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E ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ໂຢໂຢ ເປັນອີກໜຶ່ງ 
ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທີ່ເປີດ 
ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຕາມ 5 ຫຼັກມູນ 
ຂອງການສຶກສາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກີລາ ວາງອອກ ດ້ວຍການສ້າງເດັກ 
ນ້ອຍໄປຄຽງຄູ່ກັບການສຳຜັດກິດຈະກຳຕົວ 
ຈິງທັງໃນ ແລະ ນອກຫຼັກສູດ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກ 
ນ້ອຍໄດ້ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ມີການ 
ພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈ ແລະ 
ມັນສະໝອງ ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈະໄດ້ 
ກາຍເປັນຄົນດີຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ປະເທດຊາດ 
ໃນອະນາຄົດ.
   ຜູ້ອຳນວຍ 
ການໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ໂຢໂຢ ລາຍງານໃຫ້ 
ຮູ້ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາວ່າ: ໂຮງຮຽນຂອງພວກ 
ເຮົາແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫຼິ້ນ 
ເດັກນ້ອຍປະເພດເຝິກທັກສະ ແລະ ມັນສະ 
ໝອງ ເຊິ່ງເປີດມາໄດ້ປະມານ 2 ປີແລ້ວ 
ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ກັບຫຼາຍໆໂຮງ 
ຮຽນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນໂຮງຮຽນນ້ອຍ ໃຫຍ່ ແລະ ໂຮງຮຽນ 
ນາໆຊາດ ຜ່ານການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ 
ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບສຽງຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກ 

ລູກຄ້າ ກໍ່ຄື ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຈຶ່ງເກີດມີແນວ 
ຄິດຢາກເປີດໂຮງຮຽນເປັນຂອງຕົນເອງ 
ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕັດສິນໃຈດ້ວຍການນຳໃຊ້ 
ອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີມານຳໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເຝິກທັກສະ 
ໃຫ້ແກ່ເດັກ.
   ພາຍຫຼັງສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນເປັນທີ່ຮຽບ 
ຮ້ອຍແລ້ວນັ້ນ ພາຍໃຕ້ຊື່ “ໂຮງຮຽນລ້ຽງ 
ເດັກ ໂຢໂຢ” ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ວາງວິໄສທັດໄວ້ 
ໂດຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສຳຜັດກັບຕົວຈິງ ບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນອຸປະກອນ ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ສະພາບແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ມີຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ໂຮງຮຽນລ້ຽງ 
ເດັກ ໂຢໂຢ ເພາະການຫຼິ້ນຄືການຮຽນຮູ້” 
ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ມີຄຸນະພາບ 
ທັງດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ມັນສະໝອງ ກາຍເປັນດີຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ 
ປະເທດຊາດ ເມື່ອເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈຶ່ງໄດ້ຖື 
ເອົາເດັກນ້ອຍເປັນໃຈກາງໃນການສິດສອນ 
ແລະ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ສຳຜັດກັບສະພາບຕົວ 
ຈິງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທັງໃນຫ້ອງ 
ແລະ ນອກຫ້ອງຮຽນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຫຼັກສູດ 
ການຮຽນ-ການສອນທີ່ກະຊວງສຶກສາທິ 
ການ ແລະ ກີລາ ວາງອອກ ນອກຈາກນີ້ 
ທາງໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາຍັງມີເຄື່ອງ 
ຫຼິ້ນທັກສະຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີ 
ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ມີການພັດທະນາ 
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ສ່ວນ 

ການຈັດກິດຈະກຳໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 6 ກິດ 
ຈະກຳຕໍ່ມື້ ຄື: ການອະນາໄມເດັກນ້ອຍ 
ການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ການນຳໃຊ້ພາ 
ສາລາວ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ການເລົ່າເລື່ອງ 
ແລະ ຮ້ອງເພງ ກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ ກິດຈະ 
ກຳເສີມຫຼັກສູດ ແລະ ກິດຈະກຳເສີມທັກ 
ສະອື່ນໆ.
    ຂະນະດຽວກັນ 
ຮອງອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ໂຢໂຢ 
ກ່າວວ່າ: ສຳລັບໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ໂຢໂຢ 
ແມ່ນໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ໄປ 
ຕາມ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ ຄື: ຄຸນສົມ 
ບັດສຶກສາ ປັນຍາສຶກສາ ພະລະສຶກສາ ສິ 
ລະປະສຶກສາ ແລະ ແຮງງານສຶກສາ ເພື່ອ 
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນະພາບການສຶກສາ 
ທີ່ດີ ທັງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະການທີ່ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ວາງ 
ອອກ.
   ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ໂຢໂຢ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານບຶງ 
ຂະຫຍອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການ 
ສອນມາໄດ້ປະມານ 2 ປີ ກໍ່ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບ 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ເອົາລູກ 
ຫຼານໄປຝາກນັບແຕ່ລ້ຽງເດັກ 1 ຫາອະນຸ 
ບານ 1 ປັດຈຸບັນມີນັກຮຽນທັງໝົດ 60 ຄົນ 
ຍິງ 32 ຄົນ ແລະ ມີຄູສອນ 18 ຄົນ.

ຈາກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫຼິນ
ກາຍເປັນໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ ໂຢໂຢ 

  

ກະດານ
   ຄໍານາມ ຄໍາລາວເດີມ ແປວ່າ 
ໄມ້ທີ່ຖາກຫຼືເລື່ອຍເປັນແຜ່ນໃຫຍ່ (ວັດຈະ 

ນານຸກົມ ທອງຄໍາ ອ່ອນມະນີສອນ, 2008:11) ຈຶ່ງພົບເຫັນໃຊ້ 
ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເພາະເປັນອຸປະກອນໃຊ້ສໍາລັບການສຶກສາຮໍ່າ 
ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼືໃຊ້ໃນຫ້ອງການ... ເອີ້ນກະດານດໍາ, ກະດານ 
ຂາວ... ແຕ່ກໍເຫັນໃຊ້ກັບສິ່ງທີ່ເປັນຫີນກໍມີ ເອີ້ນກະດານຫີນ ໝາຍ 
ເຖິງແຜ່ນຫີນ, ພະລານຫີນຕາມທໍາມະຊາດ, ໃຊ້ກັບກະດູກຫົວ 
ເອີ້ນກະດານຫົວ. ໃນສະໄໝກ່ອນ ເວລາຕີເສິກກັນ ກອງທະຫານມັກ 
ຢືນລຽນເປັນແຖວຍາວເຊິ່ງໜ້າກັບສັດຕູແລ້ວກໍແລ່ນເຂົ້າລົບຟັນ
ກັນ ເອີ້ນວ່າ ຢືນເປັນໜ້າກະດານ, ແລ່ນເປັນໜ້າກະດານເຂົ້າໃສ່ກັນ. 
ທີ່ພົບເຫັນໃຊ້ໃນທາງວັນນະຄະດີເກົ່າຫຼາຍ  
ຕົວຢ່າງ: ໃນປັດຈຸບັນເຫັນໃຊ້:
- ຫ້ອງຮຽນມີກະດານໄມ້ທາສີດໍາຂຽນດ້ວຍສໍຂາວ
- ຫ້ອງການໃຊ້ກະດານຂາວຂຽນດ້ວຍບິກເຟີດ
- ນໍ້າຕົກຕາດມີກະດານຫີນເປັນລັ່ນໆກວ້າງງາມຕາ
ໃນວັນນະຄະດີເກົ່າມີ:
...ປືນຜະຫຼຽງມ້າງ   ກະດານຫົວເຕັ້ນໄຕ່ ຊວງຟ່າງຮ້ອຍໄກວກ້າວ  
     ແກວ່ງທຸລີ... (ສັງສິນໄຊ)
...ໝໍກໍບາຍສໍຕ້ອງ    ຂຽນຂີດກະດານຫີນ... 
    ຕັ້ງເລກລົງລຽນແຖວ  ໃສ່ກະດານເຕັມແປ້ນ... (ນິທານຊຽງໝ້ຽງ)

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊຸມຊົນ

E ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມ
ຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເປັນໂຄງ 
ການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ 
ປະເທດສະວິດ (WWF Swizer-
land) ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການກອງ 
ທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະ 
ຈໍາປະເທດລາວ (WWF Lao) 
ເຊິ່ງຫ້ອງການດ່ັງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ  
ເຮັດວຽກກັບກົມລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້ມາແຕ່ປີ 2002 ເປັນ 
ຕົ້ນມາ ປະກອບມີໜ້າວຽກການ 
ສໍາຫຼວດສຶກສາຊະນິດພັນປາ 
ແລະ ສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນ ປັດຈຸ 
ບັ ນ ສໍາ ເລັ ດການສ້າງ ວັງສະ 
ຫງວນ 250 ກວ່າວັງໃນ 7 
ແຂວງທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້ສະເພາະ 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງ 
ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ເລ່ີມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂຄງການແຕ່ທ້າຍເດືອນທັນວາ 
ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ມີຈຸດປະສົງ 
ປັບປຸງ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ນໍ້າ ຢູ່ເຂດນໍ້າຕອນກາງ ໂດຍການ 
ສ້າງວັງສະຫງວນ ຄັດເລືອກຄະ 
ນະຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ແລະ 
ໜ່ວຍງານກວດກາການປະມົງ 
ຂັ້ນບ້ານ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມປັບປຸງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ ພັດທະນາທາງ 
ເລືອກໃນການສ້າງລາຍຮັບ ເພື່ອ 
ຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດຢູ່ນໍ້າ ແລະ ປູກ
ຈິດສໍານຶກຂອງຊຸມຊົນເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ

AirAsia ໄດ້ຮັບລາງວັນອຸດສາຫະກໍາການບິນເປັນປີທີ 9

E ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2017 ຜ່ານ 
ມາ ທີ່  ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດ 
ຝຣັ່ງ AirAsia ໄດ້ຮັບລາງວັນອຸດ 
ສາຫະກໍາການບິນ ເປັນສາຍ 
ການບິນລາຄາຖືກດີທີ່ສຸດຂອງ 
ໂລກເປັນປີທີເກົ້າ.
   ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາຄາຖືກລາຍ 
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາຊີໄດ້ຮັບຄຳຊົມ 
ເຊີຍ ແລະ ຊະນະລາງວັນສາຍ 
ການບິນຂອງໂລກ Skytrax ປະ 
ຈຳປີ  2017 ທ່ານ ຊູໄຮຣາ ຮາດ 
ຊານ (Suhaila Hassan) ຫົວ 
ໜ້າພະນັກງານປະຈຳເຮືອບິນ 
ກຸ່ມບໍລິສັດ AirAsia ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດ 
ວຽກກັບບໍລິສັດມາເປັນເວລາ 20 
ປີ ຂຶ້ນຮັບລາງວັນ ໂດຍມີຕົວແທນ 
ຂອງ AirAsia ທ່ານ ດາວິດ 
ຟອສເຕີ (David Foster) ແລະ 
ນັກເຕະບານທີມຊາດເບຣຊິນ 
ທ່ານ ໂຣເບີໂຕ ຄາລອສ (Rob-
erto Carlos).
   ທ່ານ ຟອສເຕີ (Foster) 
ແມ່ນຜູ້ຜະລິດນັກດົນຕີ ແລະ ນັກ 
ປະພັນຊາວການາດາທີ່ມີຊື່ສຽງ 

ລະດັບໂລກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ 
ແກຣມມີອາວອດ (Grammy 
Awards) 16 ລາງວັນ ຈາກການ 
ສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊີງລາງວັນ 47 
ລາຍການ ຕະຫຼອດໄລຍະເກືອບ 
4 ທົດສະວັດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ 
ຄາລອສ (Carlos) ແມ່ນກອງ 
ຫຼັງທີ່ມີຊື່ສຽງ ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຣີມມາ 
ຣິດ (Real Madrid) ຊະນະລາງ 
ວັນ ລາລິກາ ສະເປນ (Span-
ish La Liga) 4 ຄັ້ງ ແລະ 
ມີສ່ວນ ຊ່ວຍໃຫ້ທີມຊາດເບຣຊິນ 
ໄດ້ຄອງແຊັມໂລກ ໃນປີ 2002.
     “ລາງວັນອອດສະກາອຸດສາຫະ 
ກຳການບິນ (Oscars of the 
Aviation Industry)” ລາງວັນ 
Skytrax ແມ່ນຂີດໝາຍອັນເປັນ 
ເລີດຂອງສາຍການບິນໃນທົ່ວ 
ໂລກ ເຊິ່ງມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 
19,9 ລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມຕອບ 
ແບບສອບຖາມການສຳຫຼວດໃນ 
ທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມາຈາກຫຼາຍກວ່າ 
105 ສັນຊາດທົ່ວໂລກ ມີມາດຕະ 
ຖານການວັດແທກຜະລິດຕະພັນ 

    ຫົວໜ້າ 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມ 
ຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເຂດແມ່ 
ນໍ້າຂອງຕອນກາງກ່າວວ່າ: ໂຄງ 
ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຊຸມຊົນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າ
ຂອງຕອນກາງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະກອບມີ 
ກິດຈະກໍາຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມກົດ 
ດັນຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດນໍ້າຈືດ ໂດຍສະໜັບສະໜູນ 
ຊີ ວິດການເ ປັນ ຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພັດທະນາທາງ 
ເລືອກຂອງແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ເກັບກໍາ 
ຂໍ້ມູນຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງ 
ດ້ານ ຊີວະນາໆພັນໃນແມ່ນໍ້າ 
ຕອນກາງ (ລະດັບແຫຼ່ງອາຫານ 
ແຫຼ່ງວາງໄຂ່ ແລະ ຊະນິດພັນທີ່ 
ເປັນບູລິມະສິດຖືກໄພຂົ່ມຂູ່) ປັບ 
ປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ນໍ້າຈືດທໍາມະຊາດຢູ່ເຂດແມ່ນໍ້າ 
ຂອງໂດຍຜ່ານການສ້າງວັງສະ 
ຫງວນ ຄະນະຄຸ້ມຄອງວັງສະ 

ຫງວນ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາ 
ການປະມົງຂັ້ນບ້ານ ເຊິ່ງຕະຫຼອດ 
ໄລຍະ 6 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການຜ່ານມາໄດ້ສໍາ 
ເລັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
ຢູ່ 19 ບ້ານເປົ້າໝາຍ 6 ເມືອງ 2 
ແຂວງ ຄື: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີ 9 
ບ້ານເປົ້າໝາຍປະກອບມີ ບ້ານ 
ທ່າບົກ ຜາໂປງ ແລະ ບ້ານໂພນ 
ສັນ ເມືອງທ່າພະບາດ  ບ້ານຊອດ
ທ່າກະຖິ່ນ ແລະ ບ້ານບຸ້ງວ້າງ 
ເມືອງປາກກະດິງ ບ້ານກ້ວຍອຸ 
ດົມ ປາກຊັນ ແລະ ບ້ານແກ້ງສະ 
ດອກ ເມືອງປາກຊັນ ລວມທັງ 
ໝົດ 1.847 ຄອບຄົວ ສ່ວນ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີ 10 ບ້ານເປົ້າ 
ໝາຍ ປະກອບມີ ບ້ານຈອມ 
ແຈ້ງ ນາເມືອງ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍ 
ນາງລີ ເມືອງທ່າແຂກ ບ້ານກຸດ 
ຈັບ ດອນຂຽວໃຕ້ ແລະ ບ້ານບຶງ 
ສານທ່າ ເມືອງໜອງບົກ ບ້ານປຸງ 
ເໜືອ ຫີນບູນເໜືອ ຫີນບູນໃຕ້ 
ແລະ ບ້ານຫີນລາດ ເມືອງຫີນບູນ 
ລວມທັງໝົດ 2.058 ຄອບຄົວ 
ໄດ້ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນ 
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ທັດສະນະຄະຕິ 
ແລະ ການປະຕິບັດກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນໃນ 
ວຽກງານການປະມົງ ໂດຍສໍາ 
ພາດສຸມເອົາຂໍ້ມູນຈໍານວນ 30 
ຄອບຄົວຕໍ່ບ້ານ ພ້ອມທັງສໍາຫຼວດ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊີວະນາ
ນາພັນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນກາງທີ່ໄດ້
ເລືອກເອົາຈຸດສໍາຫຼວດ 4 ຈຸດໃນ 
2 ແຂວງເປົ້າໝາຍ (ບ້ານແກ້ງສະ 

ດອກ ບ່ານບຸງກວາງ ແຂວງບໍລິ 
ຄໍາໄຊ ບ້ານຫີນບູນເໜືອ-ໃຕ້ 
ບ້ານນາເມືອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ) 
ໂດຍແມ່ນທີມງານສໍາຫຼວດຈາກ 
ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນພະນົມ 
ອຸດອນທານີ ຄະນະພາກວິທະຍາ
ສາດທໍາມະຊາດປະເທດໄທ.
  ສ່ວນກິດຈະກໍາຕິດຕາມການ 
ຫາປາແມ່ນໃຫ້ຊາວປະມົງຂອງ
ບ້ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ 
ເຊິ່ງຄັດເລືອກເອົາ 15 ຄົນຕໍ່ບ້ານ 
ແລະ ກໍານົດໄລຍະຂອງການຕິດ 
ຕາມການຫາປາ ເຊິ່ງລະດູຝົນ 
ເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນສິງຫາ ລະ
ດູແລ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາຫາເດືອນ
ກຸມພາຂອງທຸກໆປີ ພ້ອມນັ້ນໄດ້
ສໍາພາດຂໍ້ມູນດ້ານຊະນິດພັນປາ 
ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ເພື່ອເປັນຕົວຊີ້ 
ວັດໃນການສ້າງວັງສະຫງວນ 
ເຊິ່ງຜ່ານການສໍາພາດທີມງານ 
ເຫັນດີກໍານົດເອົາ 8 ຊະນິດພັນປາ 
ເພື່ອເປັນຕົວຊີ້ວັດ ຄື: ປາບຶກ ປາ 
ຝາໄລ (ປະເພດຫວງຫ້າມບັນ ຊີ 
I) ປາເຄິງ ປາເອິນຂາວ ປາ ນາງ 
ແດງ (ປະເພດຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ທີ 
II) ປາແຂ້ຄວາຍ ປາວາໜ້ານໍ 
(ປະເພດທົ່ວໄປບັນຊີ III) ແລະ 
ໄດ້ສໍາເລັດກິດຈະກໍາສ້າງວັງສະ 
ຫງວນໄປແລ້ວບາງບ້ານ ຄື: 
ແຂວງບໍລິຄໍາ ໄຊ ມີ 9 ບ້ານເປົ້າ 
ໝາຍ 8 ວັງສະຫງວນ ໄດ້ສໍາ 
ເລັດການກໍານົດສະຖານທີ່ສ້າງ 
ວັງສະຫງວນ ຈັດຕັ້ງລະບຽບການ 
ຄຸ້ມຄອງ ຄັດເລືອກໜ່ວຍງານ 
ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນບ້ານ 4 ບ້ານໃນ 
ຈໍານວນ 9 ບ້ານຢູ່ໃນ 3 ເມືອງ 
ສ່ວນແຂວງຄໍາມ່ວນມີ 10 ບ້ານ 
ເປົ້າໝາຍ 9 ວັງສະຫງວນ ໄດ້ 
ສໍາເລັດກໍານົດສະຖານທີ່ ສ້າງ 
ສະຫງວນ ຈດັຕັງ້ລະບຽບການຄຸມ້ 
ຄອງຄັດເລືອກໜ່ວຍງານຮັບຜິດ
ຊອບຂັ້ນບ້ານ 3 ບ້ານໃນຈໍານວນ 
10 ບ້ານຂອງ 3 ເມືອງ.
   ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມຜ່ານການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະ 6 

ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ 
ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດບໍ່ເປັນໃຈ 
ໃນລະດູທໍາການຜະລິດ ຍານພາ 
ຫານະບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ງົບປະມານ 
ເມື່ອທຽບໃສ່ຈໍານວນບ້ານເປ້ົາ
ໝາຍໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມນັ້ນ ພື້ນ 
ທີ່ບ້ານທີ່ ເລືອກບໍ່ ເໝາະສົມໃນ 
ການສ້ າງ ເຂດສະຫງວນປາ 
ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ 
ບໍ່ມີວັງນໍ້າເລິກ ເປັນດອນຊາຍ 
ແລະ ເປັນບ້ານທີ່ມີວັງສະຫງວນ 
ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ 
ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໂດຍການເປັນ 
ເອກະພາບ ການຕົກລົງເຫັນດີ 
ປ່ຽນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນ 
ພື້ນຖານຂອງບ້ານ ແລະ ອົງການ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫ້ອງການກະສິກໍາ 
ເມືອງ ຂະແໜງການລ້ຽງສັດ-
ການປະມົງ ແລະ ພະແນກ ເຫັນ 
ພ້ອມໃນການປ່ຽນບ້ານທີ່ເໝາະ 
ສົມແທນ ເຊິ່ງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
ບ້ານປາກຊັນ ປ່ຽນແທນບ້ານນໍ້າ 
ຫງຽບ ບ້ານຊອດ ປ່ຽນແທນ 
ບ້ານປາກກະດິງເໜືອ ແລະ ບ້ານ 
ທ່າກະຖິ່ນ ປ່ຽນແທນບ້ານປາກ 
ກະດິງໃຕ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບ້ານ 
ຫ້ວຍລີ້ ປ່ຽນແທນບ້ານມ່ວງສຸມ 
ບ້ານຈອມແຈ້ງ ປ່ຽນແທນບ້ານ 
ປາກເປັ່ງ ແລະ ບ້ານຫີນລາດ 
ປ່ຽນແທນບ້ານແມ້ງ.
   ສໍາລັບທິດທາງໃນ 6 ເດືອນຕໍ່ 
ໜ້າ ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດ 
ຕິດຕາມການຫາປາຂອງຊາວ 
ປະມົງ ກໍານົດສະຖານທີ່ສ້າງວັງ 
ສະຫງວນ ຮ່າງລະບຽບຄັດເລືອກ 
ຄະນະກໍາມະການ ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍ 
ງານຮັບຜິດຊອບ ທົບທວນ-ຜ່ານ 
ກົດລະບຽບຂັ້ນບ້ານ ກຸ່ມ ແລະ 
ເມືອງ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາກົດລະ 
ບຽບຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍ ຄື: 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີ ບ້ານທ່າໂພນ 
ສັນ ທ່າພະບາດ ຜ່າໂປ່ງ ກ້ວຍອຸ 
ດົມ ແລະ ບ້ານປາກຊັນ ແຂວງ 
ຄໍາມ່ວນ ມີ ບ້ານດອນຂຽວ ໃຕ້ 

ບຶ່ງສານທ່າ ກຸດຈັບ ຫ້ວຍນາງ 
ລີ້ ປຸ່ງເໜືອ ແລະ ບ້ານຫີນ 
ລາດ ຄັດເລືອກ ຈັດຕັ້ງ-ສ້າງລະ 
ບຽບໃຫ້ໜ່ວຍງານກວດກາລາດ 
ຕະເວນຂອງຊາວປະມົງຂັ້ນບ້ານ 
ພ້ອມທັງເ ຝິກອົບຮົມທີມງານ 

ລາດຕະເວນຂັ້ນບ້ານ ເປັນຕົ້ນ ວິທີ 
ການລາດຕະເວນ ບັນທຶກແບບ 
ຟອມການນໍ າ ໃ ຊ້ ອຸ ປ ະກອນ 
ຕ່າງໆ ແລະ ປະຖົມພະຍາບານ 
ຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ອື່ນໆ.

້

ຜົນປະໂຫຍດຂອງວັງສະຫງວນ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ.

ແລະ ການບໍລິການໃນແຖ້ວໜ້າ
ຂອງສາຍການບິນຈຳນວນ 49 
ຕົວວັດແທກຜົນງານທີ່ສຳຄັນ.
     ຫົວໜ້າບໍລິຫານກຸ່ມ AirA-
sia ທ່ານ ໂທນີ ເຟີນານເດັສ 
(Tony Fernandes) ກ່າວວ່າ: 
“ອາຊຽນໄດ້ ສ້ າ ງສະຖິ ຕິ ໃໝ່  
ພວກເຮົາເ ປັນແຊັມໂລກເກົ້ າ 
ສະໄໝຢູ່ໃນເວລານີ້ ເພື່ອເປັນ 
ການນຳມາປຽບທຽບໃຫ້ເຫັນນັ້ນ 
ເບຣຊິນເປັນແຊັມໂລກກິລາບານ 
ເຕະ FIFA World Cup 5 ສະໄໝ 
ໄມເຄິລ ຈໍແດນ (Michael Jor-
dan) ເປັນແຊັມບານບ້ວງ NBA 
6 ສະໄໝ ແລະ ໄມເຄິລ ເຟລສ໌ 
(Michael Phelps) ເປັນເຈົ້າ 
ຂອງສະຖິຕິອັນດັບໜ່ຶງຄອງຫຼຽນ 
ຄຳໂອລິມປິກ (Olympics) 8 
ຫຼຽນໃນຄັ້ງດຽວ.
    “ພວກເຮົາຖືສຳຄັນຕໍ່ຕຳແໜ່ງ 
ແຊັມໂລກ ແລະ ຈະປັບປຸງທັງ 
ແຂກ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກ 
ເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຕະຫຼອດໄລ 
ຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ 
ສ້າງຍີ່ຫໍ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຕະ 
ຫຼອດ 15 ປີຕໍ່ໜ້າ ພວກເຮົາຈະ 
ກ້າວໄປສູ່ One AirAsia ເຊິ່ງຈະ
ເປັນສາຍການບິນຂອງປະຊາຄົມ
ອາຊຽນຢ່າງແທ້ຈິງ ພວກເຮົາຍັງ
ຢາກຈະສ້າງພວກເຮົາຄືນໃໝ່ໃຫ້
ເປັນສາຍການບິນດິຈິຕອລ ແລະ 
ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນ 
ໃຫ້ເກີດຄ່ານິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.


