
1 
 

ການກາໍເນດີແລະເຕ ີບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົຂອງ 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໃນໄລຍະ 50 ປ ີ

ຜາ່ນມາ ( 13/ 08/ 1960 - 13/ 08/ 2010 ) 

======== 00 ======= 

 I/. ຄວາມເປັນມາຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ: 
 ໃນເງ ື່ອນໄຂທ່ີພາຫະນະສື່ ມວນຊນົເອເລັກໂຕຣນກິອື່ ນໆຍງັບ່ໍທນັປະກດົຕວົ ແລະ ບາງສື່ ສິ່ ງພິມກ ໍ
ເກດີຂຶນ້ແລວ້ ແຕຍ່ງັບ່ໍສາມາດນາໍເອົາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໄປເຖງິກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໄດໃ້ນທ ົ່ວທກຸແຫງ່ຂອງເຂດປດົ 
ປ່ອຍກຄໍທື ົ່ວປະເທດໃນສະໄໝຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ ແຕຄ່ວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜແ່ນວ 
ທາງການເມອືງຂອງພກັໃນການຕ່ໍສູປ້ດົປ່ອຍຊາດພດັເລ່ັງທວງສງູ, ສະນ ັນ້ມາໃນວນັທີ 13 ສງິຫາ 1960  
ວ◌ທິະຍ ຸ ກະຈາຍສຽງຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວຈຶ່ງໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຢູເ່ມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ ຢູເ່ຂດປດົ
ປ່ອຍພາກເໜືອຂອງລາວ. ນບັແຕວ່ນັທີ 13 ສງິຫາ 1960 ມາເຖງິວນັທີ 13 ສງິຫາ 2010 ນີ,້ ວທິະຍຸ
ກະຈາຍສຽງຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວໃນເມື່ອກອ່ນ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັແມນ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໄດ້
ມອີາຍ ຸຄບົຮອບ 50 ປີພ◌ດໍ.ີ ໃນຂະບວນວວິດັແຫງ່ການຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດຕາ້ນຈກັກະພດັ ແລະ ລກູມເືພ່ືອປດົ
ປ່ອຍຊາດ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະແຫງ່ການປະຕບິດັສອງໜາ້ທ່ີຍດຸທະສາດແຫງ່ການປກົປກັຮກັສາປະເທດ
ຊາດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົນີ,້ ໄປຄຽງຄູກ່ບັຂະແໜງການວຽກງານດາ້ນອື່ ນໆ ວິ
ທະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ກໍ່ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸຕນົເອງຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້ ຈາກແຕ່
ບອ່ນອອ່ນໜອ້ຍຫລາ້ຫລງັທ່ີສດຸ, ຄອ່ຍໆເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ທນັສະໄໝຂຶນ້ໃນທກຸດາ້ນ ເທ່ືອ
ລະ ກາ້ວ ໃນ ແຕລ່ະໄລຍະ ຈນົເຖງິເທ້ົາທກຸວນັນີ.້  
ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈງາ່ຍໃນການຈດັລຽງປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ, ພວກ
ເຮົາໄດຈ້ດັແບງ່ອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄ:ື 
 -ໄລຍະແຕປີ່  1960 - 1975 = 15 ປີ 
           1975 - 1995 = 20 ປີ 
            1995 - 2010 = 15 ປີ 
  ລວມທງັໝດົເປັນ 50 ປີ 
             
 II/. ໄລຍະແຕປີ່ 1960 - 1975: ( 15 ປີ ) 
  ໃນໄລຍະ 15 ປີທາໍອດິ ທ່ີກາໍເນດີ ແລະ ເຕບີໃຫຍ ່ ຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ
ແມນ່ໄລຍະທ່ີທດົສອບ ແລະ ຕ່ໍສູດ້ເຸດອືດໃນແປວໄຟແຫງ່ສງົຄາມຕາ້ນລດັທິລາ່ເມອືງຂຶນ້ແບບໃໝ ່ ຮວ່ມ
ກບັ ຂະບວນການຕ່ໍສູລ້ວມຂອງການປະຕວິດັປດົປ່ອຍຊາດ ຊຶ່ ງເປັນຍດຸທະສາດຕ່ໍສູຍ້ດືເຍືອ້ຍາວນານ ແຕ່
ເດັດ ຂາດມໄີຊຊະນະ ຂອງຊາດລາວເຮົາ. 
 1/. ພາລະບດົບາດແລະໜາ້ທ່ີ: 
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 - ໃນວນັທີ 13 ສງິຫາ 1960, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້
ຂຶນ້ດວ້ຍກາໍລງັພິເສດຂອງສນູກາງພກັ ແລະ ໄດເ້ລ່ີມດາໍເນນີງານໄປ ໃນຂະນະທ່ີສະພາບການຂອງການ 
ປະຕິວດັລາວ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງຢາ່ງແຂງແຮງ ກໍ່ຄ ື ພາຍຫຼງັບນັດາຜູນ້າໍຂອງແນວລາວຮກັຊາດ ໄດ້
ໂຕນໜີອອກຈາກຄກຸຄາ້ຍໂພນເຄັງໄປສູເ່ຂດທ່ີໝ ັນ້ຢາ່ງປອດໄພໃນເດອືນພຶດສະພາ 1960 ແລະ ໄດມ້ ີ
ການເຮັດລດັຖະປະຫານຄ ັງ້ວນັທີ 09/08/1960 ຂອງກອງພນັທະຫານລາບອາກາດທີ 2 ຂອງລະຊະອາ
ນາຈກັລາວ ເພ່ືອໂຄນ່ລ ົມ້ລດັຖະບານສມົສະໜິດ, ພມູໜ່ໍີສະຫວນັ ທ່ີວຽງຈນັ  ຊຶ່ ງໃນຂະນະນ ັນ້ ໜງັສພິືມ
ຂອງແນວລາວຮກັຊາດ ຍງັບ່ໍທນັອອກໄດຢ້າ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ແລະ ບ່ໍໄປເຖງິມປືະຊາຊນົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ວທິະ
ຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວໄດຍ້ກົສງູພາລະບດົບາດ ແລະ ເອກະລກັສະເພາະຂອງຕນົ ໃນ
ການເປັນສື່ ມວນຊນົຂອງສນູກາງແນວລາວຮກັຊາດ, ເຮັດໜາ້ທ່ີຂນົຂວາຍປກຸລະດມົປະຊາຊນົລກຸຂຶນ້ເຮັດ
ການປະຕວິດັ, ຮວ່ມມກືບັຄະນະລດັຖະປະຫານ, ຕາ້ນຈກັກະພດັອາເມລິກາ ແລະ ພວກປະຕກິານທ່ີເປັນ
ລກູແຫຼງ້ຕນີມຂືອງພວກເຂົາ ຢາ່ງພິລະອາດຫານ ຊຶ່ ງສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງຝາ່ຍ
ປະເທດລາວໃນເວລານ ັນ້ ໄດກ້າຍເປັນອາວດຸອນັແຫຼມຄມົຂອງພກັ, ເປັນປາກກະບອກສຽງໂຄສະນາແນວ
ທາງການເມອືງຂອງພກັ ເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ການເມອືງຂອງພກັ ແລະ ເປັນໂຄສກົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິ
ວດັ ແລະ ທງັເປັນເວທີສະແດງຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຂອງປະຊາຊນົລາວຜູຮ້ກັຊາດໃນທົ່ວປະເທດ. 
 ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວ ຍງັເຄື່ ອນໄຫວຢູໃ່ນວງົແຄບ ພຽງແຕ່
ເປັນປາກກະບອກສຽງຂອງແນວລາວຮກັຊາດ ແລະ ລດັຖະບານຕ່ໍຕາ້ນ, ຍດຶໝ ັນ້ໃນຍດຸທະສາດຕ່ໍສູຍ້ດື
ເຍອືຍາວນານແຕເ່ດັດຂາດມໄີຊ ຕາມແນວທາງການເມອືງຂອງພກັ. ໃນທາ້ຍປີ 1960, ວຽງຈນັແຕກ, 
ລດັຖະບານຣາຊະອານາຈກັລາວທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ບນັດາກ◌າໍລງັເປັນກາງໄດຍ້າ້ຍໄປຢູ ່ຄງັ
ໄຂ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງ “ ແຫງ່ປະເທດລາວ ” ຂຶນ້. ໂດຍຄ
ຽງບາ່ຄຽງໄລກ່ບັ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ໄດດ້າໍເນນີການປກຸລະດມົປະຊາຊນົ
ລາວທກຸຊນົຊາດຊນົເຜ່ົາໃນທ ົ່ວປະເທດ ເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມກັຄປີວງຊນົທງັຊາດລກຸຂຶນ້ຕ່ໍສູ ້ ເພ່ືອ
ຈດຸປະສງົປດົປ່ອຍປະເທດຊາດ, ເຜີຍແຜໂ່ຄສະນາມະຕຄິາໍສ ັງ່ຄາໍຮຽກຮອ້ງຂອງແນວລາວຮກັຊາດ, 
ເຜີຍແຜກ່ນົອບຸາຍ ການກະທາໍອນັມດືມນົ ແລະ ປ່າເຖື່ອນຂອງຈກັກະພດັອາເມລິກາ ແລະ ພວກຂາຍ
ຊາດ ຜູເ້ປັນລກູແຫຼງ້ຕນີມຂືອງພວກເຂົາຢາ່ງເນື່ອງນດິລຽນຕດິ. 
   ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ພອ້ມກບັພາຫະນະສື່ ມວນຊນົອື່ ນໆ ໄດດ້າໍເນນີ
ການໂຄສະນາບກຸໂຈມຕສີດັຕຢູາ່ງແຂງແຮງ ແລະ ຮອບດາ້ນ, ຍາດແຍງ່ເອົາຫາງສຽງຢູທ່ງັພາຍໃນປະ
ເທດ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ປິດລອ້ມພວກປະຕກິານທ່ີສມົຮູຮ້ວ່ມຄດິ ກບັຈກັກະພດັຜູຮ້ກຸຮານ, ເຜີຍແບ
ທາດແທກ້ະຫາຍສງົຄາມຂອງອາເມລິກາ ທ່ີຢາກຕ ັງ້ຖານທບັໃສດ່ນິແດນລາວ, ເອົາດນິແດນລາວເປັນ
ແປ້ນຢນັເພ່ືອເຮັດສງົຄາມຕາ້ນກບັບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ປາບປາມກາໍລງັທ່ີກາ້ວໜາ້ໃນພາກ
ພ້ືນນີ.້ 
 ເຖງິແມນ່ວາ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວ ຍງັອອ່ນນອ້ຍ ແລະ ພບົກບັອປຸະສກັ
ຫຍຸງ້ຍາກ ດາ້ນກາໍລງັພະນກັງານ, ດາ້ນປະສບົປະການ, ດາ້ນລະດບັວຊິາການ, ດາ້ນພາຫະນະ ແລະ ອຸ
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ປະກອນເຕັກນກິກໍ່ຕາມ ແຕດ່ວ້ຍການຊີນ້າໍຢາ່ງໄກຊ້ດິຂອງສນູກາງພກັ, ດວ້ຍການປະກອບສວ່ນຢາ່ງຂະ
ຫຍນັຂນັແຂງ  ແລະ ດວ້ຍຄວາມມານະອດົທນົພະຍາຍາມ ຂອງພະນກັງານ ແລະ ພາລະກອນ, ຈຶ່ງໄດ້
ຊວ່ຍເຮັດໃຫ ້ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ສາມາດດາໍເນນີການເຄື່ ອນໄຫວໂຄສະນາ
ຂນົຂວາຍໄດຢ້າ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ ພິເສດແມນ່ໄດຮ້ບັການຮວ່ມໄມຮ້ວ່ມມຊືວ່ຍເຫືຼອຈາກວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ 
ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍດາ້ນ.  

ຜາ່ນຂະບວນການຝຶກຜນົຫລ່ໍຫລອມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນແປວໄຟປະຕິວດັທ່ີມກີານທດົສອບ ວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງຂອງຝາ່ຍປະເທດລາວ ບ່ໍພຽງແຕສ່າມາດດ◌າໍລງົຄງົຕວົຢູໄ່ດ ້ ແລະ ຫລດຸພ ົນ້ຈາກໄພສງົຄາມ 
ແຕກ່ໍ່ຍງັໄດເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົໃນຫລາຍດາ້ນ, ເຮັດໃຫບ້ດົບາດອດິທິພນົນບັມ ືນ້ບັສງູເດ່ັນຂຶນ້ ແລະ 
ແບກຫາບພາລະໜາ້ທ່ີ ນບັມືນ້ບັໜກັໜວ່ງ ແຕມ່ກີຽດສະຫງາ່ງາມ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ບ ັນ້ປກຸລະດມົທ ົ່ວ
ພກັ, ທົ່ວກອງທບັ, ທົ່ວປວງຊນົ ປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ ອະນສຸນັຍາ ສະຫງບົເສກິ, ສາ້ງຄວາມປອງດອງ
ຊາດ ໃນປີ 1973, ດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ລດັຖະບານປະສມົຊ ົ່ວຄາວແຫງ່ຊາດ ແລະ ຄະນະມນົຕປີະສມົ
ການເມອືງແຫງ່ຊາດ ກາ້ວຂຶນ້ເຮັດໃຫກ້ານຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດໄດຮ້ບັໄຊຊະນະຢາ່ງສມົບນູ ດວ້ຍການປດົປ່ອຍທ ົ່ວ
ປະເທດແບບບວົບ່ໍໃຫຊ້ ໍາ້ນ ໍາ້ບ່ໍໃຫຂຸ້ນ່ແຕຈ່ບັໄດໂ້ຕປາ, ລບົລາ້ງລະບອບຣາຊາທິປະໄຕ ທ່ີດາໍລງົຄງົຕວົມາ
ໄດນ້ບັຫຼາຍຮອ້ຍປີ ໃຫສ້ິນ້ສດຸອາວະສານລງົຢາ່ງສິນ້ເຊງີ, ຍດຸຕກິານເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງຕາ່ງປະເທດ 
ຢາ່ງຖາວອນ ແລະ ສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວຂຶນ້ ໃນວນັທີ 2 ທນັ
ວາ ປີ 1975.   

ອນັນີແ້ມນ່ໝາກຜນົ ແລະ ໄຊຊະນະ ທ່ີເປັນການປະກອບສວ່ນຢາ່ງສມົກຽດ ຂອງວທິະຍກຸະຈາຍ
ສຽງ ໃນພາລະກດິລວມແຫງ່ການປດົປ່ອຍຊາດ ແລະ ພາລະກດິແຫງ່ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ 
ພດັທະນາປະເທດຊາດ. ຍອ້ນຜນົງານອນັດເີດ່ັນຄແືນວນ ັນ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດຮ້ບັ
ນາມມະຍດົ ແລະ ກຽດຕຄິນຸຫລາຍລະດບັຄ:ື ຫລຽນໄຊອສິະລະຊ ັນ້ I ສາມໜວ່ຍ, ຫລຽນໄຊອດິສະລະ
ຊ ັນ້ II ໜ່ຶງໜວ່ຍ, ຫລຽນໄຊອດິສະຫລະຊ ັນ້ III ສອງໜວ່ຍ, ຫລຽນໄຊແຮງງານຊ ັນ້ II ໜ່ຶງໜວ່ຍ ແລະ 
ໃບຍອ້ງຍໍສນັລະເສນີຈາກການນາໍທກຸຂ ັນ້ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາເປັນຈາໍນວນຫລວງຫລາຍ. 
 2/. ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ແລະກໍ່ສາ້ງພະນກັງານ: 
 ໃນເວລາເລ່ີມຕ ົນ້ຈດັຕ ັງ້ຂຶນ້, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ມຄີະນະບນັນາທິ
ການພຽງ 3 ທາ່ນ; ຜູໜ່ຶ້ງກາໍກບັຂາ່ວພາຍໃນປະເທດ, ຜູໜ່ຶ້ງກາໍກບັຂາ່ວຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຜູໜ່ຶ້ງກາໍກບັ
ກຽ່ວກບັບດົວຈິານ ໂດຍທ່ີ ທງັ 3 ທາ່ນນີ ້ໄດເ້ຮັດໜາ້ທ່ີເປັນໂຄສກົໄປພອ້ມ. ອກີດາ້ນໜ່ຶງ, ພະນກັງານ
ເຕັກນກິ ກໍ່ມພີຽງ 4 ຄນົຄ:ື ທາ່ນ ອຽ່ງ, ທາ່ນ ທອງຂນັ, ທາ່ນ ອໄຸດ ສສີະແຫວງ ແລະ ທາ່ນ ຊຽງ
ຫລາ້; ສອງຄນົກາໍກບັການອດັສຽງ, ຜູໜ່ຶ້ງກ◌າໍກບັເຄື່ ອງຈກັກະຈາຍສຽງ ແລະ ອກີຜູໜ່ຶ້ງກາໍກບັຈກັໄຟ
ຟ້າ. 
 ໄລຍະຕ່ໍມາ ກໍ່ໄດມ້ຜີ ູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກບນັນາທິການເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 5 ທາ່ນ ຄ:ື ທາ່ນ ຄາໍໄຕ ສພີນັ
ດອນ ກວດແກບ້ດົຂາ່ວ, ທາ່ນ ສນົເທີ ເພັດມະນ ີ ເປັນໂຄສກົ, ທາ່ນ ສອນ ຄາໍວານວງົສາ, ທາ່ນ ຄາໍ
ກອ້ນ ແກວ້ໂຍທີ, ແລະ ທາ່ນ ບນຸເພັງ ເປັນນກັຂາ່ວ. 
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 ເມ ື່ອເຫັນວາ່ມກີານຈດັຕ ັງ້ເປັນຮບູເປັນຮາ່ງແລວ້, ທາງສນູກາງຈຶ່ງໄດມ້ທິີດທາງຂະຫຍາຍພະນກັ
ງານບນັນາທິການ ແລະ ໄດສ້ ົ່ງພະນກັງານຈາໍນວນໜ່ຶງໄປຮຽນນກັຂາ່ວ ຢູໂ່ຮງຮຽນຫງວຽນອາຍກວກັດງົ
ດາ່ ຮາ່ໂນຍ້ ປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 6 ເດອືນ ແລວ້ຈຶ່ງໄດສ້ ົ່ງກບັມາປະກອບເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ ່
ພາກສວ່ນ ບນັນາທິການ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ເປັນສວ່ນໃຫຍ.່ 
 - ເລີ່ ມແຕເ່ດອືນມງັກອນ ປີ 1961 ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້, ພະນກັງານ 
ບນັນາທິການ, ເຕັກນກິ ເພ່ີມຂຶນ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ໄດມ້ພີາກຂາ່ວທ ົ່ວໄປ
, ມລີາຍການວນັນະຄະດ ີ ແລະ ມພີາກກະຈາຍສຽງຂອງກອງທບັປດົປ່ອຍປະຊາຊນົລາວ. ຮອດປີ 
1962, ຈາໍນວນພະນກັງານວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 40 ຄນົ, ຈຶ່ງໄດຈ້ດັຕ ັງ້ແບງ່ອອກເປັນ
ຫຼາຍພະແນກຄ:ື ພະແນກບນັນາທິການພາຍໃນ, ພະແນກບນັນາທິການຕາ່ງປະເທດ, ພະແນກເຕັກນກິ 
ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ. ໃນເວລານ ັນ້ ທາງສນູກາງໄດຕ້ກົລງົໃຫສ້າ້ງຕ ັງ້ສາໍນກັງານວທິະຍ ຸຢູບ່າ້ນຊຽງຊື່ 
(ຊາໍເໜືອ) ເພ່ືອສະດວກໃນການຊີນ້າໍນາໍພາ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວເກບັກາໍຂາ່ວກຽ່ວກບັສະພາບການ
ຂອງເຂດປດົປ່ອຍຢູແ່ຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ. ຮອດປີ 1964, ສະຖານໄີດຍ້າ້ຍໄປຕ ັງ້ຢູເ່ມອືງ ວຽງໄຊ ແຂວງຫວົ
ພນັ, ດາໍເນນີວຽກງານມາບ່ໍໄດດ້ນົພໍເທ່ົາໃດ, ຍອ້ນສດັຕຖູີມ້ລະເບດີທາໍລາຍທາງອາກາດ ຢາ່ງໜກັໜວ່ງ 
ຈຶ່ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍແຍກກນັໄປເປັນ 2 ກອງ, ກອງທີໜ່ຶງ ໄດຍ້ກົຍາ້ຍໄປຢູ ່ດງົດາ່ ປະເທດຫວຽດນາມ, ເຊິ່ ງ
ມທີງັພາກສວ່ນບນັນາທິການ, ພາກສວ່ນອດັສຽງ, ພາກສວ່ນສ ົ່ງສຽງ, ພາກສວ່ນກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາກ
ສວ່ນຮບັບດົຂາ່ວຈາກປະເທດລາວຈາໍນວນໜ່ຶງ ໂດຍແມນ່ທາ່ນ ສອນ ຄາໍວານວງົສາ ເປັນຫວົໜາ້ ເອີນ້
ວາ່ ເບໂມດ (B1), ກອງທີສອງແມນ່ກອງບນັນາທິການຂຽນບດົຂາ່ວ ແລະ ໂທລະໂຄງ່ສ ົ່ງຂາ່ວໄປໃຫ້
ກອງໜ່ຶງທ່ີຍ◌ງັຕ ັງ້ຢູພ່ແູຄ ເມອືງວຽງໄຊ ຄເືກົ່ າ, ປະກອບດ◌ວ້ຍຄະນະບນັນາທິການ ຈາໍນວນໜ່ຶງ ເອີນ້
ວາ່: ເຊສອງ (C2), ມໜີາ້ທ່ີຊີນ້າໍ ແລະ ສ ົ່ງຂາ່ວໃຫກ້ອງ ເບ1 (B1). 
 ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະຕກົຢູໃ່ນສະພາບຫຍຸງ້ຍາກທລຸະກນັດານ ແຕກ່ານຈດັຕ ັງ້ຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ 
ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ນບັມ ືນ້ບັໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫແ້ໜນ້ໜາ ແລະ ມຄີວາມເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍ
ຕວົອອກຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້. ບນັດານກັຂາ່ວ ນກັຂຽນ ທ່ີໄດຜ້າ່ນການບາໍລງຸສາ້ງ ແລະ ທດົສອບໃນຕວົຈງິ
ແລວ້ ຈາໍນວນໜ່ຶງ ກໍ່ໄດໄ້ປປະຈາໍການຢູແ່ຂວງຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ, ຈາໍປາສກັ, 
ຜ ົງ້ສາລີ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ສາຂາຂາ່ວຂຶນ້ຢູໃ່ນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ; ໄປພອ້ມໆກນັນີ ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ    
“ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ກໍ່ໄດຂ້◌◌ຶນ້ລາຍການພາກພາສາຝຣ ັງ່, ພາກພາສາມ ົງ້, ພາກພາສາກື່ມໝ ຸແລະ 
ເວລາຕ່ໍມາ ກໍ່ມລີາຍການພາກພາສາຫວຽດນາມເພ່ີມຂຶນ້ອກີລາຍການໜ່ຶງ ເຮັດໃຫຕ້ອ້ງມກີານເພ່ີມຊ ົ່ວໂມງ
ກະຈາຍສຽງຂຶນ້ຕື່ ມອກີ. 
 ປີ 1966 ສດັຕເູລີ່ ມຕ ົນ້ປະກາດໃຊກ້ອງທບັອາກາດບກຸໂຈມຕ ີພາກເໜືອຫວຽດນາມ ດາໍເນນີສງົ
ຄາມທາໍລາຍຂຶນ້ສູລ່ະດບັສງູ. ດ ັງ່ນ ັນ້ພະນກັງານພວກເຮົາ ສວ່ນໜ່ຶງ ກໍ່ໄດຍ້ກົຍາ້ຍໄປຢູໃ່ນຖ ໍາ້ ທ່ີແຂວງ 
ຢາງຢືງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ພາກສວ່ນ ເຊ 2 ແມນ່ຢູຖ່ ໍາ້ພແູຄ. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງຈາໍເປັນທ່ີສດຸທ່ີພະນກັງານ 
ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ຕອ້ງລງົເຄື່ ອນໄຫວເກບັກາໍຂາ່ວໃນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນເພ່ືອ
ນາໍມາໂຄສະນາ ທງັກາໍປືນຍງິຍນົຂອງສດັຕ ູ ແລະ ທງັປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ກ◌◌ໍສ່າ້ງກາໍລງັ ໄປຄຽ່ງຄູກ່ນັ. 
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ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ດ ີ ໃນເວລານ ັນ້ ພະນກັງານກໍ່ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຈາກພຽງແຕ ່ 40 ຄນົ ຂຶນ້ເປັນ 70 ຄນົ ແລະ 
ພະນກັງານຈາໍນວນໜ່ຶງ ກໍ່ໄດຍ້ກົລະດບັຈາກແຕກ່ານສ ົ່ງລະຫດັມອກ ມາເປັນການສ ົ່ງ ເຕລກັຕບິ. ນອກ
ຈາກນີ ້ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ຍງັໄດຈ້ດັຕ ັງ້ ກອງສນິລະປະວນັນະຄະດຂີຶນ້ ໃນ
ນ ັນ້ປະກອບມ◌ທີງັນກັປະດດິຄດິແຕງ່, ນກັຮອ້ງ, ນກັຂບັລາໍ, ໜວ່ຍລາໍເລ່ືອງ ແລະ ນກັດນົຕຣ ີ” ອນັໄດ້
ເຮັດໃຫລ້າຍການສນິລະປະວນັນະຄະດຂີອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ມຄີວາມອຸ
ດມົສມົບນູ ແລະ ມຊີວີດິຊວີາຂຶນ້ຕື່ ມ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກໍ່ຍງັໄດສ້າ້ງພະນກັງານ ນກັຂາ່ວໃນຫຼາຍຊຸດຕດິຕ່ໍ
ກນັ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້, ລາຍການວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ກໍ່ໄດເ້ພ່ີມອກີຫຼາຍລາຍ
ການຄ:ື ລາຍການ ພາກພາສາຂະແມ, ລາຍການສຽງຮຽກຮອ້ງ ຂອງປະເທດຊາດຂນົຂວາຍ ນາຍ ແລະ 
ພນົທະຫານຂອງສດັຕ,ູ ລາຍການເສມີສາ້ງປະເທດຊາດ ຮຽກຮອ້ງຂາ້ຣາຊະການ, ນກັຮຽນຮູປ້ນັຍາຊນົ, 
ຜູຊ້ງົຄນຸວດຸທິ ໃຫລ້ກຸຂຶນ້ຕ່ໍສູ ້ຕາ້ນກບັພວກຫຸນ່ວຽງຈນັ ລກູມຂືອງຈກັກະພດັອາເມລິກາ. 
 ສະຫຸຼບແລວ້ ວຽກງານຈດັຕ ັງ້ພະນກັງານ ໄດມ້ກີານປບັປງຸກໍ່ສາ້ງໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົອອກ 
ແລະ ຍກົສງູຄວາມສາມາດຕວົຈງິຂຶນ້ຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້ ບ່ໍວາ່ທາງດາ້ນພະນກັງານ ບນັນາທິການ, ພະນກັງານ
ເຕັກນກິ  ແລະ ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ ຈາກລະດບັຕ ົນ້ ກໍ່ໄດມ້ພີະນກັງານ ຊ ັນ້ກາງ, ຊ ັນ້ສງູ ຈາໍນວນໜ່ຶງ
ມາເພ່ີມເຕມີ, ສາມາດຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວຂອງວທິະຍເຸປັນປກົກະຕ ິ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົດີ
ຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 
 3/. ດາ້ນເນືອ້ໃນ: 
 ໃນລາຍການທາໍອດິ ທ່ີອາ່ນອອກອາກາດທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ” 
ແມນ່ຖະແຫລງການຂອງສນູກາງແນວລາວຮກັຊາດ ກຽ່ວກບັລດັຖະປະຫານຄ ັງ້ວນັທີ 09/08/1960, ຖະ
ແຫລງການສະໜບັສະໜນູການປດົປ່ອຍຊາດ, ການປະກາດເອກະລາດຂອງກງົໂກ ( ບຣາຊາວນີ ), 
ຂາ່ວຂອງບນັດາທອ້ງຖິ່ນລກຸຮືຂ້ຶນ້ຈບັອາວດຸສູຮ້ບົກບັສດັຕ ູຢູແ່ຂວງຫຼວງພະບາງ, ຈາໍປາສກັ, ສະຫວນັນະ
ເຂດ ແລະ ຂາ່ວອື່ ນໆອກີຈາໍນວນໜ່ຶງ. 
  ກຽ່ວກບັລາຍການກະຈາຍສຽງເບືອ້ງຕ ົນ້ ແມນ່ອງີຕາມຄວາມສາໍຄນັຂອງເອກະສານ ແລະ ຂາ່ວ 
ຄາວຕວົຈງິ ທ່ີມ ີແລະ ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໂມງເວລາຕາຍໂຕ. ຕວົຢາ່ງ: ຄາໍຮຽກຮອ້ງຂອງສນູກາງແນວລາວຮກັ
ຊາດ ກະຈາຍສຽງອອກອາກາດກບັໄປກບັມາຢາ່ງເນື່ອງນດິລຽນຕດິ ເປັນເວລາຫລາຍເທ່ືອ ບາງກລໍະນີ
ເຫັນວາ່ຈາໍເປັນຕອ້ງກະຈາຍສຽງອອກອາກາດດວ່ນໃນເວລາ 1 ໂມງກາງຄນື ກໍ່ຕອ້ງໄດເ້ຮັດ ເພ່ືອປກຸ
ລະດມົຂະບວນການຕ່ໍສູປ້ະຕິວດັຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກອງກາໍລງັປະກອຍອາວດຸ
ເປັນຈດຸສາໍຄນັ. 
 ເວ້ົາລວມແລວ້ ເນືອ້ໃນການຂນົຂວາຍປະຕວິດັຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງ “ຝາ່ຍປະເທດລາວ” 
ໃນຂະນະນ ັນ້ ໄດເ້ປັນໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງສນູກາງແນວລາວຮກັຊາດ, ຊຶ່ ງໃນຕວົຈງິແລວ້ ກໍ່
ແມນ່ປະຕບິດັຕາມທິດທາງຕ່ໍສູໂ້ຄສະນາເປີດໂປ່ງໂທດກາໍຂອງສດັຕທ່ີູມຕ່ໍີປະຊາຊນົລາວ ແລະ ຍາດແຍງ່
ຫາງສຽງສະໜບັສະໜນູ; ພວກເຮົາໄດຂ້ນົຂວາຍສາ້ງຄວາມສາມກັຄບີນັດາເຜ່ົາ ສາ້ງຄວາມສາມກັຄເີປັນ
ເອກະພາບລະຫວາ່ງແນວລາວຮກັຊາດ ກບັບນັດາກາໍລງັເປັນກາງທ່ີຮກັຊາດ ສ ົ່ງເສມີນ ໍາ້ໃຈສູຮ້ບົຢາ່ງພິລະ
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ອາດຫານຕາ້ນພວກຈກັກະພດັ ແລະ ພວກປະຕກິານຂາຍຊາດ, ຂນົຂວາຍຕ່ໍສູເ້ພ່ືອລດັຖະບານປະສມົ 
ຄ ັງ້ທີສອງ. ປີ 1962 ພາຍຫຼງັການເຊັນສນັຍາເຊແີນວ ສດັຕໄູດທ້າໍລາຍລດັຖະບານປະສມົສາມຝາ່ຍ, 
ປີນຂ ັນ້ໃດສງົຄາມດວ້ຍກອງທບັອາກາດຍງິທາໍລາຍເຂດປດົປ່ອຍ ເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຍິ່ ງຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສເ່ຜີຍ
ແບກນົອບຸາຍກະຫາຍສງົຄາມຂອງຈກັກະພດັອາເມລກິາ ແລະ ພວກປະຕກິານຂາຍຊາດ, ກາ່ວປະນາມ
ການຖີມ້ລະເບດີເຂ່ັນຂາ້ປະຊາຊນົ, ຂນົຂວາຍສາ້ງເຂດປດົປ່ອຍໃຫເ້ປັນຄລືດັໜ່ຶງ ຊຸກຍູຂ້ະບວນການປະຕິ
ບດັ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີສອງຂອງພກັ ປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຕ່ໍສູຕ້າ້ນສງົ
ຄາມພິເສດທ່ີເພ່ີມທະວຂີອງຈກັກະພດັອາເມລິກາ ໃຫປ້ະລາໄຊລງົ. ທງັໝດົນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຈະແຈງ້
ເຖງິຄນຸປະໂຫຍດຂອງການໂຄສະນາຂນົຂວາຍທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໃນຕວົ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນ
ແນວຄດິ ທດັສະນະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊກິພກັ ແລະ ພະນກັງານຢາ່ງເປັນຂະບວນຟດົຟ້ືນ. 
 ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ໄດຫ້ນັທິດໂຄສະນາຂນົຂວາຍຢາ່ງຄອ່ງແຄວ້ 
ແລະ ແຫຼມຄມົ ຖກືກບັກາລະເວລາ ນາໍໃຊທ້ງັເນືອ້ໃນຍດຸທະສາດ ແລະ ເນືອ້ໃນຍດຸໂທບາຍ. ພາຍຫຼງັ 
ການຢດຸຍງິໃນປີ 1973 ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ໄດຫ້ນັໄປສູກ່ານຂນົຂວາຍປະຕິ
ບດັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານປະສມົຊ ົ່ວຄາວແຫງ່ຊາດ ແລະ ຄະນະມນົຕປີະສມົການເມອືງ 
ແຫງ່ຊາດ. ພອ້ມກນັນີ ້ ກໍ່ໂຄສະນາຂນົຂວາຍປະຊາຊນົ ກຽມຈດິໃຈລກຸຮືຂ້ຶນ້ຍດຶອາໍນາດທ ົ່ວປະເທດ. 
ໂດຍພາຍໃຕຄ້າໍຂວນັທ່ີວາ່: “ ບວົບ່ໍໃຫຊ້ ໍາ້ນ ໍາ້ບ່ໍໃຫຂຸ້ນ່ ແຕຈ່ບັໄດໂ້ຕປາທກຸໂຕ ” ການປດົປ່ອຍທ ົ່ວປະ
ເທດໂດຍບ່ໍໃຫແ້ຕກສຽງປືນຈກັນດັ ແລະ ບ່ໍນອງເລືອດຈກັຍດົໃນທາ້ຍປີ 1975 ນ ັນ້, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ
ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ກໍ່ແມນ່ອກີໜ່ຶງພາກສວ່ນທ່ີມບີດົບາດສາໍຄນັໃຫຍຫ່ລວງ ແລະ ໄດປ້ະກອບ
ສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້, ຕາມທິດຊີນ້າໍຂອງສນູກາງພກັໃນການຢຶດອາໍນາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
 ຕະຫຼອດໄລຍະແຫງ່ການປະຕວິດັຊາດປະຊາທິປະໄຕ. ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼງັສາ້ງຕ ັງ້ວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ຂຶນ້ໃນວນັທີ 13 ສງິຫາ 1960 ມາຮອດທາ້ຍປີ 1975, ບດົຂາ່ວ 
ບດົບນັນາທິການ ແລະ ລາຍການຕາ່ງໆທ່ີໄດອ້ອກອາກາດ ລວ້ນແຕສ່ອ່ງແສງໃຫເ້ຫັນເຖງິເນືອ້ໃນນະໂຍ
ບາຍການເມອືງຂອງພກັ, ສອ່ງແສງພຶດຕກິາໍຕວົຈງິຂອງການຕ່ໍສູລ້ະຫວາ່ງເຮົາກບັສດັຕ ູ ແລະ ສອ່ງແສງ
ໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມມຸງ້ມາດປາຖະໜາຂອງປວງຊນົລາວທງັຊາດ. ດ ັງ່ນ ັນ້,ຈຶ່ງສມົແລວ້ທ່ີວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ
ຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ໄດກ້າຍເປັນອາວດຸອນັແຫຼມຄມົຂອງການຕ່ໍສູປ້ດົປ່ອຍຊາດ ເປັນປາກກະ
ບອກສຽງທ່ີໄວໃ້ຈໄດຂ້ອງພກັ ເປັນຜູສ້ກຶສາອບົຮມົນ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ ແລະ ນໍາ້ໃຈປະຕວິດັບກຸຂອງປວງຊນົ
ລາວທງັຊາດຕະຫຼອດມາ. 
    4/. ດາ້ນເຕັກນກິ: 
 - ໃນໄລຍະຕ ົນ້ຂອງການສາ້ງຕ ັງ້ວທິະຍ ຸຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ພວກເຮົາມພີຽງຈກັອດັສຽງ
ຍີ່ ຫ້ໍທ່ີມຊີື່ ວາ່: “ ມາກ ”  ແຕເ່ຄື່ ອງດຽວເທ່ົານ ັນ້, ສວ່ນເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ ກໍ່ມຈີກັພຽງແຕເ່ຄື່ ອງດຽວຊຶ່ ງ
ແລນ່ດວ້ຍຈກັໄຟຟ້າທ່ີໃຊນ້ ໍາ້ມນັກາຊວນ. 
 ທາ້ຍປີ 1960 ພາຍຫຼງັແຕກອອກຈາກວຽງຈນັ, ລດັຖະບານຣາຊະອານາຈກັ ທ່ີຖກືກດົໝາຍ 
ແລະ ບນັດາກາໍລງັເປັນກາງໄດຍ້າ້ຍໄປຢູຄ່ງັໄຂ ( ແຂວງຊຽງຂວາງ )  ຕາມການຮອ້ງຂຂໍອງຝາ່ຍ
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ປະເທດລາວ; ລດັຖະບານແຫງ່ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ໄດອ້ະນຍຸາດໃຫວ້ທິະຍຸ
ຫວຽດນາມ ຮບັ ເອົາສນັຍານຂອງວທິະຍຂຸອງຝາ່ຍປະເທດລາວ ແລະ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ປະເທດ
ລາວ  ເພ່ືອຖາ່ຍ ທອດສຽງຂອງວທິະຍທຸງັສອງສະຖານນີີ ້ນາໍສ ົ່ງໄປໄກໄດທ້ ົ່ວປະເທດລາວ. 
 ສາໍລບັການສ ົ່ງຂາ່ວມາຈາກສະໜາມຮບົນ ັນ້ ແມນ່ອາໄສຈາກທາງໂທລະເລກຂອງຝາ່ຍທະຫານ 
ກອ່ນທ່ີຈະມເີຄື່ ອງໂທລະເລກເປັນຂອງຕນົເອງ ແລະ ທາງວທິະຍຫຸວຽດນາມ ຈະໄດມ້ອບເຄື່ ອງສ ົ່ງ 
ຄວາມ ແຮງ 7 ກໂິລວດັໃຫ ້01 ເຄື່ ອງ ໃນໄລຍະຕ່ໍມາ. ຫຼງັຈາກນ ັນ້ ທາງລດັຖະບານສາທາລະນະລດັ 
ປະຊາຊນົຈນີ ກໍ່ໄດຊ້ວ່ຍເຫືຼອເຄື່ ອງຈກັກະຈາຍສຽງຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃຫແ້ກວ່ທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮົາ  
ຊຶ່ ງມຄີວາມແຮງສງູພໍສມົຄວນ; ນອກຈາກນ ັນ້, ພວກເຮົາຍງັມເີຄື່ ອງສ ົ່ງຮບັຂາ່ວດວ້ຍເຕລກັຕບິ ອກີຈາໍ
ນວນໜ່ຶງຊຶ່ ງແມນ່ ທາ່ນ ສຊີະນະ ສສີານ ເປັນຜູນ້າໍເອົາມາຈາກຕາ່ງປະເທດ. 

ໃນປີ 1974 ເຄື່ ອງອດັເຄື່ ອງສ ົ່ງ ແລະ ຈກັກະຈາຍສຽງ ໄດຖ້ກືຍກົຍາ້ຍມາຕດິຕ ັງ້ລວມຢູ ່ ບໍລິ
ເວນ ຖ ໍາ້ຈມິ ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ. ເຖງິແມນ່ວາ່ເຄື່ ອງຈະບ່ໍໃຫຍໂ່ຕ ແລະ ບ່ໍທ◌ນັສະໄໝ ແຕກ່ໍ່
ສາມາດຮບັໃຊລ້າຍການອອກອາກາດປະຈາໍວນັ ໄດເ້ປັນປກົກະຕ ິໂດຍທ່ີໃນແຕລ່ະວນັ ແມນ່ກະຈາຍສຽງ
ອອກອາກາດຫຼາຍລາຍການ ແລະ ຫຼາຍຊ ົ່ວໂມງ. ພອ້ມກນັນີ ້ກໍ່ຍງັມຈີກັກະຈາຍໄຟຟ້າ ເພ່ືອໃຫ້ແ້ສງສະ
ຫວາ່ງ ແລະ ຮບັໃຊກ້ານກະຈາຍສຽງ ລາຍການວທິະຍ ຸ ອອກອາກາດ ຊຶ່ ງຊວ່ຍເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດ
ລາຍການວ ິທະຍສຸະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶນ້ກວາ່ແຕກ່ອ່ນ.  
 III/. ໄລຍະແຕປີ່ 1975-1995: ( 20 ປີ ) 
 1/. ພາລະບດົບາດແລະໜາ້ທ່ີ: 
ພາຍຫລງັສິນ້ສດຸສງົຄາມ, ປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການປດົປ່ອຍ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ເປັນສາທາລະນະລດັ ປະຊາ
ທິ ປະໄຕປະຊາຊນົລາວ, ຖວືາ່ເປັນໄລຍະຮາໍບາດແຜສງົຄາມ ແລະ ຟ້ືນຟຊູວີດິຄນືໃໝນ່ີ,້ ວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ໄດມ້ບີດົບາດພ ົນ້ເດ່ັນຂຶນ້ ຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້ ດວ້ຍການເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮວ່ມມ ື
ແລະ ໄດເ້ຊັນສນັຍາໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ກບັວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, ວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງ ກາໍປເູຈຍັ, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ, ສ.ປ.ຈນີ ແລະ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຂອງ
ປະເທດສງັຄມົນຍິມົອື່ ນໆ ພອ້ມທງັບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິອກີຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃນຂງົເຂດການແລກປ່ຽນບດົ
ຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນລາຍການຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ການໃຫທຶ້ນການສກຶສາ, ການໄປທດັສະນະສກຶສາ, 
ແລກປ່ຽນຄະນະຜູແ້ທນນກັຂາ່ວ ແລະ ເຕັກນກິວທິະຍນຸາໍກນັ, ແລກປ່ຽນການຢຽ້ມຢາມຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 
ແລະ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນຊຽ່ວຊານ ແກ ່ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮົາ. 
 ພອ້ມກນັນີ ້ ພວກເຮົາກໍ່ຍງັໄດມ້ສີາຍພວົພນັຕື່ ມອກີກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ລວມທງັໄດ້
ເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆຄ:ື 
 - ອງົການວທິະຍ ຸ- ໂທລະພາບສາກນົ International Radio and Television( IRTV ). 
 - ສະຫະພນັວທິະຍແຸຫງ່ອາຊ ີAsian Broadcasting Union( ABU ). 
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 - ສະຖາບນັເພ່ືອການພດັທະນາການກະຈາຍສຽງແຫງ່ອາຊ ີ- ປາຊຟິີກ AsiaPacific Institute 
for Broadcasting Development (AIBD). 
      - ລາຍການວທິະຍອຸາຊຽນ (ASEAN in Action). 
 - ອງົການວທິະຍ ຸຂອງປະເທດບ່ໍຮວ່ມກຸມ່. 
 
 ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈຶ່ງເປັນອນັຈະແຈງ້ແລວ້ວາ່ ມາເຖງິໄລຍະນີ ້ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ່ີ ຂອງວທິະຍກຸະຈາຍ
ສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ແມນ່ບ່ໍພຽງ ແຕຈ່ະໂດດເດ່ັນພາຍໃນປະເທດເທ່ົານ ັນ້ ແຕຫ່າກຍງັໄດເ້ພ່ີມທະວບີດົ
ບາດ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັສາກນົອກີດວ້ຍ. ໃນດາ້ນການຮວ່ມມ ື ພວກເຮົາຍງັໄດຮ້ບັຖາ່ຍທອດຂາ່ວ 
ພາກພາສາລາວ ຈາກລາຍການວທິະຍມຸດົສະກ ູຜາ່ນດາວທຽມ ກະຈາຍສຽງອອກອາກາດທາງວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ 30 ນາທີ; ພອ້ມກນັນ ັນ້  ຍງັໄດກ້ະຈາຍສຽງອອກອາກາດລາຍການພາກພາສາຝຣ ັງ່ 
ຈາກວ◌ທິະຍແຸຫງ່ຊາດລາວ ຜາ່ນດາວທຽມຂອງມດົສະກ ູ ໄປສູທ່ະວບີເອລີບົ 30 ນາທີ. ລາຍການຂອງ
ພວກເຮົາໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຊມົຊອບຫຼາຍສມົຄວນໃນເຂດເອລີບົ, ຊຶ່ ງໃນໄລຍະເວລາພຽງ 2 ປີ, ພວກ
ເຮົາໄດຮ້ບັຈດົໝາຍຈາກທາ່ນຜູຟ້ງັຫຼາຍກວ່າ 3.000 ສະບບັ. ບດົບາດສາໍຄນັທ່ີເປັນບລິຸມະສດິໃນໄລຍະນີ້
ແມນ່ປະຕບິດັຕາມຄາໍຂວນັທ່ີວາ່: ການຕ່ໍສູຍ້າດເອົາອາໍນາດມາມໄືດຢ້າ່ງສມົບນູເປັນສິ່ ງທ່ີຍາກລາໍບາກຢູ່
ແລວ້ ແຕກ່ານຮກັສາອາໍນາດທ່ີຍາດມາໄດ ້ ຍີ່ ງຍາກກວາ່ນ ັນ້ອກີຫລາຍເທ້ົາ. ສະນ ັນ້ ການໂຄສະນາປກຸ
ລະ ດມົຂະບວນການຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາພາຍໄຕກ້ານນາໍພາຂອງພກັ ເພ່ືອຮກັສາປບັປງຸ ແລະ ພດັ
ທະ ນາອາໍນາດ ຈຶ່ງໄດກ້າຍເປັນໜາ້ທ່ີອນັສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ, ເຖງິຈະໜກັໜວ່ງແຕກ່ໍ່ມກີຽດສະຫງາ່ ແລະ ສງູ
ສ ົ່ງສາໍລບັວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວໃນລະບອບໃໝ.່ 
 

 2/. ການຈດັຕ ັງ້ແລະກໍ່ສາ້ງພະນກັງານ: 
 ໃນທາ້ຍປີ 1975 ເພ່ືອກະກຽມໃຫແ້ກກ່ານຢຶດອາໍນາດທ ົ່ວປະເທດ ຄະນະຮບັຜິດຊອບວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງຂອງ “ ຝາ່ຍປະເທດລາວ ” ໄດແ້ຕງ່ພະນກັງານຂອງຕນົ ໄປຄວບຄມຸວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຕລ່ະ
ແຫງ່ທ່ີມ◌ຢີູກ່ອ່ນແລວ້ໃນທ ົ່ວປະເທດ, ນບັທງັວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ພຣະຣາຊະອານາຈກັລາວ ໂດຍ 
ໄດນ້າໍໃຊພ້າຫະນະອປຸະກອນເຄື່ ອງຈກັເຄື່ ອງລານ, ນບັທງັພະນກັງານເຕັກນກິ ແລະ ບນັນາທິການເຂ້ົາ
ໃນການດາໍເນນີວຽກງານສບືຕ່ໍມາ ແລະ ໂດຍທ່ີພວກເຮົາຍງັຮກັສາໄວສ້ະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຢູ ່ 5 
ແຫງ່ໃນທົ່ວປະເທດ. 
 - ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ເຕັກນກິເປັນພຽງແຕ ່ ພະແນກເຕັກນກິ ຂອງກມົກອງວທິະຍກຸະ 
ຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດເທ່ົານ ັນ້ ປະກອບມພີະນກັງານ ແລະ ກາໍມະກອນເຕັກນກິທງັໝດົ 63 ຄນົ, ຕ່ໍມາລະ 
ຫວາ່ງປີ 1980 ຫາ 1985 ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ສະຖານວີທິະຍ ຸ150 ກໂິລວດັຂຶນ້ ແລະ ໄດປ້ະກອບຄນົເຂົ້າປ່ຽນ 
ແທນຜູທ່ີ້ມຜີນົງານໄປຮຽນຍາວນານ ເພ່ືອເປັນພະນກັງານສບືທອດຈາໍນວນໜ່ຶງ ຈິ່ງເຮັດໃຫກ້ງົຈກັການຈດັ 
ຕ ັງ້ເຕັກນກິຂະຫຍາຍຕວົອອກ ແລະ ໃຫຍຂ່ຶນ້ມາເປັນກມົເຕັກນກິມພີະນກັງານທງັໝດົ 124 ຄນົ. 
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 - ພາຍຫຼງັທ່ີມທິີດຊີນ້າໍຈາກພກັ ແລະ ລດັຖະບານທ່ີວາ່ໃຫແ້ຕລ່ະກະຊວງ, ທກຸໆຂະແໜງການ 
ປບັປງຸກງົຈກັຂອງຕນົເອງໃຫກ້ະທດັລດັເບົາບາງ ແຕຄ່ ໍາ້ປະກນັວຽກງານ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ, ພວກ
ເຮົາກໍ່ໄດປ້ບັປງຸສບັຊອ້ນກງົຈກັຕດິຕາມທິດນາໍດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍໃຫຍ້ງັເຫືຼອຈາໍນວນພນົຕວົຈງິພຽງແຕ ່ 100 
ຄນົ, ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນເວລານ ັນ້ແມນ່ໄດກ້ວມເຖງິບນັດາສະຖານເີຂດແຂວງທອ້ງຖິ່ນໃນທ ົ່ວປະເທດນາໍ 
ອກີ. 
 ສວ່ນພະນກັງານນກັຂາ່ວບນັນາທິການ ກໍ່ໄດສ້ບືຕ່ໍຮວ່ມກນັປບັປງຸເນືອ້ໃນ, ປບັປງຸລາຍການໃຫຮ້ບັ
ໃຊສ້ະພາບການໃນໄລຍະໃໝໃ່ຫແ້ທດເໝາະກວ່າເກົ່ າ. ພະນກັງານບນັນາທິການມພີຽງບ່ໍ◌◌ໍເ່ທ່ົາໃດຄນົ, 
ແຕລ່າຍການຊ ໍາ້ພດັມຈີາໍນວນເພ້ີມຂຶນ້ຕື່ ມອກີ. 
 ລາຍການກະຈາຍສຽງໃນໄລຍະນ ັນ້ ມທີງັໝດົ 14 ລາຍການ, ໃນນ ັນ້ ລາຍການພາຍໃນມ ີ 9 
ລາຍການ, ລາຍການພາກພາສາຕາ່ງປະເທດມ ີ5 ລາຍການ ເພ່ີມຂຶນ້ 2 ພາສາຄ:ື ພາສາໄທ ແລະ ພາ
ສາອງັກດິ; ຊ ົ່ວໂມງກະຈາຍສຽງ ແມນ່ 14 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍວນັ, ເພ່ີມຂຶນ້ 2.30 ຊ ົ່ວໂມງ. ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະພບົ
ກບັອປຸະສກັຫຍຸງ້ຍາກນາໆປະການ, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ກໍ່ໄດສູ້ຊ້ນົປບັປງຸຕນົເອງໃຫມ້ກີານ
ເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົມາເປັນລາໍດບັ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງສະ
ພາບການ ໃນແຕລ່ະໄລຍະໄດດ້ຕີະຫຼອດມາ ໂດຍໄດດ້າໍເນນີການຕດິຕ ັງ້ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົໂທລະ
ໂຄງ່ ເຮັດໃຫຫຼ້າຍແຂວງ, ຫຼາຍທອ້ງຖິ່ນ ມລີະບບົໂທລະໂຄງ່ຖາ່ຍທອດສຽງຈາກວທິະຍແຸຫງ່ຊາດ ກໍ່ຄ ື
ຈາກວທິະຍຂຸອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຈດັລາຍການອອກທາງໂທລະໂຄງ່ໃນທົ່ວປະເທດເຊິ່ ງມເີຖງິ 150 ກວ່າ
ແຫງ່. ຫຼງັຈາກປດົປ່ອຍບ່ໍພໍເທ່ົາໃດປີ ກໍ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຕະໜາ່ງສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງຕື່ ມອກີ 3 ແຫງ່ 
ຄ:ື ຢູແ່ຂວງອດຸມົໄຊ 1 ແຫງ່, ແຂວງຊຽງຂວາງ 1 ແຫງ່ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 1 ແຫງ່, ລວມ
ທງັໝດົ ທົ່ວປະເທດເພ່ີມເປັນ 12 ແຫງ່. 
 ຜາ່ນການທດົສອບໃນວຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ການສ ົ່ງໄປບາໍລງຸກໍ່ສາ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ
ເທດ, ພະນກັງານຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດມ້ຄີວາມເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນຄວາມສາມາດ, ຍກົລະດບັ
ທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ໄດສ້ງູຂຶນ້ຕື່ ມ ແລະ ເຮັດໃຫປ້ະສດິທິຜນົຂອງວຽກງານ ນບັມືນ້ບັດຂີຶນ້. ເຖງິຈະ
ໄດແ້ຍກເອົາພະນກັງານຜູມ້ລີະດບັ ແລະ ຜູມ້ຄີວາມສາມາດຈາໍນວນໜ່ຶງ ໄປຊວ່ຍສາ້ງຕ ັງ້ສະຖານໂີທລະ
ພາບແຫງ່ຊາດ ແລະ ສນູວດິໂີອ ແລະ ພາກສວ່ນໂທລະໂຄງ່ແຍກອອກໄປຕາ່ງຫາກຂາດຕວົໃນປີ1993, 
ແຕພ່າກສວ່ນພະນກັງານທ່ີຍງັເຫືຼອນ ັນ້ ກໍ່ໄດສ້ບືຕ່ໍປະຕບິດັວຽກງານໃຫດ້າໍເນນີໄປດວ້ຍດຢີາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ
ຄ:ື ໃນເວລານ ັນ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ມພີະນກັງານ 166 ຄນົ, ຊ ັນ້ສງູ 43 ຄນົ, ຊ ັນ້ກາງ 40 
ຄນົ, ຊ ັນ້ຕ ົນ້ 53 ຄນົ ແລະ ພາລະກອນທົ່ວໄປ 30 ຄນົ; ພະນກັງານເຕັກນກິມ ີ78 ຄນົ, ພະນກັງານ
ບນັນາທິການພາຍໃນ 49 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານບນັນາທິການຕາ່ງປະເທດ 19 ຄນົ. ໃນແຕລ່ະມ ື ້ແມນ່
ສາມາດຂຽນບດົຂາ່ວ, ແປບດົຂາ່ວ, ຈດັລາຍການ ແລະ ອາ່ນຂາ່ວກະຈາຍສຽງອອກອາກາດໄດເ້ຖງິ 19 
ຊ ົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 30 ລາຍການ.  
 3/. ດາ້ນເນືອ້ໃນ: 
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 ພາຍຫຼງັການປດົປ່ອຍມາໄດໄ້ລຍະໜ່ຶງເປັນເວລາດນົນານພໍສມົຄວນ, ເນືອ້ໃນ ແລະ ຮບູການໂຄ
ສະນາຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຄວນ ເນື່ອງຈາກກນົໄກຄຸມ້
ຄອງແບບເກົ່ າຍງັຄອບງາໍ; ເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູການໂຄສະນາປະຈາໍວນັຈຶ່ງແມນ່ອງີໃສສ່ິ່ ງທ່ີມຕີາມໜາ້ໜງັສພິືມ 
ແລະ ໃບຂາ່ວຂອງສາໍນກັຂາ່ວສານແຫງ່ປະເທດລາວ ໃນຂະນະທ່ີການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດານກັຂາ່ວວິ
ທະຍທຸງັໝດົ ໃນເວລານ ັນ້ ກໍ່ໄປຂຶນ້ກບັສາໍນກັຂາ່ວສານແຫງ່ປະເທດລາວ ໄລຍະໜ່ຶງ ເຊ່ັນດຽວກນັ. ເນືອ້
ໃນທ່ີຈດັອອກອາກາດໃນລາຍການພາກຂາ່ວຂອງ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ແມນ່ຕອ້ງໄດລໍ້ຖາ້ເອົາຂາ່ວຈາກ
ໜງັສພິືມ ແລະ ສາໍນກັຂາ່ວສານແຫງ່ປະເທດລາວ ສາກອ່ນ ໝາຍຄວາມວາ່: ບດົຂາ່ວທງັຫຼາຍທ່ີອາ່ນ
ອອກອາກາດໄປນ ັນ້ ແມນ່ຕອ້ງໄດຄ້ດັສນັເອົາຈາກໜາ້ໜງັສພິືມ ແລະ ໃບຂາ່ວຂອງສາໍນກັຂາ່ວສານແຫງ່
ປະເທດລາວ, ເວັນ້ເສຍແຕຈ່ະມບີນັທຶກສຽງສາໍພາດ, ບນັທຶກສຽງຄາໍປາໄສ ຫືຼ ມກີານຖາ່ຍທອດສຽງໃນ
ງານພິທີທາງການ ຕາ່ງໆ ຕາມຄາໍສ ັງ່ຂອງຂ ັນ້ເທີງມາເພ່ີມເຕມີໃສ.່ ເວ້ົາລວມແລວ້, ເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູການ
ໂຄສະນາຂອງວທິະຍ ຸ ກະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ທ່ີໄດມ້າໃນເວລານ ັນ້ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ພາກສວ່ນອື່ ນເປັນຜູ້
ປ້ອນໃຫ ້ຊຶ່ ງແມນ່ເນືອ້ໃນເອກະສານທາງການຕາ່ງໆເອົາມາອາ່ນອອກອາກາດເລີຍ. 
 ກຽ່ວກບັການສອ່ງແສງດາ້ນເນືອ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະນ ັນ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ກໍ່ປະຕບິດັ
ໄດດ້ສີມົຄວນໃນການຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການເມອືງຂອງພກັຄ:ື ເຜີຍແຜບ່ນັດາມະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ 
ສາມ ແລະ ຄ ັງ້ທີສີ່ ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ເຜີຍແຜບ່ນັດາແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - 
ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ 1 ແລະ ຄ ັງ້ທີ 2 ຂອງລດັຖະບານແຫງ່ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ 
ແລະ ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີຍດຸທະສາດ ສອງປະການຂອງພກັຄ:ື ປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ ແລະ ສາ້ງສາລະ
ບອບໃໝ,່ ຮາໍບາດແຜສ່ງົຄາມ ແລະ ຟ້ືນຟຊູວີດິໃໝຂ່ອງປະຊາຊນົລາວ. ແຕສ່ວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ມລີກັສະນະ
ເຮັດການສອ່ງແສງແບບດາ້ນດຽວ ຄ:ື ການອບົຮມົທິດສະດກີານເມອືງ, ການເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍ
ບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕຄິາໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຫຼາຍກວ່າ, ໃນຂະນະທ່ີການສອ່ງແສງຫາງສຽງມະຫາຊນົ 
ສອ່ງແສງຂະບວນການ ແລະ ຜນົງານຕວົຈງິ ຂອງມະຫາຊນົແມນ່ຍງັມໜີອ້ຍທ່ີສດຸ. 
 ຕ່ໍມາ ໃນໄລຍະແຫງ່ການຫນັປ່ຽນຈນິຕະນາການໃໝ,່ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໄດປ້ະຕິ
ບດັບດົບາດເປັນຂວົຕ່ໍ ລະຫວາ່ງພກັ - ລດັ ກບັປະຊາຊນົ, ເນືອ້ໃນການໂຄສະນາ ຈຶ່ງມກີານຫນັປ່ຽນ, 
ໝາຍຄວາມວາ່ໄດສ້ມຸໃສເ່ຮັດການສອ່ງແສງ 2 ດາ້ນຄ:ື ເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍ 
ມະຕຄິາໍສ ັງ່ຕາ່ງໆຂອງພກັ ແລະ ແຜນການຂອງລດັ ລງົໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຊື່ ອມຊມື ແລະ ຮບັຮູ;້ ໃນຂະ 
ນະດຽວກນັ ກໍ່ສອ່ງແສງຫາງສຽງປະຊາຊນົຜາ່ນຂະບວນການຕາ່ງໆ, ຜນົງານຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສະ
ພາບການປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕວົຈງິ ຢູແ່ຕລ່ະທອ້ງ
ຖິ່ນໃຫພ້ກັ - ລດັ ແລະ ສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູ,້ ທງັນີ ້ ກໍ່ ເພ່ືອເປັນການຊວ່ຍດດັປບັທິດທາງແຜນນະໂຍບາຍ 
ຂອງພກັ ແລະ ແຜນການແຫງ່ລດັໃຫສ້ອດຄອ່ງກວ່າເກົ່ າ; ພອ້ມກນັນີ ້ກໍ່ຍງັໄດເ້ອົາໃຈໃສໂ່ຄສະນາຕ່ໍຕາ່ງ
ປະເທດຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິຄຽ່ງຄູກ່ນັໄປພອ້ມ. 
 - ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງ ໃນໄລຍະ 20 ປີ ມານີ,້ ບ◌ນັດາເນືອ້ໃນການໂຄສະນາຂອງວທິະຍກຸະ 
ຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໄດເ້ລ່ີມມຫຼີາຍຮບູຫລາຍສ ີ ແລະ ອດຸມົສມົບນູຂຶນ້, ເຊິ່ ງສອ່ງແສງເຖງິຊວີດິຕວົ
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ຈງິ ທາງດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດເຮົາ, ວອ່ງໄວທນັກບັສະພາບການ, ບ່ໍວາ່ຈະ
ເປັນ ເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້ຢູພ່າຍໃນປະເທດ ກໍ່ຄ ື ສະພາບການທ່ີຫນັປ່ຽນໃໝທ່າງດາ້ນສາກນົ. ຮບູການ 
ແລະ ວທີິການຕ ົນ້ຕໍຂອງວທິະຍ ຸແມນ່ການສາໍພາດບນັທຶກສຽງ, ການຖາ່ຍທອດສຽງ, ການຂຽນບດົ-ຂາ່ວ
ດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ອາ່ນອອກອາກາດສດົ; ແຕກ່ໍ່ມບີາງຂາ່ວ, ບາງເຫດການທ່ີດວ່ນ ຊຶ່ ງວທິະຍກຸະຈາຍ
ສຽງແຫງ່ຊາດ ໄດຈ້ດັກະຈາຍອອກອາກາດໄປກອ່ນທາງໜງັສພິືມ ແລະ ສາໍນກັຂາ່ວສານ. ອນັນີ ້ ຖວືາ່
ເປັນ ປດັໃຈໃໝທ່ີ່ວທິະຍກຸບັຄນືມາເຮັດພາລະບດົບາດໜາ້ທ່ີຂອງຕນົຕາມຫລກັການສາກນົ. ພອ້ມກນັນີ,້ 
ໃນ ລາຍການວທິະຍ ຸກໍ່ຍງັມກີານຕອບຈດົໝາຍກຽ່ວກບັຄວາມສນົໃຈ-ຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງຜູຟ້ງັ ແລະ ຈດັເພງ
ຕາມຄາໍຂ ໍ ໂດຍປະພຶດປະຕບິດັແບບເປັນກນັເອງກບັຜູຟ້ງັ. ດວ້ຍເຫດນີ ້ ຈຶ່ງໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຊມົຊອບ
ຈາກຜູຟ້ງັເປັນຢາ່ງດ ີ ຊຶ່ ງໃນແຕລ່ະປີ ຈະມຜີູຂ້ຽນຈດົໝາຍມາຮວ່ມໃນລາຍການບ່ໍຕ ໍາ່ກວ່າ 20.000 ຫາ 
30.000 ສະບບັ ແລະ ໂທລະສບັ ນບັເປັນຫລາຍ 100 ສາຍ ໃນແຕລ່ະວນັ. 
 4/. ດາ້ນເຕັກນກິ: 
 - ພາຍຫຼງັທ່ີປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໄດຮ້ບັການປດົປ່ອຍຢາ່ງສມົບນູໃນປີ 1975, ບນັດາສະ
ຖານ ີວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຕາ່ງໆຊຶ່ ງໃນເມ ື່ອກອ່ນ ຈາໍນວນໜ່ຶງຂຶນ້ນາໍກະຊວງໂຄສະນາຖະແຫລງຂາ່ວ, ວດັ
ທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ຈາໍນວນໜ່ຶງຂຶນ້ກບັກະຊວງປ້ອງກນັປະເທດ, ຈາໍນວນໜ່ຶງຂຶນ້ກບັກະຊວງມະ
ຫາດໄທ ແລະ ອກີຈາໍນວນໜ່ຶງຂຶນ້ກບັໜວ່ຍຖະແຫລງຂາ່ວພິເສດ ຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາ ( USED ) 
ນ ັນ້, ມາຢູໃ່ນລະບອບໃໝ,່ ແມນ່ໃຫຂ້ຶນ້ກບັກະຊວງໂຄສະນາຖະແຫລງຂາ່ວ-ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງ
ທຽ່ວເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ; ຈາກນ ັນ້ບນັດາສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້
ຖກືສ ັງ່ໂຈະຫລືວາ່ຢດຸຕກິານເຄື່ ອນໄຫວ. 
 ສະເພາະສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ພຣະຣາຊະອານາຈກັລາວນ ັນ້ ແມນ່ໄດມ້ໂີຄງປະກອບ 
ສາ້ງທາງດາ້ນເຕັກນກິທ່ີມມີາດຖານສງູກວ່າແຫງ່ອື່ ນໆ ຈຶ່ງໄດນ້າໍໃຊຢ້າ່ງຖາວອນ ເພ່ືອເປັນທ່ີຕ ັງ້ຂອງວທິະ 
ຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ, ເປັນປາກກະບອກສຽງຂອງພກັ-ລດັຖະບານ ແລະ ເປັນເວທີສະແດງ ຄາໍ 
ຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊນົ. ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໄດກ້ະຈາຍສຽງອອກເປັນສອງ  ລະ 
ບບົຄ:ື  
 1/. ຄືນ້ກາງ ຊຶ່ ງມກີາໍລງັແຮງກະຈາຍສຽງ 10 ກໂິລວດັ ອອກອາກາດເປັນສອງພາສາຄ:ື ພາສາ
ລາວ ແລະ ພາສາຕາ່ງປະເທດ ໄປພອ້ມໆກນັ. 
 2/. ຄືນ້ສ ັນ້ ຊຶ່ ງມກີາໍລ◌ງັແຮງກະຈາຍສຽງສງູສດຸ 25 ກໂິລວດັ, ອອກຈາກອາກາດເປັນສອງພາ
ສາເຊ່ນັດຽວກນັຄ:ື ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕາ່ງປະເທດໄປພອ້ມໆກນັ. 
 ການກະຈາຍສຽງໃນສອງຄືນ້, ສອງລະບບົພາສານີ ້ ແມນ່ໄດຮ້ບັໃຊປ້ະຊາຊນົທ່ີຢູຕ່າມເຂດແຂວງ
ທ ົ່ງພຽງເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ ແລະ ປະຊາຊນົທ່ີຢູຕ່າມເຂດແຂວງພດູອຍ ຈາໍນວນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງກວມເນືອ້ທ່ີ 55%
ແລະ ກວມເອົາ 75% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນ, ກະຈາຍສຽງໄປຮອດບາງປະເທດໃນທະວບີອາຊ ີ- ປາ
ຊຟິີກ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນທະວບີເອຣີບົອກີຈາໍນວນໜ່ຶງ. 
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 ໃນການຄຸມ້ຄອງພາຫະນະເຕັກນກິທງັໝດົ ເຖງິແມນ່ວາ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກບນັດາປະເທດທຶນນ ິ
ຍມົໄດຖ້ກືຕດັຂາດຢາ່ງສິນ້ເຊງີ ແຕພ່ວກເຮົາກໍ່ໄດອ້ງີໃສງ່ບົປະມານຂອງລດັຖະບານລາວເຮົາເອງເປັນຕ ົນ້
ຕໍ; ພອ້ມກນັນ ັນ້ກໍ່ໄດເ້ອົາໃຈໃສຖ່ະນບຸາໍລງຸບວົລະບດັຮກັສາເຄື່ ອງຂອງວດັຖ-ຸພາຫະນະເຕັກນກິທ່ີມ ີ ແລະ 
ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງອາໄຫລປ່່ຽນຖາ່ຍທ່ີເຫືຼອຈາກລະບອບເກົ່ າປະສມົປະສານກບັເຄື່ ອງເສດເຫືຼອໃນປາງສງົຄາມ.
ໃນໄລຍະປີທາໍອດິນີ,້ ເຄື່ ອງອາໄຫລປ່່ຽນຖາ່ຍໃໝສ່າໍລບັຈະມາສບັປ່ຽນອນັເກົ່ ານ ັນ້ບ່ໍມ ີ ເພາະວາ່ງບົປະ
ມານຖກືຈາໍກດັ, ມຫຼີາຍຊະນດິ ຫຼາຍໆປະເພດເຄື່ ອງອາໄຫລທ່ີ່ຈາໍເປັນ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດນ້ ັນ້ ກໍ່ໄດປ້່ຽນເອາົ 
ເຄື່ ອງອາໄຫລທ່ຽບເທ່ົາ ຫືຼ ດດັແກໃ້ສເ່ພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັໜາ້ທ່ີການເມອືງຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ. ຍອ້ນ
ແນວນ ັນ້ ຄນຸນະພາບຂອງສຽງຂອງລາຍການຕາ່ງໆ ຈຶ່ງບ່ໍຄອ່ຍດ,ີ ບ່ໍແຈມ່ແຈງ້ ຫືຼ ບ່ໍແຫຼມຄມົເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
 ແຕເ່ນື່ອງຈາກທາງພກັ ແລະ ລດັຖະບານເຮົາ ໄດເ້ຫັນເຖງິຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານຂະແໜງນີ ້
ຈຶ່ງຕກົລງົເຫັນດໃີຫຊ້ວ່ຍສາ້ງວທິະຍຄຸືນ້ກາງ ທ່ີມກີາໍລງັແຮງກະຈາຍສຽງອອກອາກາດ 150 ກໂິລວດັ ໃນ
ຊຸມປີ 1980, ສາໍເລັດຢາ່ງສມົບນູ ໃນປີ 1985 ແລະ ທາໍການທດົລອງ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການ
ນບັແຕນ່ ັນ້ຈນົມາເຖງິປະຈບຸນັ. 
 ສະນ ັນ້, ເວ້ົາລວມແລວ້, ໃນວວິດັທະນາການຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໂດຍຜາ່ນ 
ແຕລ່ະໄລຍະນ ັນ້ ແມນ່ໄດມ້ກີານເພ່ີມພະລງັກະຈາຍລາຍການອອກອາກາດດ ັງ່ນີຄ້:ື ແຕປີ່ 1975 ຫາ 
1990 ແມນ່ໄດໃ້ຊຄ້ວາມແຮງສ ົ່ງແຕ ່10 ກໂິລວດັ ຫາ 150 ກໂິລວດັ ແລະ ມາເຖງິປີ 1995 ນີ ້ລ◌ດັ
ຖະບານກໍ່ໄດຕ້ດັສນິໃຈຊືເ້ຄື່ ອງສ ົ່ງຄືນ້ສ ັນ້ 50 ກໂິລວດັ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ສາໍເລັດເຮັດໃຫກ້າໍລງັແຮງຂອງວທິະ
ຍສຸາມາດກະຈາຍສຽງໄປໄດທ້ ົ່ວທກຸແຫງ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາ ແລະ ຕາ່ງປະເທດອກີຈາໍນວນໜ່ຶງ. 
 IV/. ໄລຍະແຕປີ່ 1995 - 2010: (15 ປີ) 
 1/. ພາລະບດົບາດແລະໜາ້ທ່ີ : 
 - ໄລຍະນີແ້ມນ່ໄລຍະເລ້ີມຕ ົນ້ຂອງບາດລຽ້ວປະຫວດັສາດຂອງຍກຸສະໄໝເຕັກນກິແຫງ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວ 
ສານ (ICT) ພດັທະນາຂະຫຍາຍຕວົໃນຍກຸໂລກາວວິດັ ອນັໄດແ້ກດ່ງຶ ແລະ ທອ້ນໂຮມເອົາໝດົທກຸວທິະ
ຍາສາດຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໄປສູລ່ວງເລິກຂອງການພດັທະນາຮອບດາ້ນ, ໃນນ ັນ້ ນບັທງັຂະແໜງການ ວຽກ
ງານດາ້ນສື່ ສານມວນຊນົອກີດວ້ຍ. ໂດຍສວຍໃຊກ້າລະໂອກາດທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍສມົທບົກບັຜນົກະທບົຂອງ
ອດິທິພນົດ ັງ່ກາ່ວ, ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດຕ້ດັສນິໃຈຫນັມານາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມທ່ີືທນັສະໄໝ 
ເຂົ້າສູກ່ານຜະລິດ ນບັຕ ັງ້ແຕຂ່ອດລງົສາໍພາດອດັສຽງ, ຕດັຕ່ໍ, ອດັສຽງ ແລະ ກະຈາຍລາຍການອອກອາ
ກາດ, ຊຶ່ ງໄດເ້ຮັດໃຫເ້ນືອ້ໃນ, ຮບູການ ແລະ ສຽງທ່ີກະຈາຍອອກອາກາດ ດງັຟງັແຈງ້ເສາະໄສກວ່າແຕ່
ກອ່ນ ຫຼາຍເທ້ົາ ແລະ ການຜະລິດກໍ່ວອ່ງໄວທນັການກວ່າເວລາໃດໝດົ. 
 ການພດັທະນາວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໃນໄລຍະນີແ້ມນ່ເລ່ັງໃສທ່ງັສອງດາ້ນຄ:ື ດາ້ນໜ່ຶງແມນ່ ຄນຸນະ
ພາບ ແລະ ປະລິມານ ແລະ ອກີດາ້ນໜ່ຶງ, ແມນ່ບນັນາທິການ ແລະ ເຕັກນກິ ເຮັດໄປພອ້ມໆກນັ. 
 2/. ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ແລະກໍ່ສາ້ງພະນກັງານ: 
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 ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາປບັປງຸທາງດາ້ນພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິ, ກາໍລງັແຮງສ ົ່ງ, ການສຽງ
ແລະ ດາ້ນເນືອ້ໃນແລວ້, ພວກເຮົາຍ◌ງັໄດເ້ອົາໃຈໃສວ່ຽກງານກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພກັ ແລະ 
ພະນກັງານ ໂດຍໄດຈ້ດັເຂົ້າໃນລະບບົກໍ່ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸ ທງັໃນໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວນານ, 
ພາຍຫຼງັປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການປດົປ່ອຍ: 
ປີ 1975-1983: ເປັນກມົວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ປະກອບດວ້ຍ 6 ພະແນກ ມພີະນກັງານ 
ທງົໝດົ 330 ຄນົ (ມາຈາກເຂດປດົປ່ອຍ 150 ຄນົ ແລະ ຢູວ່ຽງຈນັ 170 ຄນົ) ຄ:ື ພະແນກບນັນາທິ
ການລວມ, ພະແນກເຕັກນກິ, ພະແນກວນັນະຄະດ,ີ ພະແນກບໍລິຫານ, ພະແນກຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະແນກ
ໂທລະໂຄງ່. 
ປີ 1983-1993: ເປັນອາໍນວຍການວທິະຍ-ຸໂທລະພາບແຫງ່ຊາດ ປະກອບ 8 ກມົຄ:ື ກມົບ◌ນັນາທິ
ການພາຍໃນ, ກມົບນັນາທິການຕາ່ງປະເທດ, ກມົເຕັກນກິ, ກມົໂທລະພາບ, ກມົຫອ້ງການ, ກມົຈດັຕ ັງ້-
ພະນກັງານ, ກມົໂທລະໂຄງ່ ແລະ ກມົພວົພນັຕາ່ງປະເທດ. 
ປີ 1993-1998: ເປັນອາໍນວຍການວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ໂດຍແຍກໂທລະພາບອອກເປັນອງົ
ການເອກະລາດເທ້ົາທຽມກນັ ແລະ ປ່ຽນຈາກກມົລງົມາເປັນພະແນກ ແລະ ຍບຸບາງພະແນກ ແລະ ຍງັ
ເຫືຼອ 4 ພະແນກຄ:ື ພະແນກບນັນາທິການພາຍໃນ, ພະແນກບນັນາທິການຕາ່ງປະເທດ, ພະແນກເຕັກ
ນກິ ແລະ ພະແນກຫອ້ງການ. 
ປີ 1998-2005: ປ່ຽນຈາກອາໍນວຍການວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດມາເປັນ ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍ
ສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ປະກອບມ ີ 11 ພະແນກຄ:ື ພະແນກຂາ່ວ-ບດົ, ພະແນກບນັນາທິການຕາ່ງປະເທດ, 
ພະແນກລາຍການ, ພະແນກວນັນະຄະດ,ີ ພະແນກພາສາຊນົເຜ່ົາ, ພະແນກ FM, ພະແນກຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກ
ນກິ, ພະແນກການສຽງ, ພະແນກເຄື່ ອງສ ົ່ງ, ພະແນກລາຍການວທິະຍອຸນິເຕເີນັດ (Radio Internet) 
ແລະ ພະແນກຫອ້ງການບໍລິຫານ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 162 ຄນົ, ໃນນີນ້ບັທງັຜູກ້າໍລງັສກຶສາຕ່ໍທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 
ປີ 2005-2010: ອງີໃສທິ່ດທາງໃໝແ່ຫງ່ການປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ໃຫກ້ະທດັລດັເບົາບາງແຕມ່ປີະສດິທິ
ຜນົມາຮອດໄລຍະນີໄ້ດມ້ກີານຈດັວາງຄນືໃໝໂ່ດຍໄດປ່້ຽນຈາກສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ
ມາເປັນ ອາໍນວຍການວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ປະກອບມ ີ10 ພະແນກຄ:ື ພະແນກຂາ່ວ-ບດົ, ພະ
ແນກບນັນາທິການຕາ່ງປະເທດ, ພະແນກລາຍການ, ພະແນກວນັນະຄະດ,ີ ພະແນກພາສາຊນົເຜ່ົາ, ພະ
ແນກຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກນກິ, ພະແນກການສຽງແລະໄອທີ (IT), ພະແນກເຄື່ ອງສ ົ່ງ, ພະແນກຫອ້ງການ-ບໍລິ
ຫານ ແລະ ພະແນກຈດັຕ ັງ້- ພະນກັງານ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 147 ຄນົ, ຍງິ 44 ຄນົ ໃນນີນ້ບັທງັຜູ້
ກາໍລງັສກຶສາຕ່ໍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 
 3/. ດາ້ນບນັນາທິການ: 
 ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາລະບບົເຕັກນກິການສຽງ ແລະ ເຄື່ ອງສ ົ່ງ ວຽກງານບນັນາທິການແມນ່
ໜາ້ທ່ີການເມອືງຕ ົນ້ຕໍຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ຊຶ່ ງໜາ້ທ່ີສວ່ນໃຫຍ ່ ແມນ່ສມຸໃສໂ່ຄສະນາ 
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ເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ມະຕຄິ ັງ້ທີ 5, 6, 7 ຂອງພກັ ໃນນີແ້ມນ່
ສມຸໃສໂ່ຄສະນາ 8 ແຜນງານບລູິມະສດິຂອງລດັຖະບານທ່ີເລ່ັງໃສຊຸ່ກຍູກ້ານຫຸຼດຜອ່ນ ແລະ ລບົລາ້ງ
ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຫນັເອົາປະເທດຊາດໄປສູອ່ດຸສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເທ່ືອລະ
ກາ້ວບນົພ້ືນຖານແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝທ່າງດາ້ນຈນິຕະນາການຂອງພກັ. ເວ້ົາລວມແລວ້ ວທິະຍກຸະຈາຍ
ສຽງແຫງ່ຊາດ ແມນ່ມບີດົບາດສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິ ສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ສາລະ
ໜາ້ຮູ ້ແລະ ຄວາມບນັເທີງຕາ່ງໆ, ກວມລວມໄດເ້ນືອ້ທ່ີອນັກວ້າງໃຫຍ ່ສ ົ່ງໄປເຖງິຄອບຄວົຂອງປະຊາຊນົ 
ບນັດາເຜ່ົາ ແລະ ຍງັເປັນສື່ ທ່ີນາໍໜາ້ສື່ ອື່ ນໆໃນປະເທດລາວ. ພິເສດ ສື່ ວທິະຍຍຸງັແມນ່ເພ່ືອນຄູໃ່ຈໃນການ 
ພດັທະນາຊຸມຊນົຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນກຸມ່ຊາວກະສກິອນ, ຊາວຜູອ້ອກແຮງງານທາໍການຜະລິດ, ແມຍ່ງິ-
ເດັກນອ້ຍ ແລະ ກຸມ່ຄນົອື່ ນໆ, ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຮູຈ້ກັ ແລະ ມບີດົຮຽນໃນການທາໍມາຫາກນິທ່ີດ,ີ ຍກົສງູ
ສະມດັຕະພາບການຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້, ຮູຈ້ກັຮກັສາສຂຸະພາບ, ເຂ້ົາໃຈເຖງິຄນຸປະໂຫຍດຂອງການສກຶ
ສາຕະຫຼອດຮອດເລ່ືອງລາວ, ຂາ່ວຄາວຕາ່ງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. ສະນ ັນ້, ສື່ ວທິະຍຈຸຶ່ງເປັນ
ສື່ ທ່ີມລີກັສະນະນາໍໜາ້ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດ ້ແລະ ສິ່ ງໜ່ຶງທ່ີແນນ່ອນກໍ່ຄ ືເມ ື່ອແຫຼງ່ຂາ່ວຈາກວທິະຍຫຸາກໝດົ
ໄປ, ປະຊາຊນົກໍ່ຈະບ່ໍສາມາດທ່ີຈະເຂົ້າເຖງິແຫຼງ່ຂາ່ວອື່ ນໆໄດ ້ຍອ້ນພມູລາໍເນົາຢູຫ່າ່ງໄກສອກຫີຼກ ແລະ 
ເປັນພຜູາປ່າດອຍເປັນສວ່ນໃຫຍ,່ ບາງບອ່ນ ໜງັສພິືມກໍ່ ບ່ໍສາມາດໄປເຖງິໄດ ້ແລະ ປະຊາຊນົຈາໍນວນບ່ໍ
ໜອ້ຍ ກໍ່ຍງັກກືໜງັສຢືູ ່ ຫືຼ ຖາ້ຈະເວ້ົາເຖງິສື່ ໂທລະພາບ ກໍ່ຍງັມອີນັຈາໍກດັຢູ ່ຍອ້ນພ້ືນທ່ີບ່ໍມໄີຟຟ້າ ແລະ 
ລາຄາໃຊຈ້າ່ຍຊືເ້ຄື່ ອງຮບັສື່ ປະເພດນີກ້ໍ່ຍງັແພງ ແລະ ສງູກວ່າສື່ ວທິະຍຕຸ ັງ້ຫຼາຍເທ້ົາ.   ຍອ້ນແນວນ ັນ້, 
ການພດັທະ ນາສື່ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ຈຶ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງໄດເ້ຮັດໃຫມ້ບີາດກາ້ວ
ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້. 
 ມາຮອດປີ 2005 ພວກເຮົາໄດກ້ະຈາຍສຽງທງັສາມສະຖານ ີລວມມເີຖງິ 72 ລາຍການ, ຄດິໄລ ່
ເປັນເວລາກະຈາຍສຽງ 46 ຊ ົ່ວໂມງ 30 ນາທີ ຕ່ໍວນັ. ບນັຫາທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນກວ່າໝູແ່ມນ່ການປບັປງຸຮບູແບບ 
ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງລາຍການວທິະຍໃຸຫເ້ຂົ້າສູມ່າດຖານທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມ 
ທິດທາງໂຄສະນາສາໍລບັແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນຂາ່ວຄາວ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວ
ສານ, ເນືອ້ຫາສາລະ ແລະ ການບນັເທີງແກຜູ່ຟ້ງັໃນລະດບັອນັແນນ່ອນຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພກັ ແລະ ລດັ. ອນັນີແ້ມນ່ການພດັທະນາທ່ີມລີກັສະນະຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ເປັນລະບບົເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍ
ຕວົຢາ່ງຄບົຊຸດຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ. 
 ນອກຈາກເຮັດໜາ້ທ່ີໂຄສະນາເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ແຜນການພດັທະນາເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍຂອງລດັແລວ້, ພວກເຮົາຍງັໄດໂ້ຄສະນາສນິຄາ້, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ
ເຮັດໃຫຊ້ວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້ຕາມລາໍດບັ.ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ(້2010)ພວກເຮົາກະຈາຍສຽງ 
ທງັໝດົສາມສະຖານ ີມ ີ90 ກວາ່ລາຍການ77ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍວນັໂດຍການກະຈາຍສຽງເປັນພາສາລາວ,ມ ົງ້,
ກຶ່ມມ,ຸພາສາຝຣ ັງ່,ອງັກດິ,ຫວຽດນາມ,ຂະແມແລະພາສາໄທ. 
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 4/. ດາ້ນເຕັກນກິການສຽງແລະເຄື່ ອງສ ົ່ງ: 
 ອງີໃສຄ່ວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຜູຟ້ງັທ່ີນບັມ ືມ້ຫຼີາຍລະດບັ ແລະ ເພ່ືອຕອບສະໜອງດາ້ນຂໍ້
ມນູຂາ່ວສານໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫໄ້ດດ້ກີວ່າເກົ່ າ ໃນວນັທີ 22 ພຶດສະພາ 1997 
ພວກເຮົາໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງລະບບົ FM ຄວາມແຮງ 20 ກໂິລວດັ ໃນຄວາມຖີ່ 
103,7 MHz ເປັນແຫງ່ທາໍອດິທ່ີເປັນປະຫວດັສາດຂອງຊາດລາວເຮົາ, ປບັປງຸລະບບົເຄື່ ອງສ ົ່ງພາກພາສາ
ຕາ່ງປະເທດ ຄືນ້ສ ັນ້ 10 ກໂິລວດັ ແລະ ມາຮອດວນັທີ 01 ມງັກອນ 2001 ກໍ່ໄດຕ້ດິຕ ັງ້ລະບບົ FM 
ເພ່ີມເຕມີອກີໜ່ຶງແຫງ່ໃນຄວາມແຮງ 2 ກໂິລວດັ ແລະ ໃນຄວາມຖີ່ 97,25 MHz . ໃນປີດຽວກນັນີ ້
ພວກເຮົາກໍ່ໄດສ້ ົ່ງສນັຍານຜາ່ນດາວທຽມທງັສອງລະບບົຄ:ື AM ແລະ FM ອນັໄດເ້ຮັດໃຫສ້ນັຍານວທິະຍຸ
ສາມາດກວມໄດເ້ນືອ້ທ່ີ 65 - 70% ແລະ ກວມຈາໍນວນພນົລະເມອືງໄດເ້ຖງິ 80-90%. ຕ່ໍມາ ໃນວນັທີ 
23 ມນີາ 2003 ໄດຂ້ຶນ້ເວັບໄຊຕວ໌ທິະຍ ຸWebsite: www.lnr.org.la ແລະ ໃນວນັທີ 18 ກລໍະກດົ 
2008 ໄດສ້າໍເລັດການຕດິຕ ັງ້ລະບບົວທິະຍອຸອນໄລນເ໌ອັຟເອັມ  FM ONLINE. ນອກຈາກນີ,້ ພວກ
ເຮົາຍງັໄດມ້ກີານພດັທະນາທາງດາ້ນລະບບົການສຽງໃຫມ້ຄີນຸນະພາບໃໝເ່ທ່ືອລະກາ້ວ ໂດຍຫນັຈາກລະ
ບບົອານາລອກໄປສູລ່ະບບົດຈີຕີອນ (Analogue - Digital) ຊຶ່ ງເຮັດໃຫຄ້ນຸນະພາບສຽງຂອງວທິະຍ ຸ
ໂດຍສະເພາະແມນ່ລະບບົ FM ເສາະໄສຊດັເຈນ ແລະ ນິມ້ນວນຊວນຟງັກວ່າແຕກ່ອ່ນຢາ່ງຂາດຂ ັນ້. 
 5/. ດາ້ນການພວົພນັກບັວທິະຍກຸະຈາຍສຽງທອ້ງຖິ່ນແລະສາກນົ: 
 ກ. ດາ້ນການພວົພນັກບັວທິະຍກຸະຈາຍສຽງທອ້ງຖິ່ນ: 
 ທົ່ວປະເທດເຮົາມສີະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງທງັໝດົ 35 ແຫງ່ ແບງ່ອອກເປັນລະບບົ AM 10 
ແຫງ່ ແລະ ລະບບົ FM 25 ແຫງ່. ກາໍລງັແຮງສ ົ່ງຕ ໍາ່ສດຸ 100 ວດັ ແລະ ສງູສດຸ 200 ກໂິລວດັ. ໃນ
ໄລຍະຜາ່ນມາ, ເຖງິວາ່ກນົໄກການພວົພນັປະສານງານລະຫວາ່ງວທິະຍສຸນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນມຄີວາມ
ແຕກຕາ່ງໃນລະບບົສາຍການປກົຄອງກໍ່ຕາມ ແຕພ່ວກເຮົາກໍ່ໄດມ້ກີານພວົພນັກບັວທິະຍທຸອ້ງຖິ່ນໃນຮບູ
ແບບ ລກັສະນະວຊິາການເພ່ືອນຮວ່ມອາຊບີດຽວກນັ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນການຊວ່ຍຍກົລະດບັຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານທາງດາ້ນບນັນາທິການ ແລະ ເຕັກນກິ ເປັນຕ ົນ້. ນອກຈາກນ ັນ້, ພວກ
ເຮົາຍງັມ ີ ການຮວ່ມມກືບັວທິະຍສຸາກນົອກີຈາໍນວນໜ່ຶງເຊ່ັນ: ອງົການສະວເີດັນເພ່ືອການພດັທະນາສາກນົ 
(ຊດີາ/ SIDA), ວທິະຍເຸຢຽລະມນັ (ດອຍຈ ໌ ເວັນເລ້ີ/DW) ແລະ ວທິະຍອຸດົສະຕຣາລີ (ເອບຊີ/ີABC), 
ໂດຍສະ ເພາະແມນ່ອງົການຊດີາແມນ່ໄດຊ້ວ່ຍເຫືຼອພວກເຮົາໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ 
ແລະ ປະ ກອບຕດິຕ ັງ້ລະບບົຫອ້ງສ ົ່ງດຈີຕີອນ (Digital Studio) ໃນການຜະລິດລາຍການ. ນອກຈາກ
ນ ັນ້ແລວ້, ຍງັ ໄດຊ້ວ່ຍສອ້ມແປງທາງດາ້ນເຕັກນກິ ແລະ ມອບອາໄຫລຈ່າໍນວນໜ່ຶງເທ່ົາທ່ີມຄີວາມສາ
ມາດໃຫໄ້ດ ້ ແກສ່ະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງທອ້ງຖິ່ນເຂດແຂວງທ ົ່ວປະເທດເຮົາ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, 
ບນັດາສະຖານວີທິະຍ ຸທອ້ງຖິ່ນເຂດແຂວງ ແລະ ເມອືງ ກໍ່ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານຮວ່ມມລືາຍງານຂາ່ວມາຍງັສະ
ຖານວີທິະຍສຸນູກາງຂອງພວກເຮົາເປັນຢາ່ງດ,ີ ເຮັດໃຫຂ້າ່ວຄາວມລີກັສະນະກວມລວມທົ່ວປະເທດ; ເວ້ົາ
ລວມແລວ້, ບອ່ນໃດທ່ີມສີນັຍານໂທລະສບັໄປເຖງິ ກໍ່ແມນ່ມລີາຍງານຂາ່ວມາເຖງິວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່
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ຊາດຂອງພວກເຮົາ,ເນືອ້ໃນຮບູແບບຂອງລາຍການ ກໍ່ອດຸມົສມົບນູ ທງັວອ່ງໄວທນັການກວ່າເກົ່ າ ເຮັດ
ໃຫກ້ານປບັປງຸພດັທະນາ ເນືອ້ໃນຂອງວທິະຍ ຸສາມາດສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງຜູຟ້ງັໄດຫຼ້າຍຂຶນ້
ຕາມລາໍດບັ. 
 ຂ. ດາ້ນການພວົພນັກບັວທິະຍສຸາກນົ: 
ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ມສີາຍພວົພນັຮວ່ມມກືບັຫຼາຍໆອງົການຈດັຕ ັງ້ສື່ ກະຈາຍສຽງ ແລະ ສະ
ຖານວີທິະຍສຸາກນົທ່ີມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັໃນການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ແລກປ່ຽນລາຍການ, ກໍ່  
ສ◌າ້ງ ແລະ ຍກົສງູຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ (Capacity building) ແລະ ຊວ່ຍສະໜອງວດັຖອຸ ຸ
ປະກອນທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນໜ່ຶງ ບນົພ້ືນຖານຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມຜີນົປະໂຫຍດ. ມາຮອດປະຈບຸນັນີ,້ ວທິະຍກຸະ
ຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໄດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສື່ ກະຈາຍສຽງລະດບັຂງົເຂດ ແລະ ສາ 
ກນົເຊ່ັນ AIBD, ABU ແລະ ASEAN in Action ແລະ ໄດມ້ກີານພວົພນັເຊັນສນັຍາຮວ່ມມກືບັວທິະຍຸ
ກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ (VOV) ແລະ ວທິະຍສຸາກນົແຫງ່ ສ.ປ.ຈນີ (CRI) ເພ່ືອແລກປ່ຽນບດົຮຽນ 
ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນເຕັກນກິ ແລະ ບນັນາທິການໃນການພດັທະນາວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງໃຜ
ລາວຕາມ ທາ່ແຮງ ແລະ ອດັຕາຄວາມສາມາດຕວົຈງິທ່ີມ.ີ ພິເສດແມນ່ໄດຮ້ວ່ມມກືບັວທິະຍສຸາກນົແຫງ່
ປະເທດຈນີ (CRI), ວທິະຍສຸາກນົແຫງ່ແປະເທດຝຣ ັງ່ (RFI) ແລະ ວທິະຍອຸສົຕຣາລີ (ABC) ເພ່ືອຕດິ
ຕ ັງ້ສະຖານ ີເຄອືຄາ່ຍສ ົ່ງຕ່ໍສນັຍານສຽງ (Relay Station) ມາຍງັປະເທດລາວເຮົາ, ອນັໄດເ້ຮັດໃຫວ້ທິະ
ຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວເຮົາ ມບີດົບາດຊື່ ສຽງສງູຂຶນ້ຕື່ ມ, ສາມາດເຊື່ ອມຕວົເຂ້ົາກບັຂງົເຂດ ແລະ 
ເປັນສວ່ນໜ່ຶງ ຂອງວງົການສື່ ມວນຊນົໂລກ ໄດອ້ກີບາດກາ້ວໜ່ຶງ. 
 V/. ພາກສງັເກດຕີລາຄາ: 
 ຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີ ແຫງ່ການກາໍເນດີເກດີຂຶນ້, ທດົສອບໃນແປວໄຟແຫງ່ການປະຕວິດັ ແລະ 
ພດັທະນາຕນົເອງຕາມແຕລ່ະໄລຍະຂອງຍກຸສະໄໝ ແລະ ຄວບເອົາສອງສະຕະວດັທີຄ:ື ສະຕະວດັທີ 20 
ແລະ 21 ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວໄດສ້າ້ງວລິະກາໍປະຫວດັສາດທ່ີສະແດງອອກໃນດາ້ນດີ ີແລະ 
ດາ້ນອອ່ນ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
 1/. ດາ້ນດ:ີ 
 1/. ເຖງິວາ່ຈະຕກົຢູໃ່ນສະພາບສງົຄາມທາໍລາຍຢາ່ງໜກັໜວ່ງ ແລະ ການຕ່ໍສູອ້ນັດເຸດອືດຂຽ້ວ
ຂາດ ມທີງັການເສຍສະຫຼະຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຢາ່ງບ່ໍສາມາດປະເມນີຄາ່ນ ັນ້ໄດກ້ໍ່ຕາມ ແຕວ່ທິະຍກຸະຈາຍ
ສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ກໍ່ໄດຕ້ດັສນິໃຈສູຊ້ນົອດົທນົຜາ່ນຜາ່ເຮັດຫຼອ້ນໜາ້ທ່ີທ່ີຊາດ ແລະ ການປະຕວິດັມອບ
ໝາຍໃຫ,້ ສາ້ງໄດຜ້ນົງານຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ແລະ ປະກອບສວ່ນຢາ່ງສາໍຄນັເຂົ້າໃນໄຊຊະນະລວມຂອງຊາດ 
ໃນແຕລ່ະໄລຍະດວ້ຍການປກຸລະດມົຂະບວນການລວມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ມະຕຄິາໍສ ັງ່ຂອງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ແລະ ສອ່ງແສງຂະບວນການ ແລະ 
ຜນົງານຕວົຈງິຂອງປະຊາຊນົຢາ່ງໄດຮ້ບັຜນົດ.ີ 
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 2/. ໃນ 50 ປີຜາ່ນມານີ ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ບ່ໍພຽງແຕສ່າມາດເຮັດໜາ້ທ່ີການ
ເມອືງທ່ີໄດຮ້ບັການມອບໝາຍໄດດ້ເີທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັໄດປ້ບັປງຸພດັທະນາຕນົເອງ ໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ
ຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ, ອນັສາໍຄນັແມນ່ໄດຍ້ກົສງູລະດບັຄວາມສາມາດ, ບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການຂອງພະ
ນກັງານທາງດາ້ນວຽກງານ ບນັນາທິການ ແລະ ເຕັກນກິ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບທາງດາ້ນເນືອ້ໃນໄປຕາມ
ທິດໂຄສະນາຂອງຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສນູກາງພກັ, ກະຊວງຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ໃນ
ແຕລ່ະໄລຍະໃຫທ້ນັການ ແລະ ເຊື່ ອມຊມືເຂ້ົາໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ, ຊຸມຊນົຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ ແລະ ເປັນປະຈາໍ. 
 3/. ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ຍງັໄດບ້ກຸໜາ້ບນີຕວົເຊື່ ອມຕວົເຂ້ົາກບັຍກຸສະໄໝແຫງ່ຍກຸ 
ໂລກາວວິດັທ່ີນ ໍາ້ໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານມວນຊນົ ( ICT ) ໄດດ້ພໍີສມົຄວນ 
ເຮັດໃຫສ້າມາດພດັທະນາລະບບົການສຽງຂອງຕນົ ໃຫຫ້ນັປ່ຽນຈາກລະບບົອານາລອກ ໄປສູ ່ ລະບບົດຈີີ
ຕອນ (Analogue - Digital) ເທ່ືອລະກາ້ວ, ອນັໄດເ້ຮັດໃຫວ້ທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ສາມາດ 
ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃໝຂ່ອງຍກຸສະໄໝ. 
 4/. ຜາ່ນການຝຶກຝນົຫ່ໍຼຫຼອມຕນົເອງໃນໜາ້ທ່ີວຽກງານການເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະທ່ີຖກືມອບ
ໝາຍ, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ ແລະ ພາລະກອນທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍນາໍພາຂອງຄະນະພກັຮາກ
ຖານວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ກໍ່ໄດພ້ດັທະນາປບັປງຸຕນົເອງເຮັດໃຫພ້ກັຮາກຖານ ສາມາດກໍ່ສາ້ງ
ໄດໜ້ວ່ຍພກັແຂງຮູນ້າໍພກັຮອບດາ້ນ ໄດຫຼ້າຍໜວ່ຍພກັຕດິຕ່ໍກນັຫຼາຍປີ ແລະ ທງັເຮັດໃຫສ້ະມາຊກິ ແລະ 
ມະຫາຊນົ ມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ ແລະ ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະສງູຂຶນ້ເປັນລາໍດບັ
ສາມາດຕອບຮບັໄດກ້ບັໜາ້ທ່ີການເມອືງໃນໄລຍະໃໝຂ່ອງພກັໃນລະດບັອນັແນນ່ອນ. 
  ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຈີດຸດ:ີ 
 - ຍອ້ນມກີານຊີນ້າໍນາໍພາຢາ່ງໃກສ້ດິຂອງສນູກາງພກັ ແລະ ຄະນະພກັກະຊວງຖະແຫລງຂາ່ວ 
ແລະ ວດັທະນະທາໍ ຢາ່ງເປັນປະຈາໍ. 
 - ຍອ້ນການນາໍພາຂອງຄະນະພກັຮາກຖານວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ, ຄວາມຮບັຜິດ
ຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການບກຸບນືຂອງຄະນະນາໍ ແລະ ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ ແລະ ພາລະ
ກອນຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວໝດົທກຸຄນົ. 
 - ຍອ້ນການຮວ່ມໄມຮ້ວ່ມມຂືອງຂະແໜງການສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໃນການອາໍນວຍຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ໃຫຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ຢ່າງເປັນປະຈາໍ. ພິເສດແມນ່ການປະກອບສວ່ນລາຍງານ
ຂາ່ວເຫດການທີສາໍຄນັໃຫແ້ກວ່ທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວຂອງພວກເຮົາໃນແຕລ່ະວນັ ເຮັດໃຫຄ້ນົ
ໃນສງັຄມົສາມາດຮູ ້ ແລະ ວາດມະໂນພາບໄດເ້ຖງິການເຄື່ ອນໄຫວເໜັງຕງີຂອງການພດັທະນາເສດຖະ
ກດິ- ສງັຄມົໃນທ ົ່ວປະເທດ ເປັນຢາ່ງດ.ີ 
 - ຍອ້ນການຮວ່ມໄມຮ້ວ່ມມທ່ີືດຈີາກວທິະຍກຸະຈາຍສຽງຂອງບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິອາ້ຍນອ້ງຈາໍ 
ນວນໜ່ຶງເຊ່ັນ: ຫວຽດນາມ, ສ.ປ.ຈນີ, ອະດດີສະຫະພາບໂຊຫວຽດ, ບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົອື່ ນໆ ໃນ
ເມ ື່ອກອ່ນ ແລະ ບາງອງົການຈດັຕ ັງ້ສື່ ກະຈາຍສຽງລະດບັສາກນົ ແລະ ຂງົເຂດເຊ່ັນ: ABU, AIBD, 

ITU... 
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- ຍອ້ນມກີດົໝາຍສື່ ມວນຊນົເປັນພ້ືນຖານບອ່ນອງີອນັສາໍຄນັ ເປີດໂອກາດໃຫນ້ກັຮບົວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ 
ຂອງພວກເຮົາ ສາມາດປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງຕນົໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆ 
ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີແລະ ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່ າ. 
 2/. ດາ້ນອອ່ນ: 
 1/. ການຊີນ້າໍທາງດາ້ນເນືອ້ໃນບ່ໍທນັລງົເລິກດ ີສວ່ນທາງດາ້ນວຊິາການກໍ່ຍງັມລີກັສະນະລວມໆຢູ ່
 2/. ຍງັບ່ໍສາມາດສາ້ງໄດຈ້າໍນວນຫລາຍພຽງພໍ ພະນກັງານສບືທອດທ່ີມຄີວາມຊາໍນານງານ ມີ
ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນພາສາ ແລະ IT ຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ບ່ໍພຽງພໍກບັໜາ້ວຽກ; ຍງັມພີະນກັງານຈາໍນວນ
ບ່ໍໜອ້ຍທ່ີປະສບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນວຊິາການເຕັກນກິ ແລະ ທາງດາ້ນບນັນາທິການ, ໃນເມ ື່ອທກຸ
ວຽກງານເລ່ີມກາ້ວເຂົ້າສູລ່ະບບົເຕັກນກິວທິະຍາສາດ ແລະ ຮບູແບບທ່ີທນັສະໄໝກວ່າເກົ່ າ ແລະ 
ສອດຄອ່ງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງສາກນົນ ັນ້ ແຕບ່ນັຫາທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນຊ ໍາ້ພດັຍງັແມນ່ລະດບັຄວາມ 
ສາມາດຮອງຮບັກບັລະບບົ IT ສະໄໝໃໝຂ່ອງພະນກັງານເຮົາ ຍງັຕ ໍາ່ເກນີໄປ, ເມ ື່ອປະສບົບນັຫາກໍ່ ບ່ໍສາ
ມາດແກໄ້ຂໄດທ້ງັໝດົ. 
 3/. ຢູໃ່ນໄລຍະຫນັປ່ຽນຈາກລະບບົອານາລອກໄປສູລ່ະບບົດຈີຕີອນນີ,້ ເຄື່ ອງອາໄຫລປ່່ຽນຖາ່ຍ ມີ
ລາຄາແພງ, ງບົປະມານບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການການບລູະນະສອ້ມແປງ 
ໃຫມ້ລີກັສະນະຍນືຍງົ, ສຽງຍງັບ່ໍທນັແຈງ້ເສາະໄສດແີທ ້ ແລະ ກາໍລງັແຮງສ ົ່ງ ກໍ່ຍງັບ່ໍສາມາດກວມໄດ ້   
ເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ. 
 4/. ລາຍການອອກອາກາດຈາໍນວນໜ່ຶງ ຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ
ການ ແລະ ບ່ໍທນັດງຶດດູຄວາມສນົໃຈຂອງຜູຟ້ງັໄດຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
  ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນ: 
 - ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົນບັມ ືນ້ບັສງູຂຶນ້ ແຕລ່ະດບັຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ
ເຮົາ ບ່ໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃຫທ້ວງທນັກບັສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວ, ຍງັຂາດພະນກັງານທງັທາງດາ້ນປະລິ 
ມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 
 - ຍອ້ນມກີານຍກົຍາ້ຍສບັປ່ຽນພະນກັງານການນາໍໃໝ ່ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ແລະ ຍອ້ນພະນກັງານຈາໍ
ນວນໜ່ຶງບ່ໍແມນ່ນກັວຊິາການວຊິາສະເພາະລະດບັມອືາຊບີຢາ່ງແທຈ້ງິ ບ່ໍໄດຜ້າ່ນປະສບົການຕວົຈງິ ແລະ 
ບ່ໍໄດຮ້ບັການກໍ່ສາ້ງຝຶກອບົຮມົມາກອ່ນ. 
 - ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອາໄຫລປ່່ຽນຖາ່ຍຂອງລະບບົເຄື່ ອງສ ົ່ງ ແລະ ການສຽງມລີາຄາແພງ ຕອ້ງ
ຈາ່ຍເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແຕງ່ບົປະມານລງົທຶນໃສດ່າ້ນນີ ້ຊ ໍາ້ພດັມໜີອ້ຍເກນີໄປ. 
      - ເຄື່ ອງສ ົ່ງຈາໍນວນໜ່ຶງເກົ່ າແກກ່າຍອາຍກຸານໃຊງ້ານມາແລວ້ຫລາຍປີ ຈນົບ່ໍມເີຄື່ ອງອາໄລໃ່ໝຈ່ະ 
ປ່ຽນຖາ່ຍ. 
  
3/. ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ:້ 
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 ຢາກເຮດັໃຫວ້ທິະຍກຸະຈາຍສຽງກາຍເປັນພາຫະນະສື່ ມວນຊນົທ່ີດ,ີ ເປັນປາກກະບອກສຽງທ່ີແຫຼມ 
ຄມົຂອງພກັ-ລດັ ແລະ ເປັນເວທີສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນອນັກວ້າງໃຫຍຂ່ອງມະຫາຊນົຢາ່ງແທຈ້ງິ 
ພວກເຮົາຕອ້ງໄດມ້ກີານພດັທະນາຢາ່ງຄບົຊຸດຕາມລະບບົຂອງມນັເຊ່ັນ: 
 1/. ຕອ້ງມກີານປກົຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທ່ີດ,ີ ມກີານຊີນ້າໍນາໍພາຢາ່ງໃກສ້ດິຂອງພກັ ບນົພ້ືນຖານ
ຫຼກັການວທິະຍາສາດ ການບໍລິການຄຸມ້ຄອງການກະຈາຍສຽງຄກັແນ.່ (Broadcast  Management). 
 2/. ຕອ້ງມກີານຍກົສງູຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານທງັໃນລະບບົໄລຍະສ ັນ້, ໄລຍະ
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຢາ່ງສະໝ ໍາ່ສະເໝີ (Capacity  Building) 
ແລະ ສບັຊອ້ນເອົາພະນກັງານສບືທອດໜຸມ່ນອ້ຍເຂົ້າມາທດົແທນໃຫພ້ຽງພໍກບັບໍລິມາດຂອງວຽກງານທ່ີນບັ
ມ ືເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມຕວົເຂົ້າກບັສະພາບການໃໝໃ່ນຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົໄດ.້ 
 3/. ຕອ້ງມງີບົປະມານການລງົທຶນໃສດ່າ້ນນີຢ້າ່ງພຽງພໍ, ມອີປຸະກອນເຄື່ ອງມທ່ີືທນັສະໄໝ, ພອ້ມ 
ທງັອາໄຫລປ່່ຽນຖາ່ຍ ແລະ ມພີາຫະນະແລນ່ວຽກທ່ີຈາໍເປັນຢາ່ງພຽງພໍ. 
 4/. ຕອ້ງມກີານພວົພນັກບັບນັດາປະເທດສ◌ງັຄມົນຍິມົອາ້ຍນອ້ງ, ບນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດພາກ
ພ້ືນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສື່ ມວນຊນົອື່ ນໆເພ່ືອຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ ແລະ 
ທຶນຮອນເພ່ືອຈດັຊືເ້ຄື່ ອງຈກັ ແລະ ອາໄຫລປ່່ຽນຖາ່ຍ; ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກໍ່ສບືຕ່ໍເຂົ້າຮວ່ມເປັນສະມາຊກິທ່ີດ ີ
ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສື່ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຊຶ່ ງເຄຍີປະຕບິດັມາແລວ້. 
 5/. ຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸໜວ່ຍງານ Marketing ໃຫແ້ຂງແຮງ ແລະ ມປີະສດິທິພາບກວ່າເກົ່ າ ສາ
ມາດເປັນຕວົແທນຂອງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ໃນການວີງ້ເຕ້ັນຊອກຫາແຫຼງ່ລາຍຮບັໃຫໄ້ດ້
ຫຼາຍກວ່າເກົ່ າ ທງັນີກ້ໍ່ ເພ່ືອຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນການແບກຫາບຂອງລດັຖະບານທາງດາ້ນງບົປະມານ. 
 6/. ພດັທະນາປບັປງຸທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ ຮບູແບບລາຍການວທິະຍໃຸຫເ້ຂົ້າສູລ່ວງເລິກວຊິາ
ການ ແລະ ກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບດາ້ນການສຽງໃຫນ້ີມ້ນວນຊວນຟງັ ແລະ ເຮັດໃຫກ້າໍລງັ
ແຮງສ ົ່ງສາມາດກວມໄດເ້ນືອ້ທ່ີອນັກວ້າງໃຫຍກ່ວ່າເກົ່ າຂອງປະເທດ. 
      7/. ຕອ້ງສາ້ງໂຄງການສາໍຫລວດຜູຟ້ງັວທິະຍໃຸນແຕລ່ະກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໃນທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອປະເມນີ
ເຖງິຜນົໄດ-້ຜນົເສຽ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ 
ສາ້ງແຜນພດັທະນາວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດໃນຕ່ໍໜາ້. 
     8/. ຕອ້ງໄດສ້າ້ງຕາໜາ່ງຂາ່ວໃຫລ້ງົໄປເຖງິຂ ັນ້ຮາກຖານກຸມ່ບ◌າ້ນພດັທະນາ, ກຸມ່ບາ້ນ
ວດັທະນະທາໍແລະ ກຸມ່ບາ້ນປອດຄະດ.ີ 
 VI/. ພາກຂະຫຍາຍແລະພດັທະນາໃນຕ່ໍໜາ້: 
 1/. ຕາມທິດທາງລວມແລວ້ແມນ່ອງີໃສມ່ະຕ7ິສະໄໝທີ8ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັກຽ່ວ
ກບັການພດັທະນາວຽກງານສື່ ມວນຊນົ.ສະນ ັນ້ ວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດລາວ ຈະໄດພ້ດັທະນາ ແລະ 
ຂະຫຍາຍວຽກງານຂຶນ້ຕື່ ມເພ່ືອຮອງຮບັກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົໃນອານາຄດົ, ໃນນີແ້ມນ່
ເພ້ີມ ລາຍການ ແລະ ເວລາອອກອາກາດໃຫຮ້ອດ 12 ໂມງທຽ່ງຄນື, ປບັປງຸເນືອ້ໃນອອກອາກາດໃຫມ້ ີ
ເນືອ້ຫາສາລະທ່ີມປີະໂຫຍດຂຶນ້ຕື່ ມ ແນໃສເ່ຮັດໃຫຜູ້ຟ້ງັມນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ຮກັລະບອບໃໝ,່ ມບີດົຮຽນ
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ຄວາມຮູທ່ີ້ດໃີນການພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິ ແລະ ພດັທະນາຖິ່ນຖານບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງຕນົ
ເອງໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຢງເຂ້ົາກບັຂງົເຂດ.ພິເສດແມນ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜມ່ະຕ8ິແລະມະຕິ9ຂອງກອງປະຊຸມ
ໃຫຍຂ່ອງພກັ.ນອກນ ັນ້ແມນ່ໂຄສະນາໃຫແ້ກງ່ານມະຫາກາໍກລິາຊເີກມຄ ັງ້ທີ25ທ່ີລາວເຮົາໄດຮ້ບັກຽດເປັນ
ເຈົາ້ພາບ,ວນັສາ້ງຕ ັງ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັຄບົຮອບ450ປີແລະກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕຜີູຮ້ບັຜິດຊອບວຽກ
ງານຖະແຫລງຂາ່ວອາຊຽນຄ ັງ້ທີ10ທ່ີລາວເຮົາໄດຮ້ບັກຽດເປັນເຈົາ້ພາບ. 
      2/.ສາ້ງສະຖານລີະບບົFMແຫງ່ທີ III ໜ່ຶງແຫງ່ເພ່ືອເປັນໂຄງການຕວົແບບທ່ີຫນັໄປສູລ່ະບບົກນົ
ໄກການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທ່ີໄລລ່ຽງແນໃສຫ່ນັໄປສູກ່ານກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນການຜະລິດແລະຂະຫຍາຍ
ກາໍລງັແຮງສ ົ່ງໃນອານາຄດົ. 
 3/. ສາ້ງຕ ັງ້ສະຖານເີຄອືຄາ່ຍຖາ່ຍທອດ ແລະ ສ ົ່ງສນັຍານສຽງ ກໍ່ຄສືະຖານຂີງົເຂດ ເພ່ືອໃຫສ້ນັ
ຍານຂອງວທິະຍສຸາມາດກວມໄດເ້ນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດຮບັຟງັໄດຢ້າ່ງສະດວກສະບາຍ ແລະ 
ຊດັແຈງ້ກວ່າເກົ່ າໃນນີແ້ມນ່ເລ້ັງໃສກ່ານຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງສ ົ່ງໄປສູກ່ ຸມ່ເປົ້າໝາຍທ່ີແນນ່ອນກວາ່ເກົ່ າ
ໂດຍແມນ່ສາ້ງລະບບົເຄື່ ອຄາ່ຍສ ົ່ງຕ່ໍໄປຕາມພມູລາໍເນົາທ່ີມພີລົະເມອືງອາໄສຢູຢ່າ່ງໜາແໜນ້,ອາດເຊື່ ອມຕ່ໍ
ກບັລະບບົສື່ ສານຂອງລດັທ່ີມແີລວ້ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູ.(ສາຍໄຍແກວ້Opticfiberຫລືລະບບົລວມຂອງ
ສື່ ສານທ່ີສາມາດສ ົ່ງສຽງແລະພາບໄດໃ້ນລະບບົດຽວຄປືະເທດທ່ີຈະເຣນີໄດປ້ະຕບິດັມາ:ໂທລະສບັ,ວທິະຍຸ
ແລະໂທລະພາບແມນ່ໃຊນ້າໍກນັໄດ)້. 
 4/. ປບັປງຸລະບບົການສຽງໃຫເ້ສາະໄສນີມ້ນວນຊວນຟງັ ໂດຍຫນັຈາກລະບບົອານາລອກໄປສູລ່ະ
ບບົດຈີຕີອນ ເທ່ືອລະກາ້ວ ແລະ ກາ້ວໄປເຖງິຄບົຊຸດ (Full digital ). 
 5/. ສາ້ງຕ ັງ້ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງພາສາຊນົເຜ່ົາ ເພ່ືອກະຈາຍສຽງລາຍການພາສາຊນົເຜ່ົາ
ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິ, ແນ◌ໃ່ສສ່ະໜອງຄວາມຮູໃ້ນການພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ການນາໍໃຊເ້ອກະລກັຄວາມໂດດເດ່ັນຂອງວທິະຍທ່ີຸວາ່ຄນົຕາບອດບ່ໍຮູໜ້ງັສ ື ກໍ່ສາມາດສະແຫວງຮບັເອົາ 
ຄວາມຮູຈ້າກທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງໄດ.້ 
 6/. ສາ້ງຕ ັງ້ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງພາກພາສາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຂຶນ້ລາຍການໃໝພ່າສາຈນີ
ອກີຕື່ ມ, ແນໃ່ສເ່ຮັດໃຫສ້ະຖານແີຫງ່ນີ ້ ກາຍເປັນພາຫະນະໂຄສະນາເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ, ເຜີຍແຜວ່ດັທະນະທ◌າໍອນັດງີາມຂອງຊາດລາວ, ສະ
ຖານທ່ີວດັຖບຸຮູານປະຫວດັສາດ ແລະ ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ທ◌າໍມະຊາດ, ແນ່
ໃສເ່ຮັດໃຫຄ້ນົຕາ່ງປະເທດໃນປະເທດລາວ, ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ໃນໂລກ ເຂົ້າໃຈ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດຫຼ້າຍ
ຂຶນ້. 
 7/. ປບັປງຸວທິະຍອຸນິເຕເີນດ Radio Internet ໃຫວ້ອ່ງໄວທນັການ, ປບັປງຸໜາ້ທາໍອດິ 
(Home page)ແລະລະບບົ ONLINE FM ໃຫເ້ປັນໜາ້ສນົໃຈ-ໜາ້ເຂ້ົາເບິ່ ງ ແລະ ເລືອກເຟ້ັນເນືອ້ໃນທ່ີ
ມປີະໂຫຍດ ແນໃ່ສເ່ຮັດໃຫກ້ານຕ່ໍສູຕ້າ້ນຖອ້ຍທາໍນອງໃສຮ່າ້ຍປ້າຍສຂີອງສດັຕ ູທນັການ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ໂລກເຂົ້າໃຈປະເທດລາວ ດກີວ່າເກົ່ າ. 
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 8/. ປບັປງຸໜວ່ຍງານການຕະຫລາດ (Marketing) ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວ
ເຮັດໜາ້ທ່ີພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ໄດດ້ຂີຶນ້ເປັນລາໍດບັ. 
 9/. ສະເໜີຂພໍະນກັງານເພ່ີມເຕມີ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນ◌ກັງານທາງດາ້ນວິ
ຊາສະເພາະ, ພາສາຕາ່ງປະເທດ, ຄອມພິວເຕ ີ ແລະ IT, ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາມາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີວຽກ 
ງານໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິິພາບ ແລະ ທງັສາມາດຮູອ້ະທິບາຍນາໍສະເໜີຕ່ໍໜາ້ຜູອ້ື່ ນໄດ ້ ໃນໂອກາດກອງ 
ປະຊຸມລະດບັພາຍໃນ ຫລື ສາກນົກໍ່ດ ີເທ່ືອລະກາ້ວ.  
      10/. ສາ້ງໂຄງການສາໍຫລວດຜູຟ້ງັວທິະຍໃຸນແຕລ່ະກຸມ່ເປົ້າໝາຍໃນທ ົ່ວປະເທດ ເພ່ືອປະເມນີເຖງິ
ຜນົໄດ-້ຜນົເສຽ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງ
ແຜນພດັທະນາວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດໃນຕ່ໍໜາ້. 
     11/. ສາ້ງຕາໜາ່ງຂາ່ວໃຫລ້ງົໄປເຖງິຂ ັນ້ຮາກຖານກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ, ກຸມ່ບາ້ນວດັທະນະທາໍ ແລະ 
ກຸມ່ບາ້ນປອດຄະດ,ີ ກມົກອງຄາ້ຍຄ ູແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຕາ່ງໆໃນທົ່ວປະເທດ. 
     12/.ຜະລິດຫລືປະກອບວທິະຍຮຸບັຟງັເພ່ືອຈາໍໜາ່ຍໃນທອ້ງຕະຫລາດແລະແຈກຢາຍໃຫກຸ້ມ່ເປົ້າໝ
າຍທ່ີທກຸຍາກດອ້ຍໂອກາດໃນຊຸມຊນົເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ. 
 ຍອ້ນຜນົງານອນັດເີດ່ັນທ່ີສາມາດຍາດໄດໃ້ນໄລຍະຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ ແລະ ໄລຍະໃໝແ່ຫງ່ການປກົປກັ 
ຮກັສາແລະພດທະນາປະເທດຊາດ50ປີມານີວ້ທິະຍແຸຫງ່ຊາດລາວຈຶ່ງໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍສນັລະເສນີຈາກ
ພກັ-ລດັແລະອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ເປັນຢາ່ງດຄີ:ື 
 1/. ໄດຮ້ບັຫຼຽນໄຊອດິສະຫຼະຊ ັນ້ I ຈາໍນວນ 2 ໜວ່ຍ. 
 2/. ໄດຮ້ບັຫຼຽນໄຊອດິສະຫຼະຊ ັນ້ II ຈາໍນວນ 1 ໜວ່ຍ. 
 3/. ໄດຮ້ບັຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ ັນ້ I ຈາໍນວນ 3 ໜວ່ຍ. 
 4/. ໄດຮ້ບັຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ ັນ້ II ຈາໍນວນ 1 ໜວ່ຍ. 
 5/. ໄດຮ້ບັຫຼຽນໄຊແຮງງານຊ ັນ້ III ຈາໍນວນ 3 ໜວ່ຍ. 
 6/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ນາຍ◌ກົລດັຖະມນົຕ ີຈາໍນວນ 1 ໃບ. 
 7/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ກະຊວງຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ຈາໍນວນ 5 ໃບ. 
 8/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາສະຫງບົ ຈາໍນວນ 1 ໃບ. 
 9/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ກມົໃຫຍກ່ານເມອືງກອງທບັ ຈາໍນວນ 1 ໃບ. 
 10/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ຄະນະກາໍມະການຈດັການແຂງ່ຂນັກລິາແຫງ່ຊາດ ຈາໍນວນ 2 ໃບ. 
 11/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິ ຈາໍນວນ 1 ໃບ. 
 12/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກວຽກງານສນິລະປະກາໍໂລກ ປີ 1999 ຈາໍນວນ 1 ໃບ. 
 13/. ໄດຮ້ບັໃບຍອ້ງຍໍຈາກ ເຂດແຂວງແລະທອ້ງຖິ່ນຈາໍນວນໜ່ຶງ. 
 
          ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 13 ສງິຫາ 2010 
 


