລັບໄວ້ເຄື່ອງ
ສຽງ, ບ່ອນແຕ່ງຕົວຂອງອາສາສະໝັກ, ບ່ອນນັ່ງຂອງທີມງານແຂວງ, ເມືອງ
ແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ. ປະຊາຊົນທັງເດັກນ້ອຍ ໜຸ່ມສາວແລະອາວຸ
ໂສເລີ່ມນັ່ງປະຈໍາທີ່ຊຶ່ງປູດ້ວຍສາດ.

ແສງສຸລີປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ ໃສ່ຊຸດພື້ນເມືອງລາວ ເປັນເສື້ອຄໍຕ້ັງຈີນ ປະດັບ
ດ້ວຍສາຍຄໍເງິນ ແລະແພໄໝພາດບ່າ ກ້າວອອກສູ່ເວທີ. ທັນທີທີ່ແສງສຸລີປະ
ກົດຕົວແລະກ່າວສະບາຍດີກັບປະຊາຊົນ ສຽງຕົບມືກໍເລີ່ມດັງກຶກກ້ອງ ເໝືອນ
ເວທີຄອນເສີດຂອງສິນລະປິນບ້ານນາກຳລັງຈະເປີດສາກເອົາໂລດ. ຊາວ
ບ້ານທີ່ເຂົ້າມາເບິ່ງມາຟັງເພີ່ມຈຳນວນຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເດີ່ນວັດແຄບລົງທັນທີ. 
ບາງຄົນທັງຫົວທັງຍິ້ມ, ບາງຄົນຈ້ອງເບິ່ງເວທີຢ່າງຕັ້ງໃຈ, ບາງຄົນຍົກມືແລະ 
ຍົກແຂນຂຶ້ນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແສງສຸລີຕື່ນເຕັ້ນ ຄືມີເດັກນ້ອຍປະມານເຈັດ
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ແປດຄົນປີນຂຶນ້ກົກດອກຈຳປາ 
ເພື່ອເບິ່ງການໂຄສະນາ.

ຫຼງັຈາກທີມງານເມືອງຂຶນ້
ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະນາຍບ້ານ
ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງ

ການແລ້ວ ຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານກໍສະແດງບົດຟ້ອນຊົນເຜົ່າຂອງຕົນ ປະສານ
ກັບສຽງເພງຮ້ອງຜ່ານໄມໂຄຼໂຟນ ເບິ່ງແລ້ວເປັນຕາພູມໃຈແທນຊາວບ້ານດາ
ເຊ້ຍນ້ອຍ ທີ່ຍັງຮັກສາວັດທະນະທຳ ແລະການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ເຜົ່າຕົນເອງໄວ້ໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ຕໍ່ມາກໍແມ່ນການສະແດງຂອງອາສາ
ສະໝັກໂຄງການ. ສຽງຕົບມືແລະໂຮຮ້ອງຂອງຊາວບ້ານ ຟົດສະໜັ່ນກຶກກ້ອງ 
ສະແດງເຖິງຄວາມດີອົກດີໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງອາກາດຈະຮ້ອນເອົ້າ
ພຽງໃດ ແຕ່ທຸກຄົນກໍຍັງນັ່ງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ບໍ່ຍອມຍ້າຍໄປໃສເລີຍ.

ເບິ່ງແລ້ວເປັນຕາພູມໃຈແທນຊາວບ້ານ
ດາເຊ້ຍນ້ອຍ ທີ່ຍັງຮັກສາວັດທະນະທຳ 
ແລະການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ເຜົ່າຕົນເອງໄວ້ໄດ້ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.
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ຫຼັງຈາກການສະແດງສິ້ນສຸດລົງ ພິທີກອນຄູ່ຍິງຊາຍທີ່ເປັນອາສາສະໝັກ
ກໍເລີ່ມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍຕັ້ງຄຳ
ຖາມຂຶ້ນວ່າ “ເຮົາໃນນາມເປັນປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງ ມີສິດຫຍັງແດ່ໃນການນຳໃຊ້
ທີ່ດິນ?’’ ອາສາສະໝັກຜູ້ຍິງຖາມຊາວບ້ານເພື່ອຢັ່ງເບິ່ງຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມ
ຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈາກນັ້ນກໍມີຊາວບ້ານຜູ້ທີ 1, ຜູ້ທີ 2 ແລະ ຜູ້ທີ 3 ລຸກຂຶ້ນ
ຕອບ ແລ້ວອາສາສະໝັກກໍສະເຫຼີຍຄໍາຖາມ ດ້ວຍການໃຊ້ແຜ່ນພາບປະຈັກ
ຕາທີ່ມີຮູບພາບ ແລະຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ. ອາສາສະໝັກພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ 
ພ້ອມສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັບການປະເມີນຄືນຫົວຂໍ້ທີ່ໂຄສະນາຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້
ມີການຖາມຕອບຊິງລາງວັນຈາກໂຄງການ. ອັນນີ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນ
ຕອນນັ້ນຕື່ນເຕັ້ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທີມງານປະທັບໃຈໃນຄວາມສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງຊາວບ້ານ ນອກ
ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງຕັ້ງຄຳຖາມກັບທີມງານ ກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ສົນໃຈ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄໍາຖາມນັ້ນມີລັກສະນະວິຊາການເກີນໄປ ພິທີກອນກໍ
ຈະໂອນຄຳຖາມນັ້ນໃຫ້ທີມງານແຂວງ ຫຼືທີມງານເມືອງຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕອບ
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ແທນ ແລ້ວຈຶ່ງຕໍ່ໄປຫາຫົວຂໍ້ໃໝ່ ສອດແຊກກັບການຫຼິ້ນເກມ ແລະການສະ
ແດງລະຄອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເຫັນພາບ ແລະຄວາມໝາຍຂອງເນື້ອໃນ
ການໂຄສະນາຊັດເຈນຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການອະທິບາຍເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງ.

ຫ້າຊົ່ວໂມງຂອງການໂຄສະນາຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາ ແສງສຸລີແລະທີມງານ
ມີຄວາມຮູ້ສຶກເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະພູມໃຈໃນການເຮັດກິດຈະກໍາໃນມື້ນັ້ນ
ຫຼາຍ. ຈາກການປະເມີນຕອນສຸດທ້າຍ ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວບ້ານມີຄວາມເຂົ້າ
ໃຈດີ. ຕໍ່ມາທີມງານໂຄສະນາກໍໄດ້ກ່າວຂອບໃຈນໍາຊາວບ້ານແລະອຳນາດ
ການປົກຄອງບ້ານທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ຈົນເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາສໍາເລັດລຸລ່ວງ
ໄປດ້ວຍດີ. ການໂຄສະນາຈົບລົງດ້ວຍການຟ້ອນລໍາວົງ ແລະກິນເຂົ້າສາມັກ 
ຄີຢູ່ພາຍໃນວັດ ທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ຈັດຕຽມຕ້ອນຮັບທີມງານຢ່າງເປັນກັນເອງ. 
ຕອນບ່າຍທີມງານໄດ້ອຳລາພາຈາກບ້ານດາເຊ້ຍນ້ອຍກັບເມືອງເລົ່າງາມ 
ດ້ວຍຄວາມຊົງຈໍາທີ່ບໍ່ມີວັນລືມເລືອນ.
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ໂຄສະນາຖືກໃຈ ຮ້ອນພຽງໃດກະຊິຕັ້ງໃຈຟັງ

ປັດຈຸບັນທັງພາກລັດແລະ
ອົງການຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ມູນກ່ຽວກັບ
ສິດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ຈາກປະ
ສົບການຂອງທີມງານທີ ່ແສງສຸ
ລີນໍາພາລົງໄປປະຕິບັດຢູ່ເມືອງ 
ເລົ່າງາມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງ
ຄໍານຶງເຖິງວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ ດ້ວຍການໃຊ້ພາສາຂອງຊົນເຜົ່າ
ນັ້ນ, ເຮັດແນວໃດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເບື່ອທີ່ຈະນັ່ງຟັງ ດ້ວຍການສອດ
ແຊກການສະແດງເລື່ອງຕະລົກເຮຮາ, ໃຫ້ໂອກາດຊາວບ້ານໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ນໍາ ໂດຍໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຂອງບ້ານສະແດງສິລະປະວັດທະນະທໍາຂອງຕົນເອງ 
ຮ່ວມກັບການສະແດງຂອງທີມງານທີ່ລົງໄປ. ການຕັ້ງຄໍາຖາມກໍຕ້ອງງ່າຍ ບໍ່
ສັບສົນແລະເຂົ້າໃຈຍາກ. ອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທີມງານຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະປັບ
ປ່ຽນກິດຈະກຳຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

ວັນເວລາຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາ ເໝືອນກັບເຮົານອນຫຼັບ ແລ້ວຕື່ນຂຶ້ນມາ
ເປັນມື້ໃໝ່. ໄດ້ສອງປີແລ້ວທີ່ແສງສຸລີຈາກເມືອງເລົ່າງາມມາ, ທີມງານອາສາ
ສະໝັກໄວໜຸ່ມແລະປະຊາຊົນມາຮັບຜິດຊອບຕຳແໜ່ງໃໝ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ລາວຄິດເຖິງຕອນທີ່ລາວໂຄສະນາ ທັງວິທີການແລະຮູບແບບທີ່ລາວ
ເຮັດ. ລາວພູມໃຈທີ່ຕົນເອງຖ່າຍທອດສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ທີມງານຄົນອື່ນໆໄດ້
ໄປນຳໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບສິດໃນການ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະ
ຊາດຢູ່ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລະວັນ)

ພວກເຮົາຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງວິທີການ
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ 

ຄືເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ 
ດ້ວຍການໃຊ້ພາສາຂອງຊົນເຜົ່ານັ້ນ, 
ເຮັດແນວໃດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ
ເບື່ອທີ່ຈະນັ່ງຟັງ ດ້ວຍການສອດແຊກ

ການສະແດງເລື່ອງຕະລົກເຮຮາ
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ທ. ວົງເດືອນ ເພຍຊະນະໄຊ

ໂຊກດີທີ່ສະຫວັນດົນບັນດານໃຫ້ປ່າດົງພົງໄພຂອງປະເທດລາວມີພືດຊະ 
ນິດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນຄື: ຕົ້ນໝາກຈອງ ຊຶ່ງໃຫ້ໝາກຜົນທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາ 
ການ ແລະເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ. ໃນສອງທົດສະວັດ 
ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໝາກຈອງຈາກປະເທດຈີນເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ  
ເລື້ອຍໆ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາໝາກຈອງພຸ່ງຂຶ້ນເປັນເງົາຕາມຕົວ.

ເນື່ອງຈາກຄວາມໂລບມາກໂລພາຂອງພໍ່ຄ້າ ແລະຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງ 
ການຂອງປະຊາຊົນໃນການເກັບແລະນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບຍືນຍົງ ຕົ້ນ 
ໝາກຈອງ ຊຶ່ງເປັນພືດທີ່ເກົ່າແກ່ແລະມີຄວາມສໍາຄັນທາງເສດຖະກິດ ຈຶ່ງຕົກ 
ຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນພັນ.

ຕ້ົນໝາກຈອງເກີດຂ້ຶນເອງຕາມທຳມະຊາດຢູ່ເທິງພູແລະເປ້ີນພູ ແຕ່ມີບາງ 
ບ່ອນເກີດຢູ່ຕາມເຂດປ່າດົງຕຶບໜາ. ຕົ້ນໝາກຈອງເປັນພືດໃຫ້ໝາກຊະນິດ 
ໜຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດອື່ນ ແລະແຕກຕ່າງກັບຕົ້ນໝາກ 
ຈອງທາງພາກເໜືອ. ໝາກຈອງທາງພາກເໜືອເວລາແຊ່ນໍ້າ ຈະບໍ່ບານແລະມ ີ
ລົດຊາດສ້ົມ. ແຕ່ຕ້ົນໝາກຈອງບານນ້ີຈະເກີດຢູ່ສະເພາະທາງພາກໃຕ້ຂອງປະ 
ເທດລາວ.

ຕົ້ນໝາກຈອງເປັນຕົ້ນທີ່ສູງຮຽວ ມີກິ່ງງ່າຢູ່ຍອດ ບາງຕົ້ນມີຄວາມສູງກວ່າ  
30 ແມັດກໍມີ. ການໃຫ້ໝາກຂອງມັນແມ່ນ 3 ປີຕໍ່ເທື່ອ ແຕ່ບາງຕົ້ນ 7 ປີຈຶ່ງ 
ໃຫ້ໝາກເທື່ອໜຶ່ງກໍມີ. ໝາກຈອງເລີ່ມອອກດອກແຕ່ເດືອນ 3 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນ 
ຮອດເດືອນ 4. ທໍາອິດດອກຂອງໝາກຈອງຈະເປັນສີຂາວອ່ອນ ຫັຼງຈາກນັ້ນ  
ດອກຂອງມັນມີການຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນໝາກທີ່ມີຮູບຮ່າງລັກສະນະຄືກັບ 
ຈອງຕັກອາຫານແລະເປັນໂກບ. ໃນແຕ່ລະໂກບຈະມີໝາກຂອງມັນເປັນຕຸ່ມ 
ຕິດຢູ່ກ້ອງ. ຕອນຍັງບໍ່ທັນແກ່ ໝາກຂອງມັນໃຫຍ່ສຸດບໍ່ເກີນນິ້ວໂປ້ມື ແຕ່ເວ 
ລາມັນແຫ້ງກໍຫົດຕົວລົງເລັກນ້ອຍ. ເຖິງເດືອນ 5 - 6 ໝາກກໍເລີ່ມແກ່ ສຸກແລະ 

ໝາກຈອງບານຫວານເຢັນ
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ໝາກຈອງບານຫວານເຢັນ

ຫຼົ່ນລົງຈາກຕົ້ນ.
ໝາກຈອງມີລາຄາແພງ ຢູ່ຕະຫຼາດປາກເຊ ໝາກຈອງມີລາຄາກິໂລລະ 

70,000 ກີບ ຫຼື 100,000 ກີບກໍມີ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ໝາກຈອງຈຶ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງ
ການຂອງພວກພໍ່ຄ້າ ຊຶ່ງຈະຊອກທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມັນມາ. ຊາວບ້ານທີ່
ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແລະມີເງິນຈາກພໍ່ຄ້າເປັນສິ່ງລໍ້ໃຈ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງ
ທຸກຢ່າງ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະນໍາໄປສູ່ການສູນພັນຂອງ
ຕົ້ນໝາກຈອງ. ເມື່ອສະພາບເປັນແນວນັ້ນ ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນ
ໃຍ ຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ່ມໂຄງການອະນຸລັກໝາກຈອງຂຶ້ນມາ. ໂຄງການນີ້ມີຊື່ວ່າ ໂຄງ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2003 ຫາ 

2008 ໂດຍດຳເນີນກິດຈະ
ກຳຢູ່ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ
ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະ
ວັນ.

ບ້ານກະເຕັນເປັນບ້ານ
ໜຶ່ງໃນຈໍານວນບ້ານເປົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການ. ບ້ານນີ້ຕັ ້ງຢູ ່

ຊາວບ້ານທີ່ຮູ ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ 
ແລະມີເງິນຈາກພໍ່ຄ້າເປັນສິ່ງລໍ້ໃຈ 

ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ 
ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າການກະທໍາ

ດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະນໍາໄປສູ່
ການສູນພັນຂອງຕົ້ນໝາກຈອງ.



20

ໝາກຈອງບານຫວານເຢັນ

ທິດຕາເວັນອອກຂອງເມືອງຕະໂອ້ຍ ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ. ປະຊາຊົນເຜົ່າ 
ຕະໂອ້ຍ 87 ຄອບຄົວ ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍການເຮັດນາ ແລະເຮັດໄຮ່ເປັນຫຼັກ, 
ອາຊີບສໍາຮອງແມ່ນການລ້ຽງສັດ ແລະຫາເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພື່ອມາຂາຍ. 
ບ້ານກະເຕັນມີເສັ້ນທາງລົດຈາກເມືອງຫາບ້ານເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ ຜ່ານ 
ນໍ້າຫ້ວຍຫຼາຍສາຍແລະຜ່ານພູຜາເຫວຊັນຫຼາຍໜ່ວຍ. ຊາວບ້ານມີວັດທະນະ 
ທຳທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອຖືຜີເຮືອນ, ຜີປ່າ, ຜີດົງ, 
ຜີບ້ານແລະຜີມະເຫສັກຫຼັກເມືອງ. ບ່ອນໃດມີປ່າໄມ້ຕຶບໜາ ຊາວບ້ານເຊື່ອ 
ກັນວ່າ ບ່ອນຫັ້ນມີຜີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຜໄປແຕະຕ້ອງ ໂດຍສະເພາະ 
ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ເພາະຖືວ່າເຂດນັ້ນເປັນເຂດເຂັດຢໍາ. ຖ້າຜູ້ໃດຝ່າຝືນ 
ຈະມີເຫດຮ້າຍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນບ້ານ ແລະຈະຖືກປັບໄໝເປັນງົວ, ຄວາຍ, ໝູ 
ແລະອື່ນໆເພື່ອນໍາໄປເສັ້ນໄຫວ້ເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານ ຈຶ່ງຈະແລ້ວ. ບຸນໃຫຍ່ຂອງ 
ບ້ານແມ່ນບຸນກິນຫງະ. ພາຍຫຼັງທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວ ແຕ່ລະຄອບຄົວຈະພາ 
ກັນກິນໄກ່ກິນໝູສາມມື້ຈຶ່ງເລີກ ມີການລ້ຽງຜີບ້ານແລະຜີມະເຫສັກ.

ໃນປີ 2003 ຂ້ອຍກັບທີມງານ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍທ້າວເພັດສະໄໝແລະ 
ທ້າວນ້ອຍ ໄດ້ເດີນທາງລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາຍ່າງ 
ດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທຳ 
ມະຊາດໃນເຂດນີ້ມາກ່ອນ ມີສຽງນົກຮ້ອງແຊວໆ ແລະມີສຽງແມງອີຮ້ອງລະ 
ງົມກ້ອງທົ່ວປ່າດົງພົງໄພ ປະສານກັບສຽງນໍ້າຫ້ວຍທີ່ໄຫຼຊວ໊າດໆ! ຟັງແລ້ວ 
ເປັນຕາອອນຊອນຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາລືມຄວາມອິດເມື່ອຍ.

ທີ່ຕັ້ງຂອງບ້ານເປັນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍ ມີຕົ້ນໝາກມີ້ແລະຕົ້ນໝາກ 
ມ່ວງຂຶ້ນຢູ່ເປັນບາງບ່ອນ. ເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈໍານວນໜຶ່ງຕັ້ງໃສ່ເສົາໄມ ້
ແລະຮາງລູກບອມບີ, ຝາເຮືອນແອ້ມດ້ວຍໄມ້ເຮ້ຍ, ພື້ນປູດ້ວຍຝາກ, ຫຼັງຄາ 
ມຸງດ້ວຍຫຍ້າແລະໃບເສີຍ.

ຢູ່ກາງເດີ່ນຂອງບ້ານຈະມີເຮືອນລັກສະນະໂດດເດັ່ນຫຼັງໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ  
“ກວນ” ຊຶ່ງເປັນເຮືອນລວມຂອງບ້ານ ໃຊ້ເປັນບ່ອນເຮັດຮີດແລະສະຖານທີ່ 
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ຮັບແຂກບ້ານແຂກເມືອງ. ຢູ່ກາງເດີ່ນມີ
ຫຼັກໄມ້ສາມອັນ ເພື່ອເອົາໄວ້ມັດຄວາຍ 
ເວລາເຮັດຮີດ.

ພວກເຮົາຍ່າງໄປຫາເຮືອນນາຍ
ບ້ານ. ຕໍ່ມາພວກເຮົາກໍແນະນໍາຕົວແລະ

ແຈ້ງຈຸດປະສົງກັບນາຍບ້ານວ່າ ທີມງານພວກເຮົາລົງມາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຢາກຮູ້
ກ່ຽວກັບບັນຫາການເກັບກູ້ ແລະການຊື້ຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງພາຍໃນບ້ານ. 
ນາຍບ້ານເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ໂອ້...ຂ້ອຍຜູ້ດຽວບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ດ໋ອກ ຂ້ອຍ
ຕ້ອງໄປນຳເອົາໝູ່ຄະນະມາກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນແກ່ພວກເຈົ້າ”.

ເມ່ືອທຸກຄົນມາພ້ອມໜ້າກັນແລ້ວ ພວກເຮົາຈ່ຶງໄດ້ສອບຖາມຂ້ໍມູນທ່ີຕ້ອງ
ການ. ຕໍ່ມາທ້າວອຳເຮືອ ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າປ່າໄມ້ບ້ານໄດ້ສະເໜີຂຶ້ນວ່າ “ໃນ
ເດືອນ 6 ປີ 2003 ມານີ້ ຢູ່ປ່າບ້ານພວກເຮົາມີຄົນລັກປໍ້າຕົ້ນໝາກຈອງຈຳ
ນວນສາມຮ້ອຍກວ່າຕົ້ນຢູ່ພູຕະຢຸນ ເພື່ອເອົາໝາກຈອງ”. ເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າ
ນັ້ນ ຂ້ອຍກໍຕົກໃຈວາບ ຄິດບໍ່ເຖິງວ່າເຫດການຈະຮ້າຍແຮງປານນັ້ນ. ທ້າວອໍາ
ເຮືອອະທິບາຍວ່າ “ຍ້ອນລາຄາໝາກຈອງປີນີ້ມີລາຄາສູງຫຼາຍ ເຂົາຂາຍກັນກິ
ໂລລະສາມສີ່ສິບພັນກີບພຸ້ນໃດ໋!”

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສະເທືອນໃຈທ່ີສຸດ ເພາະຮູ້ດີວ່າຕ້ົນໝາກຈອງຕ້ົນໜ່ຶງ ກ່ອນຈະ
ໃຫ້ໝາກໄດ້ກໍຕ້ອງເປັນຕົ້ນໃຫຍ່ທີ່ມີອາຍຸ 20 - 30 ປີຂຶ້ນໄປ. ຂ້ອຍຖາມວ່າ 
“ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ຂຶ້ນໄປສັ່ນເອົາ ໃຫ້ມັນຕົກລົງມາ ແລ້ວຈຶ່ງເກັບເອົາ
ໝາກຂອງມັນທີ່ສຸກແຫ້ງດີ”.

ທ້າວອຳເຮືອຕອບວ່າ “ຖ້າຂຶ້ນສັ່ນເອົາຫຼືຖ້າໃຫ້ມັນສຸກ ແມ່ນຈະບໍ່ທັນຜູ້
ອື່ນແລ້ວ”.

“ຖ້າປໍ້າເອົາແບບນີ້ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາກໍຈະບໍ່
ເຫັນຕົ້ນໝາກຈອງອີກໃດ໋! ຍັງບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ມີໝາກຈອງຂາຍອີກ
ຕໍ່ໄປ” ຂ້ອຍເວົ້າເສີມ.

“ຖ້າປໍ້າເອົາ ໃນອະນາຄົດ
ຂ້າງໜ້າ ລູກຫຼານ 

ຂອງພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ເຫັນ
ຕົ້ນໝາກຈອງອີກໃດ໋!”
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ທ້າວອຳເຮືອແລະຄະນະບ້ານຖາມວ່າ ໂຄງການພວກເຮົາມີວິທີການເກັບ 
ກູ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໝາກຈອງດັບສູນບໍ? ເມື່ອໄດ້ຍິນທ້າວອຳເຮືອເວ້ົາແນວນັ້ນ ພວກ 
ເຮົາຈຶ່ງຖາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສົນໃຈຢາກໃຫ້ພວກເຮົາມາເຮັດກິດຈະກຳການ 
ວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະການມອບດິນມອບປ່າ ພ້ອມທັງເຮັດການສໍາຫຼວດ 
ຈັດສັນການອະນຸລັກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງບໍ່? ທ້າວອຳເຮືອພ້ອມຄະນະຕົກລົງ 
ເຫັນດີນຳ ທີ່ໂຄງການຈະມາຊ່ວຍເຮັດກິດຈະກຳ ເພາະດິນແຕ່ລະຕອນຍັງບໍ ່
ທັນມີການແບ່ງປັນໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວເທື່ອ.

ມາຮອດຕົ້ນປີ 2004 - 2005 ໂຄງການກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນກິດຈະກຳ 
ພາຍໃນບ້ານນີ້ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະມອບດິນມອບ 
ປ່າ, ມີການຈັດປະເພດປ່າຂອງບ້ານ, ການວັດແທກດິນກະສິກຳເພື່ອມອບໃຫ ້
ຄອບຄົວນຳໃຊ້ ແລະສໍາຫຼວດຈັດສັນເຂດອະນຸລັກຕົ້ນໝາກຈອງ ເພາະວ່າ 
ຖືກທຳລາຍຫຼາຍ. ການສໍາຫຼວດມີການປະເມີນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ ້
ແລະປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດກໍຄືເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງໃນ 
ຊຸມປີຜ່ານມາ, ມີການວາງກົດລະບຽບຂອງບ້ານໃນການເກັບກູ້, ການປົກປັກ 
ຮັກສາຄຸ້ມຄອງເຂດຕົ້ນໝາກຈອງແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຫຼາຍຊະນິດ. ພ້ອມ 
ດຽວກັນນັ້ນ ໂຄງການຍັງໄດ້ຊ່ວຍຊາວບ້ານຈັດຕັ້ງກຸ່ມຊື້ຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງ 
ດົງ ໂດຍການເຫັນດີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານແລະຂັ້ນເມືອງ.

ໃນລະຫວ່າງທີ່ກິດຈະກຳນີ້ດໍາເນີນຢູ່ ມີຊາວບ້ານຈໍານວນໜ່ຶງພາກັນຈູດ 
ໄຮ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດແລວກັນໄຟ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄຟລາມໄໝ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດຕົ້ນ 
ໝາກຈອງ ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໝາກຈອງສາມຮ້ອຍກວ່າຕົ້ນ ແລະເບ້ຍໄມ້ຊະນິດອື່ນ 
ເສຍຫາຍ. ຊາວບ້ານມາປຶກສາກັບພະນັກງານໂຄງການ ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ  
ບັນຫານີ້ ແຕ່ພະນັກງານໂຄງການມອບສິດໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ 
ຫາທາງໄກ່ເກ່ຍບັນຫາກັນເອງ. ໃນທີ່ສຸດຊາວບ້ານທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 
ຍອມຮັບຜິດໂດຍດີແລະສັນຍາວ່າຈະບໍໃ່ຫ້ເຫດການແບບດຽວກັນນີ້ເກີດຂຶນ້ 
ອີກເປັນອັນຂາດ.
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ຫຼັງຈາກປະຕິບັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ສອງປີ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍປາກົດໃຫ້
ເຫັນຊັດເຈນ. ຊາວບ້ານຮຽນຮູ້ທີ່ຈະດໍາລົງຢູ່ກັບທຳມະຊາດ ດ້ວຍຈິດສໍານຶກ
ອັນດີງາມທີ່ຈະບໍ່ທຳລາຍມັນ ແລະຮູ້ວ່າຕົ້ນໝາກຈອງເປັນສິ່ງທີ່ທຳມະຊາດ
ໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ. ມັນເປັນຂອງທຸກຄົນ ແລະທຸກຄົນຈະຕ້ອງຊ່ວຍ
ກັນປົກປັກຮັກສາ ບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກທຳລາຍຈົນເຖິງຈຸດອາວະສານ.

ລາຍໄດ້ຈາກໝາກຈອງເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານດີຂ້ຶນ. ສະ
ເລ່ຍຄອບຄົວໜຶງ່ ມລີາຍຮບັຈາກການຂາຍໝາກຈອງປະມານສາມສີສິ່ບລາ້ນ
ກີບຕໍ່ປີ. ນອກຈາກນັ້ນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງບ້ານຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການເສຍຄ່າທຳນຽມຈາກພໍ່ຄ້າທີ່ມາຊື້ໝາກຈອງ ໂດຍແມ່ນກຸ່ມຊື້ຂາຍໄດ້ອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ໃນການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະຈຳນວນໝາກ
ຈອງຂອງຊາວບ້ານໃນແຕ່ລະຄອບຄົວ. ພໍ່ຄ້າທີ່ມາຊື້ໝາກຈອງ ສ່ວນຫຼາຍມາ
ຈາກແຂວງໃກ້ຄຽງແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານ.

ໝາກຈອງມີຄວາມສໍາຄັນແລະມີຄຸນປະໂຫຍດແກ່ຄົນເຮົາຫຼາຍ ເຊັ່ນ: 
ເປັນອາຫານ, ເປັນຢາເຢັນແກ້ຮ້ອນໃນ. ໝາກຈອງເປັນສິນຄ້າທ່ີມີລາຄາ ພວກ
ພໍ່ຄ້າສົ່ງຂາຍອອກໄປຕ່າງປະເທດຄື: ປະເທດໄທ, ປະເທດຈີນ, ປະເທດຫວຽດ
ນາມ ແລະພາຍໃນປະເທດ. ກ່ອນຈະເອົາໝາກຈອງມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ
ຕ້ອງໄດ້ເອົາມາແຊ່ນໍ້າກ່ອນ 15 - 20 ນາທີ ຈາກນັ້ນມັນກໍຈະບານພຸຂຶ້ນກາຍ
ເປັນກ້ອນອ່ອນນຸ້ມຄ້າຍຄືຟອງນໍ້າ ແຕ່ກໍຍັງມີເປືອກບາງໆເກາະຕິດຢູ່ເປັນ
ບາງຈຸດ. ເຮົາຕ້ອງເອົາເປືອກນ້ັນອອກແລ້ວຈ່ຶງນຳເອົາໄປປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ.

ວິທີເອົາໝາກຈອງມາປຸງແຕ່ງເປັນ
ອາຫານນັ້ນ ແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ທັງອາ
ຫານຄາວແລະອາຫານຫວານ. ຖ້າຢາກ
ເອົາໝາກຈອງມາເຮັດເປັນອາຫານ
ຄາວ ເຮົາຕ້ອງເອົານໍ້າອຸ່ນມາລວກກ່ອນ
ໂດຍປະສົມເຄື່ອງປຸງຫຼາຍຢ່າງ ເພິ່ນເອີ້ນ

ຕົ້ນໝາກຈອງ
ເປັນຂອງທຸກຄົນ

ແລະທຸກຄົນຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນ
ປົກປັກຮັກສາ

ບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກທຳລາຍ.
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ວ່າຊົ້ວໝາກຈອງ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັບເຮົາເຮັດລາບເທົາກິນແຊບອີ່ຫຼີ. ຖ້າຜູ້ໃດໄດ້
ກິນກໍຕິດອົກຕິດໃຈຢ່າງບໍ່ມີວັນລືມ. ສ່ວນອາຫານຫວານນັ້ນ ເພິ່ນໃສ່ນໍ້າກະທິ
ໝາກພ້າວ ແລະນໍ້າຕານເຊື່ອມກັບນໍ້າກ້ອນ ກໍຈະໄດ້ກະທິໝາກຈອງທີ່ຫວານ
ເຢັນແຊບຊ້ອຍ.

ເມ່ືອມີການຈັດຕ້ັງກຸ່ມຊ້ືຂາຍເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງຢູ່ໃນບ້ານນ້ີແລ້ວ ຊາວບ້ານ
ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມດີອົກດີໃຈຫຼາຍເພາະບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ໂດຍສະ
ເພາະການຍາດກັນເກັບໝາກຈອງ ແລະຕົ້ນໝາກຈອງກໍບໍ່ຖືກປໍ້າອີກ ການ
ແບ່ງປັນກໍມີຄວາມສະເໝີພາບແລະເປັນທຳ. ແຕ່ນັ້ນມາປ່າໄມ້ດົງໝາກຈອງກໍ
ເລີ່ມມຄີວາມອຸດມົສມົບນູຄນືຄເືກົ່າ ແລະຊາວບາ້ນກະເຕັນກໍເລີມ່ຮູ້ຈັກຄນຸປະ
ໂຫຍດຂອງໝາກຈອງ ແລະຮັກຕົ້ນໝາກຈອງກໍຄືເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທຸກຊະນິດ
ຈົນມາຮອດເທົ້າທຸກວັນນີ້.

ຍ້ອນຜົນສໍາເລັດດ່ັງກ່າວນ້ີ ໃນປີຕ່ໍມາໂຄງການນ້ີຈ່ຶງໄດ້ຂະຫຍາຍໄປບ້ານ
ເປົ້າໝາຍໃໝ່ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ມີ 10 ບ້ານແລ້ວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳດັ່ງ
ກ່າວ. ໂຄງການນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຍ້ອນວ່າຊາວບ້ານມີຄວາມສາມັກຄີກົມ
ກຽວກັນ, ມີອໍານາດການປົກຄອງບ້ານທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ເມືອງແລະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພວກພໍ່ຄ້າ.

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງຢູ່ບ້ານກະເຕັນ,
ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ ສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນ
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ເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງປະເທດລາວ. ໂຄງການແບບນີ້ເປັນສິ່ງ 
ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະປັດຈຸບັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕະຫຼອດຮອດ 
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ບໍ່ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດ ກໍາລັງຖືກຄຸກຄາມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເນື່ອງ 
ຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ.

ຊາວບ້ານກະເຕັນໂຊກດີທີ່ປ່າດົງຂົງເຂດນີ້ຍັງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໂຄງການສໍາ 
ປະທານທີ່ດິນ ແຕ່ມີໃຜຈະຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າສະພາບ 
ການຈະເປັນໄປແນວໃດ? ເພາະວ່າໂລກປັດຈຸບັນນັບມື້ແຄບເຂົ້າເລື້ອຍໆ. 
ການເພີ່ມທະວີຈໍານວນພົນລະເມືອງຂອງໂລກ ບວກກັບການເຕີບໂຕທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງປະເທດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ 
ດິນ ແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ຕໍ່ໄປ. ຖ້າຊຸມຊົນບໍ່ເຂັ້ມ 
ແຂງ ຖ້າຊຸມຊົນບໍ່ມີຈິດສໍານຶກໃນການຫວງແຫນແລະປົກປ້ອງຕົ້ນໝາກຈອງ 
ຊຶ່ງເປັນຂອງຂວັນອັນຄໍ້າຄ່າທີ່ທໍາມະຊາດໄດ້ມອບໃຫ້ນີ້ແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາຈະ 
ໄດ້ຍິນແຕ່ພຽງຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີຕົ້ນໝາກຈອງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດ 
ລາວ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍອີງໃສ່ຊຸມ 
ຊົນເປັນພື້ນຖານຂອງອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາ 
ລະວັນ)
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ອີງຕາມວິທະຍາສາດແລ້ວ ມະນຸດແມ່ນສັດໃນຕະກຸນວານອນ ປະເພດ
ກິນພືດ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ. ຕໍ່ມາມະນຸດໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ ຈົນກາຍມາ
ເປັນຈໍາພວກກິນຊີ້ນ ແຕ່ຄົນເຮົາກໍຍັງຖືວ່າພືດຜັກມີໂພຊະນາການທີ່ຈໍາເປັນ
ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍຫາສິ່ງໃດມາປຽບປານບໍ່ໄດ້.

ບ້ານສະຫວ່າງເປັນບ້ານ
ຊົນເຜົ່າໂລໂລໂພ ຕັ້ງຢູ່ 16 ກິ
ໂລແມັດ ທາງທິດຕາເວັນຕົກ
ສ່ຽງໃຕ້ຂອງເມືອງຍອດອູ , 
ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ເມື່ອຊາວເກົ້າ
ປີກ່ອນ ບ້ານນີ້ມີພຽງແຕ່ 13
ຫຼັງຄາເຮືອນ ຊຶ່ງຍົກຍ້າຍມາ

ແຕ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງຍອດອູ ແລະເມືອງຈັ່ງເຊິນຂອງ ສ. ປ. ຈີນ.
ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ມີເຖິງ 49 ຫຼັງຄາເຮືອນແລ້ວ. ຊາວບ້ານດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍການ
ເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ, ປູກສາລີ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ໝາກງາປະເພດຕ່າງໆແລະລ່າສັດ.
ນອກຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕາມລະດູການເຊັ່ນວ່າ: ໝາກ
ແໜ່ງ, ດອກເຂັມ, ດອກເຜ້ິງ, ດອກດາວເຮືອງ, ຫວາຍ, ພືດທ່ີເປັນຢາສະໝຸນ
ໄພ ແລະເປືອກໄມ້ປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຈີນ.

ສິ່ງທີ່ຊາວບ້ານພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແມ່ນການຊອກຫາອາຫານ
ການກິນ ພືດຜັກທີ່ຮັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະວັນ. ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ຊົນເຜົ່າ
ໂລໂລໂພບໍ່ມີມູນເຊື້ອໃນການປູກຝັງແລະເຮັດນາຮົ້ວສວນຄືກັນກັບຊົນເຜົ່າ
ອື່ນໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າເພິ່ງພາອາໄສທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ. ເນື່ອງຈາກຈໍານວນ
ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະພືດຜັກທີ່ກິນໄດ້ຈາກທໍາມະຊາດນັບມື້ຫຸຼດໜ້ອຍລົງ
ພາໃຫ້ການເກັບຜັກຫັກໜໍ່ຕາມວົງຈອນຂອງທໍາມະຊາດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

ເພື່ອຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ

ຊົນເຜົ່າໂລໂລໂພບໍ່ມີມູນເຊື້ອ
ໃນການປູກຝັງແລະເຮັດນາ

ຮົ້ວສວນຄືກັນກັບຊົນເຜົ່າອື່ນໆ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 

ບາງລະດູບໍ່ມີພືດຜັກມາແຕ່ງເປັນອາ
ຫານເພື່ອຄໍ້າຈຸນຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ.
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ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ບາງລະດູບໍ່ມີພືດຜັກມາແຕ່ງເປັນອາຫານເພື່ອຄໍ້າຈຸນ 
ຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ.

ໃນລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາຂອງປີ 2009 ສະມາຄົມປົກປັກຮັກສາແລະ 
ພັດທະນາຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດລາວ (LBA) ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນາງບົວໄຫຼ  
ນັກວິຊາການປູກຝັງຂອງສະມາຄົມແລະຂ້ອຍເດີນທາງໄປບ້ານສະຫວ່າງ  
ເພື່ອໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນບາງຢ່າງຈາກຊາວບ້ານ. ຕາມໄລຍະທາງກວ່າ  
10 ກິໂລແມັດ ສອງຟາກທາງເຕັມໄປດ້ວຍປ່າດົງຕຶບໜາ ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມແລະ 
ສວຍສົດງົດງາມ ທີ່ທຳມະຊາດແດນເໜືອໄດ້ມອບໃຫ້ກັບມວນມະນຸດໃນຂົງ 
ເຂດນີ້. ມັນຊ່າງງົດງາມເຫຼືອເກີນ ບວກກັບບັນຍາກາດຂອງເດືອນຈຽງເດືອນ 
ຍີ່ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ໜາວເຢັນທີ່ສຸດຂອງປີກໍວ່າໄດ້. ດອກໄມ້ເມືອງໜາວເບັ່ງ 
ບານຂາວອົມຊົມພູ ຢັ່ງຢາຍເດຍລະດາດໄປຕາມເປີ້ນພູຕ່າງໆ. ຫຼຽວໄປທາງ 
ໃດກໍສົດຊື່ນຕະການຕາ ໃນນັ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນດອກໝາກຄາຍປ່າ ທີ່ສົ່ງກິ່ນ 
ຫອມຫວນປະສານກັບສຽງຮ້ອງດັງວື່ໆຂອງແມງເຜິ້ງ. ພວກມັນສະໜຸກສະ 
ໜານເພີດເພີນກັບການຊິມລົດຫວານຂອງເກສອນດອກໄມ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ເຊົາ.  
ຝູງນົກກາກໍສົ່ງສຽງຮ້ອງ ກ໊າ! ກ໊າ!...ດັງກ້ອງໄປທົ່ວພົງພະນາ.

ພໍຍ່າງເຂົ້າໄປຮອດຂອບເຂດຂອງບ້ານ ພວກເຮົາກໍເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ 
ອາຍຸປະມານ 40 ປີ ຢືນລໍຢູ່ໜ້າບ້ານ ແລະຍ່າງອອກມາທັກທາຍສະບາຍດີ  
ແລ້ວມາຈັບມືຂ້ອຍແລະບົວໄຫຼ. ບົວໄຫຼຈັບມືຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນດ້ວຍສີໜ້າອົມຍິ້ມ 
ແບບອຽງອາຍ ຕໍ່ມາລາວກໍເຊີນພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ.

ຊາວບ້ານຈັດຕຽມພາເຂົ້າພານໍ້າສໍາລັບອາຫານທ່ຽງໄວ້ຕ້ອນຮັບພວກ 
ເຮົາ. ຊາຍຄົນນັ້ນແນະນໍາຕົວເອງວ່າ “ເຮົາຊື່ ອາລູ່ ເປັນນາຍບ້ານສະຫວ່າງ  
ຂໍສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈທີ່ເຫັນພວກນ້ອງບຸກບືນເດີນທາງມາຮອດບ້ານ. 
ພວກເຮົາກິນເຂົ້າກ່ອນເນາະ ພວກນ້ອງຄົງຊິຫິວຫຼາຍແລ້ວ ມີຫຍັງຄ່ອຍເວົ້າ 
ກັນຕາມຫຼັງ”. ຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າໂລໂລໂພ ເວລາແຂກຄົນ 
ມາຢ້ຽມຢາມ ກ່ອນຈະກິນເຂົ້າ ຜູ້ຊາຍຕ້ອງໄດ້ເອົານໍ້າເຫຼົ້າຢາດລົງພາເຂົ້າ 
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ເພື່ອຂໍພອນຈາກສິ່ງສັກສິດ ຜີຢ້າວ ຜີເຮືອນ ຈົ່ງມາຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຕະຫຼອດປອດ
ໄພ.

ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າທ່ຽງແລ້ວ ການປຶກສາຫາລືກັນກໍເລີ່ມຂຶ້ນ. ອາລູ່ຜູ້ເປັນ
ນາຍບ້ານເລົ່າສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ພວກເຮົາ
ຟັງ. ລາວສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມສອນວິທີການປູກຝັງລ້ຽງສັດໃຫ້ຊາວບ້ານ. 
ດຽວນີ້ລັດໄດ້ຈັດສັນແບ່ງດິນແບ່ງປ່າໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້
ແລ້ວ. ເຂົາເຈົ້າຈະໄປຖາງໄຮ່ຖາງສວນຄືເມື່ອກ່ອນບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ມັນຂັດກັບ
ລະບຽບການທີ່ທາງລັດຖະບານວາງອອກ. ໄປຫາປູຫາປາຕາມລຳນໍ້າທຳມະ
ຊາດແລະລ່າເນື້ອກໍຍາກ ເດີນທາງໄປເປັນມື້ ກໍບໍ່ມີສັດປ່າ ການເກັບຜັກຫັກ
ໜໍ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄືແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ.

ຫຼັງຈາກຟັງນາຍບ້ານເລົ່າສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານແລ້ວ ບົວໄຫຼ
ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ຕາມອ່ານເບິ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ບ້ານຂອງພວກ
ເຈ້ົາແມ່ນແຕ່ຄອບຄົວດຽວກໍບ່ໍມີຮ້ົວສວນ ບ່ໍມີຜັກໝ່ີສີໄຄ, ຫອມຊີ, ຫອມປ້ອມ
ແລະຜັກບົ່ວ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນສໍາລັບການປະກອບອາຫານໃນແຕ່ລະມື້. 
ສ່ວນການປູກຝັງລ້ຽງສັດນັ້ນ ສະມາຄົມເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້
ແລະວິທີການໃຫ້ຊາວບ້ານຢ່າງແນ່ນອນ”.

ຊາວບ້ານພາກັນນັ່ງມິດບໍ່ປາກບໍ່ຕີງ ຕໍ່ມາບົວໄຫຼເວົ້າຕໍ່ວ່າ “ພວກເຮົາມີ
ກອງທຶນນ້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການໂລກອາທອນ

(Concern Worldwide) ເປັນທຶນ
ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ແຕ່ລະຫຼັງຄາເຮືອນ
ເຮັດສວນຄົວ ປູກພືດຜັກແບບປະ
ສົມປະສານ ໃຫ້ມີຜັກກິນໃນແຕ່
ລະໆດູການ ບໍ່ຮູ້ວ່າຊາວບ້ານເຮົາ
ສົນໃຈຫຼືບໍ່?”

ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ ່ນັ ່ງຢູ ່ທາງຫຼ ັງ

ເຂົາເຈົ້າໄປຫາປູຫາປາຕາມ
ລຳນໍ້າທຳມະຊາດແລະລ່າເນື້ອ

ກໍຍາກ ເດີນທາງໄປເປັນມື້ 
ກໍບໍ່ມີສັດປ່າ ການເກັບຜັກຫັກໜໍ່

ກໍບໍ່ໄດ້ຄືແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ.
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ຂອງນາຍບ້ານ ຕິດກັບຝາເຮືອນ ຍົກມືຂຶ້ນແລ້ວເວົ້າເປັນພາສາໂລໂລໂພ
ດ້ວຍທ່າທາງຈິງຈັງ. ບົວໄຫຼນັ່ງຟັງເອື້ອຍຄົນນັ້ນເວົ້າດ້ວຍໃຈຈົດຈໍ່ ງວາກໜ້າ
ມາຫາຂ້ອຍ ແລ້ວຖາມວ່າ “ອ້າຍມີ! ລາວຢາກສະເໜີຫຍັງ?” ຂ້ອຍແປໃຫ້
ນາງຟັງວ່າ ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນບອກວ່າລາວມີຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍໃນການ 
ຊອກຢູ່ແຕ່ງກິນສໍາລັບຄອບຄົວ. ສະນ້ັນລາວຈ່ຶງຢາກຮູ້ຈັກວິທີປູກພືດຜັກຕ່າງໆ
ຕໍ່ໄປບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຫາຜັກຢູ່ໃນປ່າມາກິນ ເພາະດຽວນີ້ຫາຍາກຫຼາຍ. ຕໍ່
ຈາກນັ້ນ ນາຍບ້ານເຖົ້າແກ່ແນວ
ໂຮມຕ່າງພາກັນເວົ າ້ອອກມາ
ເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ເຂົາເຈົ ້າ
ຢ າ ກ ໄ ດ້ ທຶ ນ ສ ະ ໜັ ບ ສ ະ ໜູ ນ
ກ້ອນດັ່ງກ່າວ. ບົວໄຫຼເວົ້າອອກ

ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນມີຄວາມຍາກລໍາ
ບາກຫຼາຍໃນການຊອກຢູ່ແຕ່ງກິນ

ສໍາລັບຄອບຄົວ. ສະນັ້ນລາວ
ຈຶ່ງຢາກຮູ້ຈັກວິທີປູກພືດຜັກຕ່າງໆ
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ມາດ້ວຍຄວາມດີໃຈວ່າ “ຄັນຊັ້ນພວກເຮົາຕົກລົງກັນຕາມນີ້ເນາະ!”
ບ່າຍສາມໂມງຂອງມື້ນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານພາພວກເຮົາຍ່າງ 

ຕາມຮ່ອມຫ້ວຍໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ຫ່າງຈາກບ້ານປະມານຫ້າຮ້ອຍ 
ແມັດ ເພື່ອໄປກວດເບິ່ງດິນລວມຂອງບ້ານ. ນາຍບ້ານເວົ້າວ່າ “ຂອບເຂດນີ ້
ເປັນດິນຂອງບ້ານ ນ້ອງນຸ່ງຄິດວ່າດິນຕອນນີ້ເປັນແນວໃດ?” ບົວໄຫຼຕອບວ່າ 
ເປັນດິນທີ່ເໝາະສົມ ເພາະເປັນດິນແດງປົນຊາຍ ເປັນດິນປູກພືດຊັ້ນດີ.

ຕາເວັນເລີ່ມປ່ຽນສີເປັນສີແດງຈາງໆ ບົ່ງບອກເຖິງພະອາທິດໃກ້ຈະອັດ 
ສະດົງແລ້ວ. ລົມໜາວເລີ່ມພັດໂຊຍມາ ສໍາຜັດໃບໜ້າຂອງພວກເຮົາເໝືອນ 
ກັບເຂົ້າມາທັກທາຍ. ສະນັ້ນນາຍບ້ານຈຶ່ງຊວນພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນກັບບ້ານ  
ກ່ອນທີ່ຄວາມມືດຈະຄືບຄານເຂົ້າມາ.

ຄືນນັ້ນຂ້ອຍແລະບົວໄຫຼພາກັນນອນຢູ່ທີ່ບ້ານສະຫວ່າງ. ຂ້ອຍພັກຢູ່ 
ເຮືອນນາຍບ້ານ ສ່ວນບົວໄຫຼໄປນອນຢູ່ເຮືອນຂອງຫົວໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງ 
ບ້ານ. ການນອນຄ້າງຄືນຢູ່ຊົນນະບົດນັ້ນ ສໍາລັບຂ້ອຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາ  
ແຕ່ສໍາລັບບົວໄຫຼແລ້ວ ນາງມາຈາກເມືອງໃຫຍ່ ຄືນນີ້ເປັນຄືນທຳອິດແລະ 
ເປັນຄັ້ງແລກໃນຊີວິດຂອງນາງ ທີ່ພັດພາກຈາກຕຽງນອນຊຸດສະປຼິງຟອງນໍ້າທີ ່
ອ່ອນນຸ້ມ ມານອນຢູ່ເສື່ອບາງໆທ່າມກາງຄວາມໜາວເຢັນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງນາງ 
ບໍ່ສາມາດສື່ສານທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກັບພວກຊາວບ້ານໄດ້ ເພາະແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ 
ເວົ້າພາສາລາວໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ທັງອອກສຽງພ້ຽນໆ ຄົນໃນເມືອງບາງເທື່ອ 
ຟັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງກໍມີ. ຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າບາງຄົນບໍ່ຮູ້ເວົ້າພາສາລາວແມ່ນແຕ່ຄຳດຽວ.  
ຂ້ອຍນັ່ງລົມອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົາຈະ 
ພາກັນປະຕິບັດຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ ຈຶ່ງແຍກຍ້າຍກັນເຂົ້ານອນ.

ເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ສຽງກະແຫຼ່ງດັງແກ໊ງໆ! ຕິດຕໍ່ກັນສາມບາດ. ຊາວບ້ານພາກັນ 
ຫຼັ່ງໄຫຼມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງການບ້ານ. ນາຍບ້ານບອກຈຸດປະສົງການມາ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະແຈ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານຊາບວ່າ ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຖາງປ່າໃນ 
ມ້ືນ້ັນແລະໃຫ້ທຸກຄົນມາຊ່ວຍກັນ. ການຖາງປ່າດໍາເນີນໄປຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາຈົນຮອດ 



31

ເພື່ອຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ

ຕອນທ່ຽງກໍສໍາເລັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍແລະບົວໄຫຼກໍອຳລາຊາວບ້ານກັບໄປ
ເມືອງຍອດອູ ເພື່ອໄປກະກຽມແນວພັນພືດຜັກຕ່າງໆ ພ້ອມອຸປະກອນທີ່ຈຳ
ເປັນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງປ່າທີ່ຖາງນັ້ນຕ້ອງປະໄວ້ໃຫ້ມັນແຫ້ງປະມານສອງອາທິດ 
ຈຶ່ງຈະຈູດໄດ້.

ຕົ້ນເດືອນມີນາ ທີມງານຂອງສະມາຄົມສີ່ຄົນ ນຳໂດຍນາງບົວໄຫຼ ໄດ້
ເດີນທາງໄປບ້ານສະຫວ່າງອີກຕື່ມ ເພື່ອເລີ່ມປະຕິບັດກິດຈະກຳ. ຕອນເຊົ້າທີມ
ງານພາຊາວບ້ານຈູດງ່າໄມ້ແຫ້ງຢູ່ສວນ ຕອນແລງເຂົາເຈົ້າຄູນດິນເພື່ອຕາກ
ໄວ້ຈັກແດດສອງແດດ. ຜູ້ຊາຍຈຳນວນໜຶ່ງພາກັນເຮັດຮົ້ວອ້ອມສວນ. ທໍາອິດ
ພວກເຮົາຄິດວ່າ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາສອງວັນ ແຕ່ແລ້ວກໍສໍາເລັດພາຍໃນວັນດຽວ. 
ທີມງານໄດ້ຈັດແບ່ງດິນສວນເປັນຫຼາຍຕອນ ເພື່ອປູກພືດຜັກແຕ່ລະຊະນິດ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນທີມງານແນະນໍາຊາວບ້ານເອົາເບ້ຍພືດຜັກປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ຕະກຸນຜັກຫອມແລະຖົ່ວລົງໃສ່ໜານ.

ຕອນຄໍ່າຂອງວັນນັ້ນ ທີມງານໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈນຳຊາວ
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ບ້ານ. ບົວໄຫຼເວົ້າເຖິງຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກໃຫ້ຊາວບ້ານຟັງ. ນາງເວົ້າວ່າ 
ຄົນເຮົາເກີດມາຄຽງຄູ່ກັບພືດຜັກແລະໝາກໄມ້. ຖ້າເມື່ອໃດຢູ່ໃນໂລກນິີ້ບໍ່ມີ
ພືດຜັກ ສິ່ງມີຊີວິດທັງຫຼາຍກໍຈະຖືກດັບສູນ. ການກິນຜັກໃນແຕ່ລະວັນນັ້ນ ບໍ່
ພຽງແຕ່ພາໃຫ້ຄົນເຮົາອີ່ມທ້ອງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຜັກມີໂພຊະນາການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່
ການຢູ່ລອດຂອງມະນຸດ. ການກິນຜັກຢ່າງຄົບຖ້ວນນັ້ນ ພາໃຫ້ຄົນເຮົາມີອາຍຸ
ຍືນຍາວ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ. ຜັກທຸກຊະນິດ
ເປັນທັງຢາສະໝຸນໄພແລະອາຫານ ແຕ່ຕ້ອງເປັນຜັກສົດ ບໍ່ມີສານເຄມີເຈືອ
ປົນ ມັນຕ່າງກັບການກິນຊີ້ນ. ຊີ້ນປະເພດຕ່າງໆຈະໃຫ້ທາດໂປຼຕີນແກ່ຮ່າງ
ກາຍ ແຕ່ຈະພາໃຫ້ຄົນເຮົາມີອາຍຸສັ້ນລົງ ມີການເຈັບເປັນຍ້ອນພະຍາດຕ່າງໆ. 
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ລືມໄປວ່າຜັກແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນມີວິຕາມິນແລະ
ແຮ່ທາດຕ່າງໆທີ່ຄົບຖ້ວນອຸດົມສົມບູນໃນຕົວຂອງມັນເອງ.

ແຕ່ລະວັນ ບົວໄຫຼຕື່ນເດິກລຸກເຊົ້າໄປຫົດສວນ ທີມງານພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍ
ລຸກເຊົ້າກ່ອນນາງຈັກເທື່ອ. ລາວເປັນຄົນຂະຫຍັນສົມຄໍາຊ່າລືຂອງຊາວບ້ານ 
ຢູ່ໃນບ້ານໃຜໆກໍຖືບົວໄຫຼເປັນລູກເປັນຫຼານ. ທຸກໆມື້ທີມງານສອນວິທີປູກຜັກ
ແລະການບົວລະບັດໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ນອກຈາກນັ້ນກໍສອນວິທີການ
ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບຈາກພືດພັນຊຶ່ງເປັນວັດສະດຸທີ່ຫາໄດ້ໃນປ່າເຂດນັ້ນ.
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ເວລາຜ່ານໄປໜຶ່ງເດືອນກວ່າ ຜັກຊະນິດຕ່າງໆກໍເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ.
ໃນສວນສາທິດມີໜານຜັກຫຼາຍຊະນິດຂຽວງາມສົດໃສ. ທີມງານໄດ້ແບ່ງປັນ
ຜັກໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວເທົ່າທຽມກັນ. ຊາວບ້ານສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ ທີ່
ໄດ້ກິນຜັກຈາກການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກິດຈະກຳຂອງຕົນ. ເຂົາເຈົ້າ
ບອກວ່າ ມັນແຊບອີ່ຫຼີ ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້
ກິນຜັກປູກເອງ. ຕໍ່ມາມື້ໜຶ່ງ ນາຍບ້ານໄດ້ອອກກົດລະບຽບໃຫ້ແຕ່ລະຄອບ
ຄົວມີສວນປູກຜັກປະສົມປະສານຂອງໃຜລາວ.

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳແມ່ນການສື່ສານທາງດ້ານພາສາ
ປາກເວົ້າ. ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການມີພຽງແຕ່ສາມເດືອນ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍ
ຖືກແກ້ໄຂລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນເກີນຄາດໝາຍ ແຕ່ລະເຮຶອນມີ
ສວນຜັກເປັນຂອງຕົນເອງ ມັນຕ່າງ
ກັບສອງສາມເດືອນທີ່ແລ້ວ ໃນຂອບ
ເຂດຂອງບ້ານມີແຕ່ດິນເປົ່າຫວ່າງ 
ແຕ່ມາບັດນີ ້ທຸກຈອກທຸກແຈຂອງ

ເຂົາເຈົ້າບອກວ່າ ມັນແຊບອີ່ຫຼີ
ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດຂອງ

ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ກິນຜັກປູກເອງ.
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ບ້ານອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຮົ້ວສວນ ທີ່ຂຽວອຸ່ມທຸ່ມໄປດ້ວຍພືດຜັກນາໆຊະນິດ.
ຊາວບ້ານດີອົກດີໃຈຫຼາຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ຊາວບ້ານບໍ່ຮູ້ວິທີການປູກຜັກ ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ບົວລະບັດຮັກສາແລະໃສ່ຝຸ່ນ. ດຽວນີ້ຊາວບ້ານໝົດທຸກຄົນຮູ້ແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ນີ້
ໄປຄົົງຈະບໍ່ມີຄໍາວ່າ “ກິນເຂົ້າກັບເກືອຢູ່ບ້ານສະຫວ່າງອີກແລ້ວ”.

ເວລາຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາ ໃນທີ່ສຸດວັນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງອໍາລາພາ
ຈາກບ້ານສະຫວ່າງກໍມາຮອດມາເຖິງ. ຊາວບ້ານໄດ້ລົ້ມໝູຢູ່ເຮືອນນາຍບ້ານ 
ທີມງານແລະຊາວບ້ານຊ່ວຍກັນແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ 
ຄໍ່າມາກໍມີພິທີບາສີສູ່ຂວັນຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າ. ຊາວບ້ານບາງ
ຄົນຫຼັ່ງນໍ້າຕາອອກມາເຕັມສອງພວງແກ້ມ ນໍ້າສຽງອວຍພອນສະອຶກສະອື້ນ. 
ບົວໄຫຼເວົ້າກັບແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງດ້ວຍສຽງສັ່ນເຄືອວ່າ “ແມ່ບໍ່ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ້ດ໋ອກ... 
ເມື່ອໃດມີເວລາ ລູກຈະກັບມາຢາມແມ່” ແລ້ວນາງກໍກອດແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ ໄຫ້ 
ຮື່! ຮື່! ຄືກັນ.

ການທໍາພິທີຕາມຮີດຄອງຜ່ານໄປດ້ວຍບັນຍາກາດທີ່ເສົ້າໂສກແລະອາ
ໄລອາວອນ. ບົວໄຫຼມີຄວາມປື້ມປິຕິຍິນດີຍ້ອນນໍ້າໃຈຮັກແພງສາມັກຄີຂອງ
ຊາວບ້ານເປັນທີ່ສຸດ. ຜົນສໍາເລັດທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນ ຖ້າເປັນ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວບ້ານ. ບັດນີ້ນາງຮູ້ແລ້ວວ່າ ວິຊາສະເພາະທີ່ຕົນ
ຮຽນມານັ້ນ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ. ເມື່ອຄິດເຖິງເລື່ອງນີ້ແລ້ວນາງຮູ້
ສຶກມີຄວາມສຸກຫຼາຍ.
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ຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດດັງ່ກ່າວໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມບ້ານຕ່າງໆ.
ໃນທີ່ສຸດອໍານາດການປົກຄອງເມືອງໄດ້ຍົກເອົາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວເປັນກິດຈະ
ກຳຕົວແບບຂອງເມືອງ. ໃນປີຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີໂຄງການປູກຜັກປະສົມປະສານຢູ່
ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ບ້ານຕ້ັງ ບ້ານທ່າ ກຸ່ມບ້ານລຸ່ມພາຍໃນເທດສະບານເມືອງ
ຍອດອູ ແລະເຂດອື່ນໆອີກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ປັດຈຸບັນຊາວຕ່າງປະເທດໄດ້ນໍາປຸຍເຄມີ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ແລະຢາຂ້າ
ຫຍ້າເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດໃນ
ປະລິມານຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ຖ້າປະຊາຊົນຊື້ຜັກເຫຼົ່ານີ້ມາບໍລິໂພກ ແນ່ນອນວ່າ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ດຽວນີ້ຢູ່ປະເທດຕ່າງໆ ຜູ້ຄົນ
ພາກັນລະມັດລະວັງ ຫຼີກລ່ຽງການບໍລິໂພກຜັກທີ່ມີສານເຄມີເຈືອປົນ ເພາະ
ມັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຫຼາຍແທ້ໆ. ສະນັ້ນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນຢູ່ປະເທດ
ຍີ່ປຸ່ນ ມີການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງກຸ່ມບໍລິໂພກຜັກຢ່າງປອດໄພ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນກໍມີຕະຫຼາດຂາຍຜັກປອດສານພິດສອງສາມບ່ອນແລ້ວ. ຊາວກະສິ
ກອນຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດນອກກໍພາກັນຫັນປ່ຽນມາປູກຜັກປອດສານກັນຫຼາຍ
ບ້ານແລ້ວ. ສະນັ້ນຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄວນພາກັນຮັກສາປະເພນີການປູກຜັກ
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ປອດສານພິດຢູ່ບ້ານສະຫວ່າງຂອງຊົນເຜົ່າໂລໂລໂພແລະບ້ານອື່ນໆໃຫ້ຄົງ 
ຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. ຄົນເຮົາຄວນຮູ້ຈັກບໍລິໂພກຜັກເພື່ອສຸຂະພາບ ກິນຢ່າງປອດ 
ໄພ ໄຮ້ພະຍາດບຽດບຽນ.

(ເລືອ່ງຈາກໂຄງການສົງ່ເສີມຊົນເຜົາ່ປູກພືດສວນຄົວຢູ່ເມືອງຍອດອູ,  
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຂອງອົງການໂລກອາທອນ)
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ທ. ຍົກສະໄໝ ລາດຊະວົງ

ນໍ້າຄືປັດໃຈຫຼັກຂອງມະນຸດເຮົາ ເພື່ອໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດ. ທຸກຊີວິດບໍ ່
ອາດດຳລົງຢູ່ໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກນໍ້າ. ນໍ້າໃຫ້ທັງຜົນດີແລະຜົນຮ້າຍແກ່ມະນຸດ 
ເຮົາ ເຊ່ັນ: ນ້ໍາຖ້ວມໄຮ່ນາຮ້ົວສວນ,  ຜອ ນ້ໍາປ່າໄຫຼສຸໄຫຼທ່ັງ   ແລະສຶນາມິ ຊ່ຶງສ້າງຄວາມ 
ເສຍຫາຍຢ່າງມະຫາສານໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ. ແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ດີແລ້ວ ນໍ້າມ ີ
ບົດບາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດໄດ້ເຊັ່ນ: ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະ 
ລິດອຸດສາຫະກຳ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ການປະມົງ, ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງງານໄຟຟ້າແລະການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ. ແຕ່ສໍາລັບຊຸມ 
ຊົນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດແລ້ວ ແມ່ນໍ້ານ້ອຍໆມີຄຸນຄ່າມະຫາສານເກີນກວ່າຈະ 
ບັນຍາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ອາບ, ດື່ມ, ຊັກເຄື່ອງ, ປູກຜັກ, ລ້ຽງສັດ, ຫາປາ, ປັ່ນໄຟ 
ຟ້າຂະໜາດນ້ອຍໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ແລະໃຊ້ເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ 
ຂອງຄົນໄດ້.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດເດີນທາງໄປບ້ານນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງຂອງເມືອງດາກ 
ຈຶ້ງ, ແຂວງເຊກອງ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າຕຣຽງ. ຄຳວ່າ “ດາກ” ພາສາຊົນເຜົ່ານີ ້
ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ນໍ້າ”. ບ້ານດາກເດັ່ນເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະຢູ ່
ໃກ້ກັບຊາຍແດນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ສ. ສ. ຫວຽດນາມ. ແມ່ນໍ້າເດັ່ນເປັນ 
ແມ່ນໍ້າທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດຂອງຊາວບ້ານຫຼາຍກວ່າສີ່ຮ້ອຍຊີວິດ. ປະຊາຊົນບ້ານນີ້ 
ຕັ້ງຖິ່ນຖານເຮືອນຊານຢັ່ງຢາຍຕາມແຄມນໍ້າເດັ່ນ ຊຶ່ງເປັນສາຍນໍ້າທີ່ໄຫຼຄົດ 
ລ້ຽວອ້ອມພູຜາ. ນັບແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ບ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້ມີວິວັດທະ 
ນາການປັບປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ.

ໃນປີ 2010 ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຫັນຄວາມຫ້າວຫັນ,  
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແລະອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຈຶ່ງໄດ ້
ຈັດບູລິມະສິດໃຫ້ເປັນບ້ານພັດທະນາ ຂອງໂຄງການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງ 
ອາຫານຂອງເມືອງດາກຈຶ້ງ. ນາງວັນນີເປັນຄົນຊົນເຜົ່າຕຣຽງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ປະ 
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ສານງານໂຄງການ ແລະເປັນຕົວແທນກຸ່ມແມ່່ຍິງທີ່ນຳສະເໜີບັນຫາຂອງກຸ່ມ 
ແມ່່ຍິງບ້ານດາກເດັ່ນ ແລະບ້ານອື່ນໆໄປໃຫ້ໂຄງການ.

ເຊົ້າມື້ວັນອັງຄານ ວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2010 ເປັນມ້ືທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ ່
ລະດູໜາວ ອາກາດປອດໂປ່ງ ທ້ອງຟ້າແຈ່ມໃສ ມີແສງແດດອ່ອນໆສ່ອງໃສ ່
ອາຍໝອກທີ່ກຳລັງຈະຈາງຫາຍໄປໃນອີກບໍ່ດົນ. ເວລານີ້ເປັນລະດູເກັບກ່ຽວ 
ເຂົ້າໄຮ່ ພໍດີມາບັນຈົບກັບໝາກກາເຟກຳລັງສຸກແດງຢູ່ຕາມສວນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມ 
ແອ້ມແຄມບ້ານແລະຢູ່ຕາມເປີ້ນພູ.

ໃກ້ຈະຮອດບ້ານດາກເດັ່ນ ຂ້ອຍເຫັນວ່າວັນນີນັ່ງຊຶງຢູ່ແລະບໍ່ປາກບໍ່ຕີງ  
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງ ຈຶ່ງຖາມວ່າ ລາວເມົາລົດບໍ່? ວັນນີຍິ້ມແລະຕອບຂ້ອຍ 
ວ່າ “ບໍ່...ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈແລະຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ໄດ້ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກ 
ເຈົ້າ ເພາະເປັນຄັ້ງທຳອິດສໍາລັບຂ້ອຍ”.

ຕໍ່ມາທີມງານຂອງພວກເຮົາກໍເດີນທາງມາຮອດບ້ານດາກເດັ່ນ. ພວກເຮົາ 
ຮູ້ສຶກແປກໃຈຫຼາຍ ທີ່ເຫັນຊາວບ້ານແມ່ຍິງນັ່ງຈຸ້ມກັນປະມານ 30 ກວ່າຄົນ.  
ແມ່ຍິງອີກຈໍານວນໜຶ່ງຍ່າງມາຫາພວກເຮົາ ໃນນັ້ນມີທັງນາຍບ້ານແລະເຖົ້າ 
ແກ່ແນວໂຮມ. ວັນນີເອີ້ນທັກທາຍພວກເຂົາເຈົ້າເປັນພາສາຊົນເຜົ່າຕຣຽງ.

ຫຼັງຈາກແຈ້ງຈຸດປະສົງການລົງເຮັດວຽກເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ວັນນີລົມ 
ກັບພວກແມ່ຍິງກ່ຽວກັບຊີວິດປະຈຳວັນ, ການອອກແຮງງານແລະບັນຫາສຸຂະ 
ພາບ. ເບິ່ງຄືວ່າການປຶກສາຫາລືຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີວັນສ້ິນສຸດ. ຂ້ອຍເອງ 
ນັ່ງຢູ່ຂ້າງນາຍບ້ານທອງເຂັມ ໃຫ້ລາວຊ່ວຍແປສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າລົມກັນ ເພື່ອບັນ 
ທຶກບັນຫາແລະເພ່ືອຊ່ວຍວັນນີຈັດລຽງກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ  
ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າທ່ຽງແລ້ວ ຊາວບ້ານແລະທີມງານໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນອີກ 
ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເກົ່າ ທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະຮົ່ມເຢັນດີຢູ່ກ້ອງຮົ່ມໄມ້. ວັນນີ 
ເອົາເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ຂຽນດ້ວຍບິກເຟີດ ພ້ອມທັງຕິດຮູບພາບກິດຈະກໍາທີ ່
ໄດ້ແຕ້ມດ້ວຍມື ແລະມີຄວາມໝາຍເຖິງກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ 
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ພາຍໃນໜຶ່ງວັນ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບຕັກ
ນໍ ້າ, ເກືອໝູແລະໄກ່, ອະນາໄມ
ເຮືືອນ, ເອົາລູກ, ຕໍາເຂົ້າ, ເອົາຟື້ນ,
ເກັບຜັກ, ແຕ່ງກິນແລະອື່ນໆ.

ມື້ຕໍ່ມາ ວັນນີຢາຍຮູບພາບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໃສ່ພື້ນດິນ ແລ້ວໃຫ້ກຸ່ມແມ່
ຍິງນັ່ງອ້ອມເປັນວົງມົນ ເພື່ອຫຼິ້ນເກມໃນການຈັດລຽງອັນດັບໜ້າວຽກຫຼັກປະ
ຈຳວັນທີ່ແມ່ຍິງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລະຈັດລຽງອັນດັບ 1 ຫາ 3. ຖ້າໜ້າວຽກອັນ
ໃດໄດ້ຄະແນນຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນວຽກໜັກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ. ຊາວ
ບ້ານມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ຫຼິ້ນເກມ ແລະເກມທີ່ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນນັ້ນ ເປັນ
ເກມຊີວິດຈິງທີ່ກ່ຽວພັນກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາຍຫຼັງອະທິບາຍວິ
ທີການຫຼິ້ນເກມສໍາເລັດແລ້ວ ທີມງານກໍໄດ້ຢາຍເມັດສາລີໃຫ້ກັບຊາວບ້ານຜູ້
ລະ 6 ເມັດ ແລ້ວໃຫ້ຊາວບ້ານຢາຍເມັດສາລີໃສ່ໜ້າວຽກທີ່ຄິດວ່າເປັນວຽກ
ໜັກແລະຕ້ອງໄດ້ເຮັດປະຈຳວັນ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຫຼິ້ນເກມແລ້ວ ວັນນີໄດ້ນັບເມັດສາລີ ເພື່ອຢາກຮູ້
ບັນຫາ. ໃນຂະນະທີ່ວັນນີນັບຄະແນນຢູ່ນັ້ນ ຊາວບ້ານຜູ້ໃດກໍລໍຖ້າຢ່າງໃຈຈົດ
ໃຈຈໍ່ ຢາກຮູ້ຜົນວ່າວຽກໃດເປັນວຽກໜັກ ທີ່ແມ່ຍິງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ 
ແລະຢາກໃຫ້ໂຄງການຫາວິທີທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍ. ຄະແນນທີ່ອອກມາຄື: ວຽກ
ໜັກອັນດັບ 1 ແມ່ນການຕຳເຂົ້າ, ອັນດັບທີ 2 ການຫາອາຫານ ແລະອັນດັບ
ທີ 3 ການເອົາຟືນ.

ຊາວບ້ານມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈກັບການສະຫຼຸບຜົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີສີໜ້າ
ຍ້ິມແຍ້ມອອກມາດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊ່ືນ ແລະພ້ອມກັນຕົບມືເພືອບໆ.

ເມື່ອຮູ້ວ່າການຕໍາເຂົ້າແມ່ນວຽກໜັກຂອງແມ່ຍິງ ວັນນີຈຶ່ງຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ 
ຊາວບ້ານຄິດວ່າມີວິທີໃດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຕໍາເຂົ້ານີ້ໄດ້? ບໍ່ດົນແມ່ເຖົ້າ
ຄົນໜຶ່ງ ອາຍຸປະມານ 70 ປີ ເປັນຄົນຜິວດໍາແດງ ແລະມີຜົມສີດອກເລົາເວົ້າ
ຂຶ້ນວ່າ “ທຸກມື້ນີ້ແມ່ກະຍັງຕຳເຂົ້າຢູ່ ຍາມລູກຫຼານຈະໄປໂຮງຮຽນໃນເມືອງ 

“ທຸກມື້ນີ ້ແມ່ກະຍັງຕຳເຂົ້າຢູ່
ຈົນບາງຄັ້ງແມ່ກະຮູ້ສຶກປວດຄີງ

ເປັນໄຂ້ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ”
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ກະໄດ້ຕຳຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຈົນບາງຄັ້ງແມ່ກະຮູ້
ສຶກປວດຄີງເປັນໄຂ້ ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ເຮັດ. ແມ່ກະຢາກໄດ້ໂຮງສີເຂົ້າຄືຢູ່ບ້ານ
ເພິ່ນເມືອງເພິ່ນ ຄືຊິສະບາຍ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຊິ

ໄປຊື້ນໍ້າມັນຢູ່ໃສມາໃສ່? ຍາມເປ່ເພກະບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜຊິແປງໃຫ້? ຍາມຢາກສີ
ເຂົ້າໃຜຊິເປັນຜູ້ຕິດຈັກໃຫ້? ແມ່ເອງກະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເຮັດແນວໃດ? ເບິ່ງຄືຊິຫຍຸ້ງ
ຍາກແທ້”

ຕ່ໍມາກໍມີແມ່ຍິງໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງອາຍຸ
ປະມານ 21 ປີ ມີໃບໜ້າແດງ ແລະ
ຮູບຮ່າງຕຸ້ຍພີ ທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງກາງຂອງ
ກຸ່ມແມ່ຍິງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ຂ້ອຍຕຳເຂົ້າ
ມາຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 7 ປີ. ປັດຈຸບັນນີ້ຂ້ອຍ
ຖືພາມານລູກໄດ້ແປດເດືອນແລ້ວ 
ແຕ່ກະຍັງໄດ້ຕຳເຂົ້າຢູ່ ເພາະລູກຜູ້
ທຳອິດກະຍັງນ້ອຍ ສ່ວນຜົວຂ້ອຍກະ
ໄປຊອກຢູ່ຫາກິນແຕ່ລະມື້ ຄໍ່າມືດຈຶ່ງ
ຄ່ອຍມາເຮືອນ. ໂຮງສີເຂົ້ານັ້ນໄດ້ຍິນ
ເຂົາວ່າລາຄາແພງແທ້ ເຮົາຊິເອົາເງິນ
ມາແຕ່ໃສ ຄັນໂຄງການຊື້ໃຫ້ກະໄຄ
ແດ່”

ການສົນທະນາບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງຊາວບ້ານ ເຮັດໃຫ້ທີມງານມີ
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກເຂົ້າມາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານທີ່ມີຢູ່.

ເມື່ອການສົນທະນາໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ ພໍ່ເຖົ້າຄຳອ່ອນ ອະດີດທະຫານ
ເກົ່າ ແລະເປັນນາຍບ້ານມາໄດ້ 3 ສະໄໝແລ້ວ ປັດຈຸບັນເປັນແນວໂຮມບ້ານ 

“ຂ້ອຍຖືພາມານລູກ
ໄດ້ແປດເດືອນແລ້ວ

ແຕ່ກະຍັງໄດ້ຕຳເຂົ້າຢູ່”
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ໄດ້ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ຕອນພໍ່ເປັນທະຫານ 
ປະຈຳຢູ່ເຂດຊຽງຫຼວງ ສະໄໝຕອນຍັງ
ໜຸ່ມພຸ້ນ ພໍ່ເຫັນຊາວບ້ານໆດາກໂຈະ
ດາກວາງເຮັດຄົກຕຳເຂົ້າໂດຍໃຊ້ແຮງ
ນໍ້າ. ມັນຊ່ວຍແບ່ງເບົາວຽກໜັກຂອງ
ແມ່ຍິງຫຼາຍແທ້ໆໃດ໋. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ 30 ປີ ແລ້ວ ເຂົາກະຍັງນຳໃຊ້
ໄດ້ດີຢູ່. ຂ້ອຍຄິດວ່າບ້ານເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍເຄື່ອງ ເພາະມີຫ້ວຍດາກ
ເດັ່ນ”

“ຄັນຊັ້ນພວກເຮົາຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນຂອງບ້ານເຮົາຈັກ 4 ຄົນ ຍິງ
ສອງຊາຍສອງເພ່ືອເດີນທາງໄປຖອດຖອນບົດຮຽນນຳເຂົາເຈ້ົາດີບ່ໍ?” ວັນນີສະ
ເໜີຄວາມຄິດໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ແລະທຸກຄົນກໍເຫັນດີຕາມຄຳສະເໜີຂອງນາງ.

ມື້ຕໍ ່ມາຊາວບ້ານ 4 ຄົນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະເຫັນດີຈາກຊາວ
ບ້ານ ຊຶ່ງມີຕົວແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງສອງຄົນ. ຊາວໜຸ່ມແລະນາຍບ້ານກໍ
ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກັບວັນນີແລະທີມງານໂຄງການ. ພໍໄປຮອດບ້ານດາກ
ໂຈະດາກວາງ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄປພົບທ້າວທອງສາທີ່ເປັນນາຍບ້ານ. ທ້າວ
ທອງສາເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ “ບ້ານຂອງເຮົາໃຊ້ຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າມາດົນນານ
ແລ້ວ. ມັນຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຫຼາຍແທ້ໆໃດ໋! ຢູ່ບ້ານຂອງເຮົາມີ
16 ເຄື່ອງ”

ຄໍາເວົ້າຂອງນາຍບ້ານເຮັດໃຫ້ຕົວແທນຊາວບ້ານດາກເດັ່ນອົດໃຈບໍ່ໄຫວ 
ຢາກເຫັນທັນທີທັນໃດ ຈົນຕາງໜ້າສະຫະພັນແມ່ຍິງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ຄັນຊັ້ນເຮົາ
ໄປເບິ່ງແລະລົມກັນຢູ່ພຸ້ນເທາະ”

ພວກເຂົາເຈົ້າຍ່າງອອກຈາກບ້ານໄດ້ບໍ່ພໍໜຶ່ງຮ້ອຍແມັດ ກໍໄດ້ຍິນສຽງນໍ້າ
ຫ້ວຍດັງຊວ໊າດໆໆ! ແລະແນມເຫັນຕູບທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ແລະມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ 
ຕັ້ງຢັ່ງຢາຍກັນຈົນສຸດຫ້ວຍເຂດແດນບ້ານ ທັງໄດ້ຍິນສຽງດັງອອກມາຈາກແຕ່
ລະຕູບຄືມີຄົນຕຳເຂົ້າດ້ວຍຄົກມອງດັງ ແອ໊ດ....ແອ໊ດ...ໂຄ໊ມໆໆໆ ສະໜັ່ນກຶກ

“ເຮັດຄົກຕຳເຂົ້າໂດຍ
ໃຊ້ແຮງນໍ້າ ຊ່ວຍແບ່ງເບົາ

ວຽກໜັກຂອງແມ່ຍິງ
ຫຼາຍແທ້ໆໃດ໋”
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ກ້ອງປະສານກັບສຽງນໍ້າໄຫຼປານສຽງດົນຕີກ້ອງກັງວານມາຈາກປ່າດົງພົງໄພ.
ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຕູບ ໄປເບິ່ງໃກ້ໆ ແລະຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນລະທຶກໃຈ ທີ່
ເຫັນນໍ້າໄຫຼເຂົ້າສົ້ນຂອງຄົກ ເປັນການທ່ວງນໍ້າໜັກເຮັດໃຫ້ສາກໄມ້ຢູ່ອີກສົ້ນ
ໜຶ່ງເງີງຂຶ້ນ ເມື່ອນໍ້າໄຫຼອອກສົ້ນຂອງຄົກ ສາກໄມ້ນັ້ນກໍລັ່ນລົງຕຳເຂົ້າເປືອກ
ທີ່ມີຢູ່ໃນຄົກ ຈົນກາຍເປັນເມັດເຂົ້າສານທີ່ຂາວດີ.

ເມື່ອສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍພາກັນເດີນທາງກັບ. 
ລະຫວ່າງທາງ ທອງເຂັມຜູ້ເປັນນາຍບ້ານເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ຄິດວ່າມັນເຮັດຍາກຊັ້ນ
ດ໋ອກ ເຮັດຄົກແນວນີ້ໃຜໆກໍເຮັດໄດ້. ແຕ່ວ່າຖ້າຈະໃຫ້ດີແທ້ ຕ້ອງມຸງດ້ວຍສັງ
ກະສີ ແລະໃສ່ທໍ່ຢາງພີວີຊີ”

ອາທິດຕ່ໍມາພວກຊາວບ້ານກໍເລ່ີມລົງມືເຮັດຄົກຕຳເຂ້ົາ. ພວກຜູ້ຊາຍຊ່ວຍ
ແມ່ຍິງຕັດຕົ້ນໄມ້, ຖາກແມ່ຄົກ, ສາກແລະສ້າງໂຮງເຮືອນສໍາລັບຕິດຕັ້ງຄົກ. 
ພວກຜູ້ຊາຍເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຈົນສໍາເລັດ ທັງໝົດ 5 ເຄື່ອງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄອບ
ຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນແຮງງານ ເພື່ອເປັນການທົດລອງ. ຖ້າໄດ້ຮັບຜົນດີ

ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຂະຫຍາຍອອກໃຫ້ໄດ້
ໃຊ້ນໍາກັນໝົດທຸກຄອບຄົວ. ພວກ
ແມ່ຍິງດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ຜູ້ຊາຍມາຊ່ວຍ 
ເຖິງວ່າການຕໍາເຂົ ້າແມ່ນວຽກຂອງ
ແມ່ຍິງກໍຕາມ. ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມ

ໃຈກັນເຮັດຄົກແຮງນໍ້າຄັ້ງນີ້ ສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນຂອງຄົນໃນບ້ານ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຊຶ່ງເປັນນະ
ໂຍບາຍທີ່ລັດຖະບານລາວແລະປະເທດຕ່າງໆ ກໍາລັງຜັກດັນໃຫ້ການສົ່ງເສີມ
ຢູ່ໃນຂະນະນີ້.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດແລ້ວ ຊາວບ້ານໄດ້ທົດລອງນຳໃຊ້ຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າ
ເຫັນວ່າມັນໃຊ້ໄດ້ດີແທ້ໆ. ພວກແມ່ຍິງຕ່າງກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນລົ້ນພົ້ນ.
ມັນເໝືອນກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ ້າໄດ້ເອົາກ້ອນຫີນໃຫຍ່ອອກຈາກບ່າຂອງ

ແຕ່ກີ້ເຂົາເຈົ້າຕໍາເຂົ້າ
ໜຶ່ງຄົກໃຊ້ເວລາຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ 

ຫຼື 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ປັດຈຸ
ບັນໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດຊາວນາທີຊໍ້າ.
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ພວກຕົນ. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າມີເວລາພັກຜ່ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ກີ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຕື່ນມາ
ຕໍາເຂົ້າແຕ່ເຊົ້າໆ ຫຼືຫຼັງຈາກກັບມາແຕ່ໄຮ່ແຕ່ສວນ ອິດເມື່ອຍອ່ອນລ້າ ແຕ່ກໍ
ຍັງມາງົມມືດຕຳເຂົ້າຢູ່ ໜຶ່ງຄົກໃຊ້ເວລາຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ຫຼື 2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່
ມື້. ປັດຈຸບັນໃຊ້ເວລາບໍ່ຮອດຊາວນາທີຊໍ້າ ພຽງແຕ່ເອົາເຂົ້າໄປໃສ່ຄົກປະໄວ້ 
ແລ້ວໄປເຮັດວຽກອື່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມາຝັດເອົາແກບແຍກອອກຈາກເມັດເຂົ້າ
ຂາວ. ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຄົກຮ່ວມກັນ 3 ຄອບຄົວຕໍ່ເຄື່ອງໜຶ່ງ ແລະຮັບຜິດຊອບເອງ
ໃນການປົກປັກຮັກສາແລະສ້ອມແປງເວລາເປ່ເພ.

ຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກກຸ່ມແມ່ຍິງ 15 ຄອບຄົວ ທີ່ໃຊ້ຄົກຕຳເຂົ້າໄດ້ເລົ່າຜົນການ
ນຳໃຊ້ຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໃນບ້ານຟັງ ຜູ້ໃດກໍມີຄວາມສົນໃຈແລະມີ
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກມີຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າເປັນຂອງຕົນເອງ.

ຫົກເດືອນຕໍ່ມາ ວັນນີກັບໄປບ້ານດາກເດັ່ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ເພື່ອຕິດຕາມປະ
ເມີນຜົນໄດ້ຮັບຂອງກິດຈະກຳການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຂອງແມ່ຍິງ ແລະວາງ
ແຜນກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າ. ວັນນີຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ
ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາເລັດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ
ຂອງແມ່ຍິງຢູ່ໃນບ້ານ. ແຕ່ທີ່ແປກໃຈໄປກວ່ານັ້ນ ຄືຈໍານວນຄົົກຕໍາເຂົ້າໄດ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5 ເຄື່ອງທີ່ໂຄງການສົ່ງເສີມມາເປັນ 20 ເຄື່ອງ ແລະທຸກຄອບ
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ຄົວໃນບ້ານໄດ້ໃຊ້ຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າແລ້ວ. ວັນນີຄິດໃນໃຈວ່ານີ້ແມ່ນຜົນມາ
ຈາກການສົ່ງເສີມຂອງໂຄງການ ແລະການຮ່ວມມືຂອງຊາວບ້ານ ທັງເປັນ
ການສົ່ງເສີມພູມປັນຍາໃນທ້ອງຖິ່ນນໍາອີກ.

ກຸ່ມແມ່ຍິງເວົ້າວ່າຈະນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ. ຊາວບ້ານສະແດງເຈດ
ຈໍານົງຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາເຂດຕົ້ນນໍ້າ ບ່ອນທີ່ນໍ້າຫ້ວຍສາຍນີ້ໄຫຼ
ອອກມາ ບໍ່ໃຫ້ຊາວບ້ານຂອງຕົນເອງແລະຊາວບ້ານອື່ນເຂົ້າມາລັກຕັດໄມ້.
ແຫຼ່ງນໍ້ານີ້ຄືພະລັງນໍ້າແລະພະລັງຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າເຂດ
ຍອດຫ້ວຍຖືກກໍານົດເອົາເປັນເຂດສໍາປະທານຂອງໂຄງການຂຸດຄົນ້ບໍແ່ຮ່ກໍ
ດີ ເປັນບ່ອນປູກໄມ້ວິກ ຫຼືປູກຢາງພາລາກໍດີ ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍນໍ້ານີ້ເຫືອດ
ແຫ້ງ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະເຫັນພຽງແຕ່ຮ່ອງຮອຍທີ່ເປັນຄອງ
ນໍ້າ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນໍ້າເຄີຍຫຼັ່ງໄຫຼຊວ໊າດໆ ແລະຜູ້ຄົນກໍຄົງບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຄົກຕໍາ
ເຂົ້າແຮງນໍ້າອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ຍິ່ງຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ຍິງຢູ່ໃນບ້ານນີ້ກໍຈະກັບ
ຄືນໄປສູ່ວັງວົນເກົ່າອີກຕື່ມ ຄືບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກແຮງງານໜັກຢູ່ໃນ
ຄອບຄົວໄດ້ອີກເລີຍ.

ໃນທີ່ສຸດບ້ານດາກເດັ່ນໄດ້ເປັນຈຸດແລກປຽ່ນ ແລະຮຽນຮູ້ໃນການເຮັດຄົກ
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ຕໍາເຂົາ້ແຮງນໍາ້ຂອງບ້ານອືນ່ໆທີສົ່ນໃຈມາ
ສຶກສາ. ຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າແມ່ນພູມປັນຍາ

ແລະຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຊົນເຜົ່າອື່ນໆທີ່ຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໄດ້ ເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍ 
ແທນທີ່ຈະເອົາເງິນໄປຊື້ນໍ້າມັນມາໃສ່ຈັກສີເຂົ້າ. ຄົກຕຳເຂົ້າແຮງນໍ້າຊ່ວຍແບ່ງ
ເບົາວຽກໜັກຂອງແມ່ຍິງທຸກຊົນເຜົ່າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ສົມຄວນທີ່ໂຄງການພັດ
ທະນາຕ່າງໆຈະເອົາໄປນຳໃຊ້ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂແຫຼ່ງນໍ້າສະດວກ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍເຜົ່າຍັງຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີການຕຳເຂົ້າອັນດີງາມນີ້
ໄວ້ຢູ່ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າການກິນເຂົ້າທີ່ຕໍາດ້ວຍຄົກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງ
ຄົນເຮົາຍືນຍາວ ເພາະວ່າເປັນເຂົ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງທາງໂພສະນາການ ອຸດົມ
ດ້ວຍວິຕາມິນ ເບ 1 ຊຶ່ງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມາແລ້ວ. ການກິນເຂົ້າຕຳ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາບໍ່ເປັນພະຍາດປວດໝຶນຕາມຮ່າງກາຍ ແລະແຄ່ງບວມຂາ
ບວມ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການຄໍ້າປະກັນ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ເມືອງດາກ
ຈຶ້ງ, ແຂວງເຊກອງ)

ຖ້າຫາກວ່າເຂດຍອດຫ້ວຍຖືກ
ກໍານົດເອົາເປັນເຂດສໍາປະທານ 

ເປັນບ່ອນປູກໄມ້ວິກຫຼືປູກຢາງພາລາ
ກໍດີ ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍນໍ້ານີ້ເຫືອດແຫ້ງ. 

ຍິ່ງຮ້າຍໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ຍິງຢູ່ໃນບ້ານນີ້ກໍ 
ບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກແຮງງານໜັກ

ຢູ່ໃນຄອບຄົວໄດ້ອີກເລີຍ.
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ທ. ສຸພາລັກ ແກ້ວມະນີກອນ

ຂ້ອຍມີຄວາມພູມໃຈ ແລະດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດໃນຜືນແຜ່ນດິນ
ລ້ານຊ້າງ ຊຶ ່ງປັດຈຸບັນເອີ ້ນວ່າ ສປປ ລາວ. ປະຊາຊົນລາວມີມູນເຊື ້ອ
ອັນດີງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະແຜ່ນດິນຕອນນີ້ກໍອຸດົມສົມບູນໄປ
ດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍເຜົ່າ. ສິ່ງທີ່ເຫັນປະຈັກຕາໄດ້ນັ້ນຄືຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ບໍ່ວ່າຈະໄປທາງໃດ ຈະເຫັນຄວາມສວຍງາມຂອງພືດພັນໄມ້ນາໆຊະນິດ ຊຶ່ງ
ປຽບດັ່ງສາຍໝອກສີຂຽວທີ່ສວຍງາມສຸດຫູສຸດຕາ. ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ຂ້ອຍແລ້ວ ປ່າໄມ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ ມັນປຽບເໝືອນເລືອດເນື້ອຂອງ
ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໂລກໜ່ວຍນີ້. ປ່າໄມ້ເປັນທັງບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໃຫ້ທັງອາ
ຫານ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະຢາປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. ສະນັ້ນຂ້ອຍຄິດວ່າ
ປ່າໄມ້ມີບົດບາດສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດຸນຂອງ
ທຳມະຊາດ ກໍຄືລະບົບນິເວດຢູ່ໂລກເຮົາ.

ຢູ່ທີ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ມີບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງຊຶ່ງຕ້ັງຢູ່ຫ່າງຈາກ
ເທດສະບານເມືອງປະມານ 9 ກິໂລແມັດ. ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາບ້ານມີສະພາບ
ບໍ່ດີ ບາງບ່ອນເປັນເຫວຊັນ ບາງບ່ອນເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນຫີນ
ນ້ອຍໃຫຍ່. ພໍຮອດເດືອນ 6 ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນລະດູຝົນ ຖະໜົນເສັ້ນນີ້ຖືກຕັດ
ຂາດ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຮືອທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ລຳດຽວເປັນພາຫະນະໃນ
ການໄປມາຫາສູ່ກັບຕົວເມືອງແລະບ້ານໃກ້ຄຽງ. ບ້ານນີ້ຊື່ວ່າ “ບ້ານໜອງ
ປີງ”. ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າລາວເທິງ ທີ່ນັບຖືສາດ

ສະໜາຜີ. ໃນເມື ່ອກ່ອນຊາວ
ບ້ານມີອາຊີບເຮັດໄຮ່ ແລະດຳ
ລົງຊີວິດຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ. 
ນອກຈາກເຮັດໄຮ່ແລ້ວ ພວກ

ປ່າໄມ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ 
ມັນປຽບເໝືອນເລືອດເນື້ອຂອງ

ສິ່ງມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໂລກໜ່ວຍນີ້.
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ເຂົາເຈົາ້ຍັງເຂົ ້າປ່າເພືອ່ຫາເຄືອ່ງປ່າ
ຂອງດົງມາກິນເປັນອາຫານ ບາງຄົນກໍ
ໄດ້ຜັກປ່າ ບາງຄົນກໍໄດ້ໜໍ່ໄມ້ ແຕ່ຖ້າ
ຜູ້ໃດເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນປ່າທີ່ໄກແດ່
ກໍຈະໄດ້ສັດປ່າເ ປັນລາງວັນຕອບ
ແທນ. ນີ້ແມ່ນວິຖີການດຳລົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງແຕ່ລະ
ວັນຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສທຳມະຊາດ.

ເວລາຜ່ານໄປ ການພັດທະນາໄດ້ນຳເອົາຄວາມສີວິໄລເຂົ້າມາສູ່ບ້ານ
ໜອງປີງ ເຮັດໃຫ້ແນວຄິດຂອງປະຊາຊົນປ່ຽນແປງໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້
ສິ່ງໃໝ່ໆ ຢາກມີຊີວິດທີ່ສະດວກສະບາຍ. ໃນທີ່ສຸດຊາວບ້ານກໍພາກັນຕັດໄມ້
ແບບຊະຊາຍ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າຂາຍໃຫ້ນາຍທຶນຕ່າງປະເທດ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທໍາລາຍປ່າ ຊຶ່ງແມ່ນແຫຼ່ງອາຫານທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຄໍ້າຈຸນຊີວິດ
ຂອງທຸກຄົນໃນບ້ານ.

ສະພາບບ້ານຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ທີ່ຕຶບໜາ ແຕ່
ມາປັດຈຸບັນນີ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສູງສະຫງ່າພາຍໃນບໍລິເວນບ້ານ ແມ່ນແຕ່ກິ່ງງ່າ

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຜູ້
ທໍາລາຍປ່າ ຊຶ່ງແມ່ນແຫຼ່ງ

ອາຫານທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຄໍ້າຈຸນ
ຊີວິດຂອງທຸກຄົນໃນບ້ານ.
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ກໍຍັງຫາຍາກເຕັມທີແລ້ວ. ການຫາຢູ່ຫາກິນຂອງຊາວບ້ານມີຄວາມຍາກລຳ
ບາກກວ່າເກົ່າ. ອາຫານການກິນທີ່ເຄີຍຫາໄດ້ຢູ່ອ້ອມແອ້ມບ້ານ ດຽວນີ້ຕ້ອງ 
ໄດ້ອອກໄປຫາຢູ່ໄກແສນໄກ ບາງຄົນໄປໝົດມື້ກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງກັບມາເລີຍ.

ຕໍ່ມາຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍນຳການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ ລັດຖະບານຈຶ່ງເຫັນຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ມີການອະນຸລັກຮັກສາແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໂຄງການໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ຊື່ວ່າ “ໂຄງການສົ່ງ
ເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ” 
ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ຂໍ້ມູນແນະນຳພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນການອະ
ນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ເກີດປະ
ໂຫຍດສູງສຸດ.

ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງຂ້ອຍໄດ້ຈັບໜັງສືພິມສະບັບໜຶ່ງຂຶ້ນມາອ່ານ. ຢູ່ໜ້າທີສອງຂ້ອຍ
ສັງເກດເຫັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ຂ້ອຍ ເນື້ອໃນໂຄສະນາ
ບອກວ່າຕ້ອງການອາສາສະໝັກທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການໂຄສະນາສິ່ງ
ແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຂ້ອຍສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ
ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເວລາຜ່ານໄປ 2 ວັນ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບໂທລະ
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ສັບຈາກໂຄງການທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້າບອກໃຫ້ຂ້ອຍໄປສໍາ 
ພາດ. ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຈົນບໍ່ຮູ້ຊິກຽມໂຕແນວໃດ.

ເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາອາກາດສົດໃສ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນສຽງໄກ່ຂັນຢູ່ຫຼັງບ້ານ ປຸກໃຫ ້
ຂ້ອຍຕື່ນຈາກບ່ອນນອນ. ຂ້ອຍຟ້າວອາບນໍ້າແຕ່ງໂຕ ແລ້ວອອກຈາກບ້ານ 
ເພື່ອໄປສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ຫຼັງຈາກການສໍາພາດຜ່ານໄປ 30 ນາທີ 
ຂ້ອຍໄດ້ຖືກຮັບເຂົ້າເຮັດກິດຈະກຳຮ່ວມກັບໄວໜຸ່ມອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນ. ຂ້ອຍດ ີ
ໃຈຫຼາຍຈົນເວົ້າບໍ່ອອກ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບໃນຄືນມື້ນັ້ນ.

ຂ້ອຍໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ການໂຄສະນາ, ການສະແດງລະຄອນ, ຫຼິ້ນ 
ເກມແລະຮ້ອງເພງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ແປກໃໝ່. ທັງໝົດນີ ້
ລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຂ້ອຍໃນການເຮັດວຽກໂຄສະນາ 
ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ວັນທີ 3 ທັນວາ 2013 ເປັນມື້ທຳອິດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ອອກເດີນທາງທີ່ຍາວ 
ໄກໃນນາມຂອງພະນັກງານໂຄງການໂຄສະນາສິ່ງແວດລ້ອມ. ພວກເຮົາມີນໍາ 
ກັນທັງໝົດ 12 ຄົນ. ການເດີນທາງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ມີການຮ້ອງ 
ລຳທຳເພງສະຫຼັບກັບການເລົ່າປະສົບການຜ່ານມາຂອງແຕ່ລະຄົນ. ການເດີນ 
ທາງໃຊ້ເວລາເກືອບ 10 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຍິນຄຳວ່າເມື່ອຍຈາກປາກໃຜ 
ເລີຍ. ສອງຂ້າງທາງທີ່ລົດແລ່ນຜ່ານ ເຕັມໄປດ້ວຍທິວທັດທຳມະຊາດອັນສວຍ 
ສົດງົດງາມ ເຮັດໃຫ້ທີມງານທຸກຄົນລືມຄວາມອິດເມື່ອຍໄປເລີຍ.

ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍເດີນທາງມາຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ເມື່ອຮອດເວ 
ລາ 8 ໂມງແລງ ທຸກຄົນໄດ້ອາບນໍ້າແລະກິນເຂົ້າ. ອ້າຍສົມໃຈຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດ 
ຊອບໂຄງການ ບອກໃຫ້ພວກເຮົາມາລວມກັນຢູ່ກາງເດີ່ນ ເພື່ອແຈ້ງກ່ຽວກັບ 
ການເດີນທາງໄປບ້ານໜອງປີງ ແລະແຜນກິດຈະກຳໃນມື້ອື່ນ. ອ້າຍສົມໃຈເວົ້າ 
ວ່າ “ມື້ອື່ນພວກເຮົາຕ້ອງເດີນທາງແຕ່ເຊົ້າດ້ວຍລົດໄຖ ເພາະເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປ 
ຫາບ້ານຍາກຫຼາຍ!” ທີມງານແຕ່ລະຄົນມີສີໜ້າກັງວົນໃຈ ລວມທັງຂ້ອຍນໍາ.  
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ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍສໍາລັບໄວໜຸ່ມຈາກເມືອງໃຫຍ່ ທີ່ຕ້ອງມາປະສົບພົບ 
ພໍ້ຄວາມຍາກລຳບາກຄືແນວນີ້.

ຮຸ່ງອາລຸນວັນໃໝ່ ສຽງລົດໄຖດັງ ຕ໋ອກ! ຕ໋ອກ! ຢູ່ກາງເດີ່ນ. ທີມງານໝົດ 
ທຸກຄົນມ້ຽນເຄື່ອງຂອງອອກຈາກບ່ອນພັກ ແລ້ວເອົາເຄື່ອງແລະອຸປະກອນ 
ຕ່າງໆໄປໃສ່ລົດໄຖ ພ້ອມທັງເວົ້າຢອກລໍ້ຫົວມ່ວນກັນຢ່າງຟົດຟື້ນ.

ເມືອ່ເດີນທາງມາໄດ້ໄລຍະໜຶງ່ຫົນທາງທີກ່ວ້າງໃຫຍ່ແລະຊືລ່ຽບນັນ້ກໍ 
ປ່ຽນເປັນຫຼຸບເປັນໂນນ. ທາງດິນແດງເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອນຫີນນ້ອຍໃຫຍ່ສະຫຼັບ 
ກັນໄປ ສີໜ້າທຸກຄົນເລີ່ມປ່ຽນໄປ ສຽງໂອ້ລົມ ຢອກລໍ້ກັນເລີ່ມຄ່ອຍໆມິດລົງ.  
ຜູ້ໃດກໍຕັ້ງສະຕິຈົດຈໍ່ກັບເສັ້ນທາງຂ້າງໜ້າ. ເຖິງວ່າການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ມີຄວາມ 
ຍາກລຳບາກຫຼາຍ ແຕ່ຂ້ອຍຄິດເຫັນຄຳຄົມປະໂຫຍກໜ່ຶງທ່ີວ່າ “ຖ້າເຮົາບ່ໍອອກ 
ຈາກບ້ານ ບໍ່ເຫັນດ່ານແດນໄກ”. ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຫັນຢູ່ຂ້າງໜ້ານັ້ນແມ່ນຄວາມອັນ 
ຕະລາຍ ແຕ່ແຝງໄປດ້ວຍທິວທັດພູຜາອັນສວຍສົດງົດງາມ ແລະປ່າໄມ້ທີ່ຂຽວ 
ສຸດຫູສຸດຕາ ທີ່ທຳມະຊາດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ມະນຸດໄດ້ເຊີຍຊົມ.

ເມື່ອເດີນທາງມາຮອດບ້ານໜອງປີງແລ້ວ ພາບທີ່ຂ້ອຍເຫັນນັ້ນເປັນພາບ 
ທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກໃນຊີວິດ ນັ້ນກໍຄືພາບຂອງພວກແມ່ຍິງຈຳນວນໜຶ່ງກໍາລັງນັ່ງ 
ລົມກັນຢ່າງສະໜຸກສະໜານ. ຂ້ອຍເຫັນເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຄົນໜ່ຶງຕຳເຂ້ົາຢູ່ກ້ອງ 
ຕະລ່າງດ້ວຍຄວາມຊຳນິຊຳນານ ມັນຊ່າງເປັນພາບທີ່ໜ້າແປກໃໝ່ ຊຶ່ງບໍ່ສາ 
ມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່.

ຫຼັງຈາກທີ່ທຸກຄົນມ້ຽນເຄື່ອງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ນາຍບ້ານແລະນາຍຄູກໍມາ 
ກ່າວຄຳຕ້ອນຮັບພວກເຮົາຢ່າງອົບອຸ່ນ. ຕໍ່ມາອ້າຍສົມໃຈກໍບອກໃຫ້ພວກເຮົາ 
ເລີ່ມປະຕິບັດກິດຈະກຳຢູ່ໂຮງຮຽນທັນທີ.

ກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາຈະແບ່ງອອກເປັນສາມຕອນ ຄືຕອນເຊົ້າຈະປະ 
ຕິບັດກິດຈະກຳກັບນ້ອງໆນັກຮຽນ, ຕອນບ່າຍຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດ 
ລ້ອມແກ່ຊຸມຊົນ ແລະພາກຄໍ່າແມ່ນການໂຄສະນາພ້ອມກັບໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໝົດທັງບ້ານ.
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ທີມຜູ້ຊາຍພາກັນກຽມອຸປະກອນ ສ່ວນທີມແມ່ຍິງພາກັນເຕົ້າໂຮມເດັກ
ນ້ອຍໝົດບ້ານໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກິດຈະກຳດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນມ່ວນ
ຊື່ນ ມີການຫຼິ້ນເກມ, ຮ້ອງເພງ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຕົ້ນໄມ້ ແລະນາຍຄູໃຫ້ນ້ອງໆມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນກິດຈະກຳໂຮງ
ຮຽນດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້ແລະດອກໄມ້ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍມີສັນຍາຮ່ວມ
ກັນວ່າພວກເຮົາຈະກັບມາຕິດຕາມກິດຈະກໍານີ້ອີກໜຶ່ງເດືອນຂ້າງໜ້າ. ມັນ
ຊ່າງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າພູມໃຈອີຫຼີ ນາຍຄູແລະນັກຮຽນຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ ຊ່ວຍ
ກັນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ພາຍຫຼັງກິດຈະກຳສິ້ນສຸດລົງ 
ນາຍຄູກໍໄດ້ເຊີນພວກເຮົາໄປກິນເຂົ້າຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງເປັນວັດທະນາທຳ
ໃນການຕ້ອນຮັບແຂກທີ່ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມບ້ານ.

ຕົກຕອນບ່າຍອາກາດເລີ່ມຮ້ອນອົບເອົ້າ ບາງຄົນແກ້ເສື້ອອອກ. ສຽງ
ແກ໋ງ! ແກ໋ງ! ດັງຂຶ້ນ 5-6 ເທື່ອ ເປັນສັນຍານຂອງນາຍບ້ານ ເພື່ອເອີ້ນລູກ
ບ້ານມາລວມກັນຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ. ບໍ່ຮອດ 10 ນາທີ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, 
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ແນວໂຮມ, ແມ່ຍິງແລະປະຊາຊົນກໍມານັ່ງຢູ່ຈົນເຕັມຫ້ອງການທີ່ແອ້ມດ້ວຍຝາ
ໄມ້ເກົ່າໆ ມຸງດ້ວຍສັງກະສີເຂົ້າໝ້ຽງ. ສຽງໂອ້ລົມກັນຟົດສະນັ່ນ ເໝືອນດັ່ງພີ່
ນ້ອງບໍ່ໄດ້ພົບໜ້າພໍ້ຕາກັນເປັນເວລາດົນນານ. ຂ້ອຍສັງເກດສີໜ້າປະຊາຊົນ 
ເໝືອນກັບວ່າທຸກຄົນມີຄວາມສົງໄສວ່າພວກເຮົາມາເຮັດຫຍັງຢູ່ບ້ານຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ?

ຕໍ່ມານາງມະນີຈັນທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳໃນພາກບ່າຍ ກໍໄດ້ກ່າວ
ທັກທາຍສະບາຍດີ ແລະກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ທີມງານພວກເຮົາມາໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້. ບາງຄົນເຂົ້າໃຈພາສາລາວ ແຕ່ບາງຄົນກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ສະນັ້ນ
ທີມງານພວກເຮົາກໍເລີຍໃຫ້ນາຍບ້ານຊ່ວຍອະທິບາຍບາງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃຫ້
ແກ່ລູກບ້ານຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນ.

ນາງມະນີຈັນບອກຊາວບ້ານວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນບ້ານ ມີການ
ປ່ຽນແປງຫຼາຍຄືປ່າໄມ້ມີໜ້ອຍລົງ. ລາວພາປະຊາຊົນວິເຄາະໃຫ້ເຫັນຄວາມ
ເຊື່ອມໂຍງຂອງບັນຫາ ຖ້າວ່າປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ຈະເກີດບັນຫາຫຍັງຕາມມາ? ປະ
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ຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ນັ່ງຢູ່ໃກ້ປະຕູທາງອອກ ຕອບວ່າ “ຖ້າຫາກປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ສັດປ່າ
ກໍຫຼຸດລົງລະບໍ້...ນາງ!” ລາວຕອບພ້ອມທັງຫົວຂຶ້ນ.

“ນອກຈາກສັດປ່າແລ້ວ ມີຫຍັງອີກບໍ?” ນາງມະນີຈັນຖາມອີກ. ແມ່ຍິງຜູ້
ໜຶ່ງຕອບແບບເຂີນອາຍວ່າ “ນ້ໍາຢູ່ບ້ານກະເລີ່ມບົກແຫ້ງ ຕອນມີຕົ້ນໄມ້ ນໍ້າມີ
ຫຼາຍ”. ນາງມະນີຈັນອະທິບາຍຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງບັນຫາຢ່າງລະອຽດໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫຼາຍເຂົ້າໃຈແລະຮັບຮູ້ບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນນາງມະນີຈັນກໍເລີຍສະເໜີວ່າ ບ້ານຄວນມີແຜນການເຮັດກິດ
ຈະກຳແບບມີສ່ວນຮ່ວມໝົດທັງບ້ານ ເພ່ືອພ້ອມກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ນາຍບ້ານ
ສະເໜີໃຫ້ມີການປູກຕ້ົນໄມ້ທົດແທນ ທຸກຄົນກໍເຫັນດີ. ແຕ່ມີແນວໂຮມຄົນໜ່ຶງ
ສະເໜີຂຶ້ນວ່າ “ປູກຕົ້ນໄມ້ມັນຊິບໍ່ດົນບໍ? ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຮັກສາສິ່ງທີ່ເຮົາມີຢູ່
ແລ້ວໃຫ້ມັນຢູ່ໄດ້ດົນນານ? ປ່າຢູ່ທ້າຍບ້ານຫັ້ນເດ້ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ສະຫງວນໄວ້
ໃຫ້ລູກຫຼານ ຊິບໍ່ດີບໍ?” ຄໍາເວົ້າຂອງລຸງຄົນນີ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຄິດ ໃນທີ່ສຸດກໍ
ເລີຍມີການສົນທະນາກັນເກີດຂຶ້ນ. ຄາວໜຶ່ງນາຍບ້ານກໍສະຫຼຸບຕົກລົງເອົາປ່າ
ຢູ່ທ້າຍບ້ານເປັນປ່າສະຫງວນຂອງບ້ານ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ທຸກຊະນິດ 
ຖ້າຜູ້ໃດຝ່າຝືນຈະຖືກປັບໄໝ ແລະບອກໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍ
ກັນ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈແລະພູມໃຈ ທີ່ຊາວບ້ານເປັນເຈົ້າການໃນການປົກປັກ
ຮັກສາປ່າໄມ້ທີ່ເປັນແຫຼ່ງທໍາມາຫາກິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ເມື່ອຕາເວັນລັບຂອບຟ້າ ຄວາມ
ມືດຄ່ອຍໆເຂົ ້າມາແທນທີ ່ແສງສະ
ຫວ່າງໃນຕອນກາງເວັນ. ທີມງານໝົດ
ທຸກຄົນຊ່ວຍກັນກາງຜ້າສີຂາວຜືນໃຫຍ່
ຢູ່ກາງບ້ານ. ພວກເດັກນ້ອຍບາງຄົນ
ແລ່ນຫຼິ້ນຢອກລໍ້ກັນ ບາງຄົນເອົາຜ້າ
ຫົ ່ມມາຕູ້ມເພື ່ອປ້ອງກັນຄວາມໜາວ

“ປູກຕົ້ນໄມ້ມັນຊິບໍ່ດົນບໍ? ເປັນ
ຫຍັງຄືບໍ່ຮັກສາສິ່ງທີ່ເຮົາມີຢູ່
ແລ້ວໃຫ້ມັນຢູ່ໄດ້ດົນນານ? 

ປ່າຢູ່ທ້າຍບ້ານຫັ້ນເດ້ 
ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້

ລູກຫຼານ ຊິບໍ່ດີບໍ?”
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ເຢັນໃນຕອນກາງຄືນ. ປະຊາຊົນພາກັນ
ນັ່ງຈຸ້ມກັນຝີງໄຟຢູ່ກາງເດີ່ນ ເພື່ອລໍຖ້າ
ການສາຍຮູບເງົາຈາກໂຄງການ. ເບິ່ງຄື
ວ່າຊາວບ້ານທຸກຄົນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະໃຈ

ຈົດໃຈຈໍ່ກັບການສາຍຮູບເງົາຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອການສາຍຮູບເງົາສາລະຄະ
ດີເລື່ອງ “ປ່າຄືຊິວິດ” ເລີ່ມຂຶ້ນ ສຽງວົນແຊວຕ່າງໆກໍມິດງຽບທັນທີ. ຂ້ອຍສັງ
ເກດເຫັນປະຊາຊົນມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເບິ່ງຮູບເງົາເລື່ອງນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຄົງຈະຄິດເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອາໄສ ແລະຜົນ
ກະທົບທີ່ຈະຕາມມາ ຖ້າຫາກສູນເສຍປ່າໄມ້ໄປ.

ເວລາຜ່ານໄປ ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດກິດຈະກຳຄັ້ງທຳອິດໄດ້ເກືອບໜຶ່ງ
ເດືອນ. ພວກເຮົາມີໂອກາດລົງໄປເຮັດວຽກກັບປະຊາຊົນບ້ານໜອງປີງເປັນ
ຄັ້ງທີສອງ. ພວກເຮົາແປກໃຈທີ່ສະພາບການຢູ່ໃນບ້ານປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່
ດີ. ປະຊາຊົນເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວ ປຸ້ມລຸມສາມັກຄີກັນສ້າງປ່າສະຫງວນຊຸມ
ຊົນຂຶ້ນ ໂດຍແບ່ງເນື້ອທີ່ຂອງປ່າຕາມນະໂຍບາຍມອບດິນມອບປ່າທີ່ລັດຖະ
ບານໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້.

ປະຊາຊົນເປັນນໍ້າໜຶ່ງໃຈດຽວ
ປຸ້ມລຸມສາມັກຄີກັນ

ສ້າງປ່າສະຫງວນຊຸມຊົນຂຶ້ນ.
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ປະຊາຊົນເຜົ່າລາວເທິງບ້ານໜອງປີງ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ຖ້າເຂົາ 
ເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຮັບຮູ້ບັນຫາ ແລະມີສິດອໍານາດໃນການຕັດສິນບັນຫາ 
ດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ໃຫ້ດໍາລົງຄົງຢູ່ຕະ 
ຫຼອດໄປຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການປ່ຽນ 
ແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຢູ່ບ້ານໜອງປີງ, ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ)
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ນ. ຄໍາປີງ ກິແກ້ວ

ປັດຈຸບັນຄວາມຄິດຢາກປູກພືດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ເປັນເສດຖະກິດໃນ
ຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ການປູກພືດເພື່ອກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ລັດຖະ
ບານມີນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນມາ ຊາວກະສິ
ກອນລາວພະຍາຍາມຜະລິດຜົນທາງດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ ່ຈະ
ຫຼາຍໄດ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດ ເປັນຊ່ອງທາງຫາລາຍໄດ້ ເພື່ອຍົກ
ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທາງ
ດ້ານການປູກຝັງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຫຼົງເຊື່ອການໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ 
ຊາວກະສິກອນຈໍານວນໜຶ່ງຈຶ່ງພາກັນໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າກັນຢ່າງ
ແຜ່ຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າການເຮັດແບບນັ້ນຈະເກີດຜົນກະທົບຕາມມາຕໍ່ສະພາບ
ແວດລ້ອມ ສັດລ້້ຽງແລະຊີວິດຄົນເຮົາ.

ທ້າວ ສົມອາດ ຊາວໜຸ່ມໄວຊາວຫ້າປີ ໄດ້ເຫັນປາກົດການນ້ີດ້ວຍຈິດໃຈ
ຫົດຫູ່. ສົມອາດໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫານີ້ກັບນາງບົວຈັນ ຍິງສາວໄວຊາວສອງ
ປີ. ທັງສອງເປັນເພື່ອນກັນ ແລະເປັນຊົນເຜົ່າລະເວນຢູ່ບ້ານເມີ້ງ, ເມືອງບາ
ຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ບ້ານເມີ້ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ພູກິ່ວ ໄກຈາກເສັ້ນທາງໃຫຍ່ປະມານສາມກິໂລແມັດ.
ບ້ານນີ້ມີປະຊາຊົນເຜົ່າລະເວນປະມານ 145 ຄອບຄົວ ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍ
ການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກພືດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວເຂົາເຈົ້ານິ

ຍົມປູກພືດຊະນິດດຽວ ເຊັ່ນ: 
ຖົ ່ວດິນຫຼ ືມັນ. ສະນັ ້ນ ຈຶ ່ງ
ເຮັດໃຫ້ພືດຜົນດັ ່ງກ່າວລົ ້ນ
ຕະຫຼາດ ແລະມີລາຄາຕົກຕໍ່າ 
ຈົນຊາວບ້ານປະສົບບັນຫາ 
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ ຫາລາຍໄດ້.

ຊາວກະສິກອນຈໍານວນໜຶ່ງພາກັນໃຊ້
ປຸຍເຄມີ ແລະຢາຂ້າຫຍ້າກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ 

ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າການເຮັດແບບນັ້ນຈະເກີດ
ຜົນກະທົບຕາມມາຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ 

ສັດລ້້ຽງແລະຊີວິດຄົນເຮົາ.
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ຄະນະບໍລິຫານໂຮງຮຽນສາຍ
ໃຍເຫັນຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງ
ວ່າສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ນີ້ຈະເສື່ອມໂຊມ ແລະອັນຕະລາຍ
ຮ້າຍແຮງຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຂອງ
ຊາວບ້ານແລະສັດລ້ຽງ ຈຶ່ງຊັກຊວນ
ອາສາສະໝັກຈາກບ້ານຕ່າງໆ ຊຶ່ງ
ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກຊາວບ້ານມາຝຶກອົບຮົມການປູກພືດປະສົມປະ
ສານດ້ວຍການໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບ.

ສົມອາດກັບນາງບົວຈັນເປັນອາສາສະໝັກລຸ້ນທຳອິດທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກ
ອົບຮົມຢູ່ໂຮງຮຽນສາຍໃຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລ້ຽງສັດ, ປູກເຫັດ, ແປຮູູບຜະລິດຕະພັນ, ຫັດຖະກຳ, 
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກົດໝາຍທ່ີດິນ, ແລະການປູກພືດປະສົມປະສານກັບ
ການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ. ການຝຶກອົບຮົມມີທັງພາກທິດສະດີແລະພາກປະຕິ
ບັດຕົວຈິງຄຽງຄູ່ກັນໄປ ນອກຈາກນັ້ນໃນແຕ່ລະມື້ຍັງມີການສາທິດວິທີເຮັດ

ຝຸ່ນບົ່ມປະເພດຕ່າງໆນໍາອີກ.
ຄວາມຮູ ້ຕ່າງໆເຫຼ ົາ່ ນີ ້ສໍາລັບ

ຊາຍໜຸ່ມຍິງສາວເຜົ່າລະເວນ ຖືເປັນ
ເລື່ອງໃໝ່ ເພາະຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ ກໍບໍ່ໄດ້ຮຽນເລື່ອງພວກນີ້
ເລີຍ. ເມື່ອອອກໂຮງຮຽນມາຢູ່ບ້ານ 
ໄດ້ມີໂອກາດມາຮຽນ ຖືວ່າແມ່ນ
ໂຊກລາບອັນປະເສີດແລ້ວ ເພາະຈະ
ໄດ້ເອົາໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການທໍາມາ

ຊາຍໜຸ່ມຍິງສາວເຜົ່າລະເວນ 
ອອກໂຮງຮຽນມາຢູ່ບ້ານ

ໄດ້ມີໂອກາດມາຮຽນ 
ຖືວ່າແມ່ນໂຊກລາບອັນປະເສີດແລ້ວ 

ເພາະຈະໄດ້ເອົາໄປນໍາໃຊ້
ເຂົ້າໃນການທໍາມາຫາກິນ 

ເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວໃນອະນາຄົດ.
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ຫາກິນ ເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວໃນອະນາຄົດ. ສົມ
ອາດດີອົກດີໃຈແລະພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮູ້ອັນລໍ້າຄ່າຈາກໂຮງຮຽນສາຍໃຍ.

ເມື ່ອກັບຄືນໄປບ້ານ ທ້າວສົມອາດມີ
ຄວາມຄິດຢາກເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກ

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ. ລາວອະທິບາຍໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບຮູ້
ແລະເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປູກພືດປະສົມປະສານແລະໃສ່ຝຸ່ນຊີວະ
ພາບ. ລາວໄດ້ສົມທຽບຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫ່ວາງການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີກັບຝຸ່ນ
ຊີວະພາບ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງສານເຄມີທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້ 
ແລະຜູ້ບໍລິໂພກຜັກ. ກະສິກອນຜູ້ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນໃຫ້ດີ 
ຕີນມືກໍຈະມີອາການຄັນເປັນຕຸ່ມຈົນເປື່ອຍ ທັງສາຍຕາກໍມືດມົວ ຫາຍໃຈ
ຫອບ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຖ້າຊາວບ້ານຫຼືປະຊາຊົນທົ່ວໄປບໍລິໂພກຜັກທີ່ມີສານພິດ
ຕົກຄ້າງ ຈະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດໂລກມະເຮັງ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພືດຜັກຂຶ້ນງາມ ຊາວບ້ານຕ້ອງໃຊ້ທຶນຊື້ປຸ່ຍເຄມີເພີ່ມຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ ແຕ່ສໍາລັບຝຸ່ນຊີວະພາບ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເອົາຂີ້ງົວ, ຂີ້ຄວາຍ, ຂີ້
ເປັດ, ຂີ້ໄກ່, ເສດຜັກແລະໃບຫຍ້າຕ່າງໆ ທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍຕາມໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ
ມາເຮັດໄດ້. ຝຸ່ນຊີວະພາບມີຄຸນສົມບັດໃນການປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນມີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ດົນນານອີກດ້ວຍ.

ສົມອາດຂຽນແຜນເພື່ອສະເໜີໂຮງຮຽນສາຍໃຍ ໃຫ້ຊ່ວຍຕິດຕັ້ງໂປ້ມນໍ້າ 
ແລະສ້າງໂຮງເຮືອນເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບໃຫ້. ໃນເວລານັ້ນ ປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງ
ບາຈຽງຈະເລີນສຸກຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກກົງພັດນໍ້າເທື່ອ. ຕໍ່ມາທ່ານແຣມຊີແລະນາງ
ຄຳປິ່ນໄດ້ພິຈາລະນາແຜນການນີ້ຢ່າງຮອບຄອບ ແລະເຫັນວ່າ ສົມອາດມີ
ຄວາມຕັ້ງໃຈແນ່ວແນ່ ທີ່ຈະເຮັດບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ
ຕົວຢ່າງແກ່ຊາວບ້ານ. ເມື່ອສິ່ງທີ່ລາວເຮັດໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ ຊາວບ້ານຄົນ
ອື່ນໆກໍຈະເຮັດຕາມ.

ເມື່ອສິ່ງທີ່ລາວເຮັດ
ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ 
ຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆ

ກໍຈະເຮັດຕາມ.
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ໃນທີ່ສຸດສົມອາດກໍໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຮງຮຽນສາຍໃຍເປັນຈຳນວນສິບ 
ສາມລ້ານກີບ ເພື່ອໄປຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນສໍາລັບໂຮງເຮືອນເຮັດຝຸ່ນ 
ແລະເຈາະນໍ້າບາດານໃສ່ໂປ້ມນໍ້າ. ສົມອາດແລະນາງບົວຈັນລິເລີ່ມກິດຈະກໍາ 
ດ້ວຍຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊື່ນ. ທັງສອງແບ່ງໜ້າທີ່ກັນຮັບຜິດຊອບວຽກຢ່າງ 
ລະອຽດໃນແຕ່ລະວັນ. ສົມອາດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບປະສານງານກັບພະນັກ 
ງານໂຮງຮຽນສາຍໃຍ ແລະພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອມາເຈາະນໍ້າບາດານ.  
ນາງບົວຈັັນເປັນຜູ້ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະປຸກລະດົມ 
ຊາວບ້ານມາຊ່ວຍສ້າງໂຮງເຮືອນ.

ໃນມື້ຕໍ່ມາ ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນບ້ານຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ພາກັນມາຫຸ້ມເບິ່ງລົດຂອງ 
ບໍລິສັດເຈາະນໍ້າບາດານດ້ວຍຄວາມສົນອົກສົນໃຈ. ຊາວບ້ານຊ່ວຍກັນຂົນນໍ້າ 
ຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ເພື່ອກະກຽມໃຊ້ໃນການເຈາະນໍ້າບາດານ. ຕໍ່ມາບໍ່ດົນສຽງ 
ລົດເຈາະກໍດັງຂຶ້ນ ບື່ນ! ບື່ນ! ຈໍານວນຜູ້ຄົນຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາເບິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເລື້ອຍໆ ເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.

ມື້ທີສອງຊາວບ້ານແລະຊາວໝຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງເລີ່ມສ້າງໂຮງເຮືອນເພື່ອ 
ຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ. ເລີ່ມຕົ້ນທໍາອິດ ມີຊາວບ້ານແປດຄົນຈາກສີ່ຄອບຄົວທີ ່
ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນແຮງງານ ໂດຍມີພະນັກງານຈາກໂຮງຮຽນສາຍໃຍໃຫ ້
ຄຳແນະນຳ. ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ່ມເຮັດຫຼັງໜຶ່ງເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງກ່ອນ. ຕໍ່ໄປຊາວ 
ບ້ານຈະເປັນຜູ້ເຮັດໂຮງເຮືອນດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນທີ່ສຸດການເຮັດໂຮງເຮືອນຫຼັງ 
ທີໜຶ່ງກໍສໍາເລັດລຸລ່ວງດ້ວຍດີ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງສາມັກຄີ ທັງ 
ເປັນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະຄວາມສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນລະ 
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຢູ່ໃນບ້ານນີ້.

ຕໍ່ມາສົມອາດເລີ່ມນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນຂະໜາດ 50 X 50 ແມັດ ເພື່ອປູກ 
ກົກໝາກມີ້ແລະໝາກມ່ວງ ເປັນຮົ່ມເງົາໃຫ້ແກ່ຕົ້ນກາເຟ. ນອກຈາກນັ້ນລາວ 
ຍັງລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່, ແລະລ້ຽງໝູ ພ້ອມທັງປູກເຫັດນາງຟ້າ ແລະແບ່ງດິນ 
ສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອເຮັດສວນປູກຜັກ. ໃນສວນຂອງລາວນັ້ນ ມີພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດ.  
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ຄອບຄົວຂອງລາວບໍ່ເຊື່ອວ່າ ສິ່ງທີ່ສົມອາດກຳລັງເຮັດຢູ່ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບໝາກ
ຮັບຜົນ. ຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງພາກັນຊຸບຊິບວ່າ ລາວເສຍເວລາຊື່ໆ ໄປເຮັດ
ແນວອື່ນດີກວ່າ. ແຕ່ສົມອາດກໍບໍ່ທໍ້ຖອຍກໍາລັງໃຈ ລາວຕື່ນຂຶ້ນມາເຮັດວຽກ
ແຕ່ເດິກໆ ຖືເອົາສຽງໄກ່ຂັນເປັນໂມງປຸກທຸກໆເຊົ້າ.

ບາງຄັ້ງສົມອາດພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະມີສັດຕູູພືດແລະແມງໄມ້ເຂົ້າ
ມາທໍາລາຍພືດຜັກ. ແຕ່ລາວພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງບໍ່ລົດ
ລະ. ລາວເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອກໍາຈັດສັດຕູພືດ. ຄວາມພະຍາ
ຍາມຢູ່ບ່ອນໃດ ຄວາມສໍາເລັດຢູ່ບ່ອນຫັ້ນ. ໃນທີ່ສຸດບັນຫາທີ່ລາວພົບພໍ້ກໍ
ຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍດີ. ສົມອາດໄດ້ບັນທຶກຜົນສໍາເລັດຂອງຕົນໃສ່ໃນປຶ້ມບັນທຶກ
ໄວ້ ເພື່ອເອົາໄວ້ເປັນບົດຮຽນສໍາລັບຕົນເອງແລະຄົນອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.

ຕໍ່ມາບໍ່ດົນຊາວບ້ານກໍເລີ່ມຍອມຮັບສິ່ງທີ່ລາວເຮັດ ແລະສະມາຊິກຢູ່ໃນ
ຄອບຄົວກໍຊົມຊື່ນຍິນດີໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວ. ພວກເຂົາເຈົ້າດີໃຈທີ່ໄດ້
ບໍລິໂພກຜັກປອດສານພິດ ມັນເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນ ແລະບໍ່
ຄ່ອຍເຈັບເປັນ. ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນພາຍໃນບ້ານແລະບ້ານອ່ືນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ
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ກໍພາກັນມາເອົາບົດຮຽນນໍາລາວ ເພື່ອໄປນຳໃຊ້ຢູ່ບ້ານຂອງຕົນ. ສົມອາດດີ
ໃຈທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນໃຫ້ຊາວບ້ານອື່ນໆ. ຕໍ່ມາຜູ້ຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນກໍພາ
ກັນກ່າວຂານກ່ຽວກັບຊື່ສຽງຂອງສົມອາດ ແລະມີຫຼາຍໂຄງການໄດ້ເຊີນລາວ
ໄປເປັນຄູຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບ້ານຕ່າງໆ.

ສົມອາດພູມໃຈທີ່ຄວາມຮູ້ໄດ້ຮຽນມານັ້ນ ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບຊີ
ວິດຕົນເອງແລະຄອບຄົວ. ນອກຈາກນັ້ນຄວາມຮູ້ນີ້ຍັງເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ
ສໍາລັບຊ່ວຍຊົນເຜົ່າອື່ນໆ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ. ສົມອາດບໍ່ເສຍໃຈທີ່ຕົນເອງ
ເກີດມາເປັນເຜົ່າລະເວນ ແລະບໍ່ມີ
ການສຶກສາສູງ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກນໍາ
ລັດ ແຕ່ກໍສາມາດທໍາຄຸນປະ
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະປະ
ເທດຊາດໄດ້ ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ.
ສິ່ງທີ່ຕົນເອງກໍາລັງເຮັດຢູ່ນີ້ ເປັນ

ສົມອາດພູມໃຈທີ່ຄວາມຮູ້ໄດ້ຮຽນ
ມານັ້ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ 
ສໍາລັບຊ່ວຍຊົນເຜົ່າອື່ນໆ

ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
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ສິ່ງທີ່ມີກຽດ ເປັນສ່ິງທ່ີຜູ້ຄົນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຊຶ່ງມັນແມນ່ລາງວນັຊວີິດອນັ 
ລໍ້າຄ່າທີ່ຊາວໜຸ່ມຊົນເຜົ່າຄົນອື່ນໆສາມາດຖອດຖອນເອົາເປັນບົດຮຽນໄດ້.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມຊາວບ້ານປູກພືດຜັກປອດສານພິດຂອງ 
ໂຮງຮຽນສາຍໃຍ ຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈໍາປາສັກ)
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ທ. ວິໄລສັກ ໄຊຍະສິດ

ນັກສົ່ງເສີມກໍຄືນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ ມີອຸດົມຄະຕິ ເສຍສະຫຼະ ທຸ່ມເທ
ສະຕິປັນຍາທັງກາຍແລະໃຈໃສ່ວຽກພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມຊຸມຊົນ ໂດຍບໍ່
ຫວັງຜົນຕອບແທນ. ຂໍພຽງແຕ່ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນ ແລະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ ນັກສົ່ງເສີມກໍມີຄວາມພູມໃຈ ໃນຜົນງານຂອງຕົນເອງ
ແລ້ວ. ວິໄລໄດ້ຜ່ານປະສົບການນີ້ມາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະຈົນມາຮອດທຸກມື້ນີ້ 
ກໍຍັງຈົດຈໍາເຫດການຄັ້ງນັ້ນຢ່າງບໍ່ມີວັນລືມ.

ວິໄລແລະສົມສັກໄດ້ມີໂອກາດລົງໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຢູ່ບ້ານນາໄຊ
ສະຫວ່າງ ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາແລະສະຫະກອນ. ປະ
ຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ບ້ານນີ້ ແມ່ນຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກລໍາ
ບາກ. ຈຸດປະສົງກໍຄືໄປເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍກັນວິເຄາະບັນ
ຫາ ແລະວາງແຜນໃນການຈັດລຽງຄວາມຕ້ອງການວ່າ ແມ່ນຫຍັງແທ້ຄືສິ່ງທີ່
ຊາວບ້ານຕ້ອງການ ເພື່ອສາມາດແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.

ເມື່ອໄປຮອດບ້ານ ວິໄລແລະສົມສັກກໍພາກັນຍ່າງເລາະສັງເກດເບິ່ງດິນ
ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມບໍລິເວນບ້ານ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າດິນແຖວນັ້ນເໝາະສົມກັບການ
ປູກພືດຊະນິດໃດ ຈຶ່ງຈະເປັນກິດຈະກຳທີ່ດີເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ແລະເປັນປະ
ໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍກົງ. ເວລາຜ່ານໄປດົນເຕີບ ສົມສັກບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະ
ອິດເມື່ອຍເລີຍ ກົງກັນຂ້າມວິໄລມີເຫື່ອໄຫຼໄຄຍ້ອຍອາບໜ້າ. ວິໄລເປີດແຂນ
ເສື້ອອອກ ເບິ່ງໂມງຢູ່ແຂນ ມັນເປັນເວ
ລາທ່ຽງແລ້ວ ວິໄລຈຶ່ງຊວນສົມສັກກັບ
ຫ້ອງການ.

ສອງມື້ຕໍ ່ມາ ທັງສອງຄົນລົງໄປ
ບ້ານນັ້ນອີກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຊາວ

ຂໍພຽງແຕ່ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນ 
ແລະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ

ຄວາມທຸກຍາກໄດ້ 
ນັກສົ່ງເສີມກໍມີຄວາມພູມໃຈ.
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ບ້ານແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ. ສົມສັກເປັນຜູ້ຖາມພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ 
“ຖ້າຫາກວ່າທາງໂຄງການມີທຶນສະໜັບສະໜູນ ພວກທ່ານຄິດວ່າຈະເລືອກ
ເອົາກິດຈະກຳໃດ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບສໍາລັບບ້ານຂອງພວກເຮົາ?” ຊາວ
ບ້ານທີ່ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດ
ວຽກທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເຕັກນິກສູງແລະໃຊ້ທຶນບໍ່ຫຼາຍ.

ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນສົມສັກກໍຖາມອີກວ່າ “ຄັນຊັ້ນພວກເຈົ້າກະສົນໃຈຢູ່
ຫວ໊ະ ກ່ຽວກັບວຽກງານກະສິກຳປູກຝັງ?” ຊາວບ້ານຕອບພ້ອມກັນ “ມັກ!
ມັກ! ເອົາກິດຈະກຳນີ້ແຫຼະ ເພາະທຸກຄົນມີດິນຢູ່ແຄມນໍ້າສິງ ສະນັ້ນສາມາດ
ເຮັດໄດ້”. ຕໍ່ມາສົມສັກໄດ້ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຊາວບ້ານສະເໜີແລະກ່າວຄຳຂອບໃຈ

ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລ້ວຈາກໄປ.
ວິໄລແລະສົມສັກປະທັບໃຈໃນ

ຄວາມຈິງໃຈແລະຄວາມເປັນກັນເອງ
ຂອງຊາວບ້ານ. ຜູ ້ທີ ່ເປັນນັກສົ່ງເສີມ
ຄວນອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົວ ບໍ່ຄວນຖືວ່າ

ຊາວບ້ານຢາກເຮັດວຽກ
ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້

ໂດຍບໍ່ໃຊ້ເຕັກນິກສູງ
ແລະໃຊ້ທຶນບໍ່ຫຼາຍ.
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ຕົນເອງເປັນຄົນສະຫຼາດແລະມີການສຶກສາສູງ. ຊາວບ້ານມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງຕົນໄດ້ດີ. ຄົນນອກຄວນເປີດໃຈກວ້າງຮັບ
ຟັງຊາວບ້ານ ແລະຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ.

ຊາຍໜຸ່ມທັງສອງເລີ່ມເຂົ້າໃຈວ່າ ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນຕິດ
ພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທໍາມະຊາດ ມີຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ ບໍ່ທະເຍີທະຍານແລ່ນນໍາ
ເສດຖະກິດເກີນໄປ. ສົມສັກແລະວິໄລຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ແລະປ່ຽນແປງທັດສະນະ
ຄະຕິຂອງຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮີດຄອງ ແລະຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງຊາວບ້ານ ໃຫ້
ຊຸມຊົນໄດ້ພັດທະນາແລະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ປະຊາຊົນບ້ານນີ້ແມ່ນຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ມີວັດທະນໍາການນຸ່ງຖື ມີພາສາ
ປາກເວົ້າ ແລະປຸກເຮືອນຊານແບບປະຖົມປະຖານ ຊຶ່ງເປັນເອກະລັກຂອງ
ຕົນເອງສືບທອດກັນມາຈົນຮອດເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານ. ເມື່ອເວລາເຮັດບຸນປະຈຳ
ປີ ຫຼືເອີ້ນວ່າບຸນປະເພນີ ເຂົາເຈົ້າຈະກະກຽມອາຫານການກິນເພື່ອຕ້ອນຮັບ
ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະເພື່ອນມິດສະຫາຍບໍ່ວ່າຢູ່ໃກ້ແລະໄກມາເຕົ້າໂຮມມ່ວນ
ຊື່ນນໍາກັນ. ຜູ້ຄົນທົ່ວໄປເອີ້ນປະເພນີຂອງເຜົ່າກຶມມຸນີ້ວ່າ ບຸນກະເລີ. ສິ່ງທີ່
ແຕກຕ່າງກັບລາວລຸ່ມກໍຄື ເຂົາເຈົ້າຈັດບຸນນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງເດືອນສິບເອັດຫາ
ເດືອນສິບສອງຂອງທຸກປີ ແຕ່ສໍາລັບເຜົ່າລາວລຸ່ມພັດຈັດຢູ່ໃນເດືອນສາມຫາ
ເດືອນສີ່. ຊົນເຜົ່າກຶມມຸເຊື່ອຖືຜີບ້ານຜີເຮືອນ ບາງຄອບຄົວຖືຜີແລະສາດສະ
ໜາພຸດ.

ເມື່ອສົມສັກແລະວິໄລໄດ້ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳ ປະເພນີແລະຄວາມເຊື່ອ
ຖືຂອງຊາວບ້ານນີ້ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າເລີ່ມມີຄວາມຄິດຈະເຮັດວິທີການໃດ ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ວຽກພັດທະນາມີຜົນກະທົບຕໍ່
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນອັນຂາດ.

ຂັ້ນຕອນທໍາອິດຄືເອົາຊຸມຊົນ
ເຂົ ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິ
ເຄາະບັນຫາ ແລະຈັດລຽງຄວາມ

ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈບັນຫາຂອງຕົນໄດ້ດີ. 
ຄົນນອກ ຄວນເປີດໃຈກວ້າງຮັບຟັງ

ຊາວບ້ານ ແລະຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆ
ຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ.
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ຕ້ອງການໂດຍການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ເມື່ອປະຊາຊົນເລືອກເອົາ
ກິດຈະກຳການປູກຜັກສວນຄົວ ເພາະເປັນກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຕັກສູງ ຕົ້ນທຶນ
ຕໍ່າ ແລະເປັນກິດຈະກໍາທີ່ງ່າຍ ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ ສົມສັກຜູ້ເປັນນັກວິ
ຊາການສົ່ງເສີມການປູກຝັງກໍໄດ້ອະທິບາຍວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນການປູກ
ຜັກໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈ. ສົມສັກເປັນວິຊາການດ້ານນີ້ ລາວດີໃຈທີ່ຄວາມ
ຫວັງຢາກເປັນນັກສົ່ງເສີມຄ່ອຍຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ທຸກທີ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຜູ້ກ່ຽວ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ວຽກພັດທະນາ ແລະກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

ສົມສັກຖາມຊາວບ້ານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດເປັນແຕ່ລະຄອບຄົວໃຜ
ລາວບໍ່ ຫຼືຈັດຕັ້ງກັນເປັນກຸ່ມ. ແມ່ປ້າຫຼ້າເອີ່ຍຂຶ້ນວ່າ “ຄັນຊັ້ນ...ຕາມປະສົບ
ການຂອງລູກ ເຮັດແນວໃດດີ?” ສົມສັກຕອບແມ່ປ້າຫຼ້າວ່າ “ເຮັດເປັນກຸ່ມນັ້ນ
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ແລ້ວ...ດີ...ພວກພໍ່ລຸງແມ່ປ້າຄິດເບິ່ງດູ້”. ຊາວບ້ານປຶກສາຫາລືກັນ ຫ້ານາທີ
ຜ່ານໄປ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບອກວ່າຢາກເຮັດເປັນກຸ່ມ.

ຕໍ່ມາກໍມີການແບ່ງຊາວບ້ານອອກເປັນສີ່ກຸ່ມ ກຸ່ມລະສິບຄົນແລະກຸ່ມລະ
ສິບສາມຄົນ.

ທີມງານຄິດວ່າ ຖ້າມີຫຼາຍຄົນແບບນີ້ຄືຊິຍາກໃນການນຳພາ. ສະນັ້ນທີມ
ງານຈຶ່ງແນະນໍາໃຫ້ຊາວບ້ານວາງກົດລະບຽບຮ່ວມກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິ
ບັດວຽກດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ. ສົມສັກແລະທີມງານເປັນຜູ້ດຳເນີນການຮ່ວມກັບ
ຊາວບ້ານທຸກຄົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຂຽນກົດລະບຽບໃສ່ເຈ້ຍສີຂາວແຜ່ນໃຫຍ່
ແລ້ວເອົາຕິດໃສ່ຝາເຮືອນຂອງລຸງຊຽງຄຳພັນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດອ່ານ
ໄດ້ ຖ້າບ່ອນໃດບໍ່ເໝາະສົມແລະຊາວບ້ານບໍໍ່ເຂົ້າໃຈ ສົມສັກກໍຊ່ວຍອະທິບາຍ
ເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ. ກວ່າກິດຈະກໍານີ້ຈະແລ້ວ ກໍຮອດເວລາ
ທ່ຽງພໍດີ.

ແມ່ປ້າພອນທີ່ນັ່ງຢູ່ເຮືອນຄົວສົ່ງສຽງອອກມາຢ່າງແຮງ “ພວກເຮົາເຮັດ
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ອາຫານທ່ຽງລ້ຽງພວກຫຼານ ກິນເຂົ້າສະມັກຄີນໍາກັນ”. ສົມສັກເປັ່ງສຽງຕອບ 
“ແມ່ນຫວ໊ະ ແມ່ປ້າ! ໂຄງການບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຊໍ້າ ຊິກິນຕົ້ມໄກ່ກ່ອນແລ້ວນໍ! ນີ້
ແຫຼະເພ່ິນວ່ານັກສ່ົງເສີມລົງໄປບ້ານໃດ ຕົວະກິນຕ້ົມເປັດຕ້ົມໄກ່ນຳຊາວບ້ານ”.

ສົມສັກແລະທີມງານດີໃຈເອົາແທ້ເອົາວ່າ ເພາະບໍ່ເຄີຍເຫັນແບບນີ້ມາ
ກ່ອນ. ສົມສັກຄິດ ຊາວບ້ານມີນໍ້າໃຈເອື້ອເຟື້ອຕໍ່ພວກເຮົາແບບນີ້ ພວກເຮົາ
ຈະບໍ່ມີກຳລັງໃຈຮ່ວມທຸກຮ່ວມສຸກກັບພວກເຂົາເຈົ້າບໍ? ທີມງານນັກວິຊາການ
ກິນອາຫານທ່ຽງຮ່ວມກັບຊາວບ້ານດ້ວຍບັນຍາກາດສະໜິດສະໜົມແລະ
ເປັນກັນເອງ. ທຸກຄົນມີໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ແລະມີຫຼາຍເລື່ອງສົນທະ
ນາແລກປ່ຽນກັນ.

ຫຼັງຈາກພັກຜ່ອນ ມີເຫື່ອມີແຮງແດ່ແລ້ວ ສົມສັກແລະທີມງານກໍໃຫ້ຊາວ
ບ້ານພາໄປກວດເບິ່ງບ່ອນທີ່ຈະເຮັດກິດຈະກຳນຳກັນ. ຕໍ່ມາທີມງານວິຊາການ
ກໍແນະນຳວິທີປູກແລະວິທີບົວລະບັດຮັກສາຢ່າງລະອຽດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ ້າ 
ແລ້ວບອກວ່າ ປະມານສິບຫ້າມື້ຈະລົງມາຕິດຕາມເບິ່ງອີກ.
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ເມື່ອຮອດວັນເວລານັດໝາຍ ສົມ
ສັກພ້ອມດ້ວຍຄະນະກໍລົງມາເບິ ່ງ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງກິດຈະກຳວ່າໄປ
ຮອດໃສແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າແບ່ງກັນ
ໄປເບິ່ງແຕ່ລະຈຸດ ເຫັນວ່າພືດຜັກຂຽວ
ສົດງົດງາມດີ ເໝືອນມີຊິວິດໃໝ່ເກີດຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດ. ຕໍ່ມາວິໄລຮ້ອງໃສ່
ອີກທີມໜຶ່ງ ໃຫ້ຍ່າງໄປເບິ່ງຈຸດສຸດທ້າຍ ຊຶ່ງແມ່ນໜານຜັກຂອງປ້າພອນ. 
ເມື່ອໄປຮອດຈຸດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ໃດກໍບໍ່ປາກບໍ່ຕີງ ເມື່ອເຫັນຜັກຂອງປ້າບໍ່ງາມຄື
ຂອງຄົນອື່ນ.

ຫຼັງຈາກທີມງານໄປກວດເບິ່ງໝົດທຸກຈຸດແລ້ວ ກໍໃຫ້ຊາວບ້ານມາປະຊຸມ
ກັນ ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດທຸກຄົນສະເໜີບັນຫາ. ປ້າພອນເວົ້າວ່າ “ປ້ານີ້ຢາກເຊົາ
ແລ້ວ ຜັກຂອງປ້າບໍ່ງາມ. ຖ້າເປັນແນວນີ້ ຄືຊິຂາຍບໍ່ໄດ້ດ໋ອກ ບໍ່ມີກຳລັງໃຈ
ຊິເຮັດອີກຕໍ່ໄປ”. ລາວເວົ້າດ້ວຍສຽງສັ່ນເຄືອ ເບິ່ງຄືວ່ານໍ້າຕາຈະໄຫຼອອກຈາກ
ເບົ້າຕາທັງສອງຂອງລາວ.

ເມື່ອໄດ້ຍິນຄໍາເວົ້າຂອງປ້າພອນ ສົມສັກຮູ້ສຶກຄ້ອຍໃຈ ອີດູສົງສານລາວ. 
ສົມສັກຄິດຢູ່ໃນໃຈ ເປັນນັກພັດທະນາຕ້ອງມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອຮູ້ວ່າຊາວ
ບ້ານມີບັນຫາກໍຄວນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໂດຍບໍໍ່ຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍກໍາລັງໃຈ. ທັນໃດ
ນັ້ນສົມສັກກໍລຸກຂຶ້ນ ແລ້ວເວົ້າປອບໃຈປ້າພອນວ່າ “ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະຢືນ
ຢູ່ຄຽງຂ້າງປ້າ ບໍ່ວ່າຈະມີບັນຫານ້ອຍຫຼືບັນຫາໃຫຍ່ ພວກຫຼານຈະຊ່ວຍຊອກ
ຫາວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ສໍາເລັດ”. ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ແວວຕາຂອງປ້າພອນ
ແລະຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆເປັ່ງປະກາຍພ້ອມດ້ວຍໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ ສະແດງເຖິງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງເຕັມປ່ຽມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທີມງານກໍອະທິບາຍຂັ້ນຕອນເຕັກ
ນິກການບົວລະບັດຮັກສາຜັກໃຫ້ປ້າພອນຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ລາວນຳໄປ
ປະຕິບັດ.

ຫຼາຍວັນຕໍ່ມາ ຜັກຂອງປ້າພອນກໍຂຽວງາມຄືກັບຜັກຢູ່ໃນສວນຂອງຄົນ

ເປັນນັກພັດທະນາຕ້ອງມີຈິດໃຈ
ເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອຮູ້ວ່າຊາວບ້ານມີ
ບັນຫາກໍຄວນຊອກຫາວິທີແກ້

ໄຂໂດຍບໍໍ່ຮູ້ສຶກທໍ້ຖອຍກໍາລັງໃຈ.



70

ນັກສົ່ງເສີມ

ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ປ້າພອນດີອົກດີໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສົມສັກເວົ້າກັບທີມງານຄ່ອຍໆ
ວ່າ “ບັນຫາມີໄວ້ໃຫ້ຄົນແກ້ ບໍ່ແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ຄົນຫຼົບຫຼີກ”

ນັບແຕ່ນັ້ນມາເປັນເວລາເດືອນກວ່າ ພືດຜັກຂອງຊາວບ້ານກໍໃຫຍ່ພໍທີ່
ຈະເກັບຂາຍໄດ້ແຕ່ສົມສັກຄິດອຸກອັ່ງໃຈ ບໍ່ຕ່າງຫຍັັງກັບປ້າພອນທີ່ພົບບັນຫາ
ໃນຄັ້ງນັ້ນ. ບັດນີ້ພວກຊາວບ້ານຈະເອົາຜັກໄປຂາຍຢູ່ໃສ? ສົມສັກຖາມຕົວ
ເອງສະເໝີ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຫາຄໍາຕອບໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ທຸກຄົນກໍາລັງວາງແຜນເພື່ອຫາທາງຈໍາໜ່າຍຜັກຢູ່ນັ້ນ ສົມ
ສັກເຫັນລົດຂອງພະນັກງານບໍລິສັດພູເບ້ຍແລ່ນເຂົ້າມາຈອດ. ລາວຕັດສິນໃຈ
ທັນທີ ຍ່າງໄປລົມກັບພະນັກງານບໍລິສັດ ບາງທີອາດຈະມີຊ່ອງທາງຊ່ວຍໄດ້. 
ພະນັກງານບໍລິສັດບໍໍ່ສາມາດຮັບປາກຫຍັງໄດ້ ມີແຕ່ບອກວ່າມື້ໜ້າຈະມາໃໝ່. 
ສິ່ງນີ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສົມສັກກັງວົນໃຈຫຼາຍ ກັບບ້ານໄປກໍນອນບໍ່ຫຼັບ.

ມື້ຕໍ່ມາພະນັກງານບໍລິສັດພູເບ້ຍກັບມາ ແລ້ວບອກວ່າ “ຕ້ອງການຜັກ...
ຖ້າຜັກພວກເຈົ້າປອດສານພິດ!”. ສົມສັກດີໃຈຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດອົດກັ້ນຄວາມ
ຮູ້ສຶກໄວ້ໄດ້. ລາວຮ້ອງຂຶ້ນ ຢ່າງແຮງ “ໄຊໂຍ! ໄດ້ຍິນຂ່າວດີແນວນີ້ ຊາວບ້ານ
ກໍຄືຊິດີໃຈບໍ່ຕ່າງກັບເຮົາ!”

ແຕ່ນັ້ນມາກຸ່ມປູກຜັກຂອງຊາວບ້ານກໍໄດ້ຂາຍຜັກໃຫ້ບໍລິສັດພູເບ້ຍເປັນ
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ປົກກະຕິ. ພະນັກງານບໍລິສັດມາເອົາຜັກນໍາຊາວບ້ານອາທິດໜຶ່ງສອງເທື່ອ.  
ຫົວໜ້າກຸ່ມປູກຜັກກໍເຮັດຮ້ານຄ້າຍຄືຕູບ ເປັນບ່ອນເອົາຜັກມາໂຮມກັນຢູ່ຈຸດ 
ດຽວ ເພື່ອຄວາມສະດວກທັງສອງຝ່າຍໃນການຊື້-ຂາຍ.

ກຸ່ມປູກຜັກທຸກຄົນຢູ່ບ້ານນາສະຫວ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ 
ປູກພືດຜັກສວນຄົວ ເຮັດໃຫ້ການດຳລົງຊີວິດທີ່ຝືດເຄືອງໃນເມື່ອກ່ອນ ຄ່ອຍໆ 
ປ່ຽນແປງໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຊາວບ້ານແຫ່ງນີ້ດີຂຶ້ນຫຼາຍໃນ 
ປັດຈຸບັນ.

ໂຄງການທີ່ລິເລີ່ມຢູ່ໃນບ້ານນາສະຫວ່າງແຫ່ງນີ້ ດຳເນີນໄປໄດ້ດີແລະ 
ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງງົດງາມ. ສົມສັກພາກພູມໃຈທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນປະ 
ໂຫຍດໂດຍກົງ. ໂຄງການນີ້ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງໄປສູ່ຊຸມຊົນ 
ອື່ນໆໃນປະເທດລາວ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກພືດສວນຄົວຢູ່ບ້ານນາສະຫວ່າງ, 
ແຂວງວຽງຈັນ)
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ທ. ວຽງ ແກ້ວມະນີ

ທຸກຊີວິດຢູ່ໃນໂລກມີຄວາມຜູກພັນກັບນໍ້າຢ່າງບໍ່ອາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້. ຄົນ
ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ນໍ້າເພື່ອດື່ມກິນ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະອາບລ້າງຮ່າງກາຍ ນອກ
ຈາກນັ້ນຍັງໃຊ້ນໍ້າເພື່ອປູກພືດພັນທັນຍາຫານຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼໍ່ລ້ຽງຊີວິດ.

ຢູ່ປະເທດລາວ ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດບາງທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມສະດວກ
ສະບາຍໃນການໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ ແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍເຂດທີ່
ປະຊາຊົນຂາດເຂີນນໍ້າ. ສະນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າຈຶ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນ
ຢ່າງຍິ່ງ ແລະກົງພັດນໍ້າແມ່ນທາງເລືອກໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າສໍາລັບປະ
ຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້.

ກົງພັດນໍ້າແມ່ນພູມປັນຍາດັ້ງເດີມຂອງມະນຸດ. ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດ ປະ
ຊາຊົນຫຼາຍປະເທດໄດ້ໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງຕົນ ເອົາວັດສະດຸເປັນໄມ້
ທີ່ຫາໄດ້ຈາກປ່າ ມາເຮັດກົງພັດນໍ້າ ເພື່ອເອົານໍ້າເຂົ້າລະບົບຊົນລະປະທານ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການປູກພືດປະເພດຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍ
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ປີມາແລ້ວຢູ່ປະເທດອີຢິບແລະປະເທດຈີນ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ກໍມີປະ
ຊາຊົນຫຼາຍເຂດທີ່ມີມູນເຊື້ອໃນການນໍາໃຊ້ກົງພັດນໍ້າມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລ້ວ 
ແຕ່ພໍກ້າວເຂົ້າສູ່ກາງສະຕະວັດທີ 20 ມີຄົນເລີ່ມເອົາຈັກດູດນໍ້າເຂົ້າມາໃຊ້ກັນ 
ຕໍ່ມາຊາວນາຊາວສວນເຫັນຄວາມສະດວກສະບາຍ ຈຶ່ງພາກັນເຫີ່ນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງຈັກນີ້. ແຕ່ຕໍ່ມາກໍພົບວ່າ ການໃຊ້ຈັກດູດນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ນໍ້າມັນໃສ່ ເປັນ
ການເພ່ີມພາລະການໃຊ້ຈ່າຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານເປັນໜ້ີເປັນສິນກໍມີ.

ສະນັ້ນການຫວນຄືນໄປໃຊ້ກົງພັດນໍ້າ ຊຶ່ງເປັນຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງປູ່
ຍ່າຕາຍາຍ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນກະທໍາ ເພາະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ວັດ
ສະດຸກໍຊອກຫາເອົາໄດ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ບ້ານຫົວຂົວເປັນບ້ານຊົນເຜົາຕະໂອ້ຍ ຕິດກັບຫ້ວຍກະເພີ ຢູ່ເມືອງບາ
ຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເຂດແດນບ້ານ
ຫ້ວຍຫູນເມືອງເລົ່າງາມ. ປະຊາຊົນເຜົ່າຕະໂອ້ຍ ດໍາລົງຊີວິດຢ່າງລຽບງ່າຍ ມີ
ຄວາມສາມັກຄີເອື້ອເຟື້ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ເຂົາເຈົ້າຖືສາດສະໜາກາ
ໂຕລິກ, ພຸດແລະຜີ. ການເຮັດໄຮ່ແມ່ນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ແຕ່ຍ້ອນເນື້ອທີ່ທຳການ
ຜະລິດມີຈຳກັດ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດສວນເປັນອາຊີບສໍາຮອງ. ການເຮັດ
ສວນນີ້ແມ່ນເຮັດທັງສອງລະດູ ຄືລະດູຝົນ ເຂົາເຈົ້າປູກເຂົ້າ, ຖົ່ວດິນ, ສາລີ 
ແລະລະດູແລ້ງປູກຖົ່ວຍາວ, ໝາກແຕງແລະຜັກ.

ລະດູແລ້ງ ການປູກພືດແລະການບົວລະບັດຮັກສາມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ
ຊາວບ້ານຕ້ອງລົງໄປຕັກນໍ້າຈາກຫ້ວຍ ດ້ວຍການໃຊ້ບົວໄປຕັກນໍ້າຫິ້ວຂຶ້ນມາ
ຫົດສວນ. ພວກເຂົາເຈົ ້າຕ້ອງ 
ຍ່າງຂຶ ້ນຍ່າງລົງຫຼາຍຄັ ້ງຫຼາຍ
ຫົນ ທັງອິດເມື່ອຍແລະເຫື່ອໄຫຼ
ໄຄຍ້ອຍ. ພໍກັບເມືອເຮືອນ ກໍ
ປວດຕົນປວດໂຕ ຈະເຮັດຫຍັງ
ຊ່ວຍຄອບຄົວກໍຍາກລໍາບາກ.

ການຫວນຄືນໄປໃຊ້ກົງພັດນໍ້າ
ຊຶ່ງເປັນຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງ

ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຄວນກະທໍາ 
ເພາະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍ.
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ຍ້ອນເຫັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຂອງຊາວບ້ານ ແລະຢາກຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ
ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ໂຮງຮຽນສາຍໃຍຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທິດໃຕ້ຂອງບ້ານແກ້ງ
ເກ່ຍ ຕິດກັບຫ້ວຍກະເພີ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງພະນັກງານລົງໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນຕ່າງໆນໍາ
ຊາວບ້ານ. ທ້າວບຸນສຸກ ຜູ້ເປັນນາຍບ້ານບອກວ່າ ຊາວບ້ານມີບັນຫາໃນ
ການຕັກນໍ້າຈາກຫ້ວຍ ຂຶ້ນມາຫົດພືດໃນລະດູແລ້ງ ເນື້ອທີ່ກໍສູງຈາກໜ້ານໍ້າ
ສາມແມັດ ທັງເປັນຄ້ອຍຊັນນໍາອີກ. ຄອບຄົວໜຶ່ງສາມາດປູກໝາກຖົ່ວໄດ້
ພຽງແຕ່ສອງພັນຂຸມເທ່ົານ້ັນ. ຊາວບ້ານບ່ໍມີລາຍຮັບຫຼາຍ ເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍກໍແພງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ ຢາກໃຫ້ໂຮງຮຽນສາຍໃຍພິຈາລະນາຫາ

ທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍ.
ພ ະ ນັ ກ ງ າ ນ ນໍ າ ບັ ນ ຫ າ ຂ ອ ງ

ຊາວບ້ານມາປຶກສາຫາລືກັບຫົວ
ໜ້າໂຮງຮຽນ ໃນທີ່ສຸດກໍຕົກລົງກັນ
ວ່າ ຄວນລົງໄປຖາມຊາວບ້ານເບິ່ງ
ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສົນໃຈທົດລອງນໍາໃຊ້ກົງ

ຊາວບ້ານມີບັນຫາໃນການຕັກນໍ້າ 
ຈາກຫ້ວຍຂຶ້ນມາຫົດພືດ
ໃນລະດູແລ້ງ ເນື້ອທີ່ກໍສູງ
ຈາກໜ້ານໍ້າສາມແມັດ 

ທັງເປັນຄ້ອຍຊັນນໍາອີກ.



75

ພູມປັນຍາດັ້ງເດີມ

ພັດນໍ້າບໍ່? ເພາະວ່າການພັດທະນານັ້ນຕ້ອງມາຈາກສິ່ງທີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງ 
ການ. ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນແລະ 
ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການປະກອບສ່ວນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການທີ່ປະຕິບັດ ກໍຈະປະ 
ສົບຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຈາກຊາວບ້ານຫົວຂົວວ່າ ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນດີ 
ຂຶ້ນ.

ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ນັກວິຊາການໄດ້ພາພວກເຂົາ 
ເຈົ້າທົດລອງເຮັດກົງພັດນໍ້າຢູ່ໂຮງຮຽນສາຍໃຍ ເພາະຫ້ວຍກະເພີກໍໄຫຼຜ່ານ 
ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານມາທົດ 
ລອງເຮັດກົງພັດນໍ້າອັນໜຶ່ງກ່ອນ. ເຖິງວ່າມັນແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ສໍາລັບຊາວບ້ານ 
ເຜົ່າຕະໂອ້ຍ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍສົນໃຈ ສະນັ້ນການຮຽນຮູ້ຈຶ່ງດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄປເຮັດຕົວຈິງຢູ່ໃນບ້ານ ໂດຍໃນເບື້ອງຕົ້ນມີຊາວບ້ານຈາກ 
ສິບຄອບຄົວ ສົນໃຈໃນການຮຽນເຮັດກົງພັດນ້ໍາ. ແຕ່ຫັຼງຈາກເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ  
ມີສາມຄອບຄົວຈະເປັນຜູ້ນໍາໃຊ້ ແລະຮັບຜິດຊອບດ້ານການດູແລຮັກສາ. ອ ຸ
ປະກອນທີ່ຫາຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນຢາງສໍາລັບມັດໄມ້ແລະໄມ້ແກ່ນ ຕະ 
ຫຼອດອຸປະກອນຕ່າງໆ ແມ່ນໂຮງຮຽນເປັນຜູ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ ສ່ວນໄມ້ໄຜ່  
ແລະໄມ້ປ່ອງປະເພດຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນນັ້ນ ປະຊາຊົນຊອກຫາເອົາຢູ່ໃນທ້ອງ 
ຖິ່ນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະສິບມື້ ພະນັກງານວິຊາການຈາກໂຮງຮຽນສາຍໃຍເຮັດ 
ວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບຊາວບ້ານຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ. ບໍ່ວ່າອາກາດຈະຮ້ອນ 
ອົບເອົ້າພຽງໃດ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍ ໜັກເອົາເບົາສູ້ ຕັ້ງໃຈເຮັດ  
ຕັ້ງໃຈຮຽນແລະຕັ້ງໃຈຈົດຈໍາ ເພາະຕໍ່ໄປເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ລົງມືເຮັດດ້ວຍຕົນ 
ເອງ. ພໍຮອດມື້ທີແປດແລະມື້ທີເກົ້າ ກົງພັດນໍ້າກໍເລີ່ມປາກົດເປັນຮູບເປັນຮ່າງ 
ໄມ້ດິ້ວຈໍານວນສາມສິບແປດອັນມາຕໍ່ໃສ່ແກນກາງ ຄ້າຍຄືດິ້ວລົດຖີບຕໍ່ໄປໃສ ່
ກົງໄມ້ໄຜ່ເປັນວົງກົມມີໜ້າຕັດກວ້າງຫ້າແມັດ ກະບອກໄມ້ໄຜ່ຍາວແປດສິບ 
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ຫ້າເຊັນ ໃຊ້ເປັນບ່ອນເກັບນໍ້າມັດຕິດຕາມວົງນອກ ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບລໍ້
ໃສ່ກວຽນທີ່ງົວຄວາຍລາກແກ່ ພຽງແຕ່ມັນໃຫຍ່ກວ່າ ມີຫຼາຍດິ້ວແລະລັກສະ
ນະເບົາ.

ໃນທີ່ສຸດວັນແຫ່ງການລໍຄອຍກໍມາເຖິງ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີສິບ. ຊາວບ້ານທັງຜູ້
ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຊາຍໜຸ່ມຍິງສາວແລະເດັກນ້ອຍ ພາກັນລົງມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ແຄມ
ຫ້ວຍຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າ. ພວກຜູ້ຊາຍສີ່ຫ້າຄົນພາກັນແປງແລວນໍ້າໃຫ້ໄຫຼມາຕາມ
ບ່ອນທີ່ກົງພັດນໍ້າຖືກສ້າງໄວ້. ນໍ້າໃສເຢັນໄຫຼເປັນຫົວເຂົ້າມາຕາມຮ່ອງນໍ້າ ຕໍ່
ມາລະດັບນໍ້າຄ່ອຍໆສູງຂຶ້ນສູງຂຶ້ນ ຈົນຈຸກົງພັດນໍ້າ. ຊາວບ້ານໃຈຈົດໃຈຈໍ່ ລໍ
ຄອຍເບິ່ງວ່າກົນໄກທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ນີ້ຈະທໍາງານໄດ້ສົມກັບຄໍາກ່າວຂານແທ້ບໍ່. 
ໃນທີ່ສຸດກົງລໍ້ໄມ້ກໍໝູນຮອບທໍາອິດ ນໍ້າໄຫຼອອກຈາກກະບອກໄມ້ໄຜ່ທີໜຶ່ງ, ທີ
ສອງ, ທີສາມ, ທີສີ່... ໃສ່ຮາງລິນທີ່ເຮັດດ້ວຍລໍາໄມ້ໄຜ່ລໍາໃຫຍ່. “ໄຊໂຍ! ນໍ້າ
ໄຫຼໄປແລ້ວ! ນໍ້າໄຫຼໄປແລ້ວ!” ຊາວບ້ານຮ້ອງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມດີອົກດີໃຈ
ເດັກນ້ອຍບາງຄົນກະໂດດໂລດເຕັ້ນ ຕົບໄມ້ຕົບມື.
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“ຂອບໃຈ! ຂອບໃຈ! ຊົມເຊີຍທີ່ຊ່ວຍຊາວບ້ານພວກເຮົາຈົນສໍາເລັດ” 
ນາຍບ້ານຍ່າງເຂົ້າມາຈັບມືທ້າວວຽງ ຊຶ່ງເປັນພະນັກງານວິຊາການຂອງໂຮງ
ຮຽນສາຍໃຍ. ຕໍ່ມາຊາວບ້ານຄົນອື່ນກໍຊົມເຊີຍແລະໃຫ້ກໍາລັງໃຈກັນແລະກັນ 
ທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທແຮງກາຍແຮງໃຈ ສ້າງກົງພັດນໍ້າໜ່ວຍທໍາອິດຢູ່ໃນບ້ານໄດ້. ເພື່ອ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນງານດີເດັ່ນ ຊາວບ້ານພາກັນຊື້ປາມາປີ້ງແລະຊື້ຊີ້ນໝູມາ
ເຮັດລາບກິນກັນຢູ່ແຄມຫ້ວຍກະເພີໃກ້ກັບກົງພັດນໍ້າ. ເຖິງຈະເປັນພາເຂົ້າສາ
ມັກຄີຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະມັນສະແດງອອກ
ເຖິງຈິດໃຈອັນງົດງາມ ຊຶ່ງເກີດຈາກນໍ້າພັກນໍ້າແຮງ ແລະການຮ່ວມມືກັນລະ
ຫວ່າງຊາວບ້ານແລະທີມງານຈາກໂຮງ
ຮຽນສາຍໃຍ.

ຊາວບ້ານສາມຄອບຄົວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກກົງພັດນໍ້າຮູ້ສຶກປື້ມປິ
ຕິຍິນດີຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນໍ້າ! ນໍ້າ! ນໍ້າເປັນ

ຊາວບ້ານໃຫ້ກໍາລັງ
ໃຈກັນແລະກັນທີ່ໄດ້ທຸ່ມເທ

ແຮງກາຍແຮງໃຈ ສ້າງກົງພັດ
ນໍ້າໜ່ວຍທໍາອິດຢູ່ໃນບ້ານໄດ້.
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ສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງການ. ແຕ່ກີ້ພວກເຂົາເຈົ້າຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການຫານໍ້າ. ບັດ
ນີ້ນໍ້າໄດ້ເຂົ້າມາຮອດຮົ້ວຮອດສວນແລ້ວ ແທນທີ່ຈະປູກແຕ່ພືດຜັກ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຈະເຮັດໜອງລ້ຽງປາ ແລະເຮັດນາຢູ່່ຕິດກັນ ເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງການນໍ້າ ກໍຈະ
ປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກໜອງປານັ້ນເຂົ້າໃສ່ນາ ໄດ້ທັງຝຸ່ນຈາກຂີ້ປາ ໄດ້ທັງນໍ້າ
ເຂົ້ານາ ຫາໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ.

ຂ່າວການເຮັດກົງພັດນໍ້າຂອງເຜົ່າຕະໂອ້ຍຢູ່ບ້ານຫົວຂົວໄດ້ແຜ່ອອກໄປ
ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍບ້ານສະແດງເຈດຈໍານົງຢາກເຮັດກົງພັດນ້ໍາ
ໃສ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຄໍາສະເໜີໄປຫາອໍານາດການປົກ
ຄອງເມືອງ ເພື່ອປະສານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຮງຮຽນສາຍໃຍ.

ສະນັ້ນໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້ານີ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຂອງປະຊາຊົນ ໂຮງຮຽນສາຍໃຍມີແຜນທີ່ຈະສ້າງກົງພັດນໍ້າອີກແປດອັນ 
ຢູ່ໃນສີ່ບ້ານຂອງເມືອງບາຈຽງ.

ກົງພັດນໍ້າແມ່ນພູມປັນຍາດັ້ງເດີມສືບທອດກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ ແມ່ນຫົວ
ຄິດປະດິດສ້າງທີ່ຍອດຍິ່ງຂອງບັນພະບູລຸດ. ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນບໍ່
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ຄວນມອງຂ້າມສ່ິງນ້ີ. ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍບ່ອນຂອງປະເທດລາວ ຊາວບ້ານ 
ເລີ່ມເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ການໃຊ້ຈັກດູດນໍ້າມີຂໍ້ສະດວກສະບາຍຢູ່ ແຕ່ປະສົບ 
ການທີ່ຜ່ານມາຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ຊາວບ້ານຕ້ອງແບກຫາບໜີ້ສິນ ບາງ 
ຄັ້ງເຖິງຂັ້ນຮ້ອງຟ້ອງຈົນເປັນຄະດີຄວາມ. ປັດຈຸບັນບາງແຂວງໄດ້ຂະຫຍາຍ 
ການນໍາໃຊ້ກົງພັດນໍ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແຂວງໄຊຍະບູລີ  
ຊາວນາປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງງົດງາມໃນການປູກເຂົ້າ ແລະເຫັນວ່າການໃຊ ້
ກົງພັດນໍ້າຄຸ້ມຄ່າສົມຄໍາຊ່າລື.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການເຮັດກົງພັດນໍ້າຂອງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງບາຈຽງຈະ 
ເລີນສຸກ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍໂຮງຮຽນສາຍໃຍ)
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ທ. ຈອນສີ ລໍ່ສົວປູ

ວັນນີ້ ນາງລູນີໄດ້ພົບຄວາມສຸກຢູ່ໃນຊີວິດຂອງຕົນແລ້ວ. ນາງໄດ້ເນື້ອຄູ່
ສົມຫວັງທີ່ແທ້ຈິງ ຊື່ ທ້າວເວເຫວ. ຕອນນາງຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມຕົ້ນ ເວເຫວ
ຮຽນຢູ່ສ້າງຄູຄັງໄຂ ທັງສອງຮັກກັນແລະສົມກັນເໝືອນດັ່ງກິ່ງທອງໃບຢົກ ຈົນ
ເກືອບຈະແຕ່ງດອງກັນ ແຕ່ແລ້ວຟ້າບໍ່ເປັນໃຈເໝືອນສະຫວັນກັ່ນແກ້ງ ເຮັດ
ໃຫ້ຄວາມຮັກຂອງຄົນທັງສອງພັງທະລາຍລົງດ້ວຍກົນອຸບາຍຂອງພວກຄ້າ
ມະນຸດ.

ນາງລູນີເປັນຍິງສາວທີ່ມີຮູບຮ່າງສູງ, ຜິວຂາວ, ຜົມຍາວ, ກິລິຍາສຸພາບ
ຮຽບຮ້ອຍ. ນາງເປັນລູກສາວຄົນດຽວຂອງທ້າວວັນທອງແລະນາງຈັນທາ. 
ຄອບຄົວນີ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານໂພມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ. ພໍ່ແມ່ແລະປູ່ຍ່າກໍເກີດ
ແລະຕາຍຢູ່ບ້ານນີ້ມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລ້ວ. ບ້ານໂພ, ຕາແສງບໍ ເປັນເຂດທີ່
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ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດຕໍ່ຕ້ານພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນ ແຕ່ປີ 1945 ເຖິງປີ 1975.
ບ້ານນີ້ເປັນບ້ານດັ່ງເດີມມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າສາມຮ້ອຍປີແລ້ວ. ປະຊາຊົນທີ່ອາ
ໄສຢູ່ບ້ານນີ້ ເປັນຊົນເຜົ່າຜ້ອງ. ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນຕົນເອງວ່າ “ຕາປວງ” ນັບຖື
ສາດສະໜາພຸດ, ເຊື່ອຖືສິ່ງສັກສິດ ແລະມັກເຮັດບຸນສິນກິນທານ. ປັດຈຸບັນ
ບ້ານໂພມີ 67 ຄົວເຮືອນ, ພົນລະເມືອງ 441 ຄົນ ຍິງ 225 ຄົນ ອາຊີບຕົ້ນຕໍ
ຂອງເຂົາເຈ້ົາແມ່ນປູກຝັງລ້ຽງສັດ ແລະເກັບເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງເປັນອາຊີບເສີມ.

ປີ 2009 ອົງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາໄດ້ເຂົ້າໄປເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີ
ຂຶ້ນ.

ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງສຽງກະແຫຼ່ງດັງ ແກ໋ງໆ! ບໍ່ພໍ 10 ນາທີຊາວບ້ານກໍພາກັນຫຼັ່ງ
ໄຫຼເຂົ້າມາເຕັມເຮືອນຂອງພໍ່ຄໍາທອງ ຊຶ່ງເປັນເລຂາພັກກຸ່ມໃນເວລານັ້ນ. 
ຊາວບ້ານໄດ້ສົນທະນາດັງແຊວໆວ່າ ທີ່ຜ່ານມາພະນັກງານເຂົ້າມາ ມີແຕ່ມາ
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ເກັບພາສີ ມາຜ່ານມະຕິແປດມະຕິເກົ້າ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນຄໍາວ່າພັດທະນາ.
“ຄັນຊັ້ນພັດທະນາແມ່ນຫຍັງ?” ພໍ່ສົມຖາມ.
“ພັດທະນາກໍແມ່ນການປົວແປງອັນຂີ້ຮ້າຍໃຫ້ມັນດີ ສ້າງສາອັນນີ້ອັນນັ້ນ 

ໃຫ້ມັນດີມັນງາມຫັ້ນລະຫວ໊ະ” ນາຍບ້ານຕອບ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນເບີກບານ ທັງຍິງແລະ 

ຊາຍ ຜູ້ໃຫຍ່ແລະເດັກນ້ອຍ ປະສົມປົນເປກັບພະນັກງານ ມີທັງຜູ້ເວົ້າພາສາ 
ລາວແລະພາສາຜ້ອງດັງແຊວໆ.

ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ກໍໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບອອກມາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ບັນຫາ 
ສໍາຄັນກໍແມ່ນບັນຫາລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ນໍ້າໜ້ອຍ, ຂາດເຂົ້າກິນ, ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ, ເສັ້ນ 
ທາງລົດເຂົ້າໄປບໍ່ຮອດ, ບັນຫາຄົນຕິດຝິ່ນ, ບ້ານຄັບແຄບແລະອື່ນໆ.

ສອງປີຜ່ານໄປ ມີການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນແລະມີການຕັດຝິ່ນໃຫ້ຜູ້ຕິດຝິ່ນຢູ່ໃນ 
ບ້ານ. ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່ໄດ້ປາກົດເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນ. ໂຮງຮຽນ 
ຂະໜາດ 7x35 ແມັດ ມີເສົາແລະຄານເບຕົງກໍ່ເຄິ່ງໜຶ່ງ, ແອ້ມດ້ວຍໄມ້ແປ້ນ,  
ມຸງດ້ວຍສັງກະສີ ທາສີຟ້າງາມສະຫງ່າ. ເດັກນ້ອຍທັງຍິງແລະຊາຍພາກັນໄປ 
ເຂົ້າໂຮງຮຽນເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແຕ່ລະຄົນມີໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສທີ່ໄດ ້
ໂຮງຮຽນຫຼັງໃໝ່.

ນາງລູນີແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງໃນຈໍານວນນັກຮຽນດີແລະຮຽນເກັ່ງ ນາງເປັນລູກທີ ່
ຄໍາຮູ້ຂອງພໍ່ແມ່. ນາງຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ, ກວາດເຮືອນ, ໜຶ້ງເຂົ້າ, ຕັກນໍ້າ, ລ້າງຖ້ວຍ 
ລ້າງບ່ວງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຈຶ່ງໄປໂຮງຮຽນ. ນາງຕັ້ງໃຈຮຽນຈົນໄດ້ຄະແນນດີ 
ເປັນທີ 1 ຕະຫຼອດມາ. ການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກ່ັງຊັ້ນ ມ. 4 ນາງ 
ລູນີກໍຕິດອັນດັບ 1 ສາຍພາສາລາວວັນນະຄະດີທົ່ວເມືອງໜອງແຮດ.

ໃນຊີວິດນັກຮຽນນັ້ນ ນາງໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນກັບຊາຍຄົນ 
ໜຶ່ງທີ່ມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່ສູງ ລີລາທ່າທີລຽບງ່າຍ ຢູ່ບ້ານໃກ້ໆກັນ ລາວຊື່ທ້າວເວ 
ເຫວ. ເວເຫວຮຽນຢູ່ສ້າງຄູຄັງໄຂປີສຸດທ້າຍ. ເວເຫວມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຕັ້ງໃຈວ່າ  
ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ຈະກັບມາສອນຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນບ້ານໂພ ເພື່ອຊຸກ 
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ຍູ້ແລະເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ແກ່ນາງລູນີຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະແລະໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ລູນີນໍາອີກ.

ສຽງໂທລະໂຄ່ງດັງທຶມໆມາຈາກເວທີປະກວດນາງງາມໃນງານເທດສະ
ການດອກຄາຍປະຈໍາປີທີ່ເມືອງໜອງແຮດ. ຜູ້ຄົນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຢ່າງບໍ່ຂາດ
ສາຍ ສຽງໂຄສົກດັງກ້ອງກັງວານໄປທົ່ວຕົວເມືອງ. ສຽງຮ້ອງເອີ້ນຫາແຂກຜູ້
ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆພ້ອມທັງລາຍຊື່ນາງສາວຜູ້ສະໝັກຄັດເລືອກ
ຈໍານວນ 12 ຄົນ. ນາງລູນີມາຈາກບ້ານໂພ ຖືກຮ້ອງຢູ່ໃນອັນດັບ 12. ລູນີ
ຕົກໃຈວ໋າບ ນາງຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດ້ສະໝັກ ເປັນຫຍັງມີຊື່? ອັນທີ່ຈິງເອື້ອຍ
ຄູມະນີວັນ ຊຶ່ງເປັນນາຍຄູຂອງລູນີມາຍືີ່ນໃບສະໝັກໃຫ້ນາງແຕ່ອາທິດກ່ອນ
ແລ້ວ. ລູນີກ້າວເຂົ້າສູ່ເວທີ ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕົວ ແມ່ນແຕ່ຜົມເສັ້ນດຽວ ກໍບໍ່ໄດ້ຫວີ. 
ແຕ່ນາງເຂ້ົາໄປດ້ວຍຄວາມທຸ່ນທ່ຽງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງເອື້ອຍຄູມະນີວັນ
ຜູ້ຊ່ຶງໝ້ັນໃຈວ່າ ລູນີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະເລ່ືອງ
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ວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີ. 
ນາງລູນີນຸ ່ງຊຸດໄໝມ້ອນ ບ່ຽງ
ແພທີ່ຍ້ອມດ້ວຍໝາກມອນ ຊຶ່ງ
ນາງເປັນຜູ ້ຜະລິດເອງ. ເວລາ
ກ້າວເຂົ້າສູ່ເວທີ ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ

ໂສກັນດັງແຊວໆວ່າ “ໂອ້ຍ! ສາວບ້ານນອກ ບ່ໍມີຮອດເຄ່ືອງນຸ່ງ ຊິເຂ້ົາໄປເສຍ
ໜ້າເສຍຕາເຮັດຫຍັງເດ້!”

ຂະບວນການປະກວດນາງງາມໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ ແສງ
ກ້ອງຖ່າຍມາຈາກຂ້າງນອກເຫຼື້ອມມ໋າບໆ ສຽງຮ້ອງໂຮດັງກ້ອງເປັນໄລຍະໆ.
ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໄດ້ຜ່ານໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນລະທຶກໃຈຂອງເອື້ອຍຄູມະນີ
ວັນ. ພໍຮອດຂັ້ນຕອນຕອບຄໍາຖາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງປະຫວັດສາດ, ພາສາ
ລາວວັນນະຄະດີ, ການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ, ການເຂັນຝ້າຍຕ່ໍາຫູກ ນາງລູນີອະ
ທິບາຍໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ. ກໍາມະການທັງ 11 ຄົນ ຖາມນາງຕ່າງໆນາໆ ແຕ່
ນາງກໍຕອບໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງຂ້ອງຄາ.

ພິທີຈົບລົງຢ່າງຊ້າໆ ຜູ້ຄົນຄອງຄອຍຜົນການນັບຄະແນນຢ່າງໃຈຈົດຈໍ່. 
ບໍ່ພໍສິບນາທີ ເຈົ້າເມືອງລຸກຂຶ້ນແລ້ວປະກາດວ່າ “ຜູ້ທີ່ໄດ້ອັນດັບໜຶ່ງ ແມ່ນ.... 
ນາງລູນີ ມາຈາກບ້ານໂພ!” ສຽງຮ້ອງສຽງໂຮດັງກ້ອງໄປທົ່ວບໍລິເວນນັ້ນ. ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ ທ່ານເຈົ້າເມືອງແລະຫົວໜ້າພະແນກວັດທະນະທໍາແລະທ່ອງທ່ຽວ 
ຕ່າງກໍປ່ຽນກັນກ່າວຄໍາຍ້ອງຍໍລູນີ ແລະໃຫ້ທຸກຄົນຖືເອົານາງເປັນແບບຢ່າງ
ແລ້ວກໍມອບຂອງຂວັນແລະລາງວັນຢ່າງສົມກຽດໃຫ້ແກ່ນາງ. ເມື່ອເຫັນລູນີມີ
ຄວາມໂດດເດັ່ນແນວນັ້ນ ພໍ່ແມ່, ເອື້ອຍຄູແລະໝູ່ຄູ່ຕ່າງກໍມີຄວາມຮັກແພງ
ໃກ້ຊິດກັບນາງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນຂະນະນັ້ນການຄ້າມະນຸດຊຶ່ງປຽບສະເໝືອນເງົາມືດກໍາລັງຄືບຄານ
ເຂົ້າມາ. ລູນີກໍເໝືອນດອກໄມ້ຫອມແລະງົດງາມ ຊຶ່ງພວກຜູ້ຊາຍໃຜໆກໍຕ້ອງ
ການເດັດດົມ. ໃນທີ່ສຸດນາງກໍບໍ່ອາດລອດສາຍຕາຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີເລ່ຫຼ່ຽມມາ

ລູນີກໍເໝືອນດອກໄມ້ຫອມແລະງົດງາມ 
ຊຶ່ງພວກຜູ້ຊາຍໃຜໆກໍຕ້ອງການເດັດ

ດົມ. ໃນທີ່ສຸດນາງກໍບໍ່ອາດລອດສາຍຕາ
ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີເລ່ຫຼ່ຽມມາຍາໄປໄດ້.



85

ຄືນສູ່ອ້ອມອົກແຜ່ນດິນແມ່

ຍາໄປໄດ້.
ແລງມື້ໜຶ່ງພໍຕາເວັນຕົກດິນ ຄວາມມືດສະຫຼົວຄ່ອຍໆເຂົ້າມາແທນທີ່ 

ແສງສະຫວ່າງ. ສຽງຮ້ອງລໍາທໍາເພງ ສຽງຮ້ອງສຽງໂຮຢອກໄຍກັນແລະເວົ້າ 
ນົວຫົວມ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍໜຸ່ມສາວໄດ້ຄ່ອຍໆມິດລົງ. ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍນອນ 
ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບປານວ່າບໍ່ມີຮອດລົມຫາຍໃຈ ມີແຕ່ສຽງແມງໄມ້ຮ້ອງລະ 
ງົມຢູ່ຕາມຕົ້ນໄມ້.

ສຽງເຄາະປະຕູດັງ ກ໊ອກ! ກ໊ອກ! “ລູນີ! ລູນີ! ລູນີລຸກແມ້!” ສຽງຜູ້ຊາຍ 
ເວົ້າຄ່ອຍໆ ຢູ່ດ້ານນອກເຮືອນ.

“ແມ່ນໃຜ?” ລູນີຖາມດ້ວຍຄວາມສົງໄສ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄົນມາປຸກຍາມ 
ຫຼັບຍາມນອນແບບນີ້.

“ອ້າຍໂກ້ນ່າ” ທ້າວໂກ້ຕອບ.
“ອ້າຍໂກ້ ແມ່ນໃຜ?” ລູນີຖາມຕື່ມ.
“ຂ້ອຍແມ່ນອ້າຍຮັກຂອງເວເຫວ...ໄຂຕູເອົາອ້າຍແດ່ ອ້າຍມີເລື່ອງຢາກ 

ປຶກສານ້ອງ ເປັນເລື່ອງດ່ວນ ຕ້ອງລົມກັນດຽວນີ້” ໂກ້ບອກ.
ນາງລູນີລັງເລໃຈຢູ່ຄາວໜຶ່ງ ໃນທີ່ສຸດນາງກໍຕັດສິນໃຈເປີດປະຕູໃຫ້ຊາຍ 

ຄົນນີ້ເຂົ້າມາໃນຫ້ອງ. ຫຼັງຈາກນັ່ງລົງ ທ້າວໂກ້ເວົ້າສຽງຄ່ອຍໆວ່າ “ນ້ອງລູນີ... 
ຍ້ອນຄວາມຮັກແພງ ແລະບ້ານນ້ອງກໍຢູ່ໄກແດ່ ອ້າຍຈຶ່ງມາຮອດເດິກ. ດຽວ 
ນີ້ມີບໍລິສັດໃຫຍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ. ເຂົາເຈົ້າ 
ໃຫ້ເງິນເດືອນສູງ ໄປໃໝ່ໄດ້ສາມລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ຖ້າເຮັດດີຈະຂຶ້ນຮອດຫ້າ 
ຫົກລ້ານກີບຕ່ໍເດືອນ. ສ່ວນການເດີນທາງ ເຂົາເຈ້ົາຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ທຸກຢ່າງ ແລະຈະໃຫ້ເງິນອີກສອງລ້ານກີບ. ຫຼັງຈາກໄປຮອດແລ້ວ ທາງບ ໍ
ລິສັດຈະສົ່ງເງິນສອງພັນໂດລາມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງອີກ”

ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ລູນີຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງຂຶ້ນ.
“ຄັນຊັ້ນ ອ້າຍເວເຫວແລະພໍ່ແມ່ນ້ອງເດ?” ລູນີຖາມທ້າວໂກ້.
“ເວເຫວໄປກ່ອນແລ້ວ ລາວບອກອ້າຍມາຮັບເອົານ້ອງ” ທ້າວໂກ້ເວົ້າ 
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ແບບຈິງຈັງ.
“ນ້ອງຕ້ອງຖາມພໍ່ແມ່ກ່ອນ ດຽວນີ້ເພິ່ນໄປນອນຢູ່ໄຮ່ພຸ້ນນ່າ” ລູນີເວົ້າ 

ດ້ວຍແວວຕາອ້ອນວອນ.
“ບໍ່ເປັນຫຍັງດ໋ອກ ສອງມື້ໄປຮອດແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງເງິນແລະຂຽນຈົດໝາຍມາ 

ບອກເພິ່ນ” ທ້າວໂກ້ພະຍາຍາມເວົ້າໃຫ້ລູນີເຊື່ອໃຈ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນທ້າວໂກ້ກໍດຶງແຂນລູນີ ເພື່ອໃຫ້ນາງອອກຈາກຫ້ອງ ແຕ່ລູນ ີ

ດຶງແຂນໄວ້.
“ຄັນຊັ້ນຂ້ອຍຕ້ອງເອົານາງໄມໄປນໍາ. ໄປ໋! ໄມ ໄປນໍາກັນ” ລູນີຫຼຽວມາ 

ເວົ້ານໍານາງໄມ ທີ່ນອນເປັນເພື່ອນນາງເປັນປະຈໍາ ລະຫວ່າງທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງລູນ ີ
ໄປນອນຢູ່ໄຮ່.

“ເຮົາບໍ່ຢາກໄປນ່າ!” ນາງໄມຕອບພ້ອມທັງເອົາຫຼັງມືສີແກ່ນຕາດ້ວຍ 
ຄວາມງ່ວງນອນ.

“ໄປພ້ອມກັນທັງສອງຄົນນັ້ນແຫຼະ...ໄປ໋! ຈັກໜ່ອຍຊິບໍ່ທັນລົດໃດ໋” ທ້າວ 
ໂກ້ເວົ້າ.

ຄໍາເວົ້າຂອງທ້າວໂກ້ເຮັດໃຫ້ລູນີບໍ່ມີເວລາຄິດຫຍັງ ແມ່ນແຕ່ສິ່ງຂອງຈໍາ 
ເປັນນາງກໍບໍ່ສາມາດເອົາໄປນໍາໄດ້.

ທ່າມກາງຄວາມມືດມິດ ທ້າວໂກ້ພານາງລູນີແລະນາງໄມຂຶ້ນລົດວີໂກ. 
ລົດຄັນນີ້ແລ່ນໄວຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນລົດຕ້ອງເອນຊ້າຍເອນຂວາ ບາງ 
ເທື່ອກໍມອດຕາລົດເປັນບ່ອນໆ. ເມື່ອລົດຄັນນັ້ນມາຮອດແຄມຂອງ ທ້າວໂກ້ 
ກໍພາຍິງສາວທັງສອງຂີ່ເຮືອຂ້າມໄປຝັ່ງກົງກັນຂ້າມ. ຕໍ່ຈາກນ້ັນ ທັງສາມຄົນກ ໍ
ຂີ່ລົດກະບະສີ່ປະຕູ ແລ່ນໄປຕາມເສັ້ນທາງເຂົ້າກຸງເທບ, ປະເທດໄທ.

ພາຍຫຼັງການເດີນທາງເປັນເວລາສອງມື້ສອງຄືນ ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ 
ເຂົ້າມາປະເທດໄທ ໂດຍບໍ່ຜ່ານດ່ານຫຍັງເລີຍ ນາງລູນີແລະນາງໄມກໍຖືກພາ 
ໄປໄວ້ຢູ່ອາຄານໃຫຍ່ຫຼັງໜຶ່ງປະມານສາມສິບຫຼັກ ໄກຈາກກຸງເທບ. ຢູ່ບ່ອນນີ ້
ພວກເຂົາເຈົ້າພົບແມ່ຍິງໜຸ່ມສາວຫຼາຍຄົນ ມີທັງລາວ, ຄົນກໍາປູເຈຍແລະຄົນ 
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ພະມ້າ ທຸກຄົນມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ສິບຫົກປີຮອດຊາວສາມປີ. ຕໍ່ມາບໍ່ດົນຄົນໜຸ່ມ
ສາວເຫຼົ່ານີ້ກໍຄ່ອຍໆຫາຍໜ້າໄປເທື່ອລະຄົນສອງຄົນ.

ສ່ວນທ້າວໂກ້ຫາຍໄປຢ່າງບໍ່ຮູ ້ຮ່ອງຮອຍຫຍັງເລີຍ. ນາງລູນີເລີ່ມຄິດ
ຮອດພໍ່ແມ່ ແລະນາງໄດ້ແຕ່ຄອງຄອຍວ່າຍາມໃດອ້າຍເວເຫວຈະມາຫານາງ.
ຕໍ່ມາມີຊາຍສອງຄົນໄວກາງຄົນມາບັງຄັບໃຫ້ລູນີແລະນາງໄມໄປຂາຍບໍລິ
ການທາງເພດ ແຕ່ພວກນາງທັງສອງບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມ ຈຶ່ງຖືກພວກເຂົາ
ໃຊ້ຝ່າມືຕົບໜ້າ ທັງເຕະຈົນລຸກບໍ່ຂຶ້ນ. ເຫດການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າ
ອີກ. ບັດນີ້ທັງສອງເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ພວກຕົນຖືກຫຼອກມາຂາຍ. ເຖິງຈະເຈັບ
ປວດລະບົມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ ແຕ່ທັງສອງກໍມີຈິດໃຈເຂັ້ມແຂງ ພະຍາຍາມໃຫ້
ກໍາລັງໃຈກັນແລະກັນຢູ່ສະເໝີ. ພວກນາງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍການກິນເຂົ້າໜົມ
ແລະນໍ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ. ພວກນາງລໍວັນລໍຄືນເພື່ອຫາໂອກາດທີ່ຈະຫຼົບໜີ 
ອອກຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຊີວິດຈະຕ້ອງຈົບລົງຢູ່ບ່ອນນີ້ຢ່າງແນ່
ນອນ.

ໃນທີ່ສຸດ ເດິກດ່ືນຂອງຄືນໜຶ່ງ ເມື່ອທຸກຄົນກໍາລັງນອນຫຼັບຈົນໄດ້ຍິນສຽງ
ໂກນສ໋ອດໆ ນາງລູນີແລະນາງໄມກໍແກະບານປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງ ແລ້ວຄ່ອຍໆ
ປີນອອກຈາກອາຄານໄດ້ສໍາເລັດ. ທັງສອງຍ່າງລັດເລາະຜ່ານປ່າຫຍ້າ ພະ
ຍາຍາມອອກໄປຫາທາງໃຫຍ່ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ທີ່ຜ່ານໄປມາ. 
ພວກນາງນອນຢູ່ພຸ່ມໄມ້ ລໍຖ້າແສງອາທິດຂອງວັນໃໝ່ປາກົດຂຶ້ນ.

ເມື່ອແສງສະຫວ່າງຂອງດວງອາທິດເຂົ້າມາປົກຄຸມໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນ
ພວກນາງກໍເຫັນລົດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ
ແລ່ນໄປມາຕາມຖະໜົນໃຫຍ່. ສຽງອຶກ
ກະທຶກດັງຂຶ້ນ ສຽງແກລົດ ສຽງເຄື່ອງຍົນ 
ສຽງຄົນໂອ້ລົມກັນຍ່າງໄປມາ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່
ຮູ້ຈະຍ່າງໄປທາງໃດ ໃນຂະນະນັ້ນທ້ອງກໍ
ຮ້ອງຈ໋ອກໆ ຍ້ອນຄວາມຫິວແຕ່ເງິນກໍບໍ່ມີ

ພວກນາງລໍວັນລໍຄືນເພື່ອ
ຫາໂອກາດທີ່ຈະຫຼົບໜີອອກ

ຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້
ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຊີວິດຈະຕ້ອງຈົບລົງ

ຢູ່ບ່ອນນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
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ເວົ້າພາສາໄທກໍບ່ໍໄດ້. ທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຫາອາຫານໄດ້ຄືຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ ່
ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ. ຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າທັງສອງກໍາລັງກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາຄົ້ນສິ່ງເສດ 
ເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ບັງເອີນມີຕໍາຫຼວດຄົນໜຶ່ງຍ່າງຜ່ານມາ. ຕໍາຫຼວດໜຸ່ມຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກ 
ສົງໄສ ຈຶ່ງຍ່າງເຂົ້າມາຖາມນາງລູນີແລະນາງໄມ. ຕໍ່ມາເຂົາຈຶ່ງຮູ້ວ່າແມ່ນສາວ 
ລາວທີ່ຖືກຫຼອກມາຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກຄ້າມະນຸດ.

ຕໍາຫຼວດຄົນນີ້ໃຈດີ ຈຶ່ງພາພວກນາງໄປສະຖານີຕໍາຫຼວດ ແລ້ວປຶກສາຫາ 
ລືກັບເພື່ອນຕໍາຫຼວດດ້ວຍກັນ. ໃນທີ່ສຸດພວກຕໍາຫຼວດຈຶ່ງປະສານງານກັບ 
ພວກທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ດ່ານໜອງຄາຍ ເພື່ອສົ່ງແມ່ຍິງທັງສອງກັບຄືນສູ່ປະເທດ 
ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ ນາງລູນີແລະນາງໄມຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນສູ່ອ້ອມອົກແຜ່ນດິນແມ່. ສໍາ 
ລັບນາງລູນີ ມັນຄ້າຍຄືວ່ານາງຕາຍໄປແລ້ວ ແຕ່ມີຊີວິດຟື້ນຄືນມາໃໝ່.

ການກັບມາຂອງນາງລູນີແລະນາງໄມສ້າງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນແກ່ພໍ່ແມ່ 
ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ. ທຸກຄົນກອດລູນີໄຫ້ສະອຶກສະອື້ນ ຕໍ່ມາພວກເຂົາເຈົ້າກ ໍ
ຈັດພາເຂົ້າຕ້ອນຮັບນາງລູນີແລະນາງໄມ. ຜູ້ຄົນຫຼັ່ງໄຫຼມາຜູກແຂນໃຫ້ຄົນທັງ 
ສອງດ້ວຍບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.

ອົງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈພັດທະນາມີນະໂຍບາຍສະກັດກັ້ນການຄ້າມະ 
ນຸດ ເພາະເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ໂຫດຮ້າຍແລະໄຮ້ມະນຸດສະທໍາ ສະນັ້ນຈຶ່ງຂ ໍ
ໃຫ້ນາງລູນີທໍາໜ້າທີ່ເປັນວິທະຍາກອນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ປະສົບການຂອງຕົນເອງ 
ໃຫ້ລຸ້ນນ້ອງໆແລະໝູ່ເພື່ອນທັງຫຼາຍ. ນາງລູນີແນະນໍາໃຫ້ຍິງໜຸ່ມສາວມີສະ 
ຕິລະວັງຕົວ ຢ່າເຊື່ອຄໍາຫຼອກລວງຂອງຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ໜ້າຮູ້ຕາ ແລະບໍ່ໃຫ້ໄປເຮັດ 
ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດອີກ ເພາະມັນເປັນວຽກທີ່ໜ້າລັງກຽດ ແລະເສຍສັກສີຂອງ 
ຄວາມເປັນມະນຸດ. ເຂົາເຈົ້າຄວນເອົາໃຈໃສ່ຮໍ່າຮຽນ ຫາຢູ່ຫາກິນຢູ່ບ້ານເກີດ 
ຂອງຕົນເອງ. ບ້ານເປັນບ່ອນທີ່ເຄີຍຢູ່ ເປັນອູ່ທ່ີເຄີຍນອນ ແລະເປັນແດນສະ 
ຫວັນທີ່ແທ້ຈິງ.

ນາງລູນີໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການນີ້ ເພື່ອປົວແປງຊີວິດຂອງນາງ 
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອົງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນາງປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ໃຫ້ທຶນແກ່ນາງ 
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ໃນການລ້ຽງເປັດລ້ຽງໄກ່. ປັດຈຸບັນນາງລູນີມີຊີວິດທີ່ສຸກສະບາຍ ແລະສົມ
ຫວັງໃນຄວາມຮັກ. ນາງໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບທ້າວເວເຫວ ແລະທັງສອງກໍຄອງ
ຮັກກັນສົມດັ່ງປາຖະໜາ. ຄວາມມືດມົນໃນຊີວິດມະລາຍຫາຍໄປແລ້ວ ຫຼຽວ
ໄປທາງໃດກໍມີແຕ່ດອກໄມ້ເບັ່ງບານແລະທ້ອງຟ້າສົດໃສ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງອົງການຫ່ວງໃຍຮ່ວມໃຈ
ພັດທະນາຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ)
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ກ່ອງປັນຍາ

ນ. ດາລາວັນ ພົມມະຈັນ

ປັດຈຸບັນການຮຽນການສອນຢູ່ຫຼາຍປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະນຸບານຈົນ
ຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນການສຶກສາທີ່ສ້າງຄວາມອ່ອນແອທາງສະຕິປັນ
ຍາ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຮູ້ຈັກຄິດເປັນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈໂລກແລະບໍ່ເຂ້ົາໃຈຊີວິດ. ການ
ສຶກສາຄວນພັດທະນາຄົນ ໃຫ້ເປັນມະນຸດທີ່ດີ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີຈິດໃຈເມດ
ຕາກະລຸນາ, ຮັກແລະເອື້ອອາທອນຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ ຕະຫຼອດຈົນມີຄວາມຄິດ
ສ້າງສັນສິ່ງທີ່ດີງາມໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ. ສາມາດເພິ່ງຕົນເອງແລະເປັນທີ່
ເພິ່ງໃຫ້ແກ່ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ.

ຍ້ອນບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ນັກວິຊາການດ້ານການສຶກສາຈາກຫຼາຍປະ
ເທດຈຶ່ງໄດ້ຄິດຄົ້ນເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້ຂຶ້ນມາອັນໜຶ່ງຊື່ວ່າ “ກ່ອງປັນຍາ”. ກ່ອງ
ປັນຍາແມ່ນເຄື່ອງມືສົ່ງເສີມການສຶກສາ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ເປັນເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນການສຶກສາຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນເຄື່ອງມືສົ່ງເສີມ
ການຮຽນຮູ້ຮອບດ້ານ ຄືພັດທະນາຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ສະຕິປັນຍາ ແລະໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ນັກຮຽນສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະທີ່
ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກ່ອງປັນຍາ ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ.

ພະນັກງານຈາກກະຊວງສຶກສາແລະສູນອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຈັດ
ຝຶກອົບຮົມຄູທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 50 ຄົນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກ່ອງປັນຍາ 
ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງ. ມາຮອດເດືອນທັນວາ 
ປີ 2012 ບຸກຄະລາກອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມເບິ່ງນາຍຄູສາມຄົນ ທີ່ຝຶກ

ອົບຮົມໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມ
ປາຍໂພນສະຫວັນ ຢູ່ແຂວງຊຽງ 
ຂວາງ. ການລົງໄປຕິດຕາມຄັ້ງນີ້
ໄດ້ມີການຖ່າຍທໍາທຸກຂັ ້ນຕອນ
ຂອງການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 

ກ່ອງປັນຍາແມ່ນເຄື່ອງມືສົ່ງເສີມການ
ຮຽນຮູ້ຮອບດ້ານ ຄືພັດທະນາຮ່າງກາຍ, 

ຈິດໃຈ, ສະຕິປັນຍາ ແລະໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ.
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ເປັນຟີມວີດີໂອ ເພື່ອໃຊ້ເປັນອຸປະກອນການຮຽນການສອນຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ອາກາດຢູ່ຊຽງຂວາງໃນເດືອນຕຸລາເລີ່ມໜາວເຢັນ ແຕ່ກໍມີແສງຕາເວັນ

ອ່ອນໆ ສ່ອງຜ່ານເມກໝອກລົງມາໃນຍາມເຊົ້າ. ພວກເຮົາທີມງານຖ່າຍທໍາວີ
ດີໂອໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໂພນສະຫວັນແຕ່ເຊົ້າໆ. ນັກ
ຮຽນເລີ່ມທະຍອຍກັນເຂົ້າປາກປະຕູໂຮງຮຽນ ບາງຄົນຂີ່ລົດຖີບ ບາງຄົນຂີ່
ລົດຈັກ ບາງຄົນຍ່າງເຂົ້າມາ. ບໍ່ດົນນັກຮຽນກໍຢືນຈຸ້ມກັນເປັນກຸ່ມ ຢູ່ຕາມເດີ່ນ
ໂຮງຮຽນ ພ້ອມທັງສົ່ງສຽງຈໍແຈຈໍແຈຟົດສະໜັ່ນທົ່ວບໍລິເວນໂຮງຮຽນ.

ຕໍ່ມານັກຮຽນ ມໍ. 5 ແລະ ມໍ. 7 ຈໍານວນສາມສິບຄົນ ກໍມາລວມກັນຢູ່ຫ້ອງ
ໜຶ່ງຢູ່ຊັ້ນເທິງຂອງອາຄານສອງ. ນັກຮຽນພວກນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກຸ່ມເດັກອາ
ສາ ແລະກຸ່ມເຮັດກິດຈະກໍາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ອາຈານຄານສີສະ
ຫວັນ ພົງພັກດີ, ອາຈານສຸດສະດີ ສີໂສພົນແລະອາຈານສອນເພັດ ອິນທະວົງ 
ກໍຊ່ວຍກັນດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກ່ອງປັນຍາໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມເຫຼົາ່ນີ້. 
ຂ້ອຍດີໃຈທີ່ເຫັນນັກຮຽນພວກນີ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນແລະກະຕືລືລົ້ນ. ພວກເຂົາ
ເຈົ້າເປັນຄົນກ້າປາກກ້າເວົ້າແລະກ້າອອກຄວາມຄິດເຫັນ ຊຶ່ງມັນຕ່າງຈາກ
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ຫຼາຍໂຮງຮຽນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍພົບເຫັນ.
ອາຈານຄານສີສະຫວັນ ພົງພັກດີ ຊຶ່ງເປັນວິທະຍາກອນຫຼັກເລີ່ມອະທິ

ບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະໃຫ້ນັກຮຽນພາກັນຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບຄໍາ
ຖາມຕ່າງໆ ເພື່ອຈະສໍາພາດຊາວບ້ານ ເຊັ່ນ: ຊາວບ້ານທໍາມາຫາກິນແນວ
ໃດ? ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາລົງຊີວິດແນວໃດ? ມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂຶ້ນ
ຢູ່ໃນບ້ານ? ຊີວິດຂອງຊາວບ້ານມີການເຊື່ອມໂຍງກັບການພັດທະນາແນວ
ໃດ? ການທໍາມາຫາກິນຂອງເຂົາເຈົ້າເຊື່ອມໂຍງກັບຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ: ດິນ, ປ່າໄມ້, ອາກາດແລະຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊແນວໃດ? ຊາວບ້ານມີຄວາມ
ສຸກບໍ່ ກັບການພັດທະນາທີ່ເນັ້ນໃສ່ແຕ່ເສດຖະກິດ? ສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ໃນ
ບ້ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດເຂົາເຈົ້າແນວໃດ? ໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນມີຄວາມ
ເຊື່ອມໂຍງກັນແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ? ໂຮງຮຽນ
ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຊຸມຊົນ ແລະເປັນໝາກຫົວໃຈໃນການຂັບ
ເຄື່ອນວຽກພັດທະນາຂອງບ້ານແນວໃດ?
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ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍມີການແບ່ງກຸ່ມນັກຮຽນອອກເປັນກຸ່ມລະຫ້າຫົກຄົນ ເພື່ອ
ເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນ. ອັນດັບຕໍ່ໄປຄູໃຫ້ນັກຮຽນແຕ້ມຮູບຊຸມຊົນໃນຝັນ. 
ກິດຈະກໍານີ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດແລະໃຊ້ຈິນຕະນາ
ການຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ້ມຮູບຊຸມຊົນທີ່ຕົນເອງໄຝ່ຝັນຢາກໄດ້ ແລະເຂົາເຈົ້າ
ຢາກເຫັນຊຸມຊົນເປັນແນວໃດ ກໍໃຫ້ກຸ່ມນັ້ນແຕ້ມໃສ່ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່. ນັກຮຽນ
ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ສໍສີແຕ້ມຮູບປ່າໄມ້ແລະທົ່ງນາ, ມີນໍ້າຕົກໄຫຼຜາດໆ ໂຮງຮຽນສະ
ອາດງາມຕາ, ມີສວນຊຶ່ງເປັນບ່ອນນັ່ງຫຼິ້ນແລະພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ, ຢູ່ຖະ
ໜົນຫົນທາງມີລົດຈໍານວນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍ ບໍ່ປ່ອຍມົນລະພິດຂຶ້ນສູ່ອາກາດ. 
ສິ່ງສຸດທ້າຍຄື ສະມາຊິກຊຸມຊົນຊ່ວຍເຫຼືອກັນຫາຢູ່ຫາກິນ ເຮັດບຸນສິນກິນ
ທານດ້ວຍສີໜ້າເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ໃດກໍຢາກມີຄວາມ
ສຸກ ໃຊ້ຊີວິດແບບເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ ແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ
ເສື່ອມໂຊມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນມານໍາສະເໜີຊຸມຊົນໃນ
ຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໝູ່ຄົນອື່ນໆຊັກຖາມແລະປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ. ຈາກ



94

ກ່ອງປັນຍາ

ການນໍາສະເໜີຮູບແຕ້ມ ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນໃນຝັນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ພວກ 
ເຮົາໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມໄຝ່ຝັນແລະຄວາມປາຖະໜາຂອງຄົນໜຸ່ມພວກນີ້.

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການລົງໄປເອົາຂໍ້ມູນນໍາຊາວບ້ານ ຢູ່ບ້ານໂພນມີໄຊ,  
ເມືອງແປກທີ່ຢູ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນປະມານແປດຮ້ອຍແມັດ. ນາຍຄູແລະນັກ 
ຮຽນພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນນາຍບ້ານ. ຫຼັງຈາກອາຈານຄານສີສະ 
ຫວັນ ພົງພັກດີແນະນໍາຈຸດປະສົງຂອງການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນແລ້ວ 
ທ່ານລິດສະດາ ດວງທອງສຸກ ຊຶ່ງເປັນນາຍບ້ານ ໄວຫ້າສິບແປດປີ ຜົມກູດ 
ເລັກນ້ອຍ, ໜ້າຄົມ, ແກ້ມໂວກມີໂໜກແກ້ມໂນນອອກມາໜ້ອຍໜຶ່ງ ກ່າວ 
ຕ້ອນຮັບຄູແລະອາຈານດ້ວຍນໍ້າສຽງໃສຊັດເຈນ ບອກວ່າພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ 
ຄວາມຮ່ວມມື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍານີ້ລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ. ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຄະ 
ນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ສົ່ງຄົນມາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບອໍານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານນີ້ສອງມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ສະນັ້ນນາຍບ້ານຈຶ່ງເຂົ້າໃຈດີ ແລະນັດກັບ 
ຄອບຄົວຕ່າງໆໄວ້ແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄປສໍາພາດ. ຕໍ່ມາພວກນັກຮຽນກໍ 
ແຍກຍ້າຍໄປກັນຄົນລະທິດລະທາງ ເພື່ອໄປພົບຄອບຄົວທີ່ທາງບ້ານໄດ້ຈັດ 
ແບ່ງໄວ້ໃຫ້.

ແສງແດດຮ້ອນສ່ອງມາໃສ່ຫົວນັກຮຽນທີ່ຍ່າງເປັນກຸ່ມຕາມທາງ ບາງຈ ຸ
ຍ່າງໄປທາງໃຕ້ ບາງຈຸໄປທາງເໜືອ ນັກຮຽນບາງກຸ່ມສໍາພາດຄອບຄົວທີ່ມີ 
ເຮືອນຢູ່ຕາມແຄມທາງໃຫຍ່ ບາງຄົນຍ່າງເຂົ້າໄປໃນ ບໍ່ໄກຈາກທາງໃຫຍ່ 
ປານໃດ. ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມພວກນັກຮຽນໄປ ເພື່ອຖ່າຍທໍາເປັນວີດີໂອ ເວ 
ລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຊັກຖາມເອົາຂໍ້ມູນນໍາສະມາຊິກຄອບຄົວຕ່າງໆ.

ຊາວບ້ານຕ້ອນຮັບພວກນັກຮຽນຢ່າງອົບອຸ່ນແລະໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນ 
ຢ່າງດີໃນການຕອບຄໍາຖາມ. ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງ ເບິ່ງຄືວ່າຊາວບ້ານ 
ແລະພວກນັກຮຽນຄົງຈະຮູ້ຈັກກັນແດ່ແລ້ວ ສະນັ້ນການສົນທະນາຈຶ່ງດໍາເນີນ 
ໄປໄດ້ດີ ແລະຊາວບ້ານກໍໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ. ໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ 
ນີ້ ພວກນັກຮຽນໄດ້ຮັບທັກສະທີ່ມີຄຸນຄ່າຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ ຄືທັກສະໃນການ 
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ຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ໄດ້ຕຽມໄວ້. ຕົວຢ່າງ: ບັນຫາ
ເສດຖະກິດໃນຄອບຄົວ, ສະພາບຂອງ
ບ້ານ ຕະຫຼອດຮອດການໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າແລະ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແລະບໍ່ແຮ່. ສະພາບ
ແຕ່ກີ້ແຕກຕ່າງກັບດຽວນີ້ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ? ຖ້ານັກຮຽນ 
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນພຽງພໍ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຄິດຫາຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ. ເວລາສຶກສາຕໍ່ໃນຂັ້ນວິທະຍາໄລແລະມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ພວກນັກຮຽນກໍຈະໄດ້ໃຊ້ທັກສະເຫຼົ່ານີ້.

ສິ່ງສໍາຄັນຢູ່ໃນກິດຈະກໍານີ້ ຄືນາຍຄູຈະຕ້ອງຕິດຕາມການສໍາພາດຂອງ
ນັກຮຽນ ແລະຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການສໍາພາດແລ້ວ ນາຍຄູກໍຄວນນໍາພາການ
ຖອດຖອນບົດຮຽນໂດຍແນະນໍາສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ເພື່ອນໍາໄປ
ປະຕິບັດໃນການສໍາພາດຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ນັກຮຽນກຸ່ມໜຶ່ງຈະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການແຕ້ມແຜນທີ່ຂອງບ້ານ ດ້ວຍ
ການກໍານົດເຂດຊາຍແດນຂອງບ້ານ, ເຂດປ່າໄມ້, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ຈຸດສໍາຄັນທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ທີ່ຕັ້ງໂຮງຈັກໂຮງງານແລະບໍ່ແຮ່. ນາຍບ້ານແລະອໍາ
ນາດການປົກຄອງເປັນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານັ່ງຢູ່ຂ້າງພວກນັກຮຽນທີ່
ເປີດແຜນທີ່ຈາກກູໂກເອີຟ (Google Earth) ຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ. ຊາວບ້ານ
ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍທ່ີເຫັນບໍລິເວນບ້ານຂອງຕົນຈາກເທິງອາກາດເປັນເທືອ່ທໍາອິດ
ໃນຊີວິດ. ຄະນະບ້ານແຕ່ລະຄົນເອົາມືຊີ້ບອກເຂດແດນ, ບາງຄົນບອກເຂດ
ປ່າແລະບ່ອນໄຫຼຂອງນໍ້າຫ້ວຍ. ພາບເທິງອາກາດແລະສະພາບທີ່ເປັນຈິງຢູ່
ພື້ນດິນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ບາງຄັ້ງເປັນການຍາກທີ່ຈະລະບຸໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ 
ຈຶ່ງຕ້ອງຖົກຖຽງກັນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ເພື່ອຫາຂໍ້ສະຫຼຸບໃຫ້ໄດ້.

ມື້ຕໍ່ມາ ພວກນັກຮຽນນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ມາວິເຄາະກັນຢູ່ໃນຫ້ອງ ໂດຍ
ຄູເປັນຜູ້ນໍາພາການວິເຄາະໄຈ້ແຍກ ໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມວ່າ ແມ່ນຫຍັງ? ໝາຍ
ເຖິງແມ່ນຫຍັງຄືບັນຫາ? ແນວໃດ? ໝາຍເຖິງບັນຫາເກີດຂ້ຶນແນວໃດ? ສະ

ພວກນັກຮຽນໄດ້ຮັບທັກສະ
ທີ່ມີຄຸນຄ່າຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ 

ຄືທັກສະໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມ.
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ພາບບັນຫາເປັນແນວໃດ? ເປັນຫຍັງ? ໝາຍເຖິງເປັນຫຍັງບັນຫານັ້ນຈຶ່ງເກີດ
ຂຶ້ນ? ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບົດຮຽນອັນລໍ້າຄ່າໃນການວິເຄາະໄຈ້ແຍກ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມມີໂອກາດຝຶກຄິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ.

ອັນດັບຕໍ່ມາແມ່ນກິດຈະກໍາສໍາຄັນ ເພາະພວກນັກຮຽນນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສັງ
ລວມໄດ້ຈາກການລົງໄປສໍາພາດນັ້ນ ມານໍາສະເໜີແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດລຽງບູລິມະສິດຂອງບັນຫາ ແລະກໍານົດຂັ້ນຕອນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຊາວບ້ານແລະນັກຮຽນຈະພາກັນນັ່ງຢູ່ສີ່ແຈ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສີ່
ເສົາຫຼັກດ້ານການພັດທະນາ ຄື: ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມສຸກແລະ
ທໍາມະຊາດ. ແຕ່ລະດ້ານມີສາມບັນຫາຫຼັກທີ່ໄດ້ຈາກຂັ້ນຕອນຜ່ານມາ. ຕໍ່ມາ
ຄູຈະຖາມນັກຮຽນກັບຊາວບ້ານວ່າ “ບັນຫານີ້ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາ



97

ກ່ອງປັນຍາ

ອ່ືນແນວໃດ? ມັນມີຜົນກະທົບຕ່ໍກັນແນວ
ໃດ?”. ເມື່ອຍົກບັນຫາໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ຄູຈະ
ຖາມວ່່າ ຖ້າຫາກບັນຫານີ້ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ ມັນຈະມີຜົນຫຍັງຕາມມາຕໍ່ບັນ
ຫາອື່ນ ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄ່ອຍເປັນແນວນັ້ນ? ຂະບວນການນີ້ຈະດໍາເນີນໄປ 
ເລື້ອຍໆ.

ແຕ່ລະຄູ່ຂອງບັນຫາທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັນແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັນ
ນັ້ນ ຈະມີເຊືອກເນັ່ງຫາກັນ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຂອງບັນ
ຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບ້ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ການເນັ່ງເຊືອກຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຜົນທີ່ຕາມມາຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ສະເໜີ
ໄປ. ຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະຊ່ວຍຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເຂົ້າໃຈສະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງ
ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນຊາວໜຸ່ມຈະນັບຈໍານວນເຊືອກ. ບັນຫາ
ທີມ່ີຈໍານວນເຊືອກຫຼາຍທີສຸ່ດຈະຖືວ່າແມ່ນບັນຫາເລັງ່ດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງແກ້
ໄຂ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກຊຸມຊົນສົນທະນາແລກປ່ຽນ

ສີ່ເສົາຫຼັກດ້ານການພັດທະນາ 
ຄື: ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ, 
ຄວາມສຸກແລະທໍາມະຊາດ.
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ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກັນ ແລະທໍາ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ ເພາະ
ເຂົາເຈົ້າຈະຄິດຄົ້ນວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມ
ກັນ.

ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຄືພວກນັກ
ຮຽນສັງລວມແລະບັນທຶກຂໍ ້ມູນ

ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກຊຸມຊົນນີ້
ຈະຖືກນໍາໄປເຮັດເປັນສື່ສິ່ງພິມ, ປຶ້ມກາຕູນ ແລະເປັນຂໍ້ມູນສໍາລັບວິຊາພູມ
ປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ກ່ອງປັນຍາແມ່ນການຮຽນຮູ້ ຊຶ່ງສະມາຊິກໝົດທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງ
ຊາຍ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ແລະຄົນໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນ ໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມກັນວາງແຜນເຮັດ
ໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງຕົນດີຂຶ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາແລະຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ຂະບວນການທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ຮ່ວມ
ກັນ, ຮູ ້ຈັກການເຊື່ອມໂຍງຂອງບັນຫາ, ຮູ ້ຈັກໄຈ້ແຍກ ແລະຈັດບູລິມະ
ສິດບັນຫາ ແລ້ວພ້ອມກັນຄິດຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມ
ຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນສະຖານທີ່ໜ້າຢູ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກາຍເປັນສູນກາງແຫ່ງ
ການຮຽນຮູ້.

ນາງທິບພະພອນ ອ້ວນທະວົງ ແລະທ້າວສີປະເສີດ ລໍ່ຊາວເຢີບອກກັບ
ທີມງານພວກເຮົາວ່າ ກ່ອງປັນຍາຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍ
ຢ່າງທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນການສຶກສາລະດັບສູງຂຶ້ນ
ໄປ. ກ່ອງປັນຍາຈະເປັນເງົາຊີວິດທີ່ຈະຕິດຕົວພວກເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ 
ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂລກ, ເຂົ້າໃຈຊີວິດແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຕົນເອງ. ເມື່ອຈົບການສຶກສາ ມີວຽກເຮັດງານທໍາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍຍັງຈະ
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ນີ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການ

ກ່ອງປັນຍາຈະເປັນເງົາຊີວິດທີ່ຈະ
ຕິດຕົວພວກເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ 
ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂລກ, 

ເຂົ້າໃຈຊີວິດແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາຢູ່ 
ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນເອງ.
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ງານແລະການວາງແຜນຊີວິດກັບຄົນໜຸ່ມພວກນີ້. ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ເຫັນ 
ເຂົາເຈົ້າມີພະລັງ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຮໍ່າຮຽນແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ  
ທີ່ຈະກ້າວເດີນໄປຫາແສງສະຫວ່າງຢູ່ຂ້າງໜ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈແລະມ ີ
ເປົ້າໝາຍຊີວິດ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄົນໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນບຸກຄະລາ 
ກອນທີ່ລໍ້າຄ່າຂອງປະເທດຊາດ. ສີໜ້າທ່າທາງ, ການເວົ້າການຈາແລະການ  
ເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກຮຽນແລະນາຍຄູໝົດທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນ 
ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຖືກບັນທຶກເປັນຟີມວີດີໂອໃນຮູບແບບສື່ການຮຽນການສອນແລະໄດ ້
ຜະລິດເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວປະເທດແລ້ວ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນ 
ຍົງ)
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ນ. ສັ້ນ ມະນີວັນ

ປັດຈຸບັນເຖິງວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວຈະເຕີບໂຕ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງດີຂຶ້ນ ແຕ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະ
ເທດ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການຊອກຫາປັດໄຈສີ່ຄື: ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ບ່ອນຢູ່ອາໄສ
ແລະຢາປົວພະຍາດ. ສະນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ມີລາຍໄດ້
ເສີມ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພາກລັດແລະອົງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນຈຶ່ງພະຍາຍາມແນະນຳໂຄງການທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບ
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ພືດກະສິກໍາ
ຂອງຊາວບ້ານ.

ບ້ານເມີ້ງເປັນບ້ານຂອງຊົນເຜ່ົາລະເວນທີ່ຕ້ັງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງບາຈຽງ
ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 30 ກິໂລແມັດ. ບ້ານເມີ້ງເປັນບ້ານໃຫຍ່
ເພາະມີປະຊາຊົນທັງໝົດຈຳນວນ 476 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 273 ຄົນ. ອາ
ຊີບຫຼັກຂອງຊາວບ້ານແມ່ນເຮັດໄຮ່ ນອກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດສວນກາເຟ, ປູກ
ຖົ່ວດິນ, ສາລີແລະອື່ນໆ. ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ ຖົ່ວດິນຖືວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍ
ຮັບດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານເມີ້ງ. ຕໍ່ມາຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ຫັນມາປູກໝາກ
ຖົ່ວດິນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາພືດຊະນິດນີ້ຕົກຕໍ່າລົງ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່
ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຊາວບ້ານເມີ້ງ.

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ 
ບາຈຽງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບໂຮງຮຽນ
ສາຍໃຍ ເພື ່ອແກ້ໄຂບັນຫາລາ
ຄາພືດຕົກຕໍ່າຂອງຊາວບ້ານ. ໃນ
ເດືອນຕຸລາ ປີ 2013 ໂຮງຮຽນສາຍ
ໃຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 

ຖົ່ວດິນຖືວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍ
ຮັບດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານເມີ້ງ. ຕໍ່
ມາຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງໄດ້ຫັນມາປູກ
ໝາກຖົ່ວດິນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້

ລາຄາພືດຊະນິດນີ້ຕົກຕໍ່າລົງ.
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ຈາກອົງການເຮວີຕັສ ໃຫ້ຄັດເລືອກອາສາສະ
ໝັກຊາວໜຸ່ມຈໍານວນຫົກຄົນ ພ້ອມທັງພະນັກ
ງານກະສິກໍາເມືອງບາຈຽງ ຂຶ້ນໄປຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການແປຮູບໝາກຖົ ່ວດິນຢູ່ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ.

ນາງສັ້ນ ມະນີວັນ ແມ່ນຊາວບ້ານຄົນໜຶ່ງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ສົນໃຈ
ເລື່ອງການສ້າງລາຍຮັບໃນຄອບຄົວ. ນາງປາຖະໜາຢ່າງແຮງກ້າ ຢາກຊ່ວຍ
ຊາວບ້ານໃຫ້ມີຊ່ອງທາງໃນການຫາລາຍໄດ້ບ່ໍທາງໃດກໍທາງໜ່ຶງ. ສະນ້ັນ ນາງ
ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກໂຮງຮຽນສາຍໃຍ ໃຫ້ໄປຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແປ
ຮູບໝາກຖົ່ວດິນຮ່ວມກັບຊາວໜຸ່ມບ້ານໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍຫວັງວ່າ ເມື່ອກັບມາ
ແລ້ວ ຢາກໃຫ້ນາງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ນີ້ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມຄົນອື່ນໆ.

ການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງດໍາເນີນໄປເປັນເວລາຫ້າມື້. ນາງສັ້ນ ມະ
ນີວັນໄດ້ຮຽນຮູ້ຕັ້ງແຕ່ການປອກເອົາໃນຖົ່ວດິນອອກຈາກຝັກ, ການທໍາຄວາມ
ສະອາດໃນຖົ່ວດິນ, ການແປຮູບຖົ່ວດິນໃຫ້ເປັນເຂົ້າໜົມຖົ່ວດິນເຄັມແລະເຂົ້າ
ໜົມຖົ່ວດິນຫວານ ປະສົມເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຕານ, ເກືອ, ນໍ້າມັນພືດ, 
ໝາກງາ, ຫົວສີໄຄ, ໃບຂີ້ຫູດແລະອື່ນໆ. ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນການສັ່ງນໍ້າ
ໜັກແລະການບັນຈຸໃສ່ຖົງເພື່ອຈໍາໜ່າຍ.

ຫຼັງຈາກກັບມາແຕ່ຫຼວງພະບາງ ນາງສັ້ນ ມະນີວັນ ລົງໄປຢ້ຽມຢາມປະ
ຊາຊົນຢູ່ບ້ານເມີ້ງ. ນາງໄດ້ພົບນາງຈັນ ຊຶ່ງແມ່ນຄົນໜຶ່ງຢູ່ບ້ານເມີ້ງ ທີ່ປູກຖົ່ວ
ດິນຂາຍ. ແຕ່ກີ້ນາງຈັນເຄີຍຂາຍຖົ່ວດິນໄດ້ສິບພັນກີບຕໍ່ໜຶ່ງກິໂລ ມາດຽວນີ້
ຢາກຂາຍໂລລະສີ່ຫ້າພັນກີບກໍຍາກແລ້ວ. ຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆມີບັນຫາໃນ
ການຂາຍຖົ່ວດິນລາຄາຖືກເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກຊາວໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຈົ່ມທຸກຈົ່ມ
ຍາກໃຫ້ນາງສັ້ນຟັງ. ຕໍ່ມານາງສັ້ນກໍເລີຍຖາມວ່າ “ພວກເຈົ້າສົນໃຈຢາກຂາຍ
ຖົ່ວດິນໃຫ້ໄດ້ລາຄາແພງກວ່ານີ້ບໍ່?”

“ກໍສົນໃຈແຫຼະນໍ້! ເຈົ້າມີບ່ອນເອົາໄປຂາຍບໍ່?” ຊາວບ້ານຄົນໜຶ່ງຖາມ

“ຂ້ອຍມີວິທີແປຮູບຖົ່ວດິນ
ໃຫ້ເປັນແນວໃໝ່
ແລ້ວເອົາໄປຂາຍ

ຈະໄດ້ລາຄາສູງຂຶ້ນ”
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ນາງ.
“ຂ້ອຍບໍ່ມີບ່ອນເອົາໄປຂາຍດ໋ອກ ແຕ່ຂ້ອຍມີວິທີແປຮູບຖ່ົວດິນໃຫ້ເປັນ

ແນວໃໝ່ ແລ້ວເອົາໄປຂາຍຈະໄດ້ລາຄາສູງຂຶ້ນ” ນາງສັ້ນບອກພວກເຂົາເຈົ້າ
ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນກໍສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນການແປ
ຮູບໝາກຖົົ່ວດິນ ນາງສັ້ນຈຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວເມືອປຶກສາກັບຄະ
ນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນສາຍໃຍ. ໂຮງຮຽນສາຍໃຍຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອປະ
ຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ນາງສັ້ນໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວ
ບ້ານໄດ້ເລີຍ.

ນາງສັ້ນນຳເອົາຂ່າວນີ້ໄປແຈ້ງໃຫ້ຊາວບ້ານຊາບ ຜູ້ໃດກໍດີອົກດີໃຈ ຢາກ
ຮຽນໄວໆໂລດ. ມື້ຕໍ່ມາ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແປຮູບຖົ່ວດິນກໍໄດ້ເປີດ
ຂຶ້ນ ໂດຍຈັດຢູ່ທີ່ເຮືອນນາງປ່ອງ ຢູ່ໃນບ້ານເມີ້ງນັ້ນເອງ. ການຝຶກອົບຮົມດໍາ
ເນີນໄປພຽງແຕ່ມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນ. ນາງສັ້ນໄດ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທຸກຢ່າງໃຫ້ແກ່
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ຊາວບ້ານຈໍານວນ 40 ຄົນ. ແມ່ຍິງຊາວບ້ານທຸກຄົນຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຮຽນເອົາ
ທຸກຂັ້ນຕອນໃນການແປຮູບໝາກຖົ່ວດິນ. ບັນຍາກາດຟົດຟື້ນແລະເບີກບານ 
ມ່ວນຊື່ນ ມີສຽງຫົວສຽງເວົ້າຢອກລໍ້ກັນ. ເມື່ອການແປຮູບໝາກຖົ່ວດິນສໍາເລັດ 
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄຊໂຍໂຮຮ້ອງດ້ວຍຄວາມດີໃຈ.

ຫຼັງຈາກຝຶກອົບຮົມຫ້າວັນ ນາງສັ້ນລົງໄປສອບຖາມຊາວບ້ານວ່າ ມີຄອບ
ຄົວໃດແດ່ທີ່ສົນໃຈແປຮູບຖົ່ວດິນເປັນເຂົ້າໜົມ. ຄອບຄົວຂອງນາງຈັນເປັນ
ຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດ. ນາງສັ້ນເຫັນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ
ນາງຈັນ ຈຶ່ງຮັບປາກຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ
ຕະຫຼອດເວລາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນນາງຈັນແລະສະມາຊິກຫຼາຍຄົນໃນຄອບຄົວກໍໄດ້
ແບ່ງໜ້າວຽກຮັບຜິດຊອບກັນຄັກແນ່ ມີຜູ້ແກະແກ່ນຖົ່ວດິນ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງເຄື່ອງ 
ປະກອບ, ຜູ້ຂົ້ວຖົ່ວດິນປະສົມນໍ້າຕານ, ຜູ້ຊັ່ງນໍ້າໜັກແລະບັນຈຸໃສ່ຖົງປລາສ໌
ຕິກ.
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ປັດຈຸບັນຊາວບ້ານເມີ້ງແປຮູບໝາກຖົ່ວດິນຂາຍພາຍໃນບ້ານ ແລະຢູ່
ຂອບເຂດເມືອງບາຈຽງ, ເມືອງປາກເຊ, ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງທ່າແຕງແລະ
ເມືອງປາກຊ່ອງ. ສ່ວນຫຼາຍຊາວບ້ານຈະຂາຍຍ່ອຍແລະຂາຍຍົກ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ ຍັງໄດ້ຂາຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົນຕ່າງປະເທດນໍາອີກ. ໃນອະນາຄົດໂຮງ
ຮຽນສາຍໃຍຈະຫາທາງຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານ ສົ່ງໄປຂາຍຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, 
ແຂວງຫຼວງພະບາງແລະບ່ອນອື່ນໆອີກ.

ບົດຮຽນບາງຢ່າງທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນການແປຮູບໝາກຖົ່ວດິນຂອງຊາວ
ບ້ານເມີ້ງ ຄືເຂົາເຈົ້າເປັນປະຊາຊົນທຸກຍາກ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີຕົ້ນທຶນໃນ
ການເລີ່ມເຮັດກິດຈະກຳ. ໂຮງຮຽນສາຍໃຍໄດ້ຊ່ວຍທຶນເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນ ເພື່ອ
ເອົາໄປຊື້ອຸປະກອນ ເຊັ່ນ: ໝໍ້ຂາງ, ຊາມ ແລະສິ່ງອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ. ອັນນີ້ແມ່ນ
ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອພຽງເທື່ອດຽວເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຕໍ່ໄປຊາວບ້ານຕ້ອງໃຊ້ທຶນ
ຂອງຕົນເອງ. ໂຮງຮຽນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຊາວບ້ານນຳໃຊ້ແລະຮັກສາອຸປະກອນ
ໄວ້ໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດົນນານ.

ສ່ວນບັນຫາກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍນັ້ນ ລູກຄ້າບາງຄົນຢາກໃຫ້ຂາຍແບບ
ບໍ່ຈ່າຍເງິນພ້ອມ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂາຍເຄື່ອງໃຫ້ໄດ້ເງິນກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍ
ຈ່າຍໃຫ້ຕາມຫຼັງ. ບາງຄົນກໍຢາກຊື້ດ້ວຍລາຄາຖືກ ແຕ່ເອົາໄປຂາຍແພງ ເພື່ອ
ຢາກໄດ້ກໍາໄລຫຼາຍ. ນາງຈັນໄດ້ພົບພໍ້ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼອດ ມັນເຮັດໃຫ້ນາງ
ເຂົ້າໃຈລູກຄ້າຫຼາຍປະເພດ ແລະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວບ້ານຍັງບໍ່ທັນເຂ້ັມແຂງໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ
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ສ້າງລາຍຮັບນີ ້ດ້ວຍຕົນເອງ
ເທື່ອ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈັດຕັ້ງ
ກັນເປັນກຸ່ມ ແລະຍັງຕ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບາງຢ່າງຈາກ
ໂຮງຮຽນສາຍໃຍຢູ່. ສະນັ້ນຈຶ່ງມີການແບ່ງເງິນທີ່ຂາຍຖົ່ວດິນແປຮູບເປັນສາມ
ສ່ວນ. ສ່ວນໜຶ່ງສົ່ງຄືນໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໄວ້ພິມເຄື່ອງໝາຍຕິດໃສ່ຖົງເຂົ້າ
ໜົມແລະຊື້ຖົງຢາງ. ສ່ວນທີສອງຊາວບ້ານຈະຮັກສາໄວ້ເປັນຕົ້ນທຶນຂອງຕົນ
ເອງ. ສ່ວນທີສາມຈະແບ່ງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ. ສົມມຸດວ່າ ເງິນຂາຍ
ເຂົ້າໜົມຖົ່ວດິນໜຶ່ງເທື່ອໄດ້ 600,000 ກີບ. ໃນນັ້ນມີການແບ່ງສ່ວນໄວ້ເປັນ
ທຶນ 150,000 ກີບ, ແບ່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນ 84,000 ກີບ ສ່ວນ 366,000 ທີ່
ຍັງເຫຼືອນັ້ນ ແບ່ງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໃນກຸ່ມຈຳນວນ 5 ຄົນ ຖືກຜູ້ໜຶ່ງ 73,200 ກີບ.

ບາງຄົນອາດຄິດວ່າ ການແປຮູບໝາກຖົ່ວດິນຂອງຊາວບ້ານເມີ້ງ, ເມືອງ
ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ເປັນກິດຈະກໍານ້ອຍແລະບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນປານໃດ.
ຄວາມຈິງແລ້ວມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີແກ້ບັນຫາໃນການສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເງິນເພື່ອຊື້ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາ
ລັບຄອບຄົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢາປົວພະຍາດແລະເສື້ອຜ້າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. ພວກ 
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການເງິນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍມະຫາສານ ແລະລາຍໄດ້
ເລັກໆນ້ອຍໆນີ້ ສາມາດຊ່ວຍລູກເຕົ້າໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ປັດຈຸບັນຊາວໜຸ່ມ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາເມືອງໃຫຍ່ ເພາະເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ເມືອງ
ໃຫຍ່ເປັນແຫຼ່ງຫາເງິນຫາຄໍາແລະບ່ອນຫາຄວາມສຸກ. ຊົນນະບົດເປັນບ່ອນ
ລ້າຫຼັງບໍ່ທັນໂລກ ການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາເປັນສິ່ງທີ່ຕໍ່າຕ້ອຍນ້ອຍໜ້າ ບໍ່ມີກຽດ
ສັກສີ. ຄົນລຸ້ນໃໝ່ມັກເບິ່ງບໍ່ເຫັນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຢູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນ ຈຶ່ງຄິດ 
ບໍ່ອອກວ່າ ມີຫຍັງແດ່ພໍເປັນຊ່ອງທາງຫາລາຍໄດ້. ທຸກຢ່າງສາມາດເປັນໄປ
ໄດ້ ຖ້າເຮົາມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈແລະມີຄວາມກ້າທີ່ຈະລົງມືເຮັດ.

ຄົນລຸ້ນໃໝ່ມັກເບິ່ງບໍ່ເຫັນທ່າແຮງບົ່ມ
ຊ້ອນຢູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນ ຈຶ່ງຄິດບໍ່ອອກວ່າ 
ມີຫຍັງແດ່ພໍເປັນຊ່ອງທາງຫາລາຍໄດ້.
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(ເລື່ອງຈາກໂຄງການສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເມີ້ງ,
ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງຈໍາປາສັກ)
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ນ. ສີປະໄພ ຈັນທະນະສິນ

ປັດຈຸບັນລະດັບເສດຖະກິດຂອງໂລກເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ປະຊາຊົນຫຼາຍ 
ປະເທດມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນຜູ້ຄົນຈຶ່ງມີເງິນເພື່ອຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງຂອງ 
ທີ່ຕ້ອງການ ແລະອາຫານການກິນເພື່ອບໍລິໂພກ. ແຕ່ແທນທີ່ຄົນເຮົາຈະມີສ ຸ
ຂະພາບດີຂຶ້ນ ຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຊໍ້າພັດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ແລະລົ້ມຕາຍ 
ຍ້ອນພະຍາດຕ່າງໆ ຊຶ່ງເກີດຈາກການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີສານພິດຕົກຄ້າງ.  
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ສານເຄມີປະເພດຕ່າງໆກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລົ້ມ 
ຫາຍຕາຍຈາກຢ່າງໄວວາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຈາກຂໍ້ມູນຢູ່ໃນເວບໄຊດ໌ goodhealth.co.th ບອກວ່າ ຄົນອາເມລິກາ 
1 ໃນ 20 ຄົນ ໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເປັນພະຍາດມະ 
ເຮັງເມັດເລືອດຂາວ, ພັນທຸກຳບົກຜ່ອງ, ເປັນໝັນ, ຕັບຖືກທຳລາຍ, ມີຄວາມ 
ຜິດປົກກະຕິຂອງຕ່ອມໄທຣອຍ, ເບົາຫວານແລະບັນຫາກ່ຽວກັບໝາກໄຂ່ຫຼັງ.  
ນອກຈາກນີ້ລະບົບປະສາດຍັງຖືກທຳລາຍ, ຈຳນວນອະສຸຈິຂອງຜູ້ຊາຍຫຼຸດ 
ລົງແລະພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ. ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ນົກທີ່ອົບພະຍົບຕາມ 
ລະດູການ ມີອັດຕາການຕາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຢາຂ້າແມງໄມ້ຕົກຄ້າງ  
ແລະບໍລິເວນທີ່ມີການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ເລັກນ້ອຍ ນົກເຫຼົ່ານັ້ນກໍມີອາການ 
ເຈັບປ່ວຍຄືກັນກັບຄົນ.

ປັດຈຸບັນປະຊາຊົນລາວສາມາດຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຫຼາຍທາງ ບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນທາງວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ອິນເຕີເນັດ, ປຶ້ມອ່ານ, ວາລະສານ, ໜັງ 
ສືພິມແລະອື່ນໆ. ສະນັ້ນຜູ້ຄົນຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມຫັນມາສົນໃຈສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງດ້ວຍການອອກ 
ກໍາລັງກາຍຢູ່ເດີ່ນທາດຫຼວງແລະແຄມຂອງທັງຕອນເຊົ້າແລະຕອນແລງ. 
ນອກຈາກນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຍັງລະມັດລະວັງການບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ 
ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນຄົນໄປຊື້ຜັກຢູ່ຕະຫຼາດຂາຍຜັກປອດສານພິດຢູ ່
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ຜູ້ຄົນເລີ່ມເຫັນຄວາມ 
ສໍາຄັນຂອງຜັກປອດສານພິດ 

ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບ
ການບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະວັນ.

ໃກ້ເດີ່ນທາດຫຼວງ ແລະເດີ່ນອາ
ນຸສາວະລີເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ນັບມື້ນັບ
ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ອັນນີ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນເລີ່ມເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຜັກປອດສານພິດ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈໍາ
ເປັນສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະວັນ.

ເມື່ອມີຜູ້ຄົນສົນໃຈຊື້ຜັກອິນຊີຫຼືຜັກປອດສານພິດ ກໍຍ່ອມມີຊາວສວນທີ່
ພ້ອມຈະລົງທຶນລົງແຮງ ເພື່ອປູກພືດຜັກປະເພດນີ້ມາຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້
ບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ລຸງວາດ ສຸວັນນະກຸມມານ ປະຊາຊົນບ້ານທ່າຊ້າງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມອງເຫັນໂອກາດທອງ ທີ່ເກີດຈາກທ່າແຮງ
ຄວາມຕ້ອງການຜັກປອດສານພິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບ້ານນີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ປະມານ 65 ກິໂລແມັດ. ຊາວ
ບ້ານນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວກະສິກອນ ເປັນຊົນເຜົ່າເມີ້ຍທີ່ອົບພະຍົບມາຈາກ
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເມື່ອປີ 1973. ຖ້າເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ແມ່ນໃຊ້ເສັ້ນທາງດຽວກັບທາງໄປກະເສດນາບົງຫຼືປາກຊາບ ປະມານ 20 
ກວ່າຫຼັກ ເປັນທາງດິນແດງ ແລະບ້ານທ່າຊ້າງເປັນບ້ານສຸດທ້າຍຂອງເສັ້ນທາງ
ນີ້. ແຕ່ກ່ອນຊາວບ້ານນີ້ພາກັນໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍໃນການປູກຝັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ການເຮັດນາຫຼືປູກພືດຜັກ.

ຫ້າປີກ່ອນ ລຸງທອງໄຊ ເພັດນະຄອນສີ ໄວ 50 ປີ ເຄີຍໃຊ້ປຸຍເຄມີໃສ່ນາ. 
ໄລຍະທຳອິດກໍເຫັນຜົນດີ ການເຮັດນາຂອງເພິ່ນ 1 ໄລ່ ຈະໄດ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າ
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ເປືອກປະມານ 10 ເປົາ ແຕ່ສາມສີ່ປີຜ່ານໄປ ຜົນຜະລິດທີ່ເຄີຍໄດ້ຫຼາຍກ ໍ
ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ ຄືຜະລິດເຂົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 5 ເປົາຕໍ່ໄລ່ເທົ່ານັ້ນ. ຍິ່ງຮ້າຍໄປກວ່າ 
ນັ້ນ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ດິນນາມີຜົນເສຍນຳອີກ. ລຸງທອງໄຊເຄີຍຄິດທີ່ຈະເຊົາ 
ເຮັດນາ ແລ້ວໄປປູກແນວອື່ນແທນ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນຜົນ ເພາະດິນຂອງລາວສູນ 
ເສຍຄວາມສົມບູນຍ້ອນຖືກປຸຍເຄມີ ສະນັ້ນຈຶ່ງປູກພືດຊະນິດອື່ນບໍ່ໄດ້.

ເຈົ້າອະທິການວັດທ່າຊ້າງເຫັນເຖິງໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ກໍາລັງຈະແຜ່ລະ 
ບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ບ້ານນີ້ ແລະຊາວບ້ານຍິ່ງຈະທຸກຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າຜົນ 
ລະປູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຮັບຜົນ. ເພິ່ນຮູ້ວ່າຢູ່ຈັງຫວັດສຸພັນບູລີ,  
ປະເທດໄທ ມີສູນຝຶກອົບຮົມການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ 
ນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເມື່ອຊາວບ້ານສົນໃຈ ເພິ່ນຈຶ່ງຊ່ວຍຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະ 
ປະສານກັບສູນນີ້ໃຫ້.

ໃນທີ່ສຸດໃນປີ 2008 ຊາວບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງກໍສະໝັກໃຈໄປຝຶກອົບຮົມ. 
ສະນັ້ນ ລຸງວາດ ສຸວັນນະກຸມມານແລະລຸງທອງໄຊ ເພັດນະຄອນສີ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງ 
ການຫັນປ່ຽນການປູກພືດດ້ວຍການໃຊ້ສານເຄມີ ໄປຫາການໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະ 
ພາບ ຈຶ່ງຖືໂອກາດນີ້ໄປຮຽນຮູ້ພ້ອມກັບຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆ.

ເມື່ອກັບຈາກການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ປະເທດໄທ ຊາວບ້ານກໍພາກັນ 
ຜະລິດປຸຍຊີວະພາບໃຊ້ເອງ ໂດຍເອົາຂີ້ງົວ, ຂີ້ຄວາຍ, ຂີ້ໄກ່ 3 ສ່ວນ, ຮຳ 
ອ່ອນ 1 ສ່ວນ, ແກບ 1 ສ່ວນ, ແກບເຜົາ 1 ສ່ວນ ມາປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວໝັກ 
ໄວ້. ນອກຈາກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຍັງຜະລິດນໍ້າຮໍໂມນ ດ້ວຍການເອົາດິນພູ ຊຶ່ງເປັນ 
ດິນທີ່ມີຈຸລິນຊີຫຼາຍມາໝັກໃສ່ກັບນໍ້າ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາມາປະສົມກັບຂີ້ສັດແລະ 
ເສດພືດຜັກຕ່າງໆ. ນ້ໍາຮໍໂມນນ້ີຈະນຳໄປປະສົມກັບຝຸ່ນທ່ີໝັກໄວ້ກ່ອນໜ້ານ້ັນ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວບ້ານທ່າຊ້າງໄດ້ພ້ອມພຽງກັນປູກຜັກດ້ວຍການໃຊ້ຝຸ່ນຊ ີ
ວະພາບ. ຜັກປອດສານພິດຈາກບ້ານນີ້ກໍາລັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸແລະໂທລະພາບຕ່າງກໍລົງຂ່າວ 
ກ່ຽວກັບການປູກຜັກຊີວະພາບຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປູກຜັກຢູ່ອ້ອມແອ້ມນະ 
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ຄອນຫຼວງຕ້ອງຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງນີ້.
ຜັກປອດສານພິດທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກພາກລັດວ່າແມ່ນ “ຜັກປອດສານ

ພິດ” ແທ້ໆນັ້ນ ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະບໍ່ໃຊ້ຢາ
ຂ້າແມງໄມ້. ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງໃຊ້ປຸຍຈາກທຳມະຊາດຄື: ປຸຍໝັກແລະຝຸ່ນ
ບົ່ມ. ການກໍາຈັດແມງໄມ້ຄືການໄລ່ແມງໄມ້ອອກໄປດ້ວຍສະໝຸນໄພທຳມະ
ຊາດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການຂ້າພວກມັນ ເພາະວ່າແມງໄມ້ບາງຊະນິດສາມາດຊ່ວຍ
ຊາວສວນກຳຈັດສັດຕູພືດຜັກໄດ້ ເຊັ່ນ: ແມງມຸມແລະແມງເຕົ່າທອງ ທີ່ສາ
ມາດກຳຈັດເພ້ຍ ແລະແມງໄມ້ນ້ອຍອື່ນໆທີ່ກັດກິນໃບຜັກ.

ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມຊາວສວນໃຫ້ພາກັນປູກຜັກປອດສານຢ່າງເປັນ
ຂະບວນ. ລຸງວາດ ສຸວັນນະກຸມມານ ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີບ້ານ
ທ່າຊ້າງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເລີ່ມຕັ້ງກຸ່ມກະສິກຳອິນຊີໃນ ປີ 2010 ໂດຍແມ່ນ
ກົມປູກຝັງໄດ້ລົງມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ 2 ເດືອນ ໃນທ້າຍ ປີ 2010. ຫຼັງຈາກຝຶກ
ອົບຮົມແລ້ວ ພວກເຮົາກໍໄດ້ທົດລອງເຮັດສວນ 8 ໄລ່ (ໄລ່ລະຄອບຄົວ). ທຳ
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ອິດປູກພຽງຜັກສະຫຼັດຢ່າງດຽວ ແລະເມື່ອມັນໃຫຍ່ກໍນຳໄປຂາຍຕາມຕະຫຼາດ
ທົ່ວໄປ. ຈາກນັ້ນມາກໍໄດ້ພາກັນແຍກເນື້ອທີ່ອອກ ເພາະວ່າຜັກບໍ່ພໍຂາຍ ແຕ່
ວ່າແຕ່ລະຄົນກໍຍັງເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມຢູ່. ໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນປູກໃສ່ດິນກາງ
ແຈ້ງ, ຕົກມາທ້າຍ ປີ 2011 ກໍໄດ້ພາກັນເລີ່ມເຮັດເຮືອນຮົ່ມ. ການປູກໃສ່
ເຮືອນຮົ່ມມີດີຫຼາຍຢ່າງ ຄືປູກຜັກໄດ້ຕະຫຼອດປີ ແລະຜັກກໍບໍ່ເນົ່າເປື່ອຍ. ເມື່ອ
ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍກໍເລີ່ມປູກຜັກຫຼາຍຊະນິດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ປັດຈຸ
ບັນຢູ່ສວນຂອງລຸງວາດມີພືດຜັກຫຼາຍກວ່າ 20 ຊະນິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຫອມປ້ອມ, 
ຜັກບົ່ວ, ຜັກກາດ, ຜັກສະຫຼັດແລະໝາກເຜັດ.

ດຽວນີ້ຊາວສວນບ້ານທ່າຊ້າງເອົາພືດຜັກຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ
ຜັກປອດສານພິດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທຸກໆເຊົ້າຂອງວັນພຸດແລະວັນເສົາ 
ບັນຍາກາດຢູ່ຕະຫຼາດປອດສານ ຢູ່ທາງໜ້າເດີ່ນທາດຫຼວງ ກົງກັນຂ້າມກັບ
ວັດໜອງບອນ ຄຶກຄັກຜິດປົກກະຕິ. ຜັກສົດຂຽວງາມຫຼາຍຊະນິດມີຢັ່ງຢາຍຢູ່
ໂຕະຍາວຮຽງກັນເປັນແຖວ. ຜູ້ຄົນພາກັນເລືອກຊື້ຜັກ ດ້ວຍໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ
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ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີວ່າລາຄາຜັກຢູ່ບ່ອນນີ້ແພງກວ່າບ່ອນອື່ນ ແຕ່ກໍເຕັມໃຈທີ່ຈະຊື້ 
ເພາະເຊື່ອໝັ້ນວ່າມັນບໍ່ເປັນພິດເປັນໄພ.

ລຸງວາດເອົາຜັກອອກຂາຍມື້ລະປະມານ 30 - 40 ກິໂລ, ແຕ່ວັນເສົາ
ແມ່ນບໍ່ຫຼຸດ 50 ກິໂລ ລາຄາສະເລ່ຍຕໍ່າສຸດ ກິໂລລະ 8,000 ກີບ ແລະສູງ
ສຸດ 25,000 ກີບ. ໃນອະນາຄົດລາວມີແຜນທີຈະເຊັນສັນຍາສົ່ງຜັກໃຫ້ບໍລິ
ສັດເອກະຊົນມື້ລະ 150 ກິໂລ.

ບ້ານທ່າຊ້າງຂອງພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ສານເຄມີ ມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 1998.
ຫຼັງຈາກມີການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງສານເຄມີ ປະຊາຊົນກໍບໍ່
ໃຊ້ອີກເລີຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດກະສິກຳອິນຊີ ຢູ່ໃນບ້ານມີ 20 ຄອບ
ຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກພາກລັດຢ່າງຄັກແນ່ໂດຍຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມ “ກະສິ
ກຳອິນຊີບ້ານທ່າຊ້າງ”.

ທຸກມື້ ນ້ີຊີວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງປະຊາຊົນລາວດີຂຶ້ນກວ່າ
ແຕ່ກ່ອນ ຜູ້ໃດກໍຢາກມີສຸຂະ
ພາບດີ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້

ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີວ່າລາຄາຜັກຢູ່ບ່ອນນີ້ແພງ
ກວ່າບ່ອນອື່ນ ແຕ່ກໍເຕັມໃຈທີ່ຈະຊື້ 

ເພາະເຊື່ອໝັ້ນວ່າມັນບໍ່ເປັນພິດເປັນໄພ.
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ເຈັບ. ສະນັ້ນ ຜູ້ຜະລິດອາຫານຫຼໍ່
ລ້ຽງປະຊາຊົນກໍຄວນມີສາມັນສໍາ
ນຶກ ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້
ຮັບຜົນຮ້າຍຈາກສານເຄມີຕົກຄ້າງ
ຢູ່ກັບອາຫານເຫຼົ ່ານັ້ນ. ການປູກ
ພືດຜັກດ້ວຍການໃຊ້ສານເຄມີ ນອກຈາກຈະເປັນການສ້າງບາບຕໍ່ເພື່ອນມະ
ນຸດດ້ວຍກັນເພາະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຖິງແກ່ຊີວິດແລ້ວ ຍັງທໍາລາຍຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນຂອງດິນນໍາອີກ ເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດເສຍຄວາມສົມດຸນໄປ. ມະນຸດ
ທຸກຄົນໃຜໆກໍໄຝ່ຝັນຫາຄວາມສຸກ ຢາກມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ສະນັ້ນການບໍລິ
ໂພກຢ່າງປອດໄພຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ.

(ເລືອ່ງຈາກໂຄງການສົງ່ເສີມການປູກພືດຊີວະພາບຢູ່ບ້ານທ່າຊ້າງ,
ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

     

ມະນຸດທຸກຄົນໃຜໆກໍ
ຢາກມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ

ສະນັ້ນການບໍລິໂພກຢ່າງປອດໄພ
ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ.
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ທ. ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ

ຂ້ອຍຂາລ່ອຍ ແຕ່ຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຂ້ອຍເບິ່ງເຫັນ, ໄດ້ຍິນແລະມີ
ຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນໜັງສືຄືໝູ່. ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະຫູໜວກ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ
ຕ້ອງການສື່ສານ. ເຖິງວ່າຂ້ອຍຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍໄດ້ຍິນ. ເປັນຫຍັງຜູ້
ຄົນຈຶ່ງຄິດວ່າ ຂ້ອຍເປັນຄົນບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ບໍ່ມີຄວາມຄິດແລະເວົ້າບໍ່ເປັນ?

ຜູ້ຄົນເວົ້າວ່າ “ການສຶກສາແມ່ນເພື່ອໝົດທຸກຄົນ” ຄຳວ່າ “ທຸກຄົນ” ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ລວມທັງເດັກນ້ອຍພິການນໍາ. ອັນນີ້ແມ່ນສິດສະເໝີພາບເທົ່າທຽມ
ກັນຂັ້ນພື້ນຖານຂອງມວນມະນຸດທີ່. ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ 
ຄວາມພິການບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກທີ່ຈະກີດກັ້ນມະນຸດ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.

ລຸງຄໍາດີແລະປ້າສໍາລີອາໄສຢູ່ບ້ານໂພນຄໍ້ ຕັ້ງຢູ່ລຽບເສັ້ນທາງເລກທີສິບ
ທາງໄປບ້ານເກິນ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະມານ 70 ກິໂລແມັດ. 
ສອງຜົວເມຍຄູ່ນີ້ອາໄສຢູ່ຕູບນ້ອຍຖຽງນາ ພື້ນປູດ້ວຍຟາກ ຫຼັງຄາມຸງຫຍ້າ. 
ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍການເຮັດນາ, ລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່ແລະລ້ຽງໝູ
ລາດ.

ປ້າສໍາລີໃຫ້ກຳເນີດເດັກຊາຍນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນຕາຊັງ, ບໍ່ອ້ວນປານໃດ, 
ຜິວຂາວນວນ, ຕາກົມດຳ ແລະຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າ ທ້າວຊາຍນ້ອຍ. ເດັກຊາຍນ້ອຍ
ກຳລັງຮຽນຍ່າງໄດ້ 2 - 3 ກ້າວກໍລົ້ມ, 2 - 3 ກ້າວກໍລົ້ມ. ມື້ໜຶ່ງເດັກຊາຍນ້ອຍ
ຕົວຮ້ອນຄືໄຟ ລຸງຄຳດີແລະປ້າສໍາລີຕົກໃຈ ຢ້ານລູກຊາຍຈະມີອັນເປັນໄປ. 
ທັງສອງຊ່ວຍກັນຝົນຢາຮາກໄມ້ໃຫ້ເດັກຊາຍນ້ອຍກິນ ແຕ່ອາການໄຂ້ກໍຍັງ
ບໍ່ທຸເລົາລົງ.

ລຸງຄຳດີເປັນຫ່ວງລູກຫຼາຍ 
ຈຶ ່ງໄປເອີ ້ນລຸງສີຜູ ້ເ ປັນເພື ່ອນ 
ແລະຮູ້ຈັກສັກຢາ ມາເບິ່ງອາ
ການຂອງເດັກຊາຍນ້ອຍ. ຖ້າ

ທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ 
ຄວາມພິການບໍ່ແມ່ນອຸປະສັກທີ່ຈະກີດ
ກັ້ນມະນຸດ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.
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ຈະພາລູກຊາຍໄປສຸກສາລາກໍຢ້ານບໍ່ທັນ ເພາະຢູ່ໄກຈາກບ້ານຫຼາຍ. 
ລຸງສີເອົາຫຼັງມືແປະໃສ່ຫົວທ້າວຊາຍນ້ອຍ ແລ້ວອຸທານອອກມາຄ່ອຍໆ 

ວ່າ “ລູກເຈົ້າໄຂ້ຂຶ້ນແຮງໃດ໋ນິ ຕ້ອງສັກຢາໃຫ້ເພື່ອບັນເທົາອາການໄຂ້”.
ລຸງສີສັກຢາໃສ່ສະໂພກເບື້ອງຂວາຂອງທ້າວຊາຍນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເດັກຄົນນີ ້

ໄຫ້ກັ້ນຈົນບໍ່ອອກສຽງ ເນື່ອງຈາກທ້າວຊາຍນ້ອຍໄຫ້ບໍ່ເຊົາ ປ້າສໍາລີຈຶ່ງພະຍາ 
ຍາມຈອບອອຍ “ເຊົາໆໆໆ ຢ່າໃຫ້…ຈັກໜ່ອຍກໍດີແລ້ວ”. ຫຼັງຈາກຈັດແຈງ 
ມ້ຽນອຸປະກອນເຂົ້າຖົງແລ້ວ ລຸງສີກໍສັ່ງລາສອງຜົວເມຍກັບບ້ານ.

ສາມມື້ຕໍ່ມາ ທ້າວຊາຍນ້ອຍຫາຍຈາກການເປັນໄຂ້ ແຕ່ບໍ່ຮຽນຍ່າງ ມີແຕ ່
ເອົາກົ້ນຕູດໄປມາຕາມພື້ນເຮືອນ. ລຸງຄຳດີແລະປ້າສໍາລີສັງເກດເຫັນຄວາມ 
ຜິດປົກກະຕິນີ້ ກ່ອນທີ່ທ້າວຊາຍນ້ອຍຍັງບໍ່ທັນເປັນໄຂ້ພຸ້ນ. ເວລາຮຽນຍ່າງ 
2 - 3 ບາດກ້າວກໍລົ້ມ, 2 - 3 ບາດກ້າວແລ້ວລົ້ມ. ຫຼັງຈາກເຊົາໄຂ້ແລ້ວ  
ລູກຄົນນີ້ກໍຍັງເອົາກົ້ນຕູດໄປຕູດມາຄືເກົ່າ ນອກຈາກນັ້ນຂາເບື້ອງຂວາກໍບໍ່ 
ເໜັງຕີງເລີຍ.

ລຸງຄຳດີແລະປ້າສໍາລີຕັດສິນໃຈເອົາທ້າວຊາຍນ້ອຍໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ 
ໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທ່ານໝໍແຈ້ງຜົນຂອງການກວດໃຫ້ລຸງຄຳດີ 
ແລະປ້າສໍາລີວ່າ “ລູກຂອງພວກເຈົ້າເປັນພະຍາດໂປລີໂອ ຂາເບື້ອງຂວາຈະ 
ຄ່ອຍໆລີບເຂົ້າແລະບໍ່ມີແຮງ. ຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ພວກເຈົ້າພາລູກໄປບຳບັດຢູ ່
ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການ. ຢູ່ສູນນີ້ຈະມີພະນັກງານຊ່ວຍຝຶກແອບລູກຂອງພວກເຈົ້າ  
ໃຫ້ສາມາດຍ່າງໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນແດ່”.

ລຸງຄໍາດີຈໍາເປັນຕ້ອງຂາຍໝູສອງໂຕ, ງົວໜຶ່ງໂຕແລະຄວາຍໜຶ່ງໂຕ ເພື່ອ 
ເອົາເງິນມາໃຊ້ຈ່າຍເປັນຄ່າປິ່ນປົວລູກຊາຍ. ຫຼັງຈາກເຂົ້າບຳບັດຢູ່ສູນຟື້ນຟູ 
ຄົນພິການຫຼາຍກວ່າຫົກເດືອນ ທ້າວຊາຍນ້ອຍກໍຄ່ອຍໆແອບຍ່າງໄດ້ເທື່ອລະ 
ກ້າວ. ເມື່ອເຫັນວ່າທ້າວຊາຍນ້ອຍສາມາດຍ່າງໄປມາ 5 - 6 ກ້າວ ແລ້ວລົ້ມ,  
5 - 6 ກ້າວ ແລ້ວລົ້ມ ທ່ານໝໍຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ປ້າສໍາລີພາລູກຊາຍໄປຝຶກ 
ແອບຢູ່ເຮືອນ.
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“ເຈົ້າຕ້ອງຊ່ວຍລູກຂອງເຈົ້າແອບຍ່າງທຸກໆມື້ ດີແທ້…ຕອນເຊົ້າໃຫ້ຜົວ 
ຂອງເຈົ້າເອົາຜ້າໄປຈຸບນໍ້າໝອກມາຄັ້ນຂາທີ່ລ່ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເອັນຂາແຂງ 
ແຮງຂຶ້ນ” ທ່ານໝໍໃຫ້ຄໍາແນະນຳ.

ລຸງຄຳດີແລະປ້າສໍາລີເຮັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝໍ. ໜຶ່ງປີຜ່ານໄປ  
ສອງຜົວເມຍປື້ມປິຕິຍິນດີເປັນລົ້ນພົ້ນ ເມື່ອເຫັນລູກຊາຍສາມາດຍ່າງໄດ້.  
ຕອນນັ້ນທ້າວຊາຍນ້ອຍອາຍຸໄດ້ຫ້າປີພໍດີ ທ້າວຊາຍນ້ອຍມັກຍ່າງໄປຫຼິ້ນກັບ 
ເດັກນ້ອຍຢູ່ເດີ່ນບ້ານ. ເດັກນ້ອຍບາງຄົນ ລວມທັງຜູ້ໃຫຍ່ມັກເອີ້ນເຂົາວ່າ  
“ເປ້ຍ! ໄປໃສ? ບັກເປ້ຍມາແລ້ວ!”. ບາງຄົນກໍຫົວຂວັນ ບາງຄົນກໍຍ່າງລັດ 
ໜ້າລັດຫຼັງ ຫຼືຍູ້ໃຫ້ລົ້ມ.

ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ທ້າວຊາຍນ້ອຍໄຫ້ມາຟ້ອງພໍ່ແລະແມ່. ເຂົາມັກຖາມພໍ່ແມ່ວ່າ  
“ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ເອີ້ນຊື່ເຮົາ? ເປັນຫຍັງພວກເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນເຮົາວ່າ  
ທ້າວເປ້ຍ! ບັກເປ້ຍ! ສາລະພັດຊື່ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເອີ້ນເຮົາ”. ອັນນີ້ແມ່ນ 
ຄຳຖາມທີ່ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ທ້າວຊາຍນ້ອຍ. ລຸງຄຳດີແລະປ້າສໍາລີໄດ ້
ແຕ່ປອບໃຈລູກຊາຍ ເອົາມືລູບຫົວເຂົາເບົາໆດ້ວຍຄວາມອີດູສົງສານ.

ຫ້າປີຕໍ່ມາ ສິ່ງທ່ີບໍ່ຄາດຝັນກໍເກີດຂຶ້ນກັບປ້າສໍາລີ. ປ້າມີອາການເຈັບເຕົ້າ 
ນົມເບື້ອງຂວາເປັນປະຈຳ. ລາວຄິດວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງແມ່ຍິງທົ່ວໄປ 
ໃນເວລາມີປະຈຳເດືອນ. ອາການເຈັບຂອງປ້າຄ່ອຍໆກໍາເລີບຂຶ້ນເທື່ອລະ 
ນ້ອຍ. ເວລາໃດທີ່ຮູ້ສຶກເຈັບ ປ້າມັກຈະຊື້ຢາແກ້ປວດມາກິນ ແລ້ວກໍເຊົາປວດ.  
ຕໍ່ມາຜູ້ເປັນຜົວພາເມຍໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍ. ຫຼັງຈາກການສ່ອງໄຟຟ້າແລະກວດ 
ເບິ່ງອາການຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ທ່ານໝໍເວົ້າກັບປ້າສໍາລີແລະລຸງຄຳດີວ່າ “ປ້າ 
ເອີ້ຍ…ເຈົ້າເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຂັ້ນ 3… ໃຫ້ຮີບປິ່ນປົວໄວໆ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາ 
ຍຸຈະບໍ່ຍືນຍາວໃດ໋. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢາກໃຫ້ແມ່ປ້ານອນຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍມື້ນີ ້
ເລີຍ”. ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໝໍ ປານສາຍຟ້າຟາດລົງກາງໃຈຂອງຄົນທັງສອງ.  
ສີໜ້າຂອງປ້າສໍາລີເລີ່ມຈືດຈາງລົງ ຕີນມືເຢັນລົງຄືຊິເປັນລົມ.

ປ້າສໍາລີເຂົ້າໆອອກໆໂຮງໝໍເປັນເວລາປີປາຍ ຕໍ່ມາລາວກໍໄດ້ຈາກໂລກ 
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ໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບຄືນມາ ປະປ່ອຍໃຫ້ສອງພໍ່ລູກປະເຊີນໂຊກຊາຕາດ້ວຍຕົວ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ເພາະວ່າທັງສອງຕ້ອງມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ. ຊັບສິນຕ່າງໆເປັນໄຮ ່
ນາຮົ້ວສວນ, ງົວ, ຄວາຍ ຖືກນໍາໄປຂາຍ ເພື່ອເອົາເງິນມາປິ່ນປົວປ້າສໍາລີ  
ແລະຈັດງານສົບໃຫ້ປ້າຈົນໝົດສ້ຽງ. ລຸງຕ້ອງໄດ້ເຊົ່ານາທີ່ຕົນເອງຂາຍໃຫ້ຜູ ້
ອື່ນ ແລະເຈົ້າຂອງນາກໍອະນຸຍາດໃຫ້ລຸງຄຳດີປຸກຕູບນ້ອຍຢູ່ປາຍນາສໍາລັບ 
ລາວກັບລູກຊາຍ.

ສົກຮຽນປີຕໍ່ມາ ຊາຍນ້ອຍອາຍຸໄດ້ເຈັດປີພໍດີ ລຸງຕ້ອງໄດ້ເອົາຊາຍນ້ອຍ 
ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ສິ່ງນີ້ເປັນບັນຫາໜັກອົກສໍາລັບລຸງ ລາວນັ່ງຄິດນອນຄິດມາ 
ຕະຫຼອດ. ລຸງຖາມຕົວເອງວ່າ “ຊາຍນ້ອຍຈະໄປໂຮງຮຽນແນວໃດ ແຕ່ຖຽງນາ 
ຫາໂຮງຮຽນໄກປະມານ 2 ກິໂລແມັດກວ່າ? ຊຸດນັກຮຽນເດ້, ປຶ້ມສໍເດ້, ຖົງ 
ປຶ້ມເດ້ ຈະເອົາມາແຕ່ໃສ?” ລຸງນອນພິກຄີງໄປມາເພື່ອຄິດຫາທາງອອກ ແລ້ວ 
ເຊືອບຫຼັບໄປຕອນຂ້ອນຊິແຈ້ງ.

ລຸງຄຳດີຕັດສິນໃຈໄປປຶກສາກັບປ້າທີ່ຕັ້ງເຮືອນຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນ. “ປ້າເອີຍ!  
ປີນີ້ຊາຍນ້ອຍມີອາຍຸ 7 ປີ ແລ້ວ ສົມຄວນຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຄືເດັກນ້ອຍ 
ຄົນອື່ນໆ” ລຸງຄຳດີເອີ່ຍຂຶ້ນ.

“ເອົາບັກ ‘ເປ້ຍ’ ມາຢູ່ນຳຂ້ອຍກະໄດ້…ເລື່ອງເຄື່ອງນຸ່ງແລະປ້ຶມສໍນັ້ນ ເຈົ້າ 
ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ຂ້ອຍຊິເອົາໃຫ້ມັນຄືກັນກັບລູກຂອງຂ້ອຍຫັ້ນລະ…ພວກ 
ເຂົາກໍໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນຄືກັນ” ປ້າຂອງລຸງຄໍາດີຕອບ.

ລຸງຄຳດີຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈ ເໝືອນຍົກພູເຂົາອອກຈາກອົກ.
ເມື່ອຊາຍນ້ອຍຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ປໍ. 3 ໂຊກຊາຕາບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ເຈົ້າຂອງນາໄດ ້

ຂາຍນາບ່ອນທີ່ລຸງຄຳດີເຊົ່າ. ບັດນີ້ດິນນາຕອນນີ້ໄດ້ກາຍເປັນຂອງຜູ້ໃໝ່ 
ແລ້ວ. ລຸງຄຳດີບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈອອກບວດເປັນພະແລ້ວເອົາ 
ຊາຍນ້ອຍໄປຢູ່ນຳ.

ຊາຍນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ອອກໂຮງຮຽນໄປຢູ່ນຳຍາພໍ່ຄຳດີທີ່ຈຳພັນສາຢູ່ວັດເວີນ 
ຄຳເປັນເວລາສາມປີ. ບັດນີ້ຊາຍນ້ອຍມີອາຍຸສິບສາມປີ ທຸກໆມື້ຕ້ອງຕື່ນແຕ່ 
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ເດິກ, ກວດກຸຕິ, ຕົ້ມນໍ້າ, ລ້າງບາດໃຫ້ຍ່າພໍ່ຄຳດີ. ຕະຫຼອດເວລາ ຊາຍນ້ອຍ
ຍັງຄິດຮອດໂຮງຮຽນ ແລະມີຄວາມຫວັງອັນແຮງກ້າຢາກຈະຮຽນຕໍ່. ມື້ໜຶ່ງ ຫຼັງ
ຈາກຍາພໍ່ຄຳດີສັນຈັ່ງຫັນແລ້ວ ຊາຍນ້ອຍຈຶ່ງປຶກສາເລື່ອງນີ້ກັບເພິ່ນ. ຍ່າພໍ່ຄຳ
ດີມິດຢູ່ດົນເຕີບແລະເວົ້າວ່າ “ລູກບໍ່ໜ້າອາຍພວກເດັກນ້ອຍບໍ? ຕາມທຳມະ
ດາ ລູກຄວນຈະຮຽນຢູ່ ມໍ. 1 ແລ້ວ. ລູກເປັນເດັກພິການ ໄປມາກໍຫຍຸ້ງຍາກ. 
ຍາພໍ່ບໍ່ມີເງິນສົ່ງເສຍໃດ໋…ລູກ ເອົາພໍອ່ານອອກຂຽນໄດ້ກໍພໍແລ້ວ”

“ຖ້າຍາພໍ່ຕາຍໄປ ລູກຈະຢູ່ກັບໃຜ? ລູກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ບໍ່ມີວິຊາອາຊີບ ລູກ
ຊິຫາລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງແນວໃດ?” ຊາຍນ້ອຍຖາມຄືນ.

ຍາພໍ່ຄຳດີເຮັດຊຶງລຶງຢູ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕອບລູກຊາຍແນວໃດ?
ໜຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ ຍາພໍ່ຄຳດີລາສິກຂາບົດມາເປັນຄະລະວາດແລະໄດ້ພາ
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ຊາຍນ້ອຍກັບຄືນມາບ້ານເກົ່າ. ລາວໄປເຊົ່ານາລຸງສີ ຊຶ່ງເປັນໝໍທີ່ເຄີຍສັກຢາ 
ໃຫ້ຊາຍນ້ອຍ. ລຸງສີຄິດອີດູສົງສານ ກໍເລີຍເອົານາໃຫ້ເຊົ່າ. ສອງພໍ່ລູກຈຶ່ງໃຊ້ຊ ີ
ວິດແບບລຽບງ່າຍດ້ວຍການເຮັດນາແລະລ້ຽງເປັດລ້ຽງໄກ່.

ຊາຍນ້ອຍຄິດວ່າ ຊາດນີ້ຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮຽນໜັງສືຄືກັນກັບເດັກ 
ນ້ອຍຄົນອື່ນໆນັ້ນ ຄົງເປັນພຽງຄວາມຝັນລົມໆແລ້ງໆ ອະນາຄົດທີ່ສົດໃສຄົງ 
ຢູ່ໄກເກີນເອື້ອມ. ແຕ່ແລ້ວຢູ່ມາວັນໜຶ່ງ ທີມງານສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ 
ນ້ອຍພິການ (ສຊດພ) ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  
ໄດ້ລົງໄປຊອກຮູ້ບັນຫາ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍພິການຢູ່ໂຮງ 
ຮຽນບ້ານໂພນຄໍ້. ອົງການນີ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ 
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ຢ່າງຕໍ່າໃຫ້ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ໂດຍໃຫ້ເງິນ 
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮໍ່າຮຽນ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 6  
ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ຕ້ອນຮັບທີມ 
ງານ ສຊດພ ເປັນຢ່າງດີ. ຢູ່ໂຮງຮຽນໂພນຄໍ້ມີເດັກນ້ອຍພິການຮຽນຢູ່ 8 ຄົນ. 
ນາງບົວວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທີມງານຮູ້ວ່າ ມີທ້າວນ້ອຍພິການຄົນ 
ໜຶ່ງ ຮຽນຮອດ ປໍ. 3 ແລ້ວອອກໄປຢູ່ນຳພໍ່ທີ່ບວດໄດ້ສາມປີ. ດຽວນີ້ຜູ້ເປັນພໍ ່
ສິກແລ້ວມາເຊົ່ານາເພິ່ນເຮັດ. ສອງພໍ່ລູກໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໄປວັນໆ ລູກຊາຍກໍບໍ່ມີໂອ 
ກາດໄດ້ຮຽນໜັງສື.

ນາງບົວວັນໃຫ້ຄູຜູ້ໜຶ່ງໄປເອີ້ນລຸງຄຳດີມາພົບ. ສາມສິບນາທີຕໍ່ມາ ຊາຍ 
ແກ່ຄົນໜຶ່ງມີຜົມສີດອກເລົາ ຂີ່ລົດຖີບມາຈອດຢູ່ໜ້າໂຮງຮຽນ ແລ້ວຍ່າງເຂົ້າ 
ມາໃນຫ້ອງ. ລຸງຄົນນີ້ແກ້ມໂວກສວດຂຶ້ນມາທັງສອງເບື້ອງຂອງໃບໜ້າ, ຕາ 
ໂກນຫຼຸບເຂົ້າເບົ້າຕາ, ຜິວໜັງຫ່ຽວແຫ້ງຄໍ້າ, ໜັງຕິດກະດູກຈົນສັງເກດເຫັນ 
ເປັນຮອຍຫ່ຽວຍານ. ລາວນຸ່ງເສ້ືອແຂນສ້ັນສີຂາວເປິະເປ້ືອນແຕ່ຂ້ີຕົມ ນຸ່ງໂສ້ງ 
ຫົວຮູດຂາສາມສ່ວນສີດຳເກົ່າ. ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ສຸພາບນອບນ້ອມ ລາວຍໍມືໄຫວ້  
ແລະຖາມສະບາຍດີທຸກຄົນ.
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ສາຍຕາທຸກຄູ່ແນມມາທີ່ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມສົນໃຈ. ນາງບົວວັນ 
ກ່າວແນະນໍາວ່າ “ນີ້ແມ່ນລຸງຄຳດີ ພໍ່ຂອງທ້າວຊາຍນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ອອກໂຮງຮຽນ 
ສາມປີກ່ອນ”

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການສົນທະນາກໍໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ທີມງານ ສຊດພ ຂໍໃຫ້ລຸງເລົ່າ 
ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ໃນຄອບຄົວໃຫ້ຟັງ ແລ້ວໃຫ້ລາວພາໄປຫາທ້າວ 
ຊາຍນ້ອຍຢູ່ຖຽງນາ.

ລົດແລ່ນຂຶ້ນເໜືອຕາມເສັ້ນທາງເລກທີສິບ ໄກຈາກໂຮງຮຽນປະມານ 2 
ກິໂລແມັດ, ຕໍ່ມາລົດຜ່ອນຄວາມໄວລົງ. ບໍ່ດົນຕູບຂອງລຸງຄຳດີຄ່ອຍໆປາກົດ 
ຂຶ້ນຢູ່ຂ້າງໜ້າ ພ້ອມທັງເຫັນເດັກໜຸ່ມອາຍຸປະມານ 12 - 13 ປີ ກຳລັງວ່ານ 
ເຂົ້າເກືອເປັດເກືອໄກ່ຢູ່ ທັງໄດ້ຍິນສຽງເອີ້ນ ກຸ໊ກໆໆ! ເປັດໄກ່ແລ່ນເປັນພຶງສົນ 
ລະວົນກັນ ໄລ່ຍາດຈິກຕອດກິນເມັດເຂົ້າ.

ເມື່ອລົດຈອດ ຈຶ່ງເຫັນໜ້າຕາຊັດເຈນຂອງທ້າວຊາຍນ້ອຍ. ເຂົາຕັດຜົມ 
ສັ້ນຈົນເກືອບຕິດໜັງຫົວ, ຕາເບື້ອງຂວາເສື້ອງໜ້ອຍໜຶ່ງ, ໃບໜ້າແດງກໍ່າແຫ້ມ 
ແດດເຕັມໄປດ້ວຍສິວເປັນເມັດທົ່ວໃບໜ້າ, ຂາເບື້ອງຂວາລີບຮອດສົ້ນນ່ອງ. 
ເວລາຍ່າງຮ່າງກາຍຈະເດັ້ງໄປທາງຊ້າຍແລະທາງຂວາ ຫົວກໍແກວ່ງຊ້າຍແລະ 
ແກວ່ງຂວາ. ເຂົານຸ່ງເສື້ອສີຟ້າເກົ່າໆແລະສົ້ງຂາສັ້ນທີ່ຂາດກ້ົນສອງບ່ອນ. ພະ 
ນັກງານຂອງທີມງານ ສຊດພ ຈູງມືຊາຍນ້ອຍໄປນັ່ງຖຽງນາທີ່ບໍ່ສູງ ພໍດີປ້າຍ 
ກົ້ນຂຶ້ນນັ່ງ. ຖຽງນາມຸງດ້ວຍຫຍ້າ ແອ້ມດ້ວຍຝາໄມ້ເຮ້ຍເກົ່າໆ. ພະນັກງານ  
ໂອ້ລົມກັບຊາຍນ້ອຍດ້ວຍຄວາມຮັກແພງແລະສະໜິດສະໜົມ. ສຸດທ້າຍພະ 
ນັກງານຖາມວ່າ “ຫຼານຢາກຮຽນໜັງສືຕໍ່ບໍ່?” ຊາຍນ້ອຍຕອບ “ຢາກຮຽນຕໍ່ຈົນ 
ຈົບ ແຕ່ຄອບຄົວທຸກຍາກຄືເອື້ອຍເຫັນນີ້ແຫຼະ”

ທີມງານໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ຊາຍນ້ອຍແລະລຸງຄຳດີວ່າ “ຊາຍນ້ອຍຕ້ອງ 
ໄດ້ຮຽນໃນສົກຮຽນ 2013 - 2014 ຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ສຊດພ ຈະຊ່ວຍ 
ເຫຼືອອຸປະກອນການສຶກສາໃຫ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້”. ພ້ອມກັນນັ້ນ ນາງບົວວັນ  
ຫົວໜ້າອຳນວຍການໂຮງຮຽນກໍຍິ້ມອອກມາ ແລ້ວບອກໃຫ້ທຸກຄົນຊາບວ່າ  
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ສໍາລັບຄ່າທຳນຽມນັ້ນ ໂຮງຮຽນມີນະໂຍບາຍບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມນໍາເດັກພິ
ການ. ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ລຸງຄໍາດີແລະຊາຍນ້ອຍມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ. ທັງ
ສອງກ່າວຄໍາຂອບໃຈອອກມາດ້ວຍສຽງສັ່ນເຄືອ ພ້ອມທັງມີນໍ້າໃສໆຢູ່ເບົ້າຕາ.

ສົກຮຽນໃໝ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ ປີ 2013. 
ຕອນເຊົ້າມື້ນັ້ນ ບັນຍາກາດສົດໃສ ລຸງຄຳດີພ້ອມດ້ວຍທ້າວຊາຍນ້ອຍມາ
ຮອດໂຮງຮຽນກ່ອນເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ. ຊາຍນ້ອຍນຸ່ງໂສ້ງໃໝ່ ໃສ່ເສື້ອຂາວ 
ແລະພາຍຖົງປຶ້ມທີ່ທາງ ສຊດພ ໄດ້ມອບໃຫ້ເພື່ອມາສະເໜີຕົວເຂົ້າຮຽນ. ໃນ
ສົກຮຽນນີ້ຊາຍນ້ອຍຕ້ອງຮຽນຊໍ້າຫ້ອງ ປໍ. 3 ຄືນໃໝ່.

ນາງບົວວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງ
ຮຽນບອກວ່າ “ຖ້າຊາຍນ້ອຍຮຽນ
ເກັ່ງ ມີຄຸນສົມບັດດີ ບໍ່ຂາດໂຮງຮຽນ 
ເສັງພາກຮຽນໜຶ່ງໄດ້ຄະແນນດີ ກໍ
ອາດຈະເລື່ອນຂຶ້ນ ປໍ. 4 ເລີຍກໍໄດ້”

ບັນດານ້ອງນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ໃຜໆກໍຮັກແພງຊາຍນ້ອຍ, ບໍ່ມີ
ການເວົ້າສຽດສີ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍຊາຍນ້ອຍໃນການຮໍ່າຮຽນ, ໃຫ້ຊາຍນ້ອຍຫຼິ້ນ
ໂຍນໝາກບານນໍາ ແລະຊາຍນ້ອຍກໍຮັບໝາກບານໄດ້ຄືກັບຄົນອື່ນໆ. ຊາຍ
ນ້ອຍຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກຊ້ອມສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງຫ້ອງຮຽນນໍາອີກ.

ປະສົບການຊີວິດທ້າວຊາຍນ້ອຍ ເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມມີຈິດໃຈກ້າ
ແກ່ນ ເຖິງຈະເກີດມາ ບໍ່ມີອະໄວຍະວະຄົບຖ້ວນ ແຕ່ຄວາມຫວັງກໍຍັງບໍ່ດັບ
ມອດ. ໂດຍທໍາມະຊາດ ມະນຸດເຮົາເປັນສັດປະເສີດ ມີຈິດໃຈງົດງາມ ເມື່ອ
ເຫັນຄົນອື່ນພົບຄວາມຍາກລໍາບາກ ຕົນເອງກໍທຸກລະທົມໄປນໍາ. ສະນັ້ນເມື່ອ
ເຮົາເກີດມາເປັນມະນຸດ ເມື່ອສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ ກໍຄວນໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຕາມຄວາມສາມາດ ເພາະຄວາມເມດຕາແລະ
ຄວາມເອື້ອອາທອນເປັນສິ່ງຄໍ້າຈຸນໂລກ. ຖ້າຄົນເຮົາເຮັດແບບນີ້ໄດ້ ປະເທດ
ນີ້ແລະແຜ່ນດິນນີ້ກໍຈະເປັນຕາໜ້າຢູ່ໜ້າອາໄສ. ຄົນພິການກໍຈະບໍ່ມີຊີວິດທີ່

ທ້າວຊາຍນ້ອຍມີຈິດໃຈ
ກ້າແກ່ນ ເຖິງຈະເກີດມາ 
ບໍ່ມີອະໄວຍະວະຄົບຖ້ວນ 

ແຕ່ຄວາມຫວັງກໍຍັງບໍ່ດັບມອດ.



122

ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຊາຍນ້ອຍ

     

ອັບເສົາ ປົມດ້ອຍຕ່າງໆກໍຈະຄ່ອຍໆມະລາຍຫາຍໄປ ປຽບເໝືອັນທ້ອງຟ້າ 
ທີ່ສົດໃສ ພາຍຫຼັງທີ່ຝົນເຊົາຕົກ.

(ເລ່ືອງຈາກໂຄງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງເດັກນ້ອຍພິ 
ການໃນ 6 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
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ທ. ສົມຫວັງ ພິມມະສານ

ມີຄົນເວົ້າວ່າ “ມີເງິນແສນເງິນລ້ານ ກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່
ແຂງແຮງ”. ໝາຍຄວາມວ່າ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມສໍາຄັນເໜືອ
ກວ່າສິ່ງອື່ນໃດ. ມະຫາເສດຖີໂລກຫຼາຍຄົນມີສົມບັດລົ້ນຟ້າ ອາຍຸບໍ່ເຖິງຫ້າ
ສິບປີ ຕາຍຍ້ອນພະຍາດກໍມີ ຈະຫານາຍໝໍເກັ່ງໆ ແລະໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍ
ປານໃດປິ່ນປົວ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດຮັກສາຊີວິດໄວ້ໄດ້. ສະນັ້ນ ສຸຂະພາບດີແລະ
ການບໍ່ເຈັບບໍ່ໄຂ້ ຖືວ່າເປັນໂຊກລາບອັນປະເສີດສໍາລັບຄົນເຮົາ.

ບ້ານບຸ່ງແມ່ນບ້ານໜຶ່ງໃນຈໍານວນ 10 ບ້ານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ
ເມືອງໂຂງ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຢູ່ບ້ານນີ້ ນັບຖືສາດສະໜາພຸດ ດຳລົງຊີວິດ
ດ້ວຍການເຮັດນາປີແລະນາແຊງ ສ່ວນອາຊີບສຳຮອງແມ່ນການລ້ຽງສັດ
ແລະຫາປາ. ຊາວບ້ານພາກັນປຸກເຮືອນຢັ່ງຢາຍຕາມແຄມນໍ້າຂອງ.

ປະຊາຊົນເຂດນີ້ມີສຸກສາລາຫຼັງໜຶ່ງ ເປັນອາຄານເຄິ່ງໄມ້ເຄິ່ງຊີເມັນ ຫຼັງ
ຄາມຸງດ້ວຍສັງກະສີ ສ່ວນລຸ່ມກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່ ສ່ວນເທິງແອ້ມດ້ວຍໄມ້, ພື້ນປູ
ດ້ວຍຊີເມັນ. ສຸກສາລາຫຼັງນີ້ເປັນໜ້າສັງເວດແທ້ ເພາະເປັນສຸກສາລາຫຼັງ
ນ້ອຍ ມີຕຽງນອນຄົນເຈັບ 8 ຕຽງເທົ່ານັ້ນ ມີແພດພຽງແຕ່ສອງຄົນມາປະຈຳ
ການແຕ່ຕອນກາງເວັນ ສ່ວນກາງຄືນຊໍ້າພັດບໍ່ມີໃຜມາຢູ່ເວນຍາມ. ເມື່ອໃດ
ທີ່ຊາວບ້ານເຈັບເປັນກະທັນຫັນໃນຕອນກາງຄືນ ກໍຫາທາງແກ້ໄຂເອງ ຫຼືບໍ່ກໍ
ລໍຖ້າໂຊກຊາຕາເປັນຕົວກໍານົດຊີວິດ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງອຸປະກອນການແພດ ຕະຫຼອດຮອດຢາປິ່ນປົວພະຍາດຍັງ
ຂາດເຂີນຫຼາຍ. ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ປະຈໍາຢູ່ສຸກສາລານີ້ ບໍ່ພຽງ
ພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ການປິ່ນປົວກໍ
ເປັນແບບປະຖົມປະຖານ. ປະຊາຊົນເຂດ
ນີ້ ເມື່ອມີອາການເຈັບເປັນ ຫຼືເກີດອຸບັດຕິ
ເຫດຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍຈະໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງ

ສຸຂະພາບດີແລະການບໍ່ເຈັບ
ບໍ່ໄຂ້ ຖືວ່າເປັນໂຊກລາບ
ອັນປະເສີດສໍາລັບຄົນເຮົາ.
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ໝໍເມືອງໂລດ.
ສະນັ້ນປະຊາຊົນ ບໍ່ວ່າທັງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ ມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະ 

ພາບ. ແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກແພດໝໍ ແລະບໍ່ມີການສັກຢາປ້ອງ 
ກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງມັກເປັນພະຍາດຖອກ 
ທ້ອງແລະພະຍາດໝາກແດງເປັນປະຈໍາ.

ຄະນະປົກຄອງບ້ານບຸງ່ໄດ້ສະເໜີບັນຫາການບໍລິການດ້ານການປິນ່ປົວ
ຢູ່ສຸກສາລາໃຫ້ຫ້ອງການສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ ເພື່ອຊອກ 
ຫາວິທີແກ້ໄຂຊ່ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ ມາຮອດເດືອນມັງກອນ ປີ 2010 ສະມາຄົມພັດ
ທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງຈຶ່ງສົ່ງພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍ
ສົມທົບກັບຫ້ອງການສາທາລະນາສຸກເມືອງ. ໃນທີ່ສຸດພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ກໍຢັ້ງ
ຢືນວ່າສຸກສາລາບ້ານບຸ່ງຍັງຂາດເຂີນຢາປົວພະຍາດ ແລະສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຮີບ
ດ່ວນທີ່ສຸດແມ່ນອຸປະກອນການແພດ ເພາະເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນສຳລັບແພດ
ໝໍ ເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກປະຈໍາວັນ.

ຫ້ອງການພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງພະຍາຍາມຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໂດຍ
ສະເໜີຂໍທຶນຈາກສະມາຄົມຢູ່ປະເທດເນເທີແລນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ
ແກ້ໄຂຈັດຫາເຄື່ອງມືອຸປະກອນການແພດໃຫ້ສຸກສາລາບ້ານບຸ່ງ.
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ມາຮອດເດືອນກຸມພາ ປີ 2010 ສຸກສາລາບ້ານບຸ່ງຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານອຸປະກອນການແພດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກ້ອງສ່ອງວິເຄາະເລືອດ, ຢາກິນ
ແລະຢາສັກຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມມູນຄ່າເປັນເງິນສາມສິບລ້ານກີບ ເພື່ອໃຫ້ສຸກ
ສາລາແຫ່ງນີ້ຮັບໃຊ້ບໍລິການພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນ 10 ບ້ານ.

ອຳນາດການປົກຄອງແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດນີ້ຕ່າງກໍດີອົກດີໃຈ
ຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນແພດໝໍທີ່ໄດ້ເຄື່ອງມືການແພດ ແລະຢາກິນຢາສັກ
ຈຳນວນໜຶ່ງ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນກຳລັງຂຶ້ນ
ເຮືອນໃໝ່.

ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍເລີ່ມສົນໃຈເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍ
ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະຄວາມເຈັບເປັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຄ່ອຍໆຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍ
ລົງ. ສ່ວນແພດໝໍກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ຖືເອົາການບໍລິການດ້ານ
ການປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເປັນໜ້າທີ່ສໍາຄັນ. ບຸກຄະລາກອນແພດໝໍເລີ່ມ
ຜັດປ່ຽນກັນປະຈຳການຕະຫຼອດ 24 
ຊົ່ວໂມງ. ສິ່ງນ້ີໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບ
ໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນທັງ 10 ບ້ານ ເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຫຼັ ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ
ປິ່ນປົວຢູ່ສຸກສາລາແຫ່ງນີ ້ຢ່າງເປັນ
ຂະບວນ.

ແຕ່ລະເດືອນມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ມາໃຊ້ບໍລິການ ສະເພາະພະແນກ
ພາຍໃນມີຫ້າສິບຄັ້ງ ແລະພາຍນອກ
ຫ້າຄັ້ງ. ສ່ວນການເກີດລູກຂອງຜູ້ຍິງ
ຢູ ສຸ່ກສາລາມີສອງຫຼ ສືາມເທື່ອຕໍ ່
ເດືອນ. ຜູ້ໃດກໍອອກປາກຊົມວ່າ ສຸກ
ສາລາບ້ານບຸ່ງໃຫ້ບໍລິການດີ ປະຊາ
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ຊົນບໍ່ຈໍາເປັນໄປໂຮງໝໍໃນເມືອງອີກແລ້ວ.
ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກ

ລົງກັບອໍານາດການປົກຄອງແລະຊາວບ້ານວ່າ ຊາວບ້ານຕ້ອງມີພັນທະໃນ
ການບໍາລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງອາຄານແລະຕຽງນອນຄົນເຈັບ ຖ້າວ່າສິ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້ຊຸດໂຊມແລະເປ່ເພ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວເຂົາເຈົ້າຕ້ອງອະນາໄມສະຖານທີ່
ອ້ອມແອ້ມສຸກສາລາໃຫ້ສະອາດງາມຕາຢູ່ສະໝໍ່າສະເໝີ. ອັນນີ້ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ
ການພັດທະນາ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຊາວບ້ານ

ຈະມີຄວາມຄິດເອື່ອຍອີງ ກາງຕໍ່ແຕ່
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກພຽງ
ຢ່າງດຽວ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີຈິດສໍານຶກ
ວ່າສຸກສາລາແມ່ນສົມບັດຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຂອງຄົນອື່ນ.

ຊາວບ້ານຕ້ອງມີຈິດສໍານຶກວ່າ
ສຸກສາລາແມ່ນສົມບັດຂອງພວກ

ເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຂອງຄົນອື່ນ.
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ບັດນີ້ຊາວບ້ານຮູ້ສຶກປອດໄພ ແລະໝັ້ນໃຈໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງແພດ  
ໝໍປະຈໍາສຸກສາລາບ້ານບຸ່ງແຫ່ງນີ້. ເຖິງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຮັ່ງມີເປັນດີມ ີ
ເງິນແສນເງິນລ້ານ ແຕ່ຖ້າມີສຸຂະພາບດີ ເຂົາເຈົ້າກໍຖືວ່າຕົນເອງໂຊກດີທີ່ສຸດ 
ແລ້ວໃນຊີວິດນີ້.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການຂອງສຸກສາລາບ້ານບຸ່ງ, ເມືອງ 
ໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ)
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ນ. ວິໄລຈັນ ທ່າວ

“ອາໂລ! ສະບາຍດີ ເຈົ້າແມ່ນນາງປ່າເຍຽ ຜູ້ທີ່ຈັດລາຍການວິທະຍຸໃຫ້
ຄວາມຮູ້ເລື່ອງກົດໝາຍເປັນພາສາມົ້ງບ່ໍ?” “ເຈົ້າ! ແມ່ນແລ້ວ” “ຂ້ອຍຢູ່ບ້ານ
ໂພນແສນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂ້ອຍຊື່ແມ່ຫວາເມັງ ຂ້ອຍມີບັນຫາໃນຄອບຄົວ 
ຜົວຂ້ອຍຫຼິ້ນຊູ້ແລະມັກຕົບຕີຂ້ອຍ ສະນັ້ນຢາກຖາມນ້ອງວ່າ ໃນແງ່ກົດໝາຍ
ຈະມີທາງແກ້ໄຂແນວໃດບໍ່?”

ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຄອບຄົວ ເປັນບັນຫາສັງຄົມທີ່ເກີດຢູ່
ທຸກປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະເທດທີ່ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຫຼືປະເທດກໍາລັງພັດທະ
ນາ. ບັນຫາສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດທະນະທໍາຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າທີ່ສືບ
ທອດກັນມາໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນຄົນ. ບາງສັງຄົມຖືເອົາແມ່ຍິງເປັນຜູ້ນໍາ ແຕ່ສັງຄົມ
ສ່ວນຫຼາຍຖືເອົາຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ນໍາ ຜູ້ຊາຍມີສິດຕັດສິນທຸກບັນຫາ ແລະຖືວ່າ
ເພດຍິງເປັນເພດອ່ອນແອ ສົມຄວນໃຫ້ມີບົດບາດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ບໍ່ມີສິດມີສຽງ
ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ. ແມ່ນແຕ່ສິດທິໃນການລົງຄະແນນສຽງ
ເລືອກເອົາຜູ້ແທນຂອງຕົນເຂົ້າໄປນັ່ງໃນສະພາຜູ້ແທນກໍຍັງບໍ່ມີ. ແມ່ຍິງກໍ
ແມ່ນມະນຸດຄືກັນ ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີສິດເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ? ອັນນີ້ແມ່ນ
ຄໍາຖາມທີ່ຍັງຫາຄໍາຕອບບໍ່ທັນໄດ້.

ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສະຕະວັດທີຊາວ ເສດຖະກິດແລະການສຶກສາຂອງປະ
ເທດຕ່າງໆຈະເລີນກ້າວໜ້າ ພວກແມ່ຍິງຫຼາຍປະເທດໄດ້ອອກມາເຄ່ືອນໄຫວ

ຮຽກຮ້ອງເອົາສິດທິທີ່ພວກຕົນສົມຄວນ
ໄດ້ຮັບ ຄືກັນກັບພວກຜູ້ຊາຍ. ແມ່ຍິງ
ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບມາດົນນານແລ້ວ 
ສະນັ້ນມາບັດນີ້ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ແມ່
ຍິງຄວນກອບກູ້ສັກສີຂອງຕົນຄືນມາ. 
ໃນທີ່ສຸດອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈຶ່ງ

ແມ່ຍິງກໍແມ່ນມະນຸດຄືກັນ
ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ມີສິດ
ເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ?
ອັນນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມ

ທີ່ຍັງຫາຄໍາຕອບບໍ່ທັນໄດ້.
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ໄດ້ຖືເອົາບັນຫາສິດສະເໝີພາບຫຼືຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ  
ເປັນວາລະສໍາຄັນ ຊຶ່ງທຸກປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກ ຕ້ອງມີພັນທະໃນການປະ 
ຕິບັດໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ.

ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ຍັງມີຫຼາຍປະເທດທີ່ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາ 
ຊົນຍັງຍຶດຕິດຢູ່ກັບປະເພນີດັ້ງເດີມ ແລະຍາກທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກວົງຈອນ 
ນີ້ໄດ້. ຖ້າເບິ່ງແບບຜິວເຜີນ ບາງຄົນອາດຄິດວ່າຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຄອບຄົວ 
ເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນແມ່ນບັນຫາສັງຄົມທີ່ເປັນບາດແຜ 
ຊໍາເຮື້ອ ຊຶ່ງນັບມື້ກໍາລັງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ 
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ ຍາດກັນຫາຢູ່ຫາກິນ ຫຼາຍຄົນມີຄວາມກົດດັນ  
ເມື່ອຄວບຄຸມອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ໄດ້ ກໍຈະລະເບີດອອກມາກາຍເປັນຄວາມ 
ຮຸນແຮງ ແລະເປັນບັນຫາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ປ່າເຍຽເປັນລູກຮັກຫຼານແພງຂອງຊາວເຜົ່າມົ້ງ. ນາງເກີດຢູ່ເມືອງສິງ  
ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ນາງໄດ້ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາ 
ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ໄດ້ຮູ້ເຖິງແນວຄິດຈິດໃຈ ຮູ້ນິໄສໃຈຄໍ ແລະຮູ້ຈັກວັດທະນະທໍາຊົນ 
ເຜົ່າຂອງຕົນເປັນຢ່າງດີ. ສະພາບຂອງແມ່ຍິງເຜົ່າມົ້ງມີຄວາມຍາກລໍາບາກ 
ຫຼາຍ ເວລາຢູ່ນໍາພໍ່ນໍາແມ່ ເພິ່ນກໍຮັກແລະຖະໜຸຖະໜອມ ແຕ່ພໍແຕ່ງດອງສ້າງ 
ຄອບຄົວອອກເຮືອນໄປຢູ່ນໍາຜົວແລ້ວ ພວກນາງຕ້ອງມີພາລະຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍ 
ຢ່າງ. ຕັ້ງແຕ່ຕາເວັນບໍ່ທັນຂຶ້ນ ເມຍຊາວເຜົ່າມົ້ງຕ້ອງລຸກແຕ່ເດິກມາຕົ້ມເຂົ້າ 
ເພື່ອເກືອໝູ ຕໍ່ມາກໍຖືບັ້ງໄມ້ໄຜ່ຍ່າງໄປຕັກເອົານໍ້າຢູ່ໄກບ້ານ ບາງຄົນຕ້ອງ 
ຍ່າງຂ້າມສອງສາມໜ່ວຍພູ ແບກບັ້ງໄມ້ໄຜ່ສາມສີ່ບັ້ງ ຊຶ່ງເຕັມດ້ວຍນໍ້າກັບ 
ມາເຮືອນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍແມ່ນແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນໃຫ້ຜົວ ປ້ອນເຂົ້າໃຫ້ລູກກິນແລະ 
ເກືອເປັດເກືອໄກ່ ແລ້ວຍັງຕ້ອງໄປເຮັດວຽກນໍາຜົວຢູ່ໄຮ່ຢູ່ສວນຈົນຄໍ່າຈົນມືດ  
ຈຶ່ງໄດ້ກັບມາເຮືອນ ແຕ່ກໍຕ້ອງມາຄົວກິນໃຫ້ສະມາຊິກຢູ່ໃນຄອບຄົວກິນອີກ.

ຖ້າແມ່ຍິງເຜ່ົາມ້ົງຄົນໃດໂຊກດີ ຜົວແລະແມ່ຍ່າຮັກ ແບ່ງເບົາເຮັດວຽກນ້ັນ 
ວຽກນ້ີຊ່ວຍ ຊີວິດກໍບ່ໍລໍາບາກປານໃດ. ແຕ່ຖ້າຫາກຜົວຂ້ີຄ້ານ ມັກສຸກສະບາຍ 
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ບໍ່ຈັບບາຍຫຍັງ ທັງແມ່ຍ່າກໍມີແຕ່ລໍຖ້າກິນຢ່າງດຽວ ຊໍ້າບໍ່ໜໍາຜູ້ເປັນຜົວຍັງ 
ຢາກໄປຫຼິ້ນສາວ ຢາກມີເມຍອີກຕື່ມສອງສາມຄົນ ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນກໍອາດຈະບໍ ່
ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດກໍເປັນໄດ້. ໃນທີ່ສຸດບັນຫາຄອບຄົວກໍເກີດຂຶ້ນ ມີປາກມ ີ
ສຽງລະຫວ່າງເມຍດ້ວຍກັນ ຮັກເມຍນ້ອຍຊັງເມຍຫຼວງ ບາງຄັ້ງເຖິງຂັ້ນກິນຢາ 
ພິດຂ້າຕົວຕາຍກໍມີ.

ປ່າເຍຽຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈດີວ່າ ແມ່ຍິງມົ້ງຖືກເອົາລັດເອົາປຽບຫຼາຍ ນາງ 
ໄດ້ເກັບຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ໄວ້ໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ນາງ 
ໂຊກດີທີ່ພໍ່ແມ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຮຽນໜັງສືຈົນຈົບມັດທະຍົມປາຍ ແລະໄດ້ມາຮຽນຕໍ ່
ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ປ່າເຍຽປາຖະໜາຢາກ  
ຊ່ວຍຫາຄວາມຍຸຕິທໍາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງເຜົ່າມົ້ງ ສະນັ້ນນາງຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເລືອກ 
ຮຽນວິຊາກົດໝາຍ. ໃນທີ່ສຸດຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງນາງກໍກາຍເປັນຄວາມຈິງ ເວ 
ລາຜ່ານໄປຫ້າປີ ນາງຮຽນຈົບຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ໃນປີ 2009.

ຕໍ່ມາປ່າເຍຽໄດ້ຖືກສັບຊ້ອນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໂດຍທໍາໜ້າ 
ທີ່ເປັນຜູ້ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວເຜົ່າມົ້ງທາງໜັງສ ື
ພິມແລະວິທະຍຸ ຊຶ່ງເປັນວຽກທີ່ນາງພວມເຮັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ນາງມັກວຽກນີ ້
ຫຼາຍ ແລະພະຍາຍາມທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງແລະສະຕິປັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ 
ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເວລາຈັດລາຍການອອກອາກາດທາງວິທະຍຸນັ້ນ ປ່າເຍຽບໍ່ພຽງແຕ່ເວົ້າ 
ເລື່ອງກົດໝາຍຢ່າງດຽວ ນາງຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫຼືປະຊາຊົນທີ່ມີບັນຫາ 
ຫຼືຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ໂທລະສັບມາປຶກສາກັບນາງຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຕາມໂມງລັດຖະການ  
ຫຼືຂຽນຈົດໝາຍມາຫາກໍໄດ້. ນາງຈະບອກເບີໂທລະສັບຂອງຕົນແລະຕູ້ໄປສະ 
ນີແກ່ຜູ້ຟັງຜ່ານທາງລາຍການວິທະຍຸ.

ມື້ໜຶ່ງຂະນະທີ່ປ່າເຍຽນັ່ງເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ຢູ່ເທິງໜ້າໂຕະມີປຶ້ມ ຊຶ່ງ 
ນາງກຳລັງແປກົດໝາຍບາງມາດຕາເປັນພາສາມົ້ງ ເພື່ອອອກລາຍການໃນ 
ມື້ວັນສຸກ ມີແມ່ຍິງເຜົ່າມົ້ງຄົນໜຶ່ງໂທລະສັບມາປຶກສາ. ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນບອກ 
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ວ່ານາງຊື່ ແມ່ຫວາເມັງ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ນາງຢາກປຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ໃນຄອບຄົວ.

ແມ່ຫວາເມັງເວົ້າວ່າ “ຜົວຂອງເອື້ອຍໄປຫຼິ້ນສາວຄົນໜຶ່ງຢູ່ຕ່າງບ້ານ ບໍ່ 
ໄກຈາກບ້ານເຮົາປານໃດ. ຕາມທີ່ເອື້ອຍຮູ້ ລາວໄປນອນນຳແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ 
ຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ. ພວກເຮົາຜິດຖຽງກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ລາວກໍບໍ່ເຊົາ. ບາງ 
ເທື່ອເອື້ອຍຄິດຢາກຈົບຊີວິດດ້ວຍການຂ້າຕົວຕາຍ ເພື່ອໜີຈາກບັນຫາດັ່ງ 
ກ່າວ ແຕ່ກໍບໍ່ສຳເລັດ ເພາະເອື້ອຍຄິດເຖິງລູກຕາດຳໆສອງຄົນ ຢ້ານບໍ່ມີໃຜ 
ລ້ຽງດູ ເອົາເຂົ້າເອົານໍ້າໃຫ້ກິນ”

ປ່າເຍຽຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຟັງ ນາງຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈ ເພາະບັນຫາຂອງແມ່ຫວາເມັງ 
ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີທໍາອິດ ນາງເຄີຍໄດ້ຍິນເຫດການແບບດຽວກັນນີ້ຫຼາຍເທື່ອ 
ແລ້ວ. ສຽງຂອງແມ່ຫວາເມັງສັ່ນເຄືອເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ປ່າເຍຽພະຍາ 
ຍາມປອບໃຈນາງ ແລະຂໍໃຫ້ນາງເລົ່າຕໍ່. “ຄືນໜຶ່ງພວກເຮົາທັງສອງຜິດຖຽງ 
ກັນ ເພາະເອື້ອຍອົດທົນຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ. ເອື້ອຍຫ້າມລາວບໍ່ໃຫ້ລາວໄປ 
ແຕ່ຜົວເອື້ອຍບໍ່ຟັງ. ເອື້ອຍຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍໃນຄືນນັ້ນ. ພວກເຮົາຜິດຖຽງ 
ແລະປ້ອຍດ່າກັນ ສຽງກ້ອງໄປທົ່ວບໍລິເວນບ້ານ. ລາວດຶງຜົມເອື້ອຍ ເຮັດໃຫ້ 
ເອື້ອຍລົ້ມລົງແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຕໍ່ມາຄົນຢູ່ເຮືອນໃກ້ຄຽງຈຶ່ງເຂົ້າມາຫ້າມ. 
ເອື້ອຍຮັບບໍ່ໄດ້ກັບການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຢາກຖາມນ້ອງວ່າ ໜຶ່ງ: ເອື້ອຍຢາກ 
ຂໍຢ່າຮ້າງກັບລາວໄດ້ບໍ່? ສອງ: ການທີ່ຜົວດຶງຜົມເອື້ອຍ ແລະເຮັດໃຫ້ເອື້ອຍ 
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນແມ່ນການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍບໍ່? ສາມ: ການໄປນອນເສບ 
ສຸກກັບແມ່ຍິງຄົນອື່ນນັ້ນ ຜິດກົດໝາຍບໍ່ ແລະໃນຂໍ້ຫາຫຍັງ?”

ປ່າເຍຽຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈຟັງແມ່ຫວາເມັງເລົ່າບັນຫາຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.  
ນາງສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈແລະພະຍາຍາມປອບໃຈແມ່ຍິງຄົນນ້ີວ່າ  
“ເອື້ອຍໃຈເຢັນໆ ທຸກບັນຫາມີທາງອອກສະເໝີ. ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຮົາບໍ່ 
ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍຢ່າຮ້າງກັນ. ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຜົວເມຍປອງດອງກັນ  
ແລະກັບຄືນມາດີກັນເພື່ອເຫັນແກ່ລູກເຕົ້າ”
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ແມ່ຫວາເມັງເວົ້າຕັດຄວາມວ່າ “ຄັນຊັ້ນໃນແງ່ກົດໝາຍເດ້ ໄດ້ກຳນົດວິ
ທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ? ນ້ອງອະທິບາຍສູ່ເອື້ອຍຟັງເບິ່ງດູ້”

ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່າເຍຽກໍຄ່ອຍໆອະທິບາຍໃຫ້ແມ່ຫວາເມັງຟັງວ່າ “ຖ້າເຫດ
ການນັ້ນເປັນຈິງ ດັ່ງທີ່ເວົ້າມາ ກໍຖືວ່າແມ່ນພຶດຕິກຳໜຶ່ງທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍອາ
ຍາ. ຖ້າເອື້ອຍຢາກຂໍຢ່າຮ້າງກໍໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ 10 ສາເຫດຂອງມາດຕາ 20
ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ. ສ່ວນເລື່ອງຜົວດຶງຜົມຂອງເອ້ືອຍ ແລະເຮັດໃຫ້
ເອື້ອຍໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ ເປັນການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຕາມ
ກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 90”

ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນເຜົາ່ມົ້ງບໍໄ່ດ້ຕິດຕາມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດ
ໝາຍຂອງປ່າເຍຽໝົດທຸກຄົນກໍຕາມ ແຕ່ລາຍການວິທະຍຸຂອງນາງກໍໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເພາະວ່າມີປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງຈາກຫຼາຍ
ແຂວງ ໂທລະສັບເຂົ້າມາປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍນຳປ່າເຍຽຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ.
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ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ນາງຍັງໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຫຼາຍສະບັບຈາກຜູ້ຟັງທີ່ຂຽນມາ
ຊົມເຊີຍແລະປຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ.

ການແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຄອບຄົວນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກັບ
ທຸກຊົນເຜົ່າ ທຸກຊາດ ແລະທຸກພາສາ. ຮັກ, ໂລບ, ໂກດ, ຫຼົງ ມີຢູ່ໃນຕົວມະ
ນຸດທຸກຄົນ. ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຄອບຄົວ
ໝົດໄປໃນມື້ໜຶ່ງວັນດຽວນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ຍາກ. ແນວໃດກໍຕາມ ຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່
ສີວິໄລແລ້ວ ຜູ້ຄົນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຫຼຸດລະດັບລົງເລື້ອຍໆ.

ປະສົບການຜ່ານມາໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນທາງອອກທີ່ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປ. ການປູກຈິດສໍານຶກ
ອັນສູງສົ່ງໃນໝູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ແລະເຄົາລົບສິດທິຂອງຄົນອື່ນ ເຄົາລົບກຽດ
ສັກສີຂອງຄົນອື່ນ ແລະຍອມຮັບຄວາມສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮັກຄວາມແພງແລະຄວາມ
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ອົບອຸ່ນຢູ່ໃນຄອບຄົວໄດ້ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນຄົງ
ປອດໄພ.

ຕາບໃດທີ ່ປ່າເຍຽຍັງມີລົມ
ຫາຍໃຈ ນາງກໍຈະສືບຕໍ ່ເຮັດ
ວຽກໂຄສະນາກົດໝາຍໃຫ້ແກ່
ຊົນເຜົ ່າມົ ້ງຕໍ ່ໄປຢ່າງບໍ ່ລົດລະ 

ເພາະນາງຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ວຽກຂອງນາງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ
ມົ້ງເຂົ້າໃຈກັນແລະຮັກແພງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

(ເລື່ອງຈາກໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຜົ່າ
ມົ້ງ ທາງລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ)

     

ການປູກຈິດສໍານຶກອັນສູງສົ່ງໃນໝູ່
ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ແລະເຄົາລົບສິດ 
ທິຂອງຄົນອື່ນ ແລະຍອມຮັບຄວາມ
ສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງ

ຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ 
ສັງຄົມມີຄວາມໝັ້ນຄົງປອດໄພ.
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ທ. ຄໍາຫວັນ ບຸດຊາກອນ

ອາກາດຍາມເຊົ້າຢູ່ບ້ານທ່າມ່ວງ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ຊຸ່ມເຢັນ
ດີ ແສງແດດອ່ອນໆສ່ອງຜ່ານເມກລົງມາຈາກເທິງທ້ອງຟ້າ ເຮັດໃຫ້ອາກາດ
ຄ່ອຍໆເລີ່ມອຸ່ນຂຶ້ນ. ທອງສ່ຽນ ພົງສະຫວັດ ຍິງໄວກາງຄົນ ຮ່າງຄີງຕຸ້ຍຕໍ່າ 
ຜິວດໍາແດງ ຜົມດໍາກູດ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດເຂົ້າເຕັມປອດ. ນາງຮູ້ສຶກສົດ
ຊື່ນທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາສໍາຜັດກັບອາກາດຢູ່ແຜ່ນດິນເກີດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່
ໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ການໄດ້ກັບຄືນສູ່ອ້ອມອົກ 
ແຜ່ນດິນແມ່ເໝືອນກັບໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ.

ນາງທອງສ່ຽນເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ບ້ານທ່າມ່ວງ. ນາງເປັນຄົນດຸໝັ່ນ
ແລະມັກຮຽນໜັງສື. ນາງເປັນເດັກຍິງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ໂຊກດີ ມີໂອກາດ
ສຶກສາຮໍ່າຮຽນຈົນຈົບວິຊາກະເສດຊັ້ນສູງຢູ່ທີ່ປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ. ເມື່ອ
ອອກເຮັດການໄດ້ສາມປີ ນາງກໍໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງ ເປັນຊາວ
ເນເທີແລນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນນາງກໍຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໄປໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດກັບສາມີ.

ໃນປີ 2001 ຫາ 2002 ນາງທອງສ່ຽນກັບຄອບຄົວໄດ້ມີໂອກາດກັບຄືນ
ມາຢາມບ້ານທ່າມ່ວງ. ການຫວນຄືນສູ່ອ້ອມກອດແຜ່ນດິນເກີດ ສ້າງຄວາມ
ປິຕິຍິນດີໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ. ຜູ້ໃດກໍມາຢ້ຽມຢາມຖາມທຸກສຸກ 
ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕະຫຼອດຮອດການເດີນທາງ.

“ສ່ຽນ! ໂຕບໍ່ຢ້ານບໍ ຂີ່ຍົນຫັ້ນນ່າ! ມັນຄືບິນສູງແທ້ ຖ້າຍົນຕົກລົງມາ 
ຊິບໍ່ຕາຍຫວ໊ະ?” ພີ່ນ້ອງຄົນໜຶ່ງຖາມ.

“ກະຢ້ານຢູ…່ແຕ່ຄິດວ່າຄົງບໍ່ເປັນຫຍັງ 
ເພາະຄົນສ່ວນຫຼາຍເດີນທາງໄກຕ້ອງຂີ່ຍົນ 
ໄປ”

ໃນຂະນະທ່ີທອງສ່ຽນນັ່ງໂອ້ລົມກັບພີ່

ການໄດ້ກັບຄືນສູ່ອ້ອມອົກ
ແຜ່ນດິນແມ່ເໝືອນກັບ

ໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ.
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ນ້ອງຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍສາມຄົນ ຍ່າງເລາະ
ຫ້ິຼນຕາມບ້ານ. ບາງຄົນຖືກະຖຸນ ບາງຄົນຖືໄມ້ຄ້ອງກະປອມ ຍ່າງລົມກັນຕາມ
ພາສາເດັກນ້ອຍ. ທອງສ່ຽນເລີຍຖາມວ່າ “ພວກຫຼານບໍ່ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນບໍ? 
ພວກຫຼານຮຽນຮອດຫ້ອງໃດແລ້ວ?”

“ພວກຫຼານຮຽນຮອດຊັ້ນ ປໍ. 3 ແລ້ວອອກ” ເດັກນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ຄົນອື່ນຕອບດ້ວຍສີໜ້າອາຍເລັກນ້ອຍ.

“ເປັນຫຍັງພວກຫຼານຈຶ່ງບໍ່ຮຽນຕໍ່ ປໍ. 4 - ປໍ. 5?”
ພວກເດັກນ້ອຍອໍ້າໆອື້ໆ ຫຼຽວເບິ່ງໜ້າກັນ ໃນທີ່ສຸດຜູ້ໜຶ່ງກໍເອີ່ຍຂຶ້ນກັບ

ໝູ່ຄົນອື່ນວ່າ “ບອກລາວແມ໋!”
“ໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາມີຮອດແຕ່ຊັ້ນ ປໍ. 3 ຖ້າຈະຮຽນຕໍ່ຊັ້ນ ປໍ. 4 - ປໍ. 5 

ຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ບ້ານນາກະສັງພຸ້ນ ຢູ່ໄກປະມານແປດຫາເກ້ົາກິໂລແມັດ. ຄັນ
ຊິຊື້ລົດຖີບ ພໍ່ກໍບໍ່ມີເງິນຊື້ໃຫ້” ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຊື່ ທ້າວບຸນມີ ເປັນຄົນຕອບ.
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ຕໍ່ມາເດັກນ້ອຍພວກນັ້ນກໍພາກັນຍ່າງຕໍ່ໄປ ເພື່ອຊອກຍິງນົກແລະຄ້ອງ
ກະປອມ. ທອງສ່ຽນໄດ້ແຕ່ແນມເບິ່ງຕາມຫຼັງພວກເຂົາດ້ວຍແວວຕາເສົ້າ
ໝອງ. ນາງຄິດວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ເດັກນ້ອຍບ້ານນີ້ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮຽນຫ້ອງສູງ
ຂຶ້ນໄປ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ຈົບປະຖົມກໍຍັງດີ.

ລະຫວ່າງທີ່ກິນເຂົ້າແລງຮ່ວມກັນພາຍໃນຄອບຄົວ ທອງສ່ຽນແນມເບິ່ງ
ໜ້າພໍ່ແລ້ວຖາມຂຶ້ນວ່າ “ພໍ່! ເຮັດແນວໃດເດັກນ້ອຍບ້ານເຮົາຈຶ່ງຈະຮຽນຈົບ
ປະຖົມ?”

“ພໍ່ກໍຄຶດຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດແນວໃດ?” ພໍ່ຕອບ.
“ລູກອີຕົນພວກເຂົານ່າພໍ່ ຖ້າໄດ້ຮຽນໜັງສື ບາງຄົນອາດຈະມີອະນາຄົດ

ດີໃດ໋” ທອງສ່ຽນເວົ້າດ້ວຍນໍ້າສຽງກັງວົນໃຈ.
ຜູ້ເປັນພໍ່ຫາຍໃຈແຮງໆບາດໜຶ່ງແລ້ວເວົ້າຕໍ່ “ຢູ່ບ້ານເຮົາ ຄືລູກເຫັນນີ້

ແລ້ວ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນເປັນແບບປະຖົມປະຖານ ຫາກິນແບບ
ທໍາມະດາ. ຖ້າຫາກເວົ້າເລື່ອງສ້າງໂຮງຮຽນກໍແຮ່ງຍາກລໍາບາກແລ້ວລູກເອີ້ຍ!
ບໍ່ມີໃຜຈະເວົ້າເຖິງການສ້າງໂຮງຮຽນດ໋ອກ ເຂົາປະໃຫ້ເປັນໄປຕາມມີຕາມ
ເກີດ”

ມື້ຕໍ່ມາ ທອງສ່ຽນແລະຜົວພາກັນຍ່າງເລາະຕາມບ້ານ ມີບາງອັນປ່ຽນໄປ
ບາງອັນກໍຍັງຄືເກົ່າ. ນາງກັບຜົວໄປເບິ່ງໂຮງຮຽນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ນາງເຄີຍຮຽນ
ຂຽນ ກ. ຂ. ຄ. ງ. ນາງຍັງຈື່ໄດ້ດີວ່າ ຢູ່ຂ້າງຫ້ອງຮຽນເບ້ືອງຊ້າຍມື ມີຕົ້ນ
ພ້າວຕົ້ນໜຶ່ງຊຶ່ງນາງເປັນຄົນປູກຕອນນາງຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ປໍ. 3.

ນາງເງີຍໜ້າເບິ່ງຕົ້ນພ້າວ ແລ້ວເອົາມືລູບຕົ້ນຂອງມັນ. ນາງເວົ້າວ່າ 
“ໝາກພ້າວນີ້ເປັນຫຼາຍແທ້ນໍ! ຄັນນາຍ
ຄູຢູ່ ອາດຈະໄດ້ກິນ”

“ຫຼານເອີ້ຍ! ໝາກພ້າວນັ້ນມີແຕ່
ນາຍຄູເທ່ົານ້ັນ ຈ່ຶງຈະສາມາດເອົາລົງມາ
ໃຫ້ກິນໄດ້” ລຸງຕາຜູ້ຢູ່ຂ້າງໂຮງຮຽນຮ້ອງ

ນາງຄິດວ່າຈະເຮັດແນວໃດ 
ເດັກນ້ອຍບ້ານນີ້ຈຶ ່ງຈະໄດ້ຮຽນ

ຫ້ອງສູງຂຶ້ນໄປ ຢ່າງໜ້ອຍ
ໃຫ້ຈົບປະຖົມກໍຍັງດີ.
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ມາໃສ່.
“ບໍ່ເປັນຫຍັງລຸງ” ທອງສ່ຽນຕອບ.
“ມື້ອື່ນນາຍຄູມາໂຮງຮຽນ ຈະໃຫ້ເພິ່ນຂຶ້ນໄປໃຫ້ກິນເດີຫຼານ ຈັກເກົ້າ 

ໜ່ວຍສິບໜ່ວຍ”
“ຊັ້ນກະດີໃດ໋ ລຸງ”
ທອງສ່ຽນເຫັນດິນເປົ່າຫວ່າງຢູ່ຕິດກັບໂຮງຮຽນ ຈຶ່ງຖາມລຸງຕາວ່າ “ລຸງ… 

ດິນຕອນນີ້ ເຂົາບໍ່ຂາຍບໍ?”
“ຈັ່ງວ່າເດີ…ຫຼານ ຖ້າຂາຍ…ຫຼານຊິເຮັດຫຍັງ?”
“ຖາມຊື່ໆ ລຸງ”
ທອງສ່ຽນຢືນລົມກັບຜົວດົນເຕີບ ແລ້ວກໍພາກັນກັບເມືອເຮືອນ. ນາງຢາກ 

ຊ່ວຍສ້າງໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມຢູ່ໃນບ້ານ 
ຂອງຕົນເອງ. ນາງປຶກສາຫາລືກັບຜົວກ່ຽວກັບການລະດົມທຶນ ແລະຜົວຂອງ 
ນາງກໍສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່.

ທອງສ່ຽນຈັດພາເຂົ້າສາມັກຄີຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງພໍ່ ແລະໄດ້ເຊີນນາຍບ້ານ,  
ເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມແລະຍາດພີ່ນ້ອງມາຮ່ວມນໍາ. ຫຼັງຈາກທຸກຄົນໄດ້ກິນອາ 
ຫານຢ່າງແຊບຊ້ອຍແລະອີ່ມໜໍາສໍາລານແລ້ວ ທອງສ່ຽນກໍຖືໂອກາດປຶກສາ 
ຫາລືເລື່ອງການສ້າງໂຮງຮຽນ.

“ຫຼານຢາກໃຫ້ບ້ານເຮົາມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ພວກເດັກນ້ອຍກໍບໍ່ 
ຕ້ອງຍ່າງໄປຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ປໍ. 4 ແລະ ປໍ. 5 ຢູ່ບ້ານນາກະສັງພຸ້ນ”

“ຄັນຊັ້ນຫຼານມີວິທີໃດບໍ່ ເພື່ອຊ່ວຍບ້ານເຮົາ. ດຽວນີ້ບ້ານເຮົາກໍຍັງທຸກຍັງ 
ຍາກຢູ່ ຄືຫຼານເຫັນນີ້ແຫຼະ” ນາຍບ້ານເວົ້າທັງງວາກໜ້າມາຫານາງ.

“ຖ້າຫາກມີຜູ້ໜຶ່ງຊ່ວຍສ້າງໂຮງຮຽນ ທາງບ້ານເຮົາຄິດວ່າຈະເຮັດໃສ່ບ່ອນ 
ໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ?”

ນາຍບ້ານງວາກພຸ້ນງວາກພີ້ ແລ້ວປຶກສາກັບຄົນອື່ນໆ ສຽງຟົດສະນັ່ນຈ ໍ
ແຈຈໍແຈ. ເວລາຜ່ານໄປຫ້ານາທີ ມີຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ “ປຸກໃສ່ດິນ 
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ລວມຂອງບ້ານຫັ້ນເນ້ ມັນກວ້າງປະມານຮ້ອຍສອງຮ້ອຍແມັດພຸ້ນນ່າ”
“ອ້າວ! ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າເຂົາຂາຍແລ້ວໃດ໋!” ຊາວບ້ານອີກຄົນໜຶ່ງເວົ້າດອດ 

ຂຶ້ນ.
ທຸກຄົນຕົກຕະລຶງ ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ?
ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຕໍ່ມານາຍບ້ານເອີ້ນຊາວບ້ານມາລວມ ເພື່ອຊັກຖາມໃຫ ້

ຮູ້ວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ຂາຍດິນ? ຂາຍໃຫ້ໃຜ? ເຫິງປານໃດແລ້ວ? ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຂໍ ້
ສະຫຼຸບວ່າບໍ່ມີໃຜໄດ້ຂາຍ ແຕ່ມີບໍລິສັດເຂົ້າມາດຸດ. ຄົນຂັບລົດບອກວ່າ ພວກ 
ເຂົາມາຕັ້ງແຄັມຢູ່ບ່ອນນີ້ເພື່ອປູກຢາງພາລາ.

ນາຍບ້ານກັບຊາວບ້ານສີ່ຄົນພາກັນໄປພົບຫົວໜ້າບໍລິສັດໃນມື້ນັ້ນເລີຍ.
“ພວກເຮົາມາຂໍທວງຄືນເອົາດິນທີ່ທາງບໍລິສັດໄປດຸດຖືກດິນລວມຂອງ 

ບ້ານເຮົາ” ນາຍບ້ານເວົ້າຢ່າງຈິງຈັງກັບຫົວໜ້າບໍລິສັດ.
“ບໍ່ຮູ້ໃດ໋ເລື່ອງນີ້! ພວກເຮົາໄດ້ສໍາປະທານ ແລະເມືອງເພິ່ນກໍອະນຸມັດໃຫ ້

ພວກເຮົາ” ຫົວໜ້າບໍລິສັດຕອບແບບປັດບັນຫາໃຫ້ພົ້ນຕົວ.
ທັງສອງຝ່າຍຖຽງກັນດົນເຕີບ ແຕ່ກໍຫາທາງລົງລອຍກັນບໍ່ໄດ້. ຕໍ່ມາພວກ 

ເຂົາເຈົ້າພາກັນອອກຈາກຫ້ອງການບໍລິສັດດ້ວຍສີໜ້າຜິດຫວັງ.
ມື້ຕໍ່ມານາຍບ້ານພ້ອມດ້ວຍເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມ ກໍເຂົ້າໄປພົບຫົວໜ້າຊັບ 

ສິນທີ່ດິນຂອງເມືອງ.
“ໃຫ້ເຂົາສໍາປະທານພຽງແຕ່ 800 ແມັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຂົາດຸດເອົາດິນ 

ລວມຂອງບ້ານ. ຄັນຊັ້ນພວກລຸງຈະເຮັດແນວໃດ?” ຫົວໜ້າຊັບສິນທີ່ດິນຊີ ້
ແຈງໃຫ້ຟັງ.

“ພວກເຮົາຢາກໄດ້ດິນຄືນ ເພາະຈະປຸກໂຮງຮຽນ” ນາຍບ້ານຕອບ.
“ຄັນຊັ້ນພວກເຮົາຊິລົງໄປແກ້ໄຂໃຫ້ ພວກລຸງກັບໄປບ້ານກ່ອນສາ” ຫົວ 

ໜ້າຊັບສິນທີ່ດິນຮັບປາກຮັບຄໍາ.
ສາມມື້ຕໍ່ມາ ພະນັກງານຊັບສິນທີ່ດິນຂອງເມືອງໄດ້ລົງມາໄກ່ເກ່ຍບັນຫາ  

ແລະບໍລິສັດກໍຍອມມອບດິນຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ.
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ຫຼັງຈາກທີ່ນາງທອງສ່ຽນແລະສາມີກັບຄືນໄປປະເທດເນເທີແລນ ສອງຜົວ
ເມຍຄູ່ນີ ້ກໍພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໝູ່ເພື ່ອນແລະຜູ້ທີ ່ມີຈິດໃຈຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
ນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະລະດົມທຶນໄດ້ເງິນຈໍານວນໜຶ່ງ. ນາງໂທລະສັບມາ
ຖາມນາຍບ້ານເລື່ອງດິນ ແລະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບວ່າ ດິນໄດ້ຄືນໝົດແລ້ວ.

“ດຽວນີ້ພວກຫຼານມີເງິນຈໍານວນສິບພັນໂດລາ ຄິດວ່າຄືຊິພໍຕິສໍາລັບສ້າງ
ໂຮງຮຽນ. ຖ້າບໍ່ພໍຢາກໃຫ້ບ້ານເຮົາປະກອບສ່ວນນໍາ” ນາງເວົ້າ.

“ປະຊາຊົນພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະປະກອບສ່ວນນໍາຢູ່ແລ້ວ” ນາຍບ້ານຕອບ
ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

ໜຶ່ງອາທິດຕໍ່ມາ ທອງສ່ຽນໄດ້ໂທມາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງຊາວ
ບ້ານ. ນາຍບ້ານບອກວ່າ “ຫີນແຮ່ ຂີ້ຊາຍ ທາງບ້ານກຽມໄວ້ໝົດແລ້ວ”. ດັ່ງ
ນັ້ນທອງສ່ຽນຈຶ່ງສົ່ງເງິນຈໍານວນດັ່ງກ່າວມາສ້າງໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບຊາວບ້ານ.

ໃນທີ່ສຸດປະຊາຊົນບ້ານທ່າມ່ວງກໍໄດ້ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນດັ່ງໃຈປາ
ຖະໜາ. ໂຮງຮຽນເປັນອາຄານກໍ່ຊັ້ນດຽວ ມີຄວາມຍາວ 14 ແມັດ ແລະຄວາມ
ກວ້າງ 8 ແມັດ. ການກໍ່ສ້າງໃຊ້ເວລາສາມເດືອນກໍສໍາເລັດ ລວມມູນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ 110,000,000 ກີບ.
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ດຽວນີ້ຊາວບ້ານທ່າມ່ວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລະ
ດົມເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸເຂົ ້າໂຮງຮຽນໄດ້ 
100%. ບັນຍາກາດຢູ່ບໍລິເວນໂຮງຮຽນຄຶກຄື້ນ 
ອົບອວນໄປດ້ວຍການຮຽນຮູ້ແລະການຫຼິ້ນຂອງພວກເດັກນ້ອຍດ້ວຍໃບໜ້າ
ຍິ້ມແຍ້ມ. ຢູ່ແຈໜຶ່ງຂອງເດີ່ນ ພວກເຂົານັ່ງຈຸ້ມກັນ ຟັງໝູ່ເພື່ອນອ່ານປຶ້ມ

ຮູບນິທານ ຈັ່ງແມ່ນເດັກນ້ອຍພວກນີ້ຮຽນໜັງສືຢ່າງມີຄວາມສຸກ.
ນາງທອງສ່ຽນປື້ມປິຕິຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ທໍາຄຸນງາມຄວາມດີໃຫ້

ແກ່ບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງ. ບັດນີ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນບ້ານສາມາດຮຽນຈົບປະຖົມ 
ແລະມີໂອກາດຮຽນຕໍ່ຊັ້ນມັດທະຍົມ. ໃນພາຍພາກໜ້າ ອະນາຄົດຂອງພວກ
ເຂົາກໍຄົງພົບກັບແສງສະຫວ່າງ. ນັກປາດບາງຄົນເວົ້າວ່າ “ການສຶກສາຄືຊີວິດ 
ຊີວິດຄືການສຶກສາ”. ເຖິງວ່ານາງຈະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຫົວໃຈຂອງນາງຢູ່ກັບ
ແຜ່ນດິນແມ່ຕະຫຼອດເວລາ. ໃນຊີວິດນີ້ນາງມີຄວາມສຸກແລ້ວ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃນ
ສິ່ງທີ່ຕົນເອງປາຖະໜາ ແລະບັດນີ້ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງນາງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມ
ຈິງແລ້ວ.

“ການສຶກສາຄືຊີວິດ
ຊີວິດຄືການສຶກສາ”
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ຊຸດຝຶກອົບຮົມຫົວຂ້ໍ: ການຂຽນເລື່ອງທ່ີສ້າງສັນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ

ສະໜັບສະໜູນຈັດພິມໂດຍ: 
ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂ້ໍມູນທ່ີດີນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ທຸກໂຄງການພັດທະນາລ້ວນແຕ່ເປັນປະໂຫຍດ ຖ້າມີ
ການວາງແຜນເປັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະທຸກພາກສ່ວນ
ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີ ໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະປະສົບ
ຄວາມສໍາເລັດ ແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ຮິບໂຮມບົດເລ່ືອງຈາກໃຈນັກພັດທະນາ
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ຮິບໂຮມບົດເລື່ອງຈາກໃຈນັກພັດທະນາ
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