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ຄ  າເຫັນຜ ື້ຂຽນ 

 ຕາມທດັສະນະ ຂອງຂື້າພະເຈົື້າແລື້ວ, ອງົປະກອບພ ື້ນ 

ຖານຂອງການເປັນຜ ື້ນ  າ ຫ   ພະນກັງານນ  າພາ ປະກອບມ:ີ 1)

ຄນຸສມົບດັພ ື້ນຖານຂອງຜ ື້ນ  າ, ແລະ 2) ຄວາມສາມາດໃນ

ການຈດັຕ ັື້ງນ  າພາຂອງຜ ື້ນ  າ. ຂື້າພະເຈົື້າໄດື້ພິມປ ື້ມກຽ່ວກບັຄນຸ 

ສມົບດັພ ື້ນຖານຂອງຜ ື້ນ  າ ອອກສ ສ່າຍຕາຂອງສງັຄມົແລື້ວ. ສ  າ 

ລບັ ປ ື້ມຫວົນີື້ ກ ແມນ່ເວົື້າກຽ່ວກບັຄວາມສາມາດໃນການນ  າພາ

ຂອງຜ ື້ນ  າ ເຊິ່ ງຂື້າພະເຈົື້າຮຽກວາ່: “ສລິະປະພ ື້ນຖານໃນການ 

ຈດັຕ ັື້ງນ  າພາຂອງຜ ື້ນ  າ”. ດ ັງ່ນ ັື້ນ, ເພ ່ ອຄວາມເຂົື້າໃຈແຈ ື້ງຕ ່ ທດັ 

ສະນະຂອງຂື້າພະເຈົື້າໃນປ ື້ມຫວົນີື້, ບນັດາທາ່ນຜ ື້ອາ່ນຄວນຕື້ອງ

ໄດື້ ອາ່ນປ ື້ມຫວົທ  າອດິທ່ີເວົື້າກຽ່ວກບັ: “ຄນຸສມົບດັພ ື້ນຖານຂອງ

ຜ ື້ ນ  າ”. 

 ໃນລະບອບສງັຄມົນຍິມົ, ຜ ື້ນ  າແມນ່ມພີາລະບດົບາດສ  າ 

ຄນັທ່ີສດຸຕ ່ ໄຊຊະນະ ຫ   ປະລາໄຊ ຂອງພາລະກດິປະຕວິດັ. ໃນ

ນ ັື້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕ ັື້ງນ  າພາ   ຂອງຜ ື້ນ  າກ ແມນ່ປດັ 

ໄຈສ  າຄນັອນັໜ ່ ງທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົໂດຍກງົ ຕ ່ໝາກຜນົຂອງວຽກ

ງານ. ຍິ່ ງກວາ່ສິ່ ງໃດໝດົ, ຂື້າພະເຈົື້າກ  າລງັເວົື້າກຽ່ວກບັ ຜ ື້ນ  າ



 
 

ໃນລະບອບສງັຄມົນຍິມົ ໂດຍອງີໃສທິ່ດສະດມີາກ-ເລນນິ ເພ ່ ອຕີ

ລາຄາບດົບາດຂອງຜ ື້ນ  າ. 

 ແນນ່ອນ, ຈດຸປະສງົຫ ກັໆຂອງປ ື້ມຫວົນີື້ ແມນ່ການໂຄ 

ສະນາ ແລະ ປກຸລະດມົໃຫື້ບນັດາພະນກັງານ, ໂດຍສະເພາະ

ພະນກັງານນ  າພາຕື້ອງມສີະຕຊິາດ ແລະ ອດຸມົການສງັຄມົນຍິມົ

ຢາ່ງໜກັແໜື້ນ, ຍາມໃດກ ່ຕື້ອງໄດື້ຈ ົງ່ຮກັພກັດຕີ ່ ອດຸມົການຂອງ

ພກັ ແລະ ຮບັໃຊື້ປະຊາຊນົຢາ່ງສດຸໃຈ. 

 ຂື້າພະເຈົື້າໄດື້ອະທິບາຍຊີື້ແຈງ ຢາ່ງມຫີ ກັວທິະຍາສາດ 

ໂດຍຖ ເອົາທິດສະດມີາກ-ເລນນິ ເປັນບອ່ນອງີ ເພ ່ ອຢ ື້າເຕ ອນໃຫື້

ພວກເຮົາເຂົື້າໃຈແຈ ື້ງຕ ່ ພາລະບດົຂອງຜ ື້ນ  າ, ເພ ່ ອໃຫື້ຍາມໃດກ ບ ່

ລ ມວາ່: ຜ ື້ນ  າໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົນ ັື້ນ ຕື້ອງຖ 

ເອົາສດິຜນົປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊນົຢ ເ່ໜ ອສິ່ ງໃດໝດົ ແລະ ບ ່

ສາມາດຖ ສດິຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຕວົຂອງຕນົເອງເປັນໃຫຍໄ່ດື້.  

 

ສດຸແສນແພງ ສງິດາລາ 

 

 



 
 

ຄ  ານ  າຂອງສ  ານກັພິມ 

 ສລິະປະພ ື້ນຖານໃນການຈດັຕ ັື້ງນ  າພາ ຂອງຄວາມເປັນຜ ື້

ນ  າພາໃນຊາດໜ ່ ງໆ ເວົື້າລວມ, ເວົື້າສະເພາະໃນລະບອບສງັຄມົ

ນຍິມົ ໃນການຈດັຕ ັື້ງນ  າພາປະຊາຊນົທ່ີເປັນຈລຸງັ ຫ  ອງົປະກອບ

ໃນການຂບັເຄ ່ ອນປະເທດຊາດ ພື້ອມກນັກື້າວເດນີໄປເຖງິຫ ກັໄຊ

ໃນຈດຸໝາຍປາຍທາງ. ກງົກນັຂື້າມ ຖື້າຫາກຜ ື້ນ  າພາບ ່ ເປັນຫ ກັ, 

ບ ່ ເປັນຕ ົື້ນແບບ, ບ ່ ໄປຕາມທິດຊີື້ນ  າ ແນນ່ອນກ ຈະພາປະເທດ

ຊາດຫ ົື້ມຈມົ ເຊິ່ ງບ ່ ຕາ່ງຫຍງັກບັນາຍທື້າຍເຮ ອ (ຜ ື້ຂບັເຮ ອ) ຖື້າ

ບ ່ ມຄີວາມຊ  ານານໃນການຂບັເຮ ອ ມນັກ ຈະເຮັດໃຫື້ເຮ ອເວຊື້າຍ

ເວຂວາໄປຕ  າເອົາແກື້ງ, ຕາດ ເຮັດໃຫື້ເຮ ອນ ັື້ນຫ ົື້ມ. ແລື້ວໃນທ່ີ

ສດຸ ກ ບ ່ ໄປຕະຫ ອດຮອດຝັ່ງ. ໃນປ ື້ມ ‘ສິລະປະພ ື້ນຖານໃນການ

ຈດັຕ ັື້ງນ  າພາຂອງຜ ື້ນ  າ’ ທ່ີທາ່ນ ສດຸແສນແພງ ສງິດາລາ ນ  າ

ເອົາມາຜາ່ນການບນັນາທິການຫວົນີື້ກ ເຊ່ັນດຽວກນັ. ເນ ື້ອໃນສອ່ງ

ແສງໃຫື້ພວກເຮົາເຫັນໄດື້ເຖງິຄວາມສາມາດຂອງຄວາມເປັນ ຜ ື້

ນ  າພາ ທ່ີເປັນຮ ບແບບສລິະປະພ ື້ນຖານໃນການຈດັຕ ັື້ງນ  າພາ 

ໂດຍອງີໃສທິ່ດສະດມີາກ - ເລນນິ ເປັນຫ ກັ ເພ ່ ອຕີລາຄາພາລະ

ບດົບາດການນ  າພາ ແລະ ຊີື້ທິດເຍ ອງທາງໃຫື້ແກພ່ະນກັງານນ  າ

ພາ ເຫັນໄດື້ເຖງິຄວາມມສີະຕິຊາດ ແລະ ອດຸມົການສງັຄມົນຍິມົ



 
 

ຢາ່ງໜກັແໜື້ນ ແລະ ມຄີວາມຈ ົງ່ຮກັພກັດຕີ ່ ອດຸມົການຂອງພກັ - 

ລດັ, ຮບັໃຊື້ປະຊາຊນົຢາ່ງສດຸໃຈ, ຊີື້ແຈງຢາ່ງມວີທິະຍາສາດ

ເພ ່ ອຢ ື້າເຕ ອນໃຫື້ເຂົື້າໃຈແຈ ື້ງ ເຊິ່ ງຍາມໃດຜ ື້ນ  າໃນລະບອບປະ

ຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົນ ັື້ນ ຕື້ອງຖ ເອົາສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງປະ

ຊາຊນົຢ ເ່ໜ ອກວາ່ສິ່ ງໃດໝດົ ແລະ ບ ່ ສາມາດຖ ສດິຜນົປະໂຫຍດ

ສວ່ນຕວົສ ງກວາ່ສວ່ນລວມ. 

 ຍື້ອນເຫັນໄດື້ຄວາມໝາຍສ  າຄນັດ ັງ່ກາ່ວ, ຫວງັວາ່ປ ື້ມຫວົ

ນີື້ຈະມຄີນຸປະໂຫຍດຫ າຍແກບ່ນັດາທາ່ນທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະ 

ກ ແມນ່ພະນກັງານນ  າພານ ັື້ນເອງ. 

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 18. 10. 2016 

 

ສ  ານກັພິມ ແລະ ຈ  າໜາ່ຍປ ື້ມແຫງ່ລດັ 


