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ຮູບຊະນະເລີ ດບັນທຶ ກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແມ່ນ ໍ້ າຂອງ 
 

 
 
ເວລາມື ດລົງ, ພະລັງງານໄຟຟໍ້ າໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ຟາມລໍ້ ຽງປາຂອງໝູ່ບໍ້ ານ
ລອຍນ ໍ້ າຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມລ ານ ໍ້ າ ກູລອງ (ແມ່ຂອງ) ແຈໍ້ ງສະຫວ່າງຂຶ ໍ້ ນ, 
ແສງສະຫວ່າງໄດໍ້ ສໍ້ າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫໍ້ ທຸກຄອບຄົວທີ່ ອາໃສແມ່ນ ໍ້ າຂອງ
ເປັນແຫ ່ ລງລໍ້ ຽງຊີ ບ. ສ ່

່ ງນີ ໍ້
ໍ້ ໄດໍ້ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນຄວາມໝາຍສ າຄັນຂອງນ ໍ້ າຕ ່

ຊີ ວ ດ, ສໍ້ າງໃຫໍ້ ມີ ເລື່ ອງຈູງໃຈຂອງປະຫວັດສາດລະຫວ່າງການພົວພັນ
ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ແມ່ນ ໍ້ າ. 
 
ຮຽນ ມ ນ ວູ ໄດໍ້ ຖ່າຍພາບທີ່ ງົດງາມປະທັບໃຈນີ ໍ້ ໄວໍ້  ແລະ ໄດໍ້ ຮັບລາງວັນຊະນະ
ເລີ ດຂອງງານປະກວດຮູບພາບຄັໍ້ ງທ າອ ດທີ່ ຈັດໂດຍຄະນະກ າມາທ ການ
ແມ່ນ ໍ້ າຂອງສາກົນ (ຄມສ). 
 
“ການເຂົ ໍ້

ໍ້ າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນີ ໍ້ ເປັນໂອກາດອັນດີ ທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້
ໍ້ າໄດໍ້ ສື່

ຂ ໍ້ ຄວາມໃຫໍ້ ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູໍ້ ວ່າ ພວກເຮົ າທຸກຄົນຕໍ້ ອງໄດໍ້ ພໍ້ ອມກັນ
ປົກປັກຮັກສາແມ່ນ ໍ້ າທີ່ ງົດງາມສາຍນີ ໍ້ ໄວໍ້ ເພ່ືອທຸກຄົນໄດໍ້ ມີ ອາຫານການກ ນ 
ແລະ ລາຍຮັບ,” ກ່າວໂດຍຜູໍ້ ທີ່ ໄດໍ້ ຮັບລາງວັນຊະນະເລີ ດໃນງານ ທີ່ ຈັດໂດຍ 
ກອງເລຂາ ຄມສ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນຕົໍ້ ນເດື ອນທັນວາທີ່ ຜ່ານມາ 
ເພ່ືອສະຫລອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແມ່ນ ໍ້ າຂອງ ພໍ້ ອມດໍ້ ວຍບັນດາຮູບ
ຖ່າຍທີ່ ໄດໍ້ ຮັບລາງວັນ. 
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ຮູບຖ່າຍຂອງ ວູ ແມ່ນຄັດເລື ອກມາຈາກ ຮູບພາບທີ່ ສ່ົງເຂົ ໍ້
ໍ້ າປະກວດທັງໝົ

ດ165 ຮູບພາບຈາກ 42 ນັກຖ່າຍຮູບມື ສະໝັກຫ ີ ໍ້ ນຈາກບັນດາປະເທດ
ແມ່ນ ໍ້ າຂອງຕອນລຸ່ມທັງ 4 ປະເທດ - ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ - ໃນຫົວຂ ໍ້  ‘ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແມ່ນ ໍ້ າຂອງຜ່ານສາຍຕາ
ຂອງທ່ານ’ ທີ່ ເລີ່ ມແຕ່ວັນທີ  7 ກ ລະກົດ ເຖີ ງ 24 ກັນຍາ2017. 
 
ຈາກທີ ວທັດທີ່ ກວໍ້ າງ ເປັນຮູບພາບທີ່ ງົດງາມ, ຮູບຖ່າຍອື່ ນໆ ທີ່ ຜ່ານເຂົ ໍ້

ໍ້ າ
ຮອບ 30 ພາບສຸດທໍ້ າຍກ ່ ມີ ເນື່ ອງເລື່

່ ອງທີ່ ດຶ ງດູດທີ່ ສະແດງເຖີ ງຄວາມຮ່ັງມີ
ຂອງລະບົບນ ເວດວ ທະຍາຂອງແມ່ນ ໍ້ າຂອງ, ການນ ໍ້ າໃຊໍ້ ນ ໍ້ າແບບຫລາກ
ຫລາຍ ແລະ ວ ຖີ ການດ າລົງຊີ ວ ດທີ່ ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນແຄມ
ແມ່ນ ໍ້ າ. 
 
ໃນນັໍ້ ນ ກ ່ ຍັງມີ ການດ າລົງຊີ ວ ດຂອງຊາວປະມົງທີ່ ສ່ຽງໄພໃນການຫາປາ, 
ການຄໍ້ າເທ ງນ ໍ້ າ, ຕາເວັນຕົກດ ນເທ ງຂົວມ ດຕະພາບເຊື່ ອມຕ ່ ລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດ ໄທ, ຝູງນົກສີ ດ າ ແລະ ຄວາມງົດງາມຂອງປ່າ
ລອຍນ າ - ທັງໝົດນັໍ້ ນໄດໍ້ ສະແດງເຖີ ງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອ່າງແມ່ນ ໍ້ າ
ຂອງ. ຮູບພາບທຸກຮູບເຮັດໃຫໍ້ ກ າມະການທຸກລ າບາກໃຈ. 
 
“ຮູບພາບເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ມີ ບາງຍ່າງພ ເສດທີ່ ສາມາດດຶ ງດູດຜູໍ້ ຊົມ...ໃນນັໍ້ ນກ ່ ມີ ຮູບ
ພາບທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ຄວາມສ ານຶ ກ ແລະ ປະສົບການຂອງພວກເຮົ າປ່ຽນໄປ” 
ກ່າວໂດຍທ່ານ ແຄເທີ ຣີ ນ ໂອບ ຽນ, ປະທານຂອງຄະນະກ າມະການງານປະ
ກວດ ທີ່ ງານມອບລາງວັນ. 
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ຈັດຄຽງຄູ່ກັບງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ 30 ພາບເຂົ ໍ້
ໍ້ າຮອບສຸດທໍ້ ານ, ງານ

ມອບລາງວັນໄດໍ້ ປະກາດ 12 ຮູບພາບທີ່ ໄດໍ້ ຮັບລາງວັນ, ລວມທັງລາງວັນທີ່

ເປັນເງີ ນສົດ ຕັໍ້ ງແຕ່ $50 ຫາ $500 ສ າລັບ 8 ພາບສຸດທໍ້ າຍ. 
 
ງານດ່ັງກ່າວມີ ແຂກເຂົ ໍ້

ໍ້ າຮ່ວມ ຫລາຍກວ່າ 70ທ່ານ ລວມມີ  ຜູໍ້ ຕາງໜໍ້ າຈາກ
ສະຖານທຸດຂອງປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທາງການເງີ ນຂອງ 
ຄມສ, ຜູໍ້ ຊະນະເລີ ດທຸກທ່ານຖື ກເອ ່ ນຊື່ ຂຶ ໍ້ ນຢື ນຮັບລາງວັນດໍ້ ວຍຄວາມ
ພູມໃຈຕ ່ ໜໍ້ າບັນດາແຂກທີ່ ມີ ກຽດ. ງານມອບລາງວັນໄດໍ້ ເຮັດໃຫໍ້ ນັກ
ຖ່າຍຮູບທີ່ ໄດໍ້ ຮັບລາງວັນຊະນະເລີ ດຈາກປະເທດກ າບູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ມີ ຄວາມພູມໃຈ, ມ່ວນຊື່ ນ ແລະ ດີ ໃຈເພ່ີມຂື ໍ້ ນ; 
 
“ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້

ໍ້ າພູມໃຈທີ່ ໄດໍ້ ເຫັນຮູບຖ່າຍຂອງຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້
ໍ້ າ ແລະ ໄດໍ້ ຮູໍ້ ຈັດກັບ

ຫລາຍໆທ່ານຈາກງານປະກວດຄັໍ້ ງນີ ໍ້ . ມັນໄດໍ້ ດົນບັນດານໃຫໍ້ ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້
ົ້໊

ຖ່າຍຮູບຫລາຍຂື ໍ້ ນ ເພ່ືອສະແດງວ່າແມ່ນ ໍ້ າຕ ດພັນຊີ ວ ດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຄົນ” ກ່າວໂດຍ ການແກໍ້ ວ ອຸພາວັນ, ໜ່ືງໃນນັກຖ່າຍຮູບຍ ງທີ່ ໄດໍ້ ຮັບ
ລາງວັນທີ່  3 ຂອງຮູບພາບໂຣແມນຕ ກ ຂອງແມ່ຍ ງທີ່ ຄອຍຮັບຜົວລາວທີ່

ກ າລັງຂີ່ ເຮື ອມາຮອດທຸກໆຕອນແລງຫລັງຈາກການຂາຍປາທີ່ ຫາມາໄດໍ້
ຈາກແມ່ນ ໍ້ າຂອງ. 
 
ພາບຖ່ານຊະນະເລີ ດ 12 ພາບໄດໍ້ ຖື ກຈັດພີມໃນປະຕ ທ ນ ຄມສ ປີ  2018 ໃນ
ຂະນະທີ່  30 ພາບຖ່າຍໄດໍ້ ຖື ກວາງສະແດງໃນຫໍ້ ອງຮັບແຂກ ຫໍ້ ອງການ ກອງ
ເລຂາ ຄມສ ເພ່ືອໃຫໍ້ ປະຊາຊົນສາມາດຮັບຊົມໄດໍ້ . 
 
ການວາງສະແດງພາບຖ່າຍຍັງສື ບຕ ່ ໄດໍ້ ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນ. ຜູໍ້
ຊົມມ່ວນຊື່ ນໃນການຄົໍ້ ນຫາຄວາມງົດງາມຂອງແມ່ນ ໍ້ າຂອງ ແລະ ນ ໍ້ າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້ າທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງຜ່ານເລນກໍ້ ອງຂອງນັກຖ່າຍຮູບ. 
 
 “ພາບຖ່າບເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນລາງວັນຂອງແມ່ນ ໍ້ າຂອງ... ຂໍ້ າພະເຈົ ໍ້

ໍ້ າປະ
ທັບໃຈ ແລະ ມັນໄດໍ້ ສະທໍ້ ອນໃຫໍ້ ເຫັນເຖີ ງຄຸນຄ່າທີ່ ແມ່ນ ໍ້ າຂອງມີ ຄວາມໝ
າຍຕ ່ ພວກເຮົ າ” ກ່າວໂດຍທ່ານ ກ ດຕ ພົງ ຈີ ລະຍຸດ, ຜູໍ້ ຊົມຈາກວຽງຈັນ. 
 
ງານປະກວດພາບຖ່າຍ ແລະ ງານວາງສະແດງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການ 
ຄຸໍ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້ າແບບປະສົມປະສານ ຂອງ ຄມສ, ທີ່ ໄດໍ້ ຮັບ
ງົບປະມານຈາກທະນາຄານໂລກ, ທີ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫໍ້ ການຮ່ວມມື
ຂໍ້ າມຊາບແດນໃນການນ າໃຊໍ້  ແລະ ຄຸໍ້ ມຄອງນ ໍ້ າໃນສີ່ ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ ໍ້ າ
ຂອງ. ນີ ໍ້ ແມ່ນງານປະກວດຄັໍ້ ງທ າອ ດທີ່  ຄມສ ຈັດຂື ໍ້ ນເພ່ືອສໍ້ າງຈ ກສ ານຶ ກ



4 

 

ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນຂອງການຮ່ວມມື ດໍ້ ານນ ໍ້
  າຂໍ້ າມຊາຍແດນເພ່ືອການ

ພັດທະນາທີ່ ຍື ນຍົງໃນຂົງເຂດ. 
 
ເຖີ ງວ່າງານປະກວດຈະສ ໍ້ ນສຸດລົງ, ງານວາງສະແດງຍັງສື ບຕ ່ ຈົນຮອດວັນທີ່  
31 ມັງກອນ 2018, ແລະ ຈະມີ ການແຈກປະຕ ທີ ນໃຫໍ້ ຜູໍ້ ທີ່ ເຂົ ໍ້

ໍ້ າມາຊົມ 100 
ທ່ານທ າອ ດ. ສ າລັບທ່ານໃດທີ່

່ ບ ່ ສາມາດເຂົ ໍ້
ໍ້ າມາຊົມໄດໍ້ ດໍ້ ວຍຕົນເອງ, ກ ່ ມີ

ສະບັບອີ ເລັກໂຕນ ກຂອງບັນດາພາບຖ່າຍຊະນະເລີ ດທີ່ : 
https://www.flickr.com/photos/156837968@N06/sets/72157667788776459 
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