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Âêì½¦ñ®À»õº−: 241 249; ¹Éº¤¡¾−: 212 545; ṍ«õ (020) 55 241 249 (ì¾¸), (010) 8684 6007 (À¡ö¾Íó); e-mail: Langsith@gmail.com 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

-------------------   ------------------- 

 

ຮຽນຮູ້ ສ. ເກົາຫຼີ  2012 

ຂຽນຂຶ ້ ນໂດຍ: ລັງສິ ດ ຖານະສຸກ 
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ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທ້າວ ລັງສິ ດ ຖານະສຸກ (ອາຍຸ 32 ປີ ) ທີ່ ຢູ່: ຮ່ອມ 3, ບ້ານທ່ົງສ້າງນາງ ເມື ອງຈັນທະບູລີ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ ງເປັນລັດຖະກອນ ຂອງ ກົມພັດທະນາການບໍ ລິ ຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ 

(Ministry of Home Affairs) ທີ່ ຫາກ່ໍໄດ້ຮັບການຍົກຖານະຂຶ ້ ນເປັນກະຊວງ (ຕາມມະຕິຕົກລົງ 

ສພຊ VII ຄ້ັງປະຖົມມະລຶ ກ 15 ມິຖຸນາ 2011) ຈາກ ທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ 

(ທປຄ ຫຼື  PACSA) ຊຶ່ ງມີ ຖານະເປັນ 1 ໃນ 10 ອົງການທີ່ ຂຶ ້ ນກັບລັດຖະບານ ສັງກັດສໍ ານັກງານນາຍົກ 

ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີ ໂອກາດມາສຶ ກສາຕ່ໍສາຍວິ ຊາສະເພາະ ສາຂາລັດຖະສາດ ໃນລະດັບປະລິ ນຍາໂທ 

ດ້ານການບໍ ລິ ຫານລັດແບບສາກົນ (GMPA) ທີ່ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ 

(Seoul National University “서울대학교” ຫຼື  SNU) ສ. ເກົາຫຼີ  ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  09 ສິ ງຫາ 2011 

ເຖິງວັນທີ  13 ກໍລະກົດ 2013 (ລວມ 23 ເດື ອນ) ຈຶ່ ງມີ ຈຸດປະສົງຂຽນປຶ ້ ມເຫ້ັຼມນີ ້  (ຄ້ັງທີ  2) ເພ່ືອເປັນ

ການແລກປ່ຽນທັດສະນະ, ແງ່ຄິ ດ ແລະ ປະສົບການດ້ານຕ່າງໆ ນໍ າບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ. ເນື່ ອງ 

ຈາກປີ ຜ່ານມາ (2011) ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຂຽນຂຶ ້ ນເປັນເຫ້ັຼມທໍາອິ ດ, ດ່ັງນ້ັນໃນປີ ນີ ້ ຈຶ່ ງໄດ້ມີ ການປັບປຸງຕື່ ມ. 

 

ການຂຽນແມ່ນອີ ງໃສ່ບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິ ງຈໍ ານວນໜ່ຶງຕາມທີ່ ສາມາດ 

ບັນລະຍາຍຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ທີ່ ເກັບກໍາໄດ້ຈໍ ານວນໜ່ຶງເທົ່ ານ້ັນ, 

ເນື່ ອງຈາກວ່າການສຶ ກສາຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ລົງເລິ ກສະເພາະ, ປະກອບກັບຄວາມຈໍ າກັດຫຼາຍດ້ານ 

ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ດ້ານພາສາ, ໄລຍະເວລາຂອງການສຶ ກສາ, ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ, ບົດຮຽນຊີ ວິ ດບໍ່ ທັນສູງ ແລະ 

ປະສົບການຕົວຈິ ງຍັງຈໍ າກັດ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນການນໍ າສະເໜີຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈຶ່ ງເປັນພຽງຈຸດນ້ອຍໆ ຈຸດ

ໜ່ຶງຕາມມະໂນນຶ ກສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າເທົ່ ານ້ັນ ສ່ວນຄວາມຄິ ດເຫັນໃນມູມມອງດ້ານຕ່າງໆ ທີ່

ກວ້າງຂວາງຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍຊ່ວຍພິຈາລະນາຕ່ືມດ້ວຍ. 

 

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ  (ຊື່ ເປັນພາສາເກົາຫຼີ : 대한민국) ຊື່ ເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນ Republic of 

Korea (ຄົນສ່ວນມັກເອີ ້ ນວ່າ: ເກົາຫຼີ ໃຕ້ ໂດຍບໍ່ ສັບສົນກັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ປະຊາທິປະໄຕ 
ເກົາຫຼີ  ຫຼື  ເກົາຫຼີ ເໜືອ) ແຕ່ເພ່ືອສະດວກສໍ າລັບປຶ ້ ມເຫ້ັຼມນີ ້  ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໃຊ້ຄໍ າວ່າ ສ. ເກົາຫຼີ . 
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ພາກທີ  1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ ້  

 

ຊົນຊາດເກົາຫຼີ  ແມ່ນຊົນຊາດໜ່ຶງທີ່ ມີ ປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຢ່າງຍາວນານຊາດ
ໜ່ຶງຂອງໂລກ ມາຕ້ັງແຕ່ຍຸກຫີ ນ (5000 ກວ່າປີ ) ຊຶ່ ງຊົນຊາດເກົາຫຼີ ເຊື່ ອຖື ກັນວ່າ ອານາຈັກທໍາອິ ດ
ຂອງຕົນ ແມ່ນອານາຈັກໂກໂຈຊອນ (Gojoseon) ຮູບທີ  1 ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ໃນປີ  2333 
ກ່ອນ ຄ.ສ ໂດຍເຈົ ້ າຖັງກຸນ (Dangun) ຮອດປີ  108 ກ່ອນ ຄ.ສ (ຮູບທີ  2) ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ຖື ເອົ າວັນ
ທີ  03 ຕຸລາ ມາເປັນວັນຊາດ ແລະ ແຕ່ລະປີ ກ່ໍຈະມີ ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງວັນດ່ັງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງ
ການ, ສໍ າລັບປີ  2012 ນີ ້  ຖື ວ່າຄົບຮອບ 4.345 ປີ ພໍດີ . (ແຕ່ວັນປະກາດສ້າງຕ້ັງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ  
ແມ່ນວັນທີ  15 ສິ ງຫາ 1948 (ຮູບທີ  3) ພາຍຫັຼງເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກການປົກຄອງໂດຍຈັກກະ 
ພັດຍີ່ ປຸ່ນ ໃນປີ  1945 ແລະ ກ່ໍໄດ້ແບ່ງແຍກອອກເປັນ 2 ປະເທດຄື : ສ.ປ.ປ.ເກົາຫຼີ  ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ  (ຫຼື
ເກົາຫຼີ ເໜືອ ແລະ ເກົາຫຼີ ໃຕ້ ຕາມລໍ າດັບ) ໂດຍປະທານາທິບໍ ດີ  ອີ  ຊຶ ້ ງ-ໝານ (이승만 ຫຼື  Rhee Syng-

man) ຊຶ່ ງເປັນປະທານາທິບໍ ດີ ຜູ້ທໍາອິ ດຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ). 

 

ປະຫວັດສາດເກົາຫຼີ  ໄດ້ຜ່ານຫຼາຍຍຸກ ທັງຈະເລີ ນສີ ວິ ໄລ, ແຕກແຍກ ແລະ ເຕ້ົາໂຮມກັນເປັນ
ລັດໃຫຍ່ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະທີ່ ມີ ຄວາມຈະເລີ ນສີ ວິ ໄລ ແລະ ຂະຫຍາຍອະນາ
ເຂດຂອງຕົນ 3 ອານາຈັກ (ປີ  57 ກ່ອນ ຄ.ສ ຮອດປີ  ຄ.ສ 688) ເຊັ່ ນ: ໂກເກີ ຢໍ , ເບັກແຈ ແລະ ຊິ ນລາ. 

1. ອານາຈັກໂກເກີ ຢໍ  (ປີ  37 ກ່ອນ ຄ.ສ ຮອດປີ  ຄ.ສ 668); 

2. ອານາຈັກເບັກແຈ (ປີ  18 ກ່ອນ ຄ.ສ ຮອດປີ  ຄ.ສ. 660); ແລະ 
3. ອານາຈັກຊິ ນລາ (ປີ  57 ກ່ອນ ຄ.ສ ຮອດປີ  ຄ.ສ 935) ເປັນອານາຈັກທີ່ ເຂ້ັມແຂງກວ່າໝູ່ ແລະ 

ໄດ້ຂະຫຍາຍອະນາເຂດຂອງຕົນອອກ ໂດຍການເຕ້ົາໂຮມເອົ າບັນດາລັດໃຫຍ່/ນ້ອຍຕ່າງໆ ເຂົ ້ າ 
ກັນ. ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ ກ່ໍມີ ຣາຊະວົງໃໝ່ເກີ ດຂຶ ້ ນຊື່ : ຣາຊະວົງບາລແຮ (Balhae ປີ  698 
ຮອດ 926) ທີ່ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ (ເຂດຣາຊະວົງ ໂກເກີ ຢໍ ເກ່ົາ) ເນື່ ອງຈາກການຂະຫຍາຍອານາ 
ຈັກຊິ ນລາ ເຮັດໃຫ້ອານາຈັກໂກເກີ ຢໍ ພັງທະລາຍລົງ ແລະ ອານາຈັກບາລແຮ ກ່ໍແຕກສະຫຼາຍ. 

 

ຕ່ໍມາບັນດາອານາຈັກເຫ່ົຼານ້ັນ, ກ່ໍຖື ກທ້ອນໂຮມເຂົ ້ າກັນເປັນອານາຈັກໃໝ່ ໂດຍແມ່ນຣາຊະ
ວົງກໍຢໍ  (Goryeo Dynasty) ເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ ຄ.ສ 918 ຮອດປີ  1392. ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ໃນປີ  1392 ຣາຊະວົງ
ໂຈ່ຊອນ (Joseon Dynasty) ກ່ໍໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາຂຶ ້ ນ ໂດຍເຈົ ້ າຈັກກະພັດເທ່ໂຈ (ຫຼື ຈອມພົນ ອີ  
ຊ໋ ອງ-ເກ) ຂຶ ້ ນປົກຄອງ ດ້ວຍການລັດຖະປະຫານ (ປີ  1388) ແລະ ກ່ໍໄດ້ຍ້າຍຣາຊະທານີ  ຈາກແກຊ໋ ອງ 
ມາຕ້ັງຢູ່ເຂດຮັນຢາງ ແລະ ຕ່ໍມາກ່ໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ ມາເປັນນະຄອນຫຼວງໂຊອູນ ມາຮອດເທ້ົາປັດຈຸບັນນີ ້ .  

 

ຣາຊະວົງໂຈ່ຊອນ (Joseon Dynasty) ແມ່ນຣາຊະວົງສຸດທ້າຍຂອງຊົນຊາດເກົາຫຼີ  ທີ່ ມີ ຄວາມ 
ຍິ່ ງໃຫຍ່ດ້ວຍອານາເຂດກວ້າງຂວາງ, ຈະເລີ ນຮຸ່ງເຮື ອງ ແລະ ສີ ວິ ໄລ ຊຶ່ ງນັບຕ້ັງແຕ່ໄດ້ຮັບການສະຖາ 
ປະນາ (ປີ  ຄ.ສ 1392 ຮອດ 1910) ຈຶ່ ງລ້ົມສະຫຼາຍ ດ້ວຍການບຸກເຂົ ້ າຄອບຄອງຂອງຍີ່ ປຸ່ນໃນປີ  1910. 
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ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກຍີ່ ປຸ່ນ ໃນປີ  1945 (ພາຍຫັຼງທີ່ ອາເມຣິ ກາຖ້ິມລະເບີ ດປະລະມະນູ 
ໃສ່ຮີ ໂຣຊິ ມາ ແລະ ນານາຊາກິ ຍີ່ ປຸ່ນຈຶ່ ງປະກາດການປະລາໄຊ ໃນສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ  II), ເກົາຫຼີ ໄດ້ 
ແຍກອອກເປັນ 2 ປະເທດ (ເໜືອ ແລະ ໃຕ້) ຕາມເສ້ັນຂະໜານທີ  38 ອົງສາເໜືອ ແລະ ຕ່ໍມາກ່ໍເກີ ດ 
ສົງຄາມຂຶ ້ ນລະຫວ່າງ 2 ເກົາຫຼີ  ນັບຕ້ັງແຕ່ 1950-1953 ຮອດວັນທີ  27 ກໍລະກົດ 1953 ຈຶ່ ງສະຫງົບລົງ. 

 

  
ຮູບທີ  1     ຮູບທີ  2 

 

 
ຮູບທີ  3 
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ພາກທີ  2. ສ. ເກົາຫີຼໃນປັດຈຸບັນ 

 

ດ້ານທີ  1. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
 

ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນລັດເອກະລາດໜ່ຶງ ທີ່ ມີ ການຂະໜານນາມວ່າເປັນ 1 ໃນ 3 ຂອງມັງກອນ 
ແຫ່ງອາຊີ  ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງປະເທດນໍ າໜ້າຂອງການພັດທະນາໃນທະວີ ບອາຊີ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງ 
ເຂດອາຊີ ຕາເວັນອອກ ຮອງຈາກ ສ.ປ. ຈີ ນ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ; ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນ 1 ໃນ 10 ຂອງບັນດາປະເທດ
ນໍ າໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກ ເຖິງວ່າ ສ. ເກົາຫຼີ  ຫາກ່ໍໄດ້ຜ່ານພ້ົນການ
ຕົກເປັນຫົວເມື ອງຂຶ ້ ນຂອງຕ່າງຊາດ, ຜ່ານເສິ ກສົງຄາມເກົາຫຼີ  (ເກົາຫຼີ ເໜືອ-ເກົາຫຼີ ໃຕ້) ແລະ ສິ່ ງທ້າ
ທາຍຕ່າງໆ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ກ່ໍໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ ເພ່ືອພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີ  
ເສດຖະກິດທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີ ບົດບາດສໍ າຄັນຕ່ໍຂົງເຂດ, ທະວີ ບ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະນັບຕ້ັງ 
ແຕ່ປີ  1996 ທີ່  ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ເຂົ ້ າເປັນສະມາຊິ ກ ຂອງ ອົງການເພ່ືອຄວາມຮ່ວມມື ທາງເສດຖະກິດ ແລະ 
ການພັດທະນາ (OECD)  ຊຶ່ ງຂ້າພະເຈົ ້ າຈະພະຍາຍາມບັນຍາຍບາງດ້ານທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

 

 ຂໍ ້ ມູນທາງສະຖິຕິ 

 ເນື ້ ອທີ່ ລວມ:  100.210 Km2 ຫຼື  ປະມານ 38.691 ຕາໄມ (sq. Mile) ຈັດເປັນປະເທດທີ່ ໃຫຍ່ 

ອັນດັບທີ  109 ຂອງໂລກ; (ສ່ວນເນື ້ ອທີ່  ທີ່ ເປັນໜ້ານໍ ້ າກວມເອົ າ 0,3% ຂອງເນື ້ ອທີ່ ທັງໝົດ); 

 ປະຊາກອນ: 50.004.441 ຄົນ (ຫຼາຍເປັນອັນດັບທີ  25 ຂອງໂລກ); 

 ອັດຕາຄວາມສາມາດມີ ລູກໄດ້: 1, 2 ຄົນ / ແມ່ຍິ ງ 1 ຄົນ; 

 ອາຍຸຍື ນສະເລ່ຍ: ຜູ້ຊາຍ 77 ປີ  ແລະ 83, 8 ປີ  ສໍ າລັບຜູ້ຍິ ງ; 

 ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ: 491/ Km2 (ຫຼາຍເປັນອັນດັບທີ  21 ຂອງໂລກ); 

 ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ: 1.556 ຕື ້ ໂດລາສະຫະລັດ (ສະຖິຕິປີ  2011); 

 ລວມຍອດລາຍຮັບຕ່ໍຫົວຄົນ: 31.753 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ  (ຫຼາຍເປັນອັນດັບທີ  26 ຂອງໂລກ). 

 ອັດຕາສ່ວນຂອງຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ ທຽບໃສ່ຂອງໂລກ (PPP): 1, 97%; 

 ອັດຕາເງິ ນເຟີ ້  (ການປ່ຽນແປງລາຄາໂດຍສະເລ່ຍຂອງຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ): 2, 96%; 

 ອັດຕາການວ່າງງານ (ກໍາລັງແຮງງານ): 3, 73% ; 

 ອັດຕາສ່ວນຂອງໜ້ີລັດຖະບານ: 30, 86%; 

 ງົບປະມານດຸ່ນດ່ຽງຂອງລັດຖະບານ (ບັນຊີ ເງິ ນຝາກກະແສລາຍວັນ): 28, 21 ຕື ້ ໂດລາ. 

 

 ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 

ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໃນປີ ຜ່ານມາ (2011) ປະມານ 
3.9% ຊຶ່ ງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດນີ ້  ຂົງເຂດທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນແມ່ນ: ດ້ານການບໍ ລິ ການ 
(ກວມເອົ າ 69,4%), ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ (ກວມ 24,2%) ແລະ ດ້ານກະສິ ກໍາ (ກວມ 6,4%). 
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 ດ້ານການບໍ ລິ ການ 
 
ໃນປີ  2011 ທີ່ ຜ່ານມາ, ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  

ແມ່ນ 3% ເນື່ ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງບັນຫາວິ ກິດການທາງດ້ານການເງິ ນສາກົນ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນເຂດເອີ ຣົບ ແລະ ອາເມຣິ ກາ, ແຕ່ດ້ວຍການນໍ າພາຂອງຄະນະນໍ າລັດຖະບານ
ປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະກ່ໍແມ່ນລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ມີ ຄວາມພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າ
ອຸປະສັກ, ດ້ວຍການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບກົນໄກພາຍໃນ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ 
ແລະ ຮ່ວມມື ກັບນາໆ ປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ໂດຍ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຄວາມ
ໂດດເດັ່ ນໃນດ້ານການໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ແລະ ຖື ເປັນອຸດສາຫະກໍາອັນເປັນຍຸດທະສາດ ເພ່ືອ
ຮັກສາການຕະຫຼາດເດີ ມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບລູກຄ້າ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ, 
ທັງດຶ ງດູດລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເປີ ດກວ້າງຊ່ອງທາງການຄ້າໃໝ່ ໄປສູ່ຂົງເຂດຕ່າງໆ ຂອງໂລກ; 
ເດັ່ ນກ່ໍແມ່ນອຸດສາຫະກໍາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ການໃຫ້ການບໍ ລິ ການ, ການປະຊາສໍ າພັນຜ່ານເຄື ອຂ່າຍຕ່າງໆ (ສື່ ເອເລັກໂຕຼນິ ກ, ສິ່ ງ 

ພິມ, ໂທລະພາບ, ວິ ທະຍຸ, ໂທລະສັບ…), ການບໍ ລິ ການ (Express, G-Market, Delivery, 

etc), ການໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ ສານ ແລະ ອື່ ນໆ.  
 
ພ້ອມດຽວກັນນີ ້  ເບື ້ ອງລັດຖະບານກ່ໍໄດ້ສະໜັບສະໜູນ, ສ່ົງເສີ ມ ແລະ ຈັດຕ້ັງໃຫ້ມີ  

ພາກສ່ວນບໍ ລິ ການດ້ານການໂຄສະນາ, ປະຊາສໍ າພັນ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ ໂດຍເນ້ັນໃສ່ 
ການລົງທຶ ນ ແກ່ນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງປະເທດ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຄົມອື່ ນໆ ທີ່ ສົນໃຈ. 
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 ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ 

 

ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນອັນດັບທີ  9 ຂອງໂລກ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ ມີ ການຄ້າ-ສ່ົງອອກ ຮອງ 

ຈາກອາເມຣິ ກາ, ຈີ ນ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ຝຣ່ັງ, ສະວິ ສສະແລນ, ອັງກິດ ແລະ ອິ ຕາລີ ; ສ. 

ເກົາຫຼີ  ເປັນອັນດັບທີ  10 ປະເທດທີ່ ມີ ການເຕີ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ເປັນ ອັນດັບທີ  15 ຂອງໂລກ ໃນດ້ານເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຊຶ່ ງເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດທີ່

ໂດດເດັ່ ນໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດດ້ວຍຂະແໜງອຸດສາຫະກໍານໍ າໜ້າ ດ່ັງອຸດສາຫະ 

ກໍາສ້າງກ່ໍາປ່ັນໃຫຍ່ ໂດຍ ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນອັນດັບທີ  1 ຂອງໂລກ (ປະກອບມີ : Hyundai, 

Daewoo, STX Corporations, etc.); ອຸດສາຫະກໍາຫຼອມໂລຫະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫັຼກ 

(ປະກອບມີ : POSCO, POSTEC); ອຸດສາຫະກໍາຜະລິ ດລົດຍົນ (ເປັນອັນດັບທີ  5 ຂອງໂລກ) 

ເຊັ່ ນ: Hyundai, KIA, Daewoo, etc. ; ເປັນອັນດັບທີ  1 ຂອງໂລກ ທີ່ ດ້ານອຸດສາຫະກํາການ

ຜະລິ ດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິ ກ, ແຜ່ນບັນທຶກຄວາມຈໍ າຕ່າງໆ (Computer Memory 

Chips); ອຸດສາຫະກໍາຜະລິ ດຄອມພິວເຕ້ີ; ອຸດສາຫະກໍາຜະລິ ດໂທລະສັບມື ຖື  (ໃຫຍ່ເປັນອັນ

ດັບທີ  2 ຂອງໂລກ) ເຊັ່ ນ: SAMSUNG, LG, etc. (ເປັນທີ່ ຮັບຮູ້ທ່ົວ ໄປຂອງສັງຄົມເກົາຫຼີ

ແມ່ນ: “ແຊບອນ” ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງກຸ່ມບໍ ລິ ສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີ  ພາຍໃຕ້ອິ ດທິພົນຂອງ 63 

ຄອບຄົວ/ຕະກູນ); ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ , ອຸດສາຫະກໍາເຄື່ ອງສໍ າອາງ, ດ້ານການບໍ ລິ ການ, ອຸດສາ 

ຫະກໍາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາດ້ານອື່ ນໆ ອີ ກ. 

 

ການສ່ົງອອກລວມຍອດ ປີ  2012 ບັນລຸ: 556, 5 ຕື ້ ໂດລາສະຫະລັດ (ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ

ທີ  7 ຂອງໂລກ), ສ່ວນການນໍ າເຂົ ້ າປະຈໍ າປີ  ມີ ມູນຄ່າ 524, 3 ຕື ້ ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ ງຖື ວ່າ ສ. 

ເກົາຫຼີ  ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການຄ້າ. ສ່ວນຄູ່ຄ້າສํາຄັນ ປະກອບມີ : ຈີ ນ, ອາເມຣິ ກາ ແລະ ຍີ່ ປຸ່ນ. 

 

 ດ້ານກະສິ ກໍາ 

 

ເນື ້ ອທີ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນພູ ແລະ ເຫວຄ້ອຍຕ່າງໆ ໂດຍປະມານ 75% 

ຂອງເນື ້ ອທີ່ ທັງໝົດ, ຮອງລົງມາກ່ໍແມ່ນເນື ້ ອທີ່ ທາງນໍ ້ າ, ທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດ ເນື່ ອງ 

ຈາກທີ່ ຕ້ັງພູມສັນຖານ ແລະ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ  ກ່ໍມີ ມູນເຊື ້ ອອັນດີ ໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ 

ແລະ ການປະມົງມາໄດ້ຫຼາຍພັນປີ . ດ່ັງນ້ັນ, ເຖິງວ່າສັງຄົມ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ການປັບປຸງ, ປ່ຽນ 

ແປງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ ຂຶ ້ ນເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາແລ້ວກ່ໍຕາມ ແຕ່ດ້ານ 

ກະສິ ກໍາ ກ່ໍຍັງມີ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໂດດເດັ່ ນເຊັ່ ນກັນ (ເປັນອັນດັບ 3 ຮອງຈາກດ້ານ 

ການບໍ ລິ ການ ແລະ ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ). ດ້ານກະສິ ກໍາທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນ ປະກອບມີ : 
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♦ ການປູກຝັງ: ພືດທີ່ ສໍ າຄັນໄດ້ແກ່ການປູກເຂົ ້ າຈ້າວ, ເຂົ ້ າບ່າເລ, ເຂົ ້ າໜຽວ, ໝາກໂປ່ມ, 

ມັນຝຣ່ັງ, ຖ່ົວເຫຼື ອງ, ເຂົ ້ າສາລີ  ແລະ ອື່ ນໆ ອີ ກ; 

♦ ການລ້ຽງສັດ: ສັດລ້ຽງທີ່ ສໍ າຄັນໄດ້ແກ່ການລ້ຽງໝູ, ງົວ, ສັດປີ ກ, ຕົວມ້ອນ ແລະ ອື່ ນໆ; 

♦ ການປະມົງ: ຜົນຜະລິ ດໃນດ້ານການປະມົງ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຄວາມໂດດເດັ່ ນ ເນື່ ອງ 

ຈາກສາມາດຜະລິ ດເກີ ນຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສາມາດສ່ົງອອກເປັນສິ ນ 

ຄ້າທີ່ ສໍ າຄັນຢ່າງໜ່ຶງຂອງປະເທດ ເຊັ່ ນ: ສ. ເກົາຫຼີ  ສາມາດຈັບປາໄດ້ເປັນອັນດັບທີ  10 

ຂອງໂລກດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

 

 ດ້ານເງິ ນຕາ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ນໍ າໃຊ້ສະກຸນເງິ ນ ວອນ “ເຄື່ ອງໝາຍ: ₩, ລະຫັດ: KRW” (won ຫຼື  원) 

ຊຶ່ ງ 1 ວອນ ເທົ່ າກັບ 100 ຊອນ (ຫຼື  Jeon ຫຼື  전 ຫຼື  錢) ຊຶ່ ງເປັນຫົວໜ່ວຍນ້ອຍສຸດ; ເງິ ນວອນ 

ຖື ກປະກາດນໍ າໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການມາຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  15 ຕຸລາ 1945. 

ເງິ ນປະເພດຫຼຽນໂລຫະ  ແມ່ນຖື ກນໍ າໃຊ້ມາຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  15 ຕຸລາ 1945 ແລະ ໄດ້ມີ

ການປັບປຸງເພ່ີມເຕີ ມ 09 ຄ້ັງຄື : ວັນທີ  15 ກໍລະກົດ 1947; ວັນທີ  01 ຕຸລາ 1948; ວັນທີ  14 

ມິຖຸນາ 1949; ວັນທີ  01 ພຶດສະພາ 1950; ວັນທີ  01 ພະຈິ ກ 1950; ວັນທີ  01 ເມສາ 1951 ແລະ 

ວັນທີ  15 ກຸມພາ 1953 ໂດຍນํາໃຊ້ ຮວານ (hwan) ມີ ຄ່າເທົ່ າກັບ 100 ວອນ. ປະເພດເງິ ນ

ຫຼຽນໂລຫະ ປະກອບມີ ຄ່າ: 1 ວອນ, 5 ວອນ, 10 ວອນ, 50 ວອນ, 100 ວອນ ແລະ 500 ວອນ. 

ສໍ າລັບທະນະບັດ ໄດ້ເລີ່ ມນໍ າໃຊ້ເມື່ ອປີ  1946 (ທະນາຄານແຫ່ງໂຈ່ຊອນ) ຊຶ່ ງປະກອບ 

ມີ  ປະເພດໃບ 10 ວອນ ແລະ ປະເພດໃບ 100 ວອນ, ຫັຼງຈາກນ້ັນ ປີ  1949 ໄດ້ນํາໃຊ້ເພ່ີມປະ 

ເພດໃບ 5 ວອນ ແລະ 1.000 ວອນ; ພາຍຫັຼງທະນາຄານແຫ່ງເກົາຫຼີ  ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງ (ວັນ

ທີ  12 ມິຖຸນາ 1950) ເພ່ືອປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ປ່ຽນແທນໜ້າທີ່  ຂອງ

ທະນາຄານແຫ່ງໂຈ່ຊອນນັບຕ້ັງແຕ່ນ້ັນເປັນຕ້ົນມາ. ທະນາຄານແຫ່ງເກົາຫຼີ  ໄດ້ປະກາດ ນໍ າ

ໃຊ້ທະນາບັດປະເພດໃບ 5.000 ວອນ ໃນປີ  1972, ປະເພດໃບ 10.000 ວອນ ໃນປີ  1973 

(ພ້ອມໆ ກັບປະເພດໃບ 500 ວອນ, ແຕ່ຖື ກລົບລ້າງໃນປີ  1982). ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  2006 

ເປັນຕ້ົນມາທະນາຄານດ່ັງກ່າວ ໄດ້ປະກາດນໍ າໃຊ້ເງິ ນເກົາຫຼີ ຮູບແບບໃໝ່ທັງໝົດ ແລະ ນໍ າ 

ໃຊ້ໃນທ່ົວສັງຄົມເກົາຫຼີ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສໍ າລັບທະນະບັດປະເພດໃບ 50.000 ວອນ ໄດ້ຮັບ 

ການປະກາດນໍ າໃຊ້ເມື່ ອວັນທີ  23 ມິຖຸນາ 2009. 

 

ໃນປັດຈຸບັນ ທ່ົວສັງຄົມ ສ. ເກົາຫຼີ  ນິ ຍົມນໍ າໃຊ້ເງິ ນ ປະເພດຫຼຽນ 10 ວອນ, 50 ວອນ 

ແລະ 500 ວອນ; ສ່ວນປະເພດເງິ ນທີ່ ເປັນທະນະບັດ (ເຈ້ຍພິເສດ) ປະກອບມີ ຄ່າ: ປະເພດໃບ 

1.000 ວອນ, 5.000 ວອນ, 10.000 ວອນ ແລະ ປະເພດໃບ 50.000 ວອນ. 
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ສໍ າລັບອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ມີ ຄ່າເທົ່ າກັບ 1.079 ວອນ. 

 

 
 
 

ຕົວຢ່າງພັນທະພັນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ 
 

 

   
 

ກ່ຽວການນໍ າໃຊ້ເງິ ນຕາຕ່າງປະເທດ ເຂົ ້ າໃນການແລກປ່ຽນ, ຊື ້ -ຂາຍສິ ນຄ້າ ຫຼື  ທຸລະ
ກໍາຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມເກົາຫຼີ  ຖື ວ່າເປັນການລະເມີ ດລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ . ດ່ັງນ້ັນ, 

ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຕ້ອງເປັນເງິ ນວອນເທ່ົານ້ັນ, ສ່ວນເງິ ນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຖື ກກໍານົດ 
ໃຫ້ໃຊ້ພາຍໃນທະນາຄານ ແລະ ການຊໍ າລະສະສາງດ້ານຕ່າງໆ ລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບ 
ການກວດກາ, ຢ້ັງຢື ນ ແລະ ອະນຸມັດຈາກອົງການສິ ດອໍ ານາດລັດ. 
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 ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ 

 

ທີ່ ຕ້ັງພູມສັນຖານຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ຕ້ັງຢູ່ຈຸດທີ່ ຍື່ ນອອກມາຈາກແຜ່ນດິ ນໃຫຍ່ຂອງທະວີ ບ 
ອາຊີ  ຊຶ່ ງເປັນທະວີ ບທີ່ ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານທີ່ ສຸດກວ່າໝູ່ໃນໂລກນ້ັນ ເປັນສາເຫດ, ປັດໄຈຫັຼກອັນ 
ໜ່ຶງທີ່ ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີ ການພັດທະນາຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງເກົາຫຼີ  ເຊັ່ ນ: ການປະສົມປະສານລະ 
ຫວ່າງວັດທະນະທໍາຈາກແຜ່ນດິ ນໃຫຍ່ ແລະ ວິ ຖີ ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຊາວດອນ (ຊາວທະເລ). 
ຜ່ານໄລຍະເວລາຫຼາຍພັນປີ , ວັດທະນະທໍາເກົາຫຼີ  ມີ ຄວາມໂດດເດັ່ ນ, ສະເພາະຕົວ ແລະ ກ່ໍມີ ການ 
ພັດທະນາຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າເກົາຫຼີ ຈະຕ້ັງຢູ່ຂອບນອກຂອງເບື ້ ອງອາຊີ ຕາເວັນອອກກ່ໍຕາມ. ເປັນ 
ທີ່ ໜ້າສັງເກດສະແດງອອກເຊັ່ ນ: ສາສະໜາ, ປະເພນີ  ແລະ ວັດທະນະທໍາດ້ານຕ່າງໆ. 

 

 ລະບົບການສຶ ກສາ 

ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ນໍ າໃຊ້ລະບົບ 6:3:3:4 ໝາຍເຖິງນັບຕ້ັງແຕ່ຂ້ັນປະຖົມສຶ ກສາ 6 ປີ , ຂ້ັນ 
ມັດທະຍົມສຶ ກສາ 3 ປີ , ຂ້ັນອຸດົມສຶ ກສາ 3 ປີ  ແລະ 4 ປີ  ຂ້ັນມະຫາວິ ທະຍາໄລ. ນອກຈາກນີ ້ , 

ຍັງມີ ການສຶ ກສາກ່ອນໂຮງຮຽນ ແລະ ຍັງມີ ຫັຼກສູດ 2 ເຖິງ 3 ປີ  ໃນຂ້ັນວິ ທະຍາໄລຕ່ືມອີ ກ. 

ກ່ຽວກັບການສຶ ກສາຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ຈະມີ ການຈັດແບ່ງອອກເປັນ 03 
ປະເພດຂອງຂະບວນການຮຽນຄື : 1. ການຮຽນ/ສຶ ກສາ ຕາມໂຮງຮຽນ/ສະຖາບັນການສຶ ກ
ສາ ຕ່າງໆ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ (Local Korean Schools); 2. ການຮ່ํາຮຽນຢູ່ທີ່ ເຮື ອນ, ອາຄານ/

ສະ ຖານທີ່ ພັກອາໄສ (Home Schooling); ແລະ 3. ການຮ່ํາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນສະເພາະຄົນຕ່າງ
ປະ ເທດ (Foreign Schools). 

ສໍ າລັບສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ ປະກອບດ້ວຍ: ວິ ທະຍາໄລ (Colleges), ມະຫາວິ  
ທະຍາໄລ (Universities) ແລະ ການສຶ ກສາຫັຼງປະລິ ນຍາຕຣີ  (Graduate Schools). ນອກ 
ຈາກນີ ້ , ກ່ໍຍັງມີ ໂຮງຮຽນສະເພາະ (ພິເສດ), ອາຊີ ວະສຶ ກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິ ກຕ່າງໆ. 

 

ນອກຈາກນີ ້ ແລ້ວ, ສ. ເກົາຫຼີ  ກ່ໍຍັງເປັນປະເທດໜ່ຶງທີ່ ນໍ າໜ້າດ້ານການຄ້ົນຄວ້າ, 

ວິ ໄຈ ແລະ ພັດທະນາ ວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ວິ ຊາການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການຄ້ົນຄວ້າ 

ດ້ານວິ ທະຍາສາດທໍາມະຊາດ; ດ້ານວິ ທະຍາສາດສັງຄົມ; ດ້ານການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ສໍ າຫຼວດມະ 
ຫາສະໝຸດ / ທາງນໍ ້ າ, ດ້ານການຄ້ົນຄວ້າສຶ ກສາກ່ຽວກັບຂ້ົວໂລກເໜືອ / ຂ້ົວໂລກໃຕ້, ດ້ານ 

ອາວະກາດ, ເຄື່ ອງຈັກກົນ, ຫຸ່ນຍົນ, ດ້ານຊີ ວະເຄມີ  / ຊີ ວະພາບ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

ສ່ວນການຈັດອັນດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມນິ ຍົມໃນທ່ົວສັງຄົມເກົາຫຼີ  ປະຈໍ າປີ  

2012 ໂດຍຄັດເລື ອກຈາກມະຫາວິ ທະຍາໄລທັງໝົດທີ່ ມີ ທັງໝົດ ຈໍ ານວນ 196 ແຫ່ງໃນທ່ົວ 

ປະເທດ ຊຶ່ ງ 7 ອັນດັບຕ້ົນປະກອບມີ : 

1) Seoul National University; 

2) Korea University; 
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ນບົດຮຽນ 
book ຊຶ່ ງມີ
ຫ່ງ ແລະ ຕ່ໍ
e-Learnin

ຕ່າງໆ. 

ເຊອູນ (SN

ານຄວບຄຸມ
າມສະດວກໃ
ງໃນການສຶ ກ
າຂໍ ້ ມູນ/ບົດຮ
ກ້ໄຂບັນຫາ,
ະນະຄູ/ອາຈາ

               ©L

IST); 

ຫຼາຍໃນການ
ານຄ້ົນຄວ້າ
ລຍະ ເພ່ືອຮອ
ມານ ແລະ ຄ
ອ ສ. ເກົາຫຼີ
ນພັດທະນາ
ຫຼາຍຂຶ ້ ນ ດ້ວ
ມຕ້ັງແຕ່ປີ  2
ຫຼື  ແກ້ໄຂວ
ມີ ຈໍ ານວນໂຮ
ຕມາໄດ້ມີ ກາ
ng ເຂົ ້ າການ

NU) ແມ່ນ
ມລະບົບທີ່ ຮັ
ໃຫ້ແກ່ຄູອາ
ກສາ/ຄ້ົນຄວ
ຮຽນ/ເອກະ
, ສ່ົງບົດ/ຜົ
ານ/ສາດສະດ

LAngsith 

ນເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້

າ/ວິ ໄຈຕ່າງໆ
ອງຮັບການ
ຄຸນນະພາບ
ໄດ້ເຂົ ້ າເປັນ
າ (OECD)

້ ວຍການນໍ າ
2005 ໄດ້ນໍ າ
ວຽກບ້ານ ຫຼື
ຮງຮຽນ 130

ນຂະຫຍາຍ
ນຮຽນ-ການ

ໄດ້ນໍ າໃຊ້ລະ

ັ ດກຸມ ແລະ
ຈານ, ນັກ
ວ້າ/ຮັບແລະ
ສານຕ່າງໆ,
ຜົນການຄ້ົນ
ດາຈານ.  

ຂ້ 
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 ພາສາເກົາຫຼີ  

ພາສາເກົາຫຼີ  ຈັດຢູ່ໃນໝວດພາສາອູຣາລ-ອາລໄຕ (Ural-Altaic) ຊຶ່ ງພາສາເກົາຫຼີ ບູ 
ຮານ (ຕົວໜັງສື ຮັນກ້ືລ ຫຼື  ໂຈ່ຊອນມາລ) ໄດ້ຮັບການປະດິ ດຂຶ ້ ນ 3 ປີ , ສํາເລັດໃນປີ  ຄ.ສ. 

1446 ໂດຍເຈົ ້ າຈັກກະພັດແຊຈົງມະຫາຣາດ (ຫຼື ເຈົ ້ າອີ ໂດ໋  “이도” ຫຼື  세종) ທີ່ ປົກຄອງຣາຊະ
ວົງ ໂຈ່ຊອນ (ເຈົ ້ າຈັກກະພັດແຊຈົງ ເປັນກະສັດອົງທີ  4 ຈາກທັງໝົດ 27 ອົງຂອງຣາຊະວົງໂຈ່ 

ຊອນ) ຊຶ່ ງຂຶ ້ ນຄອງຣາຊະບັນລັງ ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  ຄ.ສ. 1418-1450 (ລວມ 32 ປີ ) ຮູບທີ  4. ພາສາ
ເກົາຫຼີ  ປະກອບມີ : ພະຍັນຊະນະ 14 ຕົວ ແລະ ມີ ສະຫຼະ 10 ຕົວ (ລວມ 24 ຕົວ). ແຕ່ຖ້າ ຈະໃຫ້
ຈໍ າແນກລະອຽດ (ຕາມຫັຼກໄວຍາກອນຂອງພາສາລາວ) ເພ່ືອຄວາມເຂົ ້ າໃຈແລ້ວ, ພາສາເກົາ 
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ຫຼີ
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ເກົ
ມ
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ອື່

ສ

 

 ສ

ຄ
ປ
ຫຼ

ອິ
ມ

ເກົາຫຼີ  2012

ຫຼີ  ຈະແບ່ງອ
ຕົວ, ສະຫຼະປ

 

ລັດຖ
ກົາຫຼີ  ເພ່ືອເ
ມະຫາຣາດ. 

ພາສ
ພາສາດ່ັງກ່າວ

້ ານກວ່າຄົນ
ນໆ ເຊັ່ ນ: 3

ະຫະລັດອາເ

າສະໜາ 

ສັງຄົ
ວາມເຊື່ ອໃດ

ປະສານ, ມີ
ຫຼາຍ) ທາງດ້າ

 

ປະຫ
ດທິພົນຈາກ

ມາໃນຍຸກໃໝ

2 

ອກເປັນ ພ
ະສົມ 11 ຕົວ

ຖະບານເກົາ
ເປັນການຈາ

ສາເກົາຫຼີ  ແ
ວ ປະມານ 
ນໃນ ສ.ປ.ປ
3 ລ້ານກວ່າຄ
ເມຣິ ກາ, ຢູ່ບ

ຄົມ ສ. ເກົ
ດໜ່ຶງມີ ອິ ດ
ຄວາມແຕກ
ານປະເພນີ ,

ຫວັດກ່ຽວກັ
ກການເຊື່ ອຖ

ໝ່, ສາສະໜ

ພະຍັນຊະນະເ
ວ, ຕົວສະກົ

າຫຼີ  ໄດ້ຖື ເອົ
າລຶ ກ, ລະນຶ

ແມ່ນໜ່ຶງໃນ
80 ລ້ານຄົນ

ປ. ເກົາຫຼີ , ຄົ
ຄົນ ໃນ ສ.ປ
ບັນດາປະເທ

ກາຫຼີ  ແຕກ
ທິ ພົນເໜືອ
ກຕ່າງ ແຕ
 ວັດທະນະທ

ັ ບວິ ຖີ ການດໍ
ຖື ຜີສາງຕ່າ

ໜາຄຣີ ສ ໄດ້

     12       

ເຄົ ້ າ 10 ຕົວ

ົ ດເຄົ ້ າ 14 ຕົ

ອົ າວັນທີ  9 
ກເຖິງ ແລ

 

ຮູບທີ  4 

ນບັນພາສາ
ນໃນທ່ົວໂລກ
ຄົນທີ່ ມີ ເຊື ້ ອສ
ປ. ຈີ ນ, 700

ທດທີ່ ເປັນອະ

ຕ່າງກັບສັງ
ອກວ່າ, ເນື່ ອ
ຕ່ມີ ຄວາມກ
ທໍາ, ຄວາມນຶ

ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂ
ງໆ, ພຸດທະ

້ ລ່ວງລໍ ້ າເຂົ ້ າ

                   

ວ, ພະຍັນຊ
ຕົວ ແລະ ຕົວ

 ຕຸລາ ເປັ
ະ ໃຫ້ຄວາມ

ທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສ
ກ ໂດຍມີ  5

ສາຍເກົາຫຼີ  
0.000 ກວ່າຄ
ະດີ ດສະຫະພ

ຄົມອື່ ນໆ ໃ
ອງຈາກສັງຄົ
ກົມກຽວລະຫ
ນຶ ກຄິ ດ, ຄວ

ຂອງຊົນຊາດ
ະສາສະໜາ, 

າມາສູ່ ສ. ເ

                   

ຊະນະປະສົມ 
ວສະກົດປະສ

ປັນວັນແຫ່ງ
ມເຄົ າລົບແດ

ສຸດຂອງໂລກ
50 ລ້ານກວ່

7 ລ້ານກວ
ຄົນໃນຍີ່ ປຸ່ນ
ພາບໂຊວຽດ

ໃນໂລກ ທີ່ ມີ
ຄົມ ສ. ເກົາ
ຫວ່າງຄວາມ
າມເຊື່ ອຖື  ແ

ດເກົາຫຼີ ໃນເ
 ລັດທິເຕົາ 

ເກົາຫຼີ ຢ່າງຫຼ
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 5 ຕົວ, ສະ
ສົມ ມີ  13 ຕົ

ງການປະດິ ດ
ດ່ເຈົ ້ າຈັກກະ

ກ ແລະ ມີ
າຄົນໃນ ສ.

ວ່າຄົນທີ່ ອາໄ
ນ, 600.000 
ດ ແລະ ປະເທ

ມີ ສາສະໜາ
າຫຼີ  ເປັນສັງ
ມອຸດົມສົມບ
ແລະ ພຶດຕິກ

ເມື່ ອກ່ອນ ແ
 ຫຼື  ລັດທິຂົງ
ຫຼວງຫຼາຍ, ໄ
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ະຫຼະເຄົ ້ າ 10

ຕົວ. 

ດສ້າງພາສາ
ະພັດແຊຈົງ

 

ມີ ການນໍ າໃຊ້
 ເກົາຫຼີ , 25

ໄສຢູ່ປະເທດ
ກວ່າຄົນໃນ
ທດອື່ ນໆ.  

າໃດໜ່ຶງ ຫຼື
ງຄົມປະສົມ
ບູນ (ຫຼາກ
ກໍາຕ່າງໆ. 

ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ງຈື ້  ແລະ ຕ່ໍ
ວວາ, ແລະ
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ກາຍ ເປັນປັດໄຈ ອັນສໍ າຄັນໃນການປ່ຽນແປງທັດສະນະຄວາມຄິ ດ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຖື ຕ່າງໆ 

ທັງໝົດຂອງຄົນເກົາຫຼີ ໄປສູ່ແນວຄິ ດເປີ ດກວ້າງ. 

ຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານທັດສະນະ, ແນວຄິ ດ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຖື  ປະກອບກັບ 

ການຄໍ ້ າປະກັນທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ ໄດ້ບັນຍັດຢູ່ໃນລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ  

ກ່ຽວກັບສິ ດທິ ໃນການເຊື່ ອຖື ຂອງພົນລະເມື ອງ. ອີ ງຕາມຜົນສໍ າຫຼວດສະຖິຕິສັງຄົມເກົາຫຼີ  

(ປີ  2005) ນ້ັນ ເປັນທີ່ ຊັດເຈນວ່າ ມີ  53,1% ຂອງປະຊາກອນທີ່ ເຊື່ ອ, ປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ເຄົ າລົບນັບຖື ສາສະໜາ/ລັດທິ/ຄວາມເຊື່ ອຕ່າງໆ. ໃນຈໍ ານວນນ້ັນ, ມີ  43% ນັບຖື ສາສະໜາ
ພຸດ, 34,5% ນັບຖື ສາສະໜາຄຣີ ສຕຽນ ຫຼື  ພະເຢຊູ (ນິ ກາຍໂປຼເຕັສແຕ້ງ) ແລະ ນັບຖື ສາສະ
ໜາ ຄຣີ ສຕຽນ (ນິ ກາຍກາໂຕລິ ກ) ມີ  20,6%. 

ໃນປັດຈຸບັນ ປະຊາກອນ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຈໍ ານວນ 49,3% ທີ່ ບໍ່ ນັບຖື ສາສະໜາ
ຫຍັງ, 26,3% ນັບຖື ສາສະໜາຄຣີ ສຕຽນ ຫຼື  ພະເຢຊູ (ໃນນ້ັນ 19,7% ແມ່ນນັບຖື ນິ ກາຍໂປຼ
ເຕັສແຕ້ງ ແລະ ອີ ກ 6,6% ແມ່ນນັບຖື ນິ ການກາໂຕລິ ກ), 23% ນັບຖື ສາສະໜາພຸດ, 1% 
ນັບຖື ລັດທິຂົງຈື ້  ແລະ ອີ ກ 0,4% ແມ່ນສາສະໜາອີ ສະລາມ ແລະ ນິ ກາຍອື່ ນໆ ອີ ກ. 

 
ດ້ານທີ  2. ການເມື ອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານລັດ 
 

ສ. ເກົາຫຼີ  ປົກຄອງດ້ວຍລະບອບສາທາລະນະລັດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ (ສະບັບທໍາອິ ດ 
ປະກາດໃຊ້ເມື່ ອວັນທີ  17 ກໍລະກົດ 1948); ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຫຼາຍພັກການເມື ອງ (25 ພັກການເມື ອງ) ຊຶ່ ງ 

ແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື : ກຸ່ມເສລີ ນິ ຍົມ, ກຸ່ມອະນຸຮັກນິ ຍົມ ແລະ ກຸ່ມສັງຄົມນິ ຍົມ. 

 

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ  ນັບຕ້ັງແຕ່ໄດ້ຮັບການປະກາດນໍ າໃຊ້ມາຕ້ັງແຕ່ປີ  1948 

(ຖື ກຮ່າງຂຶ ້ ນໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ຢູ ຈິ ນ-ໂອ) ພ້ອມໆ ກັບການສ້າງຕ້ັງລະບອບສາທາລະນະລັດເປັນຕ້ົນມາ, 

ລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບດ່ັງກ່າວໄດ້ມີ ການປັບປຸງ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການເມື ອງ, ການປົກ 

ຄອງ, ການບໍ ລິ ຫານລັດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍມີ ທັງໝົດ 9 ຄ້ັງ
ທີ່ ມີ ການປັບປຸງ (ປີ  1952, 1954, 1960, 1962, 1972, 1980, 1987) ຊຶ່ ງສະບັບທີ່ ກํາລັງນํາໃຊ້ ໃນປັດຈຸບັນ 

ແມ່ນສະບັບທີ່ ມີ ຜົນສັກສິ ດນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  25 ກຸມພາ 1988 ໃນເວລາທີ່ ທ່ານ ໂນ ເທ-ອູ ເຂົ ້ າດໍ າລົງ
ຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍ ດີ  ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ . 

 

ເນື ້ ອໃນຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ປະກອບດ້ວຍ: ບົດຄວາມເບື ້ ອງຕ້ົນ (ຄໍ ານໍ າ), 130 ມາດຕາ 
ແລະ ມີ ຈໍ ານວນເພ່ີມເຕີ ມອີ ກ 6 ລະບຽບການ ຊຶ່ ງໂຄງປະກອບຂອງລັດຖະທํາມະນູນ ໄດ້ແບ່ງອອກ 
ເປັນ 10 ພາກ ເຊັ່ ນ: ບົດບັນຍັດທ່ົວໄປ; ສິ ດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງພົນລະເມື ອງ; ສະພາແຫ່ງຊາດ; ອົງການ
ບໍ ລິ ຫານແຫ່ງລັດ; ສານ; ສານລັດຖະທໍາມະນູນ; ການຄຸ້ມຄອງການເລື ອກຕ້ັງ; ອົງການປົກຄອງ 
ທ້ອງຖ່ິນ; ເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປຸງ/ແກ້ໄຂລັດຖະທໍາມະນູນ. 
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ຫັຼກການຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອໍ ານາດອະ 
ທິ ປະໄຕອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະຊາຊົນ; ການຈັດແບ່ງອໍ ານາດ; ການຂົນຂວາຍ ເພ່ືອສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ 
ປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ ເປັນອັນໜ່ຶງອັນດຽວຂອງເກົາຫຼີ ໃຕ້ ແລະ ເກົາຫຼີ ເໜືອ; ການປະກອບສ່ວນອັນ 
ສໍ າຄັນເຂົ ້ າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນເວທີ ສາກົນ; ລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຕ່ໍການຊຸກຍູ້/ສ່ົງເສີ ມດ້ານສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ. 

 

ສໍ າລັບການປັບປຸງ/ແກ້ໄຂລັດຖະທໍາມະນູນ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການນໍ າສະເໜີບັນດາເອກະສານ 
ຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຝ່າຍນິ ຕິບັນຍັດ ຊຶ່ ງອາດຈະມີ ມາຈາກທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງ 
ຊາດ ຫຼື  ອາດຈະມາຈາກຄະນະກໍາມາທິ ການໃດໜ່ຶງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສະເໜີປັບປຸງ/ແກ້ໄຂ. 
ການປັບປຸງ/ແກ້ໄຂ ບໍ່ ສະເພາະພຽງແຕ່ຜ່ານພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດເທ່ົານ້ັນດ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ 
ການລົງປະຊາມະຕິ ຫຼື  ການອອກສຽງໂດຍປະຊາຊົນໃນທ່ົວປະເທດສາກ່ອນ ຊຶ່ ງເມື່ ອກ່ອນກໍານົດຜ່ານ 
ໂດຍການເຫັນດີ  2 ສ່ວນ 3  (ຫຼື  2/3) ຫຼື  ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ຂອງຈໍ ານວນສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ), 

ໃນຂະນະສະບັບທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນນີ ້  ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ມີ ຜູ້ເຫັນດີ /ເຫັນພ້ອມຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ່ຶງ ຂອງ 
ຈໍ ານວນສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງຈໍ ານວນປະຊາຊົນທັງໝົດ 

ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ຕາມກົດເກນ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລັດຖະທໍາມະນູນ 

ຄະນະກໍາມະການ ການ
ເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງຊາດ 

ສານລັດຖະທໍາມະນູນສານລັດຖະທໍາມະນູນ  

ອົງການນິ ຕິບັນຍັດ 
(ສະພາແຫ່ງຊາດ)

ອົງການຕຸລາການ 
(ສານ) 

ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ             ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ 

ອົງການບໍ ລິ ຫານແຫ່ງລັດ 
(ລັດຖະບານ)
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 ປະທາ

ບັນແມ
ເປັນຕົ

ຮັບໄຊ
ປະທາ
ຢຸນ ໂບ
ເຈິ ນ ດ
ແດ-ຈຸ

ທັນວາ
ນາດໃນ
ມຸນ ແ
DUP 

75,8%

ເທົ່ ານ້ັ

ທິ ບໍ ດີ  

ເກົາຫຼີ  2012

ນາທິບໍ ດີ  

ປະທານນ
ມ່ນທ່ານ ອີ
ຕ້ົນໄປ ຈະແມ

ຊະນະ ໃນກ
ນາທິບໍ ດີ  ຄົ
ບ-ຊອນ 19

ດູ-ຮວານ 19

ຈງ 1998-200

 
ກ່ຽວກັບ

າ 2012 ທີ່ ຜ
ນປັດຈຸບັນ 
ແຈ-ອິ ນ (M

/ 민주통합

% ຈາກຈํານ

ັ້ ນ. 

ການຈັດ
ດໍ າລົງຕໍາແ

2 

ນາທິບໍ ດີ  ແ
ອີ  ມຽງ-ບັກ 
ມ່ນທ່ານ ນ

ການເລື ອກຕັ

ົ ນທີ  11 ຂອ
960-1962, ທ
980-1988, ທ
03, ທ່ານ ໂນ

ບການເລື ອກ
ຜ່ານມານີ ້  ຜົ
 (ພັກແຫ່ງພ

Moon Jae-i

합당) ໄປຢ່າ

ນວນຜູ້ມີ ສິ ດ

ຕ້ັງໃຫ້ມີ ກາ
ແໜ່ງພຽງ 1

ຫ່ງ ສ. ເກົາ
(LEE Myu

. ປັກ ເກິນ-

ຕ້ັງເປັນປະທ
ງ ສ. ເກົາຫຼີ
ທ່ານ ປັກ ຈ໋
ທ່ານ ໂນ ເທ
ນ ມູ-ຮວານ 

ກຕ້ັງປະທານ
ຜົນກ່ໍແມ່ນ 
ພົມແດນໃໝ
in / 문재인

ງຫວຸດຫວິ ດ

ດປ່ອນບັດທັ

ານເລື ອກຕ້ັງ
1 ສະໄໝ ໂດ

     15       

າຫຼີ  (대한민

ung-bak) 

-ເຮ (PARK

ທານາທິບໍ ດີ  
ຫຼີ  (ຖັດຈາກທ
ຈ໋ ອງ-ຮີ  196

ທ-ອູ 1988-19

2003-2008 

ຮູບທີ  5

ນາທິບໍ ດີ  ຄົນ
ນ. ປັກ ເກິ
ໝ່ ຫຼື  Saen

인) ຜູ້ນໍ າພັກ
ດ ໂດຍມີ ຈໍ າ

ທັງໝົດ ຊຶ່ ງ

້ ງ ກ່ໍເນື່ ອງຈ
ດຍແມ່ນທ່

                   

민국의 대통

ຮູບທີ  5. ຊຶ່

K Gyun-hy

ໃນວັນທີ  19

ທ່ານ ອີ  ຊຶ ້ ງ-

3-1979, ທ່າ
993, ທ່ານ ຄິ
 ແລະ ທ່ານ 

5 

ນໃໝ່ (ຄົນທີ
ກິນ-ເຮ ຕົວແ
nuri Party /

ກຝ່າຍຄ້ານ
ານວນຜູ້ອອ

ງເປັນການລື່

ຈາກລັດຖະ
ານ ອີ  ມຽງ

                   

통령 / 大韓

ຊຶ ງນັບແຕ່ວັ
ye ຫຼື  박근혜

9 ທັນວາ 20

-ໝານ 1948

ານ ເຊວ້ ຄູ-

ຄິ ມ ຢົງ-ຊໍ າ 
 ອີ  ມຽງ-ບັກ

 

ທີ  11 ຂອງ ສ
ແທນຈາກພ
/ 새누리당

ນ (ພັກແນວ
ອກມາໃຊ້ສິ ດ

ລື່ ນຄາດໝາ

ທໍາມະນູນກໍ
ງ-ບັກ ຈະໝົ

               ©L

民國大統領

ວັນທີ  25 ກຸ
혜) ຮູບທີ  6

012 ນີ ້  ແລະ
8-1960 ຜູ້ທໍ
-ຫາ 1979-1

 1993-1998

ກ 2008-2012

ສ. ເກົາຫຼີ ) ໃ
ພັກລັດຖະບ

당) ໄດ້ຮັບໄຊຊ
ວໂຮມປະຊາ
ດ (ປ່ອນບັດ

າຍທີ່ ວາງໄວ້

 
ການົດໃຫ້ທ່າ
ໝົດວາລະ ໃນ

LAngsith 

領) ໃນປັດຈຸ
ມພາ 2013

6. ທີ່ ຫາກ່ໍໄດ້

ະ ກາຍເປັນ
ທໍາອິ ດ, ທ່ານ

1980, ທ່ານ
8, ທ່ານ ຄິ ມ
2). 

ໃນວັນທີ  19

ບານທີ່ ກໍາອໍ າ
ຊະນະ ທ່ານ
າທິ ປະໄຕ ຫຼື
ດເລື ອກຕ້ັງ)

ວ້ພຽງ 60%

ານປະທານາ
ນເດື ອນກຸມ

ຈ 
3 
ດ້

ນ
ນ 
ນ 
ມ 

9 
າ 
ນ 
ຫຼື  
) 

% 

າ 
ມ 
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ພາ 20

ໄດ້ຈັດ
ສາດຂ

ດ້ວຍສ
ແລະ 
ຈັດຕ້ັງ
ຕົວແທ

ກ່າວ 
ໂດຍບໍ່

ການບັ
ເພ່ືອເປ

ກາດກົ
ທ່ານປ
ແລະ ສ
ນົດວ່າ

ມົນຕີ 
ການຊົ

ເກົາຫຼີ  2012

013. ສໍ າລັບ
ພິທີ ຂຶ ້ ນຢ່າງ
ຂອງຊາວເກົາ

 

 

ປະທານາ
ສຽງສ່ວນຫຼາ
ສະຖານເອກ
້ ງສາກົນ ເລື
ທນຂອງຊາ

 

ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັ
ໂດຍມີ ໄລຍ

ບມີ ການຂະຫ
ບັນຍັດໃຫ້ປະ
ປັນການປົກ

 

ທ່ານປະທ
ກົດໄອຍະກາ
ປະທານາທິບໍ
ສົນທິສັນຍາ
າປະທານາທິ

ແຕ່ໃນກໍ
 ຫຼື  ສະມາຊິ ກ
ຊ່ົວຄາວ ຕາມ

2 

ບການເຂົ ້ າສາ
ງເປັນທາງກ
າຫຼີ  ທີ່ ຈະມີ ຜ

າທິ ບໍ ດີ  ແຫ່ງ
າຍຂອງຜູ້ມີ
ກອັກຄະລັດ
ລື ອກເອົ າໃຫ້
ດ ແລະ ພ້ອ

ັ ບເລື ອກຕ້ັງ
ຍະເວລາໃນກ
ຫຍາຍເວລາ
ະທານາທິບໍ ດີ
ກປ້ອງ ແລະ

ທານາທິບໍ ດີ
ນເສິ ກ ແລ
ບດີ  ຍັງສາ
າສາກົນຕ່າງ
ທບໍ ດີ ບໍ່ ມີ ສິ ດ
ກລະນີ  ທີ່ ທ່າ
ກພາຍໃນຄ
ມທີ່ ໄດ້ລະບຸໄ

າບານຮັບຕໍ
ການເມື່ ອວັນ
ຜູ້ນໍ າສູງສຸດຂ

ງ ສາທາລະນ
ມີ ສິ ດປ່ອນບັດ
ດຖະທູດ/ສະ
ຫ້ເປັນຜູ້ນໍ າສ
ອມທັງເປັນຫ

ງໃຫ້ດໍ າລົງຕໍ
ການປົກຄອ
າອອກໄປຕ່ືມ
ດີ ມີ ໄລຍະເວ
ະ ຫຼີ ກເວ້ັນກ

 ເປັນຜູ້ບັ
ລະ ມາດຕ
ມາດສະເໜີ
ງໆ ເພ່ືອໃຫ້
 ຫຼື  ອໍ ານາດ
ານປະທານາ
ຄະນະລັດຖະບ
ໄວ້ຢ່າງຈະແ
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ຕາແໜ່ງປະທ
ນທີ  25 ກຸມ
ຂອງປະເທດ

ຮູບທີ  6

ນະລັດເກົາຫຼີ

ັ ດເລື ອກຕ້ັງ
ະຖານກົງສຸນ
ສູງສຸດຂອງສ
ຫົວໜ້າອົງກ

ຕາແໜ່ງເປັ
ງ/ບໍ ລິ ຫານປ
ມ ແລະ ກ
ວລາໃນການ
ການຍື ດເຍື ້ ອ

ບັນຊາການທ
ຕະການຕ່າງໆ
ໜຮ່າງກົດໝ
ຫ້ສັດຕະຍະບັ
ທີ່ ຈະຍຸບສະ
າທິ ບໍ ດີ  ພິກ
ບານ ຈະເຂົ ້ າ
ແຈ້ງໃນລະບຽ

                   

ທານາທິບໍ ດີ
ມພາ 2013 
ດ ທີ່ ເປັນແມ

6 

ຫຼີ  ໄດ້ຮັບກາ
ງ ໃນຂອບເຂ
ນ ແຫ່ງ ສ. 

ສາທາລະນະ
ການບໍ ລິ ຫາ

ນປະທານາທິ
ປະເທດ 5 
ກ່ໍບໍ່ ມີ ສິ ດລົງ
ນປົກຄອງ/ບໍ
ອເວລາໃນກາ

ທະຫານສູງສ
ໆ ທີ່ ຈໍ າເປັນ

ໝາຍໃຫ້ສະພ
ບັນ. ເຖິງຢ່າ
ະພາແຫ່ງຊາ
ການ ຫຼື  ເສ
າຮັບພາລະໜ
ຽບກົດໝາຍ

                   

ດີ  ຂອງ ທ່ານ
ຊຶ່ ງເປັນກາ
ມ່ຍິ ງ (ໄວ 60

ນເລື ອກຕ້ັງ
ຂດທ່ົວປະເທ
 ເກົາຫຼີ  ທີ່ ຢູ
ະລັດເກົາຫຼີ , 

ນແຫ່ງລັດ.

ທິ ບໍ ດີ  ຈະຕ້ອ
ປີ ຄ້ັງດຽວ 

ງຮັບສະໝັກ
ບລິ ຫານປະເທ
ານຮັກສາອໍ

ສຸດ ລວມທ
ນໃນເວລາສ
ພາແຫ່ງຊາດ
ງໃດກ່ໍຕາມ
າດໄດ້. 
ສຍຊີ ວິ ດແລ້
ໜ້າທີ່ ແທນ
ຍ. 

               ©L

ນ ນ. ປັກ ເ
ນຈາລຶ ກໄວ້

0 ປີ ). 

 

ງໂດຍກົງຈາ
ທດ, ສົງຄົມ
ຢູ່ຕ່າງປະເທ
ເປັນປະມຸກ

 

້ ອງໄດ້ເຂົ ້ າຮັ
 (ສະໄໝດຽ
ກເລື ອກຕ້ັງຄ
ທດພຽງສະໄ
ານາດອອກ

ທັງເປັນຜູ້ມີ
ສຸກເສີ ນ, ນ
ດ ພິຈາລະ
ມ, ລັດຖະທໍາ

ລ້ວ, ທ່ານນ
ນປະທານນາ

LAngsith 

ເກິນ-ເຮ ຈະ

້ ໃນປະຫວັດ

ກປະຊາຊົນ
ມ ສ. ເກົາຫຼີ
ດ/ອົງການ
ກລັດ/ເປັນ

ຮັບໜ້າທີ່ ດ່ັງ
ຽວເທ່ົານ້ັນ)

ຄ້ັງໃໝ່ອີ ກ.

ໄໝດຽວ ກ່ໍ
ກໄປຕ່ືມ.  

ມີ ອໍ ານາດປະ
ນອກຈາກນີ ້

ນາຮັບຮອງ
າມະນູນ ກໍາ

າຍົກລັດຖະ
າທິ ບໍ ດີ  ເປັນ

ະ 
ດ 

ນ 
ຫຼີ  
ນ 

ນ

ງ 
) 
. 

ກ

ະ 
ນີ ້  
ງ 
າ 

ະ 
ນ
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 ອົງກາ

ບານແ
ເລື ອກ

ແມ່ນ 

ຄົນທີ  
ຖະມົນ
ແລະ ຮ

ອໍ ານາດ
ຊາດໃນ
1) ກ
2) ກ
3) ກ
4) ກ
5) ກ
6) ກ
7) ກ
8) ກ
9) ກ
10) ກ
11) ກ
12) ກ

ເກົາຫຼີ  2012

ນບໍ ລິ ຫານແ
ລັດຖະບ

ແມ່ນທ່ານປ
ກຕ້ັງ ໂດຍມີ ວ

 
ສະມາຊິ ກ

 ທ່ານ ຄິ ມ ຮ

3 ໃນສະໄໝ
ນຕີ ຈໍ ານວນ
ຮັບຮອງເອົ າ

 
ນາຍົກລັ

ດໃນການພິ
ນແຕ່ລະຄ້ັງ
ກະຊວງ ຍຸດທ
ກະຊວງ ສຶ ກສ
ກະຊວງ ການ
ກະຊວງ ປອງ
ກະຊວງ ຍຸຕິທ
ກະຊວງ ປ້ອງ
ກະຊວງ ການ
ກະຊວງ ວັດທ
ກະຊວງ ອາຫ
ກະຊວງ ເສດ
ກະຊວງ ສາທ
ກະຊວງ ສິ່ ງແ

2 

ແຫ່ງລັດ (ລັ
ານ ສ. ເກົາ

ປະທານາທິບໍ
ວາລະບໍ ລິ ຫ

ກລັດຖະບານ
ຮວ່າງ-ຊິ ກ 

ໝການບໍ ລິ ຫ
ໜ່ຶງ ຊຶ່ ງໄດ້
າ ໃນກອງປ

ັ ດຖະມົນຕີ 
ພິຈາລະນານ
ງ ແລະ ກອງ
ທະສາດ ແລ
ສາ, ວິ ທະຍາ
ນຕ່າງປະເທດ
ງດອງຊາດ; 
ທໍາ; 
ງກັນປະເທດ
ນບໍ ລິ ຫານລັດ
ທະນະທໍາ, ກິ
ຫານ, ກະສິ ກໍ
ດຖະກິດປັນຍ
ທາລະນະສຸກ 
ແວດລ້ອມ; 

ລັດຖະບານ) 
າຫຼີ  (대한민

ດີ  ຊຶ່ ງໄດ້ຮັ
ານ 05 ປີ  ແ

ນ ສ. ເກົາ
ຫຼື  KIM Hw

ຫານລັດຂອງ

້ ຮັບການແຕ
ະຊຸມສະພາແ

 ເປັນຜູ່ຊ່ວຍ
ະໂຍບາຍຕ່າ
ງປະຊຸມຄະນ
ລະ ການເງິ ນ
າສາດ ແລະ 
ດ ແລະ ການ

ດ; 
ດ ແລະ ຄວ
ກິລາ ແລະ ທ່
ກາ, ປ່າໄມ້ ແ
ຍາ; 
 ແລະ ສະຫວ
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민국정부) ເປັ

ຮັບເລື ອກຕ້ັງ
ແລະ ບໍ່ ສາມາ

າຫຼີ  ປະກອບ
wang-sik /

ງທ່ານປະທາ
ຕ່ງຕ້ັງຈາກ
ແຫ່ງຊາດ. 

ຮູບທີ  7 

ຍປະທານາທິ
າງໆ ຂອງປ
ນະລັດຖະບາ
; 
ເຕັກໂນໂລຊີ
ນຄ້າ; 

າມສະຫງົບ
ທ່ອງທ່ຽວ; 
ແລະ ການປະ

ວັດດີ ການ; 

                   

ປັນອົງການ

ັ້ ງໂດຍກົງຈາ
າດລົງສະໝັ

ບດ້ວຍ: ທ່າ
/ 김황식 ຮູ

ານາທິບໍ ດີ  ອີ
ທ່ານປະທານ

ທິ ບໍ ດີ ໃນກາ
ະເທດ ແລະ
ນ ຊຶ່ ງປັດຈຸບ

ຊີ ; 

; 

ະມົງ; 

 

                   

ບໍ ລິ ຫານແຫ

າກປະຊາຊົນ
ໝັກແຂ່ງຂັນເ

ານນາຍົກລັ
ຮູບທີ  7 ທີ່ ໄດ້

ອີ  ມຽງ-ບັກ)
ນາທິບໍ ດີ  ໂດ

 

ນບໍ ລິ ຫານປ
ະ ເຂົ ້ າຮ່ວມກ
ບັນກົງຈັກລ

               ©L

ຫ່ງລັດ, ຫົວ

ນ ຜູ່ທີ່ ມີ ສິ
ເປັນຄ້ັງທີ  2

ລັດຖະມົນຕີ 
ດ້ເຂົ ້ າຮັບຕํາ

) ແລະ ບັນ
ດຍໄດ້ຮັບຄວ

ປະເທດ ພ້ອ
ກອງປະຊຸມ
ລັດຖະບານມີ
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ວໜ້າລັດຖະ

ດອອກສຽງ
2 ໄດ້ອີ ກ. 

 (ປັດຈຸບັນ
າແໜ່ງເປັນ

ດາທ່ານລັດ
ວາມເຫັນດີ

ອມທັງມີ ສິ ດ
ສະພາແຫ່ງ
ມີ ດ່ັງນີ ້ : 

ະ 

ງ 

ນ 
ນ 

ດ 
ດີ  

ດ 
ງ 
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13) ກະຊວງ ການຈ້າງງານ ແລະ ແຮງງານ; 
14) ກະຊວງ ສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ຄອບຄົວ; [ແລະ] 
15) ກະຊວງ ທີ່ ດິ ນ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິ ນທາງທະເລ. 

 
ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ຈັດສັນສໍ ານັກງານ, ອົງການບໍ ລິ ຫານລັດຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູ່ໃນເຂດ 

ຄຸ້ມດຽວກັນ (ເປັນສູນກາງ) ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍ ລິ ຫານ 
ແລະ ການໃຫ້ການບໍ ລິ ການປະຊາຊົນ. ຊຶ່ ງເອີ ້ ນວ່າ: Central Government Complex (ຮູບທີ  8). 

 
ໃນຕ່ໍໜ້າ (ຮອດປີ  2015) ບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ ພ້ອມດ້ວຍ 35 ອົງການ

ຂອງລັດ ແລະ ລວມທັງສໍ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ໍຈະໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຕ້ັງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ ຊື່ ວ່າ: ນະຄອນແຊຈົງ (Sejong City) ຊຶ່ ງເປັນເມື ອງທີ່ ປົກຄອງຕົນເອງແບບພິເສດ 

(Special self-governing city) ທີ່ ຫາກ່ໍໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາປະກາດສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນຢ່າງເປັນທາງ
ການນັບຕ້ັງ ວັນທີ  02 ກໍລະກົດ 2012 ເປັນຕ້ົນມາ (ຊຶ່ ງທ່ານ ນ. ປັກ ເກິນ-ເຮ ໃນນາມ ຜູ້ຮັບສະ
ໝັກເລື ອກຕ້ັງປະທານນາທິບໍ ດີ  2012 ໃນເວລານ້ັນ ກ່ໍໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນພິທີ ມົງຄຸນດ່ັງກ່າວດ້ວຍ). 

 
ນອກຈາກນີ ້ , ລັດຖະບານ ຍັງມີ ບາງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈໍ ານວນ 

ໜ່ຶງທີ່ ຂຶ ້ ນໂດຍກົງຕ່ໍທ່ານປະທານນາທິບໍ ດີ  ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕື່ ມອີ ກ. ພ້ອມດຽວ 
ກັນນີ ້  ກ່ໍຍັງປະກອບມີ  ສະພາທີ່ ປຶ ກສາອາວຸໂສ; ສະພາຄວາມໝ້ັນ ຄົງແຫ່ງຊາດ; ສະພາທີ່ ປຶ ກສາ 
ການເຕ້ົາໂຮມຊາດເກົາຫຼີ ; ສະພາທີ່ ປຶ ກສາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ; ຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ 
ແລະ ງົບປະມານ; ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ; ສະພາທີ່ ປຶ ກສາດ້ານວິ ທະຍາສາດ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ; ຄະນະກໍາມະການດ້ານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; ຄະນະກໍາ 
ມະການກວດສອບການປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ ຂຶ ້ ນກັບລັດຖະບານ; ແລະ ອົງ 
ການກົດລັບແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ ງຄະນະກໍາມະການ/ອົງການຕ່າງໆ ດ່ັງທີ່ ກ່າວມານ້ັນມີ ພາລະບົດບາດໃຫ້ 
ຄໍ າປຶ ກສາແນະນໍ າຕ່ໍຄະນະລັດຖະບານ ໂດຍຜູ່ທີ່ ເປັນປະທານ, ຫົວໜ້າ ຫຼື  ເລຂາທິການ ຂອງ ບັນ 
ດາຄະນະກໍາມະການ/ອົງການຕ່າງໆ ດ່ັງທີ່ ກ່າວມານ້ັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ການແຕ່ງຕ້ັງໂດຍທ່ານປະທາ 
ນາທິບໍ ດີ . 

 
ຮູບທີ  8 



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

 ອົງກາ

ສະພາ

(Spea

ນູນກໍາ
ມານັບ
ທີ  10 

ສະມາຊ
ເມສາ 
ຕ້ັງໂດ
ລະບົບ
ເປັນອ

ແບ່ງເ
ຊອບຈ

 

1. ພັ
(G

ໃໝ
2. ພັ

ບ່

ເກົາຫຼີ  2012

ນນິ ຕິບັນຍັ
ອົງການນິ

ແຫ່ງຊາດ (

aker) 01 ທ່າ
ານົດ ໂດຍມີ
ບຕ້ັງແຕ່ເດື ອ
ພຶດສະພາ 
ຊິ ກສະພາແ
 2012 ທີ່ ຜ່າ
ຍກົງຈາກປ

ບສັດສ່ວນ ລ
ອອກ 3 ກຸ່ມຄື

 

ຈໍ ານວນ
ເປັນພັກການ
ຈາກປະຊາຊົ

ພັກແຫ່ງພົມ
Grand Nat

ໝ່ (NFP) ມີ
ພັກແນວໂຮມ
ບອນນ່ັງ (ສສ

2 

ຍັດ (ສະພາແ
ນິ ຕິບັນຍັດຂ
(ສພຊ ຫຼື  국

ານ ແລະ ຮອ
ມີ ວາລະບໍ ລິ ຫ
ອນພຶດສະພ
1948), ສະມ

ແຫ່ງຊາດ ໃ
ານມາ ທີ່ ປະກ
ປະຊາຊົນຕາ
ລະຫວ່າງບັນ
ຄື : ກຸ່ມເສລີ ນ

ສະມາຊິ ກສ
ນເມື ອງຕ່າງ
ຊົນຫຼາຍທີ່ ສຸດ

ມແດນໃໝ່ 
tional Part

ມີ ຈໍ ານວນ 1

ມປະຊາທິປ
ສຊ) ກວມເອົ

ແຫ່ງຊາດ) 
ຂອງ ສ. ເກົ

국회 / 國會) 

ອງປະທານ 
ຫານ 02 ປີ );
ພາ 1948 (ວ
ມາຊິ ກສະພາ
ນປັດຈຸບັນ 
ກອບດ້ວຍ 
າມຄະແນນນິ
ນດາພັກການ
ນິ ຍົມ, ກຸ່ມອ

ະພາແຫ່ງຊ
ງໆ ແລ້ວຈ
ດຄື : 

(Saenuri 

ty / 한나라

149 ບ່ອນນ່ັງ
ະໄຕ (Dem

ອົ າ 42,7%; 

     19       

ກົາຫຼີ  ແມ່ນ
 ປະກອບເປັ

(Vice Spea

; ສະພາແຫ່
ວັນເລື ອກຕ້ັ
າແຫ່ງຊາດ 
 (ຊຸດທີ  19

300 ທ່ານ ຊຶ່

ນິ ຍົມ ແລະ
ນເມື ອງທັງຫ
ອະນຸຮັກນິ ຍົ

ຮູບທີ  9 

ຊາດທີ່ ໄດ້ຮັບ
ຈະມີ ຢູ່ 04 ພ

Party / 새

라당) ເມື່ ອເດື
ງ (ສສຊ) ໃນ

mocratic Un

                   

ລະບົບສະພ
ປັນລັດຖະສະ

aker) ຈํານວ
ຫ່ງຊາດ ສ. ເ

ັ້ ງສະມາຊິ ກສ
 ແຕ່ລະຊຸດ 
9) ທີ່ ຫາກ່ໍໄດ
ຊຶ ງໃນນ້ັນມີ  
 ອີ ກ 54 ທ
ຫຼາຍ (ປັດຈຸ
ຍົມ ແລະ ກຸ່ມ

ບການເລື ອກ
ພັກການເມື

새누리당) ຊຶ່

ດື ອນກຸມພາ
ນລັດຖະສະພ
nited Part

                   

ພາໂທນ (ຫຼື ສ
ະພາ ຊຶ່ ງມີ ປ

ວນ 02 ທ່ານ
ເກົາຫຼີ  ຮູບທີ
ສະພາແຫ່ງ
 ມີ ອາຍຸການ
ດ້ຮັບການເລື
246 ທ່ານ ແ
ທ່ານ ແມ່ນຜ
ບັນມີ  25 ພັ
ມສັງຄົມນິ ຍົ

ກຕ້ັງເຂົ ້ າມານ
ມື ອງໃຫຍ່ ທີ່

ຊຶ ງຫາກ່ໍປ່ຽນ
າ 2012 ທີ່ ຜ
ພາ ຊຶ່ ງກວມ
ty / 민주통

               ©L

ສະພາດ່ຽວ) 

ປະທານສະພ

ນ (ຕາມທີ່ ລັ
ທີ  9 ໄດ້ຮັບກ
ຊາດຊຸດທໍາ
ນ 4 ປີ /ສະໄ
ລື ອກຕ້ັງ ໃ
ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ຜ່ານການເລື
ພັກການເມື ອ
ຍົມ). 

 

ນ່ັງໃນສະພາ
ທີ ໄດ້ຮັບຄວາ

ນຊື່ ຈາກ: ພັ
ຜ່ານມາ, ພັກ
ມເອົ າ 49,7%

통합당) ມີ ຈໍ າ

LAngsith 

 ຊຶ່ ງເອີ ້ ນວ່າ
ພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະທໍາມະ
ການສ້າງຕ້ັງ
າອິ ດ ໃນວັນ
ໄໝ; ສໍ າລັບ
ນວັນທີ  11

ການເລື ອກ
ລື ອກຕ້ັງໃນ
ອງ ຊຶ່ ງແບ່ງ

າ ເມື່ ອຈັດ
າມນິ ຍົມຊົມ

ັ ກຊາດໃຫຍ່
ກພົມແດນ

%; 

ານວນ 128

າ 
ດ 

ະ 
ງ
ນ
ບ
1 

ກ
ນ
ງ

ດ 
ມ 

ຍ່ 
ນ   
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ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

3. ພັ
(ສ

4. ພັ
ບ່

5. ແ

ຊາດ (

(ການເ

ລົງ ແ
ລັດ; ຕ
ການລົ
ນາຍົກ

 

ການຄົ

ບໍ່ ວ່າຈ

ໄດ້ສ້າງ

ລັດຖະ

ເກົາຫຼີ  2012

ພັກຍຸຕິທໍາກ້
ສສຊ) ກວມ
ພັກແນວໂຮມ
ບອນນ່ັງ (ສສ
ແລະພັກອື່ ນໆ

 

ນອກຈາ
(16) ແລະ 
ເງິ ນ/ການບ

ພາລະບົດ
ລະ ຕັດສິ ບັ
ຕົກລົງເຫັນ
ລົງທຶ ນ ແລະ
ກລັດຖະມົນຕ

ກ່ຽວກັບ

ຄ້ົນຄວ້າລົງເ

ຈະຍຸກໃດ, ສ

ງຕ້ັງສະຖາບັ

ະມົນຕີ ໂດຍ

2 

້ າວໜ້າ (Pr

ມເອົ າ 2,34%

ມຄວາມກ້າ
ສຊ) ກວມເອົ
ໆ ອີ ກ 06 ບ່

ກນີ ້ , ສະພາ
ອີ ກ 2 ຄະນ
ບັນຊີ ) ແລະ 
ດບາດສໍ າຄັນ

ັ ນຫາ ກ່ຽວກ
ນພ້ອມກ່ຽວກ
ະ ສັນຕິພາບ
ຕີ , ຫົວໜ້າ

ບຄວາມຮັບຜິ

ເລິ ກສະເພາ

ສະໄໝ ຫຼື  ຊຸ

ບັນຄ້ົນຄວ້າ

ຍມີ ພາລະບົດ

rogressive

%; 

າວໜ້າ (Un

ອົ າ 2 %; 

ອນນ່ັງ (ສສ

າແຫ່ງຊາດ 
ນະກํາມະກາ
 ຄະນະກໍາມ
ນຂອງສະພ
ກັບລະບຽບ
ກັບການໃຫ້
ບ; ປະກາດ
ຜູ້ພິພາກສ

ຜິດຊອບຮ່ວ

ະດ້ານການຄ

ດຂອງການ

ການປົກຄອ

ດບາດເປັນຈ

     20       

e Justice P

nified Prog

ສຊ) ກວມເອົ

 ຍັງປະກອບ
ນພິເສດ (ສ
ະການສິ ລະທ

ພາແຫ່ງຊາດ
ກົດໝາຍ, 

ຫ້ສັດຕະຍາບັ
ສົງຄາມ; ຕົ
າ, ຄະນະສາ

ວມລະຫວ່າງ

ຄຸ້ມຄອງ, ບໍ

ນເມື ອງ, ກາ

ອງ/ບໍ ລິ ຫານ

ຈຸດໃຈກາງລ

                   

Party / 민주

gressive P

ອົ າ 3,26%. 

ບມີ ບັນດາທ
ສະເພາະກິດ
ທັມ. 

ດ ປະກອບມີ
ງົບປະມານ
ບັນຕ່ໍສັນຍາ
ຕົກລົງ ເຫັນ
ນຕ່າງໆ ຂອ

ງສະພາແຫ່ງ

ບລິ ຫານລັດ 

ນປົກຄອງ 

ນລັດຂຶ ້ ນໃນ

ລະຫວ່າງລັດ

                   

주통합당) 

arty / 통합

ທ່ານທີ່ ເປັນຄ
ດ) ຄື : ຄະນະ

ມີ : ພິຈາລະນ
ແຫ່ງຊາດ; 

, ສົນທິສັນ
ນພ້ອມກ່ຽວ
ອງ ສານສູງສ

ງຊາດ ກັບ 

 ແລະ ປະເມ

ແລະ ການ

ນປີ  1991 ຂຶ ້ ນ

ດຖະບານ ກັບ

               ©L

ມີ ຈໍ ານວນ 

합진보당) ມີ

ຄະນະປະຈໍ າ
ະກໍາມະການ

ນາຢ່າງຮອບ
ກວດກາກາ

ນຍາ ທາງດ້າ
ກັບການແຕ
ສຸດ; ແລະ ອື່

 ລັດຖະບາ

ມີ ນນະໂຍບ

ບໍ ລິ ຫານລັດ

ນໂດຍກົງຕ່ໍທ

ບສະພາແຫ່

LAngsith 

7 ບ່ອນນ່ັງ

ມີ ຈໍ ານວນ 6

ສະພາແຫ່ງ
ນງົບປະມານ

ບຄອບ, ຕົກ
ານຄຸ້ມຄອງ
ານການຄ້າ,

ຕ່ງຕ້ັງທ່ານ
ອື ນໆ ອີ ກ. 

ນ ໃນດ້ານ

າຍຂອງລັດ

ດ ສ. ເກົາຫຼີ

ທ່ານນາຍົກ

ຫ່ງຊາດ.  

  

ງ 

6 

ງ 
ນ 

ກ 
ງ
, 

ນ

ນ 

ດ 

ຫຼີ  

ກ 
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 ອົງການຕຸລາການ (ສານ) 

ລະບົບຕຸລາການ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ປະກອບດ້ວຍ: ສານສູງສຸດ, ສານສູງ, ສານປ້ອງກັນ 
ສິ ດ, ສານເມື ອງ, ສານຄອບຄົວ, ສານບໍ ລິ ຫານ ແລະ ສານທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆ. ການພິຈາລະນາຕາມ 
ອໍ ານາດສານ ຕ່ໍ ຂົງເຂດແພ່ງ, ອາຍາ, ບໍ ລິ ຫານ, ການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ອົງກອນອິ ດສະຫຼະ 
ໜ່ວຍງານທີ່ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໜ້າທີ່  ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ຊຶ່ ງນອກເໜືອການຄວບຄຸມ ຫຼື  ແຊກແຊງເຂົ ້ າວຽກງານພາຍໃນ ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງ 

ໃດໜ່ຶງ (ຫຼື ເອີ ້ ນວ່າ: ອົງກອນອິ ດສະ ຫຼະ) ປະກອບດ້ວຍ 3 ອົງກອນດ່ັງນີ ້ : 

 

1) ສານລັດຖະທໍາມະນູນ 

ສານລັດຖະທໍາມະນູນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ນໃນເດື ອນກັນຍາ 1988 ຊຶ່ ງຖື ເປັນຂໍ  
ກຸນແຈອັນສໍ າຄັນຂອງລະບົບລັດຖະທໍາມະນູນຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ . ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາແຫ່ງ 
ການກ່ໍສ້າງລະບອບສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ  ຈໍ ານວນ 6 ຄ້ັງທີ່ ຜ່ານມາ ໂດຍພ້ືນຖານການ 
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາອັນແຮງກ້າຂອງປະຊາຊົນ 
ເພ່ືອສິ ດປະຊາທິປະໄຕ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າລະບົບໃໝ່ ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິ ນບັນຫາ 
ດ້ານຕຸລາການ ຊຶ່ ງສານລັດຖະທໍາມະນູນ ເປັນອົງກອນໜ່ຶງທີ່ ຖື ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ເພ່ືອປົກປ້ອງ 
ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ປົກປ້ອງສິ ດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງຂະບວນ 
ການພິຈາລະນາຄະດີ ຄວາມຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ບັນຫາພົວພັນເຖິງລັດຖະທໍາມະນູນ. 

ສານດ່ັງກ່າວ ມີ ອໍ ານາດໃນການໃຫ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ຕີ ຄວາມລັດຖະທໍາມະນູນ 
ແລະ ທົບທວນຄວາມຖື ກຕ້ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ; ສານຈະພິຈາ 
ລະນາຕັດສິ ນຢ່າງທ່ຽງທໍາ ໃນການກ່າວຟ້ອງ, ການພິຈາລະນາສອບສວນປະທານາທິບໍ ດີ  ຫຼື  

ສານສູງສຸດ 

ສານສູງ ສານປ້ອງກັນສິ ດ 

ສານເມື ອງ (18 ແຫ່ງ) ສານຄອບຄົວ ສານບໍ ລິ ຫານ 

ສາຂາສານ (43 ແຫ່ງ) 

ຫ້ອງການທະບຽນສານ (151 ແຫ່ງ) 

 ລະບົບການພິຈາລະນາ 3 ຂ້ັນ; 

 ເປີ ດການພິຈາລະນາຕ່ໍມວນຊົນ. 
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ການຍຸບເລີ ກພັກການເມື ອງໃດໜ່ຶງ ແລະ ຜ່ານການຕັດສິ ນຄະດີ ຄວາມຕ່າງໆ ເພ່ືອສາມາດ 
ບັນລຸການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຮ້ອງທຸກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງລັດຖະ 
ທໍາມະນູນ. 

 

2) ຄະນະກໍາມະການການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງຊາດ 

ໂດຍອີ ງຕາມມາດຕາທີ  114 ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ ຄະນະກໍາມະການເລື ອກຕ້ັງ 
ແຫ່ງຊາດ ກ່ໍໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ໃນຖານະທີ່ ເປັນສະຖາບັນອິ ດສະຫຼະ (ອົງກອນອິ ດ 
ສະຫຼະ) ໃນການຄຽງຂ້າງ (ຄູ່ຂະໜານ) ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການບໍ ລິ ຫານແຫ່ງລັດ, ສານ 
ຂ້ັນຕ່າງໆ ແລະ ສານລັດຖະທໍາມະນູນ ເພ່ືອເປົ ້ າໝາຍແຫ່ງການຄຸ້ມຄອງເປັນເອກະພາບ, ຍຸ 
ຕິທໍາຂອງການເລື ອກຕ້ັງ ແລະ ການລົງປະຊາມະຕິທ່ົວປວງຊົນ ຊຶ່ ງແນ່ນອນໜ່ວຍງານນີ ້  
ຍ່ອມກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍ ລິ ຫານຕ່າງໆ ທີ່ ພົວພັນກັບບັນດາພັກການເມື ອງ 
ແລະ ກອງທຶ ນຕ່າງໆ ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວທາງດ້ານການເມື ອງ. 

 

3) ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສິ ດທິມະນຸດ 

ຄະນະກໍາມາທິ ການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສິ ດທິມະນຸດ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2001 
ໃນຖານະເປັນອົງກອນ ຫຼື  ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ/ສ່ົງເສີ ມການປົກປ້ອງ 
ສິ ດທິມະນຸດ. ຄະນະກໍາມາທິການດ່ັງກ່າວ ມີ ພາລະບົດບາດໃນການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຂອງ 
ການປົກປ້ອງສິ ດທິຕ່າງໆ ຂອງມະນຸດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງກຽດສັກສີ ອັນສະຫງ່ າງາມ, 

ຄຸນຄ່າ ແລະ ອິ ດສະຫຼະພາບຂອງຄວາມເປັນຄົນ ຊຶ່ ງໄດ້ສະແດງອອກໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ 
ເພ່ືອສິ ດມະນຸດ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່  ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ເຂົ ້ າເປັນພາຄີ . 

ຄະນະກໍາມາທິ ການແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສິ ດທິມະນຸດ ປະກອບດ້ວຍ 11 ທ່ານ ຊຶ່ ງລວມ 
ທັງທ່ານປະທານ, 3 ທ່ານທີ່ ເປັນຄະນະປະຈໍ າ ແລະ ອີ ກ 7 ທ່ານທີ່ ບໍ່ ໄດ້ປະຈํາການ. ໃນບັນດາ 
11 ທ່ານສະມາຊິ ກດ່ັງກ່າວນ້ັນ ມີ ຈํານວນ 4 ທ່ານ ທີ່ ໄດ້ຜ່ານການຄັດເລື ອກຈາກສະພາແຫ່ງ 
ຊາດ, 4 ທ່ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບແຕ່ງຕ້ັງຈາກທ່ານປະທານ ແລະ ອີ ກ 3 ທ່ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ 
ແຕ່ງຕ້ັງຈາກທ່ານປະທານສານສູງສຸດ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງເອົ າ ຈາກທ່ານປະທານ. 

 
 ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ 

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບລະບົບການປົກຄອງ, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ການບໍ ລິ ຫານອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ (ຕາມມາດຕາທີ  117), ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ ຕ້ອງ
ຮັບຜິດຊອບ, ເບິ່ ງແຍງ ແລະ ເອົ າໃຈໃສ່ຕ່ໍປະຊາຊົນທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຂດການປົກຄອງຂອງຕົນ, 
ດ້ານຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ທີ່ ດີ , ດ້ານຊັບສິ ນ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານລະບຽບກົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ ຈະຕ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຊີ ້ ນໍ າຕ່ໍບັນດາ 
ອົງການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານທີ່ ຂຶ ້ ນກັບຢ່າງຫຼີ ກເວ້ັນບໍ່ ໄດ້ຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ບັນຍັດ. ພ້ອມນີ ້ , 
ພາລະບົດບາດຕ່າງໆ ຍັງກວມເຖິງ (ມີ ຜົນບັງຄັບຕ່ໍ) ບັນດາພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຫຼື  ຄະນະ 
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ລະດັບທີ  1 

ລະດັບທີ  2 

ຂ້ັນ/ຊ້ັນ ທີ  1 

ຂ້ັນ/ຊ້ັນ ທີ  2 

ລັດຖະບານກາງ 

ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ 

ເທິ ງ 
(ຂ້ັນແຂວງ, ມະຫານະຄອນ 
ຫຼື  ມົນທົນ) 

♦ 01 ມະຫານະຄອນພິເສດ (ໂຊອູນ); 
(ມີ  25 ນະຄອນ) 

♦ 06 ມະຫານະຄອນ; 
(ມີ  44 ນະຄອນ ແລະ 05 ເມື ອງ) 

♦ 08 ແຂວງ; 
(ມີ  73 ນະຄອນ ແລະ 81 ເມື ອງ) 

♦ 01 ແຂວງປົກຄອງຕົນເອງພິເສດ 
(ດອນ ຫຼື  ແຂວງ ເຈຈູ). 

ລຸ່ມ 
(ຂ້ັນເທດສະບານ) 

 73 ນະຄອນ; 
 86 ເມື ອງໃຫຍ່; [ແລະ] 
 69 ເມື ອງນ້ອຍ. 

 
(ລວມທັງໝົດ: ມີ  228 ຫົວໜ່ວຍ 
ການປົກຄອງ/ຄຸ້ມຄອງ/ບໍ ລິ ຫານ 

ຕົນເອງ) 

ຕົວແທນທີ່ ມາຈາກອົງການຂ້ັນສູນກາງ ເຊັ່ ນ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິ ນຂອງລັດ, ເຄື່ ອງມື ອຸປະກອນ 
ຮັບໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານ, ການປະເມີ ນຜົນຕ່າງໆ ແລະ ການເກັບພາສີ , ສ່ວຍສາ 
ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ/ຄ່າບໍ ລິ ການຕ່າງໆ ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 

ພະນັກງານການນໍ າຂ້ັນສູງຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່  ໂດຍພ້ືນຖານ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮອບດ້ານຂອງຂົງເຂດ, ທ້ອງຖ່ິນ ທີ່ ຕົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫັຼກ 
ການ ໃນການເປັນສື່ ກາງໃນການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ພະນັກງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 

 
ພະນັກງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ປະຕິບັດໜ້າທີ່  ແລະ ບໍ ລິ ການຮັບໃຊ້ແກ່ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍ 

ຜ່ານລະບົບຫົວໜ່ວຍ/ຂ້ັນການປົກຄອງ/ບໍ ລິ ຫານຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນ: ເມື ອງທີ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງນະ 
ຄອນ, ເມື ອງທີ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເມື ອງທີ່ ເປັນຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ). ພະນັກງານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ແຕ່ລະຄົນ ທີ່ ສັງກັດຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງການຂອງເມື ອງ ມີ ພາລະໜ້າທີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ບໍ ລິ ການຮັບໃຊ້ແກ່ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງສັງຄົມ. 
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ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໃນປັດຈຸບັນ ປະກອບມີ : ຂ້ັນແຂວງ (ມົນທົນ); 

ຂ້ັນນະຄອນ (ມີ ທັງເປັນລັກສະນະປົກຄອງ/ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ເທດສະບານ); ຂ້ັນແຄວ້ນ (ມີ ສະເພາະ 
ຢູ່ຕ່າງແຂວງເທ່ົານ້ັນ “08 ແຂວງ”); ຂ້ັນເມື ອງ ແລະ ຍັງມີ ຫົວໜ່ວຍຂ້ັນຮາກຖານ ຕື່ ມອີ ກ. 

 

1. ບັນດາແຂວງ (ທີ່ ມີ ຄໍ າວ່າ “ໂດ໋ ” ລົງທ້າຍຊື່ ) ມີ ທັງໝົດ 09 ແຂວງຄື : 
1) ແຂວງກ໋ອງກີ  (Gyeonggi-do); 

2) ແຂວງກ່າງວອນ (Kangwon-do); 

3) ແຂວງຈຸງຈ໋ ອງບຸກ (Chungcheong Buk-do); 

4) ແຂວງຈຸງຈ໋ ອງນໍ າ (Chungcheong Nam-do); 

5) ແຂວງຈອນລາບຸກ (Cholla Buk-do); 

6) ແຂວງຈອນລານໍ າ (Cholla Nam-do); 

7) ແຂວງກ໋ຍອງສ້າງບຸກ (Gyeongsang Buk-do); 

8) ແຂວງກ໋ຍອງສ້າງນໍ າ (Gyeongsang Nam-do); 

9) ແຂວງເຈຈູ (Jeju-do) ຊຶ່ ງເປັນແຂວງທີ່ ມີ ການປົກຄອງຕົນເອງພິເສດ (Special self-

governing province). 

 

 ບັນດາມະຫານະຄອນ ຊຶ່ ງມີ ຖານະເທ່ົາຂ້ັນແຂວງ (ມົນທົນ) ມີ ທັງໝົດ 07 ມະຫານະຄອນຄື : 

1) ມະຫານະຄອນ ໂຊອູນ (Seoul)1; 

2) ມະຫານະຄອນ ອິ ນຈ່ອນ (Incheon); 

3) ມະຫານະຄອນ ເທ່ຈ່ອນ (Daejeon); 

4) ມະຫານະຄອນ ກວ່າງຈູ່ (Gwangju); 

5) ມະຫານະຄອນ ເທ່ກູ່ (Daegu); 

6) ມະຫານະຄອນ ອູ່ຊານ (Ulsan); 

7) ມະຫານະຄອນ ປູ່ຊານ (Busan). 

                                            

1 ເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ; ເປັນເມື ອງໃຫຍ່ອັນດັບທີ  1 ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ; ເປັນສູນກາງທາງ 

ດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ; ມີ ປະຊາກອນປະມານ 

10 ລ້ານກວ່າຄົນ; ນະຄອນຫຼວງໂຊອູນ ປົກຄອງດ້ວຍຮູບແບບມະຫານະຄອນພິເສດ (Seoul Special 

City / 서울특별시) ທີ່ ພາຍໃຕ້ການບໍ ລິ ຫານຈາກຄະນະລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ (Seoul Metropolitan 

Government / 서울특별시청) ໂດຍມີ ທ່ານເຈົ ້ າຄອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ເປັນຜູ້ນໍ າ (Mayor) ຊຶ່ ງ

ປັດຈຸບັນເຈົ ້ າຄອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ແມ່ນ ທ່ານ ປັກ ວອນ-ຊຸນ (PARK Won-soon / 박원순)  

ຮູບທີ  10. ທີ່ ຫາກ່ໍໄດ້ຮັບເລື ອກຕ້ັງເຂົ ້ າດໍ າລົງຕໍາແໜ່ງ ເມື່ ອເດື ອນຕຸລາ 2011 ທີ່ ຜ່ານມາ. 
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2. ຂ້ັນນະຄອນ ປະກອບດ້ວຍ: ນະຄອນທີ່ ປົກຄອງຕົນເອງ (Autonomous Gu / 구), ນະຄອນ 

ທີ່ ບໍ່ ເປັນເທດສະບານ (Si /시)  ແລະ ນະຄອນທີ່ ຢູ່ຊົນນະບົດ (Gun / 군); 

3. ຂ້ັນແຄວ້ນ (ມີ ສະເພາະຢູ່ຕ່າງແຂວງເທ່ົານ້ັນ ໃນ 08 ແຂວງ ຊຶ່ ງປັດຈຸບັນມີ  26 ແຄວ້ນ); 

4. ຂ້ັນເມື ອງ ປະກອບມີ  03 ປະເພດຄື : 

1) ເມື ອງທີ່ ເປັນຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ (Dong / 동) ຊຶ່ ງເປັນຫົວໜ່ວຍປົກຄອງ/ບໍ ລິ ຫານ ຢູ່

ໃນນະຄອນທີ່ ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະ ນະຄອນທີ່ ບໍ່ ເປັນເທດສະບານ. Dong / 동 ເປັນຫົວ 

ໜ່ວຍປົກຄອງລະດັບນ້ອຍສຸດຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນທີ່ ມີ ພະນັກງານປະຈໍ າການຢູ່; 

2) ເມື ອງທີ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງນະຄອນທີ່ ບໍ່ ເປັນເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນທີ່ ຢູ່ຊົນນະ 

ບົດຂອງຕ່າງແຂວງ (Eup / 읍) ຊຶ່ ງ Eup ມີ ປະຊາກອນຢ່າງໜ້ອຍ 20.000 ຄົນ; 

3) ເມື ອງທີ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ (Myeon / 면) ຊຶ່ ງ Myeon ມີ ປະຊາກອນບໍ່ ເກີ ນ 6.000 ຄົນ. 

 

5. ຫົວໜ່ວຍຂ້ັນຮາກຖານ 

ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສ. ເກົາຫຼີ  ຍັງມີ ຫົວໜ່ວຍຂ້ັນຮາກຖານອີ ກ ຄື : ລີ  (Village / 리) 

ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍປົກຄອງ/ບໍ ລິ ຫານ ພຽງແຕ່ເປັນໜ່ວຍງານຊ່ວຍວຽກຂ້ັນນ້ອຍສຸດໃຫ້ແກ່ 
ເມື ອງທີ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ ເກັບກໍາຕົວເລກ ແລະ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ສໍ າຄັນຂອງປະຊາຊົນດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

 
ນອກຈາກນີ ້ ແລ້ວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ມະຫານະຄອນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ (ຕົວເມື ອງ 

ໃຫຍ່) ໃນແຂວງຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີ ການແບ່ງຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ທົງ, ກາ (통, 가) ທັງນີ ້ ກ່ໍ

ເພ່ືອສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດສ່ົງສິ່ ງຂອງຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ. 
 

 
ຮູບທີ  10 

 

ສໍ າລັບນະຄອນຫຼວງໂຊອູນ ທີ່ ເປັນມະຫານະຄອນພິເສດ ຊຶ່ ງມີ ເນື ້ ອທີ່ ພຽງ 605, 21 km2 

(ຫຼື  233, 67 sq mi) ຖື ວ່າເປັນແຂວງນ້ອຍ ເມື່ ອທຽບໃສ່ແຂວງອື່ ນໆ ແຕ່ມີ ປະຊາກອນຫຼາຍເປັນ 

ອັນດັບທີ  1 ຂອງເກົາຫຼີ  (ປະມານ 11 ລ້ານຄົນ), ຄວາມໜາແໜ້ນ 17.000 ຄົນ/km2 (ຫຼື  45.000 

ຄົນ/sq mi), ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ແບ່ງເຂດການປົກຄອງອອກເປັນ 25 ນະຄອນ ແລະ 424 

ເມື ອງ (Dong / 동) ແຕ່ຈະບໍ່ ມີ ຫົວໜ່ວຍຂ້ັນຮາກຖານອີ ກ (ລີ  / Village / 리). 
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ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ມີ ຕົວແຮຈິ  (Haechi ຫຼື  獬豸) ເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ມີ ຕ້ົນໄມ້ອຶ ນ 

ເຮັງ (Ginkgo / 은행) ເປັນຕົວແທນ, ສ່ວນຄໍ າຂວັນຂອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນແມ່ນ: “함께 

만드는 서울, 함께 누리는 서울” ຊຶ່ ງມີ ຄວາມໝາຍວ່າ: “ພວກເຮົ າມາສ້າງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ 

ຮ່ວມກັນ, ມ່ວນຊື່ ນໄປດ້ວຍກັນ”. ເພງປະຈໍ ານະຄອນຫຼວງເຊອູນ ຊື່ : "서울의 빛" ໝາຍເຖິງອະ 

ນາຄົດອັນສົດໃສຂອງໂຊອູນ. 

ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ມີ ຈຸດພິເສດອີ ກດ້ານໜ່ຶງກ່ໍແມ່ນ ສູນສາກົນຂອງມະຫານະຄອນ 

ໂຊອູນ (Seoul Global Center) ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງມາຕ້ັງແຕ່ເດື ອນມັງກອນ 2008 ຊຶ່ ງເປັນ 

ສູນທີ່ ສໍ າຄັນຍິ່ ງ ໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ/ພັກອາໄສ/ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຕ່າງໆ ຂອງຊາວຕ່າງປະເທດ. 

ໃນຕ່ໍໜ້າ ສ. ເກົາຫຼີ  ຈະມີ ເມື ອງຫຼວງໃໝ່ (ເຕັມຮູບແບບພາຍໃນປີ  2014), ເນື່ ອງຈາກ
ວ່າ ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  01 ກໍລະກົດ 2012 ເປັນຕ້ົນມາ ແມ່ນວັນປະກາດສ້າງຕ້ັງເມື ອງຫຼວງໃໝ່ ຊື່

ນະຄອນແຊຈົງ (Sejong) ທີ່ ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ລົງໄປທາງທິດໃຕ້ ປະມານ 120 KM 
ຊຶ່ ງເປັນເມື ອງທີ່ ການປົກຄອງຕົນເອງ (Special self-governing city) ທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າໃນປີ  
2002 (ສະໄໝທ່ານ ໂນ ໂມ-ຮວານ (Roh Moo-hyun) ດໍ າລົງຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານນາທິບໍ ດີ  ໄດ້
ມີ ການຄ້ົນຄວ້າ, ນໍ າສະເໜີ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງເອົ າຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ (ຊຸດທີ  18). 

ໂຄງຮ່າງຂອງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ສ. ເກົາຫຼີ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ນະຄອນ
ທີ່ ປົກ 

ຄອງຕົນ 
ເອງ 

ມະຫານະຄອນ
ພິເສດ 

ມະຫານະຄອນ 
 

ແຂວງ ແຂວງປົກຄອງຕົນ
ເອງພິເສດ 

ເມື ອງທີ່ ເປັນ 
ຊຸມຊົນໜາ 
ແໜ້ນ 

ນະຄອນທີ່ ບໍ່ ເປັນ 
ເທດສະບານ 

(ປົກຄອງພິເສດ) 

ແຄວ້ນ 

ນະຄອນ
ທີ່ ປົກ 

ຄອງຕົນ 
ເອງ 

ນະຄອນ
ທີ່ ຢູ່ຊົນ 
ນະບົດ 

ນະຄອນ
ທີ່ ບໍ່ ເປັນ 
ເທດສະ 
ບານ 

ນະຄອນ
ທີ່ ຢູ່ຊົນ 
ນະບົດ 

ເມື ອງທີ່ ເປັນ 
ຊຸມຊົນໜາ 
ແໜ້ນ

ເມື ອງ
ທີ່ ເປັນ 
ຊຸມຊົນ
ໜາ  
ແໜ້ນ 

ເມື ອງທີ່  
ຢູ່ຊົນນະ 
ບົດ 

(Eup & 
Myeon) 

ເມື ອງທີ່  
ຢູ່ຊົນນະ 
ບົດ 

(Eup & 
Myeon) 

ເມື ອງ
ທີ່ ເປັນ 
ຊຸມຊົນ
ໜາ  
ແໜ້ນ

ເມື ອງທີ່  
ຢູ່ຊົນນະ 
ບົດ 

(Eup & 
Myeon) 

ເມື ອງທີ່  
ຢູ່ຊົນນະ 
ບົດ 

(Eup & 
Myeon) 

Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리 
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 ດ້ານພ

ດ້ວຍພ

ອອກເ

 ກ. ພະ

1) 

2) 

ເກົາຫຼີ  2012

ພະນັກງານ-ລ

 

ໃນລະບົບ

ພະນັກງານລ

ເປັນ 02 ປະເ

 

ະນັກງານທີ່ ມີ

ພະນັກງານ

− ພະນັກ

− ພະນັກ

− ພະນັກ

 

ພະນັກງານ

− ພະນັກ

− ພະນັກ

− ພະນັກ

− ນາຍຕ

2 

ລັດຖະກອນ

ບລັດຖະການ

ລັດ ຊຶ່ ງໃນມ

ເພດຄື : ພະນ

ມີ ໜ້າທີ່ ສະເ

ນທີ່ ມີ ໜ້າທີ່

ກງານວິ ຊາກ

ກງານບໍ ລິ ຫ

ກງານ ທີ່ ຖື ກ

ນທີ່ ມີ ໜ້າທີ່

ກງານສານ 

ກງານໄອຍະ

ກງານການຕ

ຕໍາຫຼວດ; 

ນ 

ນ ຂອງ ສ. 

ມາດຕາ 2

ນັກງານທີ່ ມີ

ພາະ (ແບ່ງອ

ທີ ທ່ົວໄປ 

ການ ຫຼື  ພະນ

ຫານຫ້ອງກາ

ກຈັກແບ່ງເຂ

ທີ ພິເສດ 

(ຜູ້ພິພາກສ

ະການ; 

ຕ່າງປະເທດ

     27       

ເກົາຫຼີ , ພະ

2 ຂອງກົດໝ

ມີ ໜ້າທີ່ ສະເພ

ອອກເປັນ 0

ນັກງານຄ້ົນ

ານທ່ົວໄປ; 

ຂົ ້ າເປັນໝວ

ສາ, ຂຸນ, ຈ່າ

ດ; 

                   

ນັກງານລັດ

ໝາຍສະບັບ

ພາະ ແລະ ພ

03 ປະເພດ)

ຄວ້າຕ່າງໆ;

ວດ, ປະເພດ

ສານ…); 

                   

ດ ແມ່ນປະຕິ

ບດ່ັງກ່າວ ໄ

ພະນັກງານທີ່

 

; 

ດ ແລະ ຊ້ັນຕ

               ©L

 

ຕິບັດຕາມກົ

ໄດ້ແບ່ງພະນ

ທີ ບໍ່ ປະຈໍ າກາ

ຕ່າງໆ. 

LAngsith 

ກົດໝາຍວ່າ

ນັກງານລັດ

ານເຊັ່ ນ: 

າ 

ດ 
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− ພະນັກງານດັບເພີງ; 

− ຄູ, ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍ ລິ ຫານການສຶ ກສາ; 

− ນາຍທະຫານ; 

− ນັກຄ້ົນຄວ້າຂອງສານລັດຖະທໍາມະນູນ; 

− ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ໃນອົງການກົດລັບແຫ່ງຊາດ. 

 

3) ພະນັກງານທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ເຕັກນິ ກ 

− ບູລຸດໄປສະນີ ; 

− ນັກຕີ ພິມ. 

 

 ຂ. ພະນັກງານທີ່ ບໍ່ ປະຈໍ າການ (ແບ່ງອອກເປັນ 03 ປະເພດ) 

1) ພະນັກງານຮັບໃຊ້ການເມື ອງ 

− ພະນັກງານທີ່ ໄດ້ຮັບການເລື ອກຕ້ັງ; 

− ພະນັກງານຂ້ັນສູງ ໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ. 

 

2) ພະນັກງານວິ ສາມັນ 

− ພະນັກງານທີ່ ແບ່ງຕາມຄຸນວຸດທິ ຕາມເກນ ແລະ ຕາມມາດຕະຖານຕ່າງໆ. 

 

3) ພະນັກງານຕາມສັນຍາ 

− ນັກຊ່ຽວຊານ; 

− ນັກວິ ທະຍາສາດຂະແໜງການຕ່າງໆ; 

− ນັກນິ ເທດ, ນັກບັນລະຍາຍ ແລະ ນັກປາຖະກະຖາຕ່າງໆ. 

 

 ຈໍ ານວນພະນັກງານລັດ 

 

ໃນປັດຈຸບັນ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ພະນັກງານລັດທັງໝົດ 988.755 ຄົນ ຊຶ່ ງໃນນ້ັນ, ສັງກັດຢູ່ຂົງ 

ເຂດປົກຄອງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍ ລິ ຫານລັດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໃນປັດຈຸບັນ ກວມ 62% ຂອງຈํາ 

ນວນພະນັກງານລັດທັງໝົດ ຊຶ່ ງໃນນ້ັນລວມທັງພະນັກງານຄູ, ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍ ລິ ຫານການ

ສຶ ກສາ ຈໍ ານວນ 349.917 ຄົນ ແລະ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຄວາມປອດໄພ) ຈາํ 

ນວນ 138.011 ຄົນ. 
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 ການຈັດແບ່ງຊ້ັນ/ຂ້ັນ ຂອງ ພະນັກງານລັດ 

ການຈັດແບ່ງຊ້ັນ/ຂ້ັນພະນັກງານລັດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ແບ່ງອອກເປັນ 9 ຊ້ັນ ຊຶ່ ງລະ 

ດັບສູງສຸດແມ່ນຊ້ັນທີ  1 ໝາຍເຖິງພະນັກງານລັດຂ້ັນສູງ. ນອກຈາກນີ ້ , ໃນແຕ່ລະຊ້ັນ ກ່ໍຈະມີ  

ການແບ່ງເປັນຂ້ັນຕ່າງໆ ຕື່ ມອີ ກ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລະດັບການນໍ າຂ້ັນສູງ (ເລີ່ ມ
ປະຕິບັດມາ ນັບ ຕ້ັງແຕ່
ເດື ອນກໍລະກົດ 2006) SCS ປະເມີ ນການແຂ່ງຂັນ 

ສອບຄັດ  
ເລື ອກພະ ນັກ
ງານຂ້ັນສູງ 

ສອບເສັງ 

ສອບເສັງ 
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 ການນໍ າໃຊ້ພະລັງງານ 

ລະບົບໄຟຟ້າຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ນໍ າໃຊ້ລະບົບແບບດຽວກັບ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແລະ ປະເທດ 

ອື່ ນໆ ໃນຂົງເຂດອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ASEAN) ຄື : ລະດັບກະແສໄຟທີ່ ນໍ າໃຊ້ທ່ົວໄປໃນ 

ເຮື ອນ, ທີ່ ພັກ, ອາຄານ, ຫ້ອງການ, ສໍ ານັກງານຕ່າງໆ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກະແສໄຟ 220V/60 Hz, 

CEE 7/7 sockets, (ຂີ ດຄວາມສາມາດ ຢູ່ລະຫວ່າງ 220 – 250 ໂວນ) ພຽງແຕ່ແຕກຕ່າງດ້ານຫົວ 

ປັກສຽບ ຄື : ຫົວກວ້າງ, ມົນ ແລະ ລະບົບປົກຫຸ້ມ/ກັນສາຍໄຟ ເປັນຢ່າງດີ . 

 

ດ່ັງນ້ັນ, ເມື່ ອທ່ານໃດມີ ເຄື່ ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ ຈໍ າເປັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ໂທລະສັບມື ຖື , 

ເຄື່ ອງກວດຄວາມດັນ, ເຄື່ ອງຮັກສາສຸຂະພາບແບບປະຈໍ າຕົວ, ແປງຖູແຂ້ວ~ມີ ດແຖໜວດໄຟ 

ຟ້າ, ເຄື່ ອງໄດຜົມ, ເຄື່ ອງນວດຜິວ, ເຕົາລີ ດ, Computer, ເຄື່ ອງເອເລັກໂຕຼນິ ກຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: 

Laptop (Notebook, Netbook, Ultrabook), Tablet, iPad, iPod, Game ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຈໍ າ 

ເປັນຈະຕ້ອງເອົ າມານໍ າໃຊ້ທີ່  ສ. ເກົາຫຼີ  ຈະຕ້ອງກະກຽມປຸ່ມປັກສຽບ (Adaptor) ທີ່ ປັບປ່ຽນຈາກ 

ລະບົບຫົວປັກສຽບ 2 ຂາແປ ທີ່ ໃຊ້ຢູ່ເມື ອງລາວ ມາເປັນ ລະບົບ ຫົວປັກສຽບ 2 ຂາມົນ (ຂາກົມ) ທີ່

ສາມາດຊອກຊື ້ ໄດ້ຢູ່ເມື ອງລາວ ຫຼື  ບໍ່ ດ່ັງນ້ັນ ກ່ໍອາດຈະມາຊອກຊື ້ ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ກ່ໍໄດ້ ຕາມຮ້ານຈໍ າ 

ໜ່າຍເຄື່ ອງໃຊ້/ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ຫຼື  ຮ້ານສະດວກຊື ້ ທ່ົວໄປ ກ່ໍອາດຈະມີ  ພຽງແຕ່ລາຄາອາດຈະ ສູງ

ແດ່, ສໍ າລັບທ່ານໃດທີ່ ມີ ປຸ່ມປັກສຽບລະບົບສາກົນ ທີ່ ລະບຸຊື່ ຜະລິ ດຕະພັນແຕກຕ່າງກັນ ໃນ 

ທໍານອງຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນດ່ັງ Global / Universal / International Adaptor ແລ້ວ ກ່ໍສະບາຍໃຈໄດ້. 
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ແຫ່ຼງພະລັງງານທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນ ສ. ເກົາຫຼີ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນມາຈາກ 06 ແຫ່ຼງໃຫຍ່ເຊັ່ ນ: 

ພະລັງງານຈາກຖ່ານຫີ ນ, ພະລັງງານຈາກແກ໊ສທໍາມະຊາດທີ່ ແຫຼວ (LNG/CC), ພະລັງງານຈາກ 

ໂຮງງານປະຕິກອນນິ ວເຄຼຍ, ນໍ ້ າມັນ, ພະລັງນໍ ້ າ (ເຂື່ ອນ) ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຕ່າງໆ. 

 

ປັດຈຸບັນຄວາມຂີ ດຄວາມສາມາດຜະລິ ດພະລັງງານ (ກະແສໄຟ) ແຈກຢາຍທ່ົວສັງຄົມ 

ມີ ເຖິງ: 76.080 MW ຊຶ່ ງໃນນ້ັນໄດ້ມາຈາກຖ່ານຫີ ນ 24.800 MW (ກວມເອົ າ 32,6%), ແກ໊ສທໍາ ມະ

ຊາດທີ່ ແຫຼວ (LNG/CC) 20.471 MW (ກວມເອົ າ 20,471%), ພະລັງງານຈາກປະຕິກອນນິ ວ ເຄຼຍ 

17.716 (ກວມເອົ າ 23,3%), ນໍ ້ າມັນ 5.804 (ກວມເອົ າ 7,6%), ພະລັງນໍ ້ າ (ທັງເຂື່ ອນແມ່ນໍ ້ າ, ເຂື່ ອນ

ທີ່ ຢູ່ທະເລ ແລະ ອ່າວ) 5.430 (ກວມເອົ າ 7,1%) ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຕ່າງໆ 1.857 (ກວມເອົ າ 

2,4%). 

 

ລະບົບຄວບຄຸມພະລັງງານໄຟຟ້າ ແມ່ນການຄວບຄຸມຜ່ານການສື່ ສານທາງເອເລັກໂຕຼ 

ນິ ກ ທີ່ ຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ ອນເໜັງຂອງກະແສໄຟ (ທັງຈາກແຫ່ຼງຜະລິ ດກະແສໄຟ, ສູນ 

ເກັບ/ແຈກຢາຍ ແລະ ຈຸດໃຫ້ບໍ ລິ ການໄຟຟ້າໃນສັງຄົມ) ໂດຍອົງການທີ່ ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແມ່ນ 

Korea Power Exchange (KPX) ທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກັບພາກ 

ປະຊາຊົນຜູ້ຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ພາກລັດ ເພ່ືອຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງການໃຊ້ສອຍພະລັງ 

ງານ ລວມທັງການເຈລະຈາເພ່ືອກໍານົດລາຄາພະລັງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ການສະໜອງຄວາມ 

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ ສູງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາໃຫຍ່ທັງຫຼາຍ 

ແລະ ຮັບປະກັນໃນດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ . 

ນອກຈາກນີ ້ , ຍັງດໍ າເນີ ນການພົວພັນ, ຮ່ວມມື  ແລະ ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຜະລິ ດ 

ພະລັງງານຊະນິ ດຕ່າງໆ ທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດເຊັ່ ນ: ອາເມຣິ ກາ (CAISO, ERCOT, PJM), ຝຣ່ັງ 

(RTE), ຍີ່ ປຸ່ນ (Kyushu EPCO, CRIEPI, ESCJ), ຟີ ລິ ບປິ ນ (PEMC), ຫວຽດນາມ (EVN), ອັກ

ຊັງຕິນ (CAMMESA), ສິ ງກະໂປ (EMC), ອີ ຣ່ານ (IGMC), ກໍາປູເຈຍ (EDC), ລາວ (EDL), ອິ ນ

ໂດເນເຊຍ (PLN) ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ້ ແລ້ວ, ສ. ເກົາຫຼີ ຍັງມີ ວິ ສາຫະກິດບໍ ລິ ຫານພະລັງ ງານ

ຂອງເກົາຫຼີ  (Korea Energy Management Corporation “KEMCO”) ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການສ້າງ ຕ້ັງ

ມາຕ້ັງແຕ່ປີ  1980 ເປັນຕ້ົນມາ ເພ່ືອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍມວນຊົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ນໍ າ 

ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ໂດຍຈຸດປະສົງຫັຼກແມ່ນການຫຸຼດຜ່ອນມົນລະພິດ, ຮັກສາສະ 

ພາບແວດລ້ອມທີ່ ດີ  ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການເຕີ ບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສີ ຂຽວ (Green Growth). 

   



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

ເອເລັກ

ປ່ຽນແ

ຕົກແ

ສ່ົງຜົນ

ດ່ັງນ້ັນ

ເກົາຫຼີ

ພາບອ

ງານເພີ

ເຄື່ ອງລ

ຄວາມ

ຄວາມ

ຄານ, 

ອາໄສ,

ແລະ ສ

 

ເກົາຫຼີ  2012

ດ່ັງທີ່ ໄດ້ກ

ກໂຕຼນິ ກທີ່ ທ

ແປງຕ່າງໆ ຕ

ມ້ແຕ່ 1 ວິ

ນສະທ້ອນຕ່ໍ

ນ, ການຕິດຕ

 ເປັນສັງຄົມ

ອາກາດໂດຍ

ພ່ີມຂຶ ້ ນ ເປັ

ລະບາຍຄວາ

ມຕ້ອງການນ

ມຮ້ອນ (He

ສໍ ານັກງານ

 ໂຮງແຮມ

ສະຖານທີ່ ບໍ ລ

2 

ກ່າວມາຂ້າງ

ທັນສະໄໝ 

ຕະຫຼອດ 24

ວິ ນາທີ  ກ່ໍຈະ

ຕເສດຖະກິດ

ຕາມສະພາ

ມໃຫຍ່, ກາ

ຍທ່ົວໄປແລ້ວ

ປັນຕ້ົນແມ່ນ

າມຮ້ອນຕ່າ

ນໍ າໃຊ້ພະລັງ

ater) ຫຼື  ເຄື່

ນ, ອົງການ,

ມ, ບ່ອນພັກ

ລິ ການສາທ

 

M

M

A

ງເທິ ງນ້ັນ, ກ

ໂດຍມີ ພະນ

4 ຊ່ົວໂມງບໍ່ ໄ

ສ້າງຄວາມເ

ດມະຫາພາກ

ບການເຄື່ ອ

ານນໍ າໃຊ້ພະ

ວ ຈະມີ ກາ

ນເມື່ ອອາກາ

າງໆ; ແຕ່ເມື່

ງງານກ່ໍມີ ສູງ

ຄື່ ອງທໍາຄວາ

 ຮ້ານສັບພ

ກແຮມຂອງ

ທາລະນະຕ່າງ

Max 7

Min 5

Avg 6
 

     32       
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າມອຸ່ນ, ແອ

ພະສິ ນຄ້າ, ຮ

ງນັກຂັບຂີ່ , 

ງໆ. 

71,920 

57,250 

64,974 
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ທີ່ ຫາກ່ໍຊື ້ ໃໝ

າງເຂົ ້ າ ສ. ເ

ານການຂົນສ

Korea Mar

ໃດທີ່ ມີ ຈຸດປ

ມ່ນລົດໂອໂ

ເລ / ມະຫາສ
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ດີ ນທາງຕ່າງ

ະບົບຄົມມະ

ມີ ຈໍ ານວນ 52

າສູ່ສະໜາມ

2001 ເປັນ

ນວ່າສະໜາ

ສະໜາມບິ ນ

ັ ນດີ ເດັ່ ນ ໃນ
ບິ ນສາກົນ (A

ນມີ ນາ) ທີ່

ລະ ຈາກລາ

ກ ເນື່ ອງຈາກ

ອງໄດ້ແວ່ພັກ

ນ້ຍ) ໃຊ້ເວລ

ນກວ່ານ້ັນ). 

ດໝາຍອັນ

ກ (ເປັນຕ້ົນ

 ເກົາຫຼີ  ww

ນອກຈາກນີ ້

ປະກາດວ່າມີ

ໝ່) ມາ ສ. ເກ

ເກົາຫຼີ  ຜ່ານ

ສ່ົງທາງທະເ

rine Expres

ປະສົງນໍ າເຂົ ້ າ

ຕ ແມ່ນສ

ສະໝຸດ ແຕ

                   

ງໆ 

ນາຄົມທາງ

2 ສາຍການ

ບິ ນສາກົນອິ

ນຕ້ົນມາ”) 

ມບິ ນກອງທ

ນສາກົນ ອິ ນ
ນບັນດາເຄື ອ
Airport Co

ຫາກ່ໍມີ ສາຍ

ວ ມາ ສ. ເ

ກວ່າປີ  2011

ກເພ່ືອປ່ຽນ

ລາລໍ ຖ້າຫຼາຍ

 ສະນ້ັນ, ເມື່

ນດີ ໃຫ້ແກ່ກາ

ນແມ່ນການ

ww.jca.co.k
້ ແລ້ວ, ໃນເ

ມີ ແຜນການ

ກົາຫຼີ ເຊັ່ ນກັ

ທາງທະເລນ

ເລ / ມະຫ

ss ດ່ັງນີ ້ ເປັນ

າພາຫະນະສ່

ສາມາດນໍ າເ

ຕ່ຕ້ອງຮັບປ

                   

ອາກາດ ກັ

ນບິ ນສາກົນ 

ອິ ນຈ່ອນ (In

ແລະ ສະໜ

ທັບອາກາດ

ນຈ່ອນ (In

ອຂ່າຍ ສະໜ
oucil Intern

ຍການບິ ນກົ

ເກົາຫຼີ  (ວັນພ

1 ຜ່ານມາ 

ຍົນ (Trans

ຍກວ່າ 3 ຊ່ົ

ມື່ ອມີ ການບິ

ານເດີ ນທາງ

ທ່ອງທ່ຽວ).

kr) ແລະ ບ

ດື ອນຕຸລາທີ່

ນ ທີ່ ຈະເປີ ດຖ

ັ ນ (ນ.ໂຊອູນ

ນ້ັນ ມີ ຫຼາຍທ

າສະໝຸດເຊັ່

ນຕ້ົນ. 

ສວນຕົວ ເພ່ື

ຂົ ້ າຜ່ານບໍ ລິ

ະກັນດ້ານລ

               ©L

ກັບບັນດານ

 ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ກາ

ncheon Int

ໜາມບິ ນສາ

 ທີ່ ນະຄອນ

cheon Int’

ໜາມບິ ນສ
national “A

ົ ງ ຈາກ ສ

ນພະຫັດແລະ

ເວລາທີ່ ຂ້າພ

sit) ທີ່ ສະໜ

ຊ່ົວໂມງ (ບາ

ບິ ນກົງລະຫວ

ງ ໄດ້ມີ ການ

 ຖ້າທ່ານໃດ

ບໍ ລິ ສັດ Joy

ທີ່ ຜ່ານມາ ບໍ

ຖ້ຽວບິ ນ (ບິ

ນ ແລະ ແຂ

ທ່າເຮື ອ ແລ

ຊັນ: Pukw

ພືອມານໍ າໃຊ້

ລິ ສັດທີ່ ໃຫ້ບໍ ລ

ລະບຽບການ

LAngsith 

ະຄອນຫຼວງ

ານເປັນປົກ

t’l Airport

າກົນກ່ິມໂປ້

ຫຼວງເຊອູນ

’l Airport)

າກົນ ຈາກ
ACI”). 

ສ. ເກົາຫຼີ ໄປ

ະວັນອາທິດ)

ພະເຈົ ້ າເດີ ນ

ໜາມບິ ນສາ

າງສາຍການ

ວ່າງທັງສອງ

ນພັດທະນາ

ດສົນໃຈ, ກ່ໍ

y Club (ທີ່

ບໍ ລິ ສັດການ

ບນກົງ ດ້ວຍ

ວງປູ່ຊານ).

ລະ ຫຼາຍບໍ ລິ

wan Ferry;

ຊ້ຢູ່ ສ. ເກົາ

ລິ ການດ້ານ

ຕ່າງໆ. 

ງ 

ກ 

t 

ປ້ 

ນ 

 

ກ

ປ 

) 

ນ 

າ 

ນ 

ງ 

າ 

ກ 

ທ 

ນ 

ຍ 

 

ລ 

; 

າ 

ນ 



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

♦ ກ

ຄ

ໃຫ

ສ

ພ້

ໃນ

ທ
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ການເດີ ນທາງ

ລະບົບ

ວາມທັນສະ

ຫຍ່ກ່ໍຕາມ 

ະດວກວ່ອງ

ພ້ອມທັງມີ ກ

ລະບົບ

ນທ່ົວປະເທດ

ທາງນໍ ້ າ ແລະ

 ດ້ານການ

ກ

ທາງແມ່

Korean 

 ດ້ານລົດ

ລົ

ໃນທ່ົວປ

ເປັນ 3 ປ

1) ລົດໄ

ຕົວເ

ບັດຕ

ການ

Kor

ອູນ,

ຫຍາ

ປະເ

2 

ງ ແລະ ຂົນສ

ບການເດີ ນທ

ະໄໝຫຼາຍ, 

ແຕ່ການກ່ໍ

ງໄວ ແລະ 

ານປັບປຸງ, 

ບຂົນສ່ົງມວ

ດເຊັ່ ນ: ດ້ານ

 ລົດບໍ ລິ ການ

ນບິ ນພາຍໃ

ການເດີ ນທາ

ນໃຊ້ເວລາບໍ່

 Air, Asian

ລາງໄຟຟ້າ 

ລົດໄຟ ໃນ ສ

ະເທດ (ເລີ່ ມ

ປະເພດໃຫຍ່

ໄຟຄວາມໄວ

ລະບົບ

ເມື ອງໃຫຍ່,

ຕາມແຜນພ

ປັດຈຸບັ

ນເປັນຄ້ັງທໍາ

rea Train E

, ມະຫານະຄ

າຍຕົວໄປສູ່ບ

ທດ. 

ສ່ົງພາຍໃນປ

ທາງ ແລະ 

ເຖິງວ່າສະພ

ກສ້າງພ້ືນຖາ

ສ້າງຄວາມ

ແກ້ໄຂ ແລະ

ວນຊົນທີ່ ສໍ າຄ

ນການບິ ນ, 

ນທ່ົວໄປ. 

ໃນ 

າງພາຍໃນປ

ບໍ່ ເກີ ນ 1 ຊ່ົວ

na Airline 

ສ. ເກົາຫຼີ  ແ

ມນໍ າໃຊ້ໄຟຟ

ຍ່ຄື : ລົດໄຟຄ

ວສູງ 

ບລົດລາງ ຫຼື

, ແຂວງ ແ

ພັດທະນາ 5

ບັນ ສ. ເກົາ

າອິ ດ ເມື່ ອວັ

Express (K

ຄອນເທ່ກູ່ ແ

ບັນດາມະຫ
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ປະເທດ 

ດ້ານການຂ

ພາບພູມີ ປະ

ານໂຄງລ່າງແ

ມໄວ້ເນື ້ ອເຊື່

ະ ພັດທະນາ

ຄັນໃນ ສ. ເ

ດ້ານລົດລາ

ປະເທດ ດ້ວຍ

ວໂມງ/ຄ້ັງ ຊຶ່ ງ

 ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ

ແມ່ນນໍ າໃຊ້ໄຟ

ຟ້າມາຕ້ັງແ

ຄວາມໄວສູງ,

ຫຼື  ລົດໄຟ ຊຶ່

ລະ ພາກຕ່

5 ປີ ຄ້ັງທໍາອິ ດ

າຫຼີ  ໄດ້ນໍ າໃ

ວັນທີ  01 ເມ

KTX). ທີ່ ເຊື່

ແລະ ມະຫາ

ຫານະຄອນ, 

                   

ຂົນສ່ົງພາຍ

ະເທດຈະເປັນ

ແມ່ນມີ ຄວາ

ອໃຈຈາກຜູ້

າຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢັ

ເກົາຫຼີ  ປະກ

າງ ໄຟຟ້າ, ດ້

ຍຍົນແມ່ນສ

ງ ສ. ເກົາຫຼີ  

ຕ້ົນ. 

ຟຟ້າເປັນແ

ຕ່ປີ  1980) 

, ລົດໄຟໃຕ້ດິ

ຊງເປັນພາຫ

າງໆ ຂອງປ

ດຂອງ ສ.ເກົ

ຊ້ລົດໄຟທີ່ ມີ

ມສາ 2004 

ຊື ອມຕ່ໍ 03 ມ

ານະຄອນປູ່ຊ

ນະຄອນ 

                   

 

ໃນ ສ. ເກົ

ນພູຜາ ແລ

າມຮັບປະກັ

ຜູ້ໂດຍສານທັ

ຢ້ັງເພ່ືອຮອງ

ກອບມີ ດ້ານຕ

ດ້ານທາງຫຼວ

ສະດວກສະບ

 ມີ ສາຍການ

ແຫ່ຼງພະລັງງ

 ຊຶ່ ງລົດໄຟ 

ດິ ນ ແລະ ລົ

ຫະນະຂົນສ່ົງ 

ປະເທດ ຊຶ່ ງໄ

ກົາຫຼີ  (1962-

ມີ ຄວາມໄວສູ

ໂດຍການໃ

ມະຫານະຄອ

ຊານ. ຫັຼງຈ

ແລະ ຕົວເ

               ©L

ກົາຫຼີ  ໂດຍລ

ລະ ຄ້ອຍຊັນ

ກັນດ້ານຄວາ

ທັງຫຼາຍ ທີ່

ງຮັບການພັ

ຕ່າງໆ ທີ່ ເປັ

ວງ, ດ້ານລົດ

ບາຍ ໂດຍກ

ນບິ ນທີ່ ສໍ າຄັ

ງານຂັບເຄື່ ອ

ສ. ເກົາຫຼີ  

ົ ດໄຟສະໜາ

 ທີ່ ເຊື່ ອມກັ

ໄດ້ຮັບການຈ

-1966) ເປັນ

ສູງ ຊຶ່ ງເລີ່ ມ

ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂ

ອນຄື : ນະຄ

ຈາກນ້ັນ ກ່ໍໄດ

ເມື ອງໃຫຍ່ອື

LAngsith 

ລວມແລ້ວມີ

ນເປັນສ່ວນ

າມປອດໄພ,

ໃຊ້ບໍ ລິ ການ

ັ ດທະນາ. 

ປນເຄື ອຂ່າຍ

ດປະຈໍ າທາງ,

ການເດີ ນ 

ັ ນເຊັ່ ນ: 

ອນ ທັງໝົດ

ແບ່ງອອກ

າມບິ ນ. 

ກັນລະຫວ່າງ

ຈັດຕ້ັງປະຕິ

ນຕ້ົນມາ. 

ເປີ ດໃຫ້ບໍ ລິ

ຂອງບໍ ລິ ສັດ

ອນຫຼວງເຊ

ດ້ມີ ການຂະ

ອື່ ນໆ ຂອງ

ມີ  

ນ 

, 

ນ 

ຍ 

, 

ດ 

ກ 

ງ 

ຕ 

ລ 

ດ 

ຊ 

ະ 

ງ 
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2) ລົດໄ

1976

ລາງ

ດ່ັງນ

ຊຶ່ ງລົ

Stat

ນາ ບ

ໃຕ້ດິ

(ສາຍ

ຫຼວງ

2 

ໄຟໃຕ້ດິ ນ 

ເພ່ືອຈັ

6) ກ່ຽວກັ

ງໄຟຟ້າທີ່ ໃຫ້

ນ້ັນ, ໂຄງກາ

ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ

tion) ຫາ ຊ໊

ໃນໄລຍ

ບັນດາຕົວເ

ດິ ນຂຶ ້ ນຢ່າງຫ

ສະເພາ

ຍທີ  1 ເຖິງ

ງເຊອູນ (ສະ

ຈັດຕ້ັງປະຕິບ

ກັບດ້ານການ

ຫ້ບໍ ລິ ການໃນ

ານກ່ໍສ້າງລົດ

ນສາຍທໍາອິ ດ

ອງຢ່ັງນີ  (C

ຍະຕ່ໍມາ ອີ ງໃ

ມື ອງ, ນະຄອ

ຫຼວງຫຼາຍເຊັ

າະລົດໄຟໃຕ້

ງ ສາຍທີ  9

ະເພາະນະຄອ
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ບັດແຜນພັດ

ນກ່ໍສ້າງພ້ືນຖ

ນຕົວເມື ອງໃ

ດໄຟໃຕ້ດິ ນຈຶ

ດ ແມ່ນລົດ

heongnya

ໃສ່ສະພາບຄ

ອນ ແລະ ມ

ຊັ່ ນ: ປູ່ຊານ,

ຕ້ດິ ນໃນນະຄ

), ນອກຈາ

ອນໃດໜ່ຶງ)

                   

ດທະນາ 5 

ຖານໂຄງລ່າ

ໃຫຍ່ ໂດຍສ

ຈຶ່ ງໄດ້ຮັບກາ

ດໄຟສາຍທີ  

ngni). 

ຄວາມຮຽກຮ

ມະຫານະຄອນ

, ເທ່ກູ່, ກວາ

ຄອນຫຼວງເຊ

ກນີ ້  ຍັງມີ ບ

 ອີ ກ 08 ສາ

                   

 

ປີ ຄ້ັງທີ  3 

າງ ໂດຍສ

ສະເພາະແມ່

ານກ່ໍສ້າງ ແ

1 ເຊື່ ອມຕ່ໍ

ຮ້ອງຕ້ອງກ

ນຕ່າງໆ ກ່ໍໄ

າງຈູ່, ເທ່ຈ້ອ

ຊອູນ ໃນປັ

ບັນດາສາຍທີ

ຍ (ລວມທັງ

               ©L

ຂອງ ສ.ເກົ

ສະເພາະແມ່ນ

ມ່ນນະຄອນຫ

ແລະ ສໍ າເລັດ

ສະຖານີ ໂຊອ

ການຂອງກາ

ດ້ມີ ການກ່ໍສ

ອນ ແລະ ອິ ນ

ປັດຈຸບັນມີ  

ທີ່ ຢູ່ອ້ອມແອ

ງໝົດມີ  17 

LAngsith 

ກົາຫຼີ  (1972-

ນລະບົບລົດ

ຫຼວງເຊອູນ.

ດໃນປີ  1974

ອູນ (Seoul

ານພັດທະ 

ສ້າງລົດໄຟ 

ນຈ໊ ອນ. 

09 ຊະນິ ດ

ອ້ມນະຄອນ

ຊະນິ ດ). 

-

ດ 

. 

4 

l 

ດ 

ນ 
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3) ລົດໄ

ໜາ

A'R

 ດ້ານທາງ

1961 ພ

ຄົນທີ  3 

ນະໂຍບາ

1966) ໂດ

ທີ່ ເຊື່ ອມ

ອັນດັບທີ

고속도로

 ດ້ານລົດ

ເ

ສ. ເກົາ

ໂດຍສານ

2 

ໄຟສະໜາມ

ເພ່ືອເຊື

າມບິ ນສາກົນ

REX ດໍ າເນີ ນ

ງຫຼວງ 

ນັບຕ້ັງແຕ່

ພາຍໃຕ້ການ

ຂອງ ສ. ເກົ

າຍຍຸດທະສາ

ດຍ 1 ໃນບັນ

ຕ່ໍນະຄອນຫຼ

ທີ  2) ດ້ວຍໄ

로) ຊຶ່ ງກ່ໍສ້າງ

ປະຈໍ າທາງ (

ກື ອບທັງໝົ

າຫຼີ  ລ້ວນແ

ນ. 

ມບິ ນ 

ຊື່ ອມຕ່ໍສະຖ

ນ (Incheo

ນການ ເລີ່ ມຕ

ຕ່ການເຂົ ້ າກໍ

ນນໍ າພາຂອງ

ກົາຫຼີ  ຊຶ່ ງທ່າ

າດ ຊຶ່ ງເອີ ້ ນວ

ນດາໂຄງກາ

ຫຼວງເຊອູນ 

ລຍະທາງ 4

ງສໍ າເລັດເມື່

(ລົດເມ) 

ໝົດຂອງບັນດ

ແຕ່ມີ ລະບົບ
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ຖານີ ລົດໄຟທີ່

on ແລະ G

ຕ້ົນປີ  2007

າອໍ ານາດດ້ວ

ງທ່ານ ປັກ 

ານໄດ້ນໍ າພາ

ວ່າ ແຜນພັ

ນລະດັບຊາ

(ເມື ອງໃຫຍ

00 ກວ່າກິໂ

ມອວັນທີ  7 ກໍ

ດາເມື ອງໃຫ

ບຂົນສ່ົງດ້ວ

                   

ທີ່ ສໍ າຄັນໃນນ

Gimpo) ລັດ

7 ແລະ ສໍ າເລັ

ວຍການລັດ

ຈ໊ ອງ-ຮີ , ຕ

າລັດຖະບານ

ພັດທະນາ 5 

ດກ່ໍແມ່ນ: ໂ

ຍ່ອັນດັບທີ  

ໂລແມັດ (G

ກໍລະກົດ 197

 

ຫຍ່, ນະຄອນ

ຍລົດປະຈໍ າ

                   

ນະຄອນຫຼວ

ດຖະບານ ໄ

ລັດໃນທ້າຍປີ

ດຖະປະຫານ

ຕ່ໍມາກ່ໍໄດ້ກ

ນປະເທດ ດ້ວ

ປີ ຄ້ັງທໍາອິ ດ

ໂຄງການກ່ໍສ

1) ກັບແຂ

Gyeongbu 

70. 

ນ ແລະ ມະ

ທາງ (ລົດ

               ©L

ວງເຊອູນ ກັ

ໄດ້ອະນຸມັດ 

ປີ  2010 ທີ່ ຜ່

 

ນ ໃນເດື ອນ

ກາຍເປັນປະທ

້ ວຍການວາ

ດຂອງ ສ.ເກົ

ສ້າງທາງຫຼວ

ວງປູ່ຊານ (

Express w

ະຫານະຄອນ

ດເມ) ທີ່ ໃຫ້

LAngsith 

ກັບ 02 ສະ

 ໃຫ້ບໍ ລິ ສັດ

ານມາ. 

 

ນພຶດສະພາ

ທານາທິບໍ ດີ

ງແນວທາງ

ກົາຫຼີ  (1962-

ວງ ເລກທີ  1

(ເມື ອງໃຫຍ່

way / 경부

 

ນຕ່າງໆ ໃນ

ຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້

ະ 

ດ 

າ 

ດີ  

ງ 

-

1 

ຍ່ 

부 

ນ 

ຜູ້ 
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ລົ

ຕົວເມື ອ

시외버스

 ດ້ານລົດ

ນ

ຄົມເກົາຫີ

ຊີ  ຊຶ່ ງມີ ຫຼ

 ດ້ານຄ່າບ

ດັ

ປະກັນ 

ເຈນ, ແ

ໂດຍມີ ສູ

ມູນຕ່າງໆ

ຊົນຜູ້ທີ່ ໃ

Mileage

ໄດ້ກັບລະ

ພາຍໃນເ

2 

ລົດປະຈໍ າທາ

ງ (Bus / 버

스) ແລະ ລົດ

ບໍ ລິ ການທ່ົວ

ນອກຈາກພ

ຫຼີ ຍັງມີ ລົດໃ

ຫຼາຍຊະນິ ດ/

ບໍ ລິ ການໃນກ

ດ່ັງທີ່ ກ່າວໃນ

ໂດຍສະເພ

ແນ່ນອນ ແ

ນກາງຄວບ

ໆ ຂອງຜູ້ໃຫ

ໃຊ້ບໍ ລິ ການ 

e Card / T-

ະບົບຂົນສ່ົງ

ເຂດຊຸມຊົນ

າງ (ລົດເມ) 

스), ລົດປະ

ດປະຈໍ າທາງສ

ວໄປ 

ພາຫະນະບໍ ລິ ກ

ຫ້ບໍ ລິ ການທີ່

/ປະເພດ (ທ

ການຂົນສ່ົງ

ນເບື ້ ອງຕ້ົນ 

ພາະກ່ຽວກັບ

ລະ ທັນໃຈ 

ບຄຸມລະບົບພ

ຫ້ບໍ ລິ ການ (ທ

ເຊັ່ ນ: ການ

-Money). ດ

ມວນຊົນທັງ

ນທີ່ ຢູ່ຊານເມື
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ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ

ະຈໍ າທາງພາຍ

ສາຍດ່ວນ (

ການສາທາລ

ທີ່ ກະທັດຮັດ

ທໍາມະດາ, ປາ

ງມວນຊົນ 

ສ. ເກົາຫຼີ  

ບຄ່າບໍ ລິ ການ

 ດ້ວຍການ

ພາຫະນະຮັບ

ທັງພາກລັດ

ນໃຫ້ບໍ ລິ ການ

ດ້ວຍຮູບແບ

ັ ງຫຼາຍເຊັ່ ນ:

ມື ອງ ແລະ 

                   

ຫຼີ  ມີ  03 ປະ

ຍໃນເຂດຊຸມ

(High Spee

ລະນະຕ່າງໆ

ດ, ວ່ອງໄວ ແ

ານກາງ ແລ

ແມ່ນສັງຄົມ

ນດ້ານຂົນສ່ົງ

ນນໍ າໃຊ້ລະບົບ

ບໃຊ້ມວນຊົ

ດ ແລະ ພາກ

ນຜ່ານບັດສິ

ບບ/ປະເພດ

 ລົດປະຈໍ າທ

ລົດປະຈໍ າທ

                   

ເພດຄື : ລົດ

ມຊົນທີ່ ຢູ່ຊາ

ed Express

ໆ ທີ່ ກ່າວມາ

ແລະ ສະດວກ

ລະ ຫູຼຫຼາ) ໃຫ້

ມທີ່ ທັນສະໄໝ

ົ ງມວນຊົນແ

ບເອເລັກໂຕຼ

ົ ນ ຊຶ່ ງເປັ

ກທຸລະກິດ) 

ສນເຊື່ ອ (Tra

ດ/ສີ ສັນຕ່າ

ທາງ (ລົດເມ

ທາງສາຍດ່ວ

               ©L

ດປະຈໍ າທາງທ

ານເມື ອງ (S

s Bus / 고속

 

າຂ້າງເທິ ງນ້ັນ

ກສະບາຍເຊັ່

ຫ້ເລື ອກໃຊ້ບໍ

ໝ, ວ່ອງໄວ

ແລ້ວ ຍິ່ ງມີ

ຕຼນິ ກຄວບຄ

ປັນສູນລວມ

ແລະ ລູກຄ້າ

ansportati

າງໆ ແຕ່ສາມ

ມທ່ົວໆ ໄປໃ

ວນ); ລົດໄຟ

LAngsith 

ທ່ົວໆ ໄປໃນ

Suburban /

속버스). 

້ ນແລ້ວ ສັງ

ຊັນ: ລົດຕັກ

ບລິ ການ. 

 

ວ ແລະ ຮັບ

ມີ ຄວາມຊັດ

ຄຸມເປັນຫັຼກ

ມທາງດ້ານຂໍ ້

້ າ ກ່ໍຄື ປະຊາ

ion Card /

ມາດນໍ າ ໃຊ້

ໃນ, ລົດເມ

ຟ (ລົດໄຟ

ນ 

/ 

ງ 

ກ 

ບ 

ດ 

ກ 

ຂ້ 

າ 

/ 

ຊ້

ມ 

ຟ 
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ຄວາມໄວ

ມາດນໍ າໃ

ກ

ສານ ເຊັ່

ໃຫ້ເສຍເ

ອາກາດໜ

ສະຖານີ ນ

ລັ

ຊາຊົນທ່ົ

ແຕ່ໜ້ອ

ສົດ 1.0

ວອນ ດ່ັງ

ເພາະຜູ້ໂ

ຟ້າ (ທີ່ ຊໍ

ການຂີ່ ລົ

ໃສ່ເຄື່ ອງ

ກົດບັດອ

ນຂາຍບັດເ

2 

ວສູງ, ລົດໄຟ

ໃຊ້ບັດເຫ່ົຼານັ

ການບໍ ລິ ການ

ນດຽວກັບຜ

ເວລາ, ສ່ວນ

ໜາວ ກ່ໍຈະ

ນ້ອຍ ແລະ ໃ

ລັດຖະບານ 

ົ ວໄປ ໃຫ້ມີ

ອຍຫຼາຍ) ດ້ວ

00 ວອນ/

ງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ

ໂດຍສານທີ່ ໃ

າລະດ້ວຍບັ

ົ ດປະຈໍ າທາງ

ງຈັກຄິ ດໄລ່ເ

ອອກຈາກສະ

ເດີ ນທາງ (ສ

ຟໃຕ້ດິ ນ ແ

ນ້ັນ ເພ່ືອໂທ

ນທີ່ ພິເສດ 

ຜູ້ຂັບລົດ ແ

ນສະພາບພາ

ະມີ ແອອຸ່ນໃຫ

ໃຫຍ່ຕ່າງໆ)

ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ

ການນໍ າໃຊ້ບ

ວຍການຫຸຼດ

ຖ້ຽວ, ແຕ່

ນ. ອີ ກນະໂຍບ

ໃຊ້ລົດໄຟແລ

ັ ດສິ ນເຊື່ ອ) 

ງ (ລົດເມ)

ງິ ນຂອງລົດ

ະຖານີ ລົດໄຟ

ສາມາດຊື ້ , ເຕີ

     38       

ແລະ ລົດໄຟ

ລະສັບຕາມ

ອັນເປັນກ

ແມ່ນບໍ່ ຈໍ າເປັ

າຍໃນລົດກ່ໍສ

ຫ້ບໍ ລິ ການ. 

 ກ່ໍຈະມີ ສຽງ

ດ້ສ່ົງເສີ ມໃຫ

ບັດສິ ນເຊື່ ອ

ດຄ່າບໍ ລິ ການ

ຕ່ຖ້າຫາກຊໍ າ

ບາຍໜ່ຶງ ກ່ໍ

ລ້ວ, ໂດຍມີ

 ແລ້ວ ເມື່ ອ

) ພາຍຫັຼງ

ດເມ ພາຍໃນ

ຟ) ແລ້ວ ກ່ໍຈ

ຕີ ມມູນຄ່າ ແ

                   

ຟສະໜາມບິ

ມຕູ້ໂທລະສັບ

ການສ້າງຄວ

ປນຈະຕ້ອງຫ

ສະອາດດີ , ຍ

 ເມື່ ອເວລາ

ງເຕື ອນລາຍ

ຫ້ບັນດາຜູ້ມ

ອແທນການນ

ນລົງເຊັ່ ນ: ຈ

ລະດ້ວຍບັດ

ກໍແມ່ນການ

ມີ ກະຕິກາທີ່

ຈະເດີ ນທາງ

ງທີ່ ນໍ າເອົ າບັດ

ນໄລຍະເວລາ

ຈະບໍ່ ໄດ້ເສຍ

ແລະ ສ່ົງຄື ນ

                   

ບິ ນ). ນອກ

ບສາທາລະນ

ວາມສະດວກ

ຫຍຸ້ງຍາກໃນ

ຍາມຮ້ອນກ່ໍ

າຮອດຊານຊ

ຍງານບອກວ

ມາໃຊ້ບໍ ລິ ກາ

ນໍ າໃຊ້ເງິ ນສົ

ຈາກລາຄາຈ

ດສິ ນເຊື່ ອແລ

ນຂີ່ ລົດເມໂດ

ວ່າ ເວລາຜ

ງໄປສະຖານ

ັ ດສິ ນເຊື່ ອດ່ັ

າ 30 ນາທີ  (

ຍຄ່າບໍ ລິ ການ

 

 
ນບັດໄດ້ ພ້ອ
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ຈາກນີ ້ ແລ້ວ

ນະທ່ົວໄປໄດ້ອີ

ກສະບາຍໃຫ້

ນການເກັບເ

ກມີ ແອເຢັນ 

ຊະລາ (ຈຸດຈ

ວ່າລົດຈະຮອ

ານ, ຜູ້ໂດຍສ

ສົດ (ປັດຈຸບັ

ຈ່າຍຄ່າລົດເ

ລ້ວ ຈະຈ່າຍ

ດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ

ຜູ້ໂດຍສານ

ທີ່ ຕ່າງໆ ຕື່ ມ

ດ່ັງກ່າວມາແ

(ນັບຕ້ັງແຕ່

ນຫຍັງຕື່ ມອີ

ອມຮັບເງິ ນທີ່

LAngsith 

ວ, ກ່ໍຍັງສາ

ອີ ກ. 

ຫ້ແກ່ຜູໂດຍ

ເງິ ນເທິ ງລົດ

 ແລະ ຍາມ

ຈອດລົດ ຫຼື

ອດຈຸດໃດ. 

ສານ ກ່ໍຄື ປະ

ບັນກ່ໍຍັງມີ ຢູ່

ມດ້ວຍເງິ ນ

ຍພຽງ 900

າ (Free) ສະ

ຂອງລົດໄຟ

ມອີ ກ ດ້ວຍ

ແປະ (ກົດ)

ຕ່ພາຍຫັຼງ ທີ່

ອີ ກ. 

ທີ ຍັງເຫຼື ອ) 

າ 

ຍ 

ດ 

ມ 

ຫຼື  

ະ 

ຢ 

ນ 

0 

ະ 

ຟ 

ຍ

) 

ທ



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

 
ດ້ານທີ  3

 

ສ. 

ແຕ່ລະປະເ

ຂອງຕົນປ

ສ.ປ

ກວ້ານ, ເລ

1713; ວັນແ

ປັດຈຸບັນ, 

ຕໍາແໜ່ງດ

ເກົາຫຼີ  2012

3. ການພົວ

ເກົາຫຼີ  ເລີ່ ມ

ເທດກ່ໍໄດ້ຈັດ

ະຈໍ າຢູ່ປະເທ

ປ.ປ. ລາວ 

ລກທີ  657-9 

ແລະ ໂມງລັດ

ທ່ານເອກອັ

ດ່ັງກ່າວ ເປັນ

2 

ວພັນກັບ

ມພົວພັນທາ

ດຕ້ັງ, ແຕ່

ທດເຈົ ້ າພາບ

ມີ ສະຖານເ

 ເມື ອງຮັນນ

ດຖະການ: ວ

ອັກຄະລັດຖະ

ນຜູ້ທີ  3 ຖັດ

ບ ສ.ປ.ປ. 

າງການທູດ 

ງຕ້ັງພະນັກ

ບ. 

ເອກອັກຄະລ

ນํາ ນະຄອນ

ວັນຈັນເຖິງວ

ະທູດລາວ ປ

ດຈາກທ່ານ 
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ລາວ 

ກັບ ສ.ປ.ປ

ກງານການທູ

ລັດຖະທູດ 

ນຢົງຊານ ນະ

ວັນສຸກ, ເວ

ປະຈໍ າ ສ. ເກົ

ທົງສະຫວາດ

                   

ປ. ລາວ ນັບ

ທູດ ແລະ 

ປະຈໍ າ ສ. 

ະຄອນຫຼວງເ

ລາ: 09:00-1

ກົາຫຼີ  ແມ່ນທ

ດ ປະເສີ ດ ແ

  

                   

ຕ້ັງແຕ່ປີ  1

ສ້າງສະຖານ

ເກົາຫຼີ  ແມ

ເຊອູນ, ເບີ ໂ

12:00 ໂມງ ແ

ທ່ານ ຄໍ າຫ້ຼາ

ແລະ ທ່ານ ສ

               ©L

1995 ເປັນຕົ

ນເອກອັກຄ

ມ່ນຕ້ັງຢູ່ຖະ

ໂທລະສັບ: (

ແລະ 13:00-

າ ໄຊຍະຈັກ 

ສຸກຖາວອນ

LAngsith 

 

 

ຕ້ົນມາ ແລະ

ະລັດຖະທູດ

ະໜົນເທ່ຊາ

+82-2) 796

-17:00 ໂມງ.

ທີ່ ມາດໍ າລົງ

ນ ແກ້ວລາ. 

ະ 

ດ 

າ 

6 

. 

ງ 



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

ສ. 

ບ້ານວັດນາ

ໂມງລັດຖະ

laos@mof

ອໍ ານາດເຕັ

ເກົາຫຼີ  2012

ເກົາຫຼີ  ມີ ສ

າກ ເມື ອງສີ

ະການ: ວັນຈ

fat.go.kr. ປ

ຕມ ແຫ່ງ ສ.

2 

ສະຖານເອກອ

ສີ ສັດຕະນາກ

ຈັນເຖິງວັນ

ປັດຈຸບັນ, ທ

 ເກົາຫຼີ  ປະຈໍ

ອັກຄະລັດຖ

ກ ນະຄອນຫຼ

ນສຸກ, ເວລາ

ທ່ານ ອີ  ເກິນ

ຈໍ າລາວ. 
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ຖະທູດ ຢູ່ ສ

ຫຼວງວຽງຈັນ

າ: 08:30-12

ນ-ເທ່ (LEE

                   

ສ.ປ.ປ. ລາວ

ນ, ເບີ ໂທລະສ

2:00 ໂມງ ແ

E Gun-Tae

                   

ວ ທີ່  ຖະໜົນ

ສັບ: (+856-

ແລະ 14:00

e) ເປັນເອກ
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ນມິດຕະພາ

-21) 415 83

0-17:00 ໂມ

ກອັກຄະລັດຖ

 

LAngsith 

 

າບລາວ-ໄທ,

33; ວັນແລະ

ມງ; e-mail:

ຖະທູດ ຜູ້ມີ

 

ະ 

: 

ມີ  



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

ພິເ

ເດີ ນທາງມ

ພັນອັນດີ ລ

ທ່າ

ຢາມ ສ. ເກົ

ທາງການ 

ກຽດເປັນເ

ລັດຖະບານ

ກາ

ແຫ່ງ ສ.ປ

ນີ ້  ໄດ້ເປັນ

ເປີ ດເວທີ ເ

ດູດຄວາມສ

ເກົາຫຼີ  2012

ສດ, ສໍ າລັບ

ມາຢ້ຽມຢາມ

ລະຫວ່າງສອ

ນ ທອງສິ ງ

ກົາຫຼີ , ສ່ວນ

ແມ່ນທ່ານ 

ເຈົ ້ າພາບຈັດ

ນ ສ. ເກົາຫຼີ  

ນເດີ ນທາງຢ

.ປ. ລາວ ພ້

ການເປີ ດກ

ຈລະຈາ ກ່ຽ

ສົນໃຈໃຫ້ນັ

2 

ບປີ  2012 ນີ ້  

ມ ສ. ເກົາຫຼີ

ອງລັດໃຫ້ແໜ

ງ ທໍາມະວົງ 

ນການນໍ າລະ

 ໂນ ໂມ-ຮວ

ດກອງປະຊຸມ

 ກ່ໍໄດ້ປະກອ

ຢ້ຽມຢາມທ

ພ້ອມພັນລະ

ກວ້າງການຮ່

ວກັບນະໂຍ

ັ ກທຸລະກິດເ

ທ່ານ ທອງສ

 ຢ່າງເປັນທ

ໜ້ນແຟ້ນຍິ່

 ແມ່ນການ

ດັບສູງຂອງ

ວານ (ປະທາ

ມສຸດຍອດອ

ອບສ່ວນສໍ າຄ

ທາງລັດຖະກິ

ຍາ, ບັນດາ

ຮ່ວມມື , ການ

ຍບາຍສ່ົງເສີ ມ

ເກົາຫຼີ  ເພ່ືອໃ
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ສິ ງ ທໍາມະວົ

ທາງການ (ວ

ຍິ ງຂຶ ້ ນ, ມີ ຄວ

ນນໍ າຂ້ັນສູງສ

ງ ສ. ເກົາຫຼີ  

ານາທິບໍ ດີ ຄົ

ອາຊຽນ ຄ້ັງທີ

ຄັນຫຼາຍປະກ

ກດຂອງ ທ່າ

ານັກທຸລະກິດ

ນຊ່ວຍເຫຼື ອ

ມການລົງທຶ

ໃຫ້ໄປລົງທຶ ນ

                   

ວົງ ນາຍົກລັດ

ວັນທີ  4-5 ກ

ວາມໝາຍທ

ສຸດຂອງ ສ

ທີ່ ເດີ ນທາງ

ົ ນທີ  9) ໃນ

ທີ  10 (ASE

ການໃຫ້ແກ

ານ ທອງສິ

ດ ແລະ ຄະນ

ອທາງການເພ

ທຶ ນຂອງຕ່າງ

ນຢູ່ລາວຫຼາຍ

 

                   

ດຖະມົນຕີ 

ກໍລະກົດ) ເພື

ທາງປະຫວັດ

.ປ.ປ.ລາວ 

ງຢ້ຽມຢາມ ສ

ປີ  2004 ຊຶ່ ງ

EAN Summ

ກ່ ສ.ປ.ປ. ລ

ສງ ທໍາມະວົ

ນະຜູ້ແທນຂ

ພ່ືອການພັດ

ງປະເທດຢູ່ ສ

ຍຂຶ ້ ນກວ່າເກ
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ແຫ່ງ ສ.ປ.

ພ່ືອຮັດແໜ

ດສາດ ແລະ

ທີ່ ໄດ້ເດີ ນທ

ສ.ປ.ປ. ລາວ

ງ ສ.ປ.ປ. ລ

mit, Vient

າວ ໃນໄລຍະ

ົ ງ ນາຍົກລັ

ຂ້ັນສູງຂອງລ

ດທະນາ (O

ສ.ປ.ປ. ລາວ

ກ່ົາ. 

LAngsith 

ປ. ລາວ ໄດ້

ໜ້ນສາຍພົວ

 ສໍ າຄັນຍິ່ ງ. 

ທາງມາຢ້ຽມ

ວ ຢ່າງເປັນ

ລາວ ໄດ້ຮັບ

tiane) ໂດຍ

ະດ່ັງກ່າວ. 

ລັດຖະມົນຕີ

ລາວ ໃນຄ້ັງ

ODA) ແລະ

ວ ອັນໄດ້ດຶ ງ

ດ້ 

ວ 

 

ມ 

ນ 

ບ 

ຍ 

ຕ 

ງ 

ະ 

ງ



ຮຽນຮູ້ ສ. ເກົາຫຼີ  2012      42                                                         ©LAngsith 

ດ້ານທີ  4. ການພົວພັນກັບສາກົນ 
ນັບຕ້ັງແຕ່ສະຖາປະນາເປັນສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ  ໃນປີ  1948 ເປັນຕ້ົນມາ, ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ພົວ 

ພັນກັບຫຼາຍໆ ປະເທດໃນໂລກ ຊຶ່ ງປັດຈຸບັນ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ມີ ການພົວພັນການທູດກັບ 188 ປະເທດ, 

ສ. ເກົາຫຼີ  ເຂົ ້ າເປັນສະມາຊິ ກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ ອປີ  1991 ແລະ ອົງການອື່ ນໆ ອີ ກ. 

 

ດ້ານທີ  5. ການເຊື່ ອຖືບາງຢ່າງຂອງຄົນເກົາຫີຼ 
ສັງຄົມເກົາຫຼີ  ເຖິງວ່າຈະມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ, ປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ 

ຫຼາຍປານໃດກ່ໍຕາມ ແຕ່ໃນຕົວຈິ ງຂອງພ້ືນຖານສັງຄົມທີ່ ມີ ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານທິດສະດີ  ແລະ 

ພຶດຕິກໍາມາໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ ນຄົນ, ຫຼາຍຮ້ອຍປີ  ແລະ ຫຼາຍພັນປີ  ຄວາມເຊື່ ອຖື ບາງຢ່າງກ່ໍຍັງມີ ອິ ດທິພົນຢູ່. 

 

 ເລກໂຊກດີ  ແລະ ບໍ່ ດີ  

♦ ເລກ 7 ຖື ວ່າເປັນເລກນํາໂຊກມາໃຫ້, ເປັນເລກແຫ່ງຄວາມຈະເລີ ນ ແລະ ກ້າວໜ້າຕ່າງໆ 

ຈະສັງເກດເຫັນວ່າສັງຄົມເກົາຫຼີ  ຈະນິ ຍົມເລກ 7, 77 ຫຼື  777 ມາເປັນຕົວແທນ, ເປັນສັນຍາ 

ລັກ ແລະ ມີ ໄວ້ເພ່ືອຄອບຄອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ່ວຍວິ ສາຫະກິດຕ່າງໆ; 

♦ ຕົວເລກອັບປະມົງຄຸນ ແມ່ນເລກ 4 ( 四 ) ໃນຄວາມໝາຍຂອງພາສາຈີ ນ ທີ່ ໝາຍເຖິງ 

ຄວາມຕາຍ ແລະ ພາເອົ າຄວາມໂຊກຮ້າຍມາໃຫ້. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນສັງຄົມເກົາຫຼີ ຈະພະຍາຍາມ 

ຫຼີ ກເວ້ັນທີ່ ສຸດ ເຊັ່ ນ: ເລກປ້າຍລົດ, ເລກທີ ຂອງເຮື ອນ, ຂອງຫ້ອງພັກ, ຫ້ອງ, ເບີ ອາຄານ, 

ສໍ ານັກງານ ແລະ ເລກລໍ າດັບຕ່າງໆ ກ່ໍຈະບໍ່ ຄ່ອຍເຫັນປານໃດ. ອິ ດທິພົນຂອງຄວາມເຊື່ ອ 

ດ່ັງກ່າວ, ເຮົ າຈະສາມາດສັງເກດເຫັນເຊັ່ ນ: ຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ຫຼື  ຢູ່ໃນລິ ບ 

(Elevator) ຈະບໍ່ ມີ ເລກທີ ຫ້ອງ ຫຼື  ເລກທີ ຊ້ັນ 4 ຫຼື  ລົງທ້າຍດ້ວຍເລກ 4. 
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♦ ເລກ 3 ແມ່ນເລກພໍດີ , ເໝາະສົມ ແລະ ການນັບຖື  ໂດຍສັງເກດເຫັນຄົນເກົາຫຼີ ປະຕິບັດ, 

ໃຫ້ ຫຼື  ຮັບສິ່ ງຂອງໃດໜ່ຶງທີ່ ສໍ າຄັນ ຈະເຂົ ້ າໃນທໍານອງ, ລັກສະນະ ຫຼື  ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ຈະມີ ຢູ່ 

3 ຄ້ັງ ຖື ວ່າເປັນການຈົບສິ ້ ນ, ພຽງພໍ ແລະ ສໍ າເລັດແລ້ວດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. ດ່ັງຕົວຢ່າງປະເພນີ  

ໜ່ຶງຂອງຄົນເກົາຫຼີ  ເມື່ ອມີ ຍາດຕິພ່ີນ້ອງ, ເພ່ືອນມິດ ຫຼື  ແຂກຄົນໄປຢ້ຽມຢາມເຮື ອນຊານ 

ຫຼື  ສະຖານທີ່ ພັກແລ້ວ ເຈົ ້ າພາບມັກຈະມອບວັດຖຸ, ສິ່ ງຂອງໃດໜ່ຶງ ຫຼື  ເງິ ນໃນມູນຄ່າໃດ

ໜ່ຶງທີ່ ເໝາະສົມ ດ້ວຍການສະເໜີໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມາຢ້ຽມຢາມ ໂດຍຕາມຄວາມເໝາະສົມແລ້ວຜູ້

ທີ່ ມາຢ້ຽມຢາມຈະປະຕິເສດ (ຫຼື ບໍ່ ຮັບ) ແຕ່ເຈົ ້ າພາບກ່ໍສະເໜີໃຫ້ຮອດ 3 ຄ້ັງ ຈຶ່ ງສํາເລັດ. 

 

 ຊື່ , ທີ່ ຢູ່ ແລະ ນາມສະກຸນ 

ຮູບແບບຂອງການຂຽນຊື່ , ທີ່ ຢູ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງເກົາຫຼີ ຈະຂຽນໃນຮູບແບບອາຊີ , 

ສາກົນ ຫຼື  ແບບຕ່າງໆ ກ່ໍໄດ້ ໂດຍບໍ່ ຈໍ າກັດ ເນື່ ອງຈາກສັງຄົນເກົາຫຼີ ເປັນສັງຄົມເປີ ດກວ້າງ, ສັງ 

ຄົມທີ່ ມີ ຫຼາຍຊົນຊ້ັນ ແລະ ຫຼາຍເຊື ້ ອຊາດທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, 

ແຕ່ຄວາມເຊື່ ອທີ່ ຍັງມີ ອິ ດທິພົນສູງໃນສັງຄົມເກົາຫຼີ  ໃນການຂຽນຊື່ , ນາມສະກຸນ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງ 

ຕົນ ຫຼື  ຂອງຜູ້ອື່ ນ ຈະຫຼີ ກເວ້ັນການນໍ າໃຊ້ສີ ແດງ ຊຶ່ ງມີ ຄວາມໝາຍອັບປະມົງຄຸນ. 

 

 ພັດລົມຄວາມຕາຍ 

ການຢູ່ກັບ ຫຼື  ນອນຫັຼບກັບພັດລົມ ຖື ເປັນສິ່ ງຄະລໍ າຫຼາຍສໍ າລັບຄົນເກົາຫຼີ  ເນື່ ອງຈາກ 

ດ້ານໜ້າຂອງພັດລົມຖື ເປັນສິ່ ງທີ່ ດີ , ມີ ຊີ ວິ ດ ແລະ ບໍ ລິ ສຸດ, ແຕ່ເມື່ ອຖື ດດູດ ຫຼື  ພັດຜ່ານຈະ ໝ

າຍເຖິງສິ່ ງປະຕິກູນ ຫຼື  ສິ່ ງບໍ່ ດີ  ອັນນໍ າມາຊຶ່ ງຄວາມຕາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, ຄົນເກົາຫຼີ ຈຶ່ ງແນະນໍ າກັນ ວ່າ

ຖ້າຈະຢູ່ກັບພັດລົມ ຫຼື  ນອນຫັຼບກັບພັດລົມແລ້ວ ຈະຕ້ອງເປີ ດປ່ອງຢ້ຽມ, ປ່ອງອາກາດ ຫຼື  ປະຕູ 

ເພ່ືອໃຫ້ອາກາດມີ ການຖ່າຍເທຢ່າງສະດວກ, ບໍ ລິ ສຸດ ແລະ ມີ ອົກຊີ ແຊນຢ່າງພຽງພໍ. 
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 ໝວດເລື ອດ 

ຄົນເກົາຫຼີ ເຊື່ ອຖື ເລື່ ອງບຸກຄະລິ ກກະພາບ, ນິ ໄສໃຈຄໍ  ແລະ ຄຸນລັກສະນະພິເສດສະ 

ເພາະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ໂດຍມີ ພ້ືນຖານມາຈາກໝວດເລື ອດ, ຊະນິ ດ ຫຼື  ຄົນລາວເຮົ າມັກນິ  

ຍົມເອີ ້ ນວ່າກຸບເລື ອດ (Blood Group / Blood Type) ສອບຖາມກັນ ເພ່ືອເປັນແງ່ຄິ ດ, ເຂົ ້ າໃຈ 

ແລະ ມີ ທິ ດທາງຕ່າງໆ ໃນການພົວພັນກັບບຸກຄົນທີ່ ມີ ໝວດເລື ອດທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນໝູ່ ເພ່ືອນມິດສະຫາຍ, ເພ່ືອຮ່ວມງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: 

 

♦ ໝວດເລື ອດ ໂອ້ (O). ລັກສະນະສະເພາະທີ່ ເດັ່ ນທີ່ ສຸດແມ່ນ: ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້, ມັກສັງ 

ຄົມ ແລະ ເບິ່ ງໂລກໃນແງ່ດີ ; ທະເຍີ ທະຍານ, ມີ ນໍ ້ າໃຈນັກກິລາ (ໃຈ Sport), ໃຈເຂ້ັມແຂງ 

ແລະ ມີ ຄວາມເຊື່ ອໝ້ັນຕົນເອງສູງ. ສ່ວນລັກສະນະສະເພາະທີ່ ດ້ອຍທີ່ ສຸດ ແມ່ນ: ເປັນຄົນ 

ໂອ້ອວດ ແລະ ຫຍາບຄາຍ; ເຂົ ້ າໃຈຜູ້ອື່ ນຍາກ, ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ອັດຕະວິ ໄສ. 

 
♦ ໝວດເລື ອດ ອາ (A). ລັກສະນະສະເພາະທີ່ ເດັ່ ນທີ່ ສຸດແມ່ນ: ຈິ ງຈັງ, ຫ້າວຫັນ, ມີ ແນວຄິ ດ 

ສ້າງສັນ; ເກັບຕົວ, ກົງຕ່ໍເວລາ ແລະ ມີ ແນວໂນ້ມເພ່ິງພໍໃຈນໍ າແຕ່ສິ່ ງດີ ເລີ ດ/ຢາກໃຫ້ມີ ສິ່ ງ 

ຕ່າງໆ ທີ່ ດີ ເລີ ດ. ສ່ວນລັກສະນະສະເພາະທີ່ ດ້ອຍແມ່ນ: ເປັນຄົນເອົ າໃຈຍາກ; ຫົຼງໄຫຼເກີ ນໄປ, 

ຫົວແຂງ, ຄິ ດຫຼາຍ ແລະ ເຄັ່ ງຕຶງ.  

 
♦ ໝວດເລື ອດ ເບ (B). ລັກສະນະສະເພາະທີ່ ເດັ່ ນທີ່ ສຸດແມ່ນ: ຈິ ງຈັງ, ຂະຫຍັນຂັນແຂງ ແລະ 

ລົງມື ປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ຫຼາຍກວ່າເວົ ້ າ; ມັກ/ຮັກ ສັດ, ຄິ ດສ້າງສັນ, ປັບຕົວງ່າຍ, ມີ ຄວາມເປັນ 
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ດ້ານທີ  6. ການຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊາວເກົາຫີຼ 
 ທຸງຊາດ 

 
ທຸງຊາດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຊື່ ວ່າ ເທ່ກຶກກີ່  (Taegukgi / 태극기) ມີ ລັກສະນະເປັນທຸງພ້ືນ 

ສີ ຂາວ, ຢູ່ກາງມີ ຮູບວົງມົນ (ເທ່ກຶກ) ສີ ແດງ ແລະ ສີ ຟ້າ ແລະ ອ້ອມຮອບດ້ວຍຂີ ດ 3 ເສ້ັນເປັນ 

ຮູບລັກສະນະທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ 4 ດ້ານ (ແຈ) ຂອງທຸງຊາດ (ເລີ່ ມນໍ າໃຊ້ເມື່ ອ 12 ກໍລະກົດ 1948). 

 

ຄວາມໝາຍ: ຮູບວົງມົນທີ່ ຢູ່ທາງກາງຂອງທຸງ (ເທ່ກຶກ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງຕ້ົນກํາເນີ ດ 

ສັບພະສິ່ ງໃນຈັກກະວານ (ຕາມລັດທິເຕົາ) ໄດ້ລະບຸວ່າສິ່ ງຕ່າງໆ ຍ່ອມມີ  02 ບັນດາດ້ານທີ່ ຄູ່ກັນສະ 

ເໝີ ທັງດ້ານລົບ (ຢິ ນ) ແລະ ດ້ານບວກ (ຢາງ) ຊຶ່ ງໃນວົງມົນນີ ້  ຢິ ນແທນດ້ວຍສີ ຟ້າ ແລະ ຢາງ

ແທນດ້ວຍສີ ແດງ ໂດຍວົງມົນດ່ັງກ່າວໄດ້ແບ່ງສ່ວນຢ່າງສະເໝີກັນ ທີ່ ບ່ົງບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ

ຄວາມສົມດຸນ, ກົມກື ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງສົມບູນ ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 

ເຄື່ ອນໄຫວແບບຕ່ໍເນື່ ອງ, ເນື່ ອງນິ ດລຽນຕິດ ແລະ ຄວາມເປັນອໍ າມະຕະ. 

ຮູບຂີ ດ 3 ເສ້ັນໃນທຸງ ທີ່ ມີ  4 ອັນ ຢູ່ 4 ດ້ານ (ແຈ) ຂອງທຸງຊາດໝາຍເຖິງ: ຄວາມກົມ

ກື ນ, ຄວາມສົມດຸນ, ຄວາມສົມສ່ວນ ແລະ ຄວາມເຄື່ ອນໄຫວ (ສະຫວັນ, ໂລກ, ໄຟ ແລະ ນໍ ້ າ); 

ນອກນີ ້  ຮູບຂີ ດດ່ັງກ່າວ, ຍັງມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບທາດທັງຫ້າເຊັ່ ນ: ດິ ນ, ໄມ້, ນໍ ້ າ, ລົມ ແລະ ໄຟ. 

ສ່ວນພ້ືນສີ ຂາວໝາຍເຖິງຄວາມສະອາດ, ບໍ ລິ ສຸດຂອງພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນໍ ້ າໃຈຮັກ 

ຫອມສັນຕິພາບ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ທຸງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ  ປຽບເໝືອນອຸດົມຄະຕິຂອງປະຊາຊົນເກົາ 

ຫຼີ ໃນການກ່ໍສ້າງ, ການພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢ້ັງ ແລະ ກົມກຽວກັບຈັກກະວານ. 

 

 ຄໍ າຂວັນ 

ຄໍ າຂວັນ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນ: “ 널리 인간 세계를 이롭게 하라 ” ຊຶ່ ງມີ ຄວາມໝາຍ 

ວ່າ: ນໍ າພາປະໂຫຍດແຫ່ງຄວາມສຸກ ແດ່ມວນມະນຸດຢ່າງທ່ົວເຖິງ (Broadly bring benefit to 

humanity). 

 

 ເພງຊາດ 

ເພງຊາດ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຊື່ ວ່າ: ເອກຸກກາ ( 애국가 /  愛國歌 ) ຫຼື  ເພງຮັກແຜ່ນດິ ນ. 
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ດອກມຸກ໊
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ອັນສໍ າຄັນໃ
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ນ ແລະ ບາງ

ໝາຍສໍ າຄັນຂ

궁) ທີ່ ມີ ຄວ

ງປະຫວັດສ

ກຸ໊ງຮວາ ມີ ຄ

ຫດຮ້າຍກ່ໍວ່າ

ດເວລາ ແລ

 

ຕົວເມື ອງ 

ທະນາເສດຖ

ງປະຊາກອນ

ໃຫ້ແກ່ລັດຖ

ດທາງໃນກາ

ແບ່ງເຂດຄຸ້ມ

ສ. ເກົາຫຼີ  

of Sharon

ຫວ່າງເດື ອນ

ອນ ດ່ັງນີ ້ ເປັນ

ງດອກກ່ໍຈະມ

ຂອງດອກໄມ

ວາມໝາຍວ

ສາດເກົາຫຼີ , ຄ

ວາມພິເສດ

າໄດ້ ເນື່ ອງຈ

ລະ ດອກໄມ້ດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ
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ມີ ຊື່ ວ່າ: ດອ

n) ຊຶ່ ງມີ ກ່ິນຫ

ນກໍລະກົດ ເ

ນຕ້ົນ ແລະ 

ມີ ຕາໃຈກາງ

ມ້ມຸກຸ໊ງຮວາ

ວ່າຄວາມເປັ

ຄວາມມຸ່ງໝ

ດກວ່າດອກໄ

ຈາກວ່າເນື ້ ອ

ດ່ັງກ່າວຍັງສ

 

ົ ມຂອງເກົາຫີ

ວາມຈະເລີ ນ

ເວົ ້ າລວມ, 

ວຽກງານທີ່

ລະ ການຫັ

                   

ອກມຸກຸ໊ງຮວ

ຫອມອ່ອນລ

ເຖິງ ເດື ອນ

 ແຕ່ລະດອ

ງດອກ ທີ່ ເປັ

າ ແມ່ນອີ ງຕ

ປັນອํາມະຕະ

ໝ້ັນ ແລະ ຄ

ໄມ້ຊະນິ ດອື່ ນ

ອທີ່ ພູມສັນຖ

ສາມາດທົນທ

 

ຫຼີ  ມີ ການ

ນສີ ວິ ໄລ ໃນຍ

ເວົ ້ າສະ

ດິ ນຢ່າງມີ ປ

ັ ນປ່ຽນກໍາມ

                   

ວາ (Mugu

ລະມຸນລະໄມ

ນຕຸລາ ແລະ
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ຄວາມອົດທົນ

ນໆ ຄື ສາມາ

ຖານສູງຄ້ອຍ

ທານຕ່ໍສັດຕ

ນເຕີ ບໂຕຢ່າ

ຍຸກໂລກາພິ

ະເພາະກ່ໍແມ

ປະສິ ດທິຜົນ

ມະສິ ດເອກະຊ
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무궁화) ຫຼື

ກຸ໊ງຮວາ ຈະ

ສັນເຊັ່ ນ: ສີ

ບົວ, ຫຼື ສີ ບົວ

າວ່າ: ມຸກຸ໊ງ

ນເຖິງຄວາມ

ຊາດເກົາຫຼີ . 

ກັບສະພາບ

ພາບອາກາດ

ນຢ່າງດີ . 
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ນາທີ່ ຍື ນຍົງ 
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ະຍົດວ່າເປັນ
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ຮັດໃຫ້ການ

ມ້ຫຼາວັດແທ

ເສີ ມຂະຫຍ

ບົບຄົບຊຸດຂ
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ນເມື ອງແຫ່ງ

າພາບຈັດງາ
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ນ

ໃສ່ຄວ

ຖານທີ່

 

 

 ໂມງ (ເ

ສ

ນົດເອົ
ບັນດາ

ເກົາຫຼີ  2012

 

ນອກຈາກກ

ວາມປອດໄພ

ທີ ສໍ າຄັນຕ່າງ

 

ເວລາ) ແລະ

ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ

ອົ າວັນຈັນ ເ

າສະຖາບັນກ

2 

ການວາງລະບ

ພດ້ານຕ່າງໆ

ງໆ ດ້ວຍກາ

ະ ວັນລັດຖະ

ມີ ກົດລະບຽບ

ຖິງວັນສຸກ,

ການເງິ ນຕ່າ

ບົບຜັງເມື ອ

ໆ ຕາມສໍ ານັກ

ານນໍ າໃຊ້ເຕັກ

ະການ 

ບສໍ າລັບກາ

 ເລີ່ ມຕ້ັງແ

າງໆ ຈະເປີ ດ
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ອງ ແລະ ພ້ືນ

ັ ກງານ, ອົງກ

ກໂນໂລເຂົ ້ າ

 

ານບໍ ລິ ຫານ,

ແຕ່ເວລາ 0

ບໍ ລິ ການໃນ

                   

ນຖານໂຄງລ

ການ, ອາຄາ

າຊ່ອຍໃນກາ

 ການເຮັດວ

9:00~12:00

ນເວລາພັກທ

                   

ລ່າງແລ້ວ ສ

ານ, ທີ່ ພັກອ

ານຄວບຄຸມ

ວຽກ ຫຼື  ທາ

0 ໂມງ 13:0

ທ່ຽງ, ແຕ່ຈະ

               ©L

. ເກົາຫຼີ  ຍັງ

ອາໄສ, ເຮື ອນ

ມ. 

າງລັດຖະກາ

00~17:00 ໂ

ະປິ ດເວລາ 1

LAngsith 

 

 

ເນ້ັນໜັກ 

ນ ແລະ ສະ 

 

ານ ໂດຍກໍາ

ໂມງ, ສ່ວນ

16:00 ໂມງ. 

າ 

ນ 
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 ວັນພັກທາງລັດຖະການ 

ວັນພັກທາງລັດຖະການ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໃນປັດຈຸບັນມີ  13 ວັນ, ບຸນ ຫຼື  ມື ້ ສໍ າຄັນຂອງຊາດ 

ເຊັ່ ນ: 

1) ວັນປີ ໃໝ່ສາກົນ ຫຼື  Sinjeong / 신정 (ວັນທີ  01 ມັງກອນ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

2) ວັນບຸນປີ ໃໝ່ເກົາຫຼີ  ຫຼື  Seollal / 설날 (ກາງເດື ອນກຸມພາ) ໄລຍະພັກ 03 ມື ້ ; 

3) ວັນປະກາດເອກະລາດ ຫຼື  Samiljeol / 三一절 (ວັນທີ  01 ມີ ນາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

4) ວັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື  Eorininal / 어린이날 (ວັນທີ  05 ພຶດສະພາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

5) ວັນວິ ສາຂະບູຊາ ຫຼື  Seokgatansinil  / 어린이날 (ກາງເດື ອນພຶດສະພາ ເຖິງເດື ອນມິຖຸນາ 

ຫຼື  ວັນເພັງ 15 ຄํ່ າເດື ອນ 06 ຕາມປະຕິຈັນທະລະຄະຕິແບບລາວ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

6) ວັນຈາລຶ ກບຸນຄຸນວິ ລະບູລຸດ ຫຼື  Hyeonchung-il / 현충일(ວັນທີ  06 ມິຖຸນາ) ໄລຍະພັກ: 01 

ມື ້ ; 

7) ວັນລັດຖະທໍາມະນູນ ຫຼື  Jeheonjeol  / 제헌절 (ວັນທີ  17 ກໍລະກົດ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

8) ວັນປະກາດສ້າງຕ້ັງເປັນສາທາລະນະລັດ ຫຼື  Gwangbokjeol / 광복절 (ວັນທີ  15 ສິ ງຫາ) 

ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

9) ວັນບຸນເຂົ ້ າປະດັບດິ ນ ຫຼື  Chuseok / 추석 (ພາຍໃນເດື ອນກັນຍາ) ໄລຍະພັກ: 03 ມື ້ ; 

10) ວັນກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ຫຼື  Gukgunuinal / 국군 (ວັນທີ  01 ຕຸລາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

11) ວັນຊາດ ຫຼື  Gaecheonjeol / 개천절 (ວັນທີ  03 ຕຸລາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

12) ວັນພາສາເກົາຫຼີ  ຫຼື  Hangeulnal / 한글날 (ວັນທີ  09 ຕຸລາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

13) ວັນພະເຢຊູ ຫຼື  Gidoktansinil / 기독탄신일 (ວັນທີ  25 ທັນວາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ . 

 

ສໍ າລັບປີ  2012 ນີ ້ , ວັນລັດຖະການ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ກໍານົດເອົ າ 13 ວັນ, ບຸນ ຫຼື  ມື ້ ສໍ າຄັນ 

ຂອງຊາດດ່ັງທີ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ ລາຍລະອຽດມີ ດ່ັງນີ ້ : 

1) ວັນປີ ໃໝ່ສາກົນ ຫຼື  Sinjeong / 신정 (ວັນທີ  01 ມັງກອນ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

2) ວັນບຸນປີ ໃໝ່ເກົາຫຼີ  ຫຼື  Seollal / 설날 (ວັນທີ  22 ເຖິງ 24 ມັງກອນ) ໄລຍະພັກ 03 ມື ້ ; 

3) ວັນປະກາດເອກະລາດ ຫຼື  Samiljeol / 三一절 (ວັນທີ  01 ມີ ນາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

4) ວັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື  Eorininal / 어린이날 (ວັນທີ  05 ພຶດສະພາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

5) ວັນວິ ສາຂະບູຊາ ຫຼື  Seokgatansinil  / 어린이날 (ວັນທີ  28 ພຶດສະພາ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 

6) ວັນຈາລຶ ກບຸນຄຸນວິ ລະບູລຸດ ຫຼື  Hyeonchung-il / 현충일(ວັນທີ  06 ມິຖຸນາ) ໄລຍະພັກ: 01 

ມື ້ ; 

7) ວັນລັດຖະທໍາມະນູນ ຫຼື  Jeheonjeol  / 제헌절 (ວັນທີ  17 ກໍລະກົດ) ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 
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8) ວັ

ໄລ

9) ວັ

10) ວັ

11) ວັ

12) ວັ

13) ວັ

 

 ການແ

ແຕ່ງກ

ຫຼາຍພັ

ຮັນບົກ

ລັກສະ

ເກົາຫຼີ  2012

ັ ນປະກາດສ້

ລຍະພັກ: 01

ັ ນບຸນເຂົ ້ າປ

ັ ນກໍາລັງປະກ

ັ ນຊາດ ຫຼື  G

ັ ນພາສາເກົ

ັ ນພະເຢຊູ ຫຼື

ແຕ່ງກາຍ 

ນັບຕ້ັງແຕ

ກາຍດ້ວຍຊຸ

ພັນປີ  ປະເພ

ກແຫ່ງຍຸກສ

ະນະນໍ າໃຊ້ໃຫ

2 

ສ້າງຕ້ັງເປັນສ

1 ມື ້ ; 

ປະດັບດິ ນ ຫຼື

ກອບອາວຸດ

Gaecheonje

າຫຼີ  ຫຼື  Han

ຫຼື  Gidokta

ຕ່ສະໄໝບູຮ

ດຮັນບົກ (

ພນີ ການນຸ່ງຖື

ສະໄໝໃໝ່ 

ຫ້ຖື ກກັບກາ

ສາທາລະນະ

 Chuseok 

ດ ຫຼື  Gukgu

eol / 개천절

ngeulnal / 한

ansinil / 기

ຮານນະການ

Hanbok /

ຖື ດ່ັງກ່າວກ່ໍຍ

ກ່ໍຍິ່ ງໄດ້ຮັບ

າລະເທສະ. 
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ະລັດ ຫຼື  Gw

 /추석 (ວັນ

unuinal /국

절 (ວັນທີ  03

한글날 (ວັນ

독탄신일 (

ນ ຊົນຊາດເ

/ 한복 or 
ຍັງໄດ້ຮັບກາ

ບການປະຍຸກ

.

                   

wangbokjeo

ທີ  29 ກັນຍ

국군 (ວັນທີ  

3 ຕຸລາ) ໄລຍ

ນທີ  09 ຕຸລາ

ວັນທີ  25 ທັ

ເກົາຫຼີ  ມີ ປະ

 조선옷 )

ານສື ບທອດ

ກໃຫ້ມີ ຫຼາຍ

                   

ol / 광복절

າ ເຖິງ 01 ຕ

01 ຕຸລາ) ໄລ

ຍະພັກ: 01 ມື

າ) ໄລຍະພັກ

ທັນວາ) ໄລຍະ

ະເພນີ ໃນກາ

) ມາຮອດປັ

ດ, ປະຕິບັດ 

ສີ ສັນ, ມີ ຫຼ

 

               ©L

 (ວັນທີ  15 

ຕຸລາ) ໄລຍະພ

ລຍະພັກ: 01

ມື ້ ; 

ກ: 01 ມື ້ ; 

ະພັກ: 01 ມື ້

ານນຸ່ງເຄື່ ອງ

ປັດຈຸບັນ ເວ

 ແລະ ນິ ຍົມ

ຫຼາຍຊະນິ ດ 

LAngsith 

ສິ ງຫາ) 

ພັກ: 03 ມື ້ ; 

1 ມື ້ ; 

ມື ້ . 

ງ ຫຼື  ການ

ວລາຜ່ານໄປ

ມກັນ ຊຶ່ ງຊຸດ

ແລະ ຫຼາຍ

 

 

 

ນ 

ປ 

ດ 

ຍ 
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 ເຄື່ ອງໃ

ການນໍ

젓가락

Banch

ແລ້ວກ

(Kimb

ນໍ ້ າຊາ 

막걸리

ພ້ືນເມື

 ວັນທີ ,

ມາກ່ໍແ

ນິ ຍົມກ

1) ວັ

2) ວັ

3) ວັ

4) ວັ

5) ວັ

6) ວັ

7) ວັ

ເກົາຫຼີ  2012

ໃຊ້ສອຍ, ອາ

ວິ ຖີ ການດໍ

ນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງໃ

락) ທີ່ ຜະລິ ດ

 

ອາຫານກ

han”), ເຂົ ້ າ

ກ່ໍຫຸງໃສ່ນໍ າກ

ສ່ວນອາຫ

bap / 김밥

 ແລະ ເຄື່ ອ

리), ເຫ້ົຼານໍ ້ າເ

ມື ອງ, ເຫ້ົຼາເປັ

 

 ເດື ອນ ແລ

ການຂຽນວ

ແມ່ນເດື ອນ

ກັນລະບຸແຈ້

ັ ນອາທິດ:  

ັ ນຈັນ:  

ັ ນອັງຄານ: 

ັ ນພຸດ:  

ັ ນພະຫັດ:  

ັ ນສຸກ:  

ັ ນເສົ າ:  

2 

າຫານ ແລະ

ດາລົງຊີ ວິ ດຂ

ໃຊ້ສອຍຕ່າງ

ດມາຈາກໂລຫ

ານກິນກ່ໍມີ ຫ

າຈ້າວ (ບາງທ

ກັນ) ແລະ ສິ່

ຫານທີ່ ນິ ຍົມທ

밥), ບູລໂກກີ 

ອງດື່ ມບໍ າລຸງ

ເຂົ ້ າ (Dong

ປັນຢາຕ່າງໆ

ລະ ປີ    

ວັນທີ , ເດື ອ

 ແລະ ສຸດທ້

ຈ້ງຕື່ ມອີ ກວ່

일요일 (ຂ

월요일 (ຂ

 화요일 (ຂ

수요일 (ຂ

목요일 (ຂ

금요일 (ຂ

토요일 (ຂ

ະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 

ຂອງຊາວເກົ

ງໆ ໃນຊີ ວິ

ຫະ (Metals

ຫຼາຍເຍື່ ອງ 

ທ້ອງຖ່ິນກ່ໍນິ

ສິ່ ງທີ່ ຂາດບໍ່ ໄ

ທ່ົວໆ ໄປກ່ໍ

 (Bulgogi 

ງປະເພດໂສ

gdongju / 

ໆ ເຊັ່ ນ: Yag

ອນ ແລະ ປີ ຂ

ທ້າຍຈຶ່ ງແມ່ນ

າແມ່ນວັນຫ

ຂຽນຫຍໍ ້ : 일)

ຂຽນຫຍໍ ້ : 월)

ຂຽນຫຍໍ ້ : 화)

ຂຽນຫຍໍ ້ : 수)

ຂຽນຫຍໍ ້ : 목)

ຂຽນຫຍໍ ້ : 금)

ຂຽນຫຍໍ ້ : 토)
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າຫຼີ ມີ ລັກສະ

ດປະຈໍ າວັນ

s) ຊຶ່ ງສ່ວນໃ

(ແບ່ງເປັນຖ

ນິ ຍົມປະສົມ

ໄດ້ໃນແຕ່ລະ

ກແມ່ນ: ບີ່ ບິ

 / 불고기) ແ

ສມຕ່າງໆ ແ

 동동주), ເ

gyongju / 약

ຂອງເກົາຫຼີ  ຈ

ນວັນທີ  (yyy

ຫຍັງພ້ອມ ຍ

); 

); 

); 

); 

); 

); [ແລະ] 

). 

                   

ະນະສະເພາະ

, ຍົກຕົວຢ

ໃຫຍ່ຈະແມ່

ຖ້ວຍນ້ອຍສ

ມກັບເຂົ ້ າໜ

ະຄາບເຂົ ້ າ ກໍ

ບິ ມບັບ (B

ແລະ ອື່ ນໆ.

ແລ້ວ ກ່ໍແມ່ນ

ເຫ້ົຼາໂຊຈູ (S

약용주, Yak

ຈະນິ ຍົມຂຽ

yy년 mm월

ຍົກຕົວຢ່າງ

                   

ະຕົວເປັນພິ

ຢ່າງເຊັ່ ນ: 

ນເຫັຼກສະແ

ສະເພາະ “S

ໜຽວ, ຖ່ົວ ຫຼື

ກ່ໍແມ່ນກ່ິມຈິ

Bibimbap 

 ສ່ວນເຄື່ ອງ

ນເຫ້ົຼາໂທ ມັ

Soju / 소주

kju / 약주 ແ

ນໂດຍເລີ່ ມ

월 dd일). ນ

ງເຊັ່ ນ: 2011

               ©L

ເສດ ສະແດ

ໄມ້ທູ່ (Jeo

ແຕນເຫຼດ.  

 

Side dishe

ຫຼື  ເມັດທັນຍ

ຈິ  (Kimchi

/ 비빔밥

ງດື່ ມ ທີ່ ນອ

ມັກໂກລີ  (M

주), ເຫ້ົຼາໝາ

ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຕ້ົນຈາກປີ ສ

ນອກຈາກນີ ້ ,

 년 12 월31

LAngsith 

ດງອອກ ໃນ

okkarak /

es / 반찬 /

ຍະພືດຕ່າງໆ

i / 김치). 

밥), ກີ່ ມບັບ

ກຈາກ ນໍ ້ າ,

Makgeoli /

າກໄມ້, ເຫ້ົຼາ

ສາກ່ອນ, ຕ່ໍ

, ບາງຄ້ັງ ກ່ໍ

1 일 (토). 

ນ 

/ 

/ 

ໆ 

ບ 

, 

/ 

າ

ຕ

ກ



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

 ໂມງເວ

Time 

ຈາກເວ

ຕາກແ

ຄວາມ

 

 ລະດູກ

132oE

ໃຈລໍ າບ

ເອົ ້ າໃນ

ເດື ອນ

ພຶດສະ

ໃບໄມ້ຫ

 

 ພິພິທ

ເອກະຊ

ສໍ າຄັນ

ວັງແຫ

ພັນບ້າ

ເກົາຫຼີ  2012

ວລາ 

ໂມງເວລາ

 / 한국 표준

ວລາມາດຕ

ສົມມຸດ: ຖ

ອີ ກປະການ

ແດດ ແລ້ວ

ມວ່າດວງຕາ

ການ 

ສ. ເກົາຫຼີ  

 ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້

ບາກ ພ້ອມ

ນຍາມຮ້ອນ

ນພະຈິ ກ ເຖິງ

ະພາ; ລະດູຮ້

ຫ່ົຼນ (Autum

ະພັນ 

ສ. ເກົາຫຼີ  

ຊົນ), ສະເພ

ນເປັນອັນດັບ

ຫ່ງຊາດ (국

ານຮາໂຮ (ມໍ

2 

 ຂອງ ສ. ເ

준시 “KST

ຕະຖານຂອງ

ຖ້າຫາກເວລ

ນໜ່ຶງ, ເວລ

ວຈະສັງເກດ

າເວັນ ຈະຢູ່ພ

 ຕ້ັງຢູ່ເສ້ັນ

ຫ້ທ່ົວປະເທດ

ມທັງມີ ຫິມະຕ

. ສ. ເກົາຫຼີ

ງເດື ອນມີ ນ

ຮ້ອນ (Sum

mn / 가을)

 ມີ ພິພິທະພ

ພາະຢູ່ນະຄອ

ບຕ້ົນໆ ແມ່

립고궁박물

ມໍລະດົກໂລກ

ເກົາຫຼີ  ແມ່ນ

T”) ທີ່ ຢູ່ໃນກ

ລາວແມ່ນ 

ລາຢູ່ເມື ອງລ

ລາຢູ່ເມື ອງລ

ດເຫັນວ່າເງົ າ

ພໍດີ ກັບຫົວຂ

ຂະໜານທີ ເ

ດມີ ອາກາດໜ

ຕົກໜັກໃນ

ຫຼີ  ມີ ທັງໝົດ

ນາ; ລະດູໃບໄ

mer / 여름

 ແມ່ນໄລຍະ

ພັນສະຖານ

ນຫຼວງເຊອູ

ມ່ນ: ພິພິທະພ

물관), ພິພິທ

ກ), ຊຸມຊົນເ
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ນ UTC+9 

ກຸ່ມ 7 ປະເທ

UTC+7. 

າວ 5 ໂມງແ

ລາວ ເມື່ ອຮ

າຂອງຕົວເຮົ
ຂອງເຮົ າ), ແ

ເໜືອ ທີ  3

ໜາວເປັນສ

ນບາງປີ , ອາ

ດ 04 ລະດູຄື

ໄມ້ປ່ົງ (Spri

름) ແມ່ນໄລຍ

ະເດື ອນກັນຍ

ຫຼາຍກວ່າ 5

ອນໃນປັດຈຸບ

ພັນແຫ່ງຊາ

ທະພັນເຄື່ ອງ

ເກົາຫຼີ ບູຮານ

                   

 ຕາມເວລາ

ທດ ຊຶ່ ງຈະໄວ

ແລ້ວ, ຢູ່ເກົາ

ອດເວລາທ່ຽ

ຮົ າເອງຈະບໍ່

ແຕ່ຢູ່ເກົາຫຼີ

38oN ແລະ 

ສ່ວນໃຫຍ່, 

າກາດແຫ້ງ,

ຄື : ລະດູໜາ

ing / 봄) ແ

ຍະເດື ອນມິຖ

ຍາ ເຖິງເດື ອ

500 ແຫ່ງໃ

ບັນ ມີ ຫຼາຍກ

າດ (국립중

ງດົນຕີແຫ່ງ

ນ, ຫໍມູນເຊື ້ ອ

                   

າມາດຕະຖາ

ວກວ່າເມື ອງ

າຫຼີ  ຈະແມ່ນ

ຽງວັນ (12 

ເນີ ້ ງ ຫຼື  ປິ

ຈະບໍ່ ເປັນເຊັ

 33oN, ເສ້ັ

ອາກາດແຫ້

, ຫາຍໃຈຝ່ັ

າວ (Winte

ແມ່ນໄລຍະເດື

ຖຸນາ ເຖິງເດື

ອນຕຸລາ. 

ໃນທ່ົວປະເທ

ກວ່າ 100 ແ

중앙박물관)

ຊາດ (국립

ອບໍ ລິ ສັດຕ່າ

               ©L

ານ (Korea 

ງລາວ 2 ຊ່ົວ

ນ 7 ໂມງ ດ່ັງນ

ໂມງກົງ), ເ

ປິ່ ນໄປທາງໃ

ຊັ່ ນນ້ັນ. 

້ ນແວງທີ  1

ຫ້ງໃນຍາມໜ

ຝ່ັນຝືດ ແລ

er / 겨울) 

ດື ອນເມສາ 

ດື ອນສິ ງຫາ;

ທດ (ທັງພາກ

ແຫ່ງ ຊຶ່ ງພິພິ

, ພິພິທະພັນ

민속박물관

າງໆ ແລະ ອື່

LAngsith 

 Standard

ວໂມງ ເນື່ ອງ

ນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

ມື່ ອເຮົ າຢື ນ

ໃດ (ໝາຍ

126oE ແລະ

ໜາວ, ຫາຍ

ະ ຮ້ອນອົບ

ແມ່ນໄລຍະ

 ເຖິງເດື ອນ

; ແລະ ລະດູ

ກລັດ ແລະ

ພິທະພັນ ທີ່

ນພະ ຣາຊະ

관), ພິພິ ທະ

ນໆ. 

 

d 

ງ 

 

ນ 

ຍ 

ະ 

ຍ 

ບ 

ະ 

ນ 

ດ

ະ 

ທ

ະ

ະ



ຮຽນຮູ້ ສ. ເເກົາຫຼີ  20122      56                                                            ©LLAngsith 



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

 ສັນຍາ

ເກົາຫຼີ  

 ລ

 ລ

W

 

 ໂຮງໝໍ

ເກົາຫຼີ

ລັດແຫ

ການກ

ງານແ

ບໍ່ ໄດ້ ແ

ກວດ 

ໄປ (ປ

ຂອງບໍ

ບັດ) ແ

ໝໍທີ່ ຊ

ເກົາຫຼີ  2012

າລັກທາງດ້າ

ສັນຍາລັກ

 ປະກອບມີ

ະຫັດທາງອິ

ະຫັດໂທລະສ

WiBro ແລະ 

ໝ, ຄຼີ ນິ ກ ແລ

ລະບົບການ

ແມ່ນແຕກ

ຫ່ງສະຫວັດດ

ກວດສຸຂະພາ

ແພດໝໍ ແລ

ແລະ ຮ້າຍຈໍ

ໂດຍທ່ານໝໍ

ໂຮງໝໍ, ຄຼີ

ປະກອບມີ  ສ

ບລິ ສັດເອກະ

ແລະ ລະດັບ

ຊ່ຽວຊານ ແລ

2 

ານເຄື ອຂ່າຍ

ກ ຫຼື  ເຄື່ ອງໝ

: 

ນເຕີ ເນັດ: .

ສັບ: 82, ປັດ

 LTE. 

ລະ ຮ້ານຂາຍ

ນບໍ ລິ ການທ

ກຕ່າງກັນຫຼາ

ດີ ການ (W

າບ, ການປິ່

ລະ ບຸກຄົນທີ

ຈາໜ່າຍຢາ 

ໝໍ ຈາກໂຮງ

ຄຼີ ນິ ກ ຫຼື  ສະຖ

ສູນກວດສຸຂ

ະຊົນ); ລະດັ

ບສູງ (ໂຮງໝ

ລະ ການບໍ ລິ

ຍ 

ໝາຍນໍ າໃຊ້

.Kr, .한국; 

ດຈຸບັນ ສ. ເ

ຍຢາ 

ທາງດ້ານກາ

າຍກັບຢູ່ເມື

Welfare Sta

ປນປົວ ແລະ

ທີ  3. ຕົວຢ່າ

ກ່ໍຈະບໍ່ ມີ ສິ ດ

ງໝໍ ຫຼື  ຄລີ ນິ

ຖາບັນການ

ຂະພາບ, ຄຼີ ນິ

ັ ບກາງ (ໂຮງ

ໝໍໃຫຍ່ ທີ່ ມີ

ລິ ການລະດັບ
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ຊ້ທາງດ້ານເຄື

 

ກົາຫຼີ ນໍ າໃຊ້ລ

ານແພດ, ກ

ມື ອງລາວ ແລ

ate), ມີ ລະບ

ະ ດ້ານການ

າງເຊັ່ ນ: ກໍລ

ດຂາຍໃຫ້ ຖ

ນິ ກສາກ່ອນ

ນແພດຢູ່ ສ.

ນິ ກ ຫຼື  ໂຮງ

ງໝໍສະເພາ

ມີ ອຸປະກອນ

ບສາກົນ). 

                   

ຄື ອຂ່າຍ ແ

້ ລະບົບ CDM

ການຈ່າຍຢາ

ລະ ປະເທດ

ບຽບກົດໝາ

ຢາ ເປົ ້ າໝ

ລະນີ ເຈັບປ່ວ

ຖ້າຫາກຄົນເ

. 

. ເກົາຫຼີ  ຈະແ

ງໝໍນ້ອຍຂ

າະດ້ານ ເຊັ່ ນ

ນການແພດ

 

                   

ລະ ເປັນລະ

MA, WCD

າ ແລະ ການ

ດອື່ ນໆ ເນື່ ອງ

າຍທີ່ ເຂ້ັມງວ

ໝາຍເພ່ືອປົກ

ວຍ, ຄົນປ່ວຍ

ເຈັບດ່ັງກ່າວ

 
ແບ່ງເປັນ 0

ອງໂຮງຮຽນ

ນ: ພາຍນອ

ທີ່ ທັນສະໄໝ

               ©L

ະຫັດສະເພາ

DMA, HSD

ນໃຫ້ຄໍ າແນ

ງຈາກ ສ. ເ

ວດ ເພ່ືອກໍ

ກປ້ອງຄົນເຈັ

ຍຈະໄປຊື ້ ຢາ

ວ ບໍ່ ມີ ໃບສ່ັງ

03 ລະດັບຄື :

ນ, ມະຫາວິ ທ

ກ, ພາຍໃນ

ໝ, ມີ ພະນັກ

LAngsith 

າະ ຂອງ ສ.

DPA, 

ນະນໍ າ ຢູ່ ສ.

ເກົາຫຼີ  ເປັນ

ານົດລະບົບ

ຈັບ, ພະນັກ

າມາກິນເອງ

ງຢາ ຫຼື  ຜົນ

: ລະດັບທ່ົວ

ທະຍາໄລ ຫຼື

ນ, ກາຍະບໍ າ

ກງານແພດ

 

 

ນ 

ບ 

ກ 

ງ 

ນ

ວ 

ຫຼື  

າ 

ດ 

  



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

ໄພ, ຄ

ຮັບຂໍ ້ ມ

ປິ່ ນປົວ

ຈາກທ

ແລງຈ

ຮຽບຮ້

ຫຼື  ສັກ

ໝໍຕອ

ໂມງ); 

ປົວ (ສ

etc.) ຫຼື
 

 
ດ້ານທີ  7

ສ

ວິ ດ. ດ່ັງນ້ັນ

ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນ

ຕ່າງປະເທ

ຊົນ ແລະ ອົ

ເກົາຫຼີ  2012

ສະພາບພ

ວາມສະອາດ

ມູນຂ່າວສານ

ວຢູ່ໃນໂຮງໝ

ທ່ານໝໍຢ່າງ

ຈະຕ້ອງໄດ້ກ

ຮ້ອຍ, ບ່ອນນ

ກຢາໃຫ້ຄົນເ

ອບສະໜອງ

 ກິນຢາຕາມ

ສະເພາະຜູ້ທີ່

ຫຼື  ເຄື່ ອງກາຍ

7. ດ້ານມະ
ສ. ເກົາຫຼີ  ເ

ັ້ ນ, ລັດຖະບ

ນ ແລະ ຕ່

ດ. ການປະ

ອົງການຈັດຕ

2 

ພາຍໃນໂຮງໝ

ດ, ສິ່ ງອໍ ານວ

ນຕ່າງໆ ແ

ໝໍຈະມີ ລະບ

ເຂ້ັມງວດ, 

ກະກຽມອະນາ

ນອນຄົນເຈັ

ເຈັບ ຢູ່ທີ່ ຕຽ

ງໃຫ້ 03 ຄາ

ມຂະໜາດ 

ທີ ຈໍ າເປັນຕ້ອ

ຍະບໍ າບັດ ແ

ະນຸດສະທໍ
ປັນສັງຄົມໃ

ບານ ສ. ເກົ

າງປະເທດ, 

ະຕິບັດນະໂຍ

ຕ້ັງທາງສັງຄ

ໝໍ, ຄຼີ ນິ ກ ຫຼື

ວຍຄວາມສ

ແລະ ອື່ ນໆ. 

ບຽບຮັດກຸມເ

ນຸ່ງຖື ເຄື່ ອງ

າໄມວຽກສ່ວ

ຈັບ ດ່ັງນີ ້ ເປັ

ຽງ ຫຼື  ຫ້ອງນ

າບ/ມື ້  (ຕອນ

ແລະ ເວລ

ອງໃຊ້ເຄື່ ອງມ

ແລະ ເຄື່ ອງມື

າ 
ໃຫຍ່, ມີ ປະຊ

ກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ຄວ

 ຄົນຕ່າງຊາ

ຍບາຍດ້ານດ

ຄົມຕ່າງໆ ຕ

     58       

ຫຼື  ສະຖາບັນ

ສະດວກ (ໂດ

 ສ່ວນລະບ

ເຊັ່ ນ: ຕ້ອງ

ແບບຂອງໂ

ວນຕົວ (ເຊັ່

ນຕ້ົນ) ໃຫ້ສ

ນອນຄົນເຈັ

ນເຊົ ້ າ 8 ໂມ

າທີ່ ກໍານົດ; 

ມື ການແພດ

ມື /ອຸປະກອນ

ຊາກອນຫຼວ

ວາມສໍ າຄັນ

າດທີ່ ດໍ າລົງຊີ

ດ່ັງກ່າວ ໂດ

ຕາມພາລະບົ

                   

ນກາແພດ ຈ

ຍສະເພາະແ

ບຽບພາຍໃນ

ປະຕິບັດຕາ

ໂຮງໝໍຕະຫຼ

ຊັນ: ອາບນໍ ້ າ

ສໍ າເລັດ ກ່ອ

ຈບ; ກິນອາຫ

ມງ, ຕອນທ່

ປະຕິບັດຕ

ດ ເຊັ່ ນ: ເຄື່

ນການແພດ

ວງຫຼາຍ ແລ

ແກ່ວຽກງາ

ຊີ ວິ ດຢູ່ໃນ 

ດຍຜ່ານອົງ

ບົດບາດ, ໜ້

                   

ຈະຮັບປະກັນ

ແມ່ນຄົນພິກ

ນສໍ າລັບຄົນເ

າມການແນ

ຫຼອດເວລາ, 

າ, ຖູແຂ້ວ, 

ອນທີ່ ທ່ານໝໍ

ຫານໃຫ້ຖື ກ

ທ່ຽງ 12 ໂມງ

າມຂ້ັນຕອນ

ຄື ອງ Scann

ດຕ່າງໆ ດ່ັງນີ ້

ະ ມີ ຊາວຕ່າ

ານດ້ານມະນຸ

ສ. ເກົາຫຼີ  

ການຈັດຕ້ັງ

ໜ້າທີ່  ແລະ ຂ

               ©L

ນທາງດ້ານຄ

ການດ້ານຕ່

ເຈັບທີ່ ນອນ

ນະນໍ າ ແລະ 

ຕອນເຊົ ້ າ ແ

 ນຸ່ງເຄື່ ອງເ

ໝໍຈະມາກວດ

ກຕາມເວລາ 

ງ ແລະ ຕອ

ນການເຂົ ້ າຮ

ner, Laser,

ນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

າງປະເທດທີ່

ນຸດສະທໍາ ທັ

ແລະ ມວນ
້ ງຂອງພາກລ

ຂອບເຂດສິ ດ

LAngsith 

ຄວາມປອດ

າງໆ), ແຫ່ຼງ

ນພັກ ເພ່ືອ

ຕັກເຕື ອນ

ແລະ ຕອນ

ປັນລະບຽບ

ດສຸຂະພາບ

 ທີ່ ທາງໂຮງ

ອນແລງ 17

ຮັບການປິ່ ນ

, Therapy,

 

ທີ ມາດໍ າລົງຊີ

ທັງຄົນເກົາຫຼີ

ນມະນຸດທີ່ ຢູ່

ລັດ, ເອກະ

ດ. 

ດ

ງ

ອ 

ນ 

ນ 

ບ 

ບ 

ງ 

7 

ນ 

, 

ຊີ  

ຫຼີ  

ຢ 

ະ 
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ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ເຂົ ້ າພົບ, ພົວພັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນນໍ າບັນດາອົງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: 

ອົງການກາແດງ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ , ຕະຫຼາດຫັຼກຊັບເກົາຫຼີ , ສະຖານສົງເຄາະຄົນຊະລາ ແລະ ອື່ ນໆ ທັງນີ ້  

ກ່ໍເພ່ືອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍທ່ົວປວງຊົນໃຫ້ປະກອບສ່ວນດ້ານມະນຸດສະທໍາເພ່ືອມວນມະນຸດໂລກ. 
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ພາກທີ  3. ສັງຄົມລາວ ໃນ ສ. ເກົາຫຼີ  
 

ນັບຕ້ັງແຕ່ເລີ່ ມມີ ການພົວພັນການທູດລະຫວ່າງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ກັບ ສ. ເກົາຫຼີ  ໃນປີ  1995 

ເປັນຕ້ົນມາ ກ່ໍໄດ້ມີ ການເດີ ນທາງເຂົ ້ າ~ອອກທັງສອງປະເທດ ເຊັ່ ນ: ພະນັກງານນໍ າລະດັບສູງ ເພ່ືອ 

ຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີ , ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ແລະ ສ່ວນຕົວ; ພະນັກງານການທູດ, ພະນັກງານ 

ລັດຖະກອນທ່ົວໄປເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື  ປະຈໍ າການ; ບັນດານັກຮຽນ/ນັກສຶ ກສາ 

ໃນລະດັບຊ້ັນ ແລະ ຂົງເຂດສາຂາວິ ຊາການດ້ານຕ່າງໆ; ການໝ້ັນໝາຍ, ການສົມຣົດ ຫຼື  ການແຕ່ງ 

ດອງ ເພ່ືອສ້າງຄອບຄົວໃໝ່; ບັນດາພະນັກງານດ້ານການເຈລະຈາ, ນັກກົດໝາຍ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ 

ດ້ານຕ່າງໆ; ພະນັກງານ/ອາສາສະໝັກຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ; ບັນ 

ດານັກບວດ, ນັກສະແຫວງບຸນ ແລະ ນັກເທດສະໜາ/ນັກບັນຍາຍ/ນັກວິ ທະຍາກອນຕ່າງໆ; ນັກ 

ສະແດງ/ນັກສິ ລະປິ ນ/ນັກຂຽນຕ່າງໆ; ບັນດານັກທຸລະກິດ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາກວ່າທົດສະວັດຜ່ານມາ, ທັງສອງປະເທດໄດ້ມີ ການຮັດແໜ້ນສາຍພົວ 

ພັນ ແລະ ເກີ ດດອກອອກຜົນຍິ່ ງໆ ຂຶ ້ ນ ຊຶ່ ງໃນປີ  2010 ຜ່ານມາ ການນໍ າຂ້ັນສູງຂອງທັງສອງປະເທດ 

ກ່ໍໄດ້ມີ ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີ  ແຫ່ງການພົວພັນທາງການທູດ. 

 

ດ້ານການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ ສ. ເກົາຫຼີ  ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ  4 ຮອງຈາກ ສ.ປ. ຈີ ນ, ສ.ສ. ຫວຽດນາມ 

ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ທີ່ ມາລົງທຶ ນຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ຊຶ່ ງລວມຍອດມູນຄ່າການລົງທຶ ນສູງເຖິງ 631 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເດັ່ ນກ່ໍແມ່ນກຸ່ມບໍ ລິ ສັດໂຄລາວ (KOLAO) ຊຶ່ ງເປັນບໍ ລິ ສັດທີ່ ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ ໃນບໍ  

ລິ ສັດຕ່າງປະເທດທີ່ ມາລົງທຶ ນຢູ່ລາວ. ສ່ວນນັກທຸລະກິດລາວທີ່ ມາລົງທຶ ນຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນຍັງບໍ່ ທັນ 

ມີ ເທື່ ອ, ມີ ພຽງແຕ່ການຈັດສ່ົງສິ ນຄ້າໂດຍຜ່ານບັນດາວິ ສາຫະກິດທີ່ ເປັນຕົວແທນເທ່ົານ້ັນ ຊຶ່ ງຜ່ານ 

ມາລວມຍອດສິ ນຄ້າຂອງລາວທີ່ ໄດ້ສ່ົງເຂົ ້ າມາ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ປະມານ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສິ ນ 

ຄ້າເຫ່ົຼານ້ັນມີ : ຜະລິ ດຕະພັນພືດຜັກປອດສານພິດຈາກແຂວງຈໍ າປາສັກ, ກາເຟສີ ນຸກ ແລະ ກາເຟດີ . 

 

ດ້ານພະນັກງານການທູດລາວ ທີ່ ປະຈໍ າການຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ປັດຈຸບັນມີ ທັງໝົດ 08 ທ່ານຄື : 

1. ທ່ານ ຄໍ າຫ້ຼາ ໄຊຍະຈັກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈໍ າ ສ. ເກົາຫຼີ ; 

2. ທ່ານ ສົມລິ ດ ຂັນຕິວົງ ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ ປຶ ກສາ; 

3. ທ່ານ ນ. ໄກມະນີ  ອໍ ລະບູນ ເລຂາເອກ; 

4. ທ່ານ ນ. ແກ້ວພານຕາວັນ ເລຂາທີ ສອງ; 

5. ທ່ານ ນ. ພອນສະຫວັນ (ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິ ນ); 

6. ທ່ານ ສີ ພອນ (ກົດລັບ); 
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7. ທ່ານ ອ້ວນ (ຂັບລົດ); [ແລະ] 

8. ທ່ານ ນ. ໄມ (ແມ່ຄົວ). 

ດ້ານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ ມາຝຶກອົບຮົມ; ບັນດານັກຮຽນ/ນັກສຶ ກສາທີ່ ມາໃນທຶ ນແລກ 

ປ່ຽນ (Exchange Students) ມີ ທັງໄລຍະສ້ັນແລະໄລຍະກາງ ແມ່ນມີ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ແຕ່ບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ. 

ດ້ານນັກຮຽນ, ນັກສຶ ກສາ ແລະ ພະນັກງານທີ່ ມາຍົກລະດັບ ທີ່  ສ. ເກົາຫຼີ  ປັດຈຸບັນມີ ທັງໝົດ 

130 ຄົນ (ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນກຸ່ມ Facebook) ຊຶ່ ງແຈກຢາຍກັນຢູ່ແຕ່ລະເຂດ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຕ່າງໆ ໂດຍ

ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ໍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດປະລິ ມົນທົນ (ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ບັນດານະຄອນ ແລະ ແຂວງອ້ອມ 

ແອ້ມນະຄອນຫຼວງເຊອູນ) ເຊັ່ ນ: ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ

ຢອນເຊ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລການຕ່າງປະເທດຮັນກຸກ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລໂຊກ້ັງ, ສະຖາບັນພັດທະນາເກົາ 

ຫຼີ , ມະຫາວິ ທະຍາໄລຄົນກຸກ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລສະຕີອີ ຮວ໋ າ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລຮັນຢາງ, ມະຫາວິ ທະຍາ 

ໄລໂຊອູນ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລອື່ ນໆ. 

ດ້ານການສ້າງຄອບຄົວກັບຄົນເກົາຫຼີ  ກ່ໍມີ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ (ປະມານ 30 ກວ່າຄົນ) ຊຶ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ 

ຈະແມ່ນແມ່ຍິ ງລາວ ທີ່ ພາຍຫັຼງສໍ າເລັດການປະກອບເອກະສານຕາມລະບຽບກົດໝາຍລະຫວ່າງປະ 

ເທດ ໂດຍຜ່ານການຢ້ັງຢື ນ, ອະນຸມັດ ແລະ ແຕ່ງດອງຕາມຮີ ດຄອງປະເພນີ ເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

ຄອບຄົວຄົນລາວທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ມີ ໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ທັງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ແລະ ຕ່າງ 

ແຂວງ ລ້ວນແຕ່ມີ ຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວໃຜລາວ ຊຶ່ ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ເຮື ອນ/ລ້ຽງດູລູກ. 
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ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

ບັນດ

ໜ່ຶງທີ່ ພ້ົນເ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄ

ການ ຫຼື  ກ

ເມື ອງລາວ

ງານໄດ້ມາສ

ເຄີ ຍໄດ້ມາຈ

ເກົາຫຼີ  2012

ດາທ່ານທີ່ ຮັກ

ເດັ່ ນ ຕາມທີ

ໄດ້ພົບພ້ໍ, ສ

ການເຄື່ ອນໄຫ

ວ ພາຍຫັຼງທີ່

ສ່ົງ ເພ່ືອໃຫ

ຈັກເທື່ ອ ຫຼື  

2 

ກແພງ, ຜ່າ

ທີ່ ມີ ໃນສະພ

ສໍ າພັດ ແລ

ຫວຕ່າງໆ ຂ

ທີ ຄອບຄົວ, 

ຫ້ກໍາລັງໃຈກ

 ຮູ້ຢ່າງເລິ ກ

ານການນໍ າສ

າບຕົວຈິ ງ, 

ລະ ສຶ ກສາເ

ຂອງບຸກຄົນ

ຍາດຕິພ່ີນ້ອ

ກ່ອນອອກເ

ເຊິ່ ງ. 
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ສະເໜີມາຂ້

ຕາມເອກະ

ອົ າ ຊຶ່ ງບໍ່ ສ

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ອງ ແລະ ບັ

ດີ ນທາງມາ 

                   

້ າງເທິ ງນ້ັນ,

ສານ/ຂໍ ້ ມູນ/

າມາດກວມ

ງນ້ັນໄດ້, ນັບ

ບັນດາເພ່ືອນ

 ສ. ເກົາຫຼີ

                   

 ຂ້າພະເຈົ ້ າພ

/ລະບຽບກາ

ມລວມເອົ າໝ

ບຕ້ັງແຕ່ອອ

ນສະໜິດ/ມິ

ຫຼີ  ຊຶ່ ງເປັນດິ

               ©L

ພຽງແຕ່ຍົກ

ານ ແລະ ປະ

ໝົດປະກົດກ

ອກເດີ ນທາງ

ດສະຫາຍ/ເ

ດິ ນແດນທີ່ ຂ

LAngsith 

 

 
ກເອົ າຈຸດໃດ

ະສົບການ ທີ່

ການ, ເຫດ

ງມາຕ້ັງແຕ່

ເພ່ືອນຮ່ວມ

ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່

ດ 

ທ

ດ 

ຕ່ 

ມ 

ບ 



ຮຽນຮູ້ ສ. ເ

ໂດຍ

ເພ່ືອຄ້ົນຄວ

ໄດ້ມາສຶ ກສ

ສາມາດຊອ

ອານາຈັກລ

ໄດ້ເລີ ຍວ່າ 

ເອກະສານ

ເຖິງຢ

ໃຫ້ໄດ້ມາ ທີ

ມີ ຄວາມສົນ

ສຸດທ

ຄວາມສໍ າຄັ

ໜ້າທີ່ ຢູ່ ສ

ຄົວຄົນລາວ

ປະເທດທີ່ ຂ

ເຈົ ້ າຫວັງຢ່

31 ທັນວາ 

Style ຂອ

ມານີ ້ ວາລະ

Winner 

ພົວພັນສາ

2013 ແລ້ວ

ຈະເລີ ນຮ່ັງ

ໜ້າໃນຊີ ວິ

ເກົາຫຼີ  2012

ຄວາມຮູ້ສຶ ກ

ວ້າ ແລະ ບົ

ສາ ຢູ່ທີ່  ສ. 

ອກຄ້ົນຫາປຶ ້

ລ້ານຊ້າງຂອ

 ຢູ່ ສ. ເກົ

ໃດໆ ຫຼື  ຄູ່ມື

ຢ່າງໃດກ່ໍຕາ

ທີ່ ເປັນຄໍ າຕ

ົ ນໃຈຢູ່ ເຖິງ

ທ້າຍນີ ້  ຂ້າ

ຄັນຂອງປຶ ້ ມ

ສ. ເກົາຫຼີ , ບັ

ວທີ່ ມາສ້າງອ

ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້

ຢາງຍິ່ ງວ່າບັນ

 2012 ຊຶ່ ງປີ

ງນັກສິ ລະປິ

ະສານທຸລະກິ

of 2012) 

າກົນ ທັງທາ

ວ ຂ້າພະເຈົ ້ າ

ມີ ຜາສຸກໃນ

ວດຕະຫຼອດໄ

2 

ກສ່ວນຕົວແ

ບົດຮຽນຊີ ວິ ດ

ເກົາຫຼີ  ຕ້ັງແ

ປ້ມ, ເອກະສ

ອງລາວຫຼື ບໍ່ ?

ກົາຫຼີ  ຍັງບໍ່ ທ

ມື ປະກອບກາ

າມ, ໃນເວລ

ອບຂອງຄໍ າ

ວ່າໄລຍະເວ

າພະເຈົ ້ າຂໍ ສະ

ມເຫ້ັຼມນີ ້ , ຂໍ

ບັນດາໝູ່ເພ່ື

ອະນາຄົດກັບ

ດ້ຮູ້ຈັກ, ໄດ້ໂ

ນດາທ່ານເຫ່ົຼ

ປ 2012 ຖື ເປັ

ປິ ນ Psy ທີ່ ຊ

ກິດຂອງການ

 ໂດຍໄດ້ລ

າງກົງແລະທ

າອວຍໄຊໃຫ້

ນຄອບຄົວ ແ

ໄປ. (ຂອບໃຈ

ແລ້ວ ຂ້າພ

ດຂອງຂ້າພະ

ແຕ່ປີ ກາຍ 

ສານ, ຂໍ ້ ມູນ

? ທັງໝົດຄ

ທັນມີ ເອກະສ

ານຮຽນ/ກາ

ລາທີ່ ຂ້າພະເ

າຖາມທີ່ ກ່າວ

ລາຂອງການ

ະແດງຄວາມ

ຂໍ ຂອບໃຈຕ່ໍ

ພືອນນັກຮຽ

ບຄົນເກົາຫຼີ

ໂອ້ລົມສົນທ

ຫ່ົຼານ້ັນ ກ່ໍຄົງ

ປັນປີ ທີ່ ຊາວໂ

ຊ່ອຍໃຫ້ປະຊ

ນາດາ ໄດ້ຍົກ

ະບຸວ່າເພງດ

ທາງອ້ອມ, 

ຫ້ພອນແດ່ບັ

ແລະ ສໍ າເລັດ

ຈເດີ ້ ) 
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ພະເຈົ ້ າຄິ ດວ່າ

ະເຈົ ້ າຍັງຈໍ າກ

(2011) ມາ

ນຫັຼກຖານ 

ຄວາມພະຍາ

ສານໃດທີ່ ລະ

ນສອນຂອງ

ເຈົ ້ າຍັງຢູ່ໃນ 

ວມາຂ້າງເທິ

ນສຶ ກສາ ຂອ

ມຂອບອົກຂ

ບັນດາທ່ານ

ນ/ນັກສຶ ກສ

ຫຼີ  ຕະຫຼອດຮ

ະນາ ແລະ ແ

ງຈະໃຫ້ການ

ໂລກຮັບຮູ້ກ

ຊາຄົມໂລກໄ

ົ ກລາງວັນຊ

ດ່ັງກ່າວ ໄດ

ບັນດາທ່ານ

ບັນດາທ່ານ 

ດພາລະກິດ

                   

າ ໃນການຂ

ກັດ ກ່ຽວກັບ

ຮອດປັດຈຸບ

ຫຼື  ແມ້ແຕ

າຍາມເຫ່ົຼານ້ັ

ະບຸວ່າມີ ອານ

ງເກົາຫຼີ  ກ່ໍຍັ

 ສ. ເກົາຫຼີ  

ທງນ້ັນ ແລະ

ອງຂ້າພະເຈົ ້

ຂອບໃຈຕ່ໍບັ

ນພະນັກງານ

ສາ/ນັກຮຽນຮ

ຮອດໝູ່ເພ່ືອ

ແລກປ່ຽນທ

ນຊີ ້ ນໍ າ ຂ້າພ

ກ່ຽວກັບເກົາ

ໄດ້ມີ ຄວາມ

ະນະເລີ ດໃຫ້

ດ້ປະກອບສ່

ນທີ່ ຮັກແພງ

ຈ່ົງມີ ສຸຂະພ

ຕ່າງໆ ທີ່ ຮັບ

                   

ຂຽນປຶ ້ ມເຫ້ັຼ

ບເກົາຫຼີ . ດ່ັ

ບັນນີ ້  (2012

ຕ່ຄົນເກົາຫຼີ ເ

ັ ້ ນ ຂ້າພະເຈົ ້

ນາຈັກລ້ານຊ

ຍັງບໍ່ ມີ  ດ່ັງນີ ້ ເ

 ຂ້າພະເຈົ ້ າກ

 ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈອື

ຈົ ້ າຈະສ້ັນກ່ໍຕ

ບັນດາທ່ານ 

ນການທູດລ

ຮູ້ປັນຍາຊົນ

ອນມິດສະຫາ

ທັດສະນະແນ

ະເຈົ ້ າຕ່ືມ ແ

າຫຼີ ຫຼາຍຂຶ ້ ນ 

ສະໜຸກສະໜ

ຫ້ ສ. ເກົາຫຼີ

ສ່ວນໃຫ້ມີ ບັນ

ງ ມື ້ ອື່ ນກ່ໍຈ

ພາບພະລານ

ບຜິດຊອບ 

 

               ©L

້ ມນີ ້  ອີ ງໃສ

ັ ງຕົວຢ່າງ ທີ

2) ສິ່ ງທີ່ ຂ້າພ

ເອງ ວ່າຮູ້ຈັ

ຈົ ້ າຍັງຫາຄໍ າ

ຊ້າງ ເຖິງວ່

ເປັນຕ້ົນ. 

ກ່ໍຍັງຄິ ດວ່າ

ອື່ ນໆ ອີ ກ ທີ

ຕາມ. 

ທີ່ ໃຫ້ກຽດ

າວ ທີ່ ກໍາລ

ນທັງຫຼາຍ, ບ

າຍເກົາຫຼີ  ກ່ໍ

ນວຄິ ດຕ່າງ

ແລະ ມື ້ ນີ ້  ກ່ໍ

 ຈາກເພງ G
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ເອກະສານອ້າງອີ ງ 

 

1) Easy Korean for Visitors 2011; 

2) ASEAN-Korea centre; 

3) Korea Travelguide, Korea Tourism Organization 2012; 

4) Fact about Korea 2011; 

5) KAMCO, Korea Asset Management Corporation ; 

6) Seoul National University Guidebook; 

7) Internet and etc. 
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ຈັດພິມທີ່  :  

ໂຮງພິມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ 

ຈໍ ານວນ 1, 000 ເຫ້ັຼມ 
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