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ສໍານກັງານໃຫຍ່ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 

ສະຖານເີຄື່ ອງສົ່ ງ ຫຼກັ 6 ສະຖານເີຄື່ ອງສົ່ ງ ຫຼກັ 49 
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ຄໍາເຫນັຂອງ  

ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ບ່ໍແສງຄໍາ  ວງົດາລາ  

    ກາໍມະການສູນກາງພກັ, ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງຖະ 

           ແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
 

 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ( ວສລ ) ໃນປະຈບຸນັ 

ສບືທອດມາຈາກວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ, ສຽງຂອງ

ສູນກາງແນວລາວຮກັຊາດຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍໃນເມື່ ອກ່ອນ, ທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່

ໂຄສະນາຂນົຂວາຍ, ປຸກລະດມົປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າລຸກຂຶນ້ເຮດັ

ການປະຕວິດັຕໍ່ ສູຕ້າ້ນກບັພວກຈກັກະພດັຜູຮຸ້ກຮານ ແລະ ພວກປະຕິ

ການຢ່າງພລິະອາດຫານ. ສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ

ຝ່າຍປະເທດລາວໃນເວລານັນ້ ແມ່ນອາວຸດອນັແຫຼມຄມົຂອງການປະ 

ຕວິດັ, ເປັນປາກກະບອກສຽງໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງການເມອືງ

ຂອງພກັ, ເປັນອງົການຈດັຕັງ້ການເມອືງທີ່ ສໍາຄນັຂອງພກັ, ຂອງການປະຕວິດັໃນຂະບວນການຕໍ່ ສູກູ້ຊ້າດທົ່ ວປະເທດ. 

 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນວນັທ ີ13 ສງິຫາ 1960  ມາຮອດວນັທ ີ13 ສງິຫາ 2015 ປີນີ ້ກພໍໍດີ

ຄບົຮອບ 55 ປີ. ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ອນັດງີາມຂອງຕນົ ເຂົາ້

ໃນພາລະກດິປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກັ, ເປັນເຄື່ ອງມອືນັແຫຼມ ຄມົ

ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ, ເປັນພາຫະນະສື່ ມວນຊນົທີ່ ມຄີວາມວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ສາມາດກະຈາຍໄປໄດກ້ວ້າງໄກເຖງິຮາກ

ຖານປະຊາຊນົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ທງັເຮດັບດົບາດໜາ້ທີ່ ເປັນເວທສີະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງມະຫາຊນົ ແລະ ສາຍໄຍຜູູກພນັລະ 

ຫວ່າງ ພກັ - ລດັ ກບັປະຊາຊນົໄດເ້ປັນຢ່າງດ.ີ 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ວ່າ  ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຈະສບືຕໍ່ ຜນັຂະຫຍາຍບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການອນັ 

ອຸດມົຮັ່ ງມ ີແລະ ມູນເຊືອ້ອນັຈບົງາມເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຕນົເອງ ກາ້ວສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ທີ່ ມຄີວາມທນັສະໄໝ, ວ່ອງໄວ, ກວ້າງ

ໄກ, ຊດັເຈນ ແລະ ແຫຼມຄມົດກ່ີວາເກົ່ າ ເຮດັໃຫວ້ທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນພາຫະນະສື່ ມວນຊນົທີ່ ມປີະສດິທພິາບ

ຂອງພກັ ແລະ ລດັ, ທີ່ ຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຢ່າງແທຈ້ງິ . ພອ້ມທງັສູຊ້ນົບຸກບນື, ຫນັປ່ຽນດາ້ນເຕກັນກິການສຽງ ແລະ ເຄື່ ອງ 

ສົ່ ງຈາກລະບບົອານາລກົໄປສູ່ດຈີຕີອນໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ບນັລຸຜນົເປັນຈງິຕາມທດິທາງແຜນການຂອງກະຊວງວາງອອກ, ປະກອບ 

ສ່ວນຢ່າງສມົກຽດເຂົາ້ໃນສະໜາມຮບົວຽກງານແນວຄດິ - ວດັທະນະທໍາຂອງພກັ - ລດັ ແລະ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮາົ. 

 ໃນໂອກາດອນັສໍາຄນັ ແລະ ສະຫງ່າລາສຂີອງວນັສາ້ງຕັງ້ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຄບົຮອບ 55 ປີນີ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້

ຂໍອວຍພອນໄຊອນັປະເສດີມາຍງັຄະນະນາໍ, ຄະນະບນັນາທກິານ ຕະຫຼອດຮອດນກັຂ່າວ, ໂຄສກົ,  ນກັຈດັລາຍການ, ຜູບໍ້ລຫິານ 

ແລະ ພະນກັງານວຊິາການເຕກັນກິທຸກຄນົ ທີ່ ສງັກດັຢູ່ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງທອ້ງຖິ່ ນໃນ 

ທົ່ ວປະເທດ ຈົ່ ງມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສບົຜນົສໍາເລດັຢ່າງຈບົງາມໃນໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງຕນົ. 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,ວນັທ ີ13  ສງິຫາ 2015 

ລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

 

 

ສຈ.ດຣ ບ່ໍແສງ ຄໍາ ວງົດາລາ  
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ຄໍາເຫນັຂອງ 

ປະທານສະມາຄມົນກັຂ່າວແຫ່ງປະເທດລາວ 
 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມຍນິດເີປັນຢ່າງຍິ່ ງ ທີ່ ຄະນະນາໍຂອງວທິະຍຸກະຈາຍ 

ສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດສ້ະສມົ, ສງັລວມເອາົປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ບດົຮຽນ

ທີ່ ດ ີ ແລະ ປະສບົການຕ່າງ ໃໆນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງ

ຊາດລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະ 55 ປີຜ່ານມາ ຈດັພມິເປັນປຶມ້ປະຫວດັຫຍໍຂ້ອງ 

ວສລ ໃນໂອກາດຄບົຮອບ 55 ປີແຫ່ງການສາ້ງຕັງ້ ວສລ ນີ.້ ປຶມ້ປະກອບ

ພາບເຫຼັມ້ນີ ້ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ໃຫແ້ກ່ວງົການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງລາວເຮາົ 

ກຄໍວືງົການສື່ ມວນຊນົລາວ, ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການສກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ໃຫ ້

ເຫນັໄດຄ້ວາມເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ໜາ້ພາກພູມໃຈຂອງ ວສລ ທງັເຂົາ້ໃຈ

ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງ ວສລ ໃນພາລະກດິປົດປ່ອຍຊາດໃນເມື່ ອ

ກ່ອນ ແລະ ພາລະກດິລວມແຫ່ງການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດ

ຊາດ ຕາມແນວທາງປ່ຽນ ແປງໃໝ່ຂອງພກັເຮາົໃນປະຈບຸນັ.  

 ໃນນາມປະທານສະມາຄມົນກັຂ່າວແຫ່ງປະເທດລາວ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຊມົເຊຍີຄະນະນາໍ, ຄະນະບນັນາທກິານ

ນກັຂ່າວ, ຜູຈ້ດັລາຍການ, ໂຄສກົ, ນາຍຊ່າງເຕກັນກິ ແລະ ພະນກັງານລດັຖະກອນຂອງ ວສລ ທງັໝດົໃນຖານະທີ່ ເປັນສະມາ 

ຊກິລວມໝູ່ ຂອງສະມາຄມົນກັຂ່າວແຫ່ງປະເທດລາວ ທີ່ໄດມ້ຄີວາມສາມກັຄ,ີ ບຸກໜາ້ບນືຕວົ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ພອ້ມກນັ

ກາ້ວຂຶນ້ ສາມາດຍາດໄດຜ້ນົງານອນັໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນໄລຍະ 55 ປີຜ່ານມາ. 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ເຊື່ ອໝັນ້ວ່າ ໃນອານາຄດົນີ ້ ວສລ ຈະສບືຕໍ່ ພດັທະນາຕນົເອງໄປຢ່າງຮອບດາ້ນ ຕາມທດິຍກົສູງຄຸນນະພາບ 

ແລະ ຫນັເປັນທນັສະໄໝ ເພື່ ອເຮດັສໍາເລດັບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໃນໄລຍະໃໝ່ໃນການສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ສາລະໜາ້

ຮູທ້ີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫກ້ານບນັເທງີແກ່ຜູຟັ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ອນັເປັນການປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມກັ 

ຄອີນັແໜນ້ແຟນ້ຂອງປວງຊນົລາວທງັຊາດ ແລະ ພດັທະນາຄຸນນະພາບຊວີດິ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ 

ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ ຂອງລດັຖະບານ. 

 ໃນໂອກາດທີ່ ມຄີວາມໝາຍສໍາຄນັນີ ້   ຂໍອວຍພອນໃຫວ້ທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຈົ່ ງກາ້ວຂຶນ້ ແລະ ຍາດໄດຜ້ນົ 

ງານໃໝ່ອນັໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາເກົ່ າ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ການເມອືງອນັມກີຽດຂອງຕນົ ໃຫປ້ະສບົຜນົສໍາເລດັ ຢ່າງສະຫງ່າງາມ. 

 

     ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,ວນັທ ີ13 ສງິຫາ 2015 

ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ 

 ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ປະທານສະມາຄມົນັກັຂ່າວແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ 

 

 

ສະຫວນັຄອນ ຣາຊະມຸນຕ ີ
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ຄໍາເຫນັຂອງ 
ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 

 
ຂາ້ພະເຈົາ້ມຄີວາມພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ ງທີ່ ເຫນັວ່າ 

ໄລຍະ 55 ປີຜ່ານມານີ ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 

(ວສລ) ໄດມ້ກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົເປັນລໍາດບັມາ, ໄດເ້ຮດັ

ສໍາເລດັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໃນພາລະກດິປົດປ່ອຍ

ຊາດຢ່າງ ສະຫງ່າງາມ ແລະ ສບືຕໍ່ ຜນັຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ອນັດ ີ

ງາມຂອງຕນົເຂົາ້ໃນພາລະກດິລວມແຫ່ງການປົກປັກຮກັສາ ແລະ 

ພດັທະນາປະເທດຊາດ, ໄດກ້າຍເປັນເຄື່ ອງມອືນັແຫຼມຄມົຂອງ

ພກັ-ລດັ, ເປັນພາຫານະສື່ ສານວ່ອງໄວ, ທນັການ, ໄປໄດກ້ວ້າງໄກເຖງິເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ໃນໂລກ ໂດຍຜ່ານເວບໄຊ  

www.lnr.org.la ທງັເປັນເວທສີະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງມະຫາຊນົ ແລະ ເປັນສາຍໄຍຜູກພນັລະຫວ່າງ ພກັ-ລດັ ກບັປະຊາຊນົ

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ໃນແຕ່ລະວນັ ວສລ ໄດເ້ປັນເພື່ ອນທີ່ ດ,ີ ລງົຮາກຖານຢູ່ນາໍປະຊາຊນົຕາມທົ່ ງໄຮ່ທົ່ ງນາ, ຮ່ອມຫວ້ຍພູຜາ 

ເພື່ ອໃຫກ້ານສກຶສາ, ໃຫຄ້ວາມຮູ ້ແລະ ສາລະບນັເທງີຕ່າງໆ ເລີມ້ແຕ່ຕື່ ນນອນຮຸ່ງເຊົາ້ຈນົຮອດເດກິດື່ ນທ່ຽງຄນື. ນອກນັນ້, ວທິະ 

ຍຸຍງັມຢູ່ີກບັລດົ, ໂທລະສບັມຖືເືກອືບທຸກລຸນ້ ກໍ່ ສາມາດຟັງໄດທຸ້ກເມື່ ອ. 

 ໃນໂອກາດສະຫຼອງວນັຄບົຮອບ 55 ປີແຫ່ງການສາ້ງຕັງ້ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວນີ ້ ຕາງໜາ້ໃຫພ້ະນກັງານ,  

ບນັນາທກິານ, ນກັຂ່າວ, ຜູຈ້ດັລາຍການ, ໂຄສກົ, ນາຍຊ່າງເທກັນກິ ແລະ ພາລະກອນຂອງ ວສລ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍສະແດງຄວາມຮູ ້

ບຸນຄຸນຢ່າງເລກິເຊິ່ ງຕ່ໍ ພກັ-ລດັ ທີ່ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຊີນ້າໍໃນການພດັທະນາ ແລະ ລງົທນຶໃສ່ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຕກັ 

ນກິຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫເ້ຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ສາມາດຮບັໃຊໜ້າ້ທີ່ ການ 

ເມອືງຂອງພກັ-ລດັ ໃນສະໜາມຮບົແນວຄດິການເມອືງ ແລະ ວດັທະນະທໍາໄດເ້ປັນຢ່າງດ,ີ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອກົຂອບໃຈຕ່ໍ

ເພື່ ອນຮ່ວມງານທຸກພາກສ່ວນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດໃ້ຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຊ່ວຍເຫຼອື ວສລ ຂອງພວກເຮາົໃນ

ການເຮດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຢ່າງໄດຮ້ບັຜນົດຕີະຫຼອດມາ. ໃນຂັນ້ຕໍ່ ໄປ ວສລ ຈະສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ພດັທະນາຕນົເອງໃຫເ້ປັນສື່ ທີ່ ທນັສະໄໝ, 

ຫນັຈາກລະບບົອານາລກົ ໄປສູ່ດຈີຕີອນເທື່ ອລະກາ້ວ ແລະ ພດັທະນາເນືອ້ໃນລາຍການໃຫມ້ຫຼີາຍຮູບຫຼາຍສ,ີ ວ່ອງໄວທນັການ, 

ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ເນືອ້ຫາສາລະທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫກ້ານບນັເທງີແກ່ມວນຊນົຫຼາຍກ່ວາເກົ່ າ. 

 ໃນໂອກາດນີ ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍອວຍພອນແດ່ຜູນ້າໍພກັ-ລດັ ຈົ່ ງມແີຕ່ສຸຂະພາບເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອສບືຕໍ່ ຊີນ້າໍວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ 

ແຫ່ງຊາດລາວ ກຄໍພືາລະກດິປະຕວິດັໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫສໍ້າເລດັຜນົ, ອວຍພອນແດ່ເພື່ ອນຮ່ວມງານ, ຫາ້ງຮາ້ນ, ບໍລສິດັ ທງັພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ທ່ານຜູຟັ້ງທຸກທ່ານ ຈົ່ ງມແີຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍດ,ີ ປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນ

ຊວີດິຄອບຄວົ ແລະ ການງານຂອງ ບນັດາທ່ານທຸກປະການ. 

      ໂດຍຄວາມເຄາົລບົນບັຖຢ່ືາງສູງ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ13 ສງິຫາ 2015 

ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 

 

 

ສພີາ ນງົລາດ 
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ການກາໍເນດີ ແລະ ເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ 

ຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ (13/08/1960 –13/08/2015) 
 

 

 

ໃນເງ ື່ອນໄຂ ທີ່ ພາຫະນະສື່ ມວນຊນົເອເລກັໂຕຼນກິອື່ ນໆ ຍງັບ່ໍທນັປະກດົຕວົ 

ແລະ ບາງສື່ ສິ່ ງພມິກເໍກດີຂຶນ້ແລວ້, ແຕ່ຍງັບ່ໍສາມາດນາໍເອາົຂໍມູ້ນຂ່າວສານໄປເຖງິກຸ່ມ

ເປົາ້ໝາຍໃນທົ່ ວທຸກແຫ່ງຂອງເຂດປົດປ່ອຍ ກຄໍທືົ່ ວປະເທດໃນສະໄໝຕໍ່ ສູກູ້ຊ້າດ,

ແຕ່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງການເມອືງຂອງພກັ

ໃນການຕໍ່ ສູປົ້ດປ່ອຍຊາດ ພດັເລັ່ ງທວງສູງ. ສະນັນ້, ມາໃນວນັທ ີ 13 ສງິຫາ 1960 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຝ່າຍປະເທດລາວ ຈຶ່ ງໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຢູ່ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ 

ຢູ່ເຂດປົດປ່ອຍພາກເໜອືຂອງລາວ.   ນບັແຕ່ວນັທ ີ 13 ສງິຫາ 1960 ມາເຖງິວນັທ ີ

13 ສງິຫາ 2015 ນີ,້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວໃນເມື່ ອກ່ອນ ເຊິ່ ງໃນ

ປະຈບຸນັ ແມ່ນວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດມ້ອີາຍຸຄບົຮອບ 55 ປີ ພໍດ.ີ 

ໃນຂະບວນວວິດັແຫ່ງການຕໍ່ ສູກູ້ຊ້າດຕາ້ນຈກັກະພດັ ແລະ ລູກມ ືເພື່ ອປົດປ່ອຍຊາດ 

ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການປະຕບິດັສອງໜາ້ທີ່ ຍຸດທະສາດແຫ່ງການປົກປັກຮກັສາປະເທດຊາດ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງລະບອບປະ 

ຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົນີ ້ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ກໄໍດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງຕນົເອງຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້ ຈາກແຕ່

ບ່ອນທີ່ ອ່ອນນອ້ຍຫຼາ້ຫຼງັທີ່ ສຸດ ຄ່ອຍໆເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ທນັສະໄໝຂຶນ້ທຸກດາ້ນເທື່ ອລະກາ້ວໃນແຕ່ລະໄລຍະຈນົ

ເຖງິເທົາ້ທຸກວນັນີ.້ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈງ່າຍໃນການຈດັລຽງປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ພວກ

ເຮາົໄດຈ້ດັແບ່ງອອກເປັນ 04 ໄລຍະ ດັ່ ງນີ ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ໄລຍະແຕ່ປີ 1960 – 1975 = 15 ປີ 

- ໄລຍະແຕ່ປີ 1975 – 1995 = 20 ປີ 

- ໄລຍະແຕ່ປີ 1995 – 2010 = 15 ປີ 

- ໄລຍະແຕ່ປີ 2010 – 2015 = 5 ປີ 

 

ລວມທງັໝດົ = 55 ປີ. 
 

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສພີນັດອນ 

ຜູຊ້ີນໍ້າດາ້ນເນືອ້ໃນວທິະຍຸ 

ຝ່າຍປະເທດລາວ 1960 - 1962 
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ໃນໄລຍະ 15 ປີທໍາອດິ ທີ່ ກາໍເນດີ 

ແລະ ເຕບີໃຫຍ່ຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງ

ຊາດລາວ ແມ່ນໄລຍະທີ່ ທດົສອບ ແລະ ຕໍ່ ສູດຸ້ 

ເດອືດໃນແປວໄຟແຫ່ງສງົຄາມ ຕາ້ນລດັທລ່ິາ

ເມອືງຂຶນ້ແບບໃໝ່ ຮ່ວມກບັຂະບວນການຕໍ່  

ສູລ້ວມຂອງການປະຕວິດັປົດປ່ອຍຊາດ ຊຶ່ ງ

ເປັນຍຸດທະຍາດຕໍ່ ສູຍ້ດືເຍືອ້ຍາວນານ ແຕ່

ເດດັຂາດມໄີຊຊະນະຂອງຊາດລາວເຮາົ. 

 

 

 

 
ໃນວນັທ ີ 13 ສງິຫາ 1960 ວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ ໄດ ້

ຮບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ດວ້ຍກາໍລງັພເິສດ

ຂອງສູນກາງພກັ ແລະ ໄດເ້ລີ່ ມດໍາເນນີ

ງານໄປ ໃນຂະນະທີ່ ສະພາບການຂອງ

ການປະຕວິດັລາວ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ

ຢ່າງແຂງແຮງ ກຄໍພືາຍຫຼງັບນັດາຜູນ້າໍ

ຂອງແນວລາວຮກັຊາດ ໄດໂ້ຕນໜອີອກ

ຈາກຄຸກຄາ້ຍໂພນເຄງັໄປສູ່ເຂດທີ່ ໝັນ້

ຢ່າງປອດໄພ ໃນເດອືນພດຶສະພາ 1960 

ແລະ ໄດມ້ກີານເຮດັລດັຖະປະຫານຄັງ້

ວນັທ ີ 09/08/1960 ຂອງກອງພນັທະ 

ຫານລາບອາກາດທ ີ2 ຂອງລາຊະອານາ  

ຈກັລາວ ເພື່ ອໂຄ່ນລົມ້ລດັຖະບານສມົ

ສະໜດິ, ພູມ ີໜ່ໍສະຫວນັ ທີ່ ວຽງຈນັ ຊຶ່ ງ

ໃນຂະນະນັນ້ ໜງັສພືມິຂອງແນວລາວຮກັຊາດຍງັບ່ໍທນັໄດອ້ອກຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ ີແລະ ບ່ໍທນັເຖງິມປືະຊາຊນົ. ດັ່ ງນັນ້, ວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ ໄດຍ້ກົສູງພາລະບດົບາດ ແລະ ເອກະລກັສະເພາະຂອງຕນົໃນການເປັນສື່ ມວນຊນົຂອງສູນກາງ

ແນວລາວຮກັຊາດ, ເຮດັໜາ້ທີ່ ຂນົຂວາຍປຸກລະດມົປະຊາຊນົລຸກຂຶນ້ເຮດັການປະຕວິດັ, ຮ່ວມມກືບັຄະນະລດັຖະປະຫານ ຕາ້ນ

ຈກັກະພດັອາເມລກິາ ແລະ ພວກປະຕກິານຂາຍຊາດ ທີ່ ເປັນລູກແຫຼງ້ຕນີມຂືອງພວກເຂາົຢ່າງພລິະອາດຫານ ຊຶ່ ງສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າ 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວໃນເວລານັນ້ ໄດເ້ປັນອາວຸດອນັແຫຼມຄມົຂອງພກັທີ່ ມພີະລງັແຮງແຫ່ງສດັຈະທໍາ, ເປັນ

ປາກກະບອກສຽງໂຄສະນາແນວທາງການເມອືງຂອງພກັ, ເປັນອງົການຈດັຕັງ້ການເມອືງຂອງພກັ ແລະ ເປັນໂຄສກົຂອງການຈດັຕັງ້

ປະຕວິດັ ແລະ ເປັນເວທສີະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງປະຊາຊນົລາວຜູຮ້ກັຊາດໃນທົ່ ວປະເທດທງັເຮດັໜາ້ທີ່ ຂນົຂວາຍ,ປຸກລະດມົ

ທຸກກາໍລງັເພື່ ອ ເຂົາ້ຮ່ວມສະໜາມຮບົຕໍ່ ສູປົ້ດປ່ອຍຊາດຢ່າງດຸເດອືດຂຽ້ວຂາດດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຕື່ ນຕວົສູງທີ່ ສຸດ. 

ວທິະຍຸຖ່າຍທອດສຽງ ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະນໍາແນວລາວຮກັຊາດ 

ທ່ານ ສຊີະນະ ສສີານ, ທ່ານ ສອນ ຄໍາວານວງົສາ, ທ່ານ ສມົສ ີເດຊາ ແລະ ທ່ານ ສນົເທ ີ    

ແກວ້ມະນ ີພອ້ມຄະນະ ປະຊຸມກ່ຽວກບັວຽກງານວທິະຍຸ ທີ່ ພູແຄ, ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວພນັ.  
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 ໃນເບືອ້ງຕົນ້, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດ

ລາວຍງັເຄື່ ອນໄຫວຢູ່ໃນວງົແຄບ ພຽງແຕ່ເປັນປາກກະບອກສຽງ 

ຂອງແນວລາວຮກັຊາດ ແລະ ລດັຖະບານຕໍ່ ຕາ້ນ, ຢືດໝັນ້ໃນຍຸດ

ທະສາດຕໍ່ ສູຍ້ດືເຍືອ້ຍາວນານແຕ່ເດດັຂາດມໄີຊ ຕາມແນວທາງ

ການເມອືງຂອງພກັ. ໃນທາ້ຍປີ 1960 ວຽງຈນັແຕກ, ລດັຖະ 

ບານຣາຊະອານາຈກັລາວທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ບນັດາ

ກາໍລງັເປັນກາງໄດຍ້າ້ຍໄປຢູ່ຄງັໄຂ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄດ ້

ສາ້ງຕັງ້ສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ “ ແຫ່ງປະເທດລາວ ” ຂຶນ້

ໂດຍຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດ

ລາວ ” ເຮດັໃຫມ້ກີາໍລງັແຮງເພີ່ ມຂຶນ້ກ່ວາເກົ່ າ ແລະ ໄດດໍ້າເນນີ

ການປຸກລະດມົປະຊາຊນົລາວທຸກຊນົຊາດຊນົເຜົ່ າໃນທົ່ ວ

ປະເທດ, ເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄປີວງຊນົທງັຊາດລຸກຂຶນ້ຕ່ໍ 

ສູເ້ພື່ ອຈດຸປະສົ່ ງປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ, ເຜຍີແຜ່ໂຄສະນາ, ມະຕຄໍິາສັ່ ງ, ຄໍາຮຽກຮອ້ງຂອງແນວລາວຮກັຊາດ, ເຜຍີແຜ່ກນົອຸບາຍ

ການກະທໍາອນັມດືມນົ ແລະ ປ່າເຖື່ ອນຂອງຈກັກະພດັອາເມ ລກິາ ແລະ 

ພວກຂາຍຊາດ ຜູເ້ປັນລູກແຫຼງ້ຕນີມຂືອງພວກເຂາົຢ່າງເນື່ ອງ ນດິລຽນຕດິ. 

 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ພອ້ມກບັຄະນະສື່

ມວນຊນົອື່ ນ ໄໆດດໍ້າເນນີການໂຄສະນາໂຈມຕສີດັຕູຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ 

ຮອບດາ້ນ, ຍາດແຍ່ງເອາົຫາງສຽງສະໜບັສະໜນູຢູ່ທງັພາຍໃນປະເທດ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປິດລອ້ມພວກປະຕກິານທີ່ ສມົຮູຮ່້ວມຄດິກບັຈກັກະ 

ພດັຜູຮຸ້ກຮານ, ເຜຍີແບທາດແທກ້ະຫາຍສງົຄາມຂອງຈກັກະພດັອາເມລ ິ

ກາ ທີ່ ຢາກຕັງ້ຖານທບັໃສ່ດນິແດນລາວ, ເອາົດນິແດນລາວເປັນແປນ້ຢັນ

ເພື່ ອເຮດັສງົຄາມຕາ້ນກບັບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົ ແລະ ປາບປາມກາໍລງັ 

ທີ່ ກາ້ວໜາ້ໃນພາກພືນ້ນີ.້ 

 ເຖງິແມ່ນວ່າວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວຍງັອ່ອນ

ນອ້ຍ ແລະ ພບົກບັອຸປະສກັ

ຫຍຸງ້ຍາກດາ້ນກາໍລງັພະນກັ 

ງານ,ດາ້ນປະສບົການ, ດາ້ນ 

ລະດບັວຊິາການ, ດາ້ນພາ 

ຫະນະເຄື່ ອງສົ່ ງ ແລະ ອຸປະ 

ກອນເຕກັນກິກຕໍາມ, ແຕ່

ດວ້ຍການຊີນ້າໍຢ່າງໄກຊ້ດິ

ຂອງສູນກາງພກັ, ດວ້ຍການປະກອບສ່ວນຢ່າງຂະຫຍນັຂນັແຂງ ແລະ ດວ້ຍຄວາມ

ມານະອດົທນົພະຍາຍາມຂອງພະນກັງານ ແລະ ພາລະກອນ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫວ້ທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ສາມາດດໍາເນນີການເຄື່ ອນໄຫວໂຄສະນາ

ຂນົຂວາຍໄດຢ່້າງເປັນປົກກະຕ.ິ ພເິສດແມ່ນໄດຮ້ບັການຮ່ວມໄມຮ່້ວມມຊ່ືວຍເຫຼອື

ຈາກວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈນີໃນຫຼາຍດາ້ນ. 

 ຜ່ານຂະບວນການຝຶກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ໃນແປວໄຟປະຕວິດັທີ່ ມກີານ

ທດົສອບວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ ບ່ໍພຽງແຕ່ສາມາດດໍາລງົຄງົຕວົ

ຢູ່ໄດ ້ ແລະ ຫຸຼດພົນ້ຈາກໄພສງົຄາມທໍາລາຍ ແຕ່ຫາກຍງັໄດເ້ຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົໃນຫຼາຍດາ້ນແບກຫາບພາລະໜາ້ທີ່ ນບັມືນ້ບັ

ທ່ານ ສຊີະນະ ສສີານ ກໍາລງັຊີນໍ້າວຽກງານບນັນາທກິານ ຢູ່ຖໍາ້ພູແຄ 

ທ່ານ ບວົບານ ວໍລະຂຸນ ຊີນໍ້າວຽກງານເຕກັນກິວທິະຍຸ 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ໜກັໜ່ວງ ແຕ່ມກີຽດສະຫງ່າງາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ້ປຸກລະດມົທົ່ ວພກັ, ທົ່ ວກອງທບັ, ທົ່ ວປວງຊນົ, ປະຕບິດັສນັຍາ ແລະ 

ອານຸສນັຍາສະຫງບົເສກິ, ສາ້ງຄວາມປອງດອງຊາດໃນປີ 1973, ດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານປະສມົຊົ່ ວຄາວແຫ່ງຊາດ ກາ້ວຂຶນ້

ເຮດັໃຫກ້ານຕ່ໍສູກູ້ຊ້າດໄດຮ້ບັໄຊຊະນະຢ່າງສມົບູນດວ້ຍການປົດປ່ອຍທົ່ ວປະເທດ   “ ແບບບວົບ່ໍໃຫຊໍ້າ້ນໍາ້ບ່ໍໃຫຂຸ່້ນ ແຕ່ຈບັໄດໂ້ຕ

ປາ ” ລບົລາ້ງລະບອບຣາຊາທປິະໄຕ ທີ່ ດໍາລງົຄງົຕວົມາໄດນ້ບັຫຼາຍຮອ້ຍປີ ໃຫສ້ິນ້ສຸດອາວະສານລງົຢ່າງສິນ້ເຊງີໃນປະຫວດັສາດ

ຂອງຊາດລາວ, ຢຸດຕກິານເປັນຫວົເມອືງຂຶນ້ຂອງຕ່າງປະເທດຢ່າງຖາວອນ ແລະ ສະຖາປະນາສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິໄຕ ປະ 

ຊາຊນົລາວ ຂຶນ້ໃນວນັທ ີ 02 ທນັວາ 1975 ຢ່າງສະຫງ່າລາສ.ີ ອນັນີແ້ມ່ນໝາກຜນົ ແລະ ໄຊຊະນະ ທີ່ ເປັນການປະກອບສ່ວນ

ຢ່າງສມົກຽດຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໃນພາລະກດິລວມແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ພາລະກດິແຫ່ງການປົກປັກ

ຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ. ຍອ້ນຜນົງານອນັດເີດັ່ ນຄແືນວນັນ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ ງໄດຮ້ບັນາມມະຍດົ 

ແລະ ກຽດຕຄຸິນຫຼາຍລະດບັຄ ື: ຫຼຽນໄຊອສິະລະຊັນ້ I ສາມໜ່ວຍ, ຫຼຽນໄຊອສິະລະ ຊັນ້ III ສອງໜ່ວຍ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັນ້ 

II  ໜຶ່ ງໜ່ວຍ ແລະໃບຍອ້ງຍສໍນັລະເສນີຈາກການນາໍທຸກຂັນ້ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ. 

 

ດາ້ນການຈດັຕັງ້  
ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ 

ໃນເວລາເລີ່ ມຕົນ້ຈດັຕັງ້ຂຶນ້, 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍ 

ປະເທດລາວ ” ມຄີະນະບນັນາ 

ທກິານພຽງ 3 ທ່ານ;  ຜູໜ້ຶ່ ງກາໍ 

ກບັຂ່າວພາຍໃນປະເທດ ຜູໜ້ຶ່ ງ

ກາໍກບັຂ່າວຕ່າງປະເທດແລະ ອກີ

ຜູໜ້ຶ່ ງ ກາໍກບັກ່ຽວກບັບດົວຈິານ 

ໂດຍທີ່ ທງັ 03 ທ່ານນີ ້ ໄດເ້ຮດັ

ໜາ້ທີ່ ເປັນໂຄສກົໄປພອ້ມ. ອກີ

ດາ້ນໜຶ່ ງພະນກັງານເຕກັນກິກມໍີ

ພຽງ 04 ຄນົ. ໄລຍະຕໍ່ ມາກໄໍດມ້ຜູີ ້

ຮບັຜດິຊອບວຽກບນັນາທກິານ 

ເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນ 05 ທ່ານຄ ື: ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສພີນັດອນ 

ກວດແກບ້ດົຂ່າວ, ທ່ານ ສນົເທ ີ ເພດັມະນ ີ ເປັນ

ໂຄສກົ ທ່ານ ສອນ ຄໍາວານວງົສາ, ທ່ານ ຄໍາກອ້ນ 

ແກວ້ໂຍທ ີແລະ ທ່ານ ບຸນເພງັ ເປັນນກັຂ່າວ. ເມື່ ອ

ເຫນັວ່າມກີານຈດັຕັງ້ເປັນຮູບເປັນຮ່າງແລວ້ ທາງສູນ

ກາງຈຶ່ ງໄດມ້ທີດິທາງຂະຫຍາຍພະນກັງານບນັນາທ ິ

ການ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງພະນກັງານຈາໍນວນໜຶ່ ງໄປຮຽນ

ນກັຂ່າວຢູ່ໂຮງຮຽນຫງວຽນອາຍກວກັ ດງົດ່າ ຮ່າ

ໂນຍ້ ປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 06 ເດອືນ 

ແລວ້ຈຶ່ ງໄດສ້ົ່ ງກບັມາປະກອບເຂົາ້ເຮດັວຽກຢູ່ພາກ 

ສ່ວນບນັນາທກິານວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ  “ ຝ່າຍ

ປະເທດລາວ  ” ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 

 ເລີມ້ແຕ່ເດອືນມງັກອນ ປີ 1961 ຈາກການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການຈດັຕັງ້, ພະນກັງານບນັນາທກິານ, ເຕກັນກິເພີ່ ມ

ຂຶນ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ   “ ຝ່າຍປະເທດລາວ  ” ໄດມ້ພີາກຂ່າວທົ່ ວໄປ, ລາຍການວນັນະຄະດ ີແລະ ມພີາກກະຈາຍສຽງ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອງົຄະນະພກັກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາຄັງ້ທ ີII 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ຂອງກອງທບັປະຊາຊນົລາວ. ຮອດປີ 1962 ຈາໍນວນພະນກັງານວທິະຍຸກະຈາຍສຽງໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 40 ຄນົ ຈຶ່ ງໄດຈ້ດັຕັງ້ແບ່ງ

ອອກເປັນຫຼາຍພະແນກຄ ື : ພະແນກບນັນາທກິານພາຍໃນ, ພະແນກບນັນາທກິານຕ່າງປະເທດ, ພະແນກເຕກັນກິ ແລະ ພະແນກ

ບໍລຫິານ. ໃນເວລານັນ້ທາງສູນກາງພກັ ໄດຕ້ກົລງົໃຫສ້າ້ງຕັງ້ສໍານກັງານວທິະຍຸຂຶນ້ຢູ່ບາ້ນຊຽງຊື່  ( ຊໍາເໜອື ) ເພື່ ອສະດວກໃນການ

ຊີນ້າໍນາໍພາ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວເກບັກາໍຂ່າວກ່ຽວກບັສະພາບການຂອງເຂດປົດປ່ອຍຢູ່ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ. ຮອດປີ 1964 ສະຖານີ

ໄດຍ້າ້ຍໄປຕັງ້ຢູ່ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ, ດໍາເນີນີວຽກງານມາບ່ໍໄດດ້ນົພໍເທົ່ າໃດ, ຍອ້ນສດັຕູຖິມ້ລະເບດີທໍາລາຍທາງອາກາດ

ຢ່າງໜກັໜ່ວງ ຈຶ່ ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍແຍກກນັໄປເປັນ 02 ກອງ, ກອງທ ີ 01 ຍາ້ຍໄປຢູ່ດງົດ່າ ປະເທດຫວຽດນາມ ຊຶ່ ງມທີງັພາກສ່ວນ

ບນັນາທກິານ, ພາກສ່ວນອດັສຽງ ແລະ ພາກສ່ວນຮບັບດົຂ່າວຈາກປະເທດລາວຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສອນ ຄໍາວານວງົສາ 

ເປັນຫວົໜາ້ ເອີນ້ວ່າ ເບໂໝດ ( B1 ), ກອງທສີອງແມ່ນກອງບນັນາທກິານຂຽນບດົຂ່າວ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ ສົ່ ງຂ່າວໄປໃຫກ້ອງທີ

ໜຶ່ ງ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ພູແຄ ເມອືງວຽງໄຊຄເືກົ່ າ, ປະກອບດວ້ຍຄະນະບນັນາທກິານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເອີນ້ວ່າ ເຊສອງ ( C2 ), ມໜີາ້ທີ່ ຊີນ້າໍສົ່ ງ

ຂ່າວໃຫກ້ອງ ເບ 1 ( B1 ) ບາ້ນ ໂຕນດງົບ່າວ, ຕາແສງ ອານບິ່ ງ, ເມອືງ ລາກຖຸຍ້ ແຂວງ ຮວ່າບິ່ ງ ຫວຽດນາມ. 

 ເຖງິແມ່ນວ່າຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບຫຍຸງ້ຍາກທຸລະກນັດານ ແຕ່ການຈດັຕັງ້ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ  ” 

ນບັມືນ້ບັໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫໜ້ກັແໜນ້ ແລະ ມຄີວາມເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົອອກຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້. ບນັດານກັຂ່າວນກັຂຽນທີ່

ຜ່ານການບໍາລຸງສາ້ງ ແລະ ທດົສອບໃນຕວົຈງິແລວ້ ຈາໍນວນໜຶ່ ງກໄໍດໄ້ປປະຈາໍການຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄໍາ

ມ່ວນ, ຈາໍປາສກັ, ຜົງ້ສາລ ີແລະ ຈດັຕັງ້ສາ 

ຂາຂ່າວຂຶນ້ຢູ່ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ. ໄປພອ້ມໆ

ກນັນີ ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະ 

ເທດລາວ  ” ກໄໍດຂ້ຶນ້ລາຍການພາກພາສາ 

ຝຣັ່ ງ, ພາກພາສາມົງ້, ພາກພາສາກມຶຫມຸ 

ແລະ ເວລາຕໍ່ ມາກໍ່ໄດມ້ລີາຍການພາກພາສາ

ຫວຽດນາມເພີ່ ມຂຶນ້ອກີລາຍການໜຶ່ ງ ຈາໍ

ເປັນຕອ້ງໄດເ້ພີ່ ມຊົ່ ວໂມງກະຈາຍສຽງຂຶນ້

ຕື່ ມອກີ ເພື່ ອໃຫພ້ຽງພໍກບັໜາ້ທີ່ ການເມອືງ

ທີ່ ເລັ່ ງທວງ. 

 ປີ 1966 ສດັຕູເລີ່ ມຕົນ້ປະກາດ

ໃຊກ້ອງທບັອາກາດບຸກໂຈມຕພີາກເໜອື

ຫວຽດນາມ ນາໍເນນີສງົຄາມທໍາລາຍຂຶນ້ສູ່

ລະດບັສູງ. ດັ່ ງນັນ້, ພະນກັງານພວກເຮາົສ່ວນໜຶ່ ງ ກໄໍດຍ້ກົຍາ້ຍໄປຢູ່ຖໍາ້ທີ່ ແຂວງ ຮາຍຮງື  ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກສ່ວນ ເຊ 2     

(C2) ແມ່ນຢູ່ຖໍາ້ພູແຄ, ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ. ສະນັນ້, ຈຶ່ ງຈາໍເປັນທີ່ ສຸດທີ່ ພະນກັງານວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະ 

ເທດລາວ  ” ຕອ້ງລງົເຄື່ ອນໄຫວເກບັກາໍຂ່າວໃນແຕ່ລະທອງຖິ່ ນ ເພື່ ອນາໍມາໂຄສະນາ ທງັກາໍປືນຍງິຍນົຂອງສດັຕູ ແລະ ທງັປັບປຸງ 

ການຈດັຕັງ້ກໍ່ ສາ້ງກາໍລງັໄປຄຽງຄູ່ກນັ. ເຖງິຢ່າງໃດກດໍ ີໃນເວລານັນ້ພະນກັງານກໄໍດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 40 ຄນົ ຂຶນ້ເປັນ 70 ຄນົ ແລະ 

ພະນກັງານຈາໍນວນໜຶ່ ງ ກໄໍດຍ້ກົລະດບັຈາກແຕ່ການສົ່ ງລະຫດັຕມີອັກ ມາເປັນການສົ່ ງເຕເລຕບິ. ນອກຈາກນີ ້ ວທິະຍຸກະຈາຍ 

ສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ກອງສນິລະປະວນັນະຄະດຂີຶນ້, ໃນນັນ້ ປະກອບມທີງັນກັປະດດິຄດິແຕ່ງ, ນກັຮອ້ງ, 

ນກັຂບັລໍາ, ໜ່ວຍລໍາເລື່ ອງ ແລະ ນກັດນົຕຣ ີອນັໄດເ້ຮດັໃຫລ້າຍການສນິລະປະວນັນະຄະດຂີອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍ

ປະເທດລາວ  ” ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ມຊີວີດິຊວີາຂຶນ້ຕື່ ມ ເຮດັໃຫຜູ້ຟັ້ງໃນເຂດປົດປ່ອຍມຄີວາມດໃີຈ , ກະຕລືລືົນ້ ແລະ 

ເຊື່ ອໝັນ້ການປະຕວິດັຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ. ນອກນັນ້, ປະຊາຊນົໃນເຂດຄວບຄຸມຂອງຝ່າຍວຽງຈນັ  ກລໍກັຟັງວທິະຍຸຂອງຝ່າຍປະເທດ

ລາວເປັນປະຈາໍ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກຍໍງັໄດສ້າ້ງພະນກັງານນກັຂ່າວໃນຫຼາຍຊຸດຕດິຕໍ່ ກນັ. ຫຼງັຈາກນັນ້, ລາຍການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ

ຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ກໄໍດເ້ພີ່ ມອກີຫຼາຍລາຍການຄ ື : ລາຍການພາກພາສາຂະແມ, ລາຍການສຽງຮຽກຮອ້ງຂອງປະເທດ

ຊາດ ຂນົຂວາຍນາຍ ແລະ ພນົທະຫານຂອງສດັຕູ, ລາຍການເສມີສາ້ງປະເທດຊາດຮຽກຮອ້ງຂາ້ຣາຊະການ, ນກັຮຽນຮູປັ້ນຍາຊນົ, 

ຜູຊ້ງົຄຸນວຸດທ ິໃຫລຸ້ກຮຂືຶນ້ຕໍ່ ສູຕ້າ້ນກບັພວກຫຸ່ນວຽງຈນັ ລູກມຂືອງຈກັກະພດັອາເມລກິາ.  

ພະນກັງານວທິະຍຸອາວຸໂສຈາກແຂວງຮ່ວາບິ່ ງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ  

ມາຢຽ້ມຢາມ ແລະ ພບົປະກບັພະນກັງານອາວຸໂສຂອງ ວສລ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

 ສະຫຸຼບແລວ້, ວຽກງານຈດັຕັງ້ພະນກັງານໄດມ້ກີານປັປຸງກໍ່ ສາ້ງໃຫເ້ຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົອອກ ແລະ ຍກົສູງຄວາມສາ 

ມາດຕວົຈງິຂຶນ້ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້, ບ່ໍວ່າທາງດາ້ນພະນກັງານ, ບນັນາທກິານ, ພະນກັງານເຕກັນກິ ແລະ ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ. ຈາກລະ 

ດບັຊັນ້ຕົນ້ ກໄໍດມ້ພີະນກັານຊັນ້ກາງ, ຊັນ້ສູງຈາໍນວນໜຶ່ ງມາເພີ່ ມຕື່ ມ, ສາມາດຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງວທິະຍຸເປັນ

ປົກກະຕ ິແລະ ມປີະສດິທຜິນົດຂີຶນ້ກ່ວາເກົ່ າ. 
ດາ້ນເນືອ້ໃນ : 

ໃນລາຍການທໍາອດິທີ່ ອ່ານອອກອາກາດທາງວທິະຍຸກະ ຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ  ”     ແມ່ນຖະແຫຼງການຂອງ 

ສູນກາງແນວລາວຮກັຊາດກ່ຽວກບັລດັຖະປະຫານຄັງ້ວນັທ ີ 09/08/1960, ຖະແຫຼງການສະໜບັສະໜນູການປົດປ່ອຍຊາດ, 

ການປະກາດເອກະລາຂອງກງົໂກ (ບຣາຊາວນິ), ຂ່າວຂອງບນັດາທອ້ງຖິ່ ນລຸກຮຂືຶນ້ຈບັອາວຸດສູຮ້ບົກບັສດັຕູຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 

ຈາໍປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຂ່າວອື່ ນໆອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 

ກ່ຽວກບັລາຍການກະຈາຍສຽງເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນ

ອງີຕາມຄວາມສໍາຄນັຂອງເອກະສານ ແລະ 

ຂ່າວຄາວຕວົຈງິ ແລະ ບ່ໍໄດກ້າໍນດົເວລາຕາຍ 

ໂຕ. ຕວົຢ່າງ : ຄໍາຮຽກຮອ້ງຂອງສູນກາງແນວ

ລາວຮກັຊາດ ກະຈາຍສຽງອອກອາກາດກບັໄປ

ກບັມາຢ່າງເນື່ ອງນດິລຽນຕດິ ເປັນເວລາຫຼາຍ

ເທື່ ອ ບາງກລໍະນເີຫນັວ່າຈາໍເປັນຕອ້ງກະຈາຍ 

ສຽງອອກອາກາດດ່ວນໃນເວລາ 01 ໂມງກາງ 

ຄນືກຕໍອ້ງໄດເ້ຮດັ ເພື່ ອປຸກລະດມົຂະບວນການ

ຕໍ່ ສູປ້ະຕວິດັຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນກອງກາໍລງັປະກອບອາວຸດເປັນຈດຸ

ສໍາຄນັ ເມື່ ອຕປົີດປ່ອຍສະໝໍລະພູມໃດໄດກ້ໍ

ອອກຂ່າວຢ່າງລຽນຕດິ ເພື່ ອເປັນການປຸກລະດມົ

ນໍາ້ໃຈພລິະອາດຫານ. ເວົາ້ລວມແລວ້  ເນືອ້ໃນການຂນົຂວາຍປະຕວິດັຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ  “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ໃນ

ຂະນະນັນ້ ໄດເ້ປັນໄປຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ສູນກາງແນວລາວຮກັຊາດ, ຊຶ່ ງໃນຕວົຈງິແລວ້ກແໍມ່ນ

ປະຕບິດັຕາມທດິທາງຕໍ່ ສູໂ້ຄສະນາເປີດໂປ່ງໂທດກາໍ

ຂອງສດັຕູທີ່ ມຕີໍ່ ປະຊາຊນົລາວແລະຍາດແຍ່ງຫາງສຽງ

ສະໜບັສະໜນູ: ພວກເຮາົໄດຂ້ນົຂວາຍ, ສາ້ງຄວາມ

ສາມກັຄບີນັດາເຜົ່ າ, ສາ້ງຄວາມສາມກັຄເີປັນເອກະ

ພາບລະຫວ່າງແນວລາວຮກັຊາດ ກບັບນັດາກາໍລງັ

ເປັນກາງທີ່ ຮກັຊາດ, ສົ່ ງເສມີນໍາ້ໃຈສູຮ້ບົຢ່າງພລິະອາດ

ຫານຕາ້ນພວກຈກັກະພດັ ແລະ ພວກປະຕກິານຂາຍ

ຊາດ, ກ່າວປະນາມການຖິມ້ລະເບດີເຂັ່ ນຂາ້ປະຊາຊນົ

ຂອງພວກປະຕກິານຂາຍຊາດ, ຂນົຂວາຍສາ້ງເຂດປົດ

ປ່ອຍໃຫເ້ປັນຄລືດັໜຶ່ ງ, ຊຸກຍູຂ້ະບວນການປະຕບິດັ

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທສີອງ

ຂອງພກັ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ຕໍ່ ສູຕ້າ້ນສງົຄາມ

ນກັຂ່າວວທິະຍຸ ກາໍລງັອດັສຽງປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ໂອລ້ມົກບັປະຊາຊນົ 

ນກັຂາ່ວວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ສາໍພາດທາ່ນ ສຊີະນະ ສສີານ 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ພເິສດທີ່ ເພີ່ ມທະວຂີອງຈກັກະພດັອາເມລກິາໃຫປ້ະລາໄຊລງົ. ທງັໝດົນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຢ່າງຈະແຈງ້ເຖງິຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ

ໂຄສະນາຂນົຂວາຍທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງໃນຕວົ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນແນວຄດິ, ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້ຊນົຊັນ້, ຈາໍແນກມດິ

ສດັຕູຈະແຈງ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊກິພກັ ແລະ ພະນກັງານຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟືນ້.  

 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ໄດຫ້ນັທດິໂຄສະນາຂນົຂວາຍຢ່າງຄ່ອງແຄວ້ ແລະ ແຫຼມຄມົ, ຖກືກບັ

ກາລະເວລາ ນາໍໃຊທ້ງັເນືອ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ເນືອ້ໃນຍຸດໂທບາຍ. ພາຍຫຼງັການຢຸດຍງິໃນປີ 1973 ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ    

“ ຝ່າຍປະເທດລາວ  ” ໄດຫ້ນັໄປສູ່ການຂນົຂວາຍປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານປະສມົຊົ່ ວຄາວແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ຄະນະມນົຕປີະສມົການເມອືງແຫ່ງຊາດ. ພອ້ມກນັນີ,້ ກໂໍຄສະນາຂນົ ຂວາຍປະຊາຊນົກຽມຈດິໃຈລຸກຮຂືຶນ້ຢຶດອໍານາດທົ່ ວປະ 

ເທດ, ໂດຍພາຍໃຕຄໍ້າຂວນັທີ່ ວ່າ  “ ບວົບ່ໍໃຫຊໍ້າ້ ນໍາ້ບ່ໍໃຫຂຸ່້ນ ແຕ່ຈບັໄດໂ້ຕປາທຸກໂຕ ”. ການປົດປ່ອຍທົ່ ວປະເທດໂດຍບ່ໍໃຫແ້ຕກ

ສຽງປືນຈກັນດັ ແລະ ບ່ໍນອງເລອືດຈກັຢົດ ໃນທາ້ຍປີ 1975 ນັນ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ  ” ກແໍມ່ນອກີໜຶ່ ງ

ພາກສ່ວນທີ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ໄດປ້ະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້, ຕາມທດິຊີນ້າໍຂອງສູນກາງພກັໃນການຢຶດອໍານາດໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ສະແດງໃຫເ້ຫນັຈະແຈງ້ເຖງິຄຸນທາດການເມອືງອນັໜກັແໜນ້,  ນໍາ້ໃຈຕໍ່ ສູພ້ລິະອາດຫານຂອງພະນກັງານ

ຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງໃນຂະບວນການລວມຂອງການປະຕວິດັປົດປ່ອຍຊາດຢ່າງໜາ້ສນັລະເສນີ . 

 ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການປະຕວິດັຊາດ ປະຊາທປິະໄຕ, ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼງັສາ້ງຕັງ້ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍ

ປະເທດລາວ  ” ຂຶນ້ໃນວນັທ ີ 13 ສງິຫາ 1960, ມາຮອດທາ້ຍປີ 1975, ບດົຂ່າວ, ບດົບນັນາທກິານ ແລະ ລາຍການຕ່າງໆທີ່ ໄດ ້

ອອກອາກາດ ລວ້ນແຕ່ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັເຖງິເນືອ້ໃນນະໂຍບາຍການເມອືງຂອງພກັ, ສ່ອງແສງພດຶຕກິາໍຕວົຈງິຂອງການຕໍ່ ສູ ້ ລະ 

ຫວ່າງເຮາົກບັສດັຕູ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມມຸງ້ມາດປາຖະໜາຂອງປວງຊນົລາວທງັຊາດ. ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງສມົແລວ້ທີ່ ວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ  ” ໄດກ້າຍເປັນອາວຸດອນັແຫຼມຄມົຂອງການຕໍ່ ສູປົ້ດປ່ອຍຊາດ, ເປັນປາກກະບອກສຽງທີ່ 
ໄວໃ້ຈຂອງພກັ ເປັນຜູຊ້ີນ້າໍ ແລະ ນາໍພາປຸກລະດມົຂະບວນການຂອງມະຫາຊນົໃນທົ່ ວປະເທດ ເປັນຜູສ້ກຶສາອບົຮມົນໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, 
ເຕົມ້ໂຮມຄວາມສະມກັຄ ີ ແລະ ນໍາ້ໃຈປະຕວິດັບຸກ  ຂອງປວງຊນົລາວທງັຊາດຕະຫຼອດມາ ແລະ ຖເືປັນໜຶ່ ງໃນບນັດາປັດໄຈທີ່ ສໍາ
ຄນັໃນການເຮດັການປະຕວິດັປົດປ່ອຍຊາດຢ່າງສະຫງ່າງາມ. 

         
      

 

     ໃນໄລຍະຕົນ້ຂອງການສາ້ງຕັງ້ວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ພວກ

ເຮາົມພີຽງຈກັອດັສຽງຍີ່ ຫໍທ້ີ່ ມຊີື່ ວ່  “ ມາກ ” ແຕ່

ເຄື່ ອງດຽວເທົ່ ານັນ້, ສ່ວນເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງກມໍີ

ພຽງແຕ່ເຄື່ ອງດຽວຊຶ່ ງແລ່ນດວ້ຍຈກັໄຟຟາ້ທີ່

ໃຊນ້ໍາ້ມນັກາຊວນ. 

 ທາ້ຍປີ 1960 ພາຍຫຼງັແຕກອອກຈາກ

ວຽງຈນັ, ລດັຖະບານຣາຊະອານາຈກັທີ່ ຖກືກດົ

ໝາຍ ແລະ ບນັດາກາໍລງັເປັນກາງ ໄດຍ້າ້ຍໄປຢູ່

ຄງັໄຂ ( ແຂວງຊຽງຂວາງ ) ຕາມການຮອ້ງຂໍ

ຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ. ລດັຖະບານແຫ່ງສາທາ 

ລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ຫວຽດນາມ ໄດ ້

ອະນຸຍາດໃຫວ້ທິະຍຸຫວຽດນາມຮບັເອາົສນັຍານຂອງວທິະຍຸຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ ເພື່ ອຖ່າຍທອດສຽງຂອງວທິະຍຸທງັສອງສະຖາ 

ນນີີ ້ນາໍສົ່ ງໄປໄກໄດທ້ົ່ ວປະເທດລາວ. 

ກໍ່ສາ້ງສະນເີຄື່ ອງສ ົ່ງວທິະຍ ຸ150 KW ຫຼກັ 49 ປີ 1985 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

 ສໍາລບັການສົ່ ງຂ່າວມາຈາກສະໜາມຮບົນັນ້  ແມ່ນອາໄສຈາກທາງໂທ 

ລະເລກຂອງຝ່າຍທະຫານ ກ່ອນທີ່ ຈະມເີຄື່ ອງໂທລະເລກເປັນຂອງຕນົເອງ ແລະ 

ທາງວທິະຍຸຫວຽດນາມ ກໄໍດມ້ອບເຄື່ ອງສົ່ ງຄວາມແຮງ 7 ກໂິລວດັ ໃຫ ້ 01 

ເຄື່ ອງ ໃນໄລຍະຕ່ໍມາ. ຫຼງັຈາກນັນ້, ລດັຖະບານສາທາລະນະລດັ ປະຊາຊນົຈນີ 

ກໄໍດຊ່້ວຍເຫຼອືເຄື່ ອງຈກັກະຈາຍສຽງຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃຫແ້ກ່ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ

ຂອງພວກເຮາົ ຊຶ່ ງມຄີວາມແຮງສູງພໍສມົຄວນ. ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົຍງັມີ

ເຄື່ ອງສົ່ ງຮບັຂ່າວດວ້ຍເຕລກັຕບິອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງແມ່ນທ່ານ ສຊີະນະ ສສີານ 

ເປັນຜູນ້າໍເອາົມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອກະກຽມໃຫແ້ກ່ການປົດປ່ອຍລຸກຮຂືຶນ້

ຢຶດອໍານາດໃນທົ່ ວປະເທດ .  

ໃນປີ 1974 ເຄື່ ອງອດັ,  ເຄື່ ອງສົ່ ງ ແລະ ຈກັກະຈາຍສຽງໄດຖ້ກືຍກົ 

ຍາ້ຍມາຕດິຕັງ້ລວມຢູ່ບໍລເິວນຖໍາ້ຈມິ,   ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ. ເຖງິແມ່ນ

ວ່າເຄື່ ອງຈະບ່ໍໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ບ່ໍທນັສະໄໝ ແຕ່ກສໍາມາດຮບັໃຊລ້າຍການອອກ

ອາກາດປະຈາໍວນັໄດເ້ປັນປົກກະຕ,ິໂດຍທີ່ ໃນແຕ່ລະວນັແມ່ນກະຈາຍສຽງອອກ

ອາກາດຫຼາຍລາຍການ, ຫຼາຍຊົ່ ວໂມງ.  ພອ້ມກນັນີ ້ ກຍໍງັມຈີກັກະຈາຍໄຟຟາ້

ເພື່ ອໃຫແ້ສງສະຫວ່າງ ແລະ ຮບັໃຊກ້ານກະຈາຍສຽງລາຍການວທິະຍຸອອກອາ 

ກາດ ຊຶ່ ງຊ່ວຍເຮດັໃຫກ້ານຜລດິລາຍການວທິະຍຸສະດວກສະບາຍຫຼາຍຂຶນ້ກ່ວາແຕ່ກ່ອນ. ທງັໝດົນັນ້ ແນໃສ່ເຮດັໃຫລ້າຍການມີ

ເນືອ້ໃນຮບັໃຊບ້ັນ້ດັ່ ງກ່າວໃຫອຸ້ດມົສມົບູນ ແລະ ສົ່ ງສນັຍານໃຫກ້ວມໄດເ້ນືອ້ທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ  ເພື່ ອປຸກລະດມົຂະບວນ

ການປະຕວິດັໃຫຟົ້ດຟືນ້ກ່ວາເວລາໃດໝດົ . 

ໄລຍະແຕ່ປີ 1975 – 1995 ( 20 ປີ ) 
ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່   

ພາຍຫຼງັສິນ້ສຸດສງົຄາມ, ປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການປົດປ່ອຍ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ເປັນສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົ

ລາວ, ຖວ່ືາເປັນໄລຍະຮໍາບາດແຜສງົຄາມ ແລະ ຟືນ້ຟູຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົຄນືໃໝ່ນີ,້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ໄດ ້

ມບີດົບາດພົນ້ເດັ່ ນຂຶນ້ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້ ຄເືຮດັໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທົ່ ວປະເທດຊາດ ພາລະກດິໜກັໜ່ວງ, ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາເກົ່ າດວ້ຍການ

ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮ່ວມມ ື ແລະ ໄດເ້ຊນັສນັຍາໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັກບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ, 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງກາໍປູເຈຍ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງສະຫະພາບໂຊຫວຽດ, ສ.ປ ຈນີ ແລະ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງປະເທດສງັຄມົ

ນຍິມົອື່ ນໆ ພອ້ມທງັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃນຂງົເຂດການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນລາຍການຊຶ່ ງ

ກນັ ແລະ ກນັ, ການໃຫທ້ນຶການສກຶສາ, ການໄປທດັສະນະສກຶສາ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູແ້ທນນກັຂ່າວ ແລະ ເຕກັ ນກິວທິະຍຸນາໍ

ກນັ, ແລກປ່ຽນການຢຽ້ມຢາມຊຶ່ ງກນັແລະ ກນັ ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນຊ່ຽວຊານແກ່ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮາົ. 

 ພອ້ມກນັນີ,້ ພວກເຮາົກຍໍງັໄດມ້ສີາຍພວົພນັຕື່ ມອກີກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ລວມທງັໄດເ້ປັນສະມາຊກິຂອງອງົ 

ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆຄ ື: 

- ອງົການວທິະຍຸ - ໂທລະພາບສາກນົ  International Radio and television ( IRTV ) 
- ສະຫະພນັວທິະຍຸແຫ່ງອາຊ ີ   Asian Broadcasting Union ( ABU ) 
- ສະຖາບນັເພື່ ອການພດັທະນາການກະຈາຍສຽງແຫ່ງອາຊ ີ- ປາຊຟິີກ  Asia-Pacific Institute for Broadcasting 

development ( AIBD ) 
-  ລາຍການວທິະຍຸອາຊຽນ   ( ASEAN in Action ) 
- ອງົການວທິະຍຸຂອງປະເທດບ່ໍຮ່ວມກຸ່ມ. 

ດັ່ ງນັນ້, ຈຶ່ ງເປັນອນັຈະແຈງ້ແລວ້ວ່າ ມາເຖງິໄລຍະນີ ້ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ແມ່ນບ່ໍ

ພຽງແຕ່ຈະໂດດເດັ່ ນພາຍໃນປະເທດເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຫາກຍງັໄດເ້ພີ່ ມທະວບີດົບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຕໍກບັສາກນົອກີດວ້ຍ. ໃນດາ້ນ

ການຮ່ວມມ ື ພວກເຮາົຍງັໄດຮ້ບັຖ່າຍທອດຂ່າວພາກພາສາລາວຈາກລາຍການວທິະຍຸມດົສະກຜູ່ານດາວທຽມກະຈາຍສຽງອອກ
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ອາກາດທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ 30 ນາທຕີໍ່ ວນັ ພອ້ມກນັນັນ້, ຍງັໄດກ້ະຈາຍສຽງອອກອາກາດລາຍການພາກພາສາຝຣັ່ ງ

ຈາກວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຜ່ານດາວທຽມຂອງມດົສະກໄູປສູ່ທະວບີເອລີບົ 30 ນາທຕີໍ່ ວນັ. ລາຍການຂອງພວກເຮາົ 

ໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຊມົຊອບຫຼາຍສມົຄວນໃນເຂດເອລີບົ  ຊຶ່ ງໃນໄລຍະເວລາພຽງ 02 ປີ, ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຈດົໝາຍຈາກທ່ານຜູຟັ້ງ

ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ. ບດົບາດສໍາຄນັທີ່ ເປັນບູລມິະສດິໃນໄລຍະນີ ້ແມ່ນປະຕບິດັຕາມຄໍາຂວນັທີ່ ວ່າ : ການຕໍ່ ສູຍ້າດເອາົອໍານາດມາມື

ໄດຢ່້າງສມົບູນເປັນສິ່ ງທີ່ ຍາກລໍາບາກຢູ່ແລວ້, ແຕ່ການຮກັສາອໍານາດທີ່ ຍາດມາໄດຍ້ິ່ ງຍາກກ່ວານັນ້ອກີຫຼາຍເທົ່ າ. ສະນັນ້, ການໂຄ 

ສະນາປຸກລະດມົຂະບວນການຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ພາຍໃຕກ້ານນາໍພາຂອງພກັ, ເພື່ ອຮກັສາປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາອໍານາດ

ການປົກຄອງທຸກຂັນ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຈຶ່ ງໄດກ້າຍເປັນໜາ້ທີ່ ອນັສໍາຄນັຕົນ້ຕໍ, ເຖງິຈະໜກັໜ່ວງແຕ່ກມໍກີຽດສະຫງ່າ ແລະ 

ສູງສົ່ ງ ສໍາລບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໃນລະບອບໃໝ່. 

 

 

ທາ້ຍປີ 1975   ເພື່ ອກະກຽມໃຫແ້ກ່ການຢຶດອໍາ 

ນາດທົ່ ວປະເທດ ຄະນະຮບັຜດິຊອບຂອງວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຂອງ “ ຝ່າຍປະເທດລາວ ” ໄດແ້ຕ່ງຕັງ້

ພະນກັງານຂອງຕນົໄປຄວບຄຸມວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ

ແຕ່ລະແຫ່ງທີ່ ມຢູ່ີກ່ອນແລວ້ໃນທົ່ ວປະເທດ, ນບັທງັ

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງພຣະຣາຊະອານາຈກັລາວ 

ໂດຍໄດນ້າໍໃຊພ້າຫະນະອຸປະກອນເຄື່ ອງຈກັ ເຄື່ ອງ

ລານ, ນບັທງັພະນກັງານເທກັນກິ ແລະ ບນັ ນາທິ

ການເຂົາ້ໃນການດໍາເນນີວຽກງານສບືຕໍ່ ມາ ແລະ 

ໂດຍທີ່ ພວກເຮາົຍງັຮກັສາໄວ ້ ສະຖານວີທິະຍຸກະ 

ຈາຍສຽງຢູ່ 05 ແຫ່ງໃນທົ່ ວປະເທດ. 

 ໃນເບືອ້ງຕົນ້ ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ເຕກັນກິ ເປັນພຽງແຕ່ພະແນກເຕກັນກິຂອງກມົກອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດເທົ່ າ

ນັນ້, ປະກອບມພີະນກັງານ ແລະ ກາໍມະກອນເຕກັ ນກິທງັມດົ 63 ຄນົ, ຕໍ່ ມາລະຫວ່າງປີ 1980 ຫາ 1985 ໄດສ້າ້ງຕັງ້ສະຖານີ

ວທິະຍຸ 150 ກໂິລວດັຂຶນ້ ແລະ ໄດປ້ະກອບຄນົເຂົາ້ປ່ຽນແທນຜູທ້ີ່ ມຜີນົງານໄປຮຽນຍາວນານ ເພື່ ອເປັນພະນກັງານສບືທອດຈາໍ 

ນວນໜຶ່ ງຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ງົຈກັການຈດັຕັງ້ເຕກັນກິຂະຫຍາຍຕວົ 

ອອກ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶນ້ມາເປັນກມົເຕກັນກິ ມພີະນກັງານທງັ

ມດົ 124 ຄນົ. 

 ພາຍຫຼງັທີ່ ມທີດິຊີນ້າໍຈາກພກັ ແລະ ລດັຖະ ບານທີ່

ວ່າ: ໃຫແ້ຕ່ລະກະຊວງ, ທຸກໆຂະແໜງການປັບປຸງກງົຈກັ

ຂອງຕນົເອງໃຫກ້ະທດັລດັເບາົບາງ ແຕ່ຄໍາ້ປະກນັວຽກງານ

ຕວົຈງິ, ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນເວລານັນ້ ແມ່ນໄດກ້ວມເຖງິ

ບນັດາສະຖານແີຂດແຂວງ ທອ້ງຖິ່ ນໃນທົ່ ວປະເທດນາໍອກີ, 

ແຕ່ພະນກັງານທີ່ ຫາບແບກພາລະກດິດັ່ ງກ່າວຈຶ່ ງເຫຼອືພຽງ 

100  ຄນົ. 

 ພະນກັງານນກັຂ່າວ, ບນັນາທກິານກໄໍດສ້ບືຕໍ່ ຮ່ວມ

ກນັປັບປຸງເນືອ້ໃນ, ປັບປຸງລາຍການໃຫຮ້ບັໃຊສ້ະພາບການ

ໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫແ້ທດເໝາະກ່ວາເກົ່ າ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ 

ການຂອງວຽກງານແມ່ນມສູີງຂຶນ້ ແຕ່ພະນກັງານບນັນາທກິານມພີຽງບ່ໍເທົ່ າໃດຄນົ ແຕ່ລາຍການຊໍາ້ພດັມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ຕື່ ມອກີ. 

ອບົຮມົການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນເຕັກນກິໃນຫອ້ງອດັສຽງ 
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ລາຍການກະຈາຍສຽງໃນໄລຍະນັນ້ມທີງັໝດົ 14 ລາຍການ, ໃນນັນ້, ລາຍການພາຍໃນມ ີ09 ລາຍການ, ລາຍການພາກ

ພາສາຕ່າງ ປະເທດມ ີ05 ລາຍການ ເພີມ້ຂຶນ້ 02 ພາສາຄ ື: ພາສາໄທ ແລະ ພາສາອງັກດິ ຊົ່ ວໂມງກະຈາຍ ສຽງແມ່ນ 14 ຊົ່ ວໂມງ 

ຕໍ່ ວນັ, ເພີ່ ມຂຶນ້ 2,30 ຊົ່ ວໂມງ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະພບົກບັອຸປະສກັຫຍຸງ້ຍາກນາໆປະການ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດກໄໍດສູ້ຊ້ນົ

ປັບປຸງຕນົເອງໃຫມ້ກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຕວົມາເປັນລໍາດບັ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສະພາບ

ການໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດດ້ຕີະຫຼອດມາ ໂດຍໄດດໍ້າເນນີການຕດິຕັງ້ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົໂທລະໂຄ່ງ, ເຮດັໃຫຫຼ້າຍແຂວງ, ຫຼາຍ

ທອ້ງຖິ່ ນມລີະບບົໂທ ລະໂຄ່ງຖ່າຍທອດສຽງຈາກວທິະຍຸແຫ່ງຊາດ ກຄໍຈືາກວທິະຍຸທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຈດັລາຍການອອກທາງໂທລະ

ໂຄ່ງໃນທົ່ ວປະເທດ ຊຶ່ ງມເີຖງິ 150 ກ່ວາແຫ່ງ.  ຫຼງັຈາກປົດປ່ອຍບ່ໍພໍເທົ່ າໃດປີ ກໄໍດຂ້ະຫຍາຍຕາໜ່າງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ

ຕື່ ມອກີ 03 ແຫ່ງຄ ື: ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ 01 ແຫ່ງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 01 ແຫ່ງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 01 ແຫ່ງ, ລວມທງັໝດົ

ທົ່ ວປະເທດເພີ່ ມເປັນ 12 ແຫ່ງ. 

 ຜ່ານການທດົສອບໃນວຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ການສົ່ ງໄປບໍາລຸງກໍ່ ສາ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພະນກັງານຂອງພວກ

ເຮາົ ກໄໍດມ້ກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນຄວາມສາມາດ, ຍກົລະດບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະໄດສູ້ງຂຶນ້ຕື່ ມ ແລະ ເຮດັໃຫປ້ະ

ສດິທຜິນົຂອງວຽກງານນບັມືນ້ບັດຂີຶນ້. ເຖງິຈະໄດແ້ຍກເອາົພະນກັງານຜູມ້ລີະດບັ ແລະ ຜູມ້ຄີວາມສາມາດຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໄປເປັນ

ແກນນາໍໃນການສາ້ງຕັງ້ສະຖານໂີທລະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນວດີໂີອ ແລະ ພາກສ່ວນໂທລະໂຄ່ງ ແຍກອອກໄປຕ່າງຫາກຂາດຕວົ 

ໃນປີ 1993 ແຕ່ພາກສ່ວນພະນກັງານທີ່ ຍງັເຫຼອືນັນ້ ກໄໍດສ້ບືຕໍ່ ປະຕບິດັວຽກງານໃຫດໍ້າເນນີໄປດວ້ຍດຢ່ີາງເປັນປົກກະຕຄິ ື : ໃນ

ເວລານັນ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ມພີະນກັງານ 166 ຄນົ, ຊັນ້ສູງ 43 ຄນົ, ຊັນ້ກາງ 40 ຄນົ, ຊັນ້ຕົນ້ 53 ຄນົ ແລະ ພາລະ

ກອນທົ່ ວໄປ 30 ຄນົ ພະນກັງານເຕກັນກິມ ີ 78 ຄນົ, ພະນກັງານບນັນາທກິານພາຍໃນ 49 ຄນົ ແລະ ພະນກັງານບນັນາທກິານ

ຕ່າງປະເທດ 19 ຄນົ. ໃນແຕ່ລະມື ້ແມ່ນສາມາດຂຽນບດົຂ່າວ, ແປບດົຂ່າວ, ຈດັລາຍການ ແລະ ອ່ານຂ່າວກະຈາຍສຽງອອກອາ 

ກາດໄດເ້ຖງິ 19 ຊົ່ ວໂມງ 30 ນາທ ີໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 30 ລາຍການໃນແຕ່ລະວນັ. 

ດາ້ນເນືອ້ໃນ :  ພາຍຫຼງັການປົດປ່ອຍມາໄດໄ້ລຍະ

ໜຶ່ ງ ເປັນເວລານານພໍສມົຄວນ, ເນືອ້ໃນ ແລະ ຮູບການໂຄສະ 

ນາຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍຫຼາຍ

ເທົ່ າທີ່ ຄວນເນື່ ອງຈາກກນົໄກຄຸມ້ຄອງແບບເກົ່ າຍງັຄອບງາໍເນືອ້

ໃນຂໍມູ້ນການໂຄສະນາປະຈາໍວນັ ຈຶ່ ງແມ່ນອງີໃສ່ສິ່ ງທີ່ ມຕີາມໜາ້

ໜງັສພືມິ ແລະ ໃບຂ່າວຂອງສໍານກັຂ່າວສານແຫ່ງປະເທດລາວ 

ໃນຂະນະທີ່ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບນັດານກັຂ່າວວທິະຍຸທງັໝດົ

ໃນເວລານັນ້ ກໄໍປຂຶນ້ກບັສໍານກັຂ່າວສານແຫ່ງປະເທດລາວໄລ 

ຍະໜຶ່ ງເຊັ່ ນດຽວກນັ. ເນືອ້ໃນທີ່ ຈດັອອກອາກາດໃນລາຍການ

ພາກຂ່າວຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແມ່ນຕອ້ງໄດລໍ້ ຖາ້ 

ເອາົຂ່າວຈາກໜງັສພືມິ ແລະ ສໍານກັຂ່າວສານແຫ່ງປະເທດລາວ

ສາກ່ອນ. ໝາຍຄວາມວ່າ : ບດົຂ່າວທງັຫຼາຍທີ່ ອ່ານອອກອາ 

ກາດໄປນັນ້ ແມ່ນຕອ້ງໄດຄ້ດັສນັເອາົຈາກໜາ້ໜງັສພືມິ ແລະ 

ໃບຂ່າວຂອງສໍານກັຂ່າວານແຫ່ງປະເທດລາວ, ເວັນ້ເສຍແຕ່ຈະມີ

ບນັທກຶສຽງສໍາພາດ, ບນັທກຶສຽງຄໍາປາໄສ ຫຼ ືມກີານຖ່າຍທອດ

ສຽງໃນງານພທິທີາງການຕ່າງໆຕາມຄໍາສັ່ ງຂອງຂັນ້ເທງິມາເພີ່ ມ

ຕື່ ມໃສ່. ເວົາ້ລວມແລວ້, ເນືອ້ໃນຂໍມູ້ນການໂຄສະນາຂອງວທິະ 

ຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດມ້າໃນເວລານັນ້ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ

ພາກສ່ວນອື່ ນເປັນຜູປ້ອ້ນໃຫ ້ ຊຶ່ ງແມ່ນເນືອ້ໃນເອກະສານທາງການຕ່າງໆເອາົມາອ່ານອອກອາກາດເລຍີ. ທງັໝດົນັນ້ໄດເ້ຮດັໃຫ ້

ທາ່ນ ຈມູມາ ຈນັທະລງັສ ີໂຄສກົລາຍການຂາ່ວຕາມເຫດການ 

ທ່ານ ສມົສະໜຸກ ມໄີຊ, ທ່ານ ບວົເງນິ ຊາພູວງົ ແລະ 

ທ່ານ ສງັຂານ ຈມູຄໍາພນັ ເຮດັລາຍການສນົທະນາ ປີ 1988 
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ບດົບາດຄວາມມຊີວີດິຊວີາ, ເອກະລກັຂອງວທິະຍຸຫຸຼດລງົ ແລະ ບ່ໍໄດປ້ະຕບິດັຕາມລກັສະນະ ແລະ ເອກະລກັຂອງຕນົເອງເທົ່ າທີ່

ຄວນ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫບ້ດົບາດອດິທພິນົຂອງວທິະຍຸຫຸຼດລງົ ແລະ ຜູຟັ້ງຫນັໄປຟັງວທິະຍຸຂອງປະເທດເພື່ ອນບາ້ນຫຼາຍຂຶນ້ . 

 ກ່ຽວກບັການສ່ອງແສງດາ້ນເນືອ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະນັນ້, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ກປໍະຕບິດັໄດດ້ສີມົຄວນໃນການ 

ຮບັໃຊໜ້າ້ທີ່ ການເມອືງຂອງພກັຄ ື : ເຜຍີແຜ່ບນັດາມະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ 03 ແລະ ຄັງ້ທ ີ 04 ຂອງພກັປະຊາຊນົ

ປະຕວິດັລາວ, ເຜຍີແຜ່ບນັດາແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຄັງ້ທ ີ01 ແລະ ຄັງ້ທ ີ02 ຂອງລດັຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະ

ລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ແລະ ຮບັໃຊໜ້າ້ທີ່ ຍຸດທະສາດສອງປະການຂອງພກັຄ ື : ປົກປັກຮກັສາປະເທດຊາດ ແລະ 

ສາ້ງສາລະບອບໃໝ່, ຮໍາບາດແຜສງົຄາມ ແລະ ຟືນ້ຟູຊວີດິໃໝ່ຂອງປະຊາຊນົລາວ,ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມລີກັສະນະເຮດັການສ່ອງ

ແສງແບບລວງດຽວຄ ື: ການອບົຮມົທດິສະດກີານເມອືງ, ການເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕຄໍິາສັ່ ງຕ່າງໆຫຼາຍກ່ວາ ໃນ

ຂະນະທີ່ ການສ່ອງແສງຫາງສຽງມະຫາຊນົ, ສ່ອງແສງຂະບວນການ ແລະ ຜນົງານຕວົຈງິຂອງມະຫາຊນົແມ່ນຍງັມໜີອ້ຍທີ່ ສຸດ. 

 ຕໍ່ ມາໃນໄລຍະແຫ່ງການຫນັປ່ຽນຈນິຕະນາ 

ການໃໝ່, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ ້

ປະຕບິດັບດົບາດເປັນຂວົຕໍ່ ລະຫວ່າງພກັ - ລດັກບັ

ປະຊາຊນົ, ເນືອ້ໃນການໂຄສະນາຈຶ່ ງມກີານຫນັປ່ຽນ, 

ໝາຍຄວາມວ່າ : ໄດສຸ້ມໃສ່ການເຮດັສ່ອງແສງສອງ

ລວງຄ:ື ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍ 

ບາຍ, ມະຕຄໍິາສັ່ ງຕ່າງໆຂອງພກັ ແລະ ແຜນການ

ຂອງລດັ ລງົໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຮບັຮູ ້

ໃນຂະນະດຽວກນັ, ກສ່ໍອງແສງຫາງສຽງຂອງປະຊາ 

ຊນົຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ, ຜນົງານຂອງປະຊາຊນົ 

ແລະສະພາບການປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍແລະ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຕວົຈງິຢູ່ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນໃຫພ້ກັ - ລດັ ແລະ ສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຫຼ້າຍຂຶນ້. ທງັນີ,້ ກເໍພື່ ອເປັນການ

ຊຸກຍູຂ້ະບວນການປະຕບິດັທດິທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແຜນການແຫ່ງລດັໃຫສ້ອດຄ່ອງກ່ວາເກົ່ າ  ພອ້ມກນັນີ ້ ກຍໍງັ

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາຕໍ່ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ ງ ໃນໄລຍະ 20 ປີມານີ,້ ບນັດາເນືອ້ໃນການໂຄສະນາ

ຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດເ້ລີມ້ມຫຼີາຍ

ຮູບຫຼາຍສ ີແລະ ອຸດມົສມົບູນຂຶນ້, ຊຶ່ ງສ່ອງແສງເຖງິຊວີດິ

ຕວົຈງິທາງດາ້ນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຂອງ

ປະເທດເຮາົ, ວ່ອງໄວທນັກບັສະພາບການ, ບ່ໍວ່າຈະເປັນ

ເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກຄໍສືະພາບການທີ່

ຫນັປ່ຽນໃໝ່ທາງດາ້ນສາກນົ. ຮູບການ ແລະ ວທິກີານ

ຕົນ້ຕໍຂອງວທິະຍຸ ແມ່ນການສໍາພາດບນັທກຶສຽງ, ການ

ຖ່າຍທອດສຽງ, ການຂຽນບດົ-ຂ່າວ ດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ 

ເວົາ້ອອກອາກາດສດົ ແຕ່ກມໍບີາງຂ່າວ, ບາງເຫດການທີ່

ດ່ວນ ຊຶ່ ງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ໄດຈ້ດັກະຈາຍ

ອອກອາກາດໄປກ່ອນທາງໜງັສພືມິ ແລະ ສໍານກັຂ່າວ 

ສານ. ອນັນີຖ້ວ່ືາເປັນປັດໄຈໃໝ່ທີ່ ວທິະຍຸກບັຄນືມາເຮດັ

ພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຕາມຫຼກັການສາກນົ. ພອ້ມ

ກນັນີ,້ ໃນລາຍການວທິະຍຸ ກຍໍງັມກີານຕອບຈດົໝາຍ 

ກ່ຽວກບັຄວາມສນົໃຈ-ຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງຜູຟັ້ງ ແລະ ຈດັເພງ

ຕາມຄໍາຂໍ ໂດຍປະພດຶປະຕບິດັແບບເປັນກນັເອງກບັຜູຟັ້ງ  ( Interactive Program ). ດວ້ຍເຫດນີ,້ ຈຶ່ ງໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ

ສາໍນກັງານວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດ ກໍ່ສາ້ງໃນປີ 1966  
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ຊມົຊອບຈາກຜູຟັ້ງເປັນຢ່າງດ ີຊຶ່ ງໃນແຕ່ລະປີມຜູີຂ້ຽນຈດົໝາຍມາຮ່ວມໃນລາຍການບ່ໍຕໍ່ າກ່ວາ 20.000–30.000 ສະບບັ ແລະ 

ໂທລະສບັນບັເປັນຫຼາຍຮອ້ຍສາຍໃນແຕ່ລະວນັ . 

ດາ້ນວຽກງານເຕກັນກິ : 
ພາຍຫຼງັທີ່ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮາົໄດຮ້ບັການປົດປ່ອຍຢ່າງສມົບູນໃນປີ 1975, ສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍ ສຽງຕ່າງໆ ຊຶ່ ງໃນ

ເມື່ ອກ່ອນຈາໍນວນໜຶ່ ງຂຶນ້ກບັກະຊວງໂຄສະນາຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຈາໍນວນໜຶ່ ງຂຶນ້ກບັກະຊວງປອ້ງ

ກນັປະເທດ, ຈາໍນວນໜຶ່ ງຂຶນ້ກບັກະຊວງມະຫາດໄທ ແລະ ອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງຂຶນ້ກບັໜ່່ວຍຖະແຫຼງຂ່າວພເິສດຂອງສະຫະລດັອາເມ 

ລກິາ ( USED ) ນັນ້, ໄດເ້ຕົາ້ໂຮມກນັເອາົມາຂຶນ້ກບັກະຊວງໂຄສະນາຖະແຫຼງຂ່າວ - ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປັນຜູຄຸ້ມ້

ຄອງແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວ. ນອກນັນ້, ບນັ ດາສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງຈາໍນວນໜຶ່ ງແມ່ນໄດຖ້ກືສັ່ ງໂຈະ ຫຼວ່ືາ ຢຸດຕກິານເຄື່ ອນໄຫວ. 

 ສະເພາະສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງພຣະຣາຊະອານາຈກັລາວນັນ້ ແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ ມໂີຄງປະກອບສາ້ງທາງດາ້ນ 
ເຕກັນກິທີ່ ມມີາດຖານສູງກ່ວາແຫ່ງອື່ ນ  ໆ ຈຶ່ ງໄດນ້າໍໃຊຢ່້າງຖາວອນ ເພື່ ອເປັນທີ່ ຕັງ້ຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽວແຫ່ງຊາດລາວ, ເປັນປາກ
ກະບອກສຽງຂອງພກັ - ລດັຖະບານ ແລະ ເປັນເວທສີະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງປະຊາຊນົ. ສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ລາວໄດກ້ະຈາຍອອກເປັນ 02 ລະບບົຄ ື: 

1. ຄືນ້ກາງ ( AM ) ຊຶ່ ງມກີາໍລງັແຮງກະຈາຍສຽງ 

10 ກໂິລວດັ, ອອກອາກາດເປັນ 02 ພາສາຄ ື : ພາສາ

ລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໄປພອ້ມໆກນັ. 

2. ຄືນ້ສັນ້ ( SW ) ຊຶ່ ງມກີາໍລງັແຮງກະຈາຍສຽງ

ສູງສຸດ 25 ກໂິລວດັ, ອອກອາກາດເປັນ 02 ພາສາເຊັ່ ນ

ດຽວກນັຄ ື : ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໄປ 

ພອ້ມໆກນັ. 

ການກະຈາຍສຽງໃນ 02 ຄືນ້, 02 ລະບບົພາສານີ ້

ແມ່ນໄດຮ້ບັໃຊປ້ະຊາຊນົຢູ່ຕາມເຂດແຂວງ ທົ່ ງພຽງເປັນ

ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ຕາມເຂດແຂວງພູດອຍ

ຈາໍນວນໜຶ່ ງຊຶ່ ງກວມເນືອ້ທີ່  75% ຂອງຈາໍນວນປະຊາ 

ກອນ. ສ່ວນລະບບົຄືນ້ສັນ້ 25 ກ ິໂລວດັນັນ້ ແມ່ນກະ 

ຈາຍສຽງໄປຮອດບາງປະເທດໃນທະວບີອາຊ ີ- ປາຊ ີຟິກ ແລະ ໃນທະວບີເອຣີບົອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 

 ໃນການຄຸມ້ຄອງພາຫານະເຕກັນກິທງັໝດົ ເຖງິແມ່ນວ່າການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກບນັດາປະເທດທນຶນຍິມົ ໄດຖ້ກືຕດັຂາດຢ່າງ

ສິນ້ເຊງີ ແຕ່ພວກເຮາົກໄໍດອ້ງີໃສ່ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານລາວເຮາົເອງເປັນຕົນ້ຕໍ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກໄໍດເ້ອາົໃຈໃສ່ຖະນຸບໍາລຸງ, 

ບວົລະບດັຮກັສາເຄື່ ອງຂອງ, ວດັຖຸພາຫະນະເຕກັ 

ນກິທີ່ ມ ີ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງອາໄຫ່ຼປ່ຽນຖ່າຍທີ່ ເຫຼອື

ຈາກລະບອບເກົ່ າ ປະສມົປະສານກບັເຄື່ ອງເສດເຫຼອື

ໃນປາງສງົຄາມ. ໃນໄລຍະປີທໍາອດິນີ,້ ເຄື່ ອງອາໄຫ່ຼ

ປ່ຽນຖ່າຍໃໝ່ສໍາລບັມາສບັປ່ຽນອນັເກົ່ ານັນ້ບ່ໍມີ

ເພາະວ່າມງີບົປະມານຈາໍກດັ, ມຫຼີາຍຊະນດິ, ຫຼາຍ

ປະເພດເຄື່ ອງອາໄຫ່ຼທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດນ້ັນ້ ກໍ

ໄດປ່້ຽນເອາົເຄື່ ອງອາໄຫ່ຼທຽບເທົ່ າ ຫຼ ື ດດັແກໃ້ສ່ 

ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັໜາ້ທີ່ ການເມອືງຂອງພກັ ແລະ ລດັ 

ຖະບານ.  ຍອ້ນແນວນັນ້, ຄຸນນະພາບການສຽງ

ຂອງລາຍການຕ່າງໆຈຶ່ ງບ່ໍຄ່ອຍດ,ີ ບ່ໍແຈ່ມແຈງ້ ແລະ 

ບ່ໍແຫຼມຄມົເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

 ແຕ່ເນື່ ອງຈາກທາງພກັ ແລະ ລດັຖະບານເຮາົໄດເ້ຫນັເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານຂະແໜງນີ ້ຈຶ່ ງຕກົລງົເຫນັດໃີຫຊ່້ວຍ

ສາ້ງວທິະຍຸຄືນ້ກາງທີ່ ມກີາໍລງັແຮງການກະຈາຍສຽງອອກອາກາດ 150 ກໂິລວດັ ໃນຊຸມປີ 1980 ແລະ ສາ້ງສໍາເລດັຢ່າງສມົ ບູນໃນ

ປີ 1985 ໄດທໍ້າການທດົລອງ ແລະ ນາໍໃຊຢ່້າງເປັນທາງການນບັແຕ່ນັນ້ຈນົມາເຖງິປະຈບຸນັ. 

 ສະນັນ້, ເວົາ້ລວມແລວ້, ໃນວວິດັທະນາການຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະນັນ້ ແມ່ນໄດ ້

ມກີານເພີ່ ມພະລງັກະ ຈາຍລາຍການອອກອາກາດດັ່ ງນີຄ້ ື: ແຕ່ປີ 1975 – 1990 ແມ່ນໄດໃ້ຊຄ້ວາມແຮງສົ່ ງແຕ່ 10 ກໂິລວດັ ຫາ 

150 ກໂິລວດັ ແລະ ມາເຖງິປີ 1995 ນີ ້ລດັຖະບານກໄໍດຕ້ດັສນິໃຈຊືເ້ຄື່ ອງສົ່ ງຄືນ້ສັນ້ 50 ກໂິລວດັ ແລະ ຕດິຕັງ້ສໍາເລດັ ເຮດັໃຫ ້

ກາໍລງັແຮງຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງໄປໄດທ້ົ່ ວທຸກແຫ່ງພາຍໃນປະເທດເຮາົ ແລະ ຕ່າງປະເທດອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງ.  

ໄລຍະແຕ່ປີ 1995 – 2010 ( 15ປີ )  
ໄລຍະນີແ້ມ່ນໄລຍະເລີ່ ມຕົນ້ຂອງບາດລຽ້ວປະຫວດັສາດຂອງຍຸກສະໄໝເຕກັນກິແຫ່ງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ( ICT )  

ພດັທະນາຂະຫຍາຍຕວົໃນຍຸກໂລກາພວິດັ ອນັໄດແ້ກ່ດງຶ ແລະ ທອ້ນໂຮມເອາົໝດົທຸກວທິະຍາສາດ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໄປສູ່ລວງເລກິ

ຂອງການພດັທະນາຮອບດາ້ນ. ໃນນັນ້, ນບັທງັຂະແໜງວຽກງານດາ້ນສື່ ມວນຊນົອກີດວ້ຍ. ໂດຍສວຍໃຊກ້າລະໂອກາດທີ່ ເອືອ້ອໍາ 

ນວຍ, ສມົທບົກບັຜນົກະທບົຂອງອດິທພິນົດັ່ ງກ່າວ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ ງໄດຕ້ດັສນິໃຈຫນັມານາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມທືັນ

ສະໄໝເຂົາ້ສູ່ການຜະລດິນບັຕັງ້ແຕ່ຂອດລງົສໍາພາດອດັສຽງ, ຕດັຕໍ່ , ອດັສຽງ ແລະ ກະຈາຍລາຍການອອກອາກາດ ຊຶ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫ ້

ເນືອ້ໃນ, ຮູບການ ແລະ  ສຽງທີ່ ກະຈາຍອອກອາກາດດງັຟັງແຈງ້, ເສາະໃສກວ່າແຕ່ກ່ອນຫຼາຍເທົ່ າ ທຽບໃສ່ໄລຍະນາໍໃຊສ້າຍເທບັ 

Bande Magnetique ແລະ ການຜະລດິກໍ ວ່ອງໄວທນັການກວ່າເວລາໃດໝດົ. ການພດັທະນາວທິະຍຸກະຈາຍສຽງໃນໄລຍະນີ ້

ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ສອງດາ້ນຄ:ື ດາ້ນໜຶ່ ງແມ່ນຄຸນນະພາບ ແລະ  ປະລມິານ, ອກີດາ້ນໜຶ່ ງແມ່ນບນັນາທກິານ ແລະ  ເຕກັນກິເຮດັໄປ 

ພອ້ມໆກນັ. ໃນນັນ້, ໂຄສກົເປັນຜູບ້ນັຊາລະບບົເຕກັນກິເອງເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຕ່າງຈາກເມື່ ອກ່ອນທີ່ ອາໄສນາຍຊ່າງຄວບຄຸມໃຫ ້

ດາ້ນດຽວ.  

ດາ້ນການຈດັຕັງ້ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ   
 

ໄປຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາ

ປັບປຸງທາງດາ້ນພືນ້ຖານວດັຖຸເຕກັນກິ, 

ກາໍລງັແຮງສົ່ ງ, ການສຽງ ແລະ ດາ້ນເນືອ້

ໃນແລວ້, ພວກເຮາົຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ປັບປຸງ

ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ກໍ່ ສາ້ງພກັ 

ແລະ ພະນກັງານ ໂດຍໄດຈ້ດັເຂົາ້ໃນລະ  

ບບົກໍ່ ສາ້ງ, ບໍາລຸງທງັໄລຍະສັນ້ແລະໄລຍະ

ຍາວ, ພາຍຫຼງັປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການປົດ

ປ່ອຍ: ປີ 1975–1983: ເປັນກມົວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ປະກອບດວ້ຍ 06 

ພະແນກ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 330 ຄນົ  

(ມາຈາກເຂດປົດປ່ອຍ 150 ຄນົ ແລະ ຢູ່

ວຽງຈນັ 170 ຄນົ ) ຄ:ື ພະແນກບນັນາທິ  

ການລວມ, ພະແນກເຕກັນກິ, ພະແນກ

ວນັນະຄະດ,ີ ພະແນກບໍລຫິານ, ພະແນກຈດັຕັງ້ ແລະ ພະແນກໂທລະໂຄ່ງ.  

ປີ 1983 – 1993: ເປັນອໍານວຍການທະຍຸ-ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ປະກອບດວ້ຍ 08 ກມົຄ:ື ກມົບນັນາທກິານພາຍໃນ, 

ກມົບນັນາທ ິການຕ່າງປະເທດ, ກມົເຕກັນກິ,ກມົໂທລະພາບ, ກມົຫອ້ງການ, ກມົຈດັຕັງ້-ພະນກັງານ, ກມົໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ກມົ

ພວົພນັຕ່າງປະເທດ. 

ຄະນະນໍາວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ປຶກສາວຽກງານພກັ - ພະນກັງານ 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

 ປີ1993-1998 ເປັນອໍານວຍການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ໂດຍແຍກໂທລະພາບອອກເປັນອງົການເອກະລາດເທົ່ າ

ທຽມກນັ ແລະ ປ່ຽນຈາກກມົລງົມາເປັນພະແນກ ແລະ ຍຸບພະແນກ ແລະ ຍງັເຫຼອື 04 ພະແນກຄ:ື ພະແນກບນັນາທກິານພາຍ

ໃນ, ພະແນກບນັນາທກິານຕ່າງປະເທດ, ພະແນກເຕກັນກິ ແລະ ພະແນກຫອ້ງການ. 

 ປີ 1998 – 2005 ປ່ຽນຈາກອໍານວຍການວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດມາເປັນສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ

ລາວປະກອບມ ີ11 ພະແນກຄ:ື ພະແນກຂ່າວ-ບດົ, ພະແນກບນັນາທກີານຕ່າງປະເທດ, ພະແນກລາຍການ, ພະແນກວນັນະຄະດ,ີ 

ພະແນກພາສາຊນົເຜົ່ າ, ພະແນກ  FM, ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ເຕກັນກິ, ພະແນກການສຽງ, ພະແນກເຄື່ ອງສົ່ ງ, ພະແນກລາຍການ

ວທິະຍຸອນິເຕເີນດັ ( Radio Internet ) ແລະ ພະແນກຫອັງການບໍລຫິານ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 162 ຄນົ, ໃນນີນ້ບັທງັຜູ ້

ກາໍລງັສກຶສາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ປີ 2005 – 2010 ອງີໃສ່ທດິທາງໃໝ່ແຫ່ງການປັບປຸງການຈດັຕັງ້ໃຫກ້ະທດັຮດັເບາົບາງ ແຕ່ມປີະສດິທຜິນົມາຮອດໄລ  

ຍະນີໄ້ດມ້ກີານຈດັວາງຄນືໃໝ່ ໂດຍໄດປ້ຽ່ນຈາກສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ມາເປັນອໍານວຍການວທິະຍຸກະຈາຍ  

ສຽງແຫ່ງຊາດປະກອບມ ີ10 ພະແນກຄ:ື ພະແນກບດົຂ່າວ,  ພະແນກບນັນາທກິານຕ່າງປະເທດ, ພະແນກລາຍການ, ພະແນກ

ວນັນະຄະດ,ີ ພະແນກພາສາຊນົເຜົ່ າ, ພະແນກຄົາ້ຄວາ້ເຕກັນກິ, ພະແນກການສຽງ ແລະ ໄອທ,ີ ພະແນກເຄື່ ອງສົ່ ງ, ພະແນກຫອ້ງ  

ການ-ບໍລຫິານ ແລະ ພະແນກຈດັຕັງ້-ພະນກັງານ ມພີະນກັງານທງັໝດົ 147 ຄນົ ຍງິ 44 ຄນົ, ໃນນີນ້ບັທງັຜູກ້າໍລງັສກຶສາທງັພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ດາ້ນບນັນາທກິານ 

ໄປຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາລະບບົເຕກັນກິການ

ສຽງ ແລະ ເຄື່ ອງສົ່ ງວຽ ກງານບນັນາທກິານ ແມ່ນໜາ້ທີ່

ການເມອືງຕົນ້ຕໍຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 

ເຊິ່ ງໜາ້ທີ່ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່

ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ມະຕຄິັງ້ທ ີ5-6-7 ຂອງພກັ ໃນນີແ້ມ່ນສຸມໃສໂຄສະນາ 

8 ແຜນງານບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານທີ່ ເລັ່ ງໃສ່ຊຸກຍູ ້

ການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ 

ຊນົ ແລະ ຫນັເອາົປະເທດຊາດໄປສູ່ອຸດ ສາຫະກາໍ ແລະ 

ທນັສະໄໝເທື່ ອລະກາ້ວ ບນົພືນ້ຖານແນວທາງປຽ່ນ

ແປງໃໝ່ທາງດາ້ນຈນິຕະນາການຂອງພກັ. ເວົາ້ລວມ

ແລວ້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມບີດົບາດ

ສໍາຄນັຕໍ່ ການພດັທະນາຄຸນນະພາບຊວີດິ ສະໜອງຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານ, ສາລະໜາ້ຮູ ້ແລະຄວາມບນັເທງີຕ່າງໆ, 

ກວມລວມເນືອ້ທີ່ ອນັກວາ້ງໃຫ່ຍ ສົ່ ງໄປເຖງິຄອບຄົ ວ

ຂອງປະຊາຊນົບັນັດາເຜົ່ າ ແລະ ຍງັເປັນສື່ ທີ່ ນາໍໜາ້ສື່  

ອື່ ນ ໃໆນປະເທດລາວ. ພເິສດສື່ ວທິະຍຸ ຍງັແມ່ນເພື່ ອນ

ຄູ່ໃຈໃນການພດັທະນາຊຸມຊນົ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນກຸ່ມ

ຊາວກະສກິອນ, ຊາວຜູອ້ອກແຮງງານທໍາການຜະລດິ, 

ແມ່ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ກຸ່ມອື່ ນໆ, ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້

ຮູຈ້ກັ ແລະ ມບີດົຮຽນໃນການທໍາມາຫາກນິທີ່ ດ,ີ ຍກົ

ສູງສະມດັຕະພາບການຜະລດິໃຫເ້ປັນສນິຄາ້, ຮູຈ້ກັ

ຮກັສາສຸຂະພາບ, ເຂົາ້ໃຈເຖງິຄຸນປະໂຫຍດຂອງການ



             22           
 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ສກຶສາ ຕະຫຼອດຮອດເລື່ ອງລາວຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສະນັນ້ , ສື່ ວທິະຍຸຈຶ່ ງເປັນສື່ ທີ່ ມລີກັສະນະນ າໜາ້ 

ແລະ ຂາດບ່ໍໄດ ້ແລະ ສິ່ ງໜຶ່ ງທີ່ ແນ່ນອນກຄໍ ືເມື່ ອແຫ່ຼງຂ່າວຈາກວທິະຍຸຫາກໝດົໄປ ປະຊາຊນົກໍ່ ບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງ

ຂ່າວອື່ ນ ໄໆດ ້ຍອ້ນພູມລໍາເນາົຢູ່ຫ່ າງໄປສອກຫຼກີ ແລະ ເປັນພູຜາ ປ່າດອຍເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ, ບາງບ່ອນໜງັສພືມິກໍ່ ບ່ໍໄປເຖງິໄດ ້ແລະ 

ປະຊາຊນົຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍກໍ່ ຍງັກກືໜງັສ ືຫຼ ືຖາ້ຈະເວົາ້ເຖງິສື່ ໂທລະພາບ  ກຍໍງັມອີນັຈາໍກດັຢູ່ຍອ້ນພືນ້ທີ່ ບ່ໍມໄີຟຟ້າ້ ແລະ ລາຄາໃຊ ້

ຈ່າຍຊືເ້ຄື່ ອງຮບັສື່ ປະເພດນີກ້ໍ່ ຍງັແພງ ແລະ ສູງກວ່າສື່ ວທິະຍຸຕັງ້ຫຼາຍເທົ່ າ. ຍອ້ນແນວນັນ້, ການພດັທະນາສື່ ວທິະຍຸກະຈ າຍສຽງຈຶ່ ງ

ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນທີ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັໃຫມ້ບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້. 

 ມາຮອດ ປີ 2005 ພວກເຮາົໄດກ້ະຈາຍສຽງທງັສາມສະຖານ ີລວມມເີຖງິ 72 ລາຍການ, ຄດິໄລ່ເປັນເວລາກະຈາຍສຽງ 

46 ຊົ່ ວໂມງ 30 ນາທຕີໍ່ ວນັ. ບນັຫາທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການປັບປຸງຮຸບແບບ ແລະ ເນື່ ອໃນຂອງລາຍການວທິະຍຸໃຫເ້ຂົາ້ສູ່

ມາດຕະຖານທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມທດິທາງໂຄສະນາສໍາລບັແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງ 

ການທາງດາ້ນຂ່າວຄາວ, ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ເນືອ້ຫາສາລະ ແລະ  ການບນັເທງີແກ່ຜູຟັ້ງໃນລະດບັອນັແນ່ນອນຕາມແນວທາງນະໂຍ 

ບາຍຂອງພກັ - ລດັ. ອນັນີແ້ມ່ນການພດັທະນາທີ່ ມລີກັສະນະຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ  ເປັນລະບບົເຕບີໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຄບົຊຸດຂອງ

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໃນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ. ນອກຈາກເຮດັໜາ້ທີ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພກັ, ແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ ແລະ  ຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍຂອງລດັແລວ້, ພວກເຮາົຍງັໄດໂ້ຄສະນາສນິຄາ້, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງ 

ເສມີການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັແກ່ເຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ປັນຢ່າງດີ ເຮດັໃຫຊ້ວິດິການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊນົດຂີືນ້ຕາມລໍາດບັ. ມາຮອດປະຈບຸນັນີ ້  ( 2015 ) ພວກເຮາົກະຈາຍສຽງ ທງັໝດົ 03 ສະຖານ ີມ ີ90 ກວ່າລາຍ 

ການ 77 ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ວນັ ໂດຍການກະຈາຍສຽງເປັນພາສາລາວ, ພາສາມົງ້, ພາສາກມຶຫມຸ, ພາສາຝ ຣັ່ ງ, ພາສາອງັກດິ, ພາສາ

ຫວຽດນາມ, ພາສາຂະແມ ແລະ ພາສາໄທ. ວທິກີານຜະລດິສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາໍໃຊລ້ະບບົຄອມພວິເຕທີງັໝດົ ອນັໄດເ້ຮດັໃຫເ້ນືອ້

ໃນ ແລະ ສຽງດກ່ີວາການໃຊລ້ະບບົສາຍສຽງເປັນບງັ ແລະ ກາແຊດັ. 

ດາ້ນເຕກັນກິ ການສຽງ ແລະ ເຄື່ ອງສົ່ ງ 

ອງີໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຜູຟັ້ງທີ່ ນບັມືມ້ຫຼີາຍ

ລະດບັ ແລະ ເພື່ ອຕອບສະໜອງດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃນການພດັ 

ທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົໃຫໄ້ດດ້ກີວ່າເກົ່ າ ໃນວນັທ ີ22 ພດຶ 

ສະພາ 1997 ພວກເຮາົໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງຕັງ້ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ

ລະບບົ FM ຄວາມແຮງ 20 ກໂິລວດັ ໃນຄວາມຖີ່  103,7 

MHZ ເປັນແຫ່ງທໍາອດິທີ່ ເປັນປະຫວດັສາດຂອງຊາດລາວເຮາົ 

ໂດຍແມ່ນທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ປັບປຸງລະບບົເຄື່ ອງ 

ສົ່ ງພາກພາສາຕ່າງປະເທດ ຄືນ້ສັນ້ 10 ກໂິລວດັ ແລະ  ມາຮອດ

ວນັທ ີ01 ມງັ  ກອນ 2001 ກໍ່ໄດຕ້ດິຕັງ້ລະບບົ FM ເພີ່ ມຕື່ ມອກີ

ແຫ່ງໜຶ່ ງໃນຄວາມແຮງ 2 ກໂິລວດັ ແລະ ໃນຄວາມຖີ່  97, 3 

MHz. ໃນປີດຽວກນັ  ພວກເຮາົກໍ່ ໄດສ້ົ່ ງສນັຍານຜ່ານດາວທຽມ

ທງັສອງລະບບົຄ:ື AM ແລະ FM ອນັໄດເ້ຮດັໃຫສ້ນັຍານວທິະຍຸ ສາມາດກວມໄດເ້ນື່ ອທີ່  ແລະ ກວມຈາໍນວນພນົລະເມອືງໄດເ້ຖງິ 

80-90%. ຕໍ່ ມາໃນວນັທ ີ23 ມນີາ 2003 ໄດຂ້ຶນ້ເວບັໄຊຕ ໌ວທິະຍຸ website : www.lnr.org.la  ແລະໃນວນັທີ  18 ກລໍະ 

ກດົ 2008 ໄດສໍ້າເລດັການຕດິຕັງ້ລະບບົວທິະຍຸອອນໄລນເ໌ອບັເອມັ FM ONLINE. ນອກຈາກນີພ້ວກເຮາົຍງັໄດມ້ກີານພດັທະ 

ນາທາງດາ້ນລະບບົເຕກັນກິການສຽງໃຫມ້ຄຸີນນະພາບໃໝ່ເທື່ ອລະກາ້ວໂດຍຫນັຈາກລະບບົອານາລກົໄປສູ່ລະບບົດຈີຕີອນ          

( Analogue – Digital ) ຊຶ່ ງເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບສຽງຂອງວທິະຍຸໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບບົ FM ເສາະໄສຊດັເຈນ ແລະ ນີມ້

ນວນຊວນຟັງກວ່າແຕ່ກ່ອນຢ່າງຂາດຂັນ້. 
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ດາ້ນການພວົພນັກບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາກນົ 

 ດາ້ນການພວົພນັກບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽທອ້ງຖິ່ ນ 

ທົ່ ວປະເທດເຮົາົມສີະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງທງັໝດົ 

35 ແຫ່ງ ແບ່ງອອກເປັນລະບບົ AM 10 ແຫ່ງ ແລະ ລະບບົ 

FM 25 ແຫ່ງ. ກາໍລງັແຮງສົ່ ງຕໍ່ າສຸດ 100 ວດັ ແລະ ສູງສຸດ 

200 ກໂິລວດັ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖງິວ່າກນົໄກການພວົພນັປະ 

ສານງານລະຫວ່າງວທິະຍຸສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນມຄີວາມແຕກ

ຕ່າງໃນລະບບົສາຍການປົກຄອງກຕໍາມ ແຕ່ພວກເຮາົກໄໍດມ້ ີ

ການພວົພນັກບັວທິະຍຸທອ້ງຖິ່ ນໃນຮູບແບບລກັສະນາວຊິາການ

ເພື່ ອນຮ່ວມອາຊບີດຽວກນັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍຍກົ

ລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທາງດາ້ນ

ບນັນາທກິານເປັນທີ່ ປຶກສາວຊິາຊບີ ແລະ ເຕກັນກິເປັນຕົນ້. 

ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົຍງັມກີານຮ່ວມມກືບັວທິະຍຸສາກນົອກີ

ຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ VOV, ອງົ 

ການສະວເີດນັເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົ ( ຊດີາ/SIDA), ວທິະ 

ຍຸເຢຍລະມນັ ( ດອຍຈເ໌ວນັເລ/ີDW ) ແລະ ວທິະຍຸອດົສະຕຣາ

ລ ີ(ເອບຊີ/ີABC), ວທິະຍຸສາກນົແຫ່ງປະເທດຈນີ CRI. ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນອງົການຊດີາ ແມ່ນໄດຊ່້ວຍເຫຼອືພວກເຮາົໃນການ

ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະກອບຕດິຕັງ້ລະບບົ

ຫອ້ງສົ່ ງດຈີຕີອນ ( Digital Studio ) ໃນການຜະລດິລາຍ 

ການ. ນອກຈາກນັນ້ແລວ້, ຍງັໄດຊ່້ວຍສອ້ມແປງທາງດາ້ນເຕກັ 

ນກິ ແລະ ມອບອາໄຫ່ຼຈາໍນວນໜຶ່ ງເທົ່ າທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃຫແ້ກ່

ສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງທອ້ງຖິ່ ນເຂດແຂວງທົ່ ວປະເທດ

ເຮາົ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ບນັດາວທິະຍຸທອ້ງຖິ່ ນເຂດແຂວງ ແລະ ເມອືງກຍໍງັໄດໃ້ຫກ້ານຮ່ວມມລືາຍງານຂ່າວມາຍງັສະຖານວີທິະ 

ຍຸສູນກາງຂອງພວກເຮາົເປັນຢ່າງດ,ີ ເຮດັໃຫຂ່້າວຄາວມລີກັສະນະກວມລວມທົ່ ວປະເທດ. ເວົາ້ລວມແລວ້, ບ່ອນໃດທີ່ ມສີນັຍານ

ໂທລະສບັໄປເຖງິ ກແໍມ່ນມລີາຍງານຂ່າວມາເຖງິວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮາົ, ເນຶອ້ໃນຮູບແບບ

ຂອງລາຍການກໍ່ ອຸດມົສມົບູນ ທງັວ່ອງໄວທນັການກວ່າ

ເກົ່ າ ເຮດັໃຫກ້ານປັບປຸງພດັທະນາເນືອ້ໃນຂອງວທິະຍຸ

ສາມາດສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງຜູຟັ້ງໄດຫຼ້າຍ

ຂືນ້ຕາມລໍາດບັ. 

ດາ້ນການພວົພນັກບັວທິະຍຸສາກນົ 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ມກີານພວົພນັ

ກບັຫຼາຍໆອງົການຈດັຕັງ້ສື່ ກະຈາຍສຽງ ແລະ ວທິະຍຸ

ສາກນົທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັໃນການແລກປ່ຽນຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານ, ແລກປ່ຽນລາຍການ, ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຍກົ

ຊ່ວຍເຝິກອບົຮມົນກັຈດັລາຍການວທິະຍຸພາກເໜອື ທີ່ ແຂວງຫວຼງພະບາງ  

ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ວທິະຍຸຫວຽດນາມ VOV ມອບອຸປະກອນເຕກັນກິໃຫ ້ວສລ 
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ສູງຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ  ແລະ ຊ່ວຍສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນຈາໍນວນໜຶ່ ງ ບນົພືນ້ຖານຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມຜີນົປະ 

ໂຫຍດ . ມາຮອດປະຈບຸນັນີ,້ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດເ້ຂົາ້ເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສື່ ກະຈາຍສຽງລະດບັ

ຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົເຊັ່ ນ: AIBD, ABU, ASEAN in Action ແລະ ໄດມ້ກີານພວົພນັເຊນັສນັຍາຮ່ວມມກືບັວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ (VOV)  ແລະ ວທິະຍຸສາກນົແຫ່ງສ.ປຈນີ (CRI)  ເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການທາງດາ້ນ

ເຕກັນກິ ແລະ ບນັນາທກິານໃນການພດັທະນາວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງໃຜລາວ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ອດັຕາຄວາມສາມາດຕວົຈງິທີ່

ມ.ີ ພເິສດແມ່ນໄດຮ່້ວມມກືບັວທິະຍຸສາກນົແຫ່ງສ.ປຈນີ (CRI), ວທິະຍຸສາກນົແຫ່ງປະເທດຝຣງັ ( RFI )   ແລະ ວທິະຍຸອດົ

ສະຕຣາລ ີ  (ABC)  ເພື່ ອຕດິຕັງ້ສະຖານເີຄອືຂ່າຍສົ່ ງຕໍ່ ສນັຍານສຽງ (Relay Station) ມາຍງັປະເທດລາວເຮາົ, ອນັໄດເ້ຮດັໃຫ ້

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວເຮາົມບີດົບາດຊື່ ສຽງສູງຂຶນ້ຕື່ ມ, ສາມາດເຊື່ ອມຕວົເຂົາ້ກບັຂງົເຂດ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງວງົ

ການສື່ ມວນຊນົໂລກ.  

ຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີແຫ່ງການ

ກາໍເນດີເກດີຂືນ້, ທດົສອບແຫ່ງແປວ 

ໄຟແຫ່ງການປະຕວິດັ ແລະ ພດັທະ 

ນາຕນົເອງຕາມແຕ່ລະໄລຍະຂອງຍຸກ

ສະໄໝ ແລະ ຄວບເອາົສອງສະຕະ 

ວດັຄ ື ( ສະຕະວດັທ ີ 20-21 ): ເຖງິ 

ວ່າຈະຕກົຢູ່ໃນສະພາບສງົຄາມທໍາ 

ລາຍຢ່າງໜກັໜ່ວງ ແລະ ການຕໍ່ ສູອ້ນັ

ດຸເດອືດຂຽ້ວຂາດມທີງັການເສຍສະ 

ລະຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິຢ່າງບ່ໍສາມາດ

ປະເມນີລາຄານັນ້ໄດກ້ຕໍາມ ແຕ່ວທິະ 

ຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວກໄໍດ ້

ຕດັສນິໃຈສູຊ້ນົອດົທນົຜ່ານຜ່າເຮດັ

ຫຼອນໜາ້ທີ່ ທີ່ ຊາດ ແລະ ການປະຕວິດັ

ມອບໝາຍໃຫ,້ ສາ້ງໄດຜ້ນົງານຢ່າງ

ໃຫ່ຍຫຼວງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງສໍາ 

ຄນັເຂົາ້ໃນໄຊຊະນະລວມຂອງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະດວ້ຍການປຸກລະດມົຂະບວນການລວມ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍ 

ບາຍ ແລະ ມະຕຄໍິາສັ່ ງຂອງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ແລະ ສ່ອງແສງຂະບວນການ ແລະ ຜນົງານຕວົຈງິ

ຂອງປະຊາຊນົຢ່າງໄດຮ້ບັຜນົດ.ີ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ບ່ໍພຽງແຕ່ສາມາດເຮດັໜາ້ທີ່ ການເມອືງທີ່ ໄດຮ້ບັການມອບ   

ໝາຍໄດດ້ເີທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຍງັໄດປັ້ບປຸງພດັທະນາຕນົເອງໃຫເ້ຕບີໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕວົຂຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ, ອນັສໍາຄນັແມ່ນໄດຍ້ກົສູງລະ 

ດບັຄວາມສາມາດ, ບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການຂອງພະນກັງານທາງດາ້ນວຽກງານບນັນາທກິານ ແລະ ເຕກັນກິ, ຍກົສູງຄຸນນະ 

ພາບທາງດາ້ນເນື່ ອໃນໄປຕາມທດິໂຄສະນາຂອງຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສູນກາງພກັ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນາທໍາໃນ

ແຕ່ລະໄລຍະໃຫທ້ນັເຫດການ ແລະ ເຊື່ ອມຊມຶເຂົາ້ໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ, ຊຸມຊນົຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເປັນປະຈາໍ, ໄດບຸ້ກໜາ້ບນືຕວົ 

ເຊື່ ອມຕວົເຂົາ້ກບັຍຸກສະໄໝແຫ່ງຍຸກໂລກາພວິດັທີ່ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານ  ແລະ ສື່ ສານມວນຊນົ ( ICT )  ໄດດ້ພໍີສມົ 

ຄວນ ເຮດັໃຫສ້າມາດພດັທະນາລະບບົການສຽງຂອງຕນົ ໃຫຫ້ນັປ່ຽນຈາກລະບບົອານາລກົໄປສູ່ລະບບົດຈີຕີອນ   ( Analogue 

– Digital ) ໃນລະບບົເຕກັນກິການສຽງເທື່ ອລະກາ້ວ, ອນັໄດເ້ຮດັໃຫວ້ທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ສາມາດຕອບສະໜອງ

ໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃໝ່ຂອງຍຸກສະໄໝ.  

  ຜ່ານການຝຶກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມຕນົເອງໃນໜາ້ທີ່ ວຽກງານການເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະທີ່ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍ, ສະມາຊກິ

ພກັ, ພະນກັງານ ແລະ ພາລະກອນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍນາໍພາຂອງຄະນະພກັຮາກຖານວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ກໄໍດ ້

ຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ວສລ  

ພບົປະກບັຫວົໜາ້ວທິະຍຸສາກນົແຫ່ງປະເທດຈນີ ( CRI ) ທີ່ ປັກກິ່ ງ 

 



             25           
 

ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

ພດັທະນາປັງປຸງຕນົເອງເຮດັໃຫພ້ກັຮາກຖານ ສາມາດ

ສາ້ງໄດໜ່້ວຍພກັແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນຫຼາຍໜ່ວຍ

ຕດິຕໍ່ ກນັຫຼາຍປີ ແລະ ທງັເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິ ແລະ ມະ 

ຫາຊນົມຄຸີນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ, ມຫຼີກັໝັນ້ທາດ

ແທຂ້ອງຊນົຊັນ້ກາໍມະກອນອນັແນ່ນອນແລະ ມຄີວາມ

ສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະສູງຂຶນ້ເປັນລໍາດບັ, 

ສາມາດຕອບຮບັໄດກ້ບັໜາ້ທີ່ ການເມອືງໃນໄລຍະໃໝ່

ຂອງພກັໃນລະດບັອນັແນ່ນອນ. ທງັນີ,້ ກຍໍອ້ນມກີານ

ຊີນ້າໍນາໍພາຢ່າງໃກຊ້ດິຂອງສູນກາງພກັ ແລະ ຄະນະພກັ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວດັຖະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ຢ່າງເປັນປະຈາໍ, ຍອ້ນການນາໍພາຂອງຄະນະພກັຮາກ

ຖານວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການບຸກບນືຂອງຄະນະນາໍ ແລະ ສະມາຊກິພກັ, 

ພະນກັງານ ແລະ ພາລະກອນຂອງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໝດົທຸກຄນົ, ຍອ້ນການຮ່ວມໄມຮ່້ວມມຂືອງຂະແໜງການ

ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງເປັນປະຈາໍ. ພເິສດແມ່ນ

ການປະກອບສ່ວນລາຍງານຂ່າວເຫດການທີ່ ສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຂອງພວກເຮາົ ໃນແຕ່ລະວນັເຮດັໃຫ ້

ຄນົໃນສງັຄມົສາມາດຮູ ້ ແລະ ວາດມະໂນພາບໄດເ້ຖງິການເຄື່ ອນໄຫວເໜງັຕງີຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົໃນທົ່ ວປະ 

ເທດໃນແຕ່ລະວນັເປັນຢ່າງດ.ີ ອກີປະການໜຶ່ ງກແໍມ່ນ ຍອ້ນມກີານຮວ່ມໄມຮ້ວ່ມມທືດີຈີາກວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງບນັດາປະ 

ເທດເພື່ ອນມດິອາ້ຍນອ້ງຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊນັ: ຫວຽດນາມ, ສ.ປ.ຈນີ, ອະດດີສະຫະພາບໂຊຫວຽດ, ບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົ 

ອື່ ນໆ ໃນເມື່ ອກ່ອນ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສື່ ກະ 

ຈາຍສຽງລະດບັສາກນົ ແລະ ຂງົເຂດເຊັ່ ນ:  ABU, 

AIBD, ITU … ພເິສດແມ່ນຍອ້ນມກີດົໝາຍສື່ ມວນ

ຊນົເປັນພືນ້ຖານບ່ອນອງີອນັສໍາຄນັ ເປີດໂອກາດໃຫ ້

ນກັຮບົວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮາົ ສາມາດປະຕ ິ

ບດັສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ 

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕ່າງໆໄດເ້ປັນຢ່າງດ ີ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ

ກວ່າເກົ່ າ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ດ ີ ແຕ່ຖາ້ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກ 

ຮອ້ງຕອ້ງຂອງສະພາບການໃໝ່ທີ່ ມຄູ່ີແຂ່ງທງັພາຍໃນ 

ແລະຕ່າງປະເທດເພີ່ ມຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ ຊູ່ມ ືນ້ ີເ້ຫນັແລວ້ວ່າ : 

ພວກເຮາົຍງັມຂໍີຂ້າດຕກົບກົຜ່ອງຫຼາຍປະການທີ່ ຈະ

ຕອ້ງໄດສ້ບືຕ່ໍແກໄ້ຂເປັນຕົນ້ພະນກັງານສບືທອດທີ່ ມີ

ຄວາມສໍານານງານມຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນພາສາ ແລະ IT 

ຢ່າງເປັນລະບບົຄບົຊຸດບ່ໍພຽງພໍກບັໜາ້ວຽກ, ຍງັມພີະ 

ນກັງານຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍທີ່ ປະສບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນວຊິາການເຕກັນກິ ແລະ ທາງດາ້ນບນັນາທກິານ, ໃນເມື່ ອທຸກວຽກງານ

ເລີ່ ມກາ້ວເຂົາ້ສູ່ລະບບົເຕກັນກິວທິະຍາສາດ ແລະ ຮູບແບບທີ່ ທນັສະໄໝກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງ

ສາກນົນັນ້ ແຕ່ບນັຫາທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນນັນ້ຊໍາ້ພດັຍງັແມ່ນລະດບັຄວາມສາມາດຮອງຮບັກບັລະບບົ IT ສະໄໝໃໝ່ຂອງພະງານເຮາົຍງັຕໍ່ າ

ເກນີໄປ ເມື່ ອປະສບົບນັຫາກໍ່ ບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດທ້ງັໝດົ, ຢູ່ໃນໄລຍະຫນັປ່ຽນຈາກລະບບົອານາລກົໄປສູ່ລະບບົດຈີຕີອນນີ,້ ເຄື່ ອງ

ອາໄຫ່ຼປ່ຽນຖ່າຍມລີາຄາແພງ, ງບົປະມານບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການການບູລະນະສອ້ມແປງເຄື່ ອງ 

ສົ່ ງໃຫມ້ລີກັສະນະຍນືຍງົ, ສຽງຍງັບ່ໍທນັແຈງ້ເສາະໄສດແີທ ້ ແລະ ກາໍລງັແຮງສົ່ ງກຍໍງັບ່ໍສາມາດກວມໄດເ້ນື່ ອທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ແລະ 

ລາຍການອອກອາກາດຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ບ່ໍທນັດງຶດູດຄວາມສນົໃຈ

ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລກິາ  

ພບົປະກບັຜູອໍ້ານວຍການໃຫຍ່ ວສລ 
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ຂອງຜູຟັ້ງໄດຫຼ້າຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ສງັລວມແລວ້ ບນັຫາຄວາມຫຍຸງ້ຍາກນີ ້ແມ່ນນອນຢູ່ໃນໄລຍະຂາ້ມຜ່ານຈາກລະບບົເຕກັນກິອານາ

ລກົໄປສູ່ດຊີຕີອນອນັເກົ່ າ ໂລກເຂາົເຊາົຜະລດິແລວ້ ແຕ່ອນັໃໝ່ພດັຍງັບ່ໍທນັລງົທນຶ ແລະ ນາໍໃຊເ້ທື່ ອ.  

ໄລຍະແຕ່ປີ 2010 – 2015 
 ໄລຍະແຕ່ປີ 2010 – 2015 ແມ່ນໄລຍະປະຕບິດັ

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ 9 ຂອງພກັ ແລະ ສຸມໃສ່ປະຕ ິ

ບດັຕາມແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີ

VII ແຫ່ງລດັ ບນົຈດິໃຈ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງການສາ້ງບາດ 

ກາ້ວບຸກທະລຸທງັ 4 ດາ້ນຄ ື : ຕອ້ງບຸກທະລຸໃຫໄ້ດທ້າງດາ້ນ

ຈນິຕະນາການ, ຕອ້ງບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງທາງດາ້ນການ

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອ້ງບຸກທະລຸໃນການແກ ້

ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ທີ່ ຍງັກດົ

ໜ່ວງການທໍາມາຫາກນິ, ຜະລດິເປັນສນິຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ ກໍ

ຄທຸືລະກດິ ແລະ ການບໍລກິານຂອງຜູປ້ະກອບການ - ນກັ

ລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫຕ້ກົໄປຢ່າງຂາດຕວົ. 

ສຸມໃສ່ໂຄສະນາໃຫແ້ກ່ວຽກງານສາມສາ້ງຄ ືສາ້ງແຂວງໃຫ ້

ເປັນຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍ

ເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ປັນຫວົໜ່ວຍພດັທະນາເປັນບນັຫາສໍາຄນັ.  ຂະນະດຽວກນັນີ ້ກຢູ່ໍໃນຢູ່ໃນໄລຍະສບືຕ່ໍການ

ວວິດັພດັທະນາລະບບົເທກັນກິໄອທທີີ່ ກາ້ວໜາ້ທນັສະໄໝໃນທົ່ ວໂລກ , ອນັເດັ່ ນກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຍຸກຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ໄຮພ້ມົແດນ, 

ຈບັເອາົກາລະໂອກາດອນັດງີາມ, ນາໍໃຊເ້ປັນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜນົສໍາເລດັທາງດາ້ນເທກັນກິວທິະຍາສາດການສື່ ສານ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນສື່ ສງັຄມົນີ ້ Social Media, ສື່ ວທິະຍຸກໍ

ໄດຮ້ບັການການພດັທະນາຄກືບັສື່  Electronic ອື່ ນໆ

ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້. ສະນັນ້, ໃນໄລຍະນີ ້ພວກເຮາົໄດປັ້ບປຸງ

ລະບບົສື່ ມວນຊນົໃຫທ້ນັສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ

ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຕອບສະໜອງ

ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫແ້ກ່ສງັຄມົໄດຢ່້າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ     

ກວ້າງຂວາງກ່ວາເກົ່ າ, ອນັເດັ່ ນຊດັແມ່ນໄດປັ້ບປຸງ 

ແລະ ພດັທະນາວທິະຍຸກະຈາຍສຽວແຫ່ງຊາດ ທງັຢູ່

ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. ປະຈບຸນັມສີະຖານວີທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງທົ່ ວປະເທດ 63 ແຫ່ງ, ເພີ່ ມຂຶນ້ 20 

ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ໃນນັນ້ຢູ່ສູນກາງ 11 ແຫ່ງ, 

ແຂວງ 19 ແຫ່ງ ແລະ ເມອືງ 33 ແຫ່ງ, ກະຈາຍສຽງ

ທາງພາກພືນ້ດນິກວມໄດ ້ 90% ຂອງພືນ້ທີ່ ທົ່ ວປະ 

ເທດ. ອນັນີແ້ມ່ນການພດັທະນາສື່ ເອເລກັໂຕຣນກິ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນດາ້ນວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແບບກາ້ວກະໂດດຢ່າງບ່ໍເຄຍີມມີາໃນປະຫວດັສາດຂອງປະເທດເຮາົ. 

ເວົາ້ສະເພາະວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວແລວ້ ມາຮອດໄລຍະນີ,້ ພວກເຮາົໄດສ້າ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເປັນປະຫວດັ 

ສາດຂອງວທິະຍຸຄ ື: ໄດສ້າ້ງຕັງ້ວທິະຍຸ FM 95 MHZ ໃນປີ 2010, ເລກີຮື ້ແລະ ເຮດັຫຼງັຄາໃໝ່ຕກຶເຕກັນກິຫຼງັເກົ່ າແກ່ທີ່ ຮົ່ ວມາ

ຫຼາຍສບິປີໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ຂຶນ້ລາຍການວທິະຍຸອອນລາຍ FM 103,7MHZ , ພເິສດແມ່ນໄດສ້າ້ງຕກຶສໍານກັງານໃໝ່ 4 ຊັນ້ສໍາ

ຄະນະພກັຮາກຖານ ວສລ ຊຸດປະຈບຸນັ 

 

ມອບໃບຢັງ້ຢືນໜ່ວຍພກັແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ  
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ເລດັ ແລະ ເປີດນາໍໃຊໃ້ນປີ 2012 ຊຶ່ ງເປັນຜນົງານໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງໜາ້ເພິ່ ງພໍໃຈ ເຮດັໃຫພ້ະນກັງານບນັນາທກິານ, ເຕກັນກິ ແລະ 

ເສນາທກິານມບ່ີອນເຮດັວຽກຢ່າງສະດວກສະບາຍກ່ວາເກົ່ າ. 

 

ດາ້ນການຈດັຕັງ້ - ພະນກັງານ 
ໄປພອ້ມໆກນັກບັການ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງດາ້ນຮູບແບບ 

ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງລາຍການ, ປ່ຽນ

ຖ່າຍອາໄຫ່ຼລະບບົເຕກັນກິການສຽງ 

ແລະ ເຄື່ ອງສົ່ ງໃນໄລຍະຂາ້ມຜ່ານ

ຈາກອານາລກົ ໄປສູ່ດຈີຕີອນແລວ້ 

ພວກເຮາົຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການ 

ປັບປຸງລະບບົກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ 

ຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງພະນກັງານ

ດວ້ຍການສກຶສາອບົຮມົ, ບໍາລຸງ, ສາ້ງ

ຖນັແຖວນກັຂ່າວ, ໂຄສກົ, ຜູຈ້ດັ

ລາຍການ ແລະ ນາຍຊ່າງເຕກັນກິໄອ

ທ ີແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຕດິພນັກບັການອບົຮມົແນວຄດິການເມອືງ ພອ້ມທງັປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕາມຄວາມສາມາດຕວົ

ຈງິ ເຮດັໃຫພ້ະນກັງານມຄີວາມອຸ່ນອຽນ, ທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງຕໍ່ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງຕນົ ຮບັປະກນັໜາ້ທີ່

ການເມອືງທີ່ ພກັລດັ ແລະ ປະຊາຊນົມອບໝາຍໃຫ.້ ທຽບໃສ່ສກົ 2006 – 2010 ພວກເຮາົໄດມ້ລີະບບົການຈດັຕັງ້ເພີ່ ມຂືນ້ 01 

ພະແນກ ຄພືະແນກອນິເຕເີນດັ  ແລະ ວາລະສານ. 

ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮາົຍງັເອາົໃຈໃສ່ຊບັຊອ້ນກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ບໍາລຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ ທງັໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ 

ຍາວນານ. ອນັເດັ່ ນກ່ວາໝູ່ ແມ່ນພະນກັງານສ່ວນໜຶ່ ງໄດຕ້ດັສນິໃຈໄປຊອກຮ່ໍາຮຽນ ເພື່ ອຍກົລະດບັຂອງຕນົເອງໃຫໄ້ດໃ້ບປະກາດ

ຊະນຍີະບດັ ເພື່ ອທຽບຊັນ້ກນິເງນິເດອືນໃຫມ້ລີະດບັເທົ່ າທຽມກບັຫຼາຍຄນົ. ສ່ວນຈາໍນວນພະນກັງານນັນ້ຍງັຢູ່ໃນລະດບັ 140    

ກ່ວາຄນົ ແຕ່ຖາ້ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານແລວ້ ເຫນັວ່າຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບເທື່ ອ. 

 

ພທິມີອບໃບຍອ້ງຍໃໍຫພ້ະນກັງານທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນ  

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍສະຫະພນັແມ່ຍງິ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ  ປີ 2013 
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ດາ້ນເນືອ້ໃນ 
ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ພວກເຮາົໄດ ້

ເຮດັໜາ້ທີ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງລດັ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ

ກດົໝາຍ, ໃຫກ້ານບໍລກິານໂຄສະນາສນິຄາ້, ຊຸກຍູ ້ ແລະ 

ສົ່ ງເສມີການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົຂຶນ້

ເລືອ້ຍໆ ທງັເປັນການຊອກຫາແຫ່ຼງລາຍຮບັດວ້ຍການໂຄ 

ສະນາສນິຄາ້ ເພື່ ອມາບໍລຫິານວຽກງານປະຈາໍວນັໃຫມ້ປີະ

ສດິທຜິນົ ແນໃສ່ກາ້ວໄປເຖງິການກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນງບົ 

ປະມານການຜະລດິລາຍການໃນອານາຄດົ. 

ໃນຫຼາຍປີມານີ,້ ຄຽງຄູ່ກບັການກະຈາຍສຽງເປັນ

ພາສາລາວ, ຊນົເຜົ່ າ, ພາສາອງັກດິ, ຝຣັ່ ງ, ໄທ, ຂະແມ 

ແລະ ຫວຽດນາມແລວ້ ພວກເຮາົຍງັມແີຜນການຈະຂຶນ້

ລາຍການກະຈາຍສຽງເປັນພາສາຈນີຕື່ ມອກີ ແຕ່ປະຈບຸນັ

ຍງັຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ງບົປະ 

ມານຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ແຕ່ຄາດວ່າ ດວ້ຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງ

ຄະນະນາໍ ວສລ ແລະ ດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງ ສ.ປ ຈນີ

ໃນທາ້ຍປີນີ ້ ຫຼ ື ຕົນ້ປີໜາ້ຈະສາມາດຂຶນ້ລາຍການພາສາດັ່ ງ 

ກ່າວນີໄ້ດຕ້າມແຜນການ. ພອ້ມນີ,້ ວສລ ຍງັເຮດັໜາ້ທີ່

ຊ່ວຍເຫຼອືວທິະຍຸທອ້ງຖິ່ ນທາງດາ້ນບນັນາທກິານ, ເຕກັນກິ 

ແລະ ຍກົລະດບັທາງດາ້ນວຊິາການເປັນປະຈາໍ, ຂະນະດຽວ

ກນັ ບນັດາສະຖານທີອ້ງຖິ່ ນ ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ຊຸມຊນົ 

ກໄໍດໃ້ຫກ້ານຮ່ວມມເືຮດັລາຍງານຂ່າວມາຍງັ ວສລ ພວກ

ເຮາົ ເຮດັໃຫຂ່້າວຄາວມລີກັສະນະກວມລວມທົ່ ວປະເທດ, 

ເນືອ້ໃນຮູບແບບຂອງລາຍການອຸດມົສມົບູນ, ທງັວ່ອງໄວທນັການກ່ວາເກົ່ າ, ເຮດັໃຫກ້ານປັບປຸງພດັທະນາເນືອ້ໃນຂອງວທິະຍຸສາ 

ມາດຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງຜູຟັ້ງຫຼາຍຂຶນ້. 

ບນັຫາທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ : ໄດປັ້ບປຸງຜງັ

ລາຍການອອກອາກາດຄນືໃໝ່ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບ

ການ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນໄລຍະໃໝ່ ບນົຈດິໃຈ 

4 ບຸກທະລຸ ທີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທີ່  9 ຂອງພກັວາງອອກ, 

ປັບປຸງຮູບແບບ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງລາຍການວທິະຍຸໃຫເ້ຂົາ້

ສູ່ມາດຖານ ແລະ ດໍາເນນີລາຍການອອກອາກາດສດົໃນຮູບ

ແບບພບົປະໂອລ້ມົກບັຜູຟັ້ງຢ່າງເປັນກນັເອງ       

( Interactive Programs ) ໄດເ້ຖງິ 60-70% ຂອງ

ລາຍການທງັໝດົ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຄ້ວາມ

ຕອ້ງການທາງດາ້ນຂ່າວຄາວ, ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ເນືອ້ຫາ

ສາລະ ແລະ ການບນັເທງີແກ່ຜູຟັ້ງໃນລະດບັອນັແນ່ນອນ. ເວົາ້ລວມແລວ້, ນບັແຕ່ມືປົ້ດປ່ອຍມາຮອດປະຈບຸນັ ວສລ ຍງັແມ່ນສື່

ທີ່ ນາໍໜາ້ໃນການເຮດັໜາ້ທີ່ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງຂອງພກັ, ແຜນການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງລດັແຕ່ລະໄລຍະ, ຂໍ ້

ກາໍນດົ, ລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ, ອອກຂ່າວກ່ຽວກບັເຫດການສໍາຄນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສະເໜຜີນົສໍາເລດັ

ສໍາພາດ ທ່ານ ທອງລຸນ ສສຸີລດິ 

ຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖມນົຕວ່ີາການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 

ເຝິກອບົຮມົຂຽນບດົວຽກດຄີນົເດັ່ ນວທິະຍຸທົ່ ວປະເທດ 2015 
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ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດເທກັໂນໂລຢີ ແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງຂອງປະຊາຊນົ

ໃນການປະຕບິດັແນວທາງຂອງພກັ ກຄໍໃືນການທໍາມາຫາກນິ, ການຄົນ້    

ຄວ້າສກຶສາຕ່າງໆ ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. ໃນນັນ້

ໄດເ້ນັນ້ໜກັໃນປະເພດບດົວຽກດຄີນົເດັ່ ນ ເພື່ ອໃຫບ້ດົຮຽນແກ່ຜູຟັ້ງສາ 

ມາດນາໍໄປຄົນ້ຄດິສກຶສາ ແລະ ກາ້ວໄປສູ່ການປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ດາ້ນເຕກັນກິ : 
ຍອ້ນເຫນັໄດຄ້ວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງວຽກງານຂະແໜງນີ,້ 

ພກັລດັຈຶ່ ງລງົທນຶຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອຊືເ້ຄື່ ອງສົ່ ງຄືນ້ສັນ້  ( SW ) ໃນປີ 1995 

( 19 ປີ ) ລະບບົ ( AM ) ຈາກ 150 ກໂິລວດັ ໃນປີ 1985 ມາເປັນ 200 

ກໂິລວດັ ໃນປີ 1998 ( 17 ປີ ) ແລະ ສາ້ງຕັງ້ສະຖານ ີ FM ແຫ່ງທໍາອດິ 

ໃນປີ 1998, FMII ໃນປີ 2001 ແລະ FMIII ໃນປີ 2010. ໄດຂ້ຶນ້ວທິະຍຸ

ອນິເຕເີນດັ ແລະອອນລາຍຊຶ່ ງສາມາດຮບັຟັງໄດທ້ົ່ ວໂລກ www.lnr.org.la 

ນອກຈາກນີ,້ ພວກເຮາົຍງັມສີະຖານເີຄອືຂ່າຍສົ່ ງສນັຍານຕໍ່  04 ເຂດ ດວ້ຍ

ການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງລດັຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ, ສາ້ງສໍາເລດັແລະ ນາໍໃຊ ້

ແລວ້ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ປາກຊ່ອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ປະຈບຸນັຍງັ

ສບືຕໍ່ ສາ້ງອກີ 02 ແຫ່ງຄ ື: ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

ພອ້ມດຽວກນັ, ພວກເຮາົກມໍກີານພດັທະນາລະບບົເຕກັນກິການສຽງໃຫທ້ີ

ຄຸນນະພາບໃໝ່ ໂດຍຫນັຈາກລະບບົອານາລອັກແຕ່ລະບາດກາ້ວຕາມຍຸກ

ສະໄໝ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງກະແສຄືນ້ຜ່ານລະບບົດາວທຽມຕື່ ມອກີ ຊຶ່ ງເປັນກາໍລງັ

ແຮງໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ ອນັໄດເ້ພີ່ ມກາໍລງັແຮງສົ່ ງໄປໄກກ່ວາເກົ່ າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສຽງກຊໍດັເຈນດ.ີ ມາຮອດປະຈບຸນັນີ,້ ພວກເຮາົ

ກະຈາຍສຽງທງັ 4 ສະຖານຂີອງແຫ່ງຊາດ ມເີຖງິ 140 ກ່ວາລາຍການ ແລະ ກະຈາຍສຽງ 52 ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ວນັ, ກວມເນືອ້ທີ່  ແລະ 

ພນົລະເມອືງ 90% ຂອງປະເທດເຮາົ. 

ດາ້ນການພວົພນັຕ່າງປະເທດ  
ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ມສີາຍພວົພນັທີ່ ດີ

ກບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ 

ແລະ ມສີາຍສໍາພນັແບບພເິສດກບັວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດ 

ນາມ  Voice of Vietnam ( VOV ) ແລະ ວທິະຍຸສາກນົ

ແຫ່ງປະເທດຈນີ China Radio International ( CRI ),  

ວທິະຍຸ-ໂທລະພາບ ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ກວາງຊ ີແຫ່ງ ສ.ປ 

ຈນີ.  ນອກຈາກນີ,້ ວສລ ຍງັເປັນສະມາຊກິຂອງສະຖາບນັພດັ 

ທະນາວທິະຍຸກະຈາຍສຽງອາຊ-ີປາຊຟິີກ ( AIBD ) ແລະ 

ສະມາຊກິສະຫະພນັການກະຈາຍສຽງອາຊ ີ- ປາຊຟິີກອກີດວ້ຍ  

( ABU ).  

 ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ທິະຍຸກະຈາຍສຽງກາຍເປັນພາຫະນະສື່ ສານ

ມວນຊນົທີ່ ດ,ີ ເປັນປາກກະບອກສຽງທີ່ ແຫມຄມົຂອງພກັ-ລດັ 

ແລະ ເປັນເວທສີະແດງຄວາມຄດິເຫນັອນັກວາ້ງຂວາງຂອງມະ 

ຫາຊນົຢ່າງແທຈ້ງິ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັພາຍໃນ ແລະ ພາກພືນ້ໄດ ້ພວກເຮາົຕອ້ງມກີານພດັທະນາຢ່າງຄບົຊຸດຕາມລະບບົຂອງມນັ

ໃນຕໍ່ ໜາ້ນີເ້ຊັ່ ນ:  

ຄະນະຜູແ້ທນ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 

ຢຽ້ມຢາມວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ 

ສະຖານເີຄອືຂ່າຍສົ່ ງຕໍ່  FM 103,7 MHz  

ທີ່ ປາກຊ່ອງ  ແຂວງຈາໍປາສກັ 

http://www.lnr.org.la/
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ 55 ປີ ແຫ່ງການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ  

 

1.    ຕອ້ງມກີານປົກຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທດີ,ີ ມກີານຊີນ້າໍນາໍພາຢ່າງໃກສ້ດິຂອງພກັບນົພືນ້ຖານຫຼກັການວທິະຍາສາດການບໍລ ິ      

     ການຄຸມ້ຄອງການກະຈາຍສຽງຄກັແນ່. ( Broadcast Management )  

2. ຕອ້ງມກີານຍກົສູງຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານທງັໃນລະບບົໄລຍະສັນ້, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວທງັພາຍໃນ

ແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝ ີ( Capacity Building ) ແລະ ຊບັຊອ້ນເອາົພະນກັງານສບືທອດໜຸ່ມນອ້ຍເຂົາ້ມາທດົ

ແທນໃຫພ້ຽງພໍກບັບໍລມິາດຂອງວຽກງານທີ່ ນບັມືນ້ບັເຕບີໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມຕວົເຂົາ້ກບັສະພາບການໃໝ່

ໃນຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົໄດ.້  

3. ຕອ້ງມງີບົປະມານການລງົທນຶໃສ່ດາ້ນນີຢ່້າງພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ມອຸີປະກອນເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ, 

ພອ້ມທງັອາໄຫ່ຼປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ມພີາຫະນະແລ່ນວຽກທີ່ ຈາໍເປັນຢ່າງພຽງພໍ. 

4. ຕອ້ງມກີານພວົພນັກບັບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົອາ້ຍນອ້ງ, ບນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດພາກພືນ້, ອງົການຈດັຕັງ້ສື່ ມວນຊນົ 

ອື່ ນໆເພື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທນຶຮອນເພື່ ອຈດັຊືເ້ຄື່ ອງຈກັແລະອາໄຫ່ຼປ່ຽນ

ຖ່າຍ, ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ສບືຕໍ່ ເຂົາ້ຮ່ວມເປັນສະມາຊກິທີ່ ດຂີອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ກ່ຽວຂອ້ງຊຶ່ ງເຄຍີປະຕບິດັມາແລວ້.  

5. ຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງໜ່ວຍງານການບໍລກິານໃຫແ້ຂງແຮງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບກວ່າເກົ່ າ, ສາມາດເປັນຕວົແທນຂອງວທິະຍຸກະ 

ຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວໃນການວິງ້ເຕັນ້ຊອກຫາແຫ່ຼງລາຍຮບັໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າເກົ່ າ. ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການແບກຫາບຂອງ

ລດັຖະບານທາງດາ້ນງບົປະມານ. 

6. ພດັທະນາປັບປຸງທາງດາ້ນເນື່ ອໃນ ແລະ ຮູບແບບລາຍການວທິະຍຸໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ລວງເລກິວຊິາການ ແລະ ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍ, ຍກົສູງ

ຄຸນນະພາບດາ້ນການສຽງໃຫນ້ິມ້ນວນຊວນຟັງ ແລະ ເຮດັໃຫກ້າໍລງັແຮງສົ່ ງສາມາດກວມໄດເ້ນື່ ອ້ທີ່ ອນັກວາ້ງໃຫ່ຍກວ່າເກົ່ າ

ຂອງປະເທດ.  

7. ຕອ້ງສາ້ງໂຄງການສໍາຫຼວດຜູຟັ້ງວທິະຍຸໃນແຕ່ລະກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອປະເມນີເຖງິຜນົໄດ ້- ຜນົເສຍ ແລະຖອດ

ຖອນບດົຮຽນເພື່ ອເປັນອງີໃຫແ້ກ່ການສບືຕໍ່ ປັບປຸງ ແລະ ວາງແຜນພດັທະນາວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໃນຕໍ່ ໜາ້. 

8. ຕອ້ງໄດສ້າ້ງຕາໜ່າງຂ່າວໃຫລ້ງົໄປເຖງິຂັນ້ຮາກຖານກຸ່ມບາ້ນພດັທະນາ, ກຸ່ມບາ້ນວດັທະນະທໍາ, ກຸ່ມບາ້ນປອດຄະດ ີ ແລະ 

ບາ້ນສາມສາ້ງໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ. 

ພາກຂະຫຍາຍ ແລະ ພດັທະນາໃນຕ່ໍໜາ້ 
1. ຕາມທດິທາງລວມແລວ້ ແມ່ນອງີໃສ່ມະຕ ິ7 ສະໄໝທ ີ8 ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານສູນກາງພກັ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາວຽກ

ງານສື່ ມວນຊນົ ບນົຈດິໃຈຍກົຖານະບດົບາດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນການປະກອບສ່ວນ

ພດັທະນາຊາດ, ພດັທະນາຄນົ, ສູຊ້ນົບນັລຸເປົາ້ໝາຍ, ຫນັເປັນອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນປີ 2015. ສະນັນ້, ວທິະຍຸ

ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຈະໄດພ້ດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານຂຶນ້ຕື່ ມ ເພື່ ອຮອງຮບັກບັການພກັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົໃນອານາຄດົ, ໃນນີ ້ ແມ່ນເພີ່ ມລາຍການ ແລະ ເວລາອອກອາກາດໃຫຮ້ອດ 12 ໂມງທ່ຽງຄນື, ປັບປຸງເນືອ້ໃນອອກ

ອາກາດໃຫມ້ເີນືອ້ໃນສາລະທີ່ ມປີະໂຫຍດຂຶນ້ຕື່ ມ, ແນ່ໃສ່ເຮດັໃຫຜູ້ຟັ້ງມນີໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ຮກັລະບອບໃໝ່, ມບີດົຮຽນຄວາມ

ຮູທ້ີ່ ດໃີນການພດັທະນາຄຸນນະພາບຊວີດິ ແລະ ພດັທະນາຖິ່ ນຖານບາ້ນເກດີເມອືງນອນຂອງຕນົໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງຂົາ້ກບັ

ຂງົເຂດ, ພເິສດແມ່ນໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ມະຕ ິ9 ແລະ ມະຕ ິ10 ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ.  

2. ສາ້ງຕັງ້ສະຖານເີຄື່ ອຂ່າຍຖ່າຍທອດ ແລະ ສົ່ ງສນັຍານສຽງກໍ່ ຄສືະຖານຂີງົເຂດ ເພື່ ອໃຫສ້ນັຍານຂອງວທິະຍຸສາມາດກວມໄດ ້

ເນື່ ອທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສາມາດຮບັຟັງໄດຢ່້າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ຊດັເຈນກວ່າເກົົ່ າ. ໃນນີແ້ມ່ນເລັ່ ງໃສ່ຂະຫຍາຍກາໍລງັ

ແຮງສົ່ ງໄປສູ່ກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ແນ່ນອນກວ່າເກົ່ າ, ໂດຍແມ່ນສາ້ງລະບບົເຄອືຂ່າຍສົ່ ງຕໍ່ ໄປຕາມພູມລໍາເນາົທີ່ ມພີນົລະເມອືງອາໄສ

ຢູ່ຢ່າງໜາແໜນ້, ອາດເຊື່ ອມຕໍ່ ລະບບົສື່ ສານຂອງລດັທີ່ ມແີລວ້ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງ ( ສາຍໄຍແກວ້ Optic Fiber ) ຫຼ ືລະ 

ບບົລວມຂອງສື່ ສານທີ່ ສາມາດສົ່ ງສຽງ ແລະ ພາບໄດໃ້ນລະບບົດຽວຄປືະເທດທີ່ ຈະເລນີໄດປ້ະຕບິດັມາ: ໂທລະສບັ, ວທິະຍຸ 

ແລະ ໂທລະພາບແມ່ນໃຊນ້າໍກນັໄດ.້  

3. ປັບປຸງລະບບົການສຽງໃຫເ້ສາະໄສນີນ້ນວນຊວນຟັງ ໂດຍຫນັຈາກລະບບົອານາລກົໄປສູ່ລະບບົດຈີຕີອນຄບົຊຸດ    

( Full Digital ) ໃນອານາຄດົ. 
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4. ປັບປຸງວທິະຍຸອນິເຕເີນດັ ( Radio Internet ) ໃຫວ່້ອງໄວທນັການ ແລະ ລະບບົອອນໄລເອບັເອມັ ( ONLINE FM )  

ໃຫເ້ປັນໜາ້ສນົໃຈ, ໜາ້ເຂົາ້ເບິ່ ງ ແລະ ເລອືກເຟັນ້ເນືອ້ໃນທີ່ ມປີະໂຫຍດ ແນ່ໃສ່ເຮດັໃຫກ້ານຕໍ່ ສູຕ້າ້ນຖອຍທໍານອງໃສ່ຮາ້ຍ

ປາ້ຍສຂີອງຄນົບ່ໍຫວງັດ,ີ ທນັການ ແລະ ເຮດັໃຫໂ້ລກເຂົາ້ໃຈປະເທດລາວດກີວ່າເກົ່ າ. 

5. ສະເໜຂໍີໂກຕາ້ພະນກັງານເພີ່ ມຕື່ ມ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງພະນກັງານທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະ 

ເທດ, ຄອມພວີເຕ ີ ແລະ ໄອທ,ີ ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ທງັສາມາດຮູ ້

ອະທບິາຍນາໍສະເໜຕີໍ່ ໜາ້ຜູອ້ ື່ ນໄດ ້ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມລະດບັພາຍໃນ ຫຼ ືສາກນົເທື່ ອລະກາ້ວ.  

6. ສາ້ງໂຄງການສໍາຫຼວດຜູຟັ້ງວທິະຍຸໃນແຕ່ລະກຸ່ມເປົາ້ໝາຍໃນທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອປະເມນີເຖງິຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ, ຖອດຖອນບດົ 

ຮຽນ ແລະ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການສບືຕໍ່ ປັບປຸງ ແລະ ສາ້ງແຜນພດັທະນາວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດໃນຕໍ່ ໜາ້. 

7. ສາ້ງຕາໜ່າງຂ່າວໃຫລ້ງົໄປເຖງິຂັນ້ຮາກຖານກຸ່ມບາ້ນພດັທະນາ, ກຸ່ມບາ້ນວດັທະນະທໍາ, ແລະ ກຸ່ມບາ້ນປອດຄະດ,ີ ກມົກອງ

ຄາ້ຍຄູ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຕ່າງໆໃນທົ່ ວປະເທດ. 

8. ຜະລດິ ຫຼ ື ປະກອບວທິະຍຸຮບັຟັງ ເພື່ ອຈາໍໜ່າຍໃນທອ້ງຕະຫຼາດ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາທີ່ ທຸກຍາກດອ້ຍໂອກາດໃນ

ຊຸມຊນົເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼກີ. 

9. ຈດັຊືເ້ຄື່ ອງສົ່ ງ ແລະ ຈກັໄຟຟາ້ສໍາຮອງ ເປັນລະບບົດຈີຕີອນສາມາດກະຈາຍສຽງເປັນພາສາລາວ, ພາສາຊນົເຜົ່ າ ແລະ ພາສາ

ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອກະຈາຍສຽງລາຍການພາສາຊນົເຜົ່ າໃຫໄ້ດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ແນໃສ່ສະໜອງຄວາມຮູໃ້ນການພດັທະນາຄຸນນະ 

ພາບຊວີດິ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນາໍໃຊເ້ອກະລກັຄວາມໂດດເດັ່ ນຂອງວທິະຍຸທີ່ ວ່າ ຄນົຕາບອດບ່ໍຮູໜ້ງັສກືໍ່ ສາມາດສະ 

ແຫວງຮບັເອາົຄວາມຮູຈ້າກທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງໄດ ້ ແລະ ກະຈາຍສຽງພາກພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂືນ້ລາຍການພາສາ

ຈນີອກີຕື່ ມ, ແນ່ໃສ່ເຮດັໃຫສ້ະຖານແີຫ່ງນີ ້ ກາຍເປັນພາຫະນະໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ແຜນພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ, ເຜຍີແຜ່ວດັທະນາທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດລາວ, ສະຖານທວີດັຖຸບູຮານປະຫວດັສາດ ແລະ 

ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແນໃສ່ເຮດັໃຫຄ້ນົຕ່າງປະເທດໃນປະເທດລາວ, ໃນພາກພືນ້ ແລະ 

ໃນໂລກເຂົາ້ໃຈ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຫຼາຍຂືນ້.  

ຍອ້ນຜນົງານອນັດເີດັ່ ນທີ່ ສາມາດຍາດໄດໃ້ນໄລຍະຕໍ່ ສູກູ້ຊ້າດ ແລະ ໄລຍະໃໝ່ແຫ່ງການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາ

ປະເທດຊາດ 50 ປີມານີວ້ທິະຍຸແຫ່ງຊາດລາວຈຶ່ ງໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍສໍນັລະເສນີຈາກພກັ-ລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆເປັນ

ຢ່າງດຄີ:ື ຫຼຽນໄຊອດິສະຫຼະຊັນ້ I  ຈາໍນວນ  2 ໜ່ວຍ, ຫຼຽນໄຊອດິສະຫຼະຊັນ້ II  ຈາໍນວນ  2 ໜ່ວຍ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັນ້ 

I  ຈາໍນວນ  3 ໜ່ວຍ,  ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັນ້ II  ຈາໍນວນ  2 ໜ່ວຍ, ຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັນ້ III  ຈາໍນວນ  3 ໜ່ວຍ, ໃບ

ຍອ້ງຍຈໍາກນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ໃບຍອ້ງຍຈໍາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນາທໍາ, ໃບຍອ້ງຍຈໍາກກະຊວງປອ້ງກນັ

ຄວາມສະຫງບົ, ໃບຍອ້ງຍຈໍາກກມົໃຫ່ຍການເມອືງກອງທບັ,ໃບຍອ້ງຍຈໍາກຄະນະກາໍມະການຈດັການແຂ່ງຂນັກລິາແຫ່ງຊາດ, 

ໃບຍອ້ງຍຈໍາກສູນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ໃບຍອ້ງຍຈໍາກວຽກງານສນິລະປະກາໍໂລກປີ 1999, ແລະ ໃບຍອ້ງຍຈໍາກເຂດ

ແຂວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຈາໍນວນໜຶ່ ງ.  
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ຄະນະອໍານວຍການ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດປະຈບຸນັ 
 

ພະແນກຫອ້ງການບໍລຫິານ ແລະ ພະແນກຈດັຕັງ້ 
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ພະແນກບນັນາທກິານ ຂ່າວ - ບດົ    
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ພະແນກລາຍການ    
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ພະແນກວນັນະຄະດ ີ  
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ພະແນກຊນົເຜົ່ າ   
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ພະແນກບນັນາທກິານ ພາສາຕ່າງປະເທດ     
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ພະແນກເຄື່ ອງສົ່ ງ   
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ພະແນກການສຽງ - ໄອທ ີ  
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ພະແນກຄົນ້ຄວ້າເຕກັນກິ   
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ວທິະຍຸ ຍາມໃດກລໍງົຮາກຖານຢູ່ນາໍປະຊາຊນົ ຕັງ້ແຕ່ຮຸ່ງເຊົາ້ຈນົຮອດທ່ຽງຄນື 
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