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         ສິລະປະໃນການຈດັຕ ັັ້ງນ  າພາຂອງຜ ັ້ນ  າ 

ຕາມທດັສະນະຂອງພວກຂັ້າພະເຈ ັ້າແລັ້ວ, ສິລະປະໃນການ

ນ  າພາຂອງຜ ັ້ນ  າ ແມນ່ຂະບວນການໝ ນໃຊັ້ກ  ດເກນສດັຈະວພິາກ 

ຢາ່ງມຫີ  ວຄດິປະດດິສັ້າງເຂ ັ້າ ໃນວຽກງານນ  າພາເຊິ່ ງປະກອບມ ີ

ເນ ັ້ອໃນພ ັ້ນຖານຄ : 1) ຂະບວນການນ  າພາການຄ  ັ້ນຄວັ້າ, ວໄິຈ

2) ຂະບວນນ  າພາການກ  ານ  ດແຜນການ 3) ບະບວນການນ  າພາ

ການຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ. ສະນ ັັ້ນ, ສລິະປະໃນການນ  າພາກ ແມນ່ພ ມ 

ບນັຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາຄ  ນເພ ່ ອເຮັດສ  າເລັດ

ພາລະກດິວຽກງານໃດໜ ່ ງຕາມເປ ັ້າໝາຍ.   

I. ສລິະປະໃນການຈດັຕ ັັ້ງ 

1. ສລິະປະໃນການເບິ່ ງຄ  ນ, ນ  າໃຊັ້ຄ  ນ, ກ ່ສັ້າງຄ  ນ 

1) ຢ ດໝັັ້ນໃນອດຸ  ມການສງັຄ  ມນຍິ  ມ 

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມ ີ ອດຸ  ມການສງັຄ  ມນຍິ  ມຢາ່ງໜກັ 

ແໜັ້ນ ແລະ ເດັດຂາດບ ່ ຄອນແຄນ. ນີັ້ເປັນຄ  າເວ ັ້າທ່ີໃຜໆກ ເຂ ັ້າ 

ໃຈໄດັ້, ແຕຍ່ງັບ ່ ແນວ່າ່ໃຜໆກ ສາມາດເຂ ັ້າໃຈໄດັ້ເຖງິຄວາມໝາຍ

ທາງການເມ  ອງຂອງຄ  າເວ ັ້ານີັ້ໄດັ້ໝ  ດຫ  ບ ?. ແຕສ່  າຄນັຍິ່ ງກວາ່ສິ່ ງ

ໃດໝ ດນ ັັ້ນກ ແມນ່ວາ່: ພະນກັງານນ  າພາຈ  າເປັນຕັ້ອງເຂ ັ້າໃຈແຈ ັ້ງ
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ຕ ່ ຄວາມໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ. ຖັ້າອະທິບາຍແບບເຂ ັ້າໃຈງາ່ຍທ່ີສດຸນ ັັ້ນກ 

ຄ : ເສັັ້ນທາງກັ້າວຂ ັ້ນສ ລ່ະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມນ ັັ້ນແມນ່ເສັັ້ນທາງທ່ີ

ຍາວໄກ ແລະ ລະອິດລະອັ້ຽວ ເຊິ່ ງພກັຕັ້ອງໄດັ້ວາງແຜນການ

ຢາ່ງມວີທິະຍາສາດ ກຽ່ວກບັແຕລ່ະຂ ັັ້ນຕອນຂອງການກັ້າວຂ ັ້ນ 

ໃນນ ັັ້ນປະກອບມຈີດຸພິເສດຂອງແຕລ່ະໄລຍະ, ແລະ ບ ່ ສາມາດ

ຮັ້ອນຮ  ນແບບອດັຕະວໄິສເພ ່ ອຈະກັ້າວຂ ັ້ນແບບຂັ້າມວກັຂັ້າມຕອນ

ທ່ີຈ  າເປັນແບບພາວະວໄິສ, ເພາະວາ່ໃນແຕລ່ະຂ ັັ້ນຕອນນ ັັ້ນແມນ່ 

ວຽກງານຂະຫຍາຍກ  າລງັການຜະລິດເປັນໃຈກາງ ແລະ ກ ແມນ່

ແນໃສເ່ຮັດໃຫັ້ປະຊາຊ  ນທງັຊາດຢ ດ່ກີນິດ ີ ແລະ ປະເທດຊາດມີ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຮອບດັ້ານ, ແຕບ່ ່ ແມນ່ແນໃສເ່ຮັດໃຫັ້ແຕກຸ່ມ່ຄ  ນ

ໃດໜ ່ ງຢ ດ່ກີນິດແີລັ້ວຖ ວາ່ພຽງພ ແລັ້ວ, ສະນ ັັ້ນ, ຈ  າເປັນຕັ້ອງໄດັ້

ໃຊັ້ເວລາຍາວນານ ແລະ ຫ າຍຂ ັັ້ນຕອນ, ຫ າຍເຊນ່ຄ  ນ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, 

ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງເປັນຜ ັ້ທ່ີມອີດຸ  ມການສງັຄ  ມນຍິ  ມທ່ີໜກັ   

ແໜັ້ນທ່ີສດຸ ຈິ່ງຈະສາມາດກັ້າວໄປຕາມເສັັ້ນທ່ີຍາວໄກ ແລະ ລະ

ອດິລະອັ້ຽວດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນໄດັ້, ຖັ້າບ ່ ດ ັງ່ນ ັັ້ນ ອາດກັ້າວໄປໄດັ້ເທ ່ າໃດ

ກ ຈະຫ  ງທາງ ຫ   ເຈດຕະນາປ່ຽນເສັັ້ນທາງເດນີແລັ້ວ. 

ພະນກັງານນ  າພາຢ ດແໜັ້ນ ໃນອດຸ  ມການຂອງພກັ ແມນ່

ມຄີວາມໝາຍສ  າຄນັຕດັສິນຕ ່ ພາລະກດິປະຕວິດັ, ແຕຈ່ະບ ່ ເວ ັ້າ

ຄ ນວາ່ພະນກັງານຕັ້ອງເຮັດແນວໃດ ແລະ ຕັ້ອງເຝິກຝ  ນຕ  ນເອງ
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ແນວໃດຈິ່ງຈະກາຍເປັນພະນກັງານທ່ີມອີດຸ  ມການອນັໜກັແໜັ້ນຄ 

ດ ັງ່ກາ່ວ. ແຕຈ່ະຊີັ້ແຈງເຖງິຄວາມສ  າຄນັຂອງອດຸ  ມການດ ັງ່ກາ່ວ

ຕ ່ ພາລະກດິປະຕວິດັ.   

ຄ ພວກເຮ າຮ ັ້ນ  າກນັແລັ້ວວາ່: ແຜນການ ແລະ ວທີິການ 

ແມນ່ເກດີມາຈາກເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ມນັກ ຮບັໃຊັ້ເປ ັ້າໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ. 

ໃນທ  ານອງດຽວກນັນີັ້: ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ 

ແຜນຍດຸທະສາດ ຂອງລດັກ ເກດີມາຈາກອດຸ  ມການຂອງພກັ. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ,ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຫ ກັການພ ັ້ນຖານທ່ີເກດີມາ

ຈາກອດຸ  ມການອນັພ ັ້ນຖານຂອງພກັນ ັັ້ນ ແມນ່ເດັດຂາດປ່ຽນແປງ

ບ ່ ໄດັ້ຈະນບັຈາກນີັ້ໄປອີກຈກັເຊ່ນັຄ  ນກ ຕາມ ແລະ ຈະພ  ບກບັ

ຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກທລຸະກນັດານປານໃດກ ຢາ່ ແຕຫ່ັ້າມຕ ັັ້ງຄ  າຖາມ

ກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງອດຸ  ມການ ຫ   ແນວທາງພ ັ້ນຖານຂອງພກັ. 

ແນນ່ອນໂດຍຜາ່ນການປະຕບິດັຕ  ວຈງິ: ອນັໃດທ່ີຕັ້ອງໄດັ້ປບັປງຸ

ກ ປບັປງຸອນັໄດທ່ີຕັ້ອງໄດັ້ເພ່ີມເຕມີກ ເພ່ີມເຕີມ, ແຕເ່ດັດຂາດຢ ດ

ໝັັ້ນ ແລະ ບ ່ ປ່ຽນແປງ. ນ ັັ້ນແມນ່ຄວາມສ  າຄນັຂອງອດຸ  ມການ,

ໂດຍສະເພາະແມນ່ອດຸ  ມການຂອງພະນກັງານນ  າພາ. 
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2) ເບິ່ ງຄ  ນຕັ້ອງຮອບດັ້ານ ແລະ ຖ ກຕັ້ອງ 

ຢາກຮ ັ້ກຽ່ວກບັສລິະປະ ໃນການນ  າພາຂອງຜ ັ້ນ  າໃດໜ ່ ງ, 

ກອ່ນອ ່ ນໝ  ດ ແມນ່ເບິ່ ງທ່ີນະໂຍບາຍ ຫ   ແຜນການທ່ີຜ ັ້ນ  ານ ັັ້ນ

ວາງອອກ ແລັ້ວກ ເບິ່ ງວາ່ຜ ັ້ນ  ານ ັັ້ນນ  າພາປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຫ   

ແຜນການນ ັັ້ນແນວໃດ. ນ ັັ້ນກ ຄ : ນະໂຍບາຍ ຫ   ແຜນການນ ັັ້ນ

ຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແນວທາງຂອງພກັແລັ້ວຫ  ບ ່  ແລະ

ໃນເວລາປະຕິບດັສາມາດຍາດໄດັ້ຜ  ນສ  າເລັດຕາມແຜນການ ຫ   

ບ  ແລະ ສາມາດຖອດຖອນບ  ດຮຽນທ່ີເປັນປະໂຫຍດຕ ່ ການປບັ 

ປງຸນະໂຍບາຍ ຫ   ແຜນການໃນໄລຍະຕ ່ ໄປໄດັ້ ຫ   ບ ່ . 

ໃນທ  ານອງດຽວກນັນີັ້, ຢາກຮ ັ້ວາ່ສະຫາຍໃດໜ ່ ງມຫີ  ວຄດິ 

ປະດດິສັ້າງ ຫ   ບ ່ , ມຄີວາມສາມາດໃນການປະຕິບດັວຽກງານ ຫ   

ບ ່ ນ ັ ັ້ນ, ກ ຕັ້ອງເບິ່ ງວາ່: ສະຫາຍນ ັັ້ນ ສາມາດຮບັຮ ັ້ ແລະ ກ  າໄດັ້ 

ແນວທາງລວມ ແລະ ພ ັ້ນຖານຂອງພກັ ຫ   ບ ່ , ຖັ້າມແີຕຮ່ ັ້ນະໂຍ 

ບາຍປີກຍອ່ຍ ຫ   ບາງດັ້ານແຕພ່ດັລ ມ ຫ   ບ ່ ຮ  ັ້ແນວທາງລວມ

ແລັ້ວກ ຈະບ ່ ສາມາດເປັນນກັປະຕວິດັທ່ີມຫີ  ວຄດິປະດດິສັ້າງໄດັ້.   

ສະນ ັັ້ນ, ເບິ່ ງຄ  ນຕັ້ອງຮອບດັ້ານ (ເວ ັ້າງາ່ຍແຕເ່ຮັດຍາກ). 

ການຮ ັ້ເບິ່ ງຄ  ນ ແລະ ໃຊັ້ຄ  ນນ ັັ້ນ ບ ່ ພຽງແຕແ່ມນ່ປດັໄຈສ  າຄນັທີ່ີ 

ຊວ່ຍໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາ ປະຕິບດັພາລະກດິວຽກງານ ແຕຍ່ງັ
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ແມນ່ຕ  ວຊີັ້ບອກເຖງິລະດບັຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາຂອງຜ ັ້ນ  າ

ອກີດັ້ວຍ. ຖັ້າຈະເວ ັ້າອີກແບບໜ ່ ງກ ແມນ່: ການເບິ່ ງຄ  ນ ກ ແມນ່ 

ເງ  ່ອນໄຂສ  າລບັການນ  າໃຊັ້ຄ  ນ, ຖັ້າບ ່ ຮ ັ້ເບິ່ ງຄ  ນ ກ ຍາກທ່ີຈະຮ ັ້ນ  າ 

ໃຊັ້ຄ  ນ.  

ປດັຈບຸນັນີັ້, ການຈດັຕ ັັ້ງ, ອ  ງການຕາ່ງໆກ  າລງັເນັັ້ນໃສ່

ແຕ ່ “ອາຍ ຸ ແລະ ວດຸທິການສ ກສາ” ເປັນຫ ກັໃນການຄດັເລ ອກ 

ແລະ ໝ ນໃຊັ້ພະນກັງານ. ວທີິການດ ັງ່ກາ່ວ ນີັ້ບ ່ ພຽງແຕບ່ ່ ສາ 

ມາດດ ງດ ດຄ  ນເກັ່ງ ແລະ ມພີອນສະຫວນັໄດັ້ດເີທ ່ າທ່ີຄວນ ແຕ່

ຍງັເຮັດໃຫັ້ປະສດິທິຜ  ນຂອງວຽກງານບ ່ ສ ງເທ ່ າທ່ີຄວນ. 

ນອກຈາກນີັ້, ປະກ  ດການນີັ້ ຍງັນ  າໄປສ ປ່ະກ  ດການ, ການແລນ່ 

ນ  າໃບປະກາດແບບບ ່ ຖ ກຕັ້ອງຕາມຈນັຍາບນັ ຫ   ລະບຽບການ. 

ສະນ ັັ້ນ, ການເບິ່ ງຄ  ນຈ  າເປັນຕັ້ອງຮອບດັ້ານແທັໆ້ . ບ ່ ສາມາດອງີ 

ໃສແ່ຕໃ່ບປະກາດແຕຕ່ັ້ອງໄດັ້ອງີໃສຄ່ວາມຮ ັ້ ແລະ ຄວາມສາ 

ມາດຕ  ວຈງິຕ ່ ມອກີ. ແນນ່ອນ, ວດຸທິການສ ກສາສ ງແມນ່ເປັນສິ່ ງ

ທ່ີໜັ້າເຄ າລ  ບ ແຕສ່  າລບັການປະຕິບດັໜັ້າທ່ີວຽກງານຕ  ວຈງິແລັ້ວ 

ຄວາມຮ ັ້ ແລະ ຄວາມສາມາດແທັ້ຈງິຕາ່ງຫາກທ່ີເປັນສິ່ ງທ່ີໜັ້າສນັ 

ລະເສນີ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເບິ່ ງຄ  ນຢາ່ງຮອບດັ້ານ, 

ມວີດຸທິການສ ກສາສ ງແມນ່ດ ີ ແຕຕ່ັ້ອງແນໃ່ຈວາ່ວດຸທິນ ັັ້ນແມນ່

ຂອງຈງິ.   
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3) ເຄ າລ  ບຄ  ນມຄີວາມຮ ັ້  

ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງເຄ າລ  ບຄ  ນມຄີວາມຮ ັ້ຢາ່ງແທັ້ຈງິ

ແລະ ມທີາ່ທີທ່ີຖ ກຕັ້ອງ. ຄວາມຮກັແພງ ແລະ ເຄ າລ  ບຄ  ນມ ີ

ຄວາມຮ ັ້ຂອງພະນກັງານນ  າພາ ແມນ່ ສະແດງອອກໃນສລິະປະ

ໃນການນ  າພາຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ແລະ ມນັກ ແມນ່ໄມ ັ້ຫ າວດັແທກ

ຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາຂອງຜ ັ້ນ  າ. ຮກັແພງ ແລະ ເຄ າລ  ບ

ຄ  ນມຄີວາມຮ ັ້ ແມນ່ ຕັ້ອງໄດັ້ອອກແຮງຢາ່ງຕ ັັ້ງໜັ້າເພ ່ ອສັ້າງ

ເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມທ່ີເໝາະສ  ມໃຫັ້ແກເ່ຂ າເຈ ັ້າ

ສາມາດນ  າໃຊັ້ຄວາມຮ ັ້, ຄວາມສາມາດຂອງຕ  ນເອງໄດັ້ຢາ່ງມປີະ

ສດິທິຜ  ນ. ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ ຊອກຫາທກຸວທີິທາງປບັປງຸ

ລະບ  ບຄ  ັ້ນຫາ, ດ ງດ ດ, ຄດັເລ ອກ, ແລະ ບ  າລງຸຜ ັ້ທ່ີມຄີວາມຮ ັ້.   

ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັນີັ້, ຫ າຍພາກສວ່ນບ ່ ສາມາດດ ງດ ດ ຫ   ບ ່

ສາມາດຮກັສາພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຮ ັ້ໄດັ້ເຊິ່ ງກ ເປັນຍັ້ອນຫ າຍສາ 

ເຫດ ແຕສ່າເຫດທ່ີໜັ້າເປັນຫວ່ງຫ າຍກວາ່ໝ ນ່ ັ ັ້ນກ ່ແມນ່ເປັນຍັ້ອນ 

ພະນກັງານນ  າພາ ຕ ັັ້ງບ ່ ຢາກໄດັ້ຜ ັ້ມຄີວາມຮ ັ້ມາຢ ໃ່ນພາກສວ່ນທ່ີ

ຕ  ນເອງຮບັຜິດຊອບ. 

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ຖ ສ  າຄນັວຽກງານກ ່ສັ້າງ ແລະ

ພດັທະນາຄ  ນ ຕັ້ອງກັ້າລ  ງທ ນເຂ ັ້າໃນການພດັທະນາຄ  ນທ່ີມພີອນ
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ສະຫວນັ, ສັ້າງປະຖ  ມປດັໄຈ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມເພ ່ ອ ໃຫັ້

ແກເ່ຂ າເຈ ັ້າສາມາດນ  າໃຊັ້ ຄວາມຮ ັ້ຂອງຕ  ນປະກອບສວ່ນພດັທະ 

ນາປະເທດຊາດ. ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ຕັ້ອງໄດັ້ຖ ສ  າຄນັໃນການປະ 

ກອບສວ່ນຂອງເຂ າເຈ ັ້າຕ ່ ພາລະກດິປະຕວິດັຂອງພວກເຮ າ. 

ໃນໂລກປດັຈບຸນັນີັ້, ການປະຕວິດັທາງດັ້ານເຕັກນກິວທິະ 

ຍາສາດກ  າລງັດ  າເນນີໄປຢາ່ງໄວວາ, ການເຊ ່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ

ພາກພ ັ້ນເຂ ັ້າສ ເ່ສດຖະກດິສາກ  ນ ກ  າລງັກາຍເປັນທິດທາງ ແລະ

ເປ ັ້າໝາຍສ  າຄນັຂອງການພດັທະນາ. ໝາກຜ  ນຂອງການພດັທະ 

ນາເຕັກນກິວທິະຍາສາດ ກ  າລງັນບັມ  ັ້ນບັຄອບງ  າຂະບວນການ

ພດັທະນາ. ການແຂງ່ຂນັກນັທາງດັ້ານກ  າລງັແຮງສງັລວມ ລະ  

ຫວາ່ງບນັດາປະເທດກ  າລງັກັ້າວເຂ ັ້າສ ໄ່ລຍະຮັ້ອນແຮງ. ໃນສະ

ໜາມຮ  ບດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ພວກເຮ າຕັ້ອງໄດັ້ໃຊັ້ກອງທບັຄ  ນທ່ີມຄີວາມຮ ັ້

ເພ ່ ອຕ ່ ສ ັ້.  

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ການຄ  ັ້ນຫາ, ດ ງດ ດ, ພດັທະນາ ແລະ ໝ ນໃຊັ້

ຄ  ນທ່ີມຄີວາມຮ ັ້, ມພີອນສະຫວນັເຂ ັ້າໃນພາລະກດິປະຕວິດັຈິ່ງ

ແມນ່ວຽກງານທ່ີຕັ້ອງໄດັ້ດ  າເນນີຢາ່ງເອ າຈງິເອ າຈງັ ແລະ ເປັນ

ລະບ  ບ, ເຊິ່ ງມບີາດກັ້າວທ  າອດິຄ : ທດັສະນະເຄ າລ  ບ ແລະ ຮກັ 

ແພງຂອງຜ ັ້ນ  າຕ ່ ຄ  ນທ່ີມຄີວາມຮ ັ້. 
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4) ການກວດກາ ແລະ ກ ່ສັ້າງພະນກັງານ 

ໂດຍລວມແລັ້ວ, ການກ ່ສັ້າງພະນກັງານແມນ່ຂະບວນການ 

ອນັຍາວນານ ແລະ ເປັນລະບ  ບ. ໂດຍພ ັ້ນຖານແລັ້ວ, ການກ ່ 

ສັ້າງພະນກັງານຄວນເອ າໃຈສາມປດັໄຈດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີັ້: 1) ອ  ດທ ນ

ຕ ັັ້ງໜັ້າຮ  າ່ຮຽນ ແລະ ຄ  ັ້ນຄວັ້າລດັທິມາກ - ເລນນີ ແລະ ແນວ 

ທາງຂອງພກັຢາ່ງເປັນລະບ  ບຍາວນານ ແລະ ໝ ນໃຊັ້ທິດສະດີ

ເຂ ັ້າກບັສະພາບຕ  ວຈງິ, ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນ ກ ຄ  ັ້ນຄວັ້າຖອດຖອນບ  ດ 

ຮຽນເພ ່ ອພດັທະນາທິດສະດມີາກຕ ່ ໄປ. 2) ມສີະຕິການຈດັຕ ັັ້ງ

ຢາ່ງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ປະຕິບດັຕາມກ  ດລະບຽບ ແລະ ແນວທາງ

ຂອງພກັຢາ່ງເຂັັ້ມງວດ. 3) ຖ ສ  າຄນັການກ ່ສັ້າງພະນກັງານໃນ

ຂະບວນການຕ  ວຈງິຂອງໜັ້າທ່ີວຽກງານ.  

ຄວາມຈງິແລັ້ວ ຕ ັັ້ງແຕໃ່ດມາ ພກັເຮ າກ ໄດັ້ອງີໃສກ່ານກ ່ສັ້າງ

ພະນກັງານໃນຂະບວນການຕ  ວຈງິເປັນຫ ກັ, ແລະ ກ ແມນ່ເສັັ້ນ  

ທາງແຫງ່ການເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕ  ວຂອງພະນກັງານ ແລະ ຈດຸ

ເລ່ີມຂອງເສັັ້ນທາງດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນແມນ່ ຢ ບ່ອ່ນທ່ີພກັ ແລະ ປະຊາ 

ຊ  ນມຄີວາມຕັ້ອງການທ່ີສດຸ ແລະ ມຄີວາມຫຍຸັ້ງຍາກທ່ີສດຸ. 

ເພາະວາ່ການກ ່ສັ້າງພະນກັງານຕັ້ອງແນໃສເ່ຮັດໃຫັ້ພະນກັງານ ມ ີ

ອດຸ  ມການຂອງພກັ, ຍາມໃດກ ່ຄດິເຫັນຄວາມປອດໄພ, ກນິອີ່ ມ
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ນຸງ່ອຸນ່ຂອງປະຊາຊ  ນ, ຮກັແພງປະຊາຊ  ນ, ຫງຽ່ງຫ ຟງັປະຊາຊ  ນ 

ແລະເຮັດເພ ່ ອຜ  ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ  ນ, ເປັນຕ  ັ້ນແມນ່ຕັ້ອງ

ຫາວທີິຊວ່ຍໃຫັ້ປະຊາຊ  ນພ  ັ້ນອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ. 

ໃນພາລະກດິກ ່ສັ້າງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິ 

ປະໄຕປະຊ  ນນີັ້, ຈ  າເປັນຕັ້ອງຖ ເອ າຕ  ວຈງິເປັນບອ່ນອງີໃນການ 

ອ  ບໂຮມກ ່ສັ້າງພະນກັງານ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ພະນກັງານໜຸມ່

ນ ັ້ອຍ, ໝາຍຄວາມວາ່: ເຂ າເຈ ັ້າຍິ່ ງມຄີວາມບກຸບ ນກັ້າວໜັ້າກ ຍິ່ ງ

ມອບວຽກງານຫຍຸັ້ງຍາກໃຫັ້ຮບັຜິດຊອບ. ສ  ່ງເຂ າເຈ ັ້າລ  ງໄປບອ່ນ 

ຫຍຸັ້ງຍາກກນັດານເພ ່ ອຊຸບຫ  ່ ກາງສາຍລ  ມ, ສາຍຝ  ນແຫງ່ຕ  ວຈງິ. 

ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເຮັດວຽກງານກວດກາ

ໃຫັ້ໄດັ້ດ ີ ເພ ່ ອຮບັປະກນັໄດັ້ໃນດັ້ານວຽກງານການນ  າພາ ແລະ 

ຈດັຕ ັັ້ງ. 

2. ສລິະປະໃນການດ ງດ ດມວນຊ  ນ     

1) ເຂ ັ້າໃຈພາລະບ  ດບາດຂອງມະຫາຊ  ນ 

ຕາມລດັທິມາກ - ເລນນິ ແລັ້ວກ ສາມາດເວ ັ້າໄດັ້ວາ່: ບ ່ ມ ີ

ມະຫາຊ  ນກ ຈະບ ່ ມປີະຫວດັສາດຂອງມວນມະນດຸ, ມະຫາຊ  ນ

ແມນ່ຜ ັ້ສັ້າງ ແລະ ເປັນເຈ ັ້າຂອງປະຫວດັສາດ, ເພາະວາ່: ສງັ 

ຄ  ມມະນດຸເຮ າກ ແມນ່ສງັຄ  ມຂອງມະຫາຊ  ນ, ມະຫາຊ  ນເປັນຕ  ວ
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ແທນອນັພ ັ້ນຖານກວາ່ໝ ຂ່ອງການເຄ ່ ອນເໜັງຂອງສງັຄ  ມ. ຜະ 

ລິດຕະພນັທາງດັ້ານວດັຖ ຸ ແລະ ທາງດັ້ານຈດິໃຈ ຂອງສງັຄ  ມ

ມະນດຸກ ແມນ່ມະຫາຊ  ນເປັນຜ ັ້ປະດດິສັ້າງອອກມາ.           

      ສະນ ັັ້ນ, ມນັມຄີວາມຈ  າເປັນຕັ້ອງໄດັ້ເວ ັ້າຄ ນອີກ (ເຖງິວາ່

ຈະເປັນບນັຫາທ່ີຫ າຍຄ  ນໄດັ້ຍນິມາແລັ້ວ) ກຽ່ວກ ັບັສດິອ  ານາດ

ຂອງປະຊາຊ  ນ ເພາະຄວາມຮບັຮ ັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງຕ ່ ກບັບນັຫານີັ້ ມ ີ

ຄວາມສ  າຄນັໂດຍພ ັ້ນຖານຕ ່ ພາລະກດິປະຕວິດັຂອງພວກເຮ າ; ຄ 

ຮ ັ້ຫ ັ ັ້ນລະວາ່: ນກັປດັຊະຍາຊາວກະເລັກສະໄໝບ ຮານໄດັ້ເຄຍີໃຫັ້

ຄ  ານຍິາມທ່ີລ ຊ ່ ວາ່: “ປະຊາທິປະໄຕ ແມນ່ ອ  ານາດເປັນຂອງປະ 

ຊາຊ  ນ”. ແລະ ລດັທິມາກ - ເລນນິກ ໄດັ້ພິສ ດຢາ່ງມ ີ ວທິະຍາ 

ສາດວາ່: ຄ  ານຍິາມດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ຍງັໄດັ້ບອກວທີິ

ເພ ່ ອເຮັດໃຫັ້ສດັຈະທ  ານ ັັ້ນປະກ  ດຕ  ວຈງິອອກມາ. ສະນ ັັ້ນ ຄ ໃຜໆ

ກ ອາດຈະຮ ັ້ແລັ້ວ ແຕຢ່າກເຕ ອນສະຕວິາ່: ຈດຸປະສ  ງອນັສ ງສດຸ

ຂອງການກ  າອ  ານາດຂອງພກັ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາ 

ຊ  ນແມນ່ເພ ່ ອຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊ  ນນບັມ  ັ້ນບັມ ີ

ຊວີດິທ່ີດຂີ ັ້ນ ເພາະແມນ່ປະຊາຊ  ນເອງເປັນຜ ັ້ມອບສິດອ  າ ນາດ

ດ ັງ່ກາ່ວໃຫັ້; ຍັ້ອນແນວນ ັັ້ນສດິອ  ານາດຂອງບນັດາຂະແໜງການ 

ລດັຖະບານກ ແມນ່ເພ ່ ອຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ. ສະນ ັັ້ນ, ຖັ້າພະນກັງານ

ນ  າພາຕັ້ອງການກ  າໄດັ້ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊ  ນ, ຕັ້ອງການລະດ  ມ
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ຄວາມຄດິຂອງມະຫາຊ  ນ, ຕັ້ອງການດ ງດ ດກ  າລງັແຮງຂອງມະ 

ຫາຊ  ນນ ັັ້ນ ມນັຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມແີຜນການທ່ີດເີຊິ່ ງຮບັຮ ັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ

ກຽ່ວກບັພາລະບ  ດບາດ ແລະ ກ  າລງັແຮງຂອງມະຫາຊ  ນ ແລະ 

ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ ກ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມະຫາຊ  ນສມຸກ  າລງັແຮງຂອງ

ຕ  ນເພ ່ ອເປ ັ້າໝາຍລວມຂອງການຈດັຕ ັັ້ງ, ເພາະສະນ ັັ້ນ, ພະນກັ 

ງານນ  າພາຕັ້ອງມສີະຕສິະເໝີວາ່: ສດິອ  ານາດຢ ໃ່ນມ  ຂອງຕ  ນນ ັັ້ນ

ແມນ່ປະຊາຊ  ນມອບໃຫັ້ ແລະ ໃຊັ້ເພ ່ ອຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ ແຕບ່ ່

ແມນ່ເພ ່ ອຮບັໃຊັ້ສດິຜ  ນປະໂຫຍດສວ່ນຕ  ວຂອງຕ  ນເອງ; ເຮັດ

ວຽກຫຍງັກ ຕາມ, ກອ່ນອ ່ ນໝ  ດພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ຄິດເຫັນ

ປະຊາຊ  ນ, ຍາມໄດກ ຕັ້ອງໄດັ້ຖ ສິດຜ  ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ  ນ

ສ ງກວາ່ສິ່ ງໃດໝ ດ. ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເປັນຄ  ນໃກັ້ຊດິ ແລະ 

ສະໜິດສະໜ ມກບັປະຊາຊ  ນ, ຮກັແພງປະຊາຊ  ນ, ສມຸໝ  ດຈດິ

ໝ  ດໃຈເພ ່ ອຜ  ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ  ນ, ນ  າໃຊັ້ການກະທ  າຕ  ວ

ຈງິຂອງຕ  ນ ເພ ່ ອສະແດງໃຫັ້ເຫັນຄວາມຈ  ງ່ຮກັພກັດຕີ ່ ອດຸ  ມການ

ສງັຄ  ມນຍິ  ມ ແລະ ຕ ່ ປະຊາຊ  ນຈ  ນວາ່ປະຊາຊ  ນຮັ້ອງດັ້ວຍຄວາມ

ຮກັແພງວາ່: “ຜ ັ້ນ  າຂອງປະຊາຊ  ນຢາ່ງແທັ້ຈງິ”. ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັ

ນີັ້ ພດັມພີະນກັງານນ  າພາບາງຄ  ນເຮັດບ ່ ໄດັ້ແບບນ ັັ້ນ, ຢ ໃ່ນໃຈ

ພວກເຂ າມແີຕຄ່ິດເຫັນແຕຕ່  ນເອງ, ເຫັນແຕແ່ກຜ່  ນປະໂຫຍດ 

ແລະ ຄວາມສກຸສະບາຍໃຫັ້ແຕຕ່  ນເອງ. ຄ ນກັວທິະຍາສາດກາ່ວ
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ໄວັ້ຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່: “ຄວາມສາມາດໃນການຄ  ັ້ນຄດິຂອງຄ  ນເຮ າແມນ່

ມຂີອບເຂດຈ  າກດັ”, ສະນ ັັ້ນ ຖັ້າພະນກັງານນ  າພາຍາມໃດກ ່ຄິດ

ແຕເ່ພ ່ ອຕ  ວເອງແລັ້ວເຮັດແນວໃດ ຈິ່ງຈະເຫ  ອກ  າລງັເຫ ່ ອແຮງຄດິ

ເພ ່ ອຂອງປະຊາຊ  ນ.      

ຢ ໃ່ນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ, ພະນກັງານນ  າ 

ພາ ແມນ່ເປັນທງັຜ ັ້ນ  າ, ເປັນທງັຜ ັ້ບນັຊາການ, ແລະ ພັ້ອມດຽວ

ກນັນ ັັ້ນ ກ ເປັນທງັຜ ັ້ຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ. ເພາະເຂ າເຈ ັ້າມພີາລະບ  ດ 

ບາດນ  າພາລະກດິປ ກປກັຮກັສາ ແລະ ບ ລະນະລະບອບປະຊາ 

ທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ ເພ ່ ອສັ້າງພ ັ້ນຖານປະຖ  ມປດັໄຈໃນການກັ້າວ

ຂ ັ້ນສ ລ່ະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມເທ ່ ອລະກັ້າວ ໂດຍມອີດຸ  ມການອນັສ ງ

ສດຸຄ : ຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ. ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງໄດັ້ມສີະຕຮິບັ

ໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ, ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊ  ນຮກັແພງ, ເຊ ່ ອໝ ັັ້ນ, ແລະ ສະ

ໜບັສະໜ ນ; ຍາມໃດກ ຕັ້ອງຮກັສາໃຫັ້ໄດັ້ ທາດແທັ້ຂອງພະນກັ 

ງານນ  າພາຂອງປະຊາຊ  ນຢາ່ງແທັ້ຈງິ. ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ 

ຢ ດໝັັ້ນໃນອດຸ  ມການດ ັງ່ກາ່ວ: “ຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ”. ສະນ ັັ້ນ, ອ ຸ 

ດ  ມການດ ັງ່ກາ່ວ ຄວນໄດັ້ຮບັການຫນັເປັນຫ ກັການພ ັ້ນຖານຂອງ

ແບບແຜນການເຮັດວຽກຂອງພະນກັງານນ  າພາ ນ ັັ້ນກ ຄ : “ພະ 

ນກັງານຕັ້ອງເຮັດຫ າຍວຽກເພ ່ ອຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ” ຍາມໃດກ ຕາມ 

ຕັ້ອງໄດັ້ຖ ເອ າການເຮັດວຽກ ເພ ່ ອຜ  ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ  ນ
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ເປັນຫ ກັການພ ັ້ນຖານທ່ີສດຸ; ເຮັດໜັ້າທ່ີຂອງຕ  ນເອງໃຫັ້ດ,ີ ວາງ

ນະໂຍບາຍທ່ີມຜີ  ນປະໂຫຍດຕ ່ ປະຊາຊ  ນ. ຂ ພຽງແຕແ່ມນ່ວຽກທ່ີມ ີ

ຜ  ນປະໂຫຍດຕ ່ ປະຊາຊ  ນແລັ້ວ ກ ຄວນຕ ່ ນຕ  ວ ແລະ ຫັ້າວຫນັ

ລ  ງມ  ປະຕບິດັ.           

ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ, ເຊິ່ ງພ ັ້ນຖານເສດ 

ຖະກດິຍງັຢ ໃ່ນລະດບັຕ  າ່ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂການດ  າລ  ງຊວີດິຂອງ

ປະຊາຊ  ນ ຍງັມຄີວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ຈ  າກດັໃນຫ າຍດັ້ານ, ສະ 

ນ ັັ້ນ ການຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ ຕັ້ອງເລ່ີມແຕບ່ນັຫາການກນິຢ ,່ ການ

ໄປມາ, ການສ ກສາຂອງເຂ າເຈ ັ້າ; ເລ່ີມແຕວ່ຽກນັ້ອຍທ່ີສດຸ, ຕ  ວ

ຈງິທ່ີສດຸ. ວຽກໃດກ ຕາມຖັ້າກຽ່ວພນັເຖງິຜ  ນປະໂຫຍດ ແລະ 

ເງ  ່ອນໄຂການດ  າລ  ງຊວີດິຕ  ວຈງິຂອງປະຊາຊ  ນແລັ້ວ ເຖງິຈະເລັກ

ນັ້ອຍປານໃດກ ຖ ວາ່ເປັນວຽກໃຫຍ,່ ເປັນວຽກຈ  າເປັນ. ພະນກັ 

ງານນ  າພາຕັ້ອງຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນຢາ່ງເອ າໃຈໃສ ່ແລະ ເຖງິທ່ີເຖງິ

ບອ່ນ. ເພາະພະນກັງານນ  າພາມສີດິ ແລະ ໜັ້າທ່ີໃດໜ ່ ງທ່ີແນ ່

ນອນ, ສະນ ັັ້ນ ກ ຕັ້ອງບ ່ ລ  ດລະໃນການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢ ່

ຂອງປະຊາຊ  ນ, ແນໃສໃ່ຫັ້ເຂ າເຈ ັ້າມຊີວີດິທ່ີສະຫງ  ບປອດໄພ, 

ຮ ັງ່ມສີວີໄິລ ແລະ ມແີຕເ່ຮັດແນວນ ັັ້ນເທ ່ ານ ັັ້ນຈິ່ງຈະໄດັ້ຮບັຄວາມ

ຮກັແພງ, ຄວາມເຂ ັ້າອ  ກເຂ ັ້າໃຈ, ຄວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນ ແລະ ໄດັ້ຮບັ

ການສະໜບັສະໜ ນຈາກປະຊາຊ  ນ.  
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ໃນປດັຈບຸນັນີັ້ ພດັມພີະນກັງານນ  າພາຈ  ານວນໜ ່ ງນບັມ  ັ້

ນບັຫາ່ງເຫີນຈາກປະຊາຊ  ນ, ເກດີມແີນວຄດິອາຍາສິດ: ມຜີ ັ້ບ ່ ຮ  ັ້ 

ຈກັຟງັຄ  າຄດິຄ  າເຫັນຂອງຜ ັ້ອ ່ ນ ແລະ ມແີຕເ່ອ າແນວຄດິຂອງ

ຕ  ນເອງເປັນໃຫຍໃ່ນການຕດັສນິບນັຫາ ຫ   ໃນການວາງນະໂຍ  

ບາຍ (ແມນ່ກະທັັ້ງບນັຫາສ  າຄນັ), ຄິດຫ  ງໂຕເອງ ຄດິວາ່ຕ  ນເອງ

ເປັນໜ ່ ງເຊິ່ ງນ  າໄປສ ແ່ນວຄິດອະຄະຕຕິ ່ ຜ ັ້ທ່ີມຄີວາມຄິດຕາ່ງຈາກ

ຕ  ນເອງ ຫ   ຕ ່ ຜ ັ້ທ່ີຕ  ນເອງບ ່ ມກັ. ໂດຍພ ັ້ນຖານແລັ້ວ ປະກ  ດການ

ແບບນີັ້ເກດີຂ ັ້ນ ຍັ້ອນພະນກັງານນ  າພາເຫ  ່ ານ ັັ້ນບ ່ ສາມາດສ  ່ງເສມີ

ປະຊາທິປະໄຕ ຢ ພ່າຍໃນການຈດັຕ ັັ້ງທ່ີຕ  ນຮບັຜິດຊອບ. ຜ  ນກະ 

ທ ບ ແລະ ຜ  ນຮັ້າຍຂອງປະກ  ດການດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ແມນ່ບ ່ ອາດຄາດ

ຄະເນໄດັ້, ແຕທ່ີ່ແນນ່ອນ ແມນ່ບ ່ ພຽງແຕມ່ຄີວາມເສຍຫາຍ ຕ ່

ການຈດັຕ ັັ້ງ ແລະ ຕ ່ ປະຊາຊ  ນເທ ່ ານ ັັ້ນ ແຕຍ່ງັເປັນຜ  ນຮັ້າຍຕ ່ ກບັ

ກະໂຕພະນກັງານນ  າພາເຫ  ່ ານ ັັ້ນອກີດັ້ວຍ. 

ສະນ ັັ້ນ, ເພ ່ ອແກັ້ໄຂ ແລະ ສະກດັກ ັັ້ນບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ 

ຈ  າເປັນຕັ້ອງໄດັ້ເສີມຂະຫຍາຍຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕ ແລະ 

ວຽກງານກວດກາພາຍໃນການຈດັຕ ັັ້ງຢາ່ງຈງິຈງັ. ໃນລະບອບປະ 

ຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ, ພກັແມນ່ອ  ງການຈດັຕ ັັ້ງການເມ  ອງສ ງສດຸ 

ແລະ ກ  າສດິ ຕດັສິນຊະຕາກ  າຂອງປະເທດຊາດ. ຍັ້ອນແນວນ ັັ້ນ

ເນ ັ້ອໃນອນັພ ັ້ນຖານທ່ີສດຸ ຂອງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ
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ຈິ່ງແມນ່ການເສມີຂະຫຍາຍ ຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ 

ແລະ ການເພ່ີມທະວວີຽກງານນ  າພາ ແລະ ກວດກາຂອງພກັໃນ

ທກຸຂ  ງເຂດວຽກງານ. ອງີຕາມວທິະຍາສາດສງັຄ  ມແລັ້ວ, ຫ ກັ 

ການກວດກາ ແລະ ຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕໄດັ້ມສີາຍພ  ວພນັ

ທາງກ  ງນ  າກນັ: ຢາກເພ່ີມທະວວີຽກງານກວດກາການ ຈດັຕ ັັ້ງໄດັ້ 

ກ ຕັ້ອງໄດັ້ເສມີຂະຫຍາຍຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕ ໃນການຈດັຕ ັັ້ງ

ດ ັງ່ກາ່ວ. ຖັ້າຫາກຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕບ ່ ໄດັ້ຮບັການສ  ່ງເສມີ 

ກ ບ ່ ອາດຈະເວ ັ້າເຖງິການເພ່ີມທະວວີຽກງານກວດ ກາໄດັ້. ບ ່ ພຽງ

ແຕເ່ພ່ີມທະວວີຽກງານກວດກາ ຂອງພກັຕ ່ ທກຸຂ  ງເຂດວຽກງານ

ເທ ່ ານ ັັ້ນ ແຕຍ່ງັຕັ້ອງໄດັ້ເພ່ີມທະວກີານກວດກາພາຍໃນໜວ່ຍພກັ

ອກີດັ້ວຍ ເຊິ່ ງພກັເຮ າກ ໄດັ້ຖ ວຽກງານຕ  າໜິຕ  ນເອງ ແລະ ຕ  າໜິ

ກ ່ສັ້າງເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວາ່ງສະມາຊກິພກັ ເປັນກ  ດເກນ

ແຫງ່ການຄ  ງຕ  ວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ  ວຂອງພກັ, ແຕຢ່າກຕ  ານສິ  ່ງ

ຂາ່ວກນັໄດັ້ນ ັັ້ນ ໜວ່ຍພກັຕັ້ອງມປີະຊາທິປະໄຕຢາ່ງແທັ້ຈງິ. ນ ັັ້ນ

ກ ສະແດງວາ່ວຽກງານກວດກາມຄີວາມສ  າຄນັຕ ່ ການຄ  ງຕ  ວ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຕ  ວຂອງພກັ.ຄ ພວກເຮ າຮ ັ້ນ  າກນັແລັ້ວວາ່: ພາຍ 

ຫ ງັພກັໄດັ້ວາງນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງໃໝຮ່ອບດັ້ານຢາ່ງມຫີ ກັການ 

ເຊິ່ ງໄດັ້ຫນັປະເທດເຮ າ ຈາກເສດຖະກດິແຜນການໄປສ ເ່ສດຖະ 

ກດິຕະຫ າດ ແລະ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ການພດັທະນາປະເທດເຮ າກັ້າວ
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ຂ ັ້ນສ ສ່ງັກາດໃໝ,່ ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດນບັມ  ັ້ນບັໄດັ້ຮບັການພດັ 

ທະນາ, ຊວີດິການເປັນຢ ຂ່ອງປະຊາຊ  ນບນັດາເຜ ່ າໄດັ້ຮບັການ

ປ ວແປງໃຫັ້ດຂີ ັ້ນຢາ່ງເຫັນໄດັ້ແຈ ັ້ງເຊິ່ ງເປັນການຢັັ້ງຢ ນວາ່: ແນວ 

ທາງປ່ຽນແປງໃໝຂ່ອງພກັເຮ ານ ັັ້ນ ແມນ່ບ ່ ພຽງແຕຖ່ ກຕັ້ອງເທ ່ າ

ນ ັັ້ນ ແຕຍ່ງັມຄີວາມຈ  າເປັນອກີດັ້ວຍ. ແຕຄ່ ພວກເຮ າຮ ັ້ຫ ັັ້ນແລັ້ວ

ວາ່: ປະກ  ດການຫຍ ັ້ທ ັ້ທ່ີຕດິຕັ້ອຍຫັ້ອຍຕາມເສດຖະກດິຕະຫ າດ

ນ ັັ້ນກ ແມນ່ການສ ັ້ລາດບງັຫ ວງນ ັັ້ນເອງ. ສະນ ັັ້ນ, ການຕັ້ານການສ ັ້

ລາດບງັຫ ວງ ຈ ່ງແມນ່ການຕ ່ ສ ັ້ທ່ີຍ ດເຍ ັ້ອຍາວນານ ແລະ ຫຍຸັ້ງ 

ຍາກສບັສ  ນ, ແລະ ກ ເປັນໜັ້າທ່ີການເມ  ອງອນັສ  າຄນັຂອງພກັ. 

ແນນ່ອນ, ການຕດັສນິໃຈຕັ້ານ ແລະ ລ  ງໂທດຜ ັ້ກະທ  າຜິດຢາ່ງ

ຈງິຈງັ ແລະ ມປີະສິດທິຜ  ນນ ັັ້ນ ຈະສາມາດດ ງດ ດຄວາມເຊ ່ ອ

ໝ ັັ້ນຈາກປະຊາຊ  ນໄດັ້ເປັນຢາ່ງດ.ີ ໄປພັ້ອມໆກບັການຕັ້ານການສ ັ້

ລາດບງັຫ ວງໃນລະບ  ບປ ກກະຕແິລັ້ວ ຍງັມຄີວາມຈ  າເປັນຕັ້ອງ 

ໄດັ້ສ  ່ງເສມີປະຊາທິປະໄຕເພ ່ ອດ ງດ ດເອ າກ  າ ລງັແຮງຈາກປະຊາ 

ຊ  ນ ແລະ ສ ່ ມວນຊວນເພ ່ ອປະກອບສວ່ນເຂ ັ້າໃນວຽກງານຕັ້ານ

ການສ ັ້ລາດບງັຫ ວງ.         

ໃນໝ ມ່ະຫາຊ  ນໄດັ້ມກີ  າລງັແຮງ ແລະ ພ ມປນັຍາບ  ່ມ

ຊັ້ອນຢ ຢ່າ່ງຫ ວງຫ າຍ. ຖັ້າທຽບປະຊາຊ  ນຄ ກບັມະຫາສະໝດຸອນັ

ກວັ້າງໃຫຍໄ່ພສານ ອ  ງການຈດັຕ ັັ້ງກ ຈະປຽບສະເໝ ອນເຮ ອລ  າ
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ນັ້ອຍໆລ  າໜ ່ ງແລນ່ ຢ ມ່ະຫາສະໝດຸດ ັງ່ກາ່ວ. ມແີຕຍ່າມໄດທ່ີອ  ງ

ການຈດັຕ ັັ້ງດ ັງ່ກາ່ວສາມາດຍາດໄດັ້ຫ  ວໃຈຂອງປະຊາຊ  ນເທ ່ ານ ັັ້ນ

ຈິ່ງຈະເຂັັ້ມແຂງໄດັ້. ສດັຈະທ  າດ ັງ່ກາ່ວໄດັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນຈາກຕ  ວ

ຈງິມາແລັ້ວ: ເມ  ່ອພວກເຮ າຫວນຄ ນປະຫວດັສາດ, ນບັຕ ັັ້ງແຕພ່ກັ

ໄດັ້ຮບັການສັ້າງຕ ັັ້ງຂ ັ້ນມາ, ບນັດາຜ  ນງານ ແລະ ຜ  ນສ  າເລັດອນັ

ຍິ່ ງໃຫຍທ່ີ່ພກັຍາດມາໄດັ້ນ ັັ້ນ ກ ່ແມນ່ລັ້ວນແຕອ່ງີໃສກ່  າລງັແຮງ 

ລວມຂອງປະຊາຊ  ນ, ອີງໃສຄ່ວາມສາມກັຄເີປັນຈດິໜ ່ ງໃຈດຽວ

ໃນການຕ ່ ສ ັ້ຂອງປະຊາຊ  ນ. ສາມາດເວ ັ້າໄດັ້ວາ່: ການເຄ າລ  ບຫ  ວ 

ຄດິປະດດິສັ້າງຂອງປະຊາຊ  ນ, ອອກແຮງທັ້ອນໂຮມກ  າລງັແຮງ

ອນັມະຫາສານຈາກປະຊາຊ  ນນ ັັ້ນ ແມນ່ເຄັດລບັອນັໜ ່ ງຊວ່ຍໃຫັ້

ພກັປະຊາຊ  ນປະຕວິດັລາວສາມາດຜາ່ນອປຸະສກັທກຸຢາ່ງ ແລະ 

ສາມາດຍາດໄດັ້ໄຊຊະນະອນັສະຫງາ່ງາມ.   

ປດັຈບຸນັ ພວກເຮ າກ  າລງັປະເຊນີໜັ້າກບັສະພາບການ  

ໃໝ,່ ພນັທະໃໝ,່ ຄວາມທັ້າທາຍກ ່ໃໝ,່ ເຊິ່ ງຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພວກ

ເຮ າຕັ້ອງໄດັ້ຄ  ັ້ນຄວັ້າຊອກຫາວທີິອນັໃໝ ່ ເພ ່ ອຮບັມ  ກບັບນັຫາ   

ໃໝ.່ ພວກເຮ າຈະເລ່ີມຈາກໃສກອ່ນ? ແນນ່ອນບ ່ ແມນ່ຕ  ກລ  ງມາ

ແຕຟ່ັ້າ ແລະ ກ ບ ່ ແມນ່ຈາກຄວາມໃຝຝ່ນັ, ແຕມ່າຈາກປະສ  ບ

ປະການຕ  ວຈງິທ່ີອດຸ  ມສ  ມບ ນ ໃນຂະບວນການປະຫວດັສາດແຫງ່

ການປະດດິສັ້າງຂອງມະຫາຊ  ນ. ແນນ່ອນ, ສາຍພ  ວພນັ
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ລະຫວາ່ງພະນກັ ງານນ  າພາ ແລະ ປະຊາຊ  ນໃນປດັຈບຸນັກບັ

ສະໄໝຕ ່ ສ ັ້ກ  ັ້ຊາດນ ັັ້ນ ແມນ່ສະແດງອອກແຕກຕາ່ງກນັ: ສະໄໝ

ສ  ງຄາມນ ັັ້ນ ພະນກັ ງານທກຸຂ ັັ້ນ ແລະ ປະຊາຊ  ນ ໄດັ້ພັ້ອມກນັ

ຕ ່ ສ ັ້, ຢ ຄ່ຽງບາ່ຄຽງໄຫ ກ່ນັ, ເປັນຫ  ຕາຍຮວ່ມກນັ, ກນິເຂ ັ້າໝ ັ້ ດຽວ

ກນັຈ  ນກາຍເປັນພະລງັແຮງອນັມະຫາສານສາມາດຜາບແພັ້ສດັຕ 

ຜ ັ້ຮ  ກຮານ ແລະ ລ ກ ແຫ ັ້ງຕນີມ  ຂອງພວກມນັ ແລະ ຍາດໄດັ້

ໄຊຊະນະຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ ເຜີຍ. ແນນ່ອນ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້ ພວກ

ເຮ າດ  າລ  ງຊວີດິໃນເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມແບບໃໝ່

ນ ັັ້ນກ ຄ : ສນັຕິພາບ ແລະ ການພດັທະນາ, ສະນ ັັ້ນ ຮ ບແບບ

ສາຍພ ວພນັລະຫວາ່ງພະນກັ ງານກບັປະຊາຊ  ນກ ສະແດງອອກ

ຕາມເງ ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ. ສ  າລບັ

ພະນກັງານນ  າພາແລັ້ວ ເຖງິຈະຢ ນຢ ໃ່ນສະໄໝໃດ ຫ   ສະພາບ

ການແບບໃດຕ ່ ຕາມ ຕັ້ອງມອີດຸ  ມການສງັຄ  ມນຍິ  ມ ແລະ ຈ  ງ່ຮກັ

ພກັດຕີ ່ ຊ  ັ້ນຊ ັັ້ນຂອງຕ  ນເອງ ຖັ້າບ ່ ດ ັງ່ນ ັັ້ນກ ຈະນ  າໄປສ ທ່ດັສະນະ

ຜິດພາດ ຖ ເບ າຕ ່ ພາລະບ  ດ ບາດຂອງປະຊາຊ  ນ, ຫ  ງຜິດຄດິວາ່

ອງີໃສແ່ຕ ່ “ນກັປນັຍາຊ  ນ”, “ນກັທລຸະກດິ” (ເຊິ່ ງແມນ່ກຸມ່ຄ  ນ

ຈ  ານວນໜັ້ອຍໜ ່ ງ) ກ ພຽງພ ແລັ້ວສ  າລບັການສັ້າງສາ ແລະ 

ພດັທະນາປະເທດຊາດ. ທດັ ສະນະຜິດພາດດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ຈະເຮັດ

ໃຫັ້ພະນກັງານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ພະນກັງານນ  າພາ ຄອ່ຍໆ
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ຫາ່ງເຫີນອອກຈາກປະຊາຊ  ນ  ທັັ້ງໆທ່ີໃນປດັຈບຸນັນີັ້ພ ັ້ນຖານ

ໂຄງລາ່ງ, ລ  ດລາງພາຫານະ ແລະ ການໂທລະຄ  ມສ ່ ສານໄດັ້ຮບັ

ການພດັທະນາໃຫັ້ທນັສະໄໝ ແລະ ວອ່ງໄວຂ ັ້ນກວາ່ແຕກ່ອ່ນ

ຫ າຍແລັ້ວ, ຫ    ອາດເປັນຄ ສພຸາສດິລາວເຮ າທ່ີວາ່: “ຫາກວາ່ໃຈ

ປະສ  ງແລັ້ວ ກາງດ  ງກ ວາ່ທ  ່ງ ແຕຖ່ ັ້າຫາກໃຈຂີັ້ຄັ້ານແລັ້ວກາງ

ບັ້ານກ ວາ່ໄກ”.      

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ ກ ຕັ້ອງແມນ່ປະຊາຊ  ນ

ເປັນຜ ັ້ປ  ກປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາ, ຖັ້າປະຊາຊ  ນບ ່ ໃຫັ້ການ

ຮວ່ມມ  ແລັ້ວ ກ ຈະບ ່ ສາມາດເຮັດສ  າເລັດໄດັ້. ພວກເຮ າຕັ້ອງທອ່ງ

ຂ ັ້ນໃຈບ  ດຮຽນທ່ີວາ່: “ນ  ັ້າສາມາດຜກັດນັໃຫັ້ເຮ ອເຄ ່ ອນໄປໄດັ້, 

ແຕນ່  ັ້າກ ສາມາດດ ງເຮ ອໃຫັ້ຂວັ້າມໄດັ້”. ສະນ ັັ້ນ, ຍາມໃດກ ຕາມ 

ຕັ້ອງໄດັ້ອງີໃສປ່ະຊາຊ  ນ, ເຮັດເພ ່ ອຜ  ນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊ  ນ, 

ແລະ ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນ ກ ດ ງດ ດເອ າກ  າລງັແຮງອນັມະຫາສານຈາກ

ປະຊາຊ  ນເພ ່ ອກັ້າວຂ ັ້ນ, ການຫ  ງລ ມບ  ດຮຽນດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ແມນ່ 

ຄວາມຜິດພາດທ່ີບ ່ ສາມາດຈະໃຫັ້ອະໄພໄດັ້. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງສະໜິດແໜັ້ນກບັປະຊາ 

ຊ  ນ, ຫງຽ່ງຫ ຟງັສຽງຂອງປະຊາຊ  ນ, ຊອກຮ ັ້ວາ່ປະຊາຊ  ນກ  າລງັ

ຄດິຫຍງັຢ ,່ ມຸງ່ໝາດປາຖະໜາໃນສິ່ ງໃດ, ພ ໃຈໃນສິ່ ງໃດ ແລະ 
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ບ ພ ໃຈໃນສິ່ ງໃດ. ບ ່ ແມນ່ວາ່ມແີຕຂ່ີ່ ລ  ດງາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢ ແ່ຕ່

ຫັ້ອງການຫ  ຫ າ, ແຕຕ່ັ້ອງໄດັ້ໄປຮອດໄປເຖງິບອ່ນທ່ີຍງັມຄີວາມ

ຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ຫ ັ້າຫ ງັ ເຊິ່ ງຄວາມບ ່ ພ ໃຈ ແລະ ຄວາມບ ່

ເຂ ັ້າໃຈຂອງປະຊາຊ  ນ ຍງັມຂີ ັ້ອນຂັ້າງຫ າຍ, ແລະ ຕັ້ອງແກັ້ໄຂ

ບນັຫາຕ  ວຈງິໃນເຂດນ ັັ້ນໃຫັ້ໄດັ້. ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາ

ກ ຕັ້ອງໄດັ້ເອ າໃຈໃສປ່ກຸລະດ  ມປະຊາຊ  ນ ໃຫັ້ມຄີວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນຕ ່

ການນ  າພາຂອງພກັ.   

ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ, ນອກຈາກເປັນຜ ັ້ຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ

ແລັ້ວ ພະນກັງານນ  າພາຍງັຕັ້ອງເປັນນກັຮຽນຂອງປະຊາຊ  ນອກີ

ດັ້ວຍ. ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮ  າ່ຮຽນນ  າປະຊາຊ  ນ ໝາຍຄວາມ

ວາ່ຕັ້ອງທັ້ອນໂຮມ, ສງັລວມເປັນບ  ດຮຽນຢາ່ງເປັນລະບ  ບຈະແຈ ັ້ງ  

ເນ ່ອງຈາກວາ່ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະສ  ບປະການຂອງປະຊາ 

ຊ  ນນ ັັ້ນ ຈະບ ່ ເປັນລະບ  ບ, ໃນນ ັັ້ນ ມທີງັອນັຈະແຈ ັ້ງທງັໝ  ດ, ມ ີ

ທງັອນັຈະແຈ ັ້ງບາງສວ່ນ ແລະ ແນນ່ອນ ກ ມທີງັອນັບ ່ ຈະແຈ ັ້ງ

ທງັໝ  ດເລີຍ. ສະນ ັັ້ນ, ການທັ້ອນໂຮມ ແລະ ສງັລວມໃນທ່ີນີັ້ 

ແມນ່ບນັດາ ຂ ັັ້ນຕອນຄ  ັ້ນຄວັ້າ, ໄຈ ັ້ແຍກ, ແລະ ສງັລວມຢາ່ງມ ີ

ຫ ກັການ ແລະ ຫ ກັວທິະຍາສາດຂອງພະນກັງານນ  າພາ ຈິ່ງຈະ

ສາມາດກ ັນ່ຕອງ ແລະ ສງັລວມໄດັ້ບນັດາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ

ປະສ  ບການອນັເໝາະສ  ມຈາກປະຊາຊ  ນ (ຕດັສິ່ ງທ່ີບ ່ ເໝາະສ  ມ
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ຕາ່ງໆອອກໄປ.), ໃນຂ ັັ້ນຕອນດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງ

ໄດັ້ຟງັທງັຄ  າຄດິເຫັນສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ທງັຄ  າຄິດເຫັນທ່ີຄດັ 

ຄັ້ານ ເພ ່ ອສາມາດເກບັກ  າໄດັ້ຄ  າຄດິເຫັນ ແລະ ປະສ  ບປະການ

ຢາ່ງຮອບດັ້ານ ແລະ ອດຸ  ມສ  ມ ບ ນຈາກປະຊາຊ  ນ ຈິ່ງຈະສາ 

ມາດກ  າໄດັ້ສະພາບຕ  ວຈງິຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ສາມາດກ  າໄດັ້ບນັ 

ຫາທ່ີແທັ້ຈງິນ ັັ້ນໄດັ້, ແລະ ກ ສາມາດໃຊັ້ເປັນບອ່ນອງີໃນການວາງ

ນະໂຍບາຍແບບມວີທິະຍາສາດ ແລະ ເພ ່ ອປະຊາຊ  ນ.  ຢາກ

ເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນກອ່ນອ ່ ນໝ  ດສາຍຕາ ແລະ ຫ  ວໃຈຂອງພະນກັ 

ງານນ  າພາກ ຕັ້ອງມປີະຊາຊ  ນຢ  ່ ແລະ ຖ ສ  າຄນັສດິຜ  ນປະ 

ໂຫຍດຕ  ວຈງິຂອງປະຊາຊ  ນ (ຂອງປະຊາຊ  ນແຕລ່ະຄ  ນ).     

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ເຂ ັ້າໃຈແຈ ັ້ງ ແລະ ຍາມໃດກ 

ຕັ້ອງອອກແຮງເຮັດຕາມຄ  າຂວນັໃຫຍ ່ແລະ ມກີຽດທ່ີວາ່: “ໂດຍ

ປະຊາຊ  ນ ແລະ ເພ ່ ອປະຊາຊ  ນ”. ແລະ ອີກເທ ່ ອໜ ່ ງ ເນ ັ້ອໃນ

ພ ັ້ນຖານຂອງຄ  າຂວນັດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ກ ແມນ່: ການນ  າເອ າຄ  າຄິດເຫັນ 

ແລະ ປະສ  ບການທ່ີສະຫ ຸບສງັລວມໄດັ້ຈາກປະຊາຊ  ນນ ັັ້ນໄປສັ້າງ

ເປັນນະໂຍບາຍເພ ່ ອປະຊາຊ  ນ, ແລະ ພັ້ອມດຽວກນັ ກ ຕັ້ອງສ ກ

ສາອ  ບຮ  ມເຂ າເຈ ັ້າໃຫັ້ເຂ ັ້າໃຈແນວທາງຂອງພກັ, ຊວ່ຍໃຫັ້ເຂ າ 

ເຈ ັ້າມຄີວາມຮບັຮ ັ້ທ່ີຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ເໝາະສ  ມກບັສດິຜ  ນປະ 

ໂຫຍດພ ັ້ນຖານຂອງເຂ າເຈ ັ້າເອງ, ແລັ້ວກ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ເຂ າເຈ ັ້າ
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ຫນັເອ າແນວຄິດຊີັ້ນ  າ, ແນວທາງ ແລະ ວທີິການຂອງພກັເຮ າ 

ເປັນທິດຊີັ້ນ  າໃນການເຄ ່ ອນໄຫວຕ  ວຈງິຂອງຕ  ນເອງ, ພັ້ອມດຽວ

ກນັນ ັັ້ນ ໂດຍຜາ່ນການປະຕບິດັຕ  ວຈງິ, ກ ຮຽກຮັ້ອງ ແລະ ປກຸ 

ລະດ  ມໃຫັ້ປະຊາຊ  ນ ເບິ່ ງວາ່ທິດຊີັ້ນ  າ, ແນວທາງ ຫ   ວທີິການ

ຕາ່ງເຫ  ່ ານ ັັ້ນ ຖ ກຕັ້ອງເໝາະສ  ມແລັ້ວ ຫ   ຍງັ, ສາມາດແກັ້ໄຂບນັ 

ຫາທ່ີປະຊາຊ  ນໃຫັ້ຄວາມສ  ນໃຈໄດັ້ບ ່ , ນ  າຜ  ນປະໂຫຍດຕ  ວຈງິມາ

ໃຫັ້ປະຊາຊ  ນບ ່  ແລະ ອ ່ ນໆ, ແລັ້ວກ ນ  າໄປປບັປງຸຄ ນອກີ ເພ ່ ອ

ໃຫັ້ຖ ກຕັ້ອງ ແລະ  ເໝາະສ  ມກວາ່ເກ ່ າ; ຖັ້າເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນກ 

ຈະເຮັດໃຫັ້ແນວທາງ ກາຍມາເປັນພະລງັແຮງອນັມະຫາສານໃນ

ການປ ກປກັຮກັສາ ແລະ ສັ້າງສາປະເທດຊາດຂອງພວກເຮ າ. 

ຖັ້າຫາກວາ່ພະນກັງານນ  າພາ ຫາກບ ່ ກ  າແໜັ້ນ ຫ   ບ ່ ຍ ດ

ໝ ັັ້ນໃນແນວທາງຂອງພກັກຽ່ວກບັມະຫາຊ  ນແລັ້ວ ກ ຈະນ  າໄປສ  ່

ປະກ  ດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕາ່ງໆ ໃນວຽກງານການນ  າພາຂອງເຂ າເຈ ັ້າ 

ເຊ່ັນ: ວຽກງານທ່ີຄວນເຮັດໃຫັ້ດ ີ ພດັເຮັດບ ່ ໄດັ້ດ,ີ ບນັຫາທ່ີຄວນ

ໄດັ້ຮບັການແກັ້ໄຂແຕດ່  ນແລັ້ວ ພດັຍງັບ ່ ໄດັ້ຮບັການແກັ້ໄຂ, ຂ ັ້

ຂດັແຍັ້ງນັ້ອຍໆ ພດັກາຍມາເປັນຂ ັ້ຂດັແຍັ້ງທ່ີບານປາຍ, ຜ  ນປະ 

ໂຫຍດຂອງປະຊາຊ  ນ ບ ່ ໄດັ້ຮບັການເອ າໃຈໃສເ່ທ ່ າທ່ີຄວນ, ແລະ 

ອ ່ ນໆ ເຊິ່ ງເປັນຜ  ນສະທັ້ອນດັ້ານລ  ບຕ ່ ການຈດັຕ ັັ້ງ.   
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ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ການຮບັຮ ັ້ພາລະບ  ດບາດຂອງມະຫາຊ  ນ ແມນ່ມ ີ

ຄວາມສ  າຄນັທ່ີສດຸ, ຄ ດ ັງ່ ທາ່ນ ເລນນິ ເຄຍີໄດັ້ສ ັ່ງສອນໄວັ້ຫ ັັ້ນ

ແລັ້ວວາ່: ສດຸທັ້າຍແລັ້ວ ພາລະກດິປະຕວິດັຈະໄດັ້ຮບັໄຊຊະນະ 

ຫ   ປະລາໄຊແມນ່ຂ ັ້ນຢ ບ່ອ່ນວາ່: ພວກເຮ າຈະສາມາດຂ  ນຂວາຍ 

ແລະ ດ ງດ ດ ມະຫາຊ  ນມາສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ເຂ ັ້າຮວ່ມໃນ

ວຽກງານການຈດັຕ ັັ້ງໄດັ້ ຫ   ບ ່ .  

ເວ ັ້າແບບລກັສະນະສະຫ ຸບລວມແລັ້ວ ກ ແມນ່ວາ່: ໃນພາ 

ລະກດິປະຕວິດັຂອງພວກເຮ າແລັ້ວ ຮາກເຫ ັ້ງາຂອງອ  ານາດແມນ່ 

ປະຊາຊ  ນ, ເຈ ັ້າຂອງອ  ານາດກ ແມນ່ປະຊາຊ  ນ, ສະນ ັັ້ນ ການກ  າ

ອ  ານາດກ ແມນ່ເພ ່ ອປະຊາຊ  ນ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ເຮັດວຽກເພ ່ ອປະຊາຊ  ນ 

ກ ຈະໄດັ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກປະຊາຊ  ນ; ເຮັດວຽກແຕເ່ພ ່ ອ

ຕ  ນເອງ ກ ຈະໄດັ້ຮບັຄວາມໂດດດຽ່ວຈາກປະຊາຊ  ນ. ຖັ້າປະຊ  ນ

ຊ  ນສະໜບັສະໜ ນແລັ້ວ ອອ່ນແອກ ຈະກາຍເປັນເຂັັ້ມ ແຂງ, ຖັ້າ

ປະຊາຊ  ນຫາ່ງເຫີນແລັ້ວ ເຖງິຈະເຂັັ້ມແຂັ້ງກ ຈະປະລາໄຊ, ແລະ 

ແນນ່ອນ ຂ ັ້ສະຫ ຸບອນັສ ັັ້ນໆນີັ້ ໄດັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນມາແລັ້ວ ຈາກ

ພ ດຕິກ  າຕ  ວຈງິຍ ດເຍ ັ້ອຍາວນານຂອງຂະບວນການປະຕວິດັ. 

ແນວໃດຕ ່ ຕາມ, ພະນກັງານນ  າພາແມນ່ມພີາລະບ  ດບາດ

ຕ  ັ້ນຕ ຕ ່ ວຽກງານມະຫາຊ  ນ. ສະນ ັັ້ນ, ຍາມໃດກ ຕາມ ພະນກັງານ
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ນ  າພາ ຕັ້ອງມອີດຸ  ມການຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນ, ຖ ເອ າຜ  ນປະໂຫຍດ

ຂອງປະຊາຊ  ນສ  າຄນັທ່ີສດຸ, ນ  າເອ າຜ  ນປະໂຫຍດສ ງສດຸມາສ ປ່ະ 

ຊາຊ  ນ. ມແີຕເ່ຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ ຈິ່ງຈະສາມາດຍາດໄດັ້ຄວາມສະ

ໜບັສະໜ ນຈາກມະຫາຊ  ນ, ຈິ່ງຈະສາມາດຂດຸຄ  ັ້ນໄດັ້ກ  າລງັແຮງ

ອນັມະຫາສານຂອງມະຫາຊ  ນ ໃນພາລະກດິບ ລະນະລະບອບປະ 

ຊາທິປະໄຕປະຊາຊ  ນ.   

2) ປະສານສ  ມທ  ບຮອບດັ້ານ     

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມຫີ  ວໃຈທ່ີປ່ຽມລ  ັ້ນໄປດັ້ວຍຄວາມເອ ັ້ອ 

ເຟ ັ້ອເພ ່ ອແຜ ່ແລະ ຖະໜອມຖອ່ມຕ  ວ, ແລະ ຕັ້ອງຮ ັ້ຄວບຄມຸອາ 

ລ  ມ ຫ   ອາການໃຫັ້ໄດັ້ດ.ີ ຄ ດ ັງ່ທາ່ນ ເຈເກວາຣາ ເຄີຍໄດັ້ກາ່ວ

ໄວັ້ວາ່: “ນກັປະຕວິດັແມນ່ຜ ັ້ທ່ີຫ  ວໃຈດ ດດ ່ ມໃນຄວາມຮກັ ຄ : ຮກັ

ພາລະກດິປະຕວິດັຢາ່ງດ ດດ ່ ມ, ຮກັປະເທດຢາ່ງດ ດດ ່ ມ...” 

ໂດຍພ ັ້ນຖານແລັ້ວ, ຈດິໃຈກວັ້າງຂວາງຂອງພະນກັງານນ  າ 

ພາ ແມນ່ສະແດງບາງດັ້ານດ ັງ່ນີັ້: ບ ່ ພຽງແຕຮ່ ັ້ສາມກັຄນີ  າແຕຄ່  ນ

ທ່ີມທີດັສະນະຄ ກບັຕ  ນເອງ ແຕຍ່ງັຮ ັ້ວທີິສາມກັຄກີບັຜ ັ້ທ່ີມທີດັສະ 

ນະແຕກຕາ່ງຈາກຕ  ນເອງອີກດັ້ວຍ, ເປັນຕ  ັ້ນແມນ່ຜ ັ້ທ່ີມຄີວາມ

ເຫັນຄດັຄັ້ານຕ  ນເອງ. ຕັ້ອງທ ນໄດັ້ກບັສິ່ ງ ຫ   ການກະທ  າທ່ີຂນີຫ 

ຂນີຕາຕ  ນເອງ, ຕ ່ ການບ ່ ຮ ັ້ເທ ່ າເຖງິການ, ຕ ່ ການເຂ ັ້າໃຈຜິດ, 



25 
 

ແລະ ຫ ີກລຽ່ງອະຄະຕ ິ ແລະ ເດັດຂາດບ ່ ຄດິຫາວທີິແກັ້ແຄັ້ນ, 

ແກັ້ເຜັດຕາ່ງໆ. ຍາມໃດກ ຕັ້ອງຖ ເອ າວຽກງານເປັນໃຈກາງ, ຕັ້ອງ

ຮ ັ້ເຄ າລ  ບຄ  ນເກັ່ງກວາ່ຕ  ນເອງ ແລະ ກັ້ານ  າໃຊັ້ພວກເຂ າ. ຮກັ 

ແພງອັ້າຍນັ້ອງຢາ່ງຈງິໃຈ, ເຂ ັ້າໃຈຈດຸອອ່ນ ແລະ ຊ  ມເຊຍີຈດຸ

ແຂງຂອງເຂ າເຈ ັ້າ.  

ທດັຊະນະມະຫາຊ  ນທ່ີກວັ້າງຂວາງ ຂອງພະນກັງານນ  າພາ 

ແມນ່ມຄີວາມສ  າຄນັເປັນພິເສດ. ເພາະຢ ໃ່ນຖນັແຖວພະນກັງານ, 

ມທີງັຜ ັ້ທ່ີຂາດຄວາມເຂ ັ້າໃຈໃນໜັ້າທ່ີວຽກງານ ເຊິ່ ງນ  າໄປສ ກ່ານ

ຮບັຮ ັ້ຜິດພາດ, ມທີງັຄ  ນມຄີວາມເຫັນແຕກຕາ່ງກນັ ຫ   ແມ ັ້ກະທັ່ງ

ຂດັກນັໃນບນັຫາດຽວກນັ, ແລະ ອ ່ ນໆ, ເຊິ່ ງເປັນເລ ່ ອງທ  າມະ

ດາ. ແຕສ່ິ່ ງທ່ີສ  າຄນັນ ັັ້ນ ແມນ່ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ສ  ່ງເສມີ

ຄວາມສາມກັຄີກບັໝ  ດທກຸຄ  ນດັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ແລະ ມທີາ່ທີ

ເປັນເຈ ັ້າການ, ພະຍາຍາມສດຸຄວາມສາມາດ ເພ ່ ອຊອກຫາຈດຸ 

ລວມທ່ີທກຸຄ  ນສາມາດຮບັໄດັ້, ຫ ຸດຜອ່ນຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລ  ງ, 

ແລັ້ວກ ນ  າໄປສ ຄ່ວາມຮບັຮ ັ້ ຫ   ຄວາມເຫັນທ່ີເປັນເອກະພາບ 

ລວມ. 

ແຕຖ່ ັ້າຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ, ພະນກັງານຕັ້ອງໄດັ້ຖ ສ  າຄນັ

ສອງປດັໄຈດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີັ້: 1) ຕັ້ອງຮ ັ້ວທີິ ແລະ ອ  ດທ ນໃນການຟງັ
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ຄ  າເຫັນຂອງຜ ັ້ອ ່ ນ. ສພຸາສດິລາວເຮ າກ ຍງັເວ ັ້າວາ່: “ງ  ວສີ່ ຕນີກ 

ຍງັຮ ັ້ພະລາດ, ນກັປາດກ ຍງັຮ ັ້ຫ  ງລ ມ”. ຍັ້ອນຜ  ນກະທ ບຈາກ

ຫ າຍປດັໄຈຄ : ຄວາມສາມາດໃນການຮບັຮ ັ້, ປະສ  ບການ...ຍງັຈ  າ 

ກດັເຊິ່ ງເປັນການຍາກທ່ີຈະຫ ີກເວັັ້ນໄດັ້ຄວາມຜິດພາດ. ແຕແ່ນວ 

ໃດກ ຕາມ ເພ ່ ອເຮັດໃຫັ້ມຄີວາມຜິດພາດໜັ້ອຍທ່ີສດຸ ແລະ ເພ່ີມ

ຄວາມຮອບຄອບໃຫັ້ຫ າຍທ່ີສດຸນ ັັ້ນ, ພວກເຮ າຈ  າເປັນຕັ້ອງໄດັ້ຟງັ

ຄ  າຄິດຄ  າເຫັນຂອງຜ ັ້ອ ່ ນ, ແລັ້ວກ ສງັລວມ ແລະ ໄຈ ັ້ແຍກຄ ນ

ເພ ່ ອກ  ານ  ດໄດັ້ທິດທາງ ຫ   ວທີິທ່ີສ  ມບ ນແບບທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງຈະນ  າໄປ

ສ ໝ່າກຜ  ນທ່ີດທ່ີີສດຸ. ກ  ງກນັຂັ້າມ, ຖັ້າມກັປະຕເິສດຄ  າຄິດເຫັນ

ຂອງຜ ັ້ອ ່ ນ, ຖ ຕ  ນເອງວາ່ສດຸຍອດແລັ້ວ, ກ ຈະບ ່ ພຽງແຕເ່ຮັດໃຫັ້

ວຽກງານພ  ບກບັຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ຂາດປະສິດທິຜ  ນເທ ່ ານ ັັ້ນ 

ແຕຍ່ງັເຮັດໃຫັ້ມຜີ  ນສະທັ້ອນທາງລ  ບ ຕ ່ ສາຍພ  ວພນັກບັບນັດາ

ເພ ່ ອນຮວ່ມງານ ອກີດັ້ວຍ. 2) ຕັ້ອງກັ້າເວ ັ້າກ  ງໄປກ  ງມາ ແລະ 

ເວ ັ້າດັ້ວຍຈງິໃຈແທັໆ້ , ບ ່ ແມນ່ເປັນແບບຄ  ນເຮ າມກັເວ ັ້າວາ່:“ປາກ 

ຫວານກ  ັ້ນປັ້ຽວ”. ຕັ້ອງຕ  າໜິຕຊິ  ມຜ ັ້ອ ່ ນດັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ ແລະ 

ຫວງັດແີທັໆ້  ໂດຍເອ າພາລະກດິລວມເປັນຈດຸເລ່ີມ, ເປັນບອ່ນອງີ 

ຂອງທກຸໆ ການກະທ  າ. ຫ ີກເວັັ້ນ: ຕ ່ໜັ້າພດັມດິ ລບັຫ ງັພດັເວ ັ້າ 

ເພາະມນັຈະທ  າລາຍຄວາມສາມກັຄ.ີ 
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ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮ ັ້ປະສານສ  ມທ ບຢາ່ງ 

ຮອບດັ້ານ. ຄວາມສາມາດໃນການປະສານສ  ມທ ບ ແລະ ຕດິຕ ່

ພ  ວພນັຂອງພະນກັງານນ  າພາກ ແມນ່ປດັໄຈສ  າຄນັໜ ່ ງທ່ີຈະຊວ່ຍ

ໃຫັ້ເຂ າເຈ ັ້າສາມາດເຮັດສ  າເລັດພາລະກດິລວມ. ເນ ່ອງຈາກວາ່: 

ຢ ພ່າຍໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕ  ນເອງນ ັັ້ນ, ບນັດາຂ ັ້

ຂດັແຍັ້ງຕາ່ງໆ ຫ   ບນັຫາຕາ່ງໆຍອ່ມເກດີຂ ັ້ນໄດັ້ທກຸເມ  ່ອ ເຊິ່ ງ

ອາດມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ວຽກງານລວມ, ສະນ ັັ້ນ ສລິະປະໃນການປະ 

ສານ, ຮວ່ມມ  , ໄກເ່ກຍ່...ຂອງພະນກັງານນ  າພາຈິ່ງມຄີວາມສ  າ 

ຄນັຢາ່ງຍິ່ ງໃນການແກັ້ໄຂບນັຫາເຫ  ່ ານ ັັ້ນ. ແນນ່ອນ, ຖັ້າພະ  

ນກັງານນ  າພາ ຫາກມສີລິະປະໃນການປະສານສ  ມທ ບທ່ີດ ີ ກ ຈະ

ເຮັດໃຫັ້ຖນັແຖວພະນກັງານມຄີວາມສາມກັຄກີນັດ,ີ ເຮັດໃຫັ້ບນັ 

ຍາກາດໃນການເຮັດວຽກກ ຟ ດຟ ັ້ນມວ່ນຊ ່ ນ. ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວ

ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມທີາ່ທີຖ ກຕັ້ອງຕ ່ ບນັຫາທ່ີເກດີຂ ັ້ນ

ນ ັັ້ນກ ຄ : ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮກັສາໄດັ້ທາ່ທີທຸນ່ທຽ່ງ, ບ ່ ສະ

ຖ  ກສະທັ້ານ, ບ ່ ສະແດງອາການຫງດຸຫງດິ, ເຊິ່ ງຍາມໃດກ ່ຮກັສາ

ໄດັ້ຄວາມສ ງສ  ່ງຂອງການເປັນຜ ັ້ນ  າ.  

ໃນປດັຈບຸນັນີັ້, ສງັຄ  ມກ ເກດີມຫີ າຍຂ ັ້ຂດັແຍັ້ງເຊິ່ ງເກດີມາ

ຈາກການຂດັກນັທາງດັ້ານຜ  ນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດັ້ມຜີ  ນກະທ ບຕ ່

ຄວາມສະຫງ  ບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍຂອງສງັຄ  ມ. 
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ພະນກັງານນ  າພາ ແມນ່ຜ ັ້ທ່ີໜັ້າທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານການຈດັ 

ຕ ັັ້ງ ແລະ ກວດກາຂອງພກັ, ກ  າສດິໃນການຕດັສິນ ຫ   ວາງນະ 

ໂຍບາຍຢ ໃ່ນມ  , ແລະ ແບກຫາບວຽກງານນ  າພາທ່ີສ  າຄນັ; ສະ 

ນ ັັ້ນ, ລະດບັ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານນ  າພາໃນ

ການປະສານສ  ມທ ບ ແລະ ແກັ້ໄຂບນັດາຂ ັ້ຂດັແຍັ້ງທາງດັ້ານຜ  ນ

ປະໂຫຍດຈະປະກອບສວ່ນເຂ ັ້າໃນການຄ  ັ້າປະກນັການຂະຫຍາຍ 

ຕ  ວເສດຖະກດິ, ຮກັສາຄວາມສະຫງ  ບສກຸໃນສງັຄ  ມ ແລະ ຮກັ 

ສາໝາກຜ ນຂອງການປະຕິວດັ.  

ສະນ ັັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການປະສານສ  ມທ ບ ຈິ່ງແມນ່ໜ ່ ງ

ໃນສລິະປະການນ  າພາຂອງຜ ັ້ນ  າຢາ່ງແທັ້ຈງິ. ຜ  ນດຂີອງການປະ 

ສານສ  ມທ ບມນັມຜີ  ນດຕີ ່ ວຽກງານຂອງຕ  ນເອງດ ັງ່ນີັ້: ປະສານສ  ມ 

ທ ບກບັຂ ັັ້ນເທິງ ແມນ່ຈະໄດັ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນໃນວຽກງານ

ປ ກກະຕ,ິ ແລະ ໃນເວລາພ  ບກບັຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ກ ຈະໄດັ້ຮບັ

ການຊວ່ຍເຫ  ອ, ຄນຸຄາ່ຂອງຂອງຕ  ນເອງກ ຈະໄດັ້ຮບັການຢ ນຢນັ, 

ມແີຕຍ່າມໃດທ່ີ ພະນກັງານມຄີວາມສາມກັຄ,ີ ສະໜບັສະໜ ນ 

ແລະ ຮວ່ມມ  ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັເທ ່ ານ ັັ້ນຈິ່ງຈະສາມາດປະຕບິດັ

ວຽກງານຢາ່ງມປີະສດິທິຜ  ນໄດັ້. ການປະສານສ  ມທ ບກບັບນັດາ

ເພ ່ ອນຮວ່ມງານດັ້ວຍກນັ ກ ຈະໄດັ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ

ການຮວ່ມມ  ຈາກເຂ າເຈ ັ້າ ເຊິ່ ງເປັນຜ  ນດຕີ ່ ການປະຕບິດັໜັ້າວຽກ
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ງານ. ປະສານສ  ມທ ບກບັຂ ັັ້ນລຸມ່ ກ ່ຈະຊວ່ຍກະຕຸັ້ນ ແລະ ເພ່ີມ

ທະວຄີວາມຫັ້າວຫນັ, ຄວາມເປັນເຈ ັ້າການ, ແລະ ຫ  ວຄດິປະດດິ

ສັ້າງຂອງຂ ັັ້ນລຸມ່. ສະຫ ຸບແລັ້ວ, ການປະສານສ  ມທ ບທ່ີດແີມນ່ຈະ

ເປັນການເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານ, 

ແລະ ເປັນການເພ່ີມທະວຄີວາມສາມກັຄເີປັນປ ກແຜນ່ເຊິ່ ງເຮັດໃຫັ້

ລະບ  ບການຈດັຕ ັັ້ງໄດັ້ຮບັໝາກຜ  ນສງຸສດຸ. 

ແນວໃດກ ຕາມ, ຕັ້ອງເຂ ັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການປະສານ

ສ  ມທ ບທ່ີກາ່ວຢ ເ່ທິງນີັ້ໃຫັ້ຖ ກຕັ້ອງ. ຫ ກັໆແລັ້ວມນັບ ່ ແມນ່ການປະ 

ຈ  ບປະແຈງ, ແລະ ກ ບ ່ ແມນ່ການລ ບແຄງ່ເລຍຂາ, ບ ່ ແມນ່ການຕິ

ພຸັ້ນຍ  ກພີັ້ ຄ ຫ າຍຄ  ນມກັເວ ັ້າວາ່: “ຊອຍຫອມໃສແ່ຕປ່າກໂຕເອງ”, 

ແລະ ກ ບ ່ ແມນ່ເຮັດດແີຕກ່ບັຄ  ນທ່ີຕ  ນເອງມກັ. ການກະທ  າແບບນີັ້ 

ບ ່ ແມນ່ການປະສານສ  ມທ ບແຕຢ່າ່ງໃດ ແຕເ່ປັນການກດີກ ັັ້ນການ

ປະສານສ  ມທ ບ ແລະ ການຮວ່ມມ   ເຊິ່ ງນ  າໄປສ ກ່ານແບງ່ແຍກ

ຄວາມສາມກັຄເີທ ່ ອລະໜັ້ອຍ.  

ຢາກປະສານສ  ບທ ບໄດັ້ຮອບດັ້ານນ ັັ້ນ ຕັ້ອງສາມກັຄີ ແລະ

ປະສານສ  ມທ ບກ ຍງັແມນ່ ການເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມກັຄໃີຫັ້ 

ແໜັ້ນກວາ່ຕ ່ ມອີກ. ຖັ້າບ ່ ສາມກັຄກີນັແລັ້ວຈະປະສານສ  ມທ ບກນັ

ໄດັ້ແນວໃດ, ແຕກ່ານປະສານສ  ບທ ບຮອບດັ້ານ ກ ແມນ່ສະແດງ
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ເຖງິຄວາມສາມກັຄຮີອບດັ້ານຫ ັັ້ນແລັ້ວ. ແມນ່ໃຜກ ່ຄ  ງຮ ັ້ວາ່ຄວາມ

ສາມກັຄແີມນ່ກ  າລງັແຮງ ຂອງພາລະກດິປະຕວິດັຂອງພວກເຮ າ, 

ສະນ ັັ້ນ ກອ່ນອ ່ ນໝ  ດ ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເຮັດວຽກງານການ

ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມກັຄໃີຫັ້ໄດັ້ດ,ີ ຕັ້ອງຮດັແໜັ້ນຄວາມສາ 

ມກັຄໃີນບອ່ນຕ  ນເອງຮບັຜິດຊອບ, ຄວາມສາມກັຄແີມນ່ຊວີດິ

ຂອງວຽກງານນ  າພາ, ແມນ່ໝາກຫ ວໃຈຂອງການຈດັຕັ້ງັ, ແລະ 

ກ ແມນ່ບນັຫາການເມ  ອງອນັໜ ່ ງທ່ີສ  າຄນັທ່ີສດຸ. ຕ  ວຈງິໄດັ້ຢ ັັ້ງຢ ນ

ແລັ້ວວາ່: ມແີຕຍ່າມໃດທ່ີຄະນະນ  າພາໄດັ້ມຄີວາມສາມກັຄເີປັນ

ຈດິໜ ່ ງໃຈດຽວກນັເທ ່ ານ ັັ້ນ, ຈິ່ງຈະເກດີມກີ  າລງັແຮງໃນການປະ 

ສານສ  ມທ ບຮອບດັ້ານ, ມກີ  າລງັແຮງໃນການຕ ່ ສ ັ້, ອັ້າຍນັ້ອງ ຫ  

ຂ ັ ັ້ນລຸມ່ຈິ່ງມຄີວາມອຸນ່ອຽນໃຈ ແລະ ທງັໝ  ດກ ຈະກາຍເປັນພະ 

ລງັແຮງອນັມະຫາສານ ບ ່ ວາ່ຈະເປັນທາງດັ້ານກ  າລງັ ແລະ ພ ມ

ປນັຍາ, ແລັ້ວຈິ່ງຈະສາມາດສັ້າງຜ  ນງານ, ຜ  ນສ  າເລັດເພາະສາ 

ມາດຜາ່ນຜາ່ທກຸອປຸະສກັ ຫ   ພາຍລຸ  ມແດງໄດັ້ຢາ່ງສະຫງາ່ຜາ່ 

ເຜີຍ.  

ແນວໃດກ ່ຕາມ, ຢາກຮດັແໜັ້ນ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມ

ສາມກັຄໃີຫັ້ໄດັ້ດນີ ັ ັ້ນ, ສິ່ ງທ່ີສ  າຄນັທ່ີສດຸນ ັັ້ນກ ແມນ່: ເຮັດວຽກ

ຕັ້ອງປະຕບິດັຕາມລະບຽບ, ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຢາ່ງເຂັັ້ມງວດ 

(ເພ ່ ອບ ່ ໃຫັ້ມບີນັຫາເລ ່ ອງສອງມາດຕະຖານ), ແລະ ພັ້ອມດຽວ
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ກນັນ ັັ້ນກ ຕັ້ອງຢ ດໝັັ້ນໃນອດຸ  ມການລວມຢາ່ງໜກັແໜັ້ນ ໂດຍໄປ

ພັ້ອມກບັການສ  ່ງເສມີຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນການຈດັຕ ັັ້ງ 

ຢາ່ງແທັ້ຈງິ. ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເຂ ັ້າໃຈແຈ ັ້ງ 

ເຖງິຄວາມໝາຍທ່ີແທັ້ຈງິຂອງຄວາມສາມກັຄີ ນ ັັ້ນກ ຄ : ສາມກັຄ ີ

ຕັ້ອງຈງິໃຈຕ  າໜິກ ສັ້າງເຊິ່ ງກນັແລະກນັ ແລະ ຕ  າໜິກ ສັ້າງເຊິ່ ງ

ກນັ ແລະ ກນັ ກ ເພ ່ ອແນໃສຮ່ດັແໜັ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ

ຄວາມສາມກັຄ ີ ເພ ່ ອພັ້ອມກນັກັ້າວໜັ້າ, ຮກັແພງ ແລະ ນບັຖ 

ເຊິ່ ງກນັແລະກນັດັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ຮບັຟງັຄວາມຄດິເຫັນເຊິ່ ງກນັ

ແລະກນັ, ເພ່ີມທະວກີານພ  ວພນັ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນ

ນ  າກນັ ຫ ີກເວັັ້ນທ່ີສດຸແນວຄດິບກຸຄ  ນ, ແນວຄດິອາຍາສດິ, ຖັ້າ

ແມນ່ມະຕິຕ  ກລ  ງຂອງໝ ຄ່ະນະແລັ້ວ ທກຸຄ  ນກ ຕັ້ອງໄດັ້ປະຕິບດັ.  

ບ  ດຮຽນຕ  ວຈງິໄດັ້ຢ ັັ້ງຢ ນໃຫັ້ ພວກເຮ າເຫັນວາ່: ໃນໄລຍະ   

ກ ່ສັ້າງລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມ, ອນັສ  າຄນັທ່ີສດຸ ແມນ່ການປ ກຝງັ

ຄວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນໄວັ້ໃນມວນມະຫາຊ  ນ, ເຮັດໃຫັ້ມະຫາຊ  ນມຄີວາມ 

ເຫ  ັ້ອມໃສ ແລະ ເຊ ່ ອໝ ັັ້ນຕ ່ ອ  ານາດການປ ກຄອງ, ແຕຄ່ວາມ

ເຊ ່ ອໝ ັັ້ນນ ັັ້ນແມນ່ມາຈາກໃສ?. ແນນ່ອນ, ມນັບ ່ ໄດັ້ມາຍັ້ອນການ

ບງັຄບັນາບຂ  ່ ແລະ ກ ບ ່ ໄດັ້ມາຍັ້ອນຄວາມຂີັ້ຕ  ວະຫ ອກລວງ. 

ເມ  ່ອຄດິ ແລະ ຄ  ັ້ນຄວັ້າໃຫັ້ສດຸແລັ້ວ, ຄວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ 

ແມນ່ມາຈາກແບບຢາ່ງອນັດງີາມຢາ່ງແທັ້ຈງິ ທ່ີສາມາດເຮັດໃຫັ້
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ມະຫາຊ  ນໄດັ້ເຫັນແລະປະທບັໃຈ ແລັ້ວນ  າໄປສ ຄ່ວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນ. 

ແຕວ່າ່ “ແບບຢາ່ງດງີາມແທັ້ຈງິ” ນ ັັ້ນແມນ່ຫຍງັ? ຕ ່ ບນັຫານີັ້ ບ ່

ແມນ່ວາ່ທກຸຄ  ນຈະເຂ ັ້າໃຈໄດັ້ຢາ່ງຈະແຈ ັ້ງ: ມຄີ  ນຄດິວາ່ ຕ ກໃຫຍ່

ອາຄານງາມ, ລ  ດຮບັໃຊັ້ຫ  ຫ າ ແມນ່ແບບຢາ່ງອນັດຂີອງອ  າ 

ນາດການຈດັຕ ັັ້ງ, ຄດິວາ່ສິ່ ງນ ັັ້ນສາມາດເສມີບາລະມໃີຫັ້ແກອ່  າ 

ນາດການຈດັຕ ັັ້ງ, ແລະ ມຄີ  ນຍງັຄິດວາ່ ການສະແດງຄວາມ

ຮ ັງ່ມ,ີ ການສະແດງອ  ານາດແມນ່ແບບຢາ່ງຂອງອ  ານາດການຈດັ 

ຕ ັັ້ງ. ຄວາມຈງິແລັ້ວ, ອນັນ ັັ້ນລັ້ວນແຕແ່ມນ່ທດັສະນະທ່ີຜິດພາດ, 

ໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊ  ນ ອນັນ ັັ້ນເດັດຂາດບ ່ ແມນ່ແບບຢາ່ງອນັ

ດງີາມຂອງອ  ານາດການຈດັຕ ັັ້ງ. 

ຕ  ວຈງິໄດັ້ສະແດງໃຫັ້ເຫັນແລັ້ວວາ່: ຢ ຫ່ າຍປະເທດ, ມຕີ ກ

ໃຫຍສ່ ງ ແລະ ງາມເປັນສະຖານທ່ີທ  າງານຂອງອ  ານາດການ

ປ ກຄອງ ແຕຄ່ວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນ ແລະ ຄວາມປະທບັໃຈຂອງປະຊາ 

ຊ  ນຕ ່ ອ  ານາດການປ ກຄອງຢ ບ່ອ່ນເຫ  ່ ານ ັັ້ນພດັຕ  ກຕ  າ່. ຕ ກໃຫຍ່

ງາມ, ລ  ດຮບັໃຊັ້ຫ  ຫ າແມນ່ສິ່ ງທ່ີໃຜກ ຢາກໃຫັ້ມ,ີ ແຕພ່ະນກັງານ

ນ  າພາຢາ່ໄປຖ ເອ າສິ່ ງເຫ  ່ ານ ັັ້ນ ເປັນແບບຢາ່ງຂອງອ  ານາດເພ ່ ອ

ດ ງດ ດຄວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນຈາກປະຊາຊ  ນ. ຢາ່ໄປຫ ບັຫ ຫ ບັຕາສັ້າງຕ ກ

ໃຫຍງ່າມ ແລະ ຊ ັ້ລ  ດລາງພະຫະນະຫ  ຫ າເກນີຄວາມຈ  າເປັນ.  
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ຖັ້າອງີຕາມລດັທິມາກ - ເລນນິແລັ້ວ, ແບບຢາ່ງອນັດງີາມ

ຂອງອ  ານາດການປ ກຄອງ ກ ແມນ່ການດ  າລ  ງຊວີິດປະຈ  າວນັ

ຂອງປະຊາຊ  ນນ ັັ້ນເອງ. ເພາະການດ  າລ  ງຊວີດິໃນແຕລ່ະວນັຂອງ 

ປະຊາຊ  ນ ແມນ່ໄມ ັ້ຫ າວດັແທກຢາ່ງແມນ່ຢ າເຖງິຄວາມເອ າໃຈໃສ່

ຂອງອ  ານາດການປ ກຄອງ ຕ ່ ການດ  າລ  ງຊວີດິຂອງປະຊາຊ  ນ. 

ສາມາດເວ ັ້າໄດັ້ວາ່: ປະຊາຊ  ນມກີານດ  າລ  ງຊວີດິແບບໃດ ກ ສະ 

ແດງເຖງິແບບຢາ່ງຂອງອ  ານາດການປ ກຄອງເປັນແບບນ ັັ້ນ. 

II. ສລິະປະໃນການນ  າພາ 

1. ສລິະປະໃນການວາງຍດຸທະສາດ 

1) ມອງກວັ້າງເບິ່ ງໄກ     

ຖັ້າການຈດັຕ ັັ້ງຫາກມຊີວີດິ, ຍດຸທະສາດກ ແມນ່ຫ  ວໃຈ

ຂອງການຈດັຕ ັັ້ງດ ັງ່ກາ່ວ. ຄ ພວກເຮ າຮ ັ້ແລັ້ວວາ່: ການຈດັຕ ັັ້ງ

ແມນ່ການທັ້ອນໂຮມເອ າຫ າຍຄ  ນ ເພ ່ ອເຮັດວຽກຮວ່ມກນັຕາມຈດຸ 

ປະສ  ງລວມດຽວກນັ ໂດຍມກີານແບງ່ງານກນັຢາ່ງຈະແຈ ັ້ງ. ສະ 

ນ ັັ້ນ, ຖັ້າບ ່ ມແີຜນການດ  າເນນີງານລວມຂອງການຈດັຕ ັັ້ງດ ັງ່ກາ່ວ

ແລັ້ວກ ບ ່ ອາດຈະເວ ັ້າເຖງິການຄ  ງຕ  ວຂອງການຈດັຕ ັັ້ງດ ັງ່ກາ່ວໄດັ້. 

ສະນ ັັ້ນ, ຍດຸທະສາດຈິ່ງແມນ່ປດັໄຈສ  າຄນັພ ັ້ນຖານຕ ່ ໄຊຊະນະ 

ຫ   ຄວາມປະລາໄຊຂອງການຈດັຕ ັັ້ງ, ແລະ ຕັ້ອງນອນຢ ໃ່ນ
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ເງ  ່ອນໄຂທ່ີວາ່: ພະນກັງານນ  າພາຂອງການຈດັຕ ັັ້ງດ ັງ່ກາ່ວ ຮບັຮ ັ້

ໄດັ້ເຖງິຄວາມສ  າຄນັດ ັງ່ກາ່ວໄດັ້ຢາ່ງຄ  ບຖັ້ວນ ແລະ ດັ້ວຍຫ  ວໃຈ

ທ່ີເຕັມໄປດັ້ວຍອດຸ  ມການອນັໜກັແໜັ້ນເທ ່ ານ ັັ້ນ. ໝາຍຄວາມວາ່

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງກ  າໄດັ້ລກັສະນະລວມ ແລະ ພ ັ້ນຖານ

ຂອງບນັຫາ, ເພາະມນັມຄີວາມສ  າຄນັຕ ່ ວທີິການເຮັດວຽກ ຕ  ວຈງິ

ຂອງເຂ າເຈ ັ້າ. ແນນ່ອນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງກ ໄດັ້ເຮັດວຽກ 

ແຕມ່ນັມຄີວາມາສ  າຄນັທ່ີສດຸ ທ່ີພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເຮັດວຽກທ່ີ

ຄວນເຮັດ, ນ ັັ້ນກ ແມນ່ວຽກທ່ີສ  າຄນັພ ັ້ນຖານກວາ່ໝ  ່ ແຕບ່ ່ ແມນ່

ວາ່ຍາມໃດກ ່ມ  ວເມ ານ  າວຽກມະຍິກມະຍອ່ຍ, ຕ  ວຢາ່ງ: ເມ  ່  ອອັ້າຍ

ນັ້ອງໄດັ້ຂຽນບ  ດສະຫ ຸບວຽກງານໃດໜ ່ ງແລັ້ວ ຂ ຄ  າຊີັ້ນ  າຈາກຫ  ວ

ໜັ້າຂອງຕ  ນເອງ, ແຕໃ່ນຖານະທ່ີເປັນພະນກັງານນ  າພາເຊິ່ ງແທນ

ທ່ີຈະກວດກາເບິ່ ງຈດຸທ່ີເປັນພ ັ້ນຖານ (ເນ ັ້ອໃນ) ຂອງບ  ດລາຍ

ງານດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນວາ່ ຖ ກຕັ້ອງແລັ້ວ ຫ   ບ ່? ແຕຊ່  ັ້າພດັໄປວ  ນຢ ແ່ຕ່

ນ  າການດດັແປງ ຄວາມເວ ັ້າໃຫັ້ມວ່ນກວາ່ເກ ່ າ (ເຊິ່ ງວຽກດ ັງ່ກາ່ວ

ນ ັັ້ນແມນ່ໜັ້າທ່ີຂອງພະນກັງານວຊິາການທ່ີເຮັດບ  ດສະຫ ຸບດ ັງ່ກາ່ວ

ນ ັັ້ນ) ເຊີ່ ງນ  າໄປສ ກ່ານຕດັອອກ ຫ   ຕ ່ ມໃສແ່ບບບ ່ ມຄີວາມ

ຈ  າເປັນ, ເຮັດໃຫັ້ການເຮັດວຽກທ່ີຢ ໃ່ນການຊີັ້ນ  າຂອງຕ  ນເອງພ  ບ

ຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ຫ ັ້າຊັ້າແບບບ ່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນ. ແນນ່ອນ, 

ຄ  າເວ ັ້າທ່ີຜິດເຂວແທັໆ້ ນ ັັ້ນກ ຕັ້ອງໄດັ້ປ່ຽນແປງ ແຕເ່ນ ັ້ອໃນຍິ່ ງມ ີ
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ຄວາມສ  າຄນັກວາ່. ສະນ ັັ້ນ, ຖັ້າພະນກັງານນ  າພາຫາກບ ່ ກ  າໄດັ້

ບນັຫາພ ັ້ນຖານຂອງວຽກງານແລັ້ວ ກ ຈະເປັນພະນກັງານນ  າພາທ່ີ

ຂາດສາຍຕາຜ ັ້ນ  າ. ໃນວທິະຍາສາດກຽ່ວກບັວຽກງານກວດກາໃນ

ປດັຈບຸນັ ໄດັ້ມຄີວາມເວ ັ້າໜ ່ ງທ່ີໜັ້າຄ  ັ້ນຄດິ ນ ັັ້ນກ ຄ : “ການເຮັດ

ວຽກທ່ີຖ ກຕັ້ອງຍງັສ  າຄນັກວາ່ການເຮັດຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ”, ແລະ ຍິ່ ງ

ມຄີວາມສ  າຄນັກວ່າໃນກ ລະນຂີອງຜ ັ້ນ  າ. ໝາຍຄວາມວາ່: ສ  າ 

ລບັພະນກັງານວຊິາການແມນ່ບ ່ ຄວນຟັ້າວຟັ່ງລ  ງມ  ເຮັດວຽກໂລດ, 

ແຕຄ່ວນສ ກສາເບິ່ ງວາ່ເປັນຫຍງັຈິ່ງບ ່ ມໃີຜມກັເຮັດໜັ້າວຽກນ ັັ້ນ ຫ   

ເປັນຫຍງັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນຈິ່ງບ ່ ໄດັ້ຮບັໝາກຜ  ນເທ ່ າທ່ີຄວນ..., 

ເມ  ່ອຄ  ັ້ນເຫັນສາເຫດແລັ້ວ ຈິ່ງແມນ່ໜັ້າທ່ີພະນກັງານວຊິາການທ່ີ

ຈະປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາໜັ້າວຽກທ່ີຕ  ນເອງໄດັ້ຮບັມອບໝາຍ

ໃຫັ້ມຜີ  ນສ  າເລັດໃຫຍຂ່ ັ້ນກວາ່ເກ ່ າ, ແຕສ່  າລບັພະນກັງານນ  າພາ

ແລັ້ວ ແມນ່ຕັ້ອງເອ າໃຈໃສຄ່  ັ້ນຄວັ້າບນັຫາຍດຸທະສາດເພ ່ ອການ

ວາງແຜນທ່ີມປີະສິດທິພາບ, ແລັ້ວຫ ງັຈາກນ ັັ້ນກ ຈດັຕ ັັ້ງກ  າລງັປະ 

ຕບິດັແຜນດ ັງ່ກາ່ວໂດຍມກີານນ  າພາ ແລະ ກວດກາ. 

ຖັ້າພະນກັງານນ  າພາ ຫາກມຄີວາມຮບັຮ ັ້ບ ່ ກວັ້າງໄກແລັ້ວ 

ກ ຈະບ ່ ສາມາດກ  າບນັຫາຢາ່ງຮອບດັ້ານໄດັ້ ແລັ້ວກ ນ  າໄປສ ຄ່ວາມ

ຜິດພາດໃນການນ  າພາ, ການວາງແຜນ, ການແກັ້ໄຂວຽກງານ....

ເຊິ່ ງຈະນ  າຄວາມເສຍຫາຍ ມາສ ວ່ຽກງານລວມຂອງການຈດັຕ ັັ້ງ. 
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ແນນ່ອນ, ພະນກັງານນ  າພາມຄີວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຕ  ວ

ຈງິໄດັ້ເປັນຢາ່ງດ ີ ເພາະເຂ າເຈ ັ້າກ ຜາ່ນການເຮັດວຽກງານຕ  ວຈງິ

ມາຫ າຍແລັ້ວ, ແຕເ່ມ  ່ອເປັນພະນກັງານນ  າພາແລັ້ວ ໜັ້າວຽກອນັ

ສ  າຄນັກ ແມນ່ວຽກງານນ  າພາໃນພະແນກຂອງຕ  ນ, ກ  ມຂອງຕ  ນ, 

ທັ້ອງຖິ່ນຂອງຕ  ນ.... ຍັ້ອນແນວນ ັັ້ນ ມນັມຄີວາມສ  າຄນັທ່ີສດຸທ່ີ 

ພະນກັງານນ  າພາ ຈ  າຕັ້ອງໄດັ້ມຄີວາມສາມາດຮບັຮ ັ້ບນັຫາໄດັ້

ຢາ່ງຮອບດັ້ານ ແລະ ມສີາຍຕາຍດຸທະສາດ, ໂດຍຖ ເອ າລກັສະ 

ນະລວມເປັນຈດຸເລ່ີມ ແລະ ເປັນບອ່ນອງີສ  າລບັການຄ  ັ້ນຄວັ້າ 

ແລະ ການແກັ້ໄຂບນັຫາໃນວຽກງານທ່ີຕ  ນເອງຮບັຜິດຊອບ. ຄ ຮີ  ັ້

ນ  າກນັຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່ ບນັຍາກາດຂອງການເຮັດວຽກຂອງຜ ັ້ນ  າແມນ່

ສະຫ ບັສບັຊັ້ອນ ແລະ ຫຍຸັ້ງຍາກຫ າຍເພາະຕັ້ອງໄດັ້ນ  າພາຫ າຍ 

ໆໜັ້າວຽກໃນເວລາດຽວກນັ, ເພາະສະນ ັັ້ນ ມນັຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພະ 

ນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງບ ລິຫານບນັດາສາຍພ  ວພນັດັ້ານຕາ່ງໆຂອງ

ໜັ້າທ່ີວຽກງານໃນແຕລ່ະຂ ັັ້ນຕອນໃຫັ້ດເີພ ່ ອຍາດໃຫັ້ໄດັ້ໝາກຜ  ນທ່ີ

ດທ່ີີສດຸ.        

ສະຕຮິອບດັ້ານ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງດດັ

ປບັສາຍພ  ວພນັລະຫວາ່ງດັ້ານລວມ ແລະ ດັ້ານສະເພາະ,    

ລະຫວາ່ງປດັຈບຸນັ ແລະ ອະນາຄ  ດ...ໃຫັ້ໄດັ້ດ.ີ ບນັຫາຍດຸທະ

ສາດແມນ່ບນັຫາສ  າຄນັພ ັ້ນຖານໃນວຽກງານນ  າພາ. ພະນກັງານ
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ນ  າພາຕັ້ອງມຫີ  ວຍດຸທະສາດ, ມສີາຍຕາຍດຸທະສາດ, ມແີນວຄດິ

ນ  າພາທາງດັ້ານຍດຸທະສາດທ່ີແນນ່ອນ, ເພາະປດັໄຈເຫ  ່ ານີັ້ຈະສ  ່ງ

ຜ  ນກະທ ບໂດຍກ  ງຕ ່ໝາກຜ  ນຂອງພາລະກດິວຽກງານ. ບນັດາຜ ັ້ 

ນ  າທ່ີຍິ່ ງໃຫຍຂ່ອງການປະຕວິດັໂລກ ກ ລັ້ວນແຕຮ່ ັ້ໝ ນໃຊັ້ຍດຸທະ

ສາດໃນວຽກງານນ  າພາ ເຮັດໃຫັ້ພາລະກດິປະຕວິດັໄດັ້ຮບັຜ  ນສ  າ 

ເລັດຢາ່ງຈ  ບງາມ. ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ, ພວກເພ່ິນຍງັໄດັ້ພດັທະນາ

ວທິະຍາສາດກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດ ຂອງລດັທິມາກໃຫັ້ອດຸ  ມສ  ມບ ນ 

ຂ ັ້ນອີກກັ້າວໜ ່ ງ.  

ຢາກມສີະຕ ິແລະ ແນວຄິດຍດຸທະສາດນ ັັ້ນ ພະນກັງານ

ນ  າພາຕັ້ອງມສີາຍຕາກວັ້າງໄກ ແລະ ມແີຕເ່ມ  ່ອໃດທ່ີມສີາຍຕາ

ມອງກວັ້າງເຫັນໄກເທ ່ ານ ັັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາຈິ່ງຈະມຄີວາມອາດ

ສາມາດຮບັຮ ັ້ ແລະ ກ  າໄດັ້ຈດຸຕ  ັ້ນຕ ຂອງບນັຫາຍດຸທະສາດ, 

ແລະ ສດຸທັ້າຍກ ແມນ່ວາ່ ມແີຕເ່ມ  ່ອໃດທ່ີພະນກັງານນ  າພາຫາກມີ

ສະຕິ ແລະ ແນວຄດິຍດຸທະສາດເທ ່ ານ ັັ້ນ ເຂ າເຈ ັ້າຈິ່ງຈະສາມາດ

ກ  ານ  ດຈດຸຢ ນທ່ີເໝາະສ  ມໃຫັ້ແກກ່ານຈດັຕ ັັ້ງຂອງຕ  ນ. ອກີເທ ່ ອ

ໜ ່ ງ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງການມຄີວາມສາມາດຮບັຮ ັ້ໄດັ້ດັ້ານ 

ລວມຂອງບນັຫານ ັັ້ນ ຕັ້ອງໄດັ້ມສີະຕ ິແລະ ແນວຄດິຍດຸທະສາດ 

ເພາະວາ່ບນັຫາຍດຸທະສາດ ແມນ່ກຽ່ວພນັກບັດັ້ານລວມຂອງບນັ 

ຫາ ຫ   ເຫດການ. ເວ ັ້າອກີແນວໜ ່ ງຄ : ບນັຫາໃດກ ຕາມທ່ີກຽ່ວ 
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ຂັ້ອງກບັການຄ  ງຢ ,່ ການປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາຂອງການ ຈດັ

ຕ ັັ້ງ, ກ ຄ ບນັຫາໃດກ ຕາມທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງກບັເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ທິດ

ທາງຂອງການເຄ ່ ອນໄຫວ, ຄວາມສ  າເລັດ ຫ   ປະລາໄຊ ແລະ 

ຜ  ນປະໂຫຍດພ ັ້ນຖານຂອງການຈດັຕ ັັ້ງແລັ້ວ ທກຸບນັຫາເຫ  ່ ານ ັັ້ນ

ລັ້ວນແຕແ່ມນ່ບນັຫາທາງດັ້ານຍດຸທະສາດ. 

ສະນ ັັ້ນ, ບນັຫາຍດຸທະສາດແມນ່ສິ່ ງທ່ີຄ  ນເຮ າບ ່ ສາມາດ

ຮບັຮ ັ້ໄດັ້ໂດຍງາ່ຍດາຍ, ແລະ ມແີຕຜ່າ່ນການຄ  ັ້ນຄິດ, ຄ  ັ້ນຄວັ້າ 

ບນັດາສາຍພ  ວພນັລວມຂອງເຫດການເທ ່ ານ ັັ້ນ ຈິ່ງອາດຈະສາ 

ມາດຮບັຮ ັ້ເຖງິບນັຫາຍດຸທະສາດໄດັ້. ເພາະບນັຫາກຽ່ວກບັຍດຸ

ທະສາດນີັ້ມນັຈະມຄີວາມສະຫ ບັສບັຊັ້ອນທ່ີສດຸ ແລະ ຈະບ ່ ສະ 

ແດງອອກມາຢ ຕ່ ່ໜັ້າໃຫັ້ພວກເຮ າເຫັນຢາ່ງງາ່ຍດາຍ, ມແີຕເ່ມ  ່ອ

ໃດພວກເຮ າອອກແຮງຕ ັັ້ງໜັ້າ ແລະ ມແີຕເ່ມ  ່ອໄດທ່ີພວກເຮ າຕ ່ ນ

ຈາກຄວາມຫ ບັໄຫ  ແລັ້ວຕ ່ ນຕ  ວສມຸຈດິສມຸໃຈໃສກ່ານຄ  ັ້ນຄວັ້າ 

ແລະ ຄ  ັ້ນຫາຢາ່ງຈງິຈງັເທ ່ ານ ັັ້ນ ຈິ່ງສາມາດຮບັຮ ັ້ກຽ່ວກບັບນັຫາ

ຍດຸທະສາດໄດັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ. ຍັ້ອນແນວນ ັັ້ນ, ກ ມແີຕເ່ມ  ່ອໃດທ່ີ

ພະນກັງານນ  າພາມສີະຕິຍດຸທະສາດ, ມຄີວາມສາມາດທາງດັ້ານ

ຄ  ັ້ນຄວັ້າກຽ່ວກບັບນັຫາຍດຸທະສາດຢ ໃ່ນລະດບັສ ງເທ ່ ານ ັັ້ນ ຈິ່ງຈະ

ສາມາດກ  າ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈເນ ັ້ອແທັ້ຂອງປະກ  ດການທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ

ກບັບນັຫາທາງດັ້ານຍດຸທະສາດໄດັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ. ຖັ້າບ ່ ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, 
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ພວກເຮ າ ກ ຈະເປັນພຽງນກັເວ ັ້າໂອັ້ອວດຊ ່ ໆ ແຕບ່ ່ ສາມາດເຂ ັ້າ 

ໃຈເຖງິບນັຫາຍດຸທະສາດໄດັ້ເລີຍ ແລະ ຜ  ນຕາມມາກ ຄ  ການ

ຂາດຈດຸຢ ນ, ຂາດທິດທາງລວມທ່ີຖ ກຕັ້ອງສ  າລບັການຈດັຕ ັັ້ງຕ  ນ

ເອງ, ແລັ້ວຮອດດຽວນີັ້ ພວກເຮ າສ  ານ ກອອກແລັ້ວບ ວາ່: ຍດຸທະ

ສາດຄ ໝາກຫ ວໃຈຂອງການຈດັຕ ັັ້ງ.   

ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມຄີວາມສາມາດ

ກ  າໄດັ້ວຽກງານສ  າຄນັຕ  ັ້ນຕ . ເນ ່ອງຈາກວາ່: ໃນໄລຍະເວລາໃດ

ໜ ່ ງທ່ີແນນ່ອນ ວຽກງານຂອງອ  ງການໃດ ຫ   ພາກສວ່ນໃດກ ່

ຕາມ ແມນ່ຈະມຫີ າຍໜັ້າວຽກທ່ີຕັ້ອງໄດັ້ແກັ້ໄຂ. ສະນ ັັ້ນ, ບ ່ ແມນ່

ວາ່ພະນກັງານນ  າພາ ຈະກ  ັ້ມຫ  ວໃສໄ່ດັ້ໝ  ດທກຸວຽກແບບຫ ບັຫ 

ຫ ບັຕາແຕບ່ ່ ສາມາດຍາດໄດັ້ໝາກຜ  ນຫຍງັ. ແຕກ່  ງກນັຂັ້າມ, 

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮ ັ້ຄ  ັ້ນຄວັ້າ ແລະ ໄຈ ັ້ແຍກຫາວຽກສ  າຄນັ

ຕ  ັ້ນຕ , ໂດຍຈດັເປັນລ  າດບັ, ໄຈ ັ້ແຍກໃຫັ້ເຫັນໄດັ້ໜກັເບ າ, ກອ່ນ

ລນຸ.... 

ຄ ດ ັງ່ພວກເຮ າຮ ັ້ຫ ັັ້ນແລັ້ວ, ໂລກນີັ້ແມນ່ໂລກແຫງ່ການ

ປ່ຽນແປງຢາ່ງບ ່ ມມີ  ັ້ຈະສິັ້ນສດຸ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມນ່ປດັຈບຸນັ 

ສະພາບການສາກ  ນກ  າລງັປ່ຽນແປງຢາ່ງໄວວາ ເຊິ່ ງມປີະກ  ດການ 

ໃໝເ່ກດີຂ ັ້ນຫ າຍຄ ັັ້ງ, ມຈີດຸພິເສດໃໝຫ່ າຍແນວ. ປະເທດລາວ
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ເຮ າກ ບ ່ ໄດັ້ຢ ໃ່ນກ ລະນຍີ  ກເວັັ້ນ: ປດັຈບຸນັ ປະເທດລາວກ  າລງັຢ ່

ໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງໃໝເ່ພ ່ ອບ ລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕ

ປະຊາຊ  ນ ແລະ ໄດັ້ມສີະພາບການໃໝ,່ ບນັຫາໃໝເ່ກດີຂ ັ້ນຢ ່

ຕະຫ ອດ. ແລັ້ວແມນ່ຜ ັ້ໃດຂດັທັ້າຍເຮ ອຜາ່ນຄ ັ້ນທະເລແຫງ່ ສະ 

ພາບການໃໝ ່ ຫ   ບນັຫາໃໝເ່ຫ  ່ ານ ັັ້ນ ຖັ້າບ ່ ແມນ່ພະນກັງານ

ນ  າພາ. ທ່ີຈງິແມນ່ໃຜກ ຮ ັ້ ແຕມ່ນັມຄີວາມໝາຍວາ່: ພະນກັງານ

ນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ປະເຊນີໜັ້າກບັໜັ້າວຽກຫ າຍກວາ່ເກ ່ າ, ຫຍຸັ້ງຍາກ

ກວາ່ເກ ່ າ, ແລະ ກ  ດດນັກວາ່ເກ ່ າ. ຍິ່ ງເປັນແນວນ ັັ້ນ, ມນັກ ່ຍິ່ ງ

ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ກວດກາ ແລະ ວໃິຈບນັ 

ຫາດັ້ວຍສາຍຕາກັ້ວາງໄກກວ່າເກ ່ າ, ເລິກເຊິ່ ງກວາ່ເກ ່ າ, ແລະ ມ ີ

ຄວາມສາມາດກ  າແໜັ້ນທາ່ອຽ່ງຂອງ ການປ່ຽນແປງສະພາບການ

ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ ່ ອຈະໄດັ້ມຄີວາມສາມາດພຽງພ ໃນການພາ

ເຮ ອທ່ີຕ  ນເອງເປັນຜ ັ້ຂດັທັ້າຍນ ັັ້ນຜາ່ນຜາ່ພາຍລຸ  ມແດງ ແລະ ຄ ັ້ນ

ຟອງແຫງ່ການປ່ຽນແປງໃໝໄ່ດັ້ຢາ່ງຄອ່ງແຄັ້ວ ແລະ ປອດໄພ. 

ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ ພວກເຮ າຕັ້ອງກ  າໃຫັ້ໄດັ້ ຈດຸຕ  ັ້ນຕ 

ຂອງສະພາບ ຫ   ບນັຫາໃໝເ່ຫ  ່ ານ ັັ້ນ ແລະ ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນີັ້ 

ທ  າອດິ ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງໄດັ້ຄ  ັ້ນຄວັ້າເພ ່ ອຍ  ກສ ງຄວາມຮ ັ້

ທາງດັ້ານທິດສະດຢີ ເ່ລ ັ້ອຍໆ, ເພາະວາ່ໂດຍທ ່ວໄປແລັ້ວ ຈດຸຕ  ັ້ນ 

ຕ ກ ຄ ທາດແທັ້ຂອງສະພາບການ ແມນ່ຈະຖ ກປ ກປິດເອ າໄວັ້ 
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ແລະ ພວກເຮ າຈະສາມາດຮບັຮ ັ້ມນັໄດັ້ກ ່ຕ ່ ເມ  ່ອພວກເຮ າໄດັ້ທ  າ

ການຄ  ັ້ນຄວັ້າ, ວໄິຈ ແລະ ໄຈ ັ້ແຍກບນັດາສາຍພ  ວພນັຂອງເຫດ 

ການເຫ  ່ ານ ັັ້ນຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງເທ ່ ານ ັັ້ນ. ນອກຈາກນ ັັ້ນ ກ ຄ ໄດັ້ເວ ັ້າມາ

ຂັ້າງເທິງແລັ້ວ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມສີາຍຕາຮອບດັ້ານ ແລະ 

ເຫັນໄດັ້ສາຍພ  ວພນັລວມຂອງແຕລ່ະດັ້ານຂອງສະພາບການ. ປດັ

ໄຈສ  າຄນັທ່ີສດຸ ແລະ ຂາດບ ່ ໄດັ້ນ ັັ້ນ ກ ແມນ່ການຖ ເອ າລດັທິ

ມາກ-ເລນນິເປັນອາວດຸ ຫ   ບອ່ນອງີ. ສິ່ ງທ່ີຄວນເອ າໃຈໃສນ່ ັັ້ນກ 

ແມນ່ຢ ບ່ອ່ນວາ່: ຄ  ນທ່ີສດັຊ ່  ແລະ ເຊ ່ ອໝ ັັ້ນໃນລດັທິມາກ - ເລ

ນນິນ ັັ້ນ ບ ່ ແມນ່ສະແດງອອກຢ ບ່ອ່ນວາ່ ຄ  ນຜ ັ້ນ ັ ັ້ນໄດັ້ອາ່ນປ ັ້ມກຽ່ວ

ກບັລດັທິມາກ - ເລນນິ ຫ າຍປານໃດແລັ້ວ, ແລະ ກ ບ ່ ແມນ່ເບິ່ ງ

ວາ່ຄ  ນຜ ັ້ນ ັ ັ້ນບນັລະຍາຍກຽ່ວກບັລດັທິມາກ - ເລນນິ ໄດັ້ມວ່ນ ຫ  

ເຂ ັ້າໃຈງາ່ຍຄ ແນວໄດ, ແຕຕ່ັ້ອງເບິ່ ງວາ່ຄ  ນຜ ັ້ນ ັ ັ້ນໄດັ້ໝ ນໃຊັ້ລດັທິ

ມາກ - ເລນນິ ເຂ ັ້າໃນສະພາບຕ  ວຈງິຂອງວຽກງານແນວໃດ, ຮ ັ້

ໝ ນໃຊັ້ລດັທິມາກ - ເລນນີ ເພ ່ ອແກັ້ໄຂບນັຫາຕ  ວຈງິໄດັ້ຫ  ບ ່ .  

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຕັ້ງັໜັ້າໃນການເກບັກ  າຂ ັ້

ມ  ນ, ແລະ ໝ ນໃຊັ້ຂ ັ້ມ  ນດັ້ັ້ວຍຕ  ນເອງ, ໂດຍອງີໃສຂ່ ັ້ມ  ນໃນອະ 

ດດີ ແລະ ປະຈບຸນັເພ ່ ອຄາດຄະເນທາ່ອຽ່ງປ່ຽນແປງໃນອະນາຄ  ດ

ແລະ ນ  າໄປສ ກ່ານຄ  ັ້ນຄວັ້າ ກຽ່ວກບັກ  ດເກນການຂະຫຍາຍຕ  ວ 

ຂອງສງັຄ  ມປະຈບຸນັ ເພ ່ ອສາມາດຊອກເຫັນກາລະໂອກາດ ແລະ
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ທິດທາງການພດັທະນາແບບໃໝ.່ ສງັຄ  ມປດັຈບຸນັແມນ່ສງັຄ  ມ

ແຫງ່ຂ ັ້ມ  ນຂາ່ວສານ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄ  ມ ນບັມ  ັ້ນບັ

ອງີໃສຂ່ ັ້ມ  ນຂາ່ວສານ. ສະນ ັັ້ນ, ມແີຕຜ່ ັ້ໃດທ່ີຮ ັ້ວທີິເກບັກ  າ, ທັ້ອນ 

ໂຮມ, ໄຈ ັ້ແຍກ ແລະ ໝ ນໃຊັ້ແຫງ່ຂ ັ້ມ  ນຂາວສານໃໝ່ໆ ເທ ່ ານ ັັ້ນ 

ຈິ່ງຈະສາມາດພດັທະນາ ແລະ ກັ້າວໜັ້າຢາ່ງບ ່ ຢດຸຢ ັັ້ງ, ແລະ 

ຈິ່ງສາມາດປະສ  ບຜ  ນສ  າເລັດໃນໜັ້າທ່ີວຽກງານ. ສ  າລບັພະນກັ 

ງານນ  າພາແລັ້ວ, ການຮບັຮ ັ້ເຫດການຢາ່ງຮອບດັ້ານ ແລະ ທນັ

ເຫດການນ ັັ້ນ ສະແດງເຖງິສລິະປະໃນການນ  າພາຂອງເຂ າເຈ ັ້າ

ຢາ່ງແທັ້ຈງິ. ເວ ັ້າງາ່ຍໆ ພະນກັງານນ  າພາ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ທນັສະໄໝ

ແດ.່ ເນ ່ອງຈາກວາ່: ການນ  າພາຈະມປີະສິດທິຜ  ນ ແລະ ແນ ່

ນອນ ຫ   ບ ່ ນ ັ ັ້ນມນັຂ ັ້ນຢ ທ່ີ່ຄວາມສາມາດໃນການເກບັກ  າ ແລະ 

ນ  າໃຊັ້ຂ ັ້ມ  ນຂອງພະນກັງານນ  າພາຜ ັ້ນ ັ ັ້ນ. ຍິ່ ງກ  າຂ ັ້ມ  ນໄດັ້ຫ າຍກ 

ຍິ່ ງມບີອ່ນອງີ ໃນການຄ  ັ້ນຄວັ້າວໃິຈທ່ີໜກັແໜັ້ນ ແລະ ກ ຈະເຮັດ

ມຄີວາມສາມາດສ ງໃນການວາງແຜນການ. 

ໂລກປດັຈບຸນັແມນ່ໂລກແຫງ່ຂ ັ້ມ  ນຂາ່ວສານ ຫ   ຍງັເອີັ້ນ

ວາ່: ໂລກບ ່ ມພີ  ມແດນ. ແມນ່ໃຜກ ຮ ັ້ວາ່ ອິນເຕເີນັດໄດັ້ຄອບງ  າ

ສງັຄ  ມຢາ່ງແໜັ້ນໜາແລັ້ວ. ສະນ ັັ້ນ, ການຮບັຮ ັ້ກຽ່ວກບັອນິເຕີ

ເນັດຢາ່ງມວີທິະຍາສາດນ ັັ້ນ ແມນ່ມຄີວາມສ  າຄນັເປັນຢາ່ງຍິ່ ງ. 

ນ ັັ້ນກ ຄ : ອນິເຕເີນັດ ແມນ່ແຫ ງ່ຂ ັ້ມ  ນຂອງໂລກ, ເຊິ່ ງຂ ັ້ນຢ ທ່ີ່ວາ່ 
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ໃຜຈະໝ ນໃຊັ້ມນັແບບໃດ ໂດຍວທີິໃດເກບັກ  າ, ທັ້ອນໂຮມ ແລະ

ໃຊັ້ພ ັ້ນຖານທິດສະດດີ ຫ  ໂລກະທດັໃດໃນການຄ  ັ້ນຄວັ້າ, ໄຈ ັ້ແຍກ

ຂ ັ້ມ  ນດ ັງ່ກາ່ວເພ ່ ອໝ ນໃຊັ້ໃຫັ້ເກດີປະໂຫຍດຕ ່ ຕ  ນເອງ ຫ   ການຈດັ 

ຕ ັັ້ງຂອງຕ  ນເອງ. 

ແມນ່ໃຜກ ຄ  ງຈະຮ ັ້ວາ່: ຊ ນອ  (ນກັປດັຊະຍາບ ຮານຈນີ) 

ເຄຍີກາ່ວໄວັ້ວາ່: “ຮ ັ້ເຂ າຮ ັ້ເຮ າ ຮ  ບຮັ້ອຍຄ ັັ້ງຊະນະຮັ້ອຍຄ ັັ້ງ”. 

ສະນ ັັ້ນ, ໃນຍກຸນີັ້ ຖ ັ້າຜ ັ້ໃດ ຫ  ຝາ່ຍໃດຮ ັ້ໝ ນໃຊັ້ລະບ  ບອນິເຕເີນັດ 

ໄດັ້ດ ີ ກ ່ຈະສາມາດຮບັຮ ັ້ກຽ່ວກບັຕ  ນເອງ ແລະ ຄ ແ່ຂງ່ໄດັ້ໄວ 

ແລະ ທນັການ. ແນນ່ອນ, ຄ  ນສວ່ນຫ າຍກ ລັ້ວນແຕຮ່ ັ້ນ  າໃຊັ້ອນິ

ເຕເີນດິ ແຕເ່ນັັ້ນໄປໃຊັ້ສງັຄ  ມອອນລາຍເປັນສວ່ນໃຫຍ,່ ເຊິ່ ງຍງັ

ບ ່ ໄດັ້ນ  າໃຊັ້ອິນເຕເີນັດໃນເຊງີຖານຂ ັ້ມ  ນເທ ່ າທ່ີຄວນ. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຄວນເພ່ີມທະວກີານໃຊັ້ອິນເຕີ

ເນັດ ເພ ່ ອເກບັກ  າຂ ັ້ມ  ນໃຫັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເພ ່ ອຕດິ 

ຕາມຟງັເບິ່ ງຄວາມຄດິເຫັນຂອງມວນຊ  ນຕ ່ ວຽກງານ ຫ   ເຫດ 

ການຕາ່ງໆຢາ່ງທນັການ ແລະ ສາມາດໃຫັ້ຄວາມກະຈາ່ງແຈ ັ້ງຫ  

ໂຄສະນາສ ກສາອ  ບຮ  ມມວນຊ  ນໃຫັ້ເຂ ັ້າໃຈຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ.  

ຄ ໄດັ້ເວ ັ້າມາຂັ້າງເທິງ, ມແີຕເ່ມ  ່ອໃດທ່ີພະນກັງານນ  າພາ 

ກ  າໄດັ້ແຫ ງ່ຂ ັ້ມ  ນຂາ່ວສານຫ ັ້າສດຸ ແລະ ພຽງພ ເທ ່ ານ ັັ້ນ ຈິ່ງຈະ
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ສາມາດເຮັດໃຫັ້ເຂ າເຈ ັ້າມຫີ  ວຄດິປະດດິສັ້າງ, ມອງກວັ້າງເບິ່ ງໄກ 

ແລະ ສາມາດຍາດໄດັ້ຜ  ນສ  າເລັດໃນໜັ້າທ່ີວຽກງານໄດັ້. ຖັ້າຖ 

ເບ າວຽກເກບັກ  າຂ ັ້ມ  ນແລັ້ວ ຈະເຮັດໃຫັ້ວຽກງານຂອງພະນກັງານ 

ຕ  ກຢ ໃ່ນສະພາບຂາດປະສິດທິຜ  ນ, ຂາດໄຫວພິບ, ຂາດຄວາມ

ຮອບຄອບ. ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລັ້ວ, ຜ ັ້ໃດສາມາດກ  າໄດັ້ ແລະ

ຄ  ັ້ນຄວັ້າວິໄຈຂ ັ້ມ  ນກອ່ນໝ  ່ ກ ຈະຢ ໃ່ນທາ່ໄດັ້ປຽບ. ແຕວ່າ່ບນັຫາ

ທ່ີສ  າຄນັພ ັ້ນຖານແມນ່ຢ ວ່ທີິໄຈ ັ້ແຍກ ແລະ ໝ ນໃຊັ້ຂ ັ້ມ  ນຂາ່ວ 

ສານ, ແລະ ຖັ້າບ ່ ຮ ັ້ວທ່ີິດ ັງ່ກາ່ວແລັ້ວ ພວກເຮ າ ກ ຈະຈ  ມຢ ໃ່ນ

ທະເລແຫງ່ຂ ັ້ມ  ນຂາ່ວສານທ່ີກວັ້າງໃຫຍໄ່ພສານ. ສ  າລບັພະນກັ 

ງານນ  າພາແລັ້ວ, ເປ ັ້າໝາຍຂອງການນ  າໃຊັ້ຂ ັ້ມ  ນກ ແມນ່ເພ ່ ອສາ 

ມາດເລ ອກເຟັັ້ນ ຫ   ກ  ານ  ດແຜນການທ່ີດ,ີ ສະນ ັັ້ນ ຂະບວນການ 

ຫ   ວທີິຄ  ັ້ນຄວັ້າໄຈ ັ້ແຍກຂ ັ້ມ  ນກ ຕັ້ອງນອນຢ ໃ່ນຈດຸປະສ  ງດ ັງ່ກາ່ວ. 

2) ຖ ເອ າຕ  ວຈງິເປັນຈດຸເລ່ີມ. 

ຄວາມເວ ັ້າດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ບ ່ ແມນ່ສິ່ ງແປກໃໝດ່ອກ, ແຕບ່ນັ 

ຫາມນັມຢີ ວ່າ່: ພວກເຮ າໄດັ້ຕ ັັ້ງໜັ້າສະແຫວງຫາຄວາມຈງິ ດ ັງ່ 

ກາ່ວນ ັັ້ນແລັ້ວ ຫ   ຍງັ, ແລະ ໄດັ້ຖ ເອ າຄວາມຈງິເປັນຈດຸເລ່ີມ

ແລັ້ວ ຫ   ບ ່ . ຫ  ວາ່ຍງັຮບັຄວາມຈງິຍງັບ ່ ທນັໄດັ້ເທ ່ ອ. ບນັຫາເຫ  ່ າ

ນີັ້ມນັມຄີວາມສ  າຄນັຕ ່ ວຽກງານວາງແຜນຍດຸທະສາດຂອງພະນກັ 
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ງານນ  າພາ. ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລັ້ວ, ມແີຕຜ່ ັ້ທ່ີມຄີວາມປອດໃສ, 

ທຽ່ງທ  າ, ແລະ ຕັ້ອງການແກັ້ໄຂບນັຫາ ຫ   ຕັ້ອງການພດັທະນາ

ຢາ່ງແທັ້ຈງິເທ ່ ານ ັັ້ນ ຈິ່ງຕ ັັ້ງໜັ້າສະແຫວງຫາຄວາມເປັນຈງິ ແລະ 

ຖ ເອ າຄວາມເປັນຈງິເປັນພ ັ້ນຖານຂອງທກຸວຽກງານ. ສະນ ັັ້ນ, 

ຕາບໃດທ່ີພະນກັງານນ  າພາຍງັແລນ່ນ  າສດິຜ  ນປະໂຫຍດສວ່ນຕ  ວ

ເປັນໃຫຍຢ່ ນ່ ັ ັ້ນ, ເຂ າເຈ ັ້າກ ຈະບ ່ ຕ ັ ັ້ງໜັ້າສະແຫວງຫາຄວາມຈງິ 

ແລະ ຍງັອາດຈະປ ກປິດຄວາມຈງິ ແລັ້ວເຮັດໃຫັ້ວຽກງານຂອງ

ເຂ າເຈ ັ້າກ ບ ່ ໄດັ້ອງີໃສຕ່  ວຈງິເປັນພ ັ້ນຖານ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫັ້ວຽກງານ

ຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ຫາ່ງເຫີນຈາກຕ  ວຈງິ ແຕຜ່  ນຕາມມາກ ແມນ່ຄວາມ

ເປັນຈງິທ່ີຂດັກບັຄວາມມຸງ່ໝາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊ  ນ ແລະ

ປະຊາຊ  ນຮບັເອ າບ ່ ໄດັ້.     

ຖັ້າຈະເວ ັ້າແບບນກັປດັຊະຍາກ ແມນ່: ຖັ້າພວກເຮ າບ ່ ຕາມ

ຫາຄວາມຈງິ ແຕຄ່ວາມຈງິກ ຈະຕາມຫາພວກເຮ າຢ ດ່,ີ ສະນ ັັ້ນ 

ພວກເຮ າຕັ້ອງໄດັ້ຊອກຫາຄວາມຈງິໃຫັ້ພ  ບ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈມນັ ຖັ້າ

ບ ່ ດ ັງ່ນ ັັ້ນ ມນັຈະເປັນຝາ່ຍຕາມຫາພວກເຮ າ ແລັ້ວລ  ງໂທດພວກ

ເຮ າ ແລະ ທວງໃຫັ້ພວກເຮ າຕັ້ອງເຄ າລ  ບມນັ. ຍັ້ອນແນວນ ັັ້ນ ຂ ັ້

ສະຫ ຸບທາງປດັຊະຍາທ່ີໃຜໆກ ເວ ັ້າເຖງິ ນ ັັ້ນກ ແມນ່: “ບ ່ ມໃີຜທ່ີຈະ

ໜີພ  ັ້ນຄວາມຈງິໄດັ້”, ນ ັັ້ນແມນ່ສດັຈະທ  າ ແລະ ບ ່ ມໃີຜໂຕັ້ແຍັ້ງ

ໄດັ້ອີກ. ແຕຖ່ ັ້າມນັຈະແຈ ັ້ງແລັ້ວ ເປັນຫຍງັຈິ່ງຍງັມບີນັຫາຢ ;່ ຖັ້າ



46 
 

ຈະຕອບແບບປດັຊະຍາ ກ ແມນ່ເປັນຍັ້ອນວາ່: “ຍາມໃດມະ ນດຸ

ກ ່ ເຫັນແກຕ່  ວ” ແລະ ຍິ່ ງຈະມບີນັຫາເພ່ີມຕ ່ ມອີກ ຖັ້າຫາກວາ່ 

ພະນກັງານນ  າພາ ຫາກເປັນຄ  ນເຫັນແກຕ່  ວຫ າຍກວາ່ມະນດຸທ ່ວ

ໄປອີກ. 

ຄວາມຈງິແລັ້ວ, ການສະແຫວງຫາຄວາມເປັນຈງິບ ່ ແມນ່

ສິ່ ງທ່ີໜັ້າຢັ້ານ ແລະ ການຍອມຮບັຄວາມຈງິກ ບ ່ ແມນ່ສິ່ ງທ່ີໜັ້າ

ອບັອາຍແຕຢ່າ່ງໃດ, ແຕມ່ນັເປັນຈດຸເລ່ີມພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກພ່ວກ

ເຮ າແກັ້ໄຂບນັຫາໃຫັ້ຖ ກທາງ. ຕ  ວຢາ່ງ: ໃນຊວ່ງເວລາທ່ີເຮ າຍງັ

ທກຸຍາກຢ ນ່ ັ ັ້ນ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ຍອມຮບັສະຖານະໂຕເອງໃຫັ້ໄດັ້, ບ ່

ຕັ້ອງອາຍເກນີໄປ, ບ ່ ຕັ້ອງກງັວ  ນເກນີໄປ, ແຕຕ່ັ້ອງມາຄດິວາ່: 

ເປັນຫຍງັເຮ າຈິ່ງທກຸຍາກ ແລະ ມວີທີິໃດແດທ່ີ່ຈະພ  ັ້ນທກຸ ແລັ້ວກ  

ວາງແຜນເພ ່ ອປະຕບິດັຕາມວທີິທ່ີເຫັນວາ່ດທ່ີີສດຸ. ແຕບ່ ່ ແມນ່ວາ່ 

ຮບັສະພາບທກຸຈ  ນຂອງຕ  ນເອງບ ່ ໄດັ້ ແລະ ຄິດຢາກພ  ັ້ນທກຸໂດຍ

ໄວ ແຕຊ່  ັ້າພດັບ ່ ຕ ັ ັ້ງໜັ້າຄ  ັ້ນຄດິຫາຕ  ັ້ນປາຍສາເຫດ ແລະ ວທີິແກັ້

ໄຂແຕຢ່າ່ງໃດ. ມແີຕໃ່ຝຝ່ນັຢາກມຢີາກຮ ັງ່ມຄີ ຄ  ນທ່ີຮ ັງ່ມແີລັ້ວ: 

ເຫັນເຂ າມລີ  ດງາມຂີ່ , ເຫັນເຂ ານຸງ່ເຄ ່ ອງງາມ, ເຫັນເຂ າມເີຮ ອນ

ງາມ... ກ ຢາກມນີ  າເຂ າແຮງ ເຊິ່ ງນ  າໄປສ ກ່ານຂາຍຊບັສນິທ່ີມຢີ  ່

ເຊ່ັນ: ດນິນາ, ປ່າໄມ ັ້... ເພ ່ ອໄປຊ ັ້ລ  ດງາມ, ຊ ັ້ເຄ ່ ອງນຸງ່ງາມ, 

ເຮ ອນງາມ.... ເພ ່ ອໃຫັ້ຄ ຄ  ນອ ່ ນ (ເຊິ່ ງແທນທ່ີເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາ
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ພ ັ້ນຖານເສດຖະກດິ ທ່ີມຢີ ຂ່ອງຕ  ນ). ແຕສ່ດຸທັ້າຍກ ບ ່ ມຫີຍງັເຫ  ອ 

ແລັ້ວກ ທກຸຄ ເກ ່ າ ຫ   ທກຸກວາ່ເກ ່ າຊ  ັ້າ. 

ແຕໃ່ນປະເທດໜ ່ ງໆນ ັັ້ນ, ສ  າຄນັທ່ີສດຸແມນ່ການຍອມຮບັ

ຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ັ້ນ  າ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນການດ  າລ  ງຊວີດິ 

ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ຄ : ຍາມປະເທດຊາດຍງັທກຸ

ຍາກຢ ນ່ ັ ັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາກ ຕັ້ອງໄດັ້ຍອມຮບັສະພາບດ ັງ່ກາ່ວ

ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນການອ  ດທ ນ, ບ ່ ສ ັ້ລາດບງັຫ ວງ, ບ ່ ຫ  ຫ າ, ບ ່

ຟ ຸມ່ເຟ ອຍ, ແຕຕ່ັ້ອງດ  າລ  ງຊວີດິຢາ່ງກະທດັຮດັ ແລະ ງາ່ຍດາຍ, 

ສາມາດເປັນແບບຢາ່ງໃຫັ້ປະຊາຊ  ນ ກ ຄ ໃຫັ້ສງັຄ  ມໃນການຖ ເອ າ

ຄວາມຈງິເປັນຈດຸເລ່ີມ.            

ຄວາມຈງິແລັ້ວ, ການວາງຕ  ວແບບທ  າມະດາສາມນັນ ັັ້ນ

ແມນ່ພ ັ້ນຖານຂອງຄວາມສ  າເລັດ. ແຕຫ່ າຍຄ  ນຄ  ງຈະໂຕັ້ແຍັ້ງຂັ້າ 

ພະເຈ ັ້າວາ່ພວກເຮ າຕັ້ອງການກຽດ ແລະ ຊ ່ ສຽງເພ ່ ອໃຫັ້ສງັຄ  ມ 

ຫ   ປະເທດອ ່ ນໃຫັ້ຄວາມເຄ າລ  ບຢ າເກງ. ແນນ່ອນຂັ້າພະເຈ ັ້າບ ່

ຖຽງ. ແຕບ່ນັຫາມນັຢ ບ່ອ່ນວາ່: ພວກເຮ າຈະຕັ້ອງເຮັດແນວໃດ

ຈິ່ງຈະມກີຽດ ແລະ ຊ ່ ສຽງຄ ຄ  ນອ ່ ນ ຫ   ຄ ປະເທດອ ່ ນ. ຢາກເຮັດ

ໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ຊອກຮ ັ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈຄວາມເປັນຈງິຂອງ

ຕ  ນເອງເສຍກອ່ນ. ຍາມທກຸຍາກກ ຕັ້ອງໄດັ້ຂີ່ ລ  ດຖບີ, ແຕຂ່ີ່ ລ  ດ 
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ຖບີພດັຢາກໄປໄວຄ ລ  ດຈກັ, ລ  ດໃຫຍໄ່ດັ້ແນວໃດ?. ມນັມຢີ ສ່ອງ

ວທີິ: ໜ ່ ງລະແມນ່ການຂາຍຊບັສນິຫ  ກ  ັ້ຢ ມ. ສອງແມນ່ຕັ້ອງອ  ດ 

ທ ນຂີ່ ລ  ດຖບີໄປກອ່ນແຕພ່ັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ ກ ຕ ັັ້ງໜັ້າຄ  ັ້ນຄດິ ແລະ 

ອອກແຮງປ ວແປງ, ພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຕ  ນເອງໃຫັ້ນບັມ  ັ້

ນບັເຂັັ້ມແຂງ, ເມ  ່ອລາຍຮບັເພ່ີມຂ ັ້ນແລັ້ວກ ່ສາມາດທັ້ອນເອ າເງນິ

ໄດັ້ເພ ີ່ ອຊ ັ້ສິ່ ງຂອງເຫ  ່ ານ ັັ້ນ. ແລັ້ວຄດິໆເບິ່ ງວາ່ຕ  ນເອງຕ  ກຢ ໃ່ນກ  

ລະນໃີດ.       

ຄວາມໝາຍກ ຄ ວາ່: ຢາ່ແລນ່ນ  າກຽດຕິຍ  ດ ແລະ ຊ ່ ສຽງ

ຫ າຍຈ  ນເກນີໄປ ທັັ້ງໆທ່ີຕ  ນເອງຍງັບ ່ ທນັພັ້ອມ. ຜ ັ້ເຖ ັ້າແຕກ່ອ່ນກ 

ຍງັເວ ັ້າວາ່: “ເຂ ັ້າເຕັມເລ ັ້ານ ັງ່ເວ ັ້າກ ຄ ”. ໝາຍຄວາມວາ່: ຄ  ນທ່ີມ ີ

ເຂ ັ້າກນິເກບັໄວັ້ຢ ເ່ຕັມສາງແລັ້ວ, ຈະເປັນຜ ັ້ທ່ີໄດັ້ຮບັຄວາມເຄ າລ  ບ

ນບັ ຖ ຈາກສງັຄ  ມ (ຄ  ນສະໄໝກອ່ນແມນ່ຖ ເອ າການສະສ  ມເຂ ັ້າ

ກນິເປັນປດັໄຈສ  າຄນັກວາ່ໝ )່ ເພາະມນັສະແດງໃຫັ້ເຫັນວາ່: ຜ ັ້ມ ີ

ເຂ ັ້າເຕັມສາງນ ັັ້ນ ແມນ່ຄ  ນດໝຸ ັ່ນທ  າການຜະລິດ, ມເີສດຖະກດິ

ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໃນເວລາລາວເຮັດຫຍງັກ ດ ດໄີປໝ ດ, ຈະນ ັງ່

ເວ ັ້າ, ຢ ນເວ ັ້າ ຫ   ບ ່ ເວ ັ້າຫຍງັເລີຍກ ຕາມ ສງັຄ  ມກ ຈະໃຫັ້ຄວາມ

ເຄ າລ  ບ, ຍັ້ອງຍ ສນັລະເສີນ ກວາ່ຜ ັ້ທ່ີບ ່ ມຫີຍງັ ແຕເ່ຮັດຄ ມ ີແລະ

ຂີັ້ໂມ ັ້, ຫ  ງໂຕເອງ. ຄວາມເວ ັ້າຂອງຄ  ນສະໄໝກອ່ນຍງັສອ່ງແສງ

ໄດັ້ເຖງິຄວາມເປັນຈງິໃນສະໄໝປດັຈບຸນັ. ເລ ັ້າເຂ ັ້າ ຫ   ສາງ
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ເຂ ັ້າຂອງຄ  ນສະໄໝກອ່ນນ ັັ້ນ ກ ແມນ່ຖ  ງເງນິຖ  ງຄ  າຂອງຄ  ນສະ  

ໄໝນີັ້ຫ ັັ້ນລະ. ສະນ ັັ້ນ, ຖັ້າຄ  ນສະໄໝນີັ້ຕັ້ອງການມຊີ ່ ສຽງ ແລະ

ເປັນທ່ີເຄ າລ  ບນບັຖ  ຈາກສງັຄ  ມນ ັັ້ນ ກອ່ນອ ່ ນໝ  ດເຂ າເຈ ັ້າຕັ້ອງມ ີ

ເງນິຫ າຍຈ  ນເຫ  ອໃຊັ້ເຫ  ອຈາ່ຍພຸັ້ນລະ. ໃນທ  ານອງດຽວກນັນີັ້, ຖ ັ້າ

ປະເທດໃດ ຢາກມຊີ ່ ສຽງ ແລະ ເປັນທ່ີເຄ າລ  ບຢ າເກງໃນເວທີ 

ສາກ  ນນ ັັ້ນ, ກອ່ນອ ່ ນໝ  ດ ກ ແມນ່ລດັຖະບານຂອງປະເທດນ ັັ້ນ

ຕັ້ອງມເີງນິຄງັຫ າຍ, ມເີສດຖະກດິທ່ີເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປະຊາຊ  ນມ ີ

ຊວີດິການຢ ທ່ີ່ດ.ີ ສະນ ັັ້ນ ຍາມຍງັທກຸຍາກກ ຢາ່ໄປແລນ່ນ  າຊ ່ ສຽງ

ແບບຫ ບັຫ ຫ ບັຕາ ຖັ້າມນັບ ່ ຊວ່ຍໃຫັ້ພວກເຮ າພ  ັ້ນອອກຈາກຄວາມ 

ທກຸຍາກໄດັ້. ແຕຕ່ັ້ອງເລ່ັງໃສກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫັ້ເຂັັ້ມ 

ແຂງ ແລະ ປະຊາຊ  ນມຄີວາມຮ ັງ່ມຜີາສກຸ ແລັ້ວກຽດຊ ່ ສຽງ, 

ຄວາມເຄ າລ  ບ ແລະ ຄວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນ ຫາກຈະເກດີແກພ່ວກເຮ າ

ທກຸຄ  ນເອງ.                   

ສ  າລບັປະເທດລາວເຮ າແລັ້ວ, ແມນ່ໃຜກ ອາດຈະຮ ັ້ໄດັ້

ວາ່: ຈ  ານວນຊາວກະສກິອນ ແມນ່ ກວມເອ າອດັຕາສວ່ນໃຫຍ່

ຂອງພ  ນລະເມ  ອງ. ນ ັັ້ນແມນ່ຄວາມຈງິ (ແລະ ບ ່ ມໃີຜເຫັນຕາ່ງ

ໄດັ້), ສະນ ັັ້ນ ການພດັທະນາເສດຖະກດິກ ຕັ້ອງແມນ່ອງີໃສວ່ຽກ

ງານກະສກິ  າເປັນຈດຸເລ່ີມ (ແນນ່ອນວຽກງານກະສກິ  າບ ່ ແມນ່ການ

ຕດັໄມ ັ້ເພ ່ ອຂາຍ, ແຕແ່ມນ່ການປ ກໄມ ັ້ເພ ່ ອຂາຍ). ເພາະເຮ າມ ີ
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ເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ປດັໄຈສ  າລບັ ການພດັທະນາວຽກງານກະສກິ  າ

ເຊ່ັນ: ມເີນ ັ້ອທ່ີທ  າການຜະລິດກວັ້າງໃຫຍ,່ ມຊີາວກະສກິອນກວມ

ອດັຕາສວ່ນຫ າຍ ແລະ ໃນນ ັັ້ນ ກ ມກີ  າລງັແຮງງານໜຸມ່ກວມອດັ 

ຕາສວ່ນຫ າຍ, ນອກຈາກນ ັັ້ນ ກ ່ຍງັມດີນິຟັ້າອາກາດເອ ັ້ອອ  າ 

ນວຍໃຫັ້ແກວ່ຽກງານກະສກິ  າ.  

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ຈະເບິ່ ງແນວໃດກ ຕາມ ປະເທດລາວເຮ າກ ເປັນ

ປະເທດກະສກິ  າ, ແຕຄ່ວາມໝາຍວາ່: ການຖ ເອ າວຽກງານກະສິ 

ກ  າເປັນຈດຸເລ່ີມໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິນ ັັ້ນ ແມນ່ຕັ້ອງສະ 

ແດງອອກໃນການຈດັຕ ັັ້ງກ  າລງັການຜະລິດທາງດັ້ານ ກະສກິ  າໃຫັ້

ເປັນລະບ  ບ ເພ ່ ອຂະຫຍາຍກ  າລງັການຜະລິດກ  າສກິ  າ: ຮ ບແບບ

ການຈດັຕ ັັ້ງການຜະລິດດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ ກ ບ ່ ອາດເປັນແບບອ ່ ນໄດັ້

ນອກຈາກການຈດັຕ ັັ້ງແບບສະຫະກອນ.  ຖັ້າບ ່ ມສີະຫະກອນກ ບ ່

ອາດເວ ັ້າເຖງິວຽກງານການພດັທະນາກະສກິ  າໄດັ້. ຕອນບ ັັ້ນທັ້າຍ

ຂອງຊວີດິເລນນິ, ເພ່ິນກ ໄດັ້ອທິຸດໃຫັ້ແກກ່ານຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນ

ແນວໃດຢ ່່ສ່ະຫະພາບໂຊຫວຽດ ເຊິ່ ງເປັນປະເທດສງັຄ  ມນຍິ  ມທ  າ

ອດິຂອງໂລກ. ຕ ັັ້ງແຕສ່ະໄໝນ ັັ້ນ, ທາ່ນເລນນິກ ຍງັໄດັ້ ມທີດັສະ 

ນະພ ັ້ນຖານວາ່: “ສະຫະກອນແມນ່ຕັ້ອງສັ້າງຂ ັ້ນໃນເງ  ່ອນໄຂເສດ 

ຖະກດິແຜນໃໝ”່, ໝາຍຄວາມວາ່ສະຫະກອນໃນລະບ  ບເສດຖະ 

ກດິຫ າຍພາກສວ່ນ ແລະ ສະຫະກອນແບບການຄັ້າ. ນ ັັ້ນໄດັ້ສະ 
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ແດງໃຫັ້ພວກເຮ າເຫັນວາ່: ແຕໄ່ລຍະຕ  ັ້ນໆຂອງລະບອບສງັຄ  ມ

ນຍິ  ມຂອງແຫງ່ທ  າອດິຂອງໂລກພຸັ້ນມາ, ສະຫະກອນໄດັ້ຖ ກສະ  

ເໜີໃຫັ້ຈດັຕ ັັ້ງ ໃນຮ ບແບບການຄັ້າໃນເງ  ່ອນໄຂເສດຖະກດິຫ າຍ

ພາກສວ່ນ. ແຕເ່ນ ່ອງຈາກວາ່: ເສດຖະກດິແຜນໃໝຂ່ອງເລນນິບ ່

ໄດັ້ຮບັການພດັທະນາຈາກຜ ັ້ສ ບທອດຂອງເພ່ິນ ຈິ່ງເຮັດໃຫັ້ການ 

ຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນໄດັ້ມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ຈາກທດັສະນະຂອງ

ທາ່ນ ເລນນິ, ຈ  ນກວາ່ລະບ  ບສງັຄ  ມນຍິ  ມໂລກພງັທະລາຍລ  ງ 

ແລະ ບນັດາປະເທດ ສງັຄ  ມນຍິ  ມຈ  ານວນໜ ່ ງໄດັ້ມກີານປ່ຽນ 

ແປງຈາກເສດຖະກດິແຜນການໄປສ ເ່ສດຖະກດິການຄັ້າ ຫ   ເສດ 

ຖະກດິຕະຫ າດ ເຊິ່ ງສາມາດຂບັເຄ ່ ອນລະບອບສງັຄ  ມໃນປະເທດ

ຕ  ນເອງຜາ່ນຜາ່ພາຍລຸ  ມ ແລະ ວກິດິການດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນໄປໄດັ້ຢາ່ງ

ປອດໄພ ແລະ ສະຫງາ່ຜາ່ເຜີຍ ແລະ ວຽກງານອນັສ  າຄນັຮບີ

ດວ່ນຂອງເຂ າເຈ ັ້າຫ ງັຈາກການປ່ຽນແປງໃໝ ່ດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນກ ແມນ່: 

ການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນຄ ນໃໝໃ່ຫັ້ເໝາະສ  ມກບັໂຄງຮາ່ງເສດຖະ 

ກດິທ່ີໄດັ້ຮບັການປ່ຽນແປງໃໝນ່ ັັ້ນກ ຄ : ເສດຖະກດິການຄັ້າ ຫ   

ເສດຖະກດິຕະຫ າດແບບສງັຄ  ມນຍິ  ມ. ໝາຍຄວາມວາ່: ສະຫະ 

ກອນໄດັ້ຖ ກຈດັຕ ັັ້ງຄ ນໃໝໃ່ນເງ ່ອນໄຂເສດ ຖະກດິການຄັ້າ, ນ ັັ້ນ

ເປັນການພິສ ດໃຫັ້ພວກເຮ າເຫັນວາ່: ທດັສະນະກຽ່ວກບັເສດຖະ 
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ກດິແຜນໃໝ ່ແລະ ສະຫະກອນໃນເງ ່ອນໄຂເສດຖະກດິແຜນໃໝ ່

ຂອງ ທາ່ນ ເລນນິ ແມນ່ການລິເລ່ີມທ່ີຍິ່ ງໃຫຍ ່ແລະ ຖ ກຕັ້ອງ. 

ເມ  ່ອຄ  ັ້ນຄວັ້າກຽ່ວກບັບ  ດຮຽນ ແລະ ປະສ  ບການຕາ່ງ

ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນແລັ້ວ, ພວກເຮ າສາມາດສະຫ ຸບ

ໄດັ້ບາງບ  ດຮຽນທ່ີເປັນພ ັ້ນຖານດ ັງ່ນີັ້: 1) ສະຫະກອນຕັ້ອງໄດັ້ຮບັ

ການຈດັຕ ັັ້ງຂ ັ້ນໃນເງ  ່ອນໄຂ ຂອງຮ ບແບບເສດຖະກດິທ່ີກ  າລດັຖະ 

ບານກ  າລງັດ  າເນນີຢ  ່ ແລະ ຖັ້າມກີານປ່ຽນແປງຮ ບແບບ ຫ  ໂຄງ

ສັ້າງຂອງເສດຖະກດິແລັ້ວ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ປ່ຽນແປງ ຫ   ຈດັຕ ັັ້ງສະຫະ 

ກອນຄ ນໃໝເ່ພ ່ ອໃຫັ້ເໝາະສ  ມກບັເງ  ່ອນໄຂໃໝ ່ (ແຕບ່ ່ ແມນ່ປະ

ຖິັ້ມການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນເລີຍ). 2) ນອກຈາກຈະເໝາະສ  ມກບັ

ເງ  ່ອນໄຂທາງດັ້ານເສດຖະກດິແລັ້ວ, ແຕກ່ານຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນ

ຍງັຕັ້ອງໄດັ້ເໝາະສ  ມກບັສະພາບຕ  ວຈງິ ຂອງແຕລ່ະປະເທດ, 

ແລະ ຢ ໃ່ນປະເທດໜ ່ ງໆ ສະຫະກອນໃນແຕລ່ະທັ້ອງຖິ່ນກ ຕັ້ອງ

ໄດັ້ຮບັຈດັຕ ັັ້ງໃຫັ້ເໝາະສ  ມກບັສະພາບ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂຕ  ວຈງິ

ຂອງແຕລ່ະທັ້ອງຖິ່ ນດ ັງ່ກາ່ວ.    

ໃນປດັຈບຸນັນີັ້, ຫ າຍປະເທດກ ນ  າໃຊັ້ລະບ  ບສະຫະກອນ 

ເພ ່ ອຈດັຕ ັັ້ງກ  າລງັການຜະລິດກະສກິ  າ. ປະເທດລາວເຮ າກ ເຄີຍິ

ນ  າໃຊັ້ມາແລັ້ວ, ແຕພ່າຍຫ ງັການປ່ຽນແປງໃໝມ່າພວກເຮ າກ ບ ່
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ໄດັ້ນ  າໃຊັ້ສະຫະກອນອກີເລີຍ. ສະພາບຕ  ວຈງິຂອງການທ່ີບ ່ ມ ີ

ການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນນ ັັ້ນມຄີ : ຊາວກະສິກອນຈະສ ບຕ ່ ທ  າການ

ຜະລິດ ແບບເອກະເທດ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ ເຮັດໃຫັ້ກ  າລງັ

ການຜະລິດບ ່ ໄດັ້ຮບັການເຕ ັ້າໂຮມ ແລະ ເນ ັ້ອທ່ີດນິປ ກຝງັນບັມ  ັ້

ນບັຫ ຸດລ  ງ, ເພາະຊາວກະສກິອນສາມາດຂາຍ ຫ   ຫນັກ  າມະສິດ 

ເປັນຮ ບການກ  າມະສດິອ ່ ນໄດັ້ຢາ່ງເສລີ. ເປັນຕ  ັ້ນແມນ່ປດັຈບຸນັນີັ້ 

ຮັ້ານຄັ້າໃຫຍ,່ ສ ນການຄັ້າ ແລະ ທະນາຄານໄດັ້ປ ່ງຂ ັ້ນປານ

ດອກເຫັດ. ເປັນແບບວາ່: ພ ່ ຄັ້າເອ າສິນຄັ້າມາໃຫັ້ຄ  ນບ ່ ມເີງນິຊ ັ້ 

ແລະ ໃນຂະນະດຽວກນັນ ັັ້ນ ພ ່ ຄັ້າຄ  ນນ ັັ້ນກ ເອ າເງນິມາໃຫັ້ຄ  ນຜ ັ້

ນ ັ ັ້ນຢ ມ ເພ ່ ອຊ ັ້ສິນຄັ້າໂຕເອງ ແລະ ໃນເລ ່ ອງສ  ມມດຸສ ັັ້ນໆນີັ້ ຄ  ນ

ບ ່ ມເີງນິຜ ັ້ນ ັ ັ້ນກ ່ແມນ່ຊາວກະສກິອນນ ັັ້ນເອງ. ແຕຄ່  ນບ ່ ມເີງນິຜ ັ້ນ ັ ັ້ນ

ພດັມກີ  າມະສດິຕ ່ ທ່ີດນິທ  າການຜະລິດໃດໜ ່ ງ ເຊິ່ ງເປັນບອ່ນທ  າ

ມາຫາກນິແຕຮຸ່ນ່ປ ່ຮ ຸນ່ຍາ່ມາ. ແຕເ່ມ  ່ອຖ ກພ ່ ຄັ້າຄ  ນນ ັັ້ນມາໂຄສະ 

ນາຂາຍສິນ ຄັ້າຫ າຍແນວໃຫັ້ ຊາວກະສກິອນຜ ັ້ນ ັັ້ນກ ໄດັ້ຕດັສິນ

ໃຈເອ າກ  າມະສດິຕ ່ ທ່ີດນິຕອນດ ັງ່ກາ່ວໄປຈ  ານ  າ ຫ   ໄປຂາຍເພ ່ ອ

ໃຫັ້ໄດັ້ເງນິມາຊ ັ້: ລ  ດງາມ, ສັ້າງເຮ ອນໃໝ ່ຫ   ຊ ັ້ດນິບອ່ນໃໝ.່... 

ເບິ່ ງຄ ວາ່ຊວີດິດຂີ ັ້ນກອ່ນຜາ່ນມາ ແຕບ່ນັຫາໃຫຍ ່ ເຊິ່ ງໃຜກ ລ ມ

ຄດິຮອດນ ັັ້ນ ກ ່ແມນ່: “ອາຊບີໃໝຂ່ອງຊາວກະສກິອນ”. ເພາະ 

ວາ່ ເມ  ່ອທ່ີດນິ ທ  າມາຫາກນິ (ທ່ີດນິທ  າການຜະລິດ) ຫາກຖ ກ 
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ຢ ດ ຫ   ຂາຍໄປແລັ້ວ ຊາວກະສິກອນຜ ັ້ນ ັັ້ນ ກ ຈ  າເປັນຕັ້ອງປະ 

ກອບອາຊບີໃໝ.່ ແລັ້ວກະສກິອນໄປເຮັດອາຊບີຫຍງັ?ແນນ່ອນກ 

ມສີອງອາຊບີໃຫຍ່ໆ ທ່ີເຂ າເຮັດໄດັ້ຄ : ພ ່ ຄັ້ານ ັ້ອຍ ແລະ ກ  າມະ 

ກອນ. ແຕບ່ ່ ເປັນຈ ັງ່ໂຊກ ສອງອາຊບີນ ັັ້ນພດັບ ່ ທນັເອ ັ້ອອ  ານວຍ

ໃຫັ້ແກຊ່າວກະສິກອນເທ ່ ອ. ເນ ່ອງຈາກວາ່: ຈະເປັນພ ່  ຄັ້າພດັ

ທ ນບ ່ ຫ າຍ ແລະ ບ ່ ທນັມບີ  ດຮຽນ, ຈະເປັນກ  າມະກອນພດັອດັຕາ

ຈ ັ້າງງານຍງັບ ່ ຫ າຍ (ແຖມຍງັມຄີ  ນຕາ່ງຊາດເຂ ັ້າຍາດອກີ). ເມ  ່ອ

ເປັນແນວນ ັັ້ນອາຊບີໃໝຂ່ອງຊາວກະສິກອນອາດຈະບ ່ໝ ັັ້ນຄ  ງເທ ່ າ

ກບັອາຊບີເກ ່ າຂອງເຂ າເຈ ັ້າ.   

ສະນ ັັ້ນ, ຖັ້າພວກເຮ າຢາກພດັທະນາເສດຖະກດິແບບຍ ນ

ຍ  ງນ ັັ້ນ ຕັ້ອງໄດັ້ເລ່ີມຈາກການກອບກ ັ້ເອ າຊາວກະສິກອນໃຫັ້ພ  ັ້ນ

ຈາກອະນາຄ  ດອນັບ ່ ແນນ່ອນຂອງເຂ າເຈ ັ້າ ແລະ ແນໃສຊ່ວ່ຍໃຫັ້

ເຂ າເຈ ັ້າສາມາດເຮັດວຽກງານກະສກິ  າ ຂອງເຂ າເຈ ັ້າດັ້ວຍຄວາມ

ຍ ນຍ  ງ.  ນ ັັ້ນກ ຄ  ການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນຄ ນໃໝ.່ ແຕຈ່  າເປັນ

ຕັ້ອງໄດັ້ເນັັ້ນຄ ນໜັ້ອຍໜ ່ ງ ກຽ່ວກບັວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ, ແລະ ອີກ    

ເທ ່ ອໜ ່ ງ, ວຽກງານການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນຕັ້ອງໄດັ້ເລ່ີມຈາກຕ  ວ 

ຈງິ, ແຕບ່ ່ ແມນ່ຈະເອ ານກັປນັຍາຊ  ນຈ  ານວນໝັ້ອຍໜ ່ ງມານ ັງ່

ອັ້ອມໂຕະແລັ້ວປ ກສາຫາລ ກນັເພ ່ ອອອກເປັນກ  ານ  ດ ຫ   ກ  ດ   

ໝາຍອອກມາໂລດ, ແລະ ຮັ້າຍແຮງໄປກວາ່ນ ັັ້ນ, ກ ແມນ່ການບ ່



55 
 

ເຂ ັ້າໃຈໄດັ້ຢາ່ງຈະແຈ ັ້ງແທັໆ້ ຕ ່  ຄວາມໝາຍຂອງການຈດັຕ ັັ້ງສະ 

ຫະກອນໃນເງ ່ອນໄຂເສດຖະກດິຕະຫ າດສງັຄ  ມນຍິ  ມ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, 

ພະນກັງານທ່ີກຽ່ວຂັ້ອງ (ໂດຍສະເພາະແມນ່ພະນກັງານກະສກິ  າ) 

ຕັ້ອງໄດັ້ລ  ງໄປເຮັດວຽກຕ  ວຈງິກບັປະຊາຊ  ນ ກ ່ຄ ຊາວກະສິກອນຢ ່

ແຕລ່ະທັ້ອງຖິ່ນ (ແທັ້ຈງິແລັ້ວ ບອ່ນນ ັັ້ນລະແມນ່ຫັ້ອງການຂອງ

ພະນກັງານກະສິກ  າ) ເພ ່ ອຊວ່ຍເຫ  ອ ແລະ ເພ ່ ອເກບັກ  າສະພາບ 

ແລະ ຈດຸພິເສດຕ  ວຈງິຂອງແຕລ່ະທັ້ອງຖິ່ນ ເພ ່ ອຈະເປັນບອ່ນອງີ

ໃນການກ  ານ  ດຮ ບແບບການຈດັຕ ັັ້ງລວມ ແລະ ສະເພາະຂອງແຕ່

ລະທັ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຕັ້ອງໄດັ້ເຮັດໄປ, ຖອດຖອນບ  ດຮຽນໄປເພ ່ ອ

ນ  າໄປສ ກ່ານຈດັຕັ້ງັສະຫະກອນ ທ່ີເໝາະສ  ມກບັສະພາບຕ  ວຈງິ

ຂອງປະເທດເຮ າ. ຖັ້າເຂ ັ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະ 

ກອນໄດັ້ຢາ່ງຈະແຈ ັ້ງນ ັັ້ນ, ນອກຈາກຈະສາມາດກ  ານ  ດຮ ບແບບ

ຂອງການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນໄດັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ເໝາະສ  ມ

ແລັ້ວກ ຍງັຈະນ  າໄປສ ກ່ານສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມທ່ີເອ ັ້ອອ  ານວຍ 

ຕ ່ ການດ  າເນນີວຽກງານຂອງສະຫະກອນນ  າອກີ ເຊິ່ ງສ  າຄນັທ່ີສດຸ

ກ ່ແມນ່: ສະຫະກອນຕັ້ອງໄດັ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນດັ້ານງ  ບປະ 

ມານ ຫ  ການເຂ ັ້າເຖງິແຫ ງ່ທ ນໄດັ້ຢາ່ງແທັ້ຈງິ ແລະ ມແີຕແ່ນວ

ນ ັັ້ນການຈດັຕ ັັ້ງສະຫະກອນຈິ່ງຈະເຕບີໃຫຍ ່ແລະ ພດັທະນາ.     
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ແນນ່ອນ, ຕັ້ອງການປ ວແປງຊວີດິ ການເປັນຢ ຂ່ອງປະ 

ຊາຊ  ນ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ພດັທະນາເສດຖະກດິ. ການພດັທະນາ ແມນ່

ສິ່ ງທ່ີຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ຈ  າເປັນ, ແຕກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິບ ່

ແມນ່ວາ່ຢ ບ່ອ່ນໃດກ ຄ ກນັໝ  ດ. ແຕບ່ນັຫາ ສະພາບແວດລັ້ອມ 

ແລະ ດນິຟັ້າອາກາດມກີານປ່ຽນແປງ ເຊິ່ ງກ  າລງັເຮັດໃຫັ້ບນັດາ

ປະເທດໃນໂລກນີັ້ ຈ  າຕັ້ອງໄດັ້ກ  ານ  ດເນ ັ້ອໃນຂອງການພດັທະນາ

ຄ ນໃໝ.່ ຫ າຍປະເທດ ກ  າລງັວາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາ 

ເສດຖະກດິໃຫັ້ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລັ້ອມຫ າຍຂ ັ້ນ, ໂດຍການໝ ນ 

ໃຊັ້ເຕັກນກິວທິະຍາສາດເຂ ັ້າໃນການພດັທະນາໃຫັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ.   

ທດັສະນະພ ັ້ນຖານ ຂອງທິດສະດມີາກກ ໄດັ້ຢ ັັ້ງຢ ນວາ່:

ເຕັກນກິວທິະຍາສາດແມນ່ກ  າລງັການຜະລິດ. ທາ່ນ ກາກມາກ

ໄດັ້ໃຫັ້ທດັສະນະວາ່: “ກ  າລງັການຜະລິດຖ ກຕດັສິນດັ້ວຍຫ າຍປດັ 

ໄຈ, ໃນນ ັັ້ນປະກອບມ:ີ ລະດບັຄວາມຊ  ານານງານຂອງກ  າມະ 

ກອນ, ລະດບັຂອງການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ການ

ປະຍກຸໃຊັ້ໝາກຜ  ນ ຂອງການພດັທະນາວທິະຍາສາດດ ັງ່ກາ່ວ 

ເຂ ັ້າໃນການເພ່ີມທະວກີ  າລງັການຜະລິດຂອງສງັຄ  ມ, ຂະໜາດ 

ແລະ ປະສິດທິຜ  ນຂອງປດັໄຈການຜະລິດ”. ຈາກນ ັັ້ນ ທາ່ນກາກ

ມາກ ກ ໄດັ້ສະຫ ຸບວາ່: “ແນນ່ອນ ໃນກ  າລງັການຜະລິດນ ັັ້ນກ ່

ປະກອບມີທິງັວທິະຍາສາດຢ ນ່  າ”. ຈາກນ ັັ້ນ ທາ່ນອງັແກນກ ໄດັ້ຊີັ້



57 
 

ແຈງໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງຂ ັ້ນຕ ່ ມ: “ຕາມກາກມາກແລັ້ວ ວທິະຍາສາດ 

ແມນ່ກ  າລງັແຮງອນັໜ ່ ງຂອງການປະຕວິດັ ເຊິ່ ງສາມາດຊຸກດນັ

ຂະບວນການປະຫວດັສາດ ແລະ ມຄີວາມໝາຍສ ງສດຸຕ ່ ກ  າລງັ

ແຮງຂອງການປະຕວິດັ” 

ຂະບວນການພດັທະນາຕ  ວຈງິໄດັ້ຊີັ້ໃຫັ້ເຫັນວາ່: ທດັສະ 

ນະດ ັງ່ກາ່ວຂອງທິດສະດມີາກ ແມນ່ຖ ກຕັ້ອງ. ໃນປດັຈບຸນັນີັ້: 

ການປະຕວິດັທາງດັ້ານວທິະຍາສາດແມນ່ຢ ໃ່ນສງັກາດໃໝ,່ ນັ້ນັ

ກ ຄ : ເຕັກນກິວທິະຍາສາດໄດັ້ຮບັການພດັທະນາດັ້ວຍຈງັຫວະທ່ີ

ໄວທ່ີສດຸ ຖັ້າຕິດຕາມ ກ ຈະເຫັນວາ່: ແຕລ່ະມ  ັ້ ແຕລ່ະວນັກ ຈະມ ີ

ການພດັທະນາໃໝ,່ ມກີານຄ  ັ້ນພ  ບໃໝຢ່ ຕ່ະຫ ອດ ແລະ ພັ້ອມ

ກນັນ ັັ້ນກ ໄດັ້ມກີານໝ ນໃຊັ້ເຕັກນກິວທິະຍາສາດ ຢາ່ງແຜຫ່ າຍທ່ີ

ສດຸໃນຂະບວນການພດັທະນາ ເຊິ່ ງໄດັ້ຕດິແໜັ້ນກບັການເຄ ່ ອນ  

ເໜັງຂອງສງັຄ  ມຢາ່ງຈະແຈ ັ້ງທ່ີສດຸ, ເຮັດໃຫັ້ການພດັທະນາກ ຢ ່

ໃນຈງັຫວະທ່ີໄວ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ສາຍພ  ວພນັສງັຄ  ມ ແລະ ສາກ  ນ

ມກີານປ່ຽນແປງຢາ່ງຈະແຈ ັ້ງ. ເພາະວາ່: ຄ ພວກເຮ າເຫັນນ  າກນັ

ຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້ ການພດັທະນາເຕັກນກິວທິະຍາສາດ

ຢ ໃ່ນລະດ ັບັສ ງນີັ້ໄດັ້ກາຍມາເປັນເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ປດັໄຈທ່ີສ  າຄນັ

ໃນຂະບວນການແຂງ່ຂນັທາງ ດັ້ານກ  າລງັແຮງສງັລວມໃນດັ້ານ

ເສດຖະກດິ ແລະ ການທະຫານ. ຫ າຍປະເທດກ  າລງັວາງແຜນ
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ເພ ່ ອຊງີຄວາມໄດັ້ປຽບທາງດັ້ານເຕັກນກິວທິະຍາສາດ ໃຫັ້ແກຕ່  ນ

ເອງ. 

ແມນ່ໃຜກ ຮ ັ້ແລັ້ວ ໃນປດັຈບຸນັນີັ້, ບນັດາປະເທດສງັຄ  ມ

ນຍິ  ມກ ລັ້ວນແຕຖ່ ເອ າວຽກງານພດັທະນາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ, 

ເຊິ່ ງເປັນເນ ັ້ອໃນຕ  ັ້ນຕ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສ ັງັຄ  ມການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄ  ມ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ໂດຍພ ັ້ນຖານແລັ້ວ ຢາກ

ບ ລະນະ ແລະ ສັ້າງສາລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມນ ັັ້ນ, ກ ຕັ້ອງໄດັ້ຖ 

ເອ າການພດັທະນາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ, ເພ່ີມທະວກີ  າລງັ

ແຮງສງັລວມຂອງປະເທດຊາດຢາ່ງບ ່ ຢດຸຢ ັັ້ງ, ສັ້າງພ ັ້ນຖານປະ 

ຖ  ມປດັໄຈທາງວດັຖໃຸຫັ້ໜກັແໜັ້ນ ເພ ່ ອການພດັທະນາຢາ່ງຮອບ 

ດັ້ານ ແລະ ຍາວນານ. ຖັ້າເຮັດແນວນ ັັ້ນໄດັ້ກ ຈະສາມາດແກັ້ໄຂ

ບນັດາບນັຫາ ແລະ ຂ ັ້ຂດັແຍັ້ງເຊິ່ ງໜັ້າຕາ່ງໆໄດັ້ ແລັ້ວກ ຈະມ ີ

ຄວາມສາມາດໃນການປ ພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ ່ ການພດັທະນາໃນໄລ 

ຍະຍາວ ແນໃສເ່ຮັດໃຫັ້ປະເທດຊາດມຄີວາມຈະເລີນເຂັັ້ມແຂງ

ຮອບດັ້ານ ແລະ ລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມໄດັ້ມພີ ັ້ນຖານໜກັແໜັ້ນ 

ແລະ ໝັັ້ນຄ  ງ. ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ, ກ ຕັ້ອງຮ ັ້ຖອດຖອນບ  ດ 

ຮຽນຈາກປະສ  ບການຂອງບນັດາປະເທດທ່ີຈະເລີນແລັ້ວ (ຫັ້າມ

ເດນີຕາມແບບຫ ບັຫ ຫ ບັຕາ ຫ   ແບບນ  ກແກັ້ວ) ແລະ ສ  າຄນັທ່ີ

ສດຸນ ັັ້ນກ ແມນ່ການນ  າໃຊັ້ທດັສະນະ ແລະ ຫ ກັການທາງດັ້ານ
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ວທິະຍາສາດເຂ ັ້າໃນຂະບວນການພດັທະນາ. ໃນນ ັັ້ນສງັລວມ

ແລັ້ວ ພວກເຮ າຈະເຫັນວາ່: ທິດສະດກີຽ່ວກບັການພດັທະ ນາ

ແບບມວີທິະຍາສາດນ ັັ້ນ ແມນ່ການພດັທະນາທ່ີຖ ເອ າຄ  ນເປັນໃຈ 

ກາງ, ໝາຍຄວາມວາ່ກອ່ນອ ່ ນໝ  ດຕັ້ອງພດັທະນາຄ  ນຢາ່ງຮອບ 

ດັ້ານທາງດັ້ານຄວາມຮ ັ້ ແລະ ຢາ່ງໜກັແໜັ້ນທາງດັ້ານອດຸ  ມການ

ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫັ້ແນວທາງການພດັທະນາ ແລະ ຍດຸທະສາດ

ໃນການກ ່ສັ້າງເສດຖະກດິໄດັ້ຮບັການປະຕິບດັຢາ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ. 

ແນວໃດກ ່ຕາມ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕັ້ອງປະຕບິດັ

ຕາມກ  ດເກນພາວະວິໄສ. ຕັ້ອງກ  ານ  ດວທີິການຮບັຮ ັ້ແບບສດັຈະ

ວພິາກ, ເຮັດໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ກ  ມກຽວລະຫວາ່ງປະ 

ລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ປະສດິທິຜ  ນ, 

ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລັ້ອມ, ການເມ  ອງ ແລະ ວດັທະນະ 

ທ  າ. ພັ້ອມນ ັັ້ນຍງັຕັ້ອງໄດັ້ເອ າໃຈໃສແ່ກັ້ໄຂບນັຫາເຊິ່ ງໜັ້າ ແລະ 

ກ ່ຕັ້ອງໄດັ້ຄ  ັ້ນຄດິຄາດຄະເນເຖງິອະນາຄ  ດ.  

ເນ ່ອງຈາກວາ່ ສະພາບແວດລັ້ອມຂອງການພດັທະນາມີ

ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ ກ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມຮີ ບແບບການພດັທະນາ

ແຕກຕາ່ງກນັ, ເນ ັ້ອໃນການພດັທະນາແຕກຕາ່ງກນັ ກ ຕັ້ອງການ 

ວທີິການຕາ່ງກນັ, ໄລຍະການພດັທະນາຕາ່ງກນັ ກ ຕັ້ອງການຍດຸ 
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ທະສາດຕາ່ງກນັ. ບນັດາຄວາມແຕກຕາ່ງທງັໝ  ດເຫ  ່ ານີັ້ໄດັ້ສະ 

ແດງໃຫັ້ເຫັນວາ່: ການພດັທະນາຕັ້ອງມກີ  ດເກນ. ຖັ້າບ ່ ເຄ າລ  ບ

ກ  ດເກນຂອງການພດັທະນາແລັ້ວ ແມນ່ບ ່ ພຽງແຕບ່ ່ ສາມາມາດ 

ພດັທະນາໄດັ້ ແຕຍ່ງັອາດນ  າໄປສ ຄ່ວາມສະຫງກັງນັ ແລະ ວຸນ່ 

ວາຍນ  າອກີ. ການພດັທະນາແບບໃດກ ຕາມ ແລະ ໃນເວລາໄດກ 

ຕາມກ ຕັ້ອງສອດຄອ່ງກບັກ  ດເກນດ ັງ່ກາ່ວ, ແຕເ່ສັັ້ນທາງ ແລະ 

ວທີິປະຕບິດັພດັມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໃນແຕລ່ະປະເທດ, ແຕລ່ະ

ທັ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ ່ ອາດສາມາດໃຊັ້ຮ ບແບບອນັດຽວກນັໄດັ້ເຊິ່ ງ 

ມນັຈະເປັນການຝ ນຕ ່ ກ  ດເກນການພດັທະນາດ ັງ່ກາ່ວ. ແຕລ່ະປະ 

ເທດຕັ້ອງອງີໃສສ່ະພາບຕ  ວຈງິຂອງປະເທດຕ  ນເອງ (ແລະ ໃນ

ແຕລ່ະທັ້ອງຖິ່ນຂອງປະເທດໜ ່ ງໆ ກ ຍງັມຈີດຸພິເສດ ແລະ 

ເງ  ່ອນໄຂສະເພາະ) ເພ ່ ອເລ ອກເອ າຮ ບແບບການພດັທະນາຂອງ

ຕ  ນເອງ. 

 ຜ  ນກະທ ບຂອງການຝ ນກ  ດເກນດ ັງ່ກາ່ວ ພວກເຮ າກ ໄດັ້

ເຫັນຈາກການພງັທະລາຍຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ບນັດາ

ປະເທດສງັຄ  ມນຍິ  ມຢ ທ່ະວບີຢ ໂຣບ, ຍັ້ອນວາ່ເຂ າເຈ ັ້າເຫັນທິດສະ

ດມີາກ - ເລນນີ ຄ ຄ  າພີຕາຍຕ  ວ ເຮັດໃຫັ້ບ ່ ສາມາດຜນັຂະຫຍາຍ

ເຂ ັ້າສະພາບຕ  ວຈງິ ຂອງການພດັທະນາໃນປະເທດຂອງຕ  ນເອງ
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ໄດັ້. ເມ  ່ອເປັນແນວນ ັັ້ນ, ເຂ າເຈ ັ້າກ ຍິ່ ງບ ່ ເຂ ັ້າໃຈໄດັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງຕ ່

ລດັທິເລນນິ ເຊິ່ ງເປັນຂ ັັ້ນຕອນໃໝຂ່ອງການພດັທະນາລດັທິມາກ.  

ໃນນ ັັ້ນ ເມ  ່ອຄ  ັ້ນຄວັ້າທິດສະດເີລນນິແລັ້ວ ພວກເຮ າກ ່ຈະ

ເຫັນໄດັ້ວາ່: ບ  ດນພິ  ນທ່ີສະຫ ຸບວາ່: “ລດັທິຈກັກະພດັນຍິ  ມແມນ່

ຈດຸສດຸຍອດຂອງລະບອບນາຍທ ນ”, ບນັຫາ “ຜະເດັດການກ  າມະ

ຊບີ” ແລະ ທິດສະດກີຽ່ວກບັ “ເສດຖະກດິແຜນໃໝ”່ ແມນ່ຈດຸ

ພ ັ້ນຖານທ່ີເລນນິໄດັ້ພດັທະນາຕ ່ ຈາກທິດສະດມີາກ. ສະນ ັັ້ນ, ເລ 

ນນິໄດັ້ເປັນຜ ັ້ລິເລ່ີມກຽ່ວກບັ ການວາງແຜນການພດັທະນາແບບ

ວທິະຍາສາດໃນລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມ ໂດຍຖ ເອ າເສດຖະກດິເປັນ 

ໃຈກາງ (ເສດຖະກດິແຜນໃໝ)່. ຈ  ນມາເຖງິປດັຈບຸນັນີັ້, ແນວຄດິ

ລິເລ່ີມດ ັງ່ກາ່ວໄດັ້ຮບັການພດັທະນາຢາ່ງໜກັແໜັ້ນ ເຊິ່ ງສະແດງ

ເຖງິຄວາມຈ  ງຮກັພກັດ ີ ແລະ ຫ  ວຄດິປະດດິສັ້າງໃນການໝ ນໃຊັ້ 

ແລະ ພດັທະນາລດັທິມາກ - ເລນນິ.  

ໃນສະພາບການຄ ແນວນ ັັ້ນ, ປະເທດລາວພວກເຮ າກ 

ຄວນເລ່ີມຫນັທິດ ການພດັທະນາເສດຖະກດິແຕດ່ຽວນີັ້ໄປເລີຍ 

ເພ ່ ອໃຫັ້ເປັນພ ັ້ນຖານ ໃຫັ້ການພດັທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະ

ຍາວ. ພວກເຮ າຄວນສມຸໃສກ່ານຄ  ັ້ນຄວັ້າ ແລະ ປະຍກຸໃຊັ້ວທິະ 

ຍາສາດເຂ ັ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ເພາະພວກເຮ າບ ່
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ອາດ ສ ບຕ ່ ການພດັທະນາແບບ ຟຸ່ມເຟ ອຍຊບັພະຍາກອນທ  າມະ  

ຊາດ ແລະ ທ  າລາຍສະພາບແວດລັ້ອມໄດັ້ຕະຫ ອດໄປ. ຖັ້າບ ່

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ສະພາບແວດລັ້ອມທ່ີເປັນພ ັ້ນຖານຂອງການດ  າລ  ງຊວີດິ 

ກ ຈະຖ ກທ  າລາຍ, ອາກາດເຕັມໄປດັ້ວຍມ  ນລະພິດ, ແຫ ງ່ນ  ັ້າກ   

ເນ ່ າເໝັນ, ມສີານພິດອນັຕະລາຍ ແລະ ຮັ້າຍແຮງກວາ່ນ ັັ້ນແຫ ງ່

ນ  ັ້າບ  ກແຫັ້ງ ເຊິ່ ງບາງທີພວກເຮ າອາດຈະຮ ັງ່ມຂີ ັ້ນ ແຕບ່ ່ ແມນ່

ດັ້ວຍການພດັທະນາ ແຕດ່ັ້ວຍການທ  າລາຍ. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ສ  າລບັປະເທດລາວເຮ າແລັ້ວ, ເພ ່ ອຢາກຫນັທິດ

ການພດັທະນາເສດຖະກດິແບບຍ ນຍ  ງຄ ກາ່ວມາເທິງນ ັັ້ນ ກ ຕັ້ອງ 

ໄດັ້ເລ່ີມດັ້ວຍການພດັທະນາວຽກງານກະສິກ  າແບບຍ ນຍ  ງ (ບ ່ ທ  າ 

ລາຍແຕຍ່ງັປ ກປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລັ້ອມ ແລະ ຄວາມອດຸ  ມສ  ມ 

ບ ນຂອງທ  າມະຊາດ), ຊວີິດຂອງປະຊາຊ  ນດຂີ ັ້ນໃນສະພາບແວດ

ລັ້ອມທ່ີດ ີ ແລະ ຍງັຄ  ງໄດັ້ຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນທາງດັ້ານຊບັ ພະ 

ຍາກອນທ  າມະຊາດ (ກະສກິ  າແມນ່ພ ັ້ນທ່ີສີຂຽວ). ຈດັຕ ັັ້ງກ  າລງັ 

ການຜະລິດກະສິກ  າຄ ນໃໝ ່ແລະ ຖ ເອ າການພດັທະນາວຽກງານ

ກະສິກ  າເປັນຈດຸເລ່ີມຂອງວຽກງານອດຸສະຫະກ  າ. ຈດັຕ ັັ້ງກ  າລງັ 

ການຜະລິດກະສິກ  າເປັນຈດຸເລ່ີມ ຂອງການຈດັຕ ັັ້ງກ  າລງັການຜະ 

ລິດອດຸສະຫະກ  າ, ຖ ເອ າກ  າລງັການຜະລິດກະສກິ  າ ເປັນຕ  ວກ  າ 
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ນ  ດຮ ບແບບການພ ວພນັການຜະລິດ ແລະ ມແີຕເ່ຮັດແນວນ ັັ້ນ 

ການພດັທະນາເສດຖະກດິຢ ປ່ະເທດເຮ າຈິ່ງຈະຍ ນຍ  ງ.    

ສະນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາໃນແຕລ່ະຂ ັັ້ນ, ແຕລ່ະທັ້ອງ 

ຖິ່ນຄວນວາງນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິທ່ີເປັນ

ມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລັ້ອມ, ສ  ່ງເສີ່ ມການລ  ງທ ນສຂີຽວ (ການລ  ງທ ນໃສ່

ວຽກງານກະສິກ  າແບບຍ ນຍ  ງ). ບ ່ ຄວນເລ່ັງໃສຜ່  ນປະໂຫຍດໄລ 

ຍະສ ັັ້ນແຕທ່  າລາຍຜ  ນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຂອງຮຸນ່ລ ກຮຸນ່ຫ ານ. 

3) ວາງນະໂຍບາຍແບບມວີທິະຍາສາດ 

ຍດຸທະສາດ ແມນ່ ຕັ້ອງເນັັ້ນໜກັໄລຍະຍາວ. ໃນເວລາ

ວາງແຜນການພດັທະນາ ຫ   ໃນເວລາປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດ

ນ ັັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາ ຈ  າຕັ້ອງໄດັ້ແກັ້ໄຂສາຍພ  ວພນັລະຫວາ່ງ

ຜ  ນປະໂຫຍດເຊິ່ ງໜັ້າ ແລະ ຜ  ນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃຫັ້ຖ ກ 

ຕັ້ອງຖັ້າເວ ັ້າແບບສ  ມທຽບ: ຕນີຍງັຢ ນຢ ໃ່ນປດັຈບຸນັ, ແຕດ່ວງຕາ

ຂອງພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ຫ ຽວໄປຫາອະນາຄ  ດ, ແຕບ່ ່ ແມນ່

ເພ ່ ອຜ  ນປະໂຫຍດເຊິ່ ງໜັ້າຂອງຂະແໜງຕ  ນເອງ, ທັ້ອງຖິ່ນຕ  ນ

ເອງ, ແລະ ກ ບ ່ ແມນ່ເພ ່ ອຜ  ນປະໂຫຍດສວ່ນຕ  ວຂອງໂຕເອງ 

ແຕພ່ດັສັ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫັ້ແກ ່ ຜ ນປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ

ຂອງພາລະກດິລວມ, ຖັ້າບ ່ ດ ັງ່ນ ັັ້ນ ພວກເຮ າກ ຈະບ ່ ສາມາດສັ້າງ
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ເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ປະຖ  ມປດັໄຈໃຫັ້ການພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວ

ໄດັ້.  

ແນນ່ອນ, ການວາງນະໂຍບາຍຖ ກຕັ້ອງຫ  ບ ່ ນ ັ ັ້ນ ແມນ່ມ ີ

ຜ  ນກະທ ບຕ ່ ຄວາມສ  າເລັດຫ  ປະລາໄຊຂອງພາລະກດິນ  າພາຂອງ 

ພກັໃດໜ ່ ງ, ຂອງຊາດໃດໜ ່ ງ, ຂອງທັ້ອງຖິ່ນໃດໜ ່ ງ, ຫ   ຂອງ

ພາກສວ່ນໃດໜ ່ ງ, ນ ັັ້ນກ ່ຄ : ວາງນະໂຍບາຍຖ ກຕັ້ອງຈະເປັນ

ເງ  ່ອນໄຂໃຫັ້ການພດັທະນາ, ແຕກ່  ງກນັຂັ້າມ ວາງນະໂຍບາຍຜິດ 

ແມນ່ຈະນ  າໄປສ ຄ່ວາມປະລາໄຊ ຫ  ຄວາມຫາຍຍານະ. ແຕວ່າ່, 

ນະໂຍບາຍທ່ີຖ ກຕັ້ອງນ ັັ້ນ ມນັຈະມາແຕໃ່ສ? ແນນ່ອນ ມນັບ ່ ໄດັ້ 

ຕ  ກລ  ງມາແຕເ່ທິງຟັ້າ, ແລະ ມນັກ ບ ່ ໄດັ້ມາຍັ້ອນພະນກັງານນ  າ 

ພານ ັງ່ຢ ແ່ຕຫ່ັ້ອງການແລັ້ວຄດິອອກໄດັ້. ແຕນ່ະໂຍບາຍຖ ກຕັ້ອງ

ນ ັັ້ນແມນ່ມາຈາກຕ  ວຈງິຂອງວຽກງານ, ຂອງສະພາບການ; ໝາຍ

ຄວາມວາ່: ຕ  ວຈງິແມນ່ບອ່ນອງີຂອງການວາງນະໂຍບາຍທ່ີຖ ກ 

ຕັ້ອງ. ສະນ ັັ້ນ, ກ ມແີຕເ່ມ  ່ອໃດທ່ີພະນກັງານນ  າພາໄດັ້ເລ່ີມຈາກ

ສະພາບຕ  ວຈງິຂອງປະເທດຕ  ນເອງ, ທັ້ອງຖິ່ນຕ  ນເອງ, ອ  ງການ 

ຫ   ຫ  ວໜວ່ຍການຈດັຕ ັັ້ງຂອງຕ  ນເອງ ເພ ່ ອຄ  ັ້ນຄວັ້າ, ໄຈ ັ້ແຍກແຕ່

ລະບນັຫາຕ  ວຈງິເພ ່ ອວາງນະໂຍບາຍແກັ້ໄຂ ຫ   ພດັທະນາ, 

ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີໄດັ້ມາແບບນ ັັ້ນ ຈິ່ງແມນ່ການວາງນະໂຍບາຍ

ທ່ີມລີກັສະນະວທິະຍາສາດ. ແນນ່ອນຖັ້າມແີຕຈ່  ດກາ່ຍ ແລະ 
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ລອກແບບຈາກປະເທດອ ່ ນ, ທັ້ອງຖິ່ນອ ່ ນ, ພາກສວ່ນອ ່ ນ ຫ   

ຈາກຄ  ນອ ່ ນນ ັັ້ນແມນ່ຈະນ  າໄປສ ຄ່ວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມ

ຫຍຸັ້ງຍາກຫ າຍປະການ. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ຍາມໃດພະນກັງານນ  າພາ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ຍ  ກສ ງລະ 

ດບັຄວາມສາມາດໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ເພ ່ ອຮບັປະກນັໄດັ້

ຄວາມຖ ກຕັ້ອງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແນວທາງຂອງພກັ, ຄວາມ

ມຸງ່ໝາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊ  ນ ແລະ ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັ

ສະພາບຕ  ວຈງິ. 

ເມ  ່ອເປັນແນວນ ັັ້ນ,  ມນັມຄີວາມຈ  າເປັນຢາ່ງຍິ່ ງທ່ີພະນກັ 

ງານນ  າພາຕັ້ອງຮ ັ້ກ  ານ  ດກ  ນໄກ ການວາງນະໂຍບາຍແບບມວີທິະ  

ຍາສາດ. ການວາງນະໂຍບາຍແບບມວີທິະຍາສາດ ແມນ່ການ

ວາງໂດຍອງີໃສພ່ ັ້ນຖານ ຂອງສາຍພ ວພນັລະຫວາ່ງເປ ັ້າໝາຍ

ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພ ່ ອບນັລເຸປ ັ້າໝາຍດ ັງ່ 

ກາ່ວ. ເວ ັ້າງາ່ຍໆ ກ ຄ : ເປ ັ້າໝາຍ ແລະ ວທີິການບນັລເຸປ ັ້າໝາຍ

ແມນ່ປດັໃຈພ ັ້ນຖານຂອງແຜນການທ່ີມເີຕັກນກິ. ນອກຈາກນ ັັ້ນ, 

ການວາງນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ ຕັ້ອງສອດຄອ່ງກບັກ  ດເກນ 

ແລະ ຂ ັັ້ນຕອນຂອງການວາງນະໂຍບາຍແບບວທິະຍາສາດ, 

ແລະ ນ ັັ້ນກ ແມນ່ກ  ນໄກຂອງການວາງນະໂຍບາຍແບບມວີທິະຍາ 
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ສາດ, ເຊິ່ ງແມນ່ໜັ້າທ່ີຂອງພະນກັງານນ  າພາເປັນຜ ັ້ກ  ານ  ດອອກ 

ເພ ່ ອແນໃສເ່ຮັດໃຫັ້ນະໂຍບາຍທ່ີວາງອອກມານ ັັ້ນ ມຄີວາມຖ ກ 

ຕັ້ອງ.   

ຢາກວາງນະໂຍບາຍແບບມວີທິະຍາສາດນ ັັ້ນ, ມນັຮຽກ   

ຮັ້ອງໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງເກັ່ງໃນການຄາດຄະເນ ແລະ 

ຕັ້ອງຄ  ັ້ນຄດິ, ຄ  ັ້ນຄວັ້າຫ າຍ, ຄ ທາ່ນເລນນິເຄຍີເວ ັ້າຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່: 

“ກອ່ນຈະວາງນະໂຍບາຍໃດໜ ່ ງອອກນ ັັ້ນ, ພວກເຮ າຕັ້ອງຄ  ັ້ນຄດິ

ຫ  ບໄປຫ  ບມາບ ່ ແມນ່ແຕສ່ບິເທ ່ ອ ແຕເ່ປັນຮັ້ອຍເທ ່ ອ”. ພັ້ອມກນັ

ນ ັັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮ່  າຮຽນຄ  ັ້ນຄວັ້າກ  າໄດັ້ແໜັ້ນ ແລະ

ນບັຖ ກ  ດເກນສດັຈະວພິາກ, ຮກັສາທດັສະນະວທິະຍາສາດ, ນ  າ

ໃຊັ້ກ  ນໄກການວາງນະໂຍບາຍ ແບບມວີທິະຍາສາດໂດຍສອດ 

ຄອ່ງກບັກ  ດເກນ ການພດັທະນາແບບວດັຖນຸຍິ  ມສດັຈະວພິາກ, 

ແລະ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ກວດສອບ - ທ ດສອບນະໂຍບາຍທ່ີເລ ອກແລັ້ວ

ກອ່ນຈະວາງອອກ ໂດຍອງີໃສປ່ະສ  ບການ ແລະ ພ ມປນັຍາ

ຂອງຕ  ນເອງ.  

ສະນ ັັ້ນ, ຖັ້າຈະເວ ັ້າໄປແລັ້ວ ໃນວຽກງານການວາງນະ 

ໂຍບາຍ ແບບມວີທິະຍາສາດນ ັັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ ຖ 

ສ  າຄນັການສ  າຫ ວດ ແລະ ການຄ  ັ້ນຄວັ້າຂ ັ້ມ  ນ ແລະ ປດັໄຈ 
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ອ ່ ນໆທ່ີຈ  າເປັນ. ໝາຍວາ່ ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມຂີ ັ້ມ  ນຄ  ບຖັ້ວນ

ສ  ມຄວນເພ ່ ອສາມາດທ  າການຄ  ັ້ນຄວັ້າວໄິຈ. ເພາະວາ່: ການວາງ

ນະໂຍບາຍທ່ີຖ ກຕັ້ອງ ແມນ່ເລ່ີມຈາກການຄາດຄະເນທ່ີແນນ່ອນ, 

ແລະ ການຄາດຄະເນທ່ີແນນ່ອນດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ ພດັເລ່ີມຈາກການ 

ຊອກຮ ັ້ ແລະ ເກບັກ  າໄດັ້ຂ ັ້ມ  ນ ແລະ ສະພາບຕ  ວຈງິ. ເຄຍີໄດັ້

ອາ່ນປ ັ້ມເລ ່ ອງ: “ຊາປາແອບ” ບ ? ຊາປາແອບ ແມນ່ວລິະຊ  ນ

ຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ, ແລະ ເປັນນາຍທະຫານແດງ ໃນສະ 

ໄໝເລນນິເຮັດການປະຕວິດັສ  າເລັດໃໝ່ໆ ພຸັ້ນລະ, ແຕເ່ວລານ ັັ້ນ 

ຍງັມພີວກຝ ນປະຕວິດັເຊິ່ ງເອີັ້ນວາ່: ທະຫານຂາວ. ຊາປາແອບກ 

ໄດັ້ປະກອບສວ່ນນ  າພາກ  າລງັກອງທບັຂອງຕ  ນເອງ ເພ ່ ອຂບັໄລ່

ທບັມ ັ້າງພວກຝ ນປະຕວິດັດ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ ເຊິ່ ງໄດັ້ທ  າລາຍກ  າລງັຂອງ

ສດັຕ ໄດັ້ຫ າຍ ເຮັດໃຫັ້ພວກສດັຕ ຕັ້ອງອ  ກສ ັ່ນຂວນັຫາຍ ເມ  ່ອໄດັ້

ຍນິຊ ່  ແລະ ກອງທບັຂອງຊາປາແອບ. ເປັນຫຍງັຊາປາແອບຈິ່ງ

ເປັນນາຍທະຫານທ່ີເກັ່ງກ ັ້າ ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການບນັ 

ຊາຮ  ບທ່ີ ເກັ່ງກາດເຊ່ັນນ ັັ້ນ, ແລະ ພວກທາ່ນຮ ັ້ບ ວາ່ ທ່ີຈງິແລັ້ວ

ຊາປາແອບ ກ ຍງັໜຸມ່ແໜັ້ນ ແລະ ບ ່ ໄດັ້ຮ  າ່ຮຽນສ ງແຕຢ່າ່ງໃດ, 

ເວ ັ້າຄວາມຂີັ້ຮ ັ້າຍຊາປາແອບບ ່ ຮ ັ້ຫຍງັຫ າຍກຽ່ວກບັການເມ  ອງຊ  ັ້າ, 

ແຕເ່ພ່ິນມຄີວາມຄຽດແຄັ້ນຕ ່ ການກະທ  າຂອງພວກກ ລກັ (ພວກ

ຊາວນາຮ ັງ່ທ່ີຝ ນປະຕວິດັ). ທ່ີເພ່ິນເປັນນາຍທະຫານທ່ີເກັ່ງກາດຄ 



68 
 

ແນວນ ັັ້ນ ພດັແມນ່ຍັ້ອນວາ່: ເພ່ິນໄດັ້ເອ າໃຈໃສຢ່າ່ງພິ ທິພິຖນັຕ ່

ການວາງແຜນການຮ  ບ ແລະ ຕັ້ອງແນໃ່ຈວາ່ແຜນການນ ັັ້ນຕັ້ອງ

ນ  າໄຊຊະນະມາໃຫັ້ກອງທບັ. ໂດຍວທີິການຂອງເພ່ິນແມນ່: ການ

ສ ກສາ ແລະ ຊອກຮ ັ້ສະພາບ ແລະ ຂ ັ້ມ  ນທກຸຢາ່ງກຽ່ວກບັພ ັ້ນທ່ີ 

ແລະ ກ  າລງັຂອງສດັຕ . ເພ່ິນຈິ່ງເປັນນາຍທະຫານ ທ່ີມຄີວາມ

ຊ  ານານກຽ່ວກບັແຜນ່ທ່ີ ແລະ ພ ັ້ນທ່ີດກີວາ່ຜ ັ້ອ ່ ນ ຍັ້ອນເພ່ິນໃຫັ້

ຄວາມສ  າຄນັຕ ່ ເລ ່ ອງນີັ້ຫ າຍ. ເມ  ່ອຮ ັ້ສະພາບພ ັ້ນທ່ິີໄດັ້ຢາ່ງລະອຽດ 

ແລະ ຮ ັ້ສະພາບຈດຸແຂງອອ່ນຂອງຕ  ນ ແລະ ຂອງພວກສດັຕ 

ແລັ້ວ ເພ່ິນກ ຈະສາມາດຄາດຄະເນໄດັ້ຢາ່ງແມ ັ້ນຢ າເຖງິຮ ບແບບ

ການຮ  ບ, ຮ ັ້ໄດັ້ວາ່ພວກສດັຕ ມນັຈະບກຸໃສ, ຖອຍໃສ.... ແລະ ກ 

ສາມາດວາງແຜນໄດັ້ເພ ່ ອປາບພວກສດັຕ ໄດັ້ ຢາ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ. 

ການວາງແຜນການສ ັ້ຮ  ບທ່ີສະຫ າດ ແມນ່ການວາງກ  ນອບຸາຍ

ຫ ອກສດັຕ  ເພ ່ ອດບັສ ນພວກມນັ ແຕຢ່າກຫ ອກ ຫ   ລ ັ້ໃຫັ້ສດັຕ 

ຕດິກບັດກັ ຫ   ຫ  ງກ  ນນ ັັ້ນ  ນາຍທະຫານຕັ້ອງເກັ່ງເລ ່ ອງກ  ນລະ 

ຍດຸ, ແຕຢ່າກເກັ່ງເລ ່ ອງກ  ນລະຍດຸນ ັັ້ນຕັ້ອງຮ ັ້ເລ ່ ອງດນິ, ຟັ້າ, ອາ 

ກາດ, ແລະ ຮ ັ້ເຂ າຮ ັ້ເຮ າໄດັ້ເປັນຢາ່ງດ.ີ 

ນ ັັ້ນແມນ່ຢາກສະແດງໃຫັ້ເຫັນວາ່: ການສ  າຫ ວດ ແລະ

ຄ  ັ້ນຄວັ້າ ແມນ່ປດັໄຈຊີັ້ນ  າພ ັ້ນຖານໃຫັ້ແກພ່ະນກັງານນ  າພາໃນ

ການວາງນະໂຍຍບາຍທ່ີມລີກັສະນະວທິະຍາສາດ. ຕັ້ອງເລ່ັງໃສ່
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ການສ  າຫ ວດ ແລະ ຄ  ັ້ນຄວັ້າຢາ່ງຈງິຈງັແລັ້ວ ກ ວາງນະໂຍບາຍ

ທ່ີຖ ກຕັ້ອງອອກມາຈະນ  າໄປສ ຜ່  ນສ  າເລັດ ຫ   ໄຊຊະນະຢາ່ງແນ ່

ນອນ. ແຕແ່ນວໃດກ ຕາມ, ສ  າຄນັທ່ີສດຸນ ັັ້ນແມນ່ຜ  ນສ  າເລັດ ຫ  

ໄຊຊະນະ, ກ ຄ ທາ່ນເລນນິເຄຍີໄດັ້ເວ ັ້າກບັບນັດານາຍທະຫານ

ແດງວາ່: “ແຜນການດຫີ  ບ ່ ແມນ່ເລ ່ ອງສ  າຄນັ, ແຕສ່  າຄນັທ່ີສດຸ

ແມນ່ໄຊຊະນະຕັ້ອງເປັນຂອງພວກເຮ າ” 

ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ເພ ່ ອຮບັປະກນັໃຫັ້ການວາງນະໂຍບາຍທ່ີ

ຖ ກຕັ້ອງນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງຮ ັ້ຢ ມ ຫ   ລະດ  ມຄວາມຮ ັ້ 

ແລະ ພ ມປນັຍາແຕທ່າງນອກ, ລະດ  ມຄວາມເຫັນຂອງນກັວຊິາ 

ການ ແລະ ຊຽ່ວຊານສະເພາະດັ້ານ, ຕັ້ອງໄດັ້ຈດັຕັ້ງັລະບ  ບທ່ີ

ປ ກສາຈາກຊຽ່ວຊານສະເພາະດັ້ານ. ເພາະບນັດາຊຽວຊານ ແລະ 

ນກັວຊິາການ ແມນ່ພວກທ່ີມຄີວາມຮ ັ້ເລິກເຊິ່ ງໃນຂະແໜງວຊິາໃດ

ໜ ່ ງເຊິ່ ງເປັນຂ ັ້ມ  ນທ່ີຈ  າເປັນ ສ  າລບັການວາງນະໂຍບາຍແບບມີ

ວທິະຍາສາດ. ເພາະພວກເຂ າເຈ ັ້າໄດັ້ຄ  ັ້ນຄວັ້າບນັຫາໃດໜ ່ ງຢາ່ງ

ຍາວນານ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ, ແລະ ອນັສ  າຄນັແມນ່ພວກເຂ າເຈ ັ້າ

ເປັນຜ ັ້ກ  າໄດັ້ຜ  ນສະຫ ຸບຂອງການຄ  ັ້ນຄວັ້າທ່ີໃໝອ່ຽ່ມ ແລະ ດທ່ີີ

ສດຸ. ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ, ເຂ າເຈ ັ້າຍງັສາມາດປະກອບສວ່ນດັ້ານ

ຄວາມຄດິ ແລະ ພ ມປນັຍາໃສຮ່າ່ງຂອງແຜນການ ຫ   ແຜນ

ນະໂຍບາຍໄດັ້.        
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ຖັ້າຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ເຄ າ 

ລ  ບຫ ກັການປະຊາທິປະໄຕ. ຄ ເວ ັ້າມາເທິງແລັ້ວ, ການວາງນະໂຍ 

ບາຍແບບມວີທິະຍາສາດ ແມນ່ຕັ້ອງໄດັ້ປະຕບິດັຕາມຂ ັັ້ນຕອນຄກັ 

ແນ ່ແລະ ຍງັຕັ້ອງໄດັ້ລະດ  ມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ພ ມປນັຍານ  າ

ຫ າຍຄ  ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຊຽ່ວຊານ ແລະ ວຊິາການ ຫ  ຜ ັ້ສ  າ

ນານງານສະເພາະດັ້ານ, ສະນ ັັ້ນ ຖັ້າພະນກັງານນ  າພາຫາກເປັນ 

ຄ  ນມຈີດິໃຈຄບັແຄບ, ບ ່ ຍອມຮບັຟງັຄ  າຄດິເຫັນຜ ັ້ອ ່ ນ ຫ   ບ ່ ເຄ າ 

ລ  ບຜ ັ້ທ່ີມຄີວາມຮ ັ້ແລັ້ວ ເຮັດແນວໃດຈະສາມາດວາງແຜນ ຫ  ວາງ

ນະໂຍບາຍທ່ີຖ ກຕັ້ອງອອກມາໄດັ້. ແລະ ຮັ້າຍແຮງໄປກວາ່ນ ັັ້ນກ ່

ແມນ່ການທ່ີພະນກັງານນ  າພາ ຖ ເອ າແຕແ່ນວຄດິຂອງຕ  ນເອງ

ເປັນໃຫຍໃ່ນການວາງແຜນແຕພ່ດັຖ ເບ າຄວາມຄດິເຫັນເປັນໝ ຄ່ະ 

ນະພາຍໃນການຈດັຕ ັັ້ງຂອງຕ  ນເອງ, ແບບນີັ້ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະ

ຄ  ັ້ນຫາແຜນ ຫ   ນະໂຍບາຍແບບມວີທິະຍາສາດ ແລະ ຖ ກ 

ຕັ້ອງໄດັ້. 

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ມນັຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຕິດແໜັ້ນ 

ກບັການເຮັດວຽກເປັນໝ ຄ່ະນະ ໂດຍແມນ່ບກຸຄ  ນຮບັຜິດຊອບ, 

ແລະ ຕັ້ອງຕັ້ານປະກ  ດການອາຍາສິດຢາ່ງຈງິຈງັ. ຕັ້ອງໄດັ້ສັ້າງ

ກ  ນໄກເຮັດວຽກນ  າພາເປັນໝ ຄ່ະນະໃຫັ້ໄດັ້ແທັ້, ບ ່ ແມນ່ໄດັ້ແຕຮ່ ບ

ການ. ກ  ນໄກດ ັງ່ກາ່ວຕັ້ອງສາມາດລະດ  ມຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ
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ທ ນຕ ່ ການຖ  ກຖຽງທ່ີຮັ້ອນແຮງໄດັ້ແທັ້. ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮ ັ້ 

ແລະ ທ ນຟງັຄ  າຄດິເຫັນຂອງໝ ຄ່ະນະ ແລະ ດັ້ວຍທາ່ທີທ່ີຖ ກ 

ຕັ້ອງ ແລະ ເໝາະສ  ມ. ຄ ພວກເຮ າມກັໄດັ້ຍິນພ ່ ແມ ່ ຫ   ພວກຜ ັ້

ເຖ ັ້າມກັເວ ັ້າຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່: “ຍາມໃຫັ້ເວ ັ້າລະເວ ັ້າ, ຍາມໃຫັ້ກນິລະ

ກນິຢາ່ເວ ັ້າ, ຍາມໃຫັ້ເຮັດວຽກລະເຮັດຢາ່ຖຽງກນັ”. ອນັນີັ້ກ ຄ ກນັ: 

ຍາມລະດ  ມຄວາມຄິດເພ ່ ອວາງແຜນນ ັັ້ນ ແມນ່ຍາມຕັ້ອງເວ ັ້າຕັ້ອງ

ວາ່ກນັ, ມຫີຍງັກ ່ ເວ ັ້າໄດັ້, ແຕບ່ ່ ແມນ່ວາ່ຍາມນີັ້ພດັມດິຢ  ່ຫ   ຢາ່ງ

ດກີ ວາ່ “ເຫັນດແີລັ້ວ, ບ ່ ມຫີຍ ັງັຂດັຂັ້ອງ, ຫ   ເຫັນດຕີາມຫ  ວໜັ້າ

ວາ່ຫ ັັ້ນລະ”. ແຕຍ່າມປະຕິບດັແຜນນ ັັ້ນ ພດັພາກນັເວ ັ້າກນັອ ກຄະ

ທ ກ, ຕນິ ັັ້ນຕນິີັ້ວາ່ແຜນການບ ່ ດບີອ່ນນ ັັ້ນບອ່ນນີັ້, ສດຸທັ້າຍກ ປະຕ ິ

ບດັບ ່ ໄດັ້ຕາມເປ ັ້າໝາຍ, ເນ ່ອງຈາກຍາມໃຫັ້ເວ ັ້າພດັບ ່ ເວ ັ້າ, ຍາມ

ໃຫັ້ເຮັດພດັບ ່ ເຮັດ. ບ ່ ພາກນັປ ກສາຫາລ ກນັ, ແຜນການກ ່ອາດບ ່

ດແີທັ້. ແຕເ່ປັນຫຍງັ ຈິ່ງບ ່ ມກີານເວ ັ້າກນັ: ຖັ້າຄິດໃຫັ້ສດຸແລັ້ວກ ່

ແມນ່ຂ ັ້ນກບັພະນກັງານນ  າພານ ັັ້ນເອງ. ຖັ້າພະນກັງານນ  າພາ 

ຫາກມທີດັສະນະຖ ກຕັ້ອງຕ ່ ການປະກອບຄວາມເຫັນ ແລະ ຍິ່ ງຮ ັ້

ສັ້າງບນັຍາກາດ, ກ  ນໄກ, ຫ   ສະພາບແວດລັ້ອມທ່ີເອ ັ້ອອ  ານວຍຕ ່

ການລະດ  ມຄວາມຄດິ, ຕ ່ ການປະກອບຄວາມເຫັນແລັ້ວ ອັ້າຍ

ນັ້ອງຜ ັ້ອ ່ ນກ ຈະມຄີວາມໝັັ້ນໃຈ ແລະ ກັ້າຫານໃນການປະກອບ

ຄວາມເຫັນ. ຖັ້າບ ່ ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ກ  ນໄກດ ັງ່ກາ່ວ ຫ   ຫ ກັການດ ັງ່ກາ່ວທ່ີ
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ແນໃສເ່ພ ່ ອລະດ  ມຄວາມຄິດເຫັນນ ັັ້ນ ກ ເປັນພຽງແຕຮ່ ບການຊ ່ ໆ 

ເພາະຫ  ວໜັ້າຍງັເຫັນຄ  ນທ່ີບ ່ ເວ ັ້າຫຍງັ ຫ   ເຫັນດນີ  າແຕຜ່ ັ້ອ ່ ນຢ ່

ຕະຫ ອດນ ັັ້ນ ເປັນຄ  ນທ່ີມຄີນຸສ  ມບດັດ ີ ແລະ ມນັຍງັຈະເປັນຮ ບ

ການຕ ່ ໄປຖັ້າ ພະນກັງານນ  າ ຍງັເບິ່ ງຄ  ນດັ້ວຍອະຄະຕສິວ່ນຕ  ວ

ຂອງຕ  ນ (ບ ່ ມກັສະຫາຍ ກ  ຍັ້ອນລາວມກັຫ  ວສຽງດງັ, ແບບນີັ້

ເປັນຕ  ັ້ນ). ແຕກ່  ນໄກນ ັັ້ນຈະມປີະສດິທິຜ  ນທ່ີແທັ້ຈງິ ຖັ້າຫາກວາ່

ພະນກັງານນ  າພາຫາກຮ ັ້ເບິ່ ງຄ  ນ: ເບິ່ ງດັ້ວຍສາຍຕາຮອບດັ້ານ

ໂດຍຖ ເອ າວຽກງານເປັນບອ່ນອງີໃນການຕີລາຄາພະນກັງານ. 

2. ສລິະປະໃນການປະຕິບດັແຜນນະໂຍບາຍ 

ວຽກງານໃນການປະຕິບດັແຜນນະໂຍບາຍ ແມນ່ວຽກງານ

ການນ  າພາ. ມນັຈະທ ດສອບຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາຂອງ

ພະນກັງານນ  າຢາ່ງແທັ້ຈງິ. ແຕກ່ອ່ນອ ່ ນໝ  ດ, ເປັນພະນກັງານ

ນ  າພາ ຕັ້ອງກັ້າເຮັດກັ້າທ  າ ແລະ ຕັ້ອງກັ້າຮບັຜິດຊອບ. ພັ້ອມ

ດຽວກນັນ ັັ້ນ ກ ຕັ້ອງຮກັສາຕ  ນເອງ ໃຫັ້ມຄີວາມປອດໃສຢ ຕ່ະ 

ຫ ອດເວລາ ແລະ ຕັ້ອງເອ າຕ  ນເອງເປັນແວນ່ແຍງ ໃຫັ້ແກຄ່  ນອ ່ ນ

ໄດັ້ຈິ່ງຈະສາມາດນ  າພາຄ  ນອ ່ ນໄດັ້.   

ຕາມຕ  ວຈງິແລັ້ວ ບ ່ ມເີຫດການໃດທ່ີບ ່ ທັ້າທາຍຄວາມສາມາດ

ໃນການປະເຊນີໜັ້າ ແລະ ແກັ້ໄຂຂອງພະນກັງານນ  າພາ. ສະ 
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ນ ັັ້ນ, ມນັຈ  າເປັນຢາ່ງຍິ່ ງທ່ີພະນກັງານນ  າພາຈະຕັ້ອງໄດັ້ເພ່ີມທະວີ

ຄວາມສາມາດ ໃນການແກັ້ໄຂບນັຫາຕາ່ງໆ ໃນໜັ້າທ່ີວຽກງານ 

ແລະ ໃນສງັຄ  ມຢາ່ງມໄີຫວພິບ ແລະ ທນັການ. ພະນກັງານ

ນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ແກັ້ໄຂ ຄວາມເຍບີຫຍາກຊກັຊັ້າໃນການປະຕິບດັ

ໜັ້າທ່ີ. ນີັ້ແມນ່ບນັຫາສ  າຄນັ: ບ ່ ຟັ້າວຟັ່ງເກນີໄປ ແຕກ່ ່ບ ່ ອ ດອາດ

ຊກັຊັ້າເກນີໄປ. ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງການຢາກປ່ຽນແປງຄວາມ 

ຊນິເຄຍີແບບອ ດອາດຊກັຊັ້າ ໃນໜັ້າທ່ີວຽກງານນ ັັ້ນ, ຈ  າເປັນ

ຕັ້ອງໄດັ້ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດ ໃນການຕດັສນິບນັຫາຢາ່ງທນັ

ການ ແລະ ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ ຄວນໄດັ້ເອ າໃຈໃສບ່າງບນັຫາ

ດ ັງ່ລຸມ່ນີັ້: 

ທ  າອດິ, ຕັ້ອງໄດັ້ເພ່ີມຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕ  ນເອງໃຫັ້ສ ງ

ຂ ັ້ນ, ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງແນວຄດິອ ດອາດຊກັຊັ້າໃນຊວີດິປະຈ  າ 

ວນັຂອງຕ  ນເອງ. ປ່ຽນແປງແບບແຜນວທີິການດ  າລ  ງຊວີດິໃຫັ້ມ ີ

ຜ  ນດຕີ ່ ການປະຕິບດັວຽກງານຫ າຍຂ ັ້ນ. ໝາຍຄວາມວາ່: ພະຍາ 

ຍາມເພ່ີມຄວາມເອ າໃຈໃສ ່ໃນການຕດັສິນໃຈ ໃນການແກັ້ບນັຫາ

ເລັກໆນັ້ອຍໆໃນຊວີິດປະຈ  າວນັຫ າຍໄວຂ ັ້ນ (ເພ ່ ອເຝິກຝ  ນແບບ 

ແຜນວທີິເຮັດວຽກໄປໃນຕ  ວ). 
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ສອງ, ຕັ້ອງໄດັ້ລ  ງເລິກໃນການຊອກຮ ັ້ຮ  າ່ຮຽນນ  າຕ  ວຈງິຂອງ 

ການປະຕບິດັວຽກງານເພ ່ ອເຫັນໄດັ້ບນັຫາ (ເຂ ັ້າໃຈສາເຫດ, ປດັ 

ໄຈ...) ຢາ່ງທນັການ ແລັ້ວຈິ່ງຈະສາມາດຕດັສນິໃຈໃນການແກັ້

ໄຂໃຫັ້ທນັການໄດັ້.   

ສາມ, ຕັ້ອງຮ ັ້ວທີິມອບສດິ. ຄ ໄດັ້ເວ ັ້າຜາ່ນມາພະນກັງານ

ນ  າພາຕັ້ອງຮ ັ້ວາ່ ວຽກໃດສ  າຄນັ, ວຽກໃດຮບີດວ່ນ...ສະນ ັັ້ນ ພະ 

ນກັງານນ  າພາ ຄວນສມຸໃສວ່ຽກງານທ່ີສ  າຄນັມລີກັສະນະຍດຸທະ

ສາດ, ສວ່ນວຽກການກວດກາ ແລະ ແກັ້ໄຂວຽກປະຈ  າວນັນ ັັ້ນ 

ຄວນມອບສິດໃຫັ້ຂ ັັ້ນລຸມ່. ເຮັດແບບນີັ້ ກ ບ ່ ແມນ່ວາ່ ເອ າແຕວ່ຽກ

ໃຫຍ ່ ແຕຖ່ິັ້ມວຽກນັ້ອຍ, ແຕກ່ ບ ່ ໄດັ້ໝາຍວາ່ວຽກໃດພະນກັງານ

ນ  າພາ ຕັ້ອງໄດັ້ຕດັສິນໃຈໝ ດທກຸເລ ່ ອງ. ທກຸວຽກແມນ່ຕັ້ອງໄດັ້

ຮບັການປະຕບິດັ ພຽງແຕວ່າ່ ແມນ່ໃຜຄວນປະຕິບດັວຽກໃດ.    

ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາກ ຄວນຫ ີກເວັັ້ນການປ່ຽນ 

ແຜນ ຫ   ແນວທາງໄວໂພດ ຫ   ຫ າຍເທ ່ ອໂພດ. ຕ ່ ກບັວຽກງານ 

ທ່ີຕ  ນເອງໄດັ້ຕດັສິນໄປແລັ້ວ, ແລະ ໄດັ້ເຫັນວາ່: ແຜນນ ັັ້ນຍງັບ ່

ທນັດເີທ ່ າທ່ີຄວນເທ ່ ອນ ັັ້ນ ແຕກ່ ບ ່ ຄວນປ່ຽນແປງຕາມໃຈຄດິຂອງ

ຕ  ນເອງ, ແຕຄ່ວນຕິດຕາມເບິ່ ງການປະຕິບດັຢາ່ງໃກັ້ຊດິ ແລະ 

ເກບັກ  າຈດຸບ  ກພອ່ງທງັແຜນການ ແລະ ການປະຕບິດັໄປພັ້ອມໆ
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ກນັ. ແລັ້ວຄອ່ຍຫາວທີິ ແລະ ເວລາອນັເໝາະສ  ມເພ ່ ອສະເໜີຕ ່ໝ ່

ຄະນະ (ຖັ້າຈ  າເປັນ) ເພ ່ ອທ  າການດດັແປງ. ເພາະວາ່: ພະນກັ 

ງານນ  າພາຫາກປ່ຽນແປງການຕດັສິນໃຈຂອງຕ  ນເອງໄວໂພດ ຫ  

ຫ  ບໄປຫ  ບມາຫ າຍເທ ່ ອນ ັັ້ນ ຈະເຮັດໃຫັ້ອັ້າຍນັ້ອງ ຫ   ຂ ັັ້ນລຸມ່ຂອງ

ຕ  ນເອງ ຮ ັ້ສ ກ ຫ   ຖ ເບ າຄ  າສ ັ່ງ, ຫ   ການຕດັສນິໃຈຂອງຕ  ນເອງ, 

ແລະ ເປັນແບບນີັ້ດ  ນໄປ ຂ ັັ້ນລຸມ່ກ ຈະຄອ່ຍໆບ ່ ປະຕບິດັຕາມ. 

ອກີດັ້ານໜ ່ ງ, ເມ  ່ອພະນກັງານນ  າພາຫາກຄ  ັ້ນພ  ບວທີິທ່ີດກີວາ່ ກ ່

ປ່ຽນແປງແຜນ ຫ   ການຕດັສນິໃຈຂອງຕ  ນເອງໃນທນັໃດເລີຍນ ັັ້ນ

,  ກ ່ຈະເຮັດໃຫັ້ການຕດັສິນໃຈນ ັັ້ນບ ່ໝ ັັ້ນຄ  ງ, ເຫັນວິທີໃໝກ່ ປ່ຽນ

ເລີຍໆ ແລະ ບ ່ ອາດສ  າເລັດຜ  ນໄດັ້.        

ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງປະຕິບດັວຽກງານເປັນແຕລ່ະກັ້າວຢາ່ງ

ມຫີ ກັການ ແລະ ນອນຢ ໃ່ນແຜນການ. ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນ, ທງັກັ້າວ

ໄປ ທງັປະດດິສັ້າງວທີິກັ້າວເດນີໃໝ ່ແລັ້ວຈ  ານ  າໄປສ ກ່ານປບັປງຸ

ແຜນຍດຸທະສາດໃໝ.່ ຢາກເຮັດສ  າເລັດຕາມເປ ັ້າໝາຍນ ັັ້ນ, ນອກ 

ຈາກມກີ  າລງັ ແລະ ແຜນການແລັ້ວ ປດັໄຈທ່ີສ  າຄນັອີກອນັໜ ່ ງກ 

ແມນ່ ຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາກ  າລງັປະຕິບດັແຜນການຢາ່ງ

ຕ ັັ້ງໜັ້າ ແລະ ມໄີຫວພິບ. ເວ ັ້າອກີແບບໜ ່ ງ, ການຮ ັ້ນ  າໃຊັ້ກ  າລງັ

ແຮງທ່ີມຢີາ່ງຄອ່ງແຄັ້ວ ແລະ ມພິີກໄຫວນ ັັ້ນອາດຈະເປັນການ

ເພ່ີມ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສ  າເລັດຕາມເປ ັ້າໝາຍໄດັ້ຫ າຍ
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ເທ ່ າຕ  ວ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງຮ ັ້ວທີິເຮັດວຽກ ແລະ 

ກ  າໄດັ້ສະພາບຕ  ວຈງິຂອງວຽກງານຕ  ນເອງຮບັຜິດຊອບ ໄດັ້ຢາ່ງ

ຈະແຈ ັ້ງ, ແລັ້ວດ  າເນນີວຽກງານຕາມຂ ັັ້ນຕອນຢາ່ງໜກັແໜັ້ນບ ່

ຄວນຟັ້າວຟັ່ງເກນີໄປ ເພາະມນັອາດຈະນ  າໄປສ ຄ່ວາມຜິດພາດ. 

ແນນ່ອນ, ໃຜໆກ ຢາກກັ້າວໜັ້າ ແຕຢ່າກກັ້າວໜັ້າໄດັ້ກ ຕັ້ອງມຜີ  ນ 

ງານ. ສະນ ັັ້ນ, ມນັຈ ່ງບ ່ ແມນ່ເລ ່ ອງແປກປະຫ າດຫຍງັໝ  ດທ່ີພວກ

ເຮ າຈະເຫັນ ພະນກັງານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ພະນກັງານນ  າ ພາ

ຈ  ານວນໜ ່ ງ ເລ່ັງໃສແ່ຕກ່ານສັ້າງຜ  ນງານແບບເນັັ້ນຮ ບການ 

ເພາະມນັເຫັນຜ  ນທນັຕາ ເຊິ່ ງລວມທງັການປະຈ  ບປະແຈງ ລາຍ

ງານດອກໄມ ັ້..., ແຕໜ່ັ້າວຽກຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ສ  າຄນັພດັບ ່ ອອກ 

ແຮງປະຕບິດັ.                                    

 ຄວາມຟັ້າວຟັ່ງຢາກປະສ  ບຜ  ນສ  າເລັດ ແບບຫ ບັຫ ຫ ບັຕາ 

ແມນ່ລດັທິຮ ບການທ່ີເປັນອນັຕະລາຍປະເພດໜ ່ ງ, ຄວາມຝນັ 

ແລະ ຄວາມຄາດຫວງັ ແມນ່ສິ່ ງທ່ີດ ີ ແລະ ເປັນປດັໄຈດັ້ານ

ອດັຕະວໄິສຂອງການພດັທະນາ, ແຕຍ່ັ້ອນມຄີວາມຫວງັທ່ີສ ງ

ໂພດຈ ່ງເຮັດໃຫັ້ຄ  ນເຮ າຫາ່ງເຫີນອອກຈາກຕ  ວຈງິ ເຊິ່ ງບ ່ ສາມາດ 

ຄາດຄະເນໄດັ້ຢາ່ງຖ ກຕັ້ອງກຽ່ວກບັຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ຜ  ນ

ກະທ ບຂອງການກະທ  າ, ຜ ນຕາມມາ (ແທນທ່ີຈະເປັນຜ  ນສ  າເລັດ 
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ແລະ ມຜີ  ນປະໂຫຍດຕ ່ ປະເທດ) ກ ຄ ຄວາມຜິດພາດ ແລະ 

ຄວາມເສຍຫາຍ.        

 ມາດຕະການໃນການແກັ້ໄຂພະຍາດຟັ້າວຟັ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ກ ມ ີ

ແຕມ່າດຕະການດຽວທ່ີເຂ ັ້າໃຈງາ່ຍ ແຕປ່ະຕບິດັຍາກ ນ ັັ້ນກ ຄ : 

ການກ  ານ  ດແນວຄດິກຽ່ວກບັຜ  ນສ  າເລັດທ່ີແທັ້ຈງິ ແລະ ຖ ກ 

ຕັ້ອງ: ນ ັັ້ນກ ຄ ຄວາມຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ພວກເຮ າເຮັດວຽກໃຫັ້ສອດຄອ່ງ

ກບັສະພາບຕ  ວຈງິ, ເວ ັ້າໃຫັ້ຖ ກຕ  ວຈງິ, ເຮັດວຽກຕ  ວຈງິ, ຜ ນໄດັ້

ຮບັກ ແມນ່ຂອງຈງິ, ແລະ ອ  ດທ ນຜາ່ນຜາ່ຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກເພ ່ ອ

ໃຫັ້ໄດັ້ຮບັຜ  ນສ  າເລັດອນັແທັ້ຈງິ, ມຜີ  ນປະໂຫຍດຕ ່ ປະເທດຊາດ 

ແລະ ໄດັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນຈາກປະຊາຊ  ນ.   

 ຢາກເຮັດວຽກຢາ່ງມໝີາກຜ  ນຕ  ວຈງິນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າ 

ພາຕັ້ອງຮ ັ້ເສມີຂະຫຍາຍນ  ັ້າໃຈຂອງການເຮັດວຽກຕ  ວຈງິ ແລະ 

ເສມີຂະຫຍາຍນ  ັ້າໃຈຮບັຜິດຊອບຕ ່ໜັ້າທ່ີວຽກງານໃນຂ  ງເຂດວຽກ

ງານທ່ີຕ  ນຮບັຜິດຊອບ, ຕດັສນິໃຈສມຸທກຸກ  າລງັແຮງໃສໜ່ັ້າທ່ີ

ວຽກງານ ເພ ່ ອຍາດໃຫັ້ໄດັ້ຜ  ນສ  າເລັດທ່ີແທັ້ຈງິ. ຍາມໃດພະນກັ 

ງານນ  າພາ ກ ຕັ້ອງຖ ເອ າວຽກງານຮບັໃຊັ້ປະຊາຊ  ນເປັນເປ ັ້າໝາຍ

ສ ງສດຸໃນຊວີດິຕ  ນເອງ, ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນກ ຕັ້ອງມຄີວາມເຊ ່ ອໝ ັັ້ນຕ ່

ການພດັທະນາ, ຕັ້ອງກັ້າວໄປໃຫັ້ທນັກບັຈງັຫວະກັ້າວໄປຂອງ
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ໂລກ, ປະດດິສັ້າງສິ່ ງໃໝ,່ ບນັລຜຸ  ນສ  າເລັດໃໝເ່ລ ັ້ອຍໆ ເຊິ່ ງຈະ

ເປັນການກະຕກຸຊຸກຍ ັ້ໃຫັ້ວຽກງານ ຂອງຕ  ນເອງມກີານພດັທະນາ

ຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້

ກ  າແໜັ້ນສະພາບຕ  ວຈງິໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ ກ 

ຕັ້ອງມສີາຍຕາຄາດຄະເນເຖງິອະນາຄ  ດໄດັ້ຢາ່ງມວີທິະຍາສາດ.  

 ພະນກັງານນ  າພາ ທ່ີມຄີວາມຮ ັ້ທາງທິດສະດສີ ງແລັ້ວນ ັັ້ນ 

ມນັຈ  າເປັນຢາ່ງຍິ່ ງທ່ີເຈ ັ້າຕັ້ອງກ  າໃຫັ້ໄດັ້ສະພາບຕ  ວຈງິຂອງໜັ້າທ່ີ

ວຽກງານຂອງຕ  ນເອງ, ເພາະໃຜໆກ ຄ  ງປະຕເິສດບ ່ ໄດັ້ວາ່: ຕ  ວ

ຈງິ ກ ແມນ່ມະຫາວທິະຍາໄລ ທ່ີສາມາດມອບໃບປະກາດແຫງ່

ຜ  ນສ  າເລັດຂ ັັ້ນສດຸທັ້າຍໃຫັ້ພວກນກັຄ  ັ້ນຄວັ້າທງັຫ າຍ, ຄ ດ ັງ່ ທາ່ນ 

ມາກຊມິ ກອ໊ກກ ີ (ນກັປະພນັຜ ັ້ຍິ່ ງໃຫຍ)່ ໄດັ້ບນັລະຍາຍຢ ປ່ ັ້ມ

ນະວະນຍິາຍຂອງເພ່ິນທ່ີມຊີ ່ ວາ່: “ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງຂັ້ອຍ”. 

ເພ່ິນໄດັ້ບອກໃຫັ້ພວກເຮ າຮບັຮ ັ້ວາ່: ການທ່ີຈະບນັລເຸປ ັ້າໝາຍ ຫ   

ຜ  ນສ  າເລັດຂອງຊວີດິນ ັັ້ນ ມນັຕັ້ອງໄດັ້ຜາ່ນຜາ່ອປຸະສກັ ແລະ 

ບນັຫາຕາ່ງໆນາໆ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ຢາກຮ ັ້ວາ່ຜ  ນສ  າເລັດດ ັງ່ກາ່ວເປັນ

ຜ  ນສ  າເລັດແທັ້ ຫ   ປອມນ ັັ້ນ ແມນ່ຕັ້ອງໄດັ້ອງີໃສຕ່  ວຈງິເພ ່ ອ

ຢ ັັ້ງຢ ນ ແຕບ່ ່ ແມນ່ອງີໃສກ່ານປະຈ  ບປະແຈງແບບລາຍງານດອກ

ໄມ ັ້.            
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3. ສລິະປະໃນການສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນບ  ດຮຽນ 

ຢາກເປັນຜ ັ້ນ  າທ່ີດຕີັ້ອງຮ ັ້ຮກັແພງມະຫາຊ  ນ ແລະ ຢາກເປັນ

ຜ ັ້ນ  າທ່ີເກັ່ງຕັ້ອງຮ ັ້ຖອດຖອນບ  ດຮຽນ. ຖັ້າບ ່ ຮ ັ້ຖອດຖອນບ  ດຮຽນ 

ກ ບ ່ ອາດຈະເຮັດວຽກໄດັ້ ແລະ ບ ່ ສາມາດຈະກັ້າວໜັ້າໄດັ້. ຖັ້າຜ ັ້

ໃດຫາກສ ກສາ ແລະ ສງັເກດເບິ່ ງປະຫວດັ ແລະ ວທີິການເຮັດ

ວຽກຂອງທາ່ນເລນນິແລັ້ວ ກ ຈະເຫັນວາ່: ໜ ່ ງໃນຈດຸພິເສດອນັ

ໂດດເດ່ັນຂອງເພ່ິນນ ັັ້ນ ກ ແມນ່ເພ່ິນເປັນຜ ັ້ນ  າທ່ີເກັ່ງໃນການຖອດ

ຖອນບ  ດຮຽນ. ຕ  ວຢາ່ງ ທ່ີໂດດເດ່ັນກວາ່ໝ ໝ່  ດກ ່ແມນ່ “ເສດຖະ 

ກດິແຜນໃໝ”່ ຂອງເພ່ິນ. ແຜນນີັ້ໄດັ້ຖ ກຮບັຮອງເອ າໃນປີ1922. 

ໃນເວລານ ັັ້ນ, ຄວາມຮບັຮ ັ້ກຽ່ວກບັໂຄງຮາ່ງເສດຖະກດິໃນລະ 

ບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມ ແມນ່ເສດຖະກດິແຜນການ. ການປະຕວິດັລດັ 

ເຊຍສ  າເລັດລ  ງໃນປີ1917 ແລັ້ວກ ຕ  ກເຂ ັ້າສ ສ່  ງຄາມກາງເມ  ອງ, 

ເຮັດໃຫັ້ເສດຖະກດິ ທ່ີອອ່ນແອຢ ແ່ລັ້ວນ ັັ້ນ ຍິ່ ງເປັນອ  າມະພາດ

ເພ່ີມອກີ ເຊິ່ ງບງັຄບັໃຫັ້ສ ນກາງພກັກອມມ ນດິໂຊວຽດຕັ້ອງໄດັ້ໃຊັ້

ມາດຕະການທ່ີຈ  າເປັນທ່ີສດຸ ເພ ່ ອປະຄບັປະຄອງເສດຖະກດິໃນ

ເວລານ ັັ້ນ, ນ ັັ້ນກ ຄ ມາດຕະການແຈກຢາຍສນິຄັ້າຕາມອດັຕາ, 

ເຊິ່ ງເລນນິ ເອີັ້ນວາ່: “ກອມມ ນໃນສະໄໝສ  ງຄາມ”. ແນນ່ອນ, 

ມາດຕະການດ ັງ່ນີັ້ແມນ່ ຫາ່ງໄກຈາກກ  ນໄກເສດຖະກດິຕະຫ າດ
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ຫ າຍທ່ີສດຸ, ແລະ ມນັຕ  າ່ກວາ່ ກ  ນໄກເສດຖະກດິແຜນການແບບ

ດ ັງ່ເດມີອກີຊ  ັ້າ.    

ແຕມ່າຮອດປີ1922 ເລນນີພດັສະເໜີ “ເສດຖະກດິແຜນໃໝ”່ 

ເຊິ່ ງມລີະດບັສ ງກວາ່ເສດຖະກດິແຜນການອີກ. ເນ ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງ 

“ເສດຖະກດິແຜນໃໝ”່ ກ ແມນ່: ເສດຖະກດິຫ າຍພາກສວ່ນ, 

ແມນ່ການຮບັຮ ັ້ເສດຖະກດິພາກເອກະຊ  ນ ແລະ ອະນຍຸາດໃຫັ້

ນາຍທ ນ (ເລນນິເອີັ້ນວາ່: “ນາຍທ ນແຫງ່ລດັ” ດ  າເນນີທລຸະກດິ

ຂອງຕ  ນເອງໄດັ້ໃນລະດບັໃດໜ ່ ງທ່ີແນນ່ອນ, ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນ ກ 

ເປີດການພ  ວພນັການທ ດກບັປະເທດທ ນນຍິ  ມຈ  ານວນໜ ່ ງ ເພ ່ ອ 

ແນໃສກ່ານພ  ວພນັການຄັ້າເປັນຫ ກັ.    

“ເສດຖະກດິແຜນໃໝ”່ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ບນັດານກັປະຕວິດັ, ນກັ

ກອມມ ນດິ ແມນ່ກະທັ່ງເພ ່ ອນສະຫາຍໃກັ້ຊດິບາງຄ  ນຂອງເລນນິ 

ເກດີມຄີວາມສບັສ  ນ ແລະ ກ ່ຄດິວາ່ເລນນິກ  າລງັຈະເອ າລະບອບ

ສງັຄ  ມນຍິ  ມອນັໃໝອ່ຽ່ມນີັ້ ກບັຄ ນສ ລ່ະບອບທ ນນຍິ  ມສາແລັ້ວ, 

ແລະ ມນັກ ບ ່ ແມນ່ເລ ່ ອງແປກປະຫ າດຫຍງັ ເພາະໃນເວລານ ັັ້ນ

ລດັທິສງັຄ  ມໄດັ້ອງີໃສກ່  ນໄກເສດຖະກດິແຜນການ, ແລະ ເຫັນ

ວາ່ເສດຖະກດິຕະຫ າດແມນ່ເປັນຂອງນາຍທ ນ.  
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ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ເລນນິໄດັ້ອະທິບາຍຫ າຍຫ  ບຫ າຍຕາ່ວ ຈິ່ງເຮັດໃຫັ້

ບນັດາສະຫາຍຂອງເພ່ິນເຂ ັ້າໃຈໃນ “ເສດຖະກດິແຜນໃໝ”່ ດ ັງ່ 

ກາ່ວນ ັັ້ນ ແລັ້ວນ  າໄປສ ກ່ານຮບັຮອງເອ າ. ແນນ່ອນ, ເລນນິເອງກ 

ຍງັມຄີວາມຮບັຮ ັ້ຈ  າກດັ ໃນການນ  າໃຊັ້ກ  ນໄກເສດຖະກດິຫ າຍ

ພາກສວ່ນເພ ່ ອປ່ຽນແທນເສດຖະກດິແຜນການລັ້ວນໆໃນລະບອບ 

ສງັຄ  ມນຍິ  ມ, ສະນ ັັ້ນ ເພ່ິນຈິ່ງເວ ັ້າວາ່: “ແຕນ່ີັ້ຕ ່ ໄປແມນ່ໃຫັ້ຖ ເອ າ

ຕ  ວຈງິ, ຕັ້ອງສງັເກດດັ້ວຍຄວາມຕ ັັ້ງໃຈໃນຊວີິດປະຈ  າວນັ”. ແຕ່

ນ ັັ້ນມາ, ເສດຖະກດິນບັມ  ັ້ນບັຂະຫຍາຍຕ  ວ, ປະຊາຊ  ນໄດັ້ມຊີວີດິ

ການເປັນຢ ທ່ີ່ດຂີ ັ້ນຢາ່ງເຫັນໄດັ້ແຈ ັ້ງ. ແຕເ່ປັນໜັ້າເສຍດາຍ, 

ທາ່ນ ເລນນິ ໄດັ້ເສຍຊວີດິໃນປີ1924, ເຊິ່ ງເພ່ິນຍງັບ ່ ທນັໄດັ້

ສະຫ ຸບຢ ັັ້ງຢ ນເຖງິການໝ ນໃຊັ້ກ  ນໄກເສດຖະກດິຕະຫ າດ ຢ ໃ່ນ

ລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມໄດັ້ຢາ່ງເປັນລະບ  ບຄ  ບຊຸດເທ ່ ອ, ແລະ ກ ບ ່ ມ ີ

ຜ ັ້ໃດສ ບ ຕ ່ ຄ  ັ້ນຄວັ້າອກີເລີຍ ຈ  ນຮອດທາ່ນເຕິ່ ງສຽ່ວຜິງໄດັ້ນ  າພາ

ປະເທດຈນີດ  າເນນີການເປີດປະຕ ສ ໂ່ລກພາຍນອກ, ແລະ ຢັັ້ງ 

ຢ ນຢາ່ງມວີທິະຍາສາດໄດັ້ວາ່: ປະເທດສງັຄ  ມນຍິ  ມກ ່ ເຮັດເສດຖະ 

ກດິຕະຫ າດໄດັ້, ເຊິ່ ງເອີັ້ນວາ່: “ເສດຖະກດິຕະຫ າດສງັຄ  ມນຍິ  ມ”, 

ເຊິ່ ງເພ່ິນໄດັ້ກ  ານ  ດຫ ກັການພ ັ້ນຖານ ຂອງເສດຖະກດິຕະຫ າດສງັ 

ຄ  ມນຍິ  ມ, ຈິ່ງມຄີວາມໝາຍສ  າຄນັຢາ່ງຍິ່ ງຕ ່ ການ ຮກັສາໄດັ້ລະ 

ບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມ, ເຖງິວາ່ລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມຫ າຍປະເທດຈະ
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ລ  ັ້ມລະ ລາຍໄປ, ແຕຄ່ນັທງຸກ  າມະກອນຍງັປິວສະບດັ ຢາ່ງສະ 

ຫງາ່ຜາ່ເຜີຍຢ ບ່  ນດນິແດນປະເທດຈ  ານວນໜ ່ ງ, ເຊິ່ ງມນັສະແດງ

ໃຫັ້ເຫັນເຖງິຄວາມສ  າຄນັອນັເປັນຕາຍຂອງການຮ ັ້ປບັຕ  ວ, ຮ ັ້

ຖອດຖອນບ  ດຮຽນ ແຕເ່ດັດຂາດບ ່ ປະຖິັ້ມເສັັ້ນທາງສງັຄ  ມນຍິ  ມ.       

“ເສດຖະກດິແຜນໃໝ”່ ແມນ່ການລິເລ່ີມອນັຍິ່ ງໃຫຍຂ່ອງ

ການປບັຕ  ວ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການພດັທະນາ, ເຊິ່ ງເກດີມາ

ຈາກຄວາມສາມາດໃນລະດບັສ ງຂອງ ເລນນິ ໃນການສງັເກດ, 

ສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນບ  ດຮຽນ, ເຊິ່ ງລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມຍງັ 

ຕັ້ອງສ ບຕ ່ ພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸແນວຄດິປ່ຽນແປງໃໝອ່ນັຍິ່ ງ

ໃຫຍດ່ ັງ່ກາ່ວນ ັັ້ນ ໃນອກີຫ  ກສບິປີຕ ່ ມາ, ເຊິ່ ງໄດັ້ຊວ່ຍກອບກ ັ້ເອ າ

ຊະຕາກ  າຂອງລະບອບສງັຄ  ມນຍິ  ມ ຈາກການລ  ັ້ມລະລາຍແບບ

ຮາບຄາບ.   

ນ ັັ້ນກ ແມນ່ເພ ່ ອຊີັ້ໃຫັ້ເຫັນວາ່: ຄວາມສາມາດ ໃນການຖອດ

ຖອນບ  ດຮຽນຈິ່ງແມນ່ໜ ່ ງໃນສລິະປະການນ  າພາ ຂອງຜ ັ້ນ  າຢາ່ງ 

ແທັ້ຈງິ. ເປັນຕ  ັ້ນແມນ່ປດັຈບຸນັນີັ້, ການພດັທະນາ ແລະ ການ

ກັ້າວໜັ້າຂອງສງັຄ  ມໄດັ້ນບັມ  ັ້ນບັຮຽກຮັ້ອງ ໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາ 

ມລີະດບັຄວາມສາມາດທ່ີແນນ່ອນ ໃນການຖອດຖອນບ  ດຮຽນ, 

ເພ ່ ອສາມາດພດັທະນາວຽກງານຂອງຕ  ນເອງຢ ເ່ລ ັ້ອຍໆ. 
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ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ, ວທີິພ ັ້ນຖານກ ແມນ່: ການເຝິກຝ  ນຕ  ນ

ເອງ. ມແີຕກ່ານຮ  າ່ຮຽນ ແລະ ເຝິກຝ  ນຕ  ນເອງຈິ່ງຈະສາມາດຍ  ກ 

ລະດບັຄວາມສາມາດໃນການຖອນຖອດບ  ດຮຽນ: ຮ  າ່ຮຽນໃຫັ້ມ ີ

ຄວາມຮ ັ້ກວັ້າງຂວາງ ແລະ ເຝິກຝ  ນຕ  ນເອງໃຫັ້ມຄີວາມສາມາດ

ໃນການສງັເກດ, ສງັລວມ, ຄ  ັ້ນຄວັ້າວິໄຈ... ແລັ້ວຖອດຖອນເອ າ

ຈດຸ ທ່ີດກີວາ່ ແລະ ກັ້າວໜັ້າກວາ່. ຄວາມຈງິກ ເປັນແນວນ ັັ້ນແທັ້, 

ຄວາມຮ ັ້ ແລະ ປະສ  ບການຂອງແຕລ່ະຄ  ນແມນ່ມຈີ  າກດັ, ສະນ ັັ້ນ 

ກ ມແີຕຍ່າມໃດທ່ີພວກເຮ າບ ່ ຢດຸຢອ່ນໃນການຮ  າ່ຮຽນ, ເຝິກຝ  ນ 

ຄວາມຮ ັ້ຂອງຕ  ນເອງກຽ່ວກບັທິດສະດ,ີ ປະຫວດັສາດ, ... ແລະ

ນອກຈາກນ ັັ້ນ ກ ຕັ້ອງໄດັ້ຮ  າ່ຮຽນນ  າເພ ່ ອນມດິສະຫາຍ, ແລະ

ມະຫາຊ  ນ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫັ້ຕ  ນເອງມຄີວາມຮ ັ້ ແລະ ປະສ  ບການ 

ທ່ີອດຸ  ມສ  ມບ ນ ເຊິ່ ງເປັນເງ  ່ອນໄຂອນັຕ  ັ້ນຕ ຊວ່ຍໃຫັ້ພະນກັງານນ  າ 

ພາມລີະດບັຄວາມສາມາດໃນການຖອດຖອນບ  ດຮຽນ ໃນລະດບັ

ທ່ີດ ີ(ຖ ັ້າບ ່ ມຄີວາມຮ ັ້ ແລະ ບ  ດຮຽນແລັ້ວ ຈະຖອດຖອນໄດັ້ແນວ

ໄດ).      

ການຖອດຖອນບ  ດຮຽນ ແມນ່ ຂະບວນການດ  າເນນີການ

ດດັແປງ ຫ   ປບັປງຸວຽກງານ, ແຜນງານ, ແນວຄດິ...ໃຫັ້ດຂີ ັ້ນ   

ກວາ່ເກ ່ າ ໂດຍການຊອກໃຫັ້ເຫັນບນັດາຈດຸດ ີ ແລະ ຈດຸອອ່ນ 

ແລະ ກ ຊອກຫາວທີິປບັປງຸ. ຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວນີັ້ ແມນ່ການ
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ຕດິຕາມສງັເກດການເຄ ່ ອນເໜັງຕ  ວຈງິພາວະວໄິສຂອງເຫດການ 

ດັ້ວຍການຄິດໄປຄດິມາຫ າຍຫ  ບຫ າຍຕາ່ວໃນແຕລ່ະມ  ັ້ ຫ  ໃນແຕ່

ລະໄລຍະຂອງວຽກງານ: ເບິ່ ງຄ ນບນັດາດັ້ານຂອງໜັ້າວຽກການ

ພ ວພນັ, ການເຝິກຝ  ນຮ  າ່ຮຽນ, ການດ  າລ  ງຊວີດິ ແລະ ການເຮັດ

ວຽກຂອງຕ  ນເອງວາ່ຍງັມຈີດຸໃດທ່ີຍງັບ ່ ທນັດເີທ ່ າທ່ີຄວນ, ເບິ່ ງວາ່ 

ມປີະສ  ບການໃດທ່ີຕັ້ອງໄດັ້ເສມີຂະຫຍາຍ, ມຄີວາມຜິດພາດໃດທ່ີ

ຕັ້ອງເອ າໃຈໃສແ່ກັ້ໄຂ. ຖອດຖອນບ  ດຮຽນໃນແຕລ່ະຄ ັັ້ງ ຈະເຮັດ

ໃຫັ້ພວກເຮ າສາມາດຮບັຮ ັ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈກຽ່ວກບັການດ  າລ  ງຊວີດິ

ເພ່ີມຂ ັ້ນ, ຈະເຮັດໃຫັ້ພວກເຮ າສາມາດປບັປງຸຕ  ນເອງໃຫັ້ດຂີ ັ້ນ, 

ແລະ ມຄີວາມກັ້າວໜັ້າໃນໜັ້າທ່ີວຽກງານ.  

ປະສ  ບການແມນ່ຄວາມຮ ັ້ໃນດັ້ານຕາ່ງໆ ແລະ ຄວາມສາ 

ມາດທ່ີຄ  ນເຮ າໄດັ້ມາຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ

ຕ  ວຈງິ, ແມນ່ຂ ັ້ສະຫ ຸບຕາ່ງໆທ່ີໄດັ້ຮບັການຢັັ້ງຢ ນຈາກຕ  ວຈງິ. 

ປດັຊະຍາມາກ - ເລນນິ ໄດັ້ເວ ັ້າວາ່: ການປ່ຽນແປງໂລກສ  າຄນັ

ກວາ່ການຮບັຮ ັ້ໂລກ, ແລະ ຢາກປ່ຽນແປງໂລກນ ັັ້ນ ຈ  າເປັນຕັ້ອງ

ຮ ັ້ວທີິ ສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນບ  ດຮຽນ. ສະນ ັັ້ນ, ຕາມປດັຊະ

ຍາມາກ - ເລນນິແລັ້ວ, ປະສ  ບການບ ່ ພຽງແຕແ່ມນ່ສິ່ ງທ່ີພວກ

ເຮ າໄດັ້ຜາ່ນກາຍມາເທ ່ ານ ັັ້ນ, ແຕຍ່ງັເປັນສິ່ ງທ່ີຊີັ້ບອກເຖງິອະນາ 

ຄ  ດຂອງພວກເຮ າ. ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ຕາມປດັຊະຍາ ມາກ - ເລນນິແລັ້ວ
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, ການສງັລວມ ແລະ ການຖອດຖອນບ  ດຮຽນ ແມນ່ມຄີວາມ  

ໝາຍວາ່: ແມນ່ການສງັລວມບນັດາບ  ດຮຽນ, ປະສ  ບການ, ເຫດ 

ການ... ທ່ີມຢີ ຢ່າ່ງກະແຈກກະຈາຍນ ັັ້ນໃຫັ້ເປັນລະບ  ບ, ຫນັການ

ຮບັຮ ັ້ດ ັ້ວຍຄວາມຮ ັ້ສ ກເປັນການຮບັຮ ັ້ດ ັ້ວຍທິດສະດ,ີ ຄ  ັ້ນຄວັ້າ ປະ 

ຫວດັສາດ ຄ  ັ້ນຄວັ້າສາຍພ  ວພນັລວມຂອງບນັດາດັ້ານຂອງເຫດ 

ການ, ຈາກນ ັັ້ນ ກ ຊອກໃຫັ້ເຫັນສິ່ ງຕາ່ງໆທ່ີມລີກັສະນະກ  ດເກນ, 

ແລະ ໝ ນໃຊັ້ສິ່ ງເຫ  ່ ານ ັັ້ນເພ ່ ອປບັປງຸ ຫ   ປ່ຽນແປງໃໝ.່ 

ຢາກເຮັດໄດັ້ແນວນ ັັ້ນ, ໄປພັ້ອມໆກບັການຄ  ັ້ນຄວັ້າບນັຫາ ຫ  

ເຫດການໃນປດັຈບຸນັແລັ້ວ, ພະນກັງານນ  າພາ (ຫ  ພວກເຮ າທກຸ

ຄ  ນ) ຕັ້ອງໄດັ້ສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນບ  ດຮຽນຈາກປະຫວດັ 

ສາດ. ປະຫວດັສາດ ແມນ່ແວນ່ແຍງ, ແມນ່ປ ັ້ມຕ  າລາທ່ີດທ່ີີສດຸ

ສ  າລບັຊີັ້ບອກທິດທາງເດນີໃນອະນາຄ  ດ ເພາະປ ັ້ມຕ  າລານີັ້ ປະ 

ກອບດັ້ວຍເນ ັ້ອທ່ີອດຸ  ມສ  ມບ ນ, ມທີງັປະສ  ບການແຫງ່ຜ  ນສ  າເລັດ 

ແລະ ທງັປະສ  ບການທ່ີປະລາໄຊ, ແລະ ປະກອບເປັນເຫດການ

ທ່ີຕ ່ ເນ ່ອງກນັ ເໝາະແກກ່ານຄ  ັ້ນຄວັ້າ ເພ ່ ອຊອກຫາທາ່ອຽ່ງໃນ

ອະນາຄ  ດ.   

ສະນ ັັ້ນ, ພກັນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມວີທີິສງັລວມ ແລະ ຖອດ

ຖອນບ  ດຮຽນຂອງຕ  ນເອງ ໃນນ ັັ້ນຕັ້ອງຮ ັ້ສງັລວມ ແລະ ຖອດ
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ຖອນບ  ດຮຽນຈາກປະສ  ບການຂອງຕ  ນເອງ ແລະຈາກປະສ  ບການ

ຂອງຄ  ນອ ່ ນ, ຄ ຄ  ນມກັເວ ັ້າກນັຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່: “ກັ້ອນຫີນທ  າມະດາ

ຂອງຄ  ນອ ່ ນ ອາດຈະແມນ່ກັ້ອນເພັດທ່ີມຄີາ່ຂອງເຮ າ”. ພວກເຮ າ 

ຕັ້ອງເຂ ັ້າໃຈວາ່: ມແີຕຜ່ ັ້ທ່ີຮ ັ້ວທີິດ ງດ ດເອ າຄວາມຮ ັ້ແຕທ່າງນອກ, 

(ໝາຍຄວາມວາ່ຮ ັ້ຮ  າ່ຮຽນ ແລະ ຖອດຖອນບ  ດຮຽນຈາກອັ້ອມ

ຂັ້າງ ແລະ ສງັຄ  ມ) ຈິ່ງຈະສາມາດເປີດກວັ້າງຄງັຄວາມຮ ັ້ຂອງ

ຕ  ນເອງໄດັ້, ຖັ້າຜ ັ້ໃດສງັເກດເບິ່ ງປະຫວດັ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ

ວຽກງານຂອງທາ່ນປະທານໄກສອນແລັ້ວ ຈະເຫັນວາ່: ເພ່ິນເປັນ

ຜ ັ້ນ  າສ ງສດຸຂອງພກັ ແຕພ່ດັບ ່ ຖ ກຽດໃນການຊອກຮ ັ້ຮ  າ່ຮຽນນ  າຜ ັ້

ອ ່ ນຈິ່ງເຮັດໃຫັ້ເພ່ິນມພີ ັ້ນຖານຄວາມຮ ັ້ທ່ີດ ີ ແລະ ສາມາດຖອດ

ຖອນໄດັ້ບ  ດຮຽນທ່ີມຄີາ່ຕ ່ ພາລະກດິປະຕວິດັຂອງພວກເຮ າ. 

ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງໄດັ້ເອ າໃຈໃສຖ່ອດຖອນບ  ດຮຽນທງັ

ຈາກປະສ  ບການທ່ີປະສ  ບຜ  ນສ  າເລັດ ແລະ ປະສ  ບການທ່ີລ  ັ້ມ

ເຫ ວຂອງຕ  ນເອງ. ຄວນສັ້າງໃຫັ້ກາຍເປັນຄວາມຊນິເຄຍີໃນການ 

ຄດິຄ ນ ກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີຜາ່ນໄປແລັ້ວ, ໄຈ ັ້ແຍກໃຫັ້ແຈ ັ້ງ ກຽ່ວກບັ

ສິ່ ງທ່ີຈ  າເປັນ - ບ ່ ຈ  າເປັນ, ຖ ກ - ຜິດ..... ພັ້ອມກນັນ ັັ້ນ ກ ຕັ້ອງ

ຄ  ັ້ນຄວັ້າຮ  າ່ຮຽນຫ າຍຕ ່ ມອກີ, ຄ  ັ້ນຄິດໃຫັ້ຫ າຍກວາ່ເກ ່ າ, ຍ  ກລະ 

ດບັໃນການຕດັສິນບນັຫາຍດຸທະສາດ. 
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ຖັ້າອງີໃສບ່ນັດາປະສ  ບການ ຂອງບນັດາທາ່ນຜ ັ້ນ  າແລັ້ວ, 

ຢາກເຮັດວຽກສງັລວມ ແລະ ຖອດຖອນບ  ດຮຽນໃຫັ້ໄດັ້ດ,ີ ມຫີ  ວ 

ຄດິປະດດິສັ້າງ ແລະ ມປີະສດິທິຜ  ນນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງ

ໄດັ້ເອ າໃຈໃສ ່ໃນບາງຈດຸທ່ີເປັນພ ັ້ນຖານດ ັງ່ລຸມ່ນີັ້: 

ຕັ້ອງມພິີກໄຫວ: ຕັ້ອງຮ ັ້ວທີິຄ  ັ້ນຄດິເພ ່ ອກ  າໃຫັ້ໄດັ້ຈດຸຕ  ັ້ນຕ 

ຂອງບນັຫາ, ກ  ານ  ດໃຫັ້ໄດັ້ທິດທາງສ  າຫ ວດ - ຄ  ັ້ນຄວັ້າ, ພດັ 

ທະນາການຄ  ັ້ນຄວັ້າ ແລັ້ວກ  ານ  ດບນັຫາ ທ່ີຕັ້ອງການສ  າຫ ວດ 

(ຄວນເລ່ັງໃສບ່ນັຫາຕ  ັ້ນຕ  ແລະ ເນັັ້ນໜກັຜ  ນຂອງການສ  າຫວດ

ໃຫັ້ສອ່ງແສງ ສະພາບຕ  ວຈງິໄດັ້ຫ າຍທ່ີສດຸ), ເພ ່ ອແນໃສກ່  າໃຫັ້

ເຫັນທາດແທັ້ຂອງປະກ  ດການ, ແລັ້ວນ  າໄປສ ກ່ານຄ  ັ້ນພ  ບສາຍ

ພ  ວພນັທ່ີເປັນລກັສະນະກ  ດເກນ, ຫ ງັຈາກນ ັັ້ນ ກ ່ຊອກຫາວທີິ ທ່ີ

ຖ ກຕັ້ອງໃນການແກັ້ໄຂບນັຫາ. ເຊ່ັນໃນຄ ັັ້ງໜ ່ ງຫ ງັຈາກການປະ 

ຕດິວດັເດ ອນຕລຸາໄດັ້ສ  າເລັດແລັ້ວ, ມກີ  າມະກອນສອງຄ  ນເຂ ັ້າ

ພ  ບເລນນິ, ກ  າມະກອນສອງຄ  ນນ ັັ້ນ ຂ ໃຫັ້ເລນນິອະນມຸດັຍັ້າຍຕ  ນ

ເອງອອກຈາກກະຊວງທ່ີຕ  ນເອງ ເຮັດວຽກຢ ນ່ ັ ັ້ນໄປຢ ໂ່ຮງງານ, 

ໂດຍໃຫັ້ເຫດຜ  ນວາ່ ຕ  ນເອງບ ່ ລ ັ້ງ ແລະ ບ ່ ຮ ັ້ເຮັດວຽກນ  າເຈ ັ້ຍສ , 

ແຕພ່າຍຫ ງັຕ ັັ້ງໃຈຟງັຄ  າອະທິບາຍຊີັ້ແຈງ ຂອງກ  າມະກອນ ສອງ

ສະຫາຍນ ັັ້ນແລັ້ວ ເລນນິກ ມຄີວາມເຫັນວາ່ສະຫາຍທງັສອງ ຕັ້ອງ

ປະຈ  າຢ ບ່ອ່ນເກ ່ າ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫັ້ສອງສະຫາຍນ ັັ້ນຕ  ກສະເງີັ້ ແລະ
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ຄດິວາ່ເລນນິບ ່ ເຂ ັ້າໃຈສະພາບຕ  ວຈງິຂອງຕ  ນເອງ, ແຕເ່ລນນິໃຫັ້

ເຫດຜ  ນວາ່: “ຍາມນີັ້ຊ  ນຊ ັັ້ນກ  າມະກອນເປັນຜ ັ້ກ  າອ  ານາດແລັ້ວ, 

ຈ  າເປັນຕັ້ອງຮຽນຮ ັ້ວຽກຄຸັ້ມຄອງບ ລິຫານ, ແນນ່ອນວຽກນ ັັ້ນເປັນ

ວຽກໃໝ ່ ເຮ າເອງ(ເລນນິເອງ) ກ ຍງັບ ່ ລ ັ້ງກບັວຽກໃໝດ່ ັງ່ກາ່ວນີັ້, 

ແຕຍ່ັ້ອນວາ່ບ ່ ລ ັ້ງ ແລະ ບ ່ ເຄຍີເຮັດມາກອ່ນແລັ້ວຈະບ ່ ເຮັດນ ັັ້ນ

ແມນ່ບ ່ ໄດັ້ ແລະ ຖັ້າພວກເຮ າບ ່ ເຮັດແມນ່ໃຜຈະເຮັດ, ສະນ ັັ້ນຖັ້າ

ພວກເຮ າບ ່ ຮ ັ້ກ ່ຕັ້ອງໄດັ້ຮຽນ”. ຫ ງັຈາກໄດັ້ຟງັຄ  າອະທິບາຍແລັ້ວ 

ກ  າມະກອນສອງສະຫາຍນ ັັ້ນ ກ ເຫັນໄດັ້ ແລະ ເຂ ັ້າໃຈເຖງິພາລະ

ບ  ດບາດຂອງຕ  ນ ຕ ່ ພາລະກດິອນັໃໝ.່ ຈາກນ ັັ້ນ, ຄ  າເວ ັ້າທ່ີລ ຊ ່

ດ ັງ່ກາ່ວ: “ບ ່ ຮ ັ້ຕັ້ອງຮຽນ” ຈິ່ງກາຍມາເປັນດ ັງ່ຄ  າຂວນັໃຫັ້ຊ  ນຊ ັັ້ນ

ກ  າມະກອນໃນສະໄໝນ ັັ້ນ ນ  າໃຊັ້ເປັນກ  າລງັໃຈ ແລະ ທິດນ  າພ ັ້ນ 

ຖານໃນການເຮັດວຽກຂອງຕ  ນເອງ. ນ ັັ້ນສະແດງໃຫັ້ ພວກເຮ າ

ເຫັນວາ່: ເລນນິມພິີກໄຫວດທ່ີີສດຸ ໂດຍອງີໃສກ່ານສ  າຫ ວດ 

ແລະ ຄ  ັ້ນຄວັ້າຂອງຕ  ນເອງ ສາມາດເຫັນໄດັ້ທາດແທັ້ຂອງບນັຫາ 

ແລະ ຊອກຫາວທີິແກັ້ໄຂທ່ີຖ ກຕັ້ອງ.     

ສິ່ ງສ  າຄນັອີກອນັໜ ່ ງແມນ່: ພະນກັງານເຮັດວຽກຕັ້ອງລະ 

ອຽດ: ການສງັເກດ, ຄ  ັ້ນຄວັ້າ ແລະ ສ  າຫ ວດ ແມນ່ມຫີ າຍວທີິ, 

ມຫີ າຍຮ ບແບບ ແຕສ່ິ່ ງສ  າຄນັແມນ່ຕັ້ອງເຮັດດັ້ວຍຄວາມລະອຽດ, 

ແລະ ຖັ້າເຮັດວຽກງານດັ້ວຍຄວາມລະອຽດແລັ້ວ ກ ຈະໄດັ້ຮບັຜ  ນ
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ດກີວາ່. ປ ກກະຕແິລັ້ວ, ພະນກັງານນ  າພາ ສາມາດທ  າການສ  າ

ຫ ວດ ແລະ ຄ  ັ້ນຄວັ້າໄດັ້ງາ່ຍກວາ່ພະນກັງານທ ່ວໄປ. ແຕທ່ີ່

ສ  າຄນັ ພະນກັງານນ  າພາ ຕັ້ອງຖ ຕ  ວຈງິເປັນສ  າຄນັ (ຢາ່ມ  ວດໃີຈ 

ແລະ ຊ ່ ນຊ  ມນ  າແຕຮ່ ບການ, ຫ  ຄວາມງ  ດງາມຂອງການລາຍ

ງານດອກໄມ ັ້), ເພາະໂດຍປ ກກະຕແິລັ້ວ ພະນກັງານນ  າພາ 

ຕັ້ອງໄດັ້ລ  ງໄປທັ້ອງຖິ່ນເພ ່ ອເກບັສະພາບການ ເຊິ່ ງສວ່ນຫ າຍ

ແມນ່ໂດຍຜາ່ນການລາຍງານ ຂອງຂ ັັ້ນລຸມ່ (ໂດຍສະເພາະແມນ່

ໃນຍກຸປະຈບຸນັນີັ້ ແມນ່ເຕັມໄປດັ້ວຍພິທີການ ແລະ ຮ ບການ).  

ດ ັງ່ນ ັັ້ນ, ພະນກັງານນ  າພາຕັ້ອງມຄີວາມເຂັັ້ມງວດໃນໜັ້າທ່ີວຽກ

ງານ ແລະ ຕັ້ອງມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສ ງ. ພັ້ອມດຽວກນັນ ັັ້ນ ກ 

ຕັ້ອງຮ ັ້ຟງັຢາ່ງຖ ກ ຕັ້ອງຕາມຫ ກັການ ໝາຍຄວາມວາ່: ບ ່ ແມນ່

ຢາກຟງັແຕແ່ນວດ,ີ ຈດຸດ ີ ແຕບ່ ່ ຢາກໄດັ້ຍິນ ຈດຸອອ່ນ ຫ  ຂ ັ້ຄ  ງ 

ຄັ້າງ. ຕາມຫ ກັການແລັ້ວ, ດ ີ ຫ   ອອ່ນກ ່ຕັ້ອງໄດັ້ຮບັຟງັ. ຖ ສ  າ 

ຄນັການລາຍງານຂອງແຕລ່ະຄ  ນ ເຖງິຈະເປັນຫ  ວໜັ້າ ຫ  ພະນກັ 

ງານທ ່ວໄປກ ຕາມ, ແຕຕ່ັ້ອງຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ເຂ າເຈ ັ້າເວ ັ້າໃຫັ້ຕ  ງກບັ

ຄວາມຈງິ, ຖັ້າເຮັດໄດັ້ແນວນີັ້ ພະນກັງານນ  າພາຈະສາມາດ 

ເກບັກ  າໄດັ້ສະພາບການຢາ່ງຮອບດັ້ານທ່ີສດຸ ເພາະພະນກັງານ

ຫ າຍຂ ັັ້ນໄດັ້ປະກອບຄວາມເຫັນແບບຕ  ງກບັຕ  ວຈງິ. ເຊ່ັນໃນແບບ 

ແຜນວທີິເຮັດວຽກຂອງລງຸໂຮ,່ ເພ່ິນມກັ ຈະໄປຢັ້ຽມຢາມໂດຍບ ່ ມ ີ
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ການແຈ ັ້ງລວ່ງໜັ້າ, ເພາະເພ່ິນຢາກເຫັນສະພາບປ ກກະ ຕຕິ  ວຈງິ

ຂອງບອ່ນທ່ີເພ່ິນຈະໄປ.  

ຕັ້ອງໄດັ້ອ  ດທ ນກບັຄວາມລ  າບາກ ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ: ຄ 

ພວກເຮ າຮ ັ້ນ  າກນັຫ ັັ້ນແລັ້ວວາ່: ການສ  າຫ ວດຕ  ວຈງິ ແມນ່ວຽກ

ງານໜ ່ ງທ່ີຫຍຸັ້ງຍາກຫ າຍແນວ, ເປັນຕ  ັ້ນແມນ່ ການເດນີທາງ, 

ຕັ້ອງໄປຫ າຍບອ່ນຫ າຍທ່ີ, ທງັໃກັ້ ແລະ ໄກ ເຊິ່ ງເຕັມໄປດັ້ວຍ

ຄວາມຫຍຸັ້ງຍາກ ແລະ ອນັຕະລາຍຫ າຍແນວ, ສະນ ັັ້ນ ພກັງານ

ນ  າພາຕັ້ອງໄດັ້ມຄີວາມອ  ດທ ນ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບສ ງຈິ່ງ

ຈະສາມາດບນັລຕຸາມເປ ັ້າໝາຍໄດັ້. ແຕກ່  ງກນັຂັ້າມ, ຖັ້າຂາດ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມອ  ດທ ນແລັ້ວ ກ ບ ່ ອາດສາມາດ

ໄປຫາບອ່ນທລຸະກນັດານໄດັ້ ແລັ້ວກ ມແີຕລ່ ຟງັການລາຍງານ 

ເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫັ້ພະນກັງານນ  າພາກ  າໄດັ້ບນັຫາບ ່ ຄ  ບຖັ້ວນ.     

 

 


