
 
 

ເພ ື່ ອອອກຂື່າວທນັທີ 

 

ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງມຄີວາມຫມາຍກບັທື່ານ ແນວໃດ? - ຜ ໍ້ຊະນະເລີດ 

ການແຂື່ງຂນັຂຽນບດົຄວາມ ຂອງ ຄມສ ຫໍ້າທື່ານ ຈາກປະເທດ 

ໃນອື່າງແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ   

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ , ວນັທີ 28 ມນີາ 2018- ຜ ໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມ ຫໍ້າທື່ານ ຈາກປະເທດ 

ໃນອື່າງ ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ໄດໍ້ເຂົໍ້າຮອບຜ ໍ້ຊະນະເລີດ ການແຂື່ງຂນັຂຽນບດົຄວາມ ຂອງ 

ຄະນະກ  າມາທິການແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) ພາຍໃຕໍ້ ຫວົຂ ໍ້: 

ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງມຄີວາມໝາຍກບັທື່ານແນວໃດ?  

 

ຜ ໍ້ຊະນະເລີດທງັຫໍ້າທື່ານ ໄດໍ້ຖ ກຄດັເລ ອກ ຈາກ ນກັຂຽນ ແລະ ນກັເລົື່ າເລ ື່ ອງ ຈ  ານວນ 333 ທື່ານ 

ທີື່ ເຂົໍ້າຮື່ວມແຂື່ງຂນັ. ຜ ໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມແຂື່ງຂນັຈາກ ຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ ແມ ື່ນໄດໍ້ອນັດບັ ທີ ໜ ື່ ງ 

ແລະ ສີື່ ໂດຍໄດໍ້ຮບັລາງວນັ 300 ໂດລາສະຫະລດັ (ທີ ໜ ື່ ງ) ແລະ 50 ໂດລາສະຫະລດັ (ທີ ສີື່ ). 

ຜ ໍ້ເຂົໍ້າແຂື່ງຂນັຈາກ ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ແມ ື່ນໄດໍ້ອນັດບັທີ ສອງ, 

ສາມ ແລະ ຫໍ້າ ຕາມລ  າດບັ ໂດຍໄດໍ້ຮບັລາງວນັ ຜ ໍ້ລະ 50 ໂດລາສະຫະລດັ.  

 

ຜ ໍ້ຊະນະເລີດທງັໝດົ ໄດໍ້ໃຫໍ້ຄວາມໝາຍ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງວື່າ ເປັນແຫຼື່ງໃຫໍ້ຊວີດິ, ຄວາມຮກັ, 

ຄວາມວດັທະນາຖາວອນ, ການຮື່ວມມ   ແລະ ສນັຕພິາບ.  

 

ຜ ໍ້ຊະນະເລີດທີໜ ື່ ງ, ອຍຸ ລິມ ອງັ, ເຊິື່ ງເປັນນກັສ ກສາລະດບັປະລິນຍາຕ ີຂອງ 

ສະຖາບນັພາສາຕື່າງປະເທດໄດໍ້ຂຽນວື່າ: “ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ແມ ື່ນມນົສະເໜື່ ໃຫໍ້ສິື່ ງມຊີວີດິ. ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ 

ທີື່ ເປັນດ ັື່ງທາດນ  ໍ້າ (H20), ຈະລະເຫີຍອາຍໃຫໍ້ຊວີດິທງັມວນທີື່ ຢ ື່ໃຕໍ້ ແລະ ເທິງນ  ໍ້າໃຫໍ້ຊຸ ື່ມຊ ື່ ນ; ເປັນ

ດ ັື່ງປຍຸໃຫໍ້ສານອາຫານແກື່ສິື່ ງມຊີວີດິໃນນ  ໍ້າ; ເປັນດ ັື່ງບໍ້ານທີື່ ໃຫໍ້ທີື່ ຢ ື່ອາໄສກບັພ ດ ແລະ 

ສິື່ ງມຊີວີດິໃນນ  ໍ້າຈ ດ ຈ  ານວນຫຼວງຫຼາຍ; ແລະ ເປັນດ ັື່ງຮໍ້ານອາຫານບ ເຟໍ້ລໍ້ຽງຫຼາຍລໍ້ານທໍ້ອງ.”  

 

ຜ ໍ້ຊະນະເລີດທີສອງ ຈາກຣາຊະອານາຈກັໄທ, ອາວຕິາ ອາວາ ວ ຣະສິດ ໄດໍ້ຂຽນວື່າ: “ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ, 

ແມນ  ໍ້າແຫື່ງຊວີດິ, ຄວາມຮກັ, ແລະ ຄວາມອດຸມົຮ ັື່ງມ.ີ ພ ື່ ແມ ື່ຂອງຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ເລົື່ າເລ ື່ ອງທີື່ ອບົອຸື່ນໃຈ 

ກື່ຽວກບັ ບນັພະບລຸດຸຂອງຂໍ້ອຍ ທີື່ ເຄຍີຕກົຫຸຼມຮກັກນັຂໍ້າມແມ ື່ນ  ໍ້າທີື່ ວເິສດແຫື່ງນີໍ້. ໃນແຕື່ລະມ  ໍ້, 

ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນ ຄວາມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້າ ທີື່ ສວຍງາມນີໍ້ ມອບໃຫໍ້ກບັຄນົທີື່ ຢ ື່ອາໄສຕາມແມ ື່ນ  ໍ້າ. 



ມນັໄດໍ້ໄຫຼ ຢື່າງງຽບສະຫງບົ ຜື່ານຫວົໃຈ ແລະ ວນິຍານຂອງພວກເຮົາ- ບື່ອນທີື່ ພວກເຮົາເອີໍ້ນວື່າ 

ບໍ້ານ.”  

 

ບຍຸ ງອກ ຫານ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ຜ ໍ້ຊະນະເລີດອນັດບັສາມ ໄດໍ້ຂຽນໄວໍ້ວື່າ: 

“ຄ ດ ັື່ງຄນົຫວຽດນາມຄນົອ ື່ ນໆ, ຂໍ້ອຍຖ ເອົາແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ເປັນສດຸທີື່ ຮກັໃນຫວົໃຈ. ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງເປັນດ ັື່ງ 

ແມ ື່ຄນົໜ ື່ ງທີື່ ຫື່ວງໄຍລໍ້ຽງລ ກຫກົຄນົ ແລະ ສໍ້າງຄວາມສີວໄິລໃນອາດດີທີື່ ຜື່ານມາ. 

ຍໍ້ອນພວກເຮົາຕ ັໍ້ງຢ ື່ປາຍລຸື່ມສດຸຂອງແມ ື່ນ  ໍ້າ, ພວກເຮົາຖ ວື່າ ຕວົເອງ ເປັນ ລ ກຜ ໍ້ຫຼໍ້າຜ ໍ້ ທີື່  

ຖ ຄວາມຫວງັ ແລະ ຄວາມຝນັ ຂອງຜ ໍ້ເປັນແມ ື່ ຄ ໃຫໍ້ເປັນລ ກຂອງແມ ື່ນ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ ແລະ ມີ

ຄວາມສະຫງບົສກຸ.”  

 

ສລິຸພອນ ດາລາວງົ ຈາກ ສປປ ລາວ, ຜ ໍ້ຊະນະອນັດບັທີ ຫໍ້າ ໄດໍ້ຂຽນວື່າ: 

“ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງມຄີນຸຄື່າກບັຂໍ້ອຍ ແລະ ປະຊາຊນົຢ ື່ໃນພາກພ ໍ້ ື່ນ. ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງໃຫໍ້ອາຫານ ແລະ 

ນ  ໍ້າໃຊໍ້ແກື່ພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງຍງັຂບັເຄ ື່ ອນເສດຖະກດິຂອງບນັດາປະເທດໃນພາກພ ໍ້ນ. 

ຖໍ້າບນັດາປະເທດລຸື່ມແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງເປັນອະໄວຍະວະຕື່າງໆຂອງຮື່າງກາຍ, 

ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງກ ເປັນດ ັື່ງເສັໍ້ນເລ ອດທີື່ ເຊ ື່ ອມຕ ື່ ແລະ ຫຼ ື່ ລໍ້ຽງອະໄວຍະວະດ ັື່ງກ ື່າວ. ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກເຮົາ

ຈະບ ື່ ສາມາດຢ ື່ໄດໍ້ຖ ໍ້າປດັສະຈາກເສັໍ້ນເລ ອດເຫົຼື່ ານີໍ້.”   

 

ໃນລະຫວື່າງປະກາດຜນົຜ ໍ້ຊະນະເລີດ ທີື່ ກອງເລຂາ ຄມສ, ທື່ານ ຟາມ ຕວນ ຟານ, ຜ ໍ້ບ ລິຫານໃຫຍື່

ຂອງກອງເລຂາ ຄມສ ໄດໍ້ສະແດງຄວາມປະທບັໃຈຕ ື່ ຄນຸຄື່າ ທີື່  ຜ ໍ້ເຂົໍ້າແຂື່ງຂນັ ໃຫໍ້ກບັ ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ 

ແລະ ສາຍພວົພນັອນັແໜໍ້ນແຟໍ້ນ ທີື່ ພວກເຂົາມຕີ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້າດ ັື່ງກ ື່າວ:  

 

“ຈາກຫຼາຍຮໍ້ອຍບດົຄວາມທີື່ ໄດໍ້ຮບັຈາກການເຂົໍ້າຮື່ວມການແຂື່ງຂນັຄ ັໍ້ງນີໍ້, ຂໍ້າພະເຈົໍ້າໄດໍ້ເຫັນວື່າ 

ແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງມຄີື່າ ແລະ ສາຍພວົພນັອນັແໜໍ້ນແຟໍ້ນ ຕ ື່ ຄນົພຽງໃດ. ສິື່ ງດ ັື່ງກ ື່າວໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວື່າ 

ເປັນຫຍງັພວກເຮົາຈ ື່ງຕໍ້ອງເອົາໃຈໃສື່ເຮັດວຽກຮື່ວມກນັຍິື່ ງຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອປກົປກັຮກັສາ ແມ ື່ນ  ໍ້າ ແລະ 

ພດັທະນາຢື່າງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ກ ຄ  ບດົບາດສ  າຄນັ ຂອງ ຄມສ ໃນພາກພ ໍ້ນນີໍ້.”  

 

ການແຂື່ງຂນັຂຽນບດົຄວາມ, ຊ ື່ ງໄດໍ້ເລີື່ ມແຕື່ ວນັທີ 15 ກມຸພາ ຫາ 15 ມນີາ 2018, 

ແມ ື່ນໄດໍ້ເປີດກວໍ້າງໃຫໍ້ກບັ ປະຊາຊນົ ແລະ ຜ ໍ້ອາໄສ ທກຸໄວ ໃນ ຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ, ສປປ 

ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ການແຂື່ງຂນັດ ັື່ງກ ື່າວ ແມ ື່ນມເີປົໍ້າໝາຍ 

ເພ ື່ ອສະເຫີຼມສະຫຼອງ ວນັແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ເຊິື່ ງເປັນວນັເຊັນສນັຍາແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງປີ 1995 - ແລະ 

ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ທີື່ ຈະຈດັຂ ໍ້ນ ໃນລະຫວື່າງວນັທີ 4 – 5 ເມສາ 2018 ທີື່  

ສຽມລຽບ, ຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ. ເງ  ື່ອນໄຂການແຂື່ງຂນັ ແມ ື່ນຜ ໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມຕໍ້ອງນ  າສ ົື່ງ ບດົຄວາມ 

ບ ື່ ເກນິ 60 ຄ  າ ເປັນຫາສາອງັກດິ ຫຼ  ພາສາຂອງປະເທດຜ ໍ້ກ ື່ຽວ.  



 

ຄະນະກ  າມະການຕດັສນິ ການແຂື່ງຂນັ ທີື່ ມາຈາກ ກອງເລຂາ ຄມສ, ໄດໍ້ເລ ອກເອົາຜ ໍ້ຊະນະເລີດ ອີງ

ຕາມບນັທດັຖານທີື່ ໄດໍ້ວາງໄວໍ້ ລວມທງັ ເນ ໍ້ອໃນບດົຄວາມທີື່  ສອດຄື່ອງຕອບຄ  າຖາມທີື່ ໄດໍ້ຕ ັໍ້ງໄວໍ້ ແລະ 

ກື່ຽວຂໍ້ອງກບັວຽກງານ ຂອງ ຄມສ; ຄວາມຈບັໃຈຂອງບດົຄວາມ; ແລະ ຄວາມກມົກຽວ ແລະ ການ

ຂຽນທີື່ ເຂົໍ້າໃຈງ ື່າຍ. ຫາຍຫຼງັ ທີື່  ຄະນະກ  າມະການແຕື່ລະທື່ານ ໄດໍ້ຄດັເລ ອກຕາມ 

ທດັສະນະຂອງຕວົເອງຢື່າງເປັນອດິສະລະແລໍ້ວ, ຄະນະກ  າມະການທງັໝດົໄດໍ້ຮື່ວມກນັ ພິຈາລະນາ 

ເພ ື່ ອຄດັເລ ອກ ຜ ໍ້ຊະນະເລີດຫໍ້າທື່ານ. ຍໍ້ອນວື່າ ມຫຼີາຍບດົຄວາມທີື່ ໜໍ້າສນົໃຈ, ຄະນະກ  າມະການຈ ື່ງ

ໄດໍ້ຄດັເລ ອກ ເຈດັບດົຄວາມທີື່ ໄດໍ້ເຂົໍ້າຮອບຄດັເລ ອກສດຸທໍ້າຍ. ເຖງິແມ ື່ນວື່າບດົຄວາມເຫົຼື່ ານີໍ້ 

ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັລາງວນັເປັນເງນິສດົ, ຜ ໍ້ເຂົໍ້າຮອບຄດັເລ ອກດ ັື່ງກ ື່າວກ ຍງັຈະໄດໍ້ຮບັ ໃບຍໍ້ອງຍ ຊມົເຊຍີ.  

 

ບດົຄວາມທີື່ ເຂົໍ້າຮອບຄດັເລ ອກຂອງ ທງັ 12 ທື່ານ ຈະໄດໍ້ຖ ກນ  າໄປວາງສະແດງ 

ໃນກອງປະຊຸມສາກນົ ຂອງ ຄມສ ໃນລະຫວື່າງ ການສະເຫີຼມສະຫຼອງວນັແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ, ແລະ 

ສະແດງຕ ື່ ກບັ ຜ ໍ້ນ  າ ປະເທດແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ໃນກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັໍ້ງທີ 3 ແລະ 

ໃນບນັດາເອກະສານອ ື່ ນໆ ຂອງ ຄມສ.  

 

ການແຂື່ງຂນັນີໍ້ ແມ ື່ນຄ ັໍ້ງທ  າອດິ ທີື່  ຄມສ ໄດໍ້ຈດັຂ ໍ້ນ ແລະ ເປັນຜນົສ ບຕ ື່ ຈາກ ການແຂື່ງຂນັຮ ບຖື່າຍ

ທີື່ ໄດໍ້ຈດັຂ ໍ້ນໃນທໍ້າຍປີ 2017 ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ຮບັ 162 ຮ ບພາບ ຈາກ ນກັຖື່າຍຮ ບສະໝກັຫິຼໍ້ນ 42 ທື່ານ.  

 

ບດົຄວາມທີື່ ເຂົໍ້າຮອບຄດັເລ ອກທງັ 12 ຜນົງານ ຂອງ ຜ ໍ້ເຂົໍ້າຮອບສດຸທໍ້າຍ ຈະສາມາດເຂົໍ້າອື່ານໄດໍ້

ໃນ facebook ແລະ ເວັບໄຊຂ໌ອງ ຄມສ.  

 

ຫມາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ ື່ນ ອງົການຈດັຕ ັໍ້ງ ລະຫວື່າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ວມມ   

ໃນອື່າງແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ຕອນລຸື່ມ, ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂ ໍ້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສນັຍາແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງ ລະຫວື່າງ 

ຣາຊະອານາຈກັກ  າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ອງົການດ ັື່ງກ ື່າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ການຮື່ວມມ  ກ ື່ຽວກບັນ  ໍ້າ ແລະ ທງັເປັນ 

ສ ນກາງຄວາມຮ ໍ້ ການຄຸໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ໍ້າເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ ນຍງົ ຂອງ ພາກພ ໍ້ນ.  

 

- ຈບົ - 

 

ຂ ໍ້ມ  ນເພີມເຕີມ, ກະລນຸາຕດິຕ ື່ : 

ທື່ານ ໂສພຽກ ແມສ ໌ 



ເຈົໍ້າຫນໍ້າທີື່  ການສ ື່ ສານ  

ກອງເລຂາ ຄະນະກ  າມາທິການແມ ື່ນ  ໍ້າຂອງສາກນົ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4607ໂທລະສບັມ  ຖ  : +856-20-77779168 


