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ຮຽນຮູ້ເກົາຫຼີ  2011 

ຂຽນໂດຍ: ລັງສິ ດ ຖານະສຸກ 

ນັກສຶ ກສາມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ (SNU) 

 

 

ຂ້າພະເຈົ ້ າ, ທ້າວ ລັງສິ ດ ຖານະສຸກ ອາຍຸ 31 ປີ  ຢູ່ຮ່ອມ 3, ບ້ານທ່ົງສ້າງນາງ ເມື ອງຈັນທະບູລີ  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ ງເປັນລັດຖະກອນ ຂອງ ກົມພັດທະນາການບໍ ລິ ຫານລັດ ກະຊວງພາຍໃນ 

(Ministry of Home Affairs) ຊຶ່ ງຫາກ່ໍໄດ້ຮັບການຍົກຖານະຂຶ ້ 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” = SNU) ສ. ເກົາຫຼີ  ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  09 ສິ ງຫາ 2011 
ເຖິງວັນທີ  13 ກໍລະກົດ 2013 (ລວມ 23 ເດື ອນ) ຈຶ່ ງມີ ຈຸດປະສົງຂຽນປຶ ້ ມເຫ້ັຼມນີ ້  ເພ່ືອເປັນການແລກ 

ປ່ຽນທັດສະນະ, ແງ່ຄິ ດ ແລະ ປະສົບການດ້ານຕ່າງໆ ນໍ າບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ. 

 

ການຂຽນແມ່ນອີ ງໃສ່ບົດຮຽນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິ ງຈໍ ານວນໜ່ຶງຕາມທີ່ ສາມາດ 

ບັນລະຍາຍ, ຖ່າຍທອດ 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 

ຈຸດໜ່ຶງຕາມມະໂນນຶ ກສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າເທົ່ ານ້ັນ ສ່ວນຄວາມຄິ ດເຫັນໃນມູມມອງດ້ານຕ່າງໆ 

ທີ່ ກວ້າງຂວາງຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ແມ່ນສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍຊ່ວຍພິຈາລະນາຕ່ືມດ້ວຍ. 

 

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ  (ຊື່ ເປັນພາສາເກົາຫຼີ : 대한민국 ເທ່ຮັນມິນກຸກ) ຊື່ ເປັນພາສາອັງກິດ
ແມ່ນ Republic of Korea (ຄົນສ່ວນມັກເອີ ້ ນວ່າ: ເກົາຫຼີ ໃຕ້ ໂດຍບໍ່ ສັບສົນກັບ ສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາຊົນ ປະຊາທິປະໄຕ ເກົາຫຼີ ) ແຕ່ເພ່ືອສະດວກສໍ າລັບປຶ ້ ມເຫ້ັຼມນີ ້  ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໃຊ້ຄໍ າວ່າ ສ. ເກົາຫຼີ . 
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ພາກທີ  1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍຫຍໍ ້  
 

ຊົນຊາດເກົາຫຼີ  ແມ່ນຊົນຊາດໜ່ຶງມີ ປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມເປັນມາຢ່າງຍາວນານຊາດໜ່ຶງ 
ຂອງໂລກ ມາຕ້ັງແຕ່ຍຸກຫີ ນ (5000 ກວ່າປີ ) ຊຶ່ ງຊົນຊາດເກົາຫຼີ ເຊື່ ອຖື ກັນວ່າ ອານາຈັກທໍາອິ ດ ຂອງ
ຕົນ ແມ່ນອານາຈັກໂກໂຈຊອນ (Gojoseon) ຮູບທີ  1 ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ໃນປີ  2.333 ກ່ອນ 
ຄ.ສ ໂດຍເຈົ ້ າຖັງກຸນ (Dangun) ຮອດປີ  108 ກ່ອນ ຄ.ສ (ຮູບທີ  2) ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ຖື ເອົ າວັນທີ  03 
ຕຸລາ ມາເປັນວັນຊາດ ແລະ ແຕ່ລະປີ ກ່ໍຈະມີ ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງວັນດ່ັງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ, 

ສໍ າລັບປີ  2011 ນີ ້  ແມ່ນຄົບຮອບ 4.344 ປີ . (ແຕ່ວັນປະກາດສ້າງຕ້ັງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ  ແມ່ນວັນທີ  
15 ສິ ງຫາ 1948 (ຮູບທີ  3)) ພາຍຫັຼງເກົາຫຼີ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກການປົກຄອງໂດຍຈັກກະພັດຍີ່ 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) 

ໄດ້ຮັບເລື ອກຕ້ັງເປັນປະທານາທິບໍ 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, ແຕ່ອານາຈັກບາລແຮ 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. 

ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກຍີ່ ປຸ່ນ ໃນປີ  1945 (ພາຍຫັຼງທີ່ ອາເມຣິ ກາຖ້ິມລະເບີ ດປະລະມະນູ 
ໃສ່ຮີ ໂຣຊິ ມາ ແລະ ນານາຊາກິ ຍີ່ ປຸ່ນຈຶ່ ງປະກາດການປະລາໄຊ ໃນສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ  II), ເກົາຫຼີ ໄດ້ 
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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. ເກົາຫຼີ ໃນປັດຈຸບັນ 
 

ດ້ານທີ  1. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
 ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ 

 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
ສາຕ່າງໆ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ (Local Korean Schools); 2. ການຮ່ํາຮຽນຢູ່ທີ່ ເຮື ອນ, ອາຄານ/

ສະຖານທີ່ 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  ແມ່ນ 

SKY ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງ S = Seoul National University; K = Korea University ແລະ Y = 

Yonsei University ທີ່ ເປັນການຈັດອັນດັບມະຫາວິ ທະຍາໄລ ທີ  1, 2 ແລະ ທີ  3 ຕາມລ◌ໍ າດັບ. 
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 ພາສາເກົາຫຼີ  

 

ພາສາເກົາຫຼີ  ຈັດຢູ່ໃນໝວດພາສາອູຣາລ-ອາລໄຕ (Ural-Altaic) ຊຶ່ ງພາສາເກົາຫຼີ ບູ 
ຮານ (ຕົວໜັງສື ຮັນກ້ືລ ຫຼື  ໂຈ່ຊອນມາລ) ໄດ້ຮັບການປະດິ ດຂຶ ້ ນ 3 ປີ , ສໍ າເລັດໃນປີ  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 

ຈະໃຫ້ຈໍ າແນກລະອຽດ (ຕາມຫັຼກໄວຍາກອນຂອງພາສາລາວ) ເພ່ືອຄວາມເຂົ ້ າໃຈແລ້ວ, ພາ 

ສາເກົາ ຫຼີ  ຈະແບ່ງອອກເປັນ ພະຍັນຊະນະເຄົ ້ າ 10 ຕົວ, ພະຍັນຊະນະປະສົມ 5 ຕົວ, ສະຫຼະ 
ເຄົ ້ າ 10 ຕົວ, ສະຫຼະປະສົມ 11 ຕົວ, ຕົວສະກົດເຄົ ້ າ 14 ຕົວ ແລະ ຕົວສະກົດປະສົມ ມີ  13 ຕົວ. 

ລັດຖະບານເກົາຫຼີ  ໄດ້ຖື ເອົ າວັນທີ  9 ຕຸລາ ເປັນວັນແຫ່ງການປະດິ ດສ້າງພາສາ 

ເກົາຫຼີ  ເພ່ືອເປັນການຈາລຶ ກ, ລະນຶ ກເຖິງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຄົ າລົບແດ່ເຈົ ້ າຈັກກະພັດແຊຈົງ
ມະຫາຣາດ. 

 

 
 

ຮູບທີ  4 

 

ພາສາເກົາຫຼີ  ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນພາສາທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ມີ ການນໍ າໃຊ້ 

ພາສາດ່ັງກ່າວ ປະມານ 80 ລ້ານຄົນໃນທ່ົວໂລກ ໂດຍມີ  50 ລ້ານກວ່າຄົນໃນ ສ. ເກົາຫຼີ , 25 

ລ້ານກວ່າຄົນໃນ ສ.ປ.ປ. ເກົາຫຼີ , ຄົນທີ່ ມີ ເຊື ້ ອສາຍເກົາຫຼີ  7 ລ້ານກວ່າຄົນທີ່ ອາໄສຢູ່ປະເທດ 

ອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: 3 ລ້ານກວ່າຄົນ ໃນ ສ.ປ. ຈີ ນ, 700.000 ກວ່າຄົນໃນຍີ່ ປຸ່ນ, 600.000 ກວ່າຄົນໃນ 

ສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ, ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ ເປັນອະດີ ດສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ. 
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 ສາສະໜາ 

ສັງຄົມ ສ. ເກົາຫຼີ  ແຕກຕ່າງກັບສັງຄົມອື່ ນໆ ໃນໂລກ ທີ່ ມີ ສາສະໜາໃດໜ່ຶງ ຫຼື  

ຄວາມເຊື່ ອໃດໜ່ຶງມີ ອິ ດທິພົນເໜືອກວ່າ, ເນື່ ອງຈາກສັງຄົມ ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນສັງຄົມປະສົມ 

ປະສານ, ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງ ແຕ່ມີ ຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມອຸດົມສົມບູນ (ຫຼາກ 

ຫຼາຍ) ທາງດ້ານວິ ຖີ ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດ, ປະເພນີ , ວັດທະນະທໍາ, ຄວາມນຶ ກຄິ ດ, ຄວາມເຊື່ ອຖື  

ແລະ ພຶດຕິກໍາຕ່າງໆ. 

ປະຫວັດກ່ຽວກັບວິ ຖີ ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຊົນຊາດເກົາຫຼີ ໃນເມື່ ອກ່ອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບ 

ອິ ດທິພົນຈາກການເຊື່ ອຖື ຜີສາງຕ່າງໆ, ພຸດທະສາສະໜາ, ລັດທິເຕົາ ຫຼື  ລັດທິຂົງຈື ້  ແລະ 
ຕ່ໍມາໃນຍຸກໃໝ່, ສາສະໜາຄຣີ ສ ໄດ້ລ່ວງລໍ ້ າເຂົ ້ າມາສູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄວວາ, ແລະ 
ກາຍເປັນປັດໄຈ 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 າ 

ລົບນັບຖື ສາສະໜາ/ລັດທິ/ຄວາມເຊື່ ອຕ່າງໆ. ໃນຈໍ ານວນນ້ັນ, ມີ  43% ນັບຖື ສາສະໜາພຸດ, 

34,5% ນັບຖື ສາສະໜາຄຣີ ສຕຽນ ຫຼື  ພະເຢຊູ (ນິ ກາຍໂປຼເຕັສແຕ້ງ) ແລະ ນັບຖື ສາສະໜາ 

ຄຣີ ສຕຽນ ຫຼື  ພະເຢຊູ (ນິ ກາຍກາໂຕລິ ກ) ມີ  20,6%. 

 

 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: 48.909.123 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: 1.163 ຕື ້ ໂດລາສະຫະລັດ (ສະຖິຕິປີ  2010); 

 ລວມຍອດລາຍຮັບຕ່ໍຫົວຄົນ: 23.749 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ ; 

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

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

 ອັດຕາການວ່າງງານ (ກໍາລັງແຮງງານ): 3, 73% ; 

 ອັດຕາສ່ວນຂອງໜ້ີລັດຖະບານ: 30, 86%; 

 ງົບປະມານດຸ່ນດ່ຽງຂອງລັດຖະບານ: 28, 21 ຕື ້ ໂດລາ. 
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 ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 

 

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 ຂອງບັນດາປະ 
ເທດນໍ າໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກ ເຖິງວ່າ ສ. ເກົາຫຼີ  ຫາກ່ໍໄດ້ຜ່ານ 

ພ້ົນການຕົກເປັນຫົວເມື ອງຂຶ ້ ນຂອງຕ່າງຊາດ, ຜ່ານເສິ ກສົງຄາມແຫຼມເກົາຫຼີ  (ເກົາຫຼີ ເໜືອ-ເກົາ 

ຫຼີ ໃຕ້) ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ກ່ໍໄດ້ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ ເພ່ືອພັດທະ 
ນາຕົນເອງໃຫ້ມີ ເສດຖະກິດທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີ ບົດບາດສໍ າຄັນຕ່ໍຂົງເຂດ, ທະວີ ບ ແລະ ສາກົນ 

ໂດຍສະເພາະນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  1996 ທີ່  ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ເຂົ ້ າເປັນສະມາຊິ ກ ຂອງ ອົງການເພ່ືອຄວາມ 

ຮ່ວມມື ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (OECD)   ຊຶ່ ງຂ້າພະເຈົ ້ າຈະພະຍາຍາມບັນຍາຍ 

ບາງດ້ານທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

 

 ດ້ານການບໍ ລິ ການ 

ໃນປີ  2010 ທີ່ ຜ່ານມາ, ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  

ແມ່ນ 6,2% ຊຶ່ ງຖື ວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕດ່ັງກ່າວສູງຂຶ ້ ນຢ່າງເປັນປະຫວັດການໃນຮອບ 8 

ປີ ຜ່ານມາ ເນື່ ອງຈາກຜົນກະທົບບັນຫາວິ ກິດການທາງດ້ານການເງິ ນສາກົນ ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  

2002 ແລະ ຫ້ຼາສຸດກ່ໍແມ່ນພາຍຫັຼງປີ  2007 ເປັນຕ້ົນມາ, ແຕ່ດ້ວຍການນໍ າພາຂອງຄະນະນໍ າ 

ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະກ່ໍແມ່ນລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ມີ ຄວາມພະຍາຍາມ 

ຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ, ດ້ວຍການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບກົນໄກພາຍໃນ ທັງພາກລັດ, ເອກະ 
ຊົນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບນາໆ ປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ໂດຍ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ  

ຄວາມໂດດເດັ່ ນໃນດ້ານການໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ແລະ ຖື ເປັນອຸດສາຫະກໍາອັນເປັນຍຸດທະສາດ 

ເພ່ືອຮັກສາການຕະຫຼາດເດີ ມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບລູກຄ້າ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະ 
ເທດ, ທັງດຶ ງດູດລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເປີ ດກວ້າງຊ່ອງທາງການຄ້າໃໝ່ ໄປສູ່ຂົງເຂດຕ່າງໆ ຂອງ 

ໂລກ; 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.), ການອອກແບບ, ທີ່ ປຶ ກສາ, ໃຫ້ຂໍ ້ 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, ເນເທີ ແລນ, ອັງກິດ ແລະ ອິ ຕາລີ ; ສ. ເກົາຫຼີ  

ເປັນອັນດັບທີ  10 ປະເທດທີ່ ມີ ການເຕີ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ  ຊຶ່ ງເປັນ 
ໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດດ້ວຍຂະແໜງອຸດສາຫະ 
ກໍານໍ າໜ້າ ດ່ັງອຸດສາຫະກໍາສ້າງກ່ໍາປ່ັນໃຫຍ່ 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. ; ອຸດສາຫະກໍາຜະລິ ດໂທ 
ລະສັບມື ຖື  (ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີ  2 ຂອງໂລກ) ເຊັ່ ນ: SAMSUNG, LG, etc. (ເປັນທີ່ ຮັບຮູ້ທ່ົວ 

ໄປຂອງສັງຄົມເກົາຫຼີ ແມ່ນ: “ແຊບອລ” ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງກຸ່ມບໍ ລິ ສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີ  ພາຍ 

ໃຕ້ອິ ດທິພົນຂອງ 63 ຄອບຄົວ/ຕະກູນ); ອຸດສາຫະກໍາຜະລິ ດຄອມພິວເຕ້ີ; ເປັນອັນດັບທີ  1 
ຂອງໂລກ ທີ່ ດ້ານອຸດສາຫະກໍາການຜະລິ ດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິ ກ, ແຜ່ນບັນທຶກຄວາມຈໍ າ
ຕ່າງໆ (Computer Memory Chips); ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ ແຮ່; ອຸດສາຫະກໍານໍ ້ າມັນ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາດ້ານອື່ ນໆ ອີ ກ. 

 

 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 : 

♦ 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. 
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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 (ມີ  25 ພັກການເມື ອງ) ຊຶ່ ງ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ປະທານາທິບໍ ດີ  

 

ປະທານນາທິບໍ ດີ  ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ  ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນທ່ານ ອີ  ມຽງ-ບັກ (LEE Myung-

bak ຫຼື  이명박 ຫຼື  ໃນພາສາຍີ່ ປຸ່ນແມ່ນ Akihiro Tsukiyama) ຮູບທີ  5 ຊຶ່ ງໄດ້ເຂົ ້ າສາບານ 

ເຂົ ້ າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍ ດີ  ໃນວັນທີ  25 ກຸມພາ 2008 ໂດຍທ່ານ ອີ  ມຽງ-ບັກ ໄດ້ດໍ າລົງ 

ຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍ ດີ  ຄົນທີ  10 ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  (ຖັດຈາກທ່ານ ອີ  ຊຶ ້ ງ-ໝານ 1948-1960, 

ທ່ານ ຢຸນ ໂບ-ຊອນ 1960-1962, ທ່ານ ປັກ ຈ໋ ອງ-ຮີ  1963-1979, ທ່ານ ເຊວ້ ຄູ-ຫາ 1979-1980, 

ທ່ານ ເຈິ ນ ດູ-ຮວານ 1980-1988, ທ່ານ ໂນ ເທ່-ອູ 1988-1993, ທ່ານ ຄິ ມ ຢົງ-ຊໍ າ 1993-1998, ທ່ານ 

ຄິ ມ ແດ-ຈຸງ 1998-2003 ແລະ ທ່ານ ໂນ ມູ-ຮວານ 2003-2008). 

 

 

ລັດຖະທໍາມະນູນ 

ຄະນະກໍາມະການ ການ
ເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງຊາດ 

ສານລັດຖະທໍາມະນູນສານລັດຖະທໍາມະນູນ  

ອົງການນິ ຕິບັນຍັດ 
(ສະພາແຫ່ງຊາດ) 

ອົງການຕຸລາການ 
(ສານ) 

ອົງການບໍ ລິ ຫານແຫ່ງລັດ 
(ລັດຖະບານ) 

ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ             ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ 
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ຮູບທີ  5 

 

 

 ອົງການບໍ ລິ ຫານແຫ່ງລັດ (ລັດຖະບານ) 

 

ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ  (대한민국정부) ເປັນອົງການບໍ ລິ ຫານແຫ່ງລັດ, ຫົວໜ້າລັດຖະ 

ບານແມ່ນທ່ານປະທານາທິບໍ ດີ  ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບເລື ອກຕ້ັງໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ຜູ່ທີ່ ມີ ສິ ດອອກສຽງ 

ເລື ອກຕ້ັງ ໂດຍມີ ວາລະບໍ ລິ ຫານ 05 ປີ  ແລະ ບໍ່ ສາມາດລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນຄ້ັງທີ  2 ໄດ້ອີ ກ. 

 

ສະມາຊິ ກໃນຄະນະລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ  ປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (ປັດຈຸ 

ບັນແມ່ນ ທ່ານ ຄິ ມ ຮວ່າງ-ຊິ ກ ຫຼື  KIM Hwang-sik / 김황식 ຮູບທີ  6 ທີ່ ໄດ້ເຂົ ້ າຮັບຕໍາແໜ່ງ 

ເປັນຄົນທີ  3 ໃນສະໄໝການບໍ ລິ ຫານລັດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍ ດີ  ອີ  ມຽງ-ບັກ) ແລະ ບັນດາທ່ານ

ລັດຖະມົນຕີຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກທ່ານປະທານາທິບໍ ດີ  ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມ

ເຫັນດີ  ແລະ ຮັບຮອງເອົ າ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. 

 

 
ຮູບທີ  6 
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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ່ຊ່ວຍປະທານາທິບໍ ດີ ໃນການບໍ ລິ ຫານປະເທດ ພ້ອມທັງມີ ສິ ດ 

ອໍ ານາດໃນການພິຈາລະນານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ ແລະ ເຂົ ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ 

ຊາດໃນແຕ່ລະຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ຊຶ່ ງປັດຈຸບັນກົງຈັກລັດຖະບານມີ ດ່ັງນີ ້ : 

1) ກະຊວງ ຍຸດທະສາດ ແລະ ການເງິ ນ; 

2) ກະຊວງ ສຶ ກສາ, ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ; 

3) ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ; 

4) ກະຊວງ ປອງດອງຊາດ; 

5) ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ; 

6) ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ; 

7) ກະຊວງ ການບໍ ລິ ຫານລັດ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ; 

8) ກະຊວງ ວັດທະນະທໍາ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; 

9) ກະຊວງ ອາຫານ, ກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ; 

10) ກະຊວງ ເສດຖະກິດປັນຍາ; 

11) ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີ ການ; 

12) ກະຊວງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ; 

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  7). 

ນອກຈາກນີ ້ , ລັດຖະບານ ຍັງມີ ບາງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຄະນະກໍາມະການຈໍ ານວນ 

ໜ່ຶງທີ່ ຂຶ ້ ນໂດຍກົງຕ່ໍທ່ານປະທານນາທິບໍ ດີ  ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຕື່ ມອີ ກ. ພ້ອມດຽວ 

ກັນນີ ້  ກ່ໍຍັງປະກອບມີ  ສະພາທີ່ ປຶ ກສາອາວຸໂສ; ສະພາຄວາມໝ້ັນຄົງແຫ່ງຊາດ; 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 
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ດາຄະນະກໍາມະການ/ອົງການຕ່າງໆ ດ່ັງທີ່ ກ່າວມານ້ັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງໂດຍທ່ານປະທາ 

ນາທິບໍ ດີ . 

 
ຮູບທີ  7 

 ອົງການນິ ຕິບັນຍັດ (ສະພາແຫ່ງຊາດ) 

ອົງການນິ ຕິບັນຍັດຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນລະບົບສະພາໂທນ (ຫຼື ສະພາດ່ຽວ) ຊຶ່ ງເອີ ້ ນວ່າ 

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຮູບທີ  8 (ສພຊ ຫຼື  국회 / 國會) ປະກອບເປັນລັດຖະສະພາ ຊຶ່ ງມີ ປະທານສະພາ

ແຫ່ງຊາດ (Speaker) 01 ທ່ານ ແລະ ຮອງປະທານ (Vice Speaker) ຈํານວນ 02 ທ່ານ (ຕາມທີ່

ລັດຖະທໍາມະນູນກໍານົດ ໂດຍມີ ວາລະບໍ ລິ ຫານ 02 ປີ ); ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ຮັບການ

ສ້າງຕ້ັງມານັບ ຕ້ັງແຕ່ເດື ອນພຶດສະພາ 1948 (ວັນເລື ອກຕ້ັງສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທໍາອິ ດ 

ໃນວັນທີ  10 ພຶດສະພາ 1948), ສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະຊຸດ ມີ ອາຍຸການ 4 ປີ /ສະໄໝ. 

ສໍ າລັບສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ (ຊຸດທີ  18) ທີ່ ໄດ້ຮັບການເລື ອກຕ້ັງ ໃນວັນ

ທີ  09 ເມສາ 2008 ປະກອບດ້ວຍ 299 ທ່ານ ຊຶ່ ງໃນນ້ັນມີ  245 ທ່ານ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເລື ອກຕ້ັງ

ໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນຕາມຄະແນນນິ ຍົມ ແລະ ອີ ກ 54 ທ່ານ ແມ່ນຜ່ານການເລື ອກຕ້ັງໃນ

ລະບົບສັດສ່ວນລະຫວ່າງບັນດາພັກການເມື ອງທັງຫຼາຍ, ປັດຈຸບັນມີ  25 ພັກການເມື ອງ ຊຶ່ ງແບ່ງ

ອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄື : ກຸ່ມເສລີ ນິ ຍົມ, ກຸ່ມອະນຸຮັກນິ ຍົມ ແລະ ກຸ່ມສັງຄົມນິ ຍົມ). 

 

ຮູບທີ  8 
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ປັດຈຸບັນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນ ທ່ານ ປັກ ຮີ -ແທ (PARK Hee-

Tae) ຮູບທີ  9 ຊຶ່ ງທ່ານ ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະ ໄດ້ເດີ ນທາງໄປຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີ 

ເປັນປະຫວັດສາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່  ສ.ປ.ປ. ລາວ ເມື່ ອວັນທີ  29-30 ກັນຍາ 2011 ທີ່ ຜ່ານມາ. 

 

 
ຮູບທີ  9 

ຈໍ ານວນສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ ໄດ້ຮັບການເລື ອກຕ້ັງເຂົ ້ າມານ່ັງໃນສະພາ ເມື່ ອຈັດ 

ແບ່ງເປັນພັກການເມື ອງຕ່າງໆ ແລ້ວຈະມີ ຢູ່ 4 ພັກການເມື ອງໃຫຍ່ ທີ່ ໄດ້ຮັບຄວາມນິ ຍົມຊົມ 

ຊອບຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ ສຸດຄື : 

 

1. ພັກຊາດໃຫຍ່ ( Grand National Party / 한나라당 ) ມີ ຈໍ ານວນ 153 ບ່ອນນ່ັງ (ສສຊ); 

2. ພັກແນວໂຮມປະຊາທິປະໄຕ ( Democratic United Party / 민주통합당 ); 

3. ພັກຍຸຕິທໍາກ້າວໜ້າ ( Progressive Justice Party / 진보정의당 ); [ແລະ] 

4. ພັກແນວໂຮມຄວາມກ້າວໜ້າ (Unified Progressive Party / 통합진보당 ). 

 

ນອກຈາກນີ ້ , ສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງປະກອບມີ ບັນດາທ່ານທີ່ ເປັນຄະນະປະຈໍ າສະພາແຫ່ງ 

ຊາດ (16) ແລະ ອີ ກ 2 ຄະນະກํາມະການພິເສດ (ສະເພາະກິດ) ຄື : ຄະນະກໍາມະການງົບປະມານ 

(ການເງິ ນ/ການບັນຊີ ) ແລະ ຄະນະກໍາມະການສິ ລະທັມ. 

 

ພາລະບົດບາດສໍ າຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ : ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ, ຕົກ 

ລົງ ແລະ ຕັດສິ ບັນຫາ ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ; ກວດກາການຄຸ້ມຄອງ 

ລັດ; ຕົກລົງເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕ່ໍສັນຍາ, ສົນທິສັນຍາ ທາງດ້ານການຄ້າ, 

ການລົງທຶ ນ ແລະ ສັນຕິພາບ; ປະກາດສົງຄາມ; ຕົກລົງ ເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕ້ັງທ່ານ 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ, ຄະນະສານຕ່າງໆ ຂອງ ສານສູງສຸດ; ແລະ ອື່ ນໆ ອີ ກ. 

 

ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບ ລັດຖະບານ ໃນດ້ານ 

ການຄ້ົນຄວ້າລົງເລິ ກສະເພາະດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ບໍ ລິ ຫານລັດ ແລະ ປະເມີ ນນະໂຍບາຍຂອງລັດ 
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ສານສູງສຸດ 

ສານສູງ ສານປ້ອງກັນສິ ດ 

ສານເມື ອງ (18 ແຫ່ງ) ສານຄອບຄົວ ສານບໍ ລິ ຫານ 

ສາຂາສານ (43 ແຫ່ງ) 

ຫ້ອງການທະບຽນສານ (151 ແຫ່ງ) 

 ລະບົບການພິຈາລະນາ 3 ຂ້ັນ; 

 ເປີ ດການພິຈາລະນາຕ່ໍມວນຊົນ. 

ບໍ່ ວ່າຈະຍຸກໃດ, ສະໄໝ ຫຼື  ຊຸດຂອງການເມື ອງ, ການປົກຄອງ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານລັດ ສ. ເກົາຫຼີ  

ໄດ້ສ້າງຕ້ັງສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າການປົກຄອງ/ບໍ ລິ ຫານລັດຂຶ ້ ນໃນປີ  1991 ຂຶ ້ ນໂດຍກົງຕ່ໍທ່ານນາຍົກ 

ລັດຖະມົນຕີ ໂດຍມີ ພາລະບົດບາດເປັນຈຸດໃຈກາງລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ.  

 
 

 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. 
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 ອົງກອນອິ ດສະຫຼະ 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໜ້າທີ່  ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ຊຶ່ ງນອກເໜືອການຄວບຄຸມ ຫຼື  ແຊກແຊງເຂົ ້ າວຽກງານພາຍໃນ ຈາກອົງການຈັດຕ້ັງ 

ໃດໜ່ຶງ (ຫຼື ເອີ ້ ນວ່າ: ອົງກອນອິ ດສະຫຼະ) 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  

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 ້  
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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 

ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ, 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 

ຕົວແທນທີ່ ມາຈາກອົງການຂ້ັນສູນກາງ ເຊັ່ ນ: ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິ ນຂອງລັດ, ເຄື່ ອງມື ອຸປະກອນ 

ຮັບໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານ, ການປະເມີ ນຜົນຕ່າງໆ ແລະ ການເກັບພາສີ , ສ່ວຍສາ 

ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ/ຄ່າບໍ ລິ ການຕ່າງໆ ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 
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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) 

 

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 ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງ 

ນະຄອນ,  ເມື ອງທີ່ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເມື ອງທີ່ ເປັນຊຸມຊົນໜາແໜ້ນ). ພະນັກງານຂ້ັນທ້ອງ 

ຖ່ິນແຕ່ລະຄົນ ທີ່ ສັງກັດຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງການຂອງເມື ອງ ມີ ພາລະໜ້າທີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ແລະ ບໍ ລິ ການຮັບໃຊ້ແກ່ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ່າງໆ ຂອງສັງ 

ຄົມ. 
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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 ງປັດຈຸບັນເຈົ ້ າຄອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ແມ່ນ ທ່ານ ປັກ ວອນ-ຊຸນ (PARK Won-soon / 박원순) 

ທີ່ ຫາກ່ໍໄດ້ຮັບເລື ອກຕ້ັງເຂົ ້ າດໍ າລົງຕໍາແໜ່ງ ເມື່ ອເດື ອນຕຸລາ 2011 ທີ່ ຜ່ານມານີ ້ ເອງ. (ຮູບທີ  7). 



ຮຽນຮູ້ເກົາຫຼີ  2011                         19                                                  ©LAngsith 

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) ໃນບາງແຂວງ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີ ການແບ່ງຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ທົງ / ກາ (통 / 가) ທັງ 

ນີ ້ ກ່ໍເພ່ືອສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈັດສ່ົງສິ່ ງຂອງຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍການປົກຄອງ. 

 

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 ຄື : 10.581.728 ຄົນ, 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). 

 

ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ມີ ຕົວແຮຈິ  (Haechi ຫຼື  獬豸) ເປັນສັນຍາລັກ ແລະ ມີ ຕ້ົນໄມ້ອຶ ນ 

ເຮັງ (Ginkgo / 은행) ເປັນຕົວແທນ, ສ່ວນຄໍ າຂວັນຂອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນແມ່ນ: “함께 
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만드는 서울, 함께 누리는 서울” ຊຶ່ ງມີ ຄວາມໝາຍວ່າ: “ພວກເຮົ າມາສ້າງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ 

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

ນາຄົດອັນສົດໃສຂອງໂຊອູນ. 

 

 
 

ຮູບທີ  7 

  

ໂຄງຮ່າງຂອງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໂຄງຮ່າງຂອງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ  ສສ..  ເກົາຫຼີເກົາຫຼີ   
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ຄອງຕົນ 
ເອງ 

ນະຄອນ
ທີ່ ຢູ່ຊົນ 
ນະບົດ 

ນະຄອນ
ທີ່ ບໍ່ ເປັນ 
ເທດສະ 
ບານ 

ນະຄອນ
ທີ່ ຢູ່ຊົນ 
ນະບົດ 

ເມື ອງທີ່ ເປັນ 
ຊຸມຊົນໜາ 
ແໜ້ນ 

ເມື ອງທີ່ ຢູ່ 
ຊົນນະບົດ 
(Eup & 
Myeon) 

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) 

Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리  Ri / 리 
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 ດ້ານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 

ໃນລະບົບລັດຖະການ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ , ພະນັກງານລັດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າ 

ດ້ວຍພະນັກງານລັດ ຊຶ່ ງໃນມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍສະບັບດ່ັງກ່າວ ໄດ້ແບ່ງພະນັກງານລັດ 

ອອກເປັນ 02 ປະເພດຄື : ພະນັກງານທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ສະເພາະ ແລະ ພະນັກງານທີ່ ບໍ່ ປະຈໍ າການເຊັ່ ນ: 

 

 ກ. ພະນັກງານທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ສະເພາະ (ແບ່ງອອກເປັນ 03 ປະເພດ) 

1) ພະນັກງານທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ທ່ົວໄປ 

− ພະນັກງານວິ ຊາການ ຫຼື  ພະນັກງານຄ້ົນຄວ້າຕ່າງໆ; 

− ພະນັກງານບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການທ່ົວໄປ; 

− ພະນັກງານ ທີ່ ຖື ກຈັກແບ່ງເຂົ ້ າເປັນໝວດ, ປະເພດ ແລະ ຊ້ັນຕ່າງໆ. 

 

2) ພະນັກງານທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ພິເສດ 

− ພະນັກງານສານ (ຜູ້ພິພາກສາ, ຂຸນ, ຈ່າສານ…); 

− ພະນັກງານໄອຍະການ; 

− ພະນັກງານການຕ່າງປະເທດ; 

− ນາຍຕໍາຫຼວດ; 
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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 987.754 ຄົນ ຊຶ່ ງໃນນ້ັນ, ສັງກັດຢູ່ຂົງ 

ເຂດ, ສາຂາວຽກງານຕ່າງໆ ດ່ັງນີ ້ : 

− ຂົງເຂດນິ ຕິບັນຍັດ: 3.968 ຄົນ; 

− ຂົງເຂດຕຸລາການ: 16.621 ຄົນ; 

− ຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ: 964.158 ຄົນ; 

− ພະນັກງານ ໃນສານລັດຖະທໍາມະນູນ: 253 ຄົນ; [ແລະ] 

− ພະນັກງານ ໃນຄະນະກໍາມະການເລື ອກຕ້ັງແຫ່ງຊາດ: 2.754 ຄົນ. 
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 ຈໍ ານວນພະນັກງານລັດ ໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານລັດ 

ຈໍ ານວນພະນັກງານລັດ ໃນຂົງເຂດປົກຄອງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍ ລິ ຫານລັດ ຂອງ ສ. 

ເກົາຫຼີ  ໃນປັດຈຸບັນ ມີ ທັງໝົດ: 964.158 ຄົນ ຊຶ່ ງໃນນ້ັນ ມີ ຈໍ ານວນພະນັກງານທີ່ ປະຕິບັດ ໜ້າ 

ທີ່ ຢູ່ຂ້ັນສູນກາງຈໍ ານວນ: 622.737 ຄົນ (ກວມເອົ າ 64,6% ຂອງຈໍ ານວນທັງໝົດ) ແລະ ຢູ່ຂ້ັນ 

ທ້ອງຖ່ິນພະນັກງານທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ: 341.421 ຄົນ (ຄິ ດເປັນ 35,4%). 

ສະເພາະພະນັກງານທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ (ຈໍ ານວນ 622.737 ຄົນ) ນ້ັນ, ມີ  

ພະນັກງານທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນຂົງເຂດບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການທ່ົວໄປຈໍ ານວນ: 110.565 ຄົ ນ (ເທົ່ າ 

ກັບ: 17.8% ຂອງຈໍ ານວນພະນັກງານຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ); ຄູ, ອາຈານ ແລະ ຜູ້ບໍ ລິ ຫານການ 

ສຶ ກສາຈໍ ານວນ: 356.475 (ກວມ 57,2%), ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຄວາມປອດໄພ) 

ຈໍ ານວນ: 108.377 (21,2%), ບູລຸດໄປສະນີ  ແລະ ອື່ ນໆ ຈໍ ານວນ: 23.601 ຄົນ (3,8%). 

 

 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 ມປະຕິບັດມາ ນັບ 

ຕ້ັງແຕ່ເດື ອນກໍລະກົດ 2006) ປະເມີ ນການແຂ່ງຂັນ 

ສອບຄັດ  
ເລື ອກພະ 

ນັກງານຂ້ັນສູງ 

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 

ສູງແດ່, 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 

ມະຊາດທີ່ 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 ອນທີ່ 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), 

ອັກຊັງຕິນ (CAMMESA), ສິ ງກະໂປ (EMC), ອີ ຣ່ານ (IGMC), ກໍາປູເຈຍ (EDC), ລາວ (EDL), 

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

ງານຂອງເກົາຫຼີ  (Korea Energy Management Corporation “KEMCO”) ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການສ້າງ 

ຕ້ັງມາຕ້ັງແຕ່ປີ  1980 ເປັນຕ້ົນມາ ເພ່ືອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍມວນຊົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ນໍ າ 

ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ໂດຍຈຸດປະສົງຫັຼກແມ່ນການຫຸຼດຜ່ອນມົນລະພິດ, ຮັກສາສະ 

ພາບແວດລ້ອມທີ່ ດີ  ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການເຕີ ບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດສີ ຂຽວ (Green Growth). 
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ດ່ັງທີ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ, ການຄວບຄຸມລະບົບພະລັງງານຕ່າງໆ ແມ່ນນໍ າໃຊ້ລະບົບ 

ເອເລັກໂຕຼນິ ກທີ່ ທັນສະໄໝ ໂດຍມີ ພະນັກງານບັນຊາ, ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານສະພາບການ 

ປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງບໍ່ ໄດ້ຂາດ, ເນື່ ອງຈາກຫາກເກີ ດກໍລະນີ ຕິດຂັດ ຫຼື  ກະແສໄຟ 

ຕົກແມ້ແຕ່ 1 ວິ ນາທີ  ກ່ໍຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ສັງຄົມ ແລະ ແນ່ນອນ ກ່ໍຈະ 

ສ່ົງຜົນສະທ້ອນຕ່ໍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝ້ັນໂດຍລວມຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້. 

ດ່ັງນ້ັນ, ການຕິດຕາມສະພາບການເຄື່ ອນເໜັງຂອງກະແສໄຟ ຈຶ່ ງມີ ຄວາມສໍ າຄັນ, ເນື່ ອງຈາກ ສ. 

ເກົາຫຼີ  ເປັນສັງຄົມໃຫຍ່, ການນໍ າໃຊ້ພະລັງງານຖື ເປັນປັດໄຈອັນສໍ າຄັນຫຼາຍ, ອີ ກປະການໜ່ຶງສະ 

ພາບອາກາດໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຈະມີ ການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ສ່ົງຜົນໃຫ້ການນໍ າໃຊ້ພະລັງ 

ງານເພ່ີມຂຶ ້ ນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນເມື່ ອອາກາດຮ້ອນເອົ ້ າ ການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງທໍາຄວາມເຢັນ, ແອເຢັນ, 

ເຄື່ ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ; ແຕ່ເມື່ ອອາກາດໜາວ ຫຼື  ໜາວແຮງ (ອາກາດຕິດລົບອົງສາ) 

ຄວາມຕ້ອງການນໍ າໃຊ້ພະລັງງານກ່ໍມີ ສູງເຊັ່ ນກັນ ເພ່ືອປັບອາກາດໃຫ້ອົບອຸ່ນ ເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງໃຫ້ 

ຄວາມຮ້ອນ (Heater) ຫຼື  ເຄື່ ອງທໍາຄວາມອຸ່ນ, ແອອຸ່ນ ແລະ ແສງໃຫ້ຄວາມອຸ່ນຕ່າງໆ ຕາມອາ 

ຄານ, ສໍ ານັກງານ, ອົງການ, ຮ້ານສັບພະສິ ນຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ສະໜາມກິລາ, ເຮື ອນ, ທີ່ ພັກ 

ອາໄສ, ໂຮງແຮມ, ເຮື ອນພັກ, ເຂດຊຸມຊົນ, ສະຖານີ ຂົນສ່ົງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ  

ການສາທາລະນະຕ່າງໆ. 
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Max 71,920 

Min 57,250 

Avg 64,974 
 

Max 231.9 

Min 123.8 

Avg 188.6 
 

 

 ການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສ່ົງ ແລະ ການເດີ ນທາງຕ່າງໆ 

♦ ການເດີ ນທາງເຂົ ້ າມາ ສ. ເກົາຫຼີ  

 ທາງຍົນ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ເຊື່ ອມຕ່ໍລະບົບຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດ ກັບບັນດານະຄອນຫຼວງ 

ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດໃນທະວີ ບອາຊີ  (ຍົກເວ້ັນກັບນະຄອນ 

ຫຼວງວຽງຈັນ ຍ້ອນຍັງບໍ່ ທັນມີ ການຮ່ວມພັນທະມິດທາງທຸລະກິດດ້ານການບິ ນກົງເທື່ ອ), 

ປັດຈຸບັນມີ ຈໍ ານວນ 52 ສາຍການບິ ນສາກົນ ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການເປັນປົກກະຕິ ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ 

ບິ ນກົງເຂົ ້ າສູ່ສະໜາມບິ ນສາກົນອິ ນຈ໊ ອນ (Incheon Int’l Airport “ເລີ່ ມເປີ ດໃຫ້ບໍ ລິ  

ການເມື່ ອປີ  2001 ເປັນຕ້ົນມາ”) ແລະ ສະໜາມບິ ນສາກົນກ່ິມໂປ້ (Gimpo Int’l 

Airport) ທີ່ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ຫຼາຍກວ່າ 1.900 ກວ່າຖ້ຽວ. 

 

 ໃນປີ  2008 ສະໜາມບິ ນສາກົນ 
ອິ ນຈ່ອນ (Incheon Int’l 

Airport) ໄດ້ຮັບລາງວັນດີ  

ເດັ່ ນ ໃນບັນດາເຄື ອຂ່າຍ ສະ 
ໜາມບິ ນສາກົນ ຈາກສະພາ 
ການບິ ນສາກົນ (Airport 

Coucil International 

“ACI”). 

 ທາງທະເລ 

ການເດີ ນທາງເຂົ ້ າ ສ. ເກົາຫຼີ  ຜ່ານທາງທະເລນ້ັນ ມີ ຫຼາຍທ່າເຮື ອ ແລະ ຫຼາຍບໍ ລິ  

ສັດທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການຂົນສ່ົງທາງທະເລ / ມະຫາສະໝຸດເຊັ່ ນ: Pukwan Ferry; 

Korea Ferry and Korea Marine Express ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

ສໍ າລັບທ່ານໃດທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງນໍ າເຂົ ້ າພາຫະນະສ່ວນຕົວ ເພ່ືອມານໍ າໃຊ້ຢູ່ ສ. ເກົາ 

ຫຼີ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນລົດໂອໂຕ ແມ່ນສາມາດນໍ າເຂົ ້ າຜ່ານບໍ ລິ ສັດທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານ 

ການຂົນສ່ົງທາງທະເລ / ມະຫາສະໝຸດ ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນດ້ານລະບຽບການຕ່າງໆ. 
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♦ ການເດີ ນທາງ ແລະ ຂົນສ່ົງພາຍໃນປະເທດ 

ລະບົບການເດີ ນທາງ ແລະ ດ້ານການຂົນສ່ົງພາຍໃນ ສ. ເກົາຫຼີ  ໂດຍລວມແລ້ວມີ  

ຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍ, ເຖິງວ່າສະພາບພູມີ ປະເທດຈະເປັນພູຜາ ແລະ ຄ້ອຍຊັນເປັນສ່ວນ 

ໃຫຍ່ກ່ໍຕາມ ແຕ່ການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນມີ ຄວາມຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ, 

ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື ້ ອເຊື່ ອໃຈຈາກຜູ້ໂດຍສານທັງຫຼາຍ ທີ່ ໃຊ້ບໍ ລິ ການ 

ພ້ອມທັງມີ ການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ ຢຸດຢ້ັງເພ່ືອຮອງຮັບການພັດທະນາ. 

 

ລະບົບຂົນສ່ົງມວນຊົນທີ່ ສໍ າຄັນໃນ ສ. ເກົາຫຼີ  ປະກອບມີ ດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ ເປັນເຄື ອຂ່າຍ 

ໃນທ່ົວປະເທດເຊັ່ ນ: ດ້ານການບິ ນ, ດ້ານລົດລາງ ໄຟຟ້າ, ດ້ານທາງຫຼວງ, ດ້ານລົດປະຈໍ າທາງ, 

ທາງນໍ ້ າ ແລະ ລົດບໍ ລິ ການທ່ົວໄປ. 

 

 ດ້ານການບິ ນພາຍໃນ 

ການເດີ ນທາງພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍຍົນແມ່ນສະດວກສະບາຍ ໂດຍການເດີ ນ 

ທາງແມ່ນໃຊ້ເວລາບໍ່ ເກີ ນ 1 ຊ່ົວໂມງ/ຄ້ັງ ຊຶ່ ງ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ສາຍການບິ ນທີ່ ສໍ າຄັນເຊັ່ ນ: 

Korean Air, Asiana Airline ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

 

 ດ້ານລົດລາງໄຟຟ້າ 

ລົດໄຟ ໃນ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນນໍ າໃຊ້ໄຟຟ້າເປັນແຫ່ຼງພະລັງງານຂັບເຄື່ ອນ ທັງໝົດ 

ໃນທ່ົວປະເທດ (ເລີ່ ມນໍ າໃຊ້ໄຟຟ້າມາຕ້ັງແຕ່ປີ  1980) ຊຶ່ ງລົດໄຟ ສ. ເກົາຫຼີ  ແບ່ງອອກ 

ເປັນ 3 ປະເພດໃຫຍ່ຄື : ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ແລະ ລົດໄຟສະໜາມບິ ນ. 
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1) ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ 

ລະບົບລົດລາງ ຫຼື  ລົດໄຟ ຊຶ່ ງເປັນພາຫະນະຂົນສ່ົງ ທີ່ ເຊື່ ອມກັນລະຫວ່າງ 

ຕົວເມື ອງໃຫຍ່, ແຂວງ ແລະ ພາກຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິ 

ບັດຕາມແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ  (1962-1966) ເປັນຕ້ົນມາ. 

ປັດຈຸບັນ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ນໍ າໃຊ້ລົດໄຟທີ່ ມີ ຄວາມໄວສູງ ຊຶ່ ງເລີ່ ມເປີ ດໃຫ້ບໍ ລິ  

ການເປັນຄ້ັງທໍາອິ ດ ເມື່ ອວັນທີ  01 ເມສາ 2004 ໂດຍການໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງບໍ ລິ ສັດ 

Korea Train Express (KTX). ທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍ 03 ມະຫານະຄອນຄື : ນະຄອນຫຼວງເຊ 

ອູນ, ມະຫານະຄອນເທ່ກູ່ ແລະ ມະຫານະຄອນປູ່ຊານ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ກ່ໍໄດ້ມີ ການຂະ 

ຫຍາຍຕົວໄປສູ່ບັນດາມະຫານະຄອນ, ນະຄອນ ແລະ ຕົວເມື ອງໃຫຍ່ອື່ ນໆ ຂອງ 

ປະເທດ. 

 
 

2) ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ 

ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄ້ັງທີ  3 ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ  (1972-

1976) ກ່ຽວກັບດ້ານການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບລົດ 

ລາງໄຟຟ້າທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນຕົວເມື ອງໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງເຊອູນ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ໂຄງການກ່ໍສ້າງລົດໄຟໃຕ້ດິ ນຈຶ່ ງໄດ້ຮັບການກ່ໍສ້າງ ແລະ ສໍ າເລັດໃນປີ  1974 

ຊຶ່ ງລົດໄຟໃຕ້ດິ ນສາຍທໍາອິ ດ ແມ່ນລົດໄຟສາຍທີ  1 ເຊື່ ອມຕ່ໍສະຖານີ ໂຊອູນ (Seoul 

Station) ຫາ ຊ໊ ອງຢ່ັງນີ  (Cheongnyangni). 

 

ໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ອີ ງໃສ່ສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະ 

ນາ ບັນດາຕົວເມື ອງ, ນະຄອນ ແລະ ມະຫານະຄອນຕ່າງໆ ກ່ໍໄດ້ມີ ການກ່ໍສ້າງລົດໄຟ 

ໃຕ້ດິ ນຂຶ ້ ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ ນ: ປູ່ຊານ, ເທ່ກູ່, ກວາງຈູ່, ເທ່ຈ້ອນ ແລະ ອິ ນຈ່ອນ. 
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ສະເພາະລົດໄຟໃຕ້ດິ ນໃນຕົວເມື ອງນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ປັດຈຸບັນມີ  09 ຊະ 

ນິ ດ (ສາຍທີ  1 ເຖິງສາຍທີ  9), ນອກຈາກນີ ້  ຍັງມີ ບັນດາສາຍທີ່ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມນະຄອນ 

ຫຼວງເຊອູນ (ສະເພາະນະຄອນໃດໜ່ຶງ) ອີ ກ 08 ສາຍ (ລວມທັງໝົດມີ  17 ຊະນິ ດ). 
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3) ລົດໄຟສະໜາມບິ ນ 

ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍສະຖານີ ລົດໄຟທີ່ ສໍ າຄັນໃນນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ກັບ 02 ສະ 

ໜາມບິ ນສາກົນ (Incheon ແລະ Gimpo) ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດ ໃຫ້ບໍ ລິ ສັດ 

A'REX ດໍ າເນີ ນການ ເລີ່ ມຕ້ົນປີ  2007 ແລະ ສໍ າເລັດໃນທ້າຍປີ  2010 ທີ່ ຜ່ານມາ. 

 
 ດ້ານທາງຫຼວງ 

 

ນັບຕ້ັງແຕ່ການເຂົ ້ າກໍາອໍ ານາດດ້ວຍການລັດຖະປະຫານ ໃນເດື ອນພຶດສະພາ 

1961 ພາຍໃຕ້ການນໍ າພາຂອງທ່ານ ປັກ ຈ໊ ອງ-ຮີ , ຕ່ໍມາກ່ໍໄດ້ກາຍເປັນປະທານາທິບໍ ດີ  

ຄົນທີ  3 ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ຊຶ່ ງທ່ານໄດ້ນໍ າພາລັດຖະບານປະເທດ ດ້ວຍການວາງແນວທາງ 

ນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ຊຶ່ ງເອີ ້ ນວ່າ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ  (1962-

1966) ໂດຍ 1 ໃນບັນດາໂຄງການລະດັບຊາດກ່ໍແມ່ນ: ໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງຫຼວງ ເລກທີ  1 

ທີ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍນະຄອນຫຼວງເຊອູນ (ເມື ອງໃຫຍ່ອັນດັບທີ  1) ກັບແຂວງປູ່ຊານ (ເມື ອງໃຫຍ່ 

ອັນດັບທີ  2) ດ້ວຍໄລຍະທາງ 400 ກວ່າກິໂລແມັດ (Gyeongbu Express way / 경부 

고속도로) ຊຶ່ ງກ່ໍສ້າງສໍ າເລັດເມື່ ອວັນທີ  7 ກໍລະກົດ 1970. 
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 ດ້ານລົດປະຈໍ າທາງ (ລົດເມ) 

ເກື ອບທັງໝົດຂອງບັນດາເມື ອງໃຫຍ່, ນະຄອນ ແລະ ມະຫານະຄອນຕ່າງໆ ໃນ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ລ້ວນແຕ່ມີ ລະບົບຂົນສ່ົງດ້ວຍລົດປະຈໍ າທາງ (ລົດເມ) ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ 

ໂດຍສານ. 

ລົດປະຈໍ າທາງ (ລົດເມ) ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ  03 ປະເພດຄື : ລົດປະຈໍ າທາງທ່ົວໆ ໄປໃນ 

ຕົວເມື ອງ (Bus / 버스), ລົດປະຈໍ າທາງພາຍໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ ຢູ່ຊານເມື ອງ (Suburban / 

시외버스) ແລະ ລົດປະຈໍ າທາງສາຍດ່ວນ (High Speed Express Bus / 고속버스). 

 
 ດ້ານລົດບໍ ລິ ການທ່ົວໄປ 

ນອກຈາກພາຫະນະບໍ ລິ ການສາທາລະນະຕ່າງໆ ທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນແລ້ວ ສັງ 

ຄົມເກົາຫຼີ ຍັງມີ ລົດໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກສະບາຍເຊັ່ ນ: ລົດຕັກ 

ຊີ  ຊຶ່ ງມີ ຫຼາຍຊະນິ ດ/ປະເພດ (ທໍາມະດາ, ປານກາງ ແລະ ຫູຼຫຼາ) ໃຫ້ເລື ອກໃຊ້ບໍ ລິ ການ. 

 
 ດ້ານຄ່າບໍ ລິ ການໃນການຂົນສ່ົງມວນຊົນ 

ດ່ັງທີ່ ກ່າວໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນສັງຄົມທີ່ ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບ 

ປະກັນ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຄ່າບໍ ລິ ການດ້ານຂົນສ່ົງມວນຊົນແລ້ວ ຍິ່ ງມີ ຄວາມຊັດ 

ເຈນ, ແນ່ນອນ ແລະ ທັນໃຈ ດ້ວຍການນໍ າໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂຕຼນິ ກຄວບຄຸມເປັນຫັຼກ 
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ໂດຍມີ ສູນກາງຄວບຄຸມລະບົບພາຫະນະຮັບໃຊ້ມວນຊົນ ຊຶ່ ງເປັນສູນລວມທາງດ້ານຂໍ ້  

ມູນຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ (ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ) ແລະ ລູກຄ້າ ກ່ໍຄື ປະຊາ 

ຊົນຜູ້ທີ່ ໃຊ້ບໍ ລິ ການ ເຊັ່ ນ: ການໃຫ້ບໍ ລິ ການຜ່ານບັດສິ ນເຊື່ ອ (Transportation Card / 

Mileage Card / T-Money). ດ້ວຍຮູບແບບ/ປະເພດ/ສີ ສັນຕ່າງໆ ແຕ່ສາມາດນໍ າ 

ໃຊ້ໄດ້ກັບລະບົບຂົນສ່ົງມວນຊົນທັງຫຼາຍເຊັ່ ນ: ລົດປະຈໍ າທາງ (ລົດເມທ່ົວໆ ໄປໃນ, ລົດເມ 

ພາຍໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ ຢູ່ຊານເມື ອງ ແລະ ລົດປະຈໍ າທາງສາຍດ່ວນ); ລົດໄຟ (ລົດໄຟ 

ຄວາມໄວສູງ, ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ ແລະ ລົດໄຟສະໜາມບິ ນ). ນອກຈາກນີ ້ ແລ້ວ, ກ່ໍຍັງສາ 

ມາດນໍ າໃຊ້ບັດເຫ່ົຼານ້ັນ ເພ່ືອໂທລະສັບຕາມຕູ້ໂທລະສັບສາທາລະນະທ່ົວໄປໄດ້ອີ ກ. 

ການບໍ ລິ ການທີ່ ພິເສດ ອັນເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ຜູໂດຍ 

ສານ ເຊັ່ ນດຽວກັບຜູ້ຂັບລົດ ແມ່ນບໍ່ ຈໍ າເປັນຈະຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກໃນການເກັບເງິ ນເທິງລົດ 

ໃຫ້ເສຍເວລາ, ສ່ວນສະພາບພາຍໃນລົດກ່ໍສະອາດດີ , ຍາມຮ້ອນກ່ໍມີ ແອເຢັນ ແລະ ຍາມ 

ອາກາດໜາວ ກ່ໍຈະມີ ແອອຸ່ນໃຫ້ບໍ ລິ ການ. ເມື່ ອເວລາຮອດຊານຊະລາ (ຈຸດຈອດລົດ ຫຼື  

ສະຖານີ ນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ຕ່າງໆ) ກ່ໍຈະມີ ສຽງເຕື ອນລາຍງານບອກວ່າລົດຈະຮອດຈຸດໃດ. 

ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ  ໄດ້ສ່ົງເສີ ມໃຫ້ບັນດາຜູ້ມາໃຊ້ບໍ ລິ ການ, ຜູ້ໂດຍສານ ກ່ໍຄື ປະ 

ຊາຊົນທ່ົວໄປ ໃຫ້ມີ ການນໍ າໃຊ້ບັດສິ ນເຊື່ ອແທນການນໍ າໃຊ້ເງິ ນສົດ (ປັດຈຸບັນກ່ໍຍັງມີ ຢູ່ 

ແຕ່ໜ້ອຍຫຼາຍ) ດ້ວຍການຫຸຼດຄ່າບໍ ລິ ການລົງເຊັ່ ນ: ຈາກລາຄາຈ່າຍຄ່າລົດເມດ້ວຍເງິ ນ 

ສົດ 1.000 ວອນ/ຖ້ຽວ, ແຕ່ຖ້າຫາກຊໍ າລະດ້ວຍບັດສິ ນເຊື່ ອແລ້ວ ຈະຈ່າຍພຽງ 900 

ວອນ ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. ອີ ກນະໂຍບາຍໜ່ຶງ ກ່ໍແມ່ນການຂີ່ ລົດເມໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ (Free) ສະ 

ເພາະຜູ້ໂດຍສານທີ່ ໃຊ້ລົດໄຟແລ້ວ, ໂດຍມີ ກະຕິກາທີ່ ວ່າ ເວລາຜູ້ໂດຍສານຂອງລົດໄຟ 

ຟ້າ (ທີ່ ຊໍ າລະດ້ວຍບັດສິ ນເຊື່ ອ) ແລ້ວ ເມື່ ອຈະເດີ ນທາງໄປສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຕື່ ມອີ ກ 

ດ້ວຍການຂີ່ ລົດປະຈໍ າທາງ (ລົດເມ) ພາຍຫັຼງທີ່ ນໍ າເອົ າບັດສິ ນເຊື່ ອດ່ັງກ່າວມາແປະ (ກົດ) 

ໃສ່ເຄື່ ອງຈັກຄິ ດໄລ່ເງິ ນຂອງລົດເມ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ນາທີ  (ນັບຕ້ັງແຕ່ພາຍຫັຼງ 

ທີ່ ກົດບັດອອກຈາກສະຖານີ ລົດໄຟ) ແລ້ວ ກ່ໍຈະບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າບໍ ລິ ການຫຍັງຕື່ ມອີ ກ. 
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ຕູ້ບໍ ລິ ການຂາຍບັດເດີ ນທາງ (ສາມາດຊື ້ , ເຕີ ມມູນຄ່າ ແລະ ສ່ົງຄື ນບັດໄດ້ ພ້ອມຮັບເງິ ນທີ່ ຍັງເຫຼື ອ) 
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ດ້ານທີ  3. ການພົວພັນກັບ ສ.ປ.ປ. ລາວ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ເລີ່ ມພົວພັນທາງການທູດ ກັບ ສ.ປ.ປ. ລາວ ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  1995 ເປັນຕ້ົນມາ ແລະ 

ແຕ່ລະປະເທດກ່ໍໄດ້ຈັດຕ້ັງ, ແຕ່ງຕ້ັງພະນັກງານການທູດ ແລະ ສ້າງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 

ຂອງຕົນປະຈໍ າຢູ່ປະເທດເຈົ ້ າພາບ. 

 

ສ.ປ.ປ. ລາວ ມີ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈໍ າ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນຕ້ັງຢູ່ຖະໜົນເທ່ຊາ 

ກວ້ານ, ເລກທີ  657-9 ເມື ອງຮັນນํາ ນະຄອນຢົງຊານ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ເບີ ໂທລະສັບ: (+82-2) 796 

1713; ວັນແລະ ໂມງລັດຖະການ: ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, ເວລາ: 09:00-12:00 ໂມງ ແລະ 13:00-17:00 ໂມງ. 

ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ບຸນທົງ ຈັນທະປະເສີ ດ ເປັນອຸປະທູດ (Counselor) ຫຼື  ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ ປຶ ກສາລາວ 

ປະຈໍ າ ສ. ເກົາຫຼີ . 
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ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ ທີ່  ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, 

ບ້ານວັດນາກ ເມື ອງສີ ສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີ ໂທລະສັບ: (+856-21) 415 833; ວັນແລະ 

ໂມງລັດຖະການ: ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, ເວລາ: 08:30-12:00 ໂມງ ແລະ 14:00-17:00 ໂມງ; e-mail: 

laos@mofat.go.kr. ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ອີ  ເກິນ-ເທ່ (LEE Gun-Tae) ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີ  

ອໍ ານາດເຕັມ ແຫ່ງ ສ. ເກົາຫຼີ  ປະຈໍ າລາວ. 
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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  

ຂອງຄົນເກົາຫຼີ  ເມື່ ອມີ ຍາດຕິພ່ີນ້ອງ, ເພ່ືອນມິດ ຫຼື  ແຂກຄົນໄປຢ້ຽມຢາມເຮື ອນຊານ ຫຼື  

ສະຖານທີ່ ພັກແລ້ວ ເຈົ ້ າພາບມັກຈະມອບວັດຖຸ, ສິ່ ງຂອງໃດໜ່ຶງ ຫຼື  ເງິ ນໃນມູນຄ່າໃດໜ່ຶງ 

ທີ່ ເໝາະສົມ ດ້ວຍການສະເໜີໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມາຢ້ຽມຢາມ ໂດຍຕາມຄວາມເໝາະສົມແລ້ວຜູ້ທີ່  

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

ວ່າຖ້າຈະຢູ່ກັບພັດລົມ ຫຼື  ນອນຫັຼບກັບພັດລົມແລ້ວ ຈະຕ້ອງເປີ ດປ່ອງຢ້ຽມ, ປ່ອງອາກາດ ຫຼື  

ປະຕູ ເພ່ືອໃຫ້ອາກາດມີ ການຖ່າຍເທຢ່າງສະດວກ, ບໍ ລິ ສຸດ ແລະ ມີ ອົກຊີ ແຊນຢ່າງພຽງພໍ. 

  

 
 

 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 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.  
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♦ 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 

ຕົວຂອງຕົວເອງສູງ, ມັກສັນໂດດ, ເບິ່ ງໂລກໃນແງ່ດີ  ແລະ ມີ ແນວຄິ ດຈິ ນຕະນາການສູງ. 

ສ່ວນລັກສະນະສະເພາະທີ່ ດ້ອຍແມ່ນ: ເຫັນແກ່ຕົວ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ລື ມ 

ງ່ າຍ, ຫົວບູຮານ, ຢູ່ກັບໂລກສ່ວນຕົວ ແລະ ຖື ຕົນເອງເປັນຈຸດໃຈກາງ. 

 
♦ ໝວດເລື ອດ ອາເບ (AB). ລັກສະນະສະເພາະທີ່ ເດັ່ ນທີ່ ສຸດແມ່ນ: ໃຈເຢັນ, ສາມາດຄວບ 

ຄຸມອາລົມໄດ້ ແລະ ມີ ເຫດຜົນ. ສ່ວນລັກສະນະສະເພາະທີ່ ດ້ອຍ ແມ່ນ: ເປັນຄົນບໍ່ ເດັດ 

ຂາດ; ບໍ່ ມັກສຸງສິ ງກັບໃຜ, ມັກຕໍານິ ຕິວິ ຈານຜູ້ອື່ ນ, ບໍ່ ມີ ເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ ຈະຕັດສິ ນໃຈ ຫຼື  

ແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜ່ຶງ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ ມັກໃຫ້ອະໄພໃຜ. 
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♦ 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. 

 
 ໃນເມື່ ອເອົ າທັງໝົດ (ໝວດ ABO) ມາຮວມກັນແລ້ວ ກ່ໍຈະເປັນລັກສະນະດ່ັງນີ ້ : 

 
 
ດ້ານທີ  6. ການຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊາວເກົາຫີຼ 

 ທຸງຊາດ 
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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, ນํ້ 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. 

 

 ດອກໄມ້ປະຈໍ າຊາດ 

ດອກໄມ້ປະຈໍ າຊາດ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ຊື່ ວ່າ: ດອກມຸກຸ໊ງຮວາ (Mugunghwa / 무궁화) ຫຼື  

Hibiscus Syriacus (Rose of Sharon) ຊຶ່ ງມີ ກ່ິນຫອມອ່ອນລະມຸນລະໄມ, ດອກມຸງກຸ໊ງຮວາ 

ຈະເບັ່ ງບານທ່ົວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງເດື ອນກໍລະກົດ ເຖິງ ເດື ອນຕຸລາ ແລະ ມີ ຫຼາຍສີ ສັນເຊັ່ ນ: ສີ  
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ຂາວ, ສີ ບົວອ່ອນ, ສີ ແດງອ່ອນ ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ ແລະ ແຕ່ລະດອກຈະມີ ໃຈກາງ ເປັນສີ ບົວ, ຫຼື ສີ ບົວ 

ປະສົມສີ ມ່ວງອ່ອນ ແລະ ບາງດອກກ່ໍຈະມີ ຕາໃຈກາງດອກ ທີ່ ເປັນສີ ແດງເຂ້ັມ. 

 

ຄວາມໝາຍສໍ າຄັນຂອງດອກໄມ້ມຸກຸ໊ງຮວາ ແມ່ນອີ ງຕາມເຄົ ້ າຄໍ າສັບຂອງຄໍ າວ່າ: ມຸກຸ໊ງ 

(Mu-gung / 무궁) ທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍວ່າຄວາມເປັນອໍ າມະຕະ ໂດຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ 

ເປັນອໍ າມະຕະຂອງປະຫວັດສາດເກົາຫຼີ , ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນ ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງຊົນຊາດເກົາຫຼີ . 

 

ດອກມຸກຸ໊ງຮວາ ມີ ຄວາມພິເສດກວ່າດອກໄມ້ຊະນິ ດອື່ ນໆ ຄື ສາມາດທົນທານກັບສະພາບ 

ອາກາດທີ່ ຖື ວ່າໂຫດຮ້າຍກ່ໍວ່າໄດ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າເນື ້ ອທີ່ ພູມສັນຖານສູງຄ້ອຍຊັນ, ສະພາບອາກາດ 

ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ດອກໄມ້ດ່ັງກ່າວຍັງສາມາດທົນທານຕ່ໍສັດຕູພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ . 

 

   
 

 ການອອກແບບຕົວເມື ອງ 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເກົາຫຼີ  ມີ ການເຕີ ບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ, ຄຽງຄູ່ກັບ 

ການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຄວາມຈະເລີ ນສີ ວິ ໄລ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈຶ່ ງເປັນ 

ປັດໄຈອັນສໍ າຄັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກາງເວົ ້ າລວມ, ເວົ ້ າສະເພາະກ່ໍແມ່ນລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ 

ຕ່າງໆ ໄດ້ວາງທິດທາງໃນການປະຕິຮູບວຽກງານທີ່ ດິ ນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນສູງ ດ້ວຍການຈັດສັນ 

ປະເພດທີ່ ດິ ນ, ແບ່ງເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຫັນປ່ຽນກໍາມະສິ ດເອກະຊົນມາເປັນຂອງລັດໃຫ້ 
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ຫຼາຍຂຶ ້ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີ່ ດິ ນສໍ າລັບທີ່ ພັກອາໄສ ທັງນີ ້ ກ່ໍເພ່ືອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການນໍ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ 

ໃຫ້ເກີ ດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. 

ການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເມື ອງໃຫຍ່ໆ ເປັນໄມ້ຫຼາວັດແທກໜ່ຶງຂອງ 

ການນໍ າພາບໍ ລິ ຫານລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ກົມກຽວ ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍຕ່ໍເນື່ ອງ 

ກັບໝາກຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າ, ວິ ໄຈ ແລະ ວາງຜັງເມື ອງ ຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດຂອງນັກຊ່ຽວ 

ຊານ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ ດິ ນ, ທີ່ ພັກອາໄສ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ໃນຕົວ 

ເມື ອງ ດ້ວຍການວາງແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍທີ່ ຊັດເຈນ (ຈະແຈ້ງ), ມີ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ 

ເຂົ ້ າໃຈໃຫ້ແກ່ພ່ໍແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ ຍື ນຍົງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດວາງ 

ລະບົບຜັງເມື ອງຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ປະສິ ດທິຜົນສູງໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ. 

  
 

ສະເພາະນະຄອນຫຼວງໂຊອູນ ແມ່ນໄດ້ຮັບນາມມະຍົດວ່າເປັນເມື ອງແຫ່ງການອອກ 

ແບບ (City of Design), ໂດຍໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ກ່ໍໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ ້ າພາບຈັດງານທີ່ ສໍ າຄັນ 

ຕ່າງໆ ມາແລ້ວ ທັງໃນລະດັບຂົງເຂດ, ທະວີ ບ ແລະ ລະດັບໂລກ. 
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ນອກຈາກການວາງລະບົບຜັງເມື ອງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງແລ້ວ ສ. ເກົາຫຼີ  ຍັງເນ້ັນໜັກ 

ໃສ່ຄວາມປອດໄພດ້ານຕ່າງໆ ຕາມສໍ ານັກງານ, ອົງການ, ອາຄານ, ທີ່ ພັກອາໄສ, ເຮື ອນ ແລະ ສະ 

ຖານທີ່ ສໍ າຄັນຕ່າງໆ ດ້ວຍການນໍ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລເຂົ ້ າຊ່ອຍໃນການຄວບຄຸມ. 

  
 

 ໂມງ (ເວລາ) ແລະ ວັນລັດຖະການ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ກົດລະບຽບສໍ າລັບການບໍ ລິ ຫານ, ການເຮັດວຽກ ຫຼື  ທາງລັດຖະການ ໂດຍກໍາ 

ນົດເອົ າວັນຈັນ ເຖິງວັນສຸກ, ເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ເວລາ 09:00~12:00 ໂມງ 13:00~17:00 ໂມງ, ສ່ວນ 

ບັນດາສະຖາບັນການເງິ ນຕ່າງໆ ຈະເປີ ດບໍ ລິ ການໃນເວລາພັກທ່ຽງ, ແຕ່ຈະປິ ດເວລາ 16:00 ໂມງ. 
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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  2011 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  10 ເຖິງ 12 ກຸມພາ) 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  17 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 ້ ; 

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

ໄລຍະພັກ: 01 ມື ້ ; 
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9) ວັນບຸນເຂົ ້ າປະດັບດິ ນ ຫຼື  Chuseok /추석 (ວັນທີ  19 ເຖິງ 21 ກັນຍາ) 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 ້ . 

 

 ການແຕ່ງກາຍ 

ນັບຕ້ັງແຕ່ສະໄໝບູຮານນະການ ຊົນຊາດເກົາຫຼີ  ມີ ປະເພນີ ໃນການນຸ່ງເຄື່ ອງ ຫຼື  ການ 

ແຕ່ງກາຍດ້ວຍຊຸດຮັນບົກ (Hanbok / 한복 or 조선옷 ) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເວລາຜ່ານໄປ 

ຫຼາຍພັນປີ  ປະເພນີ ການນຸ່ງຖື ດ່ັງກ່າວກ່ໍຍັງໄດ້ຮັບການສື ບທອດ, ປະຕິບັດ ແລະ ນິ ຍົມກັນ ຊຶ່ ງຊຸດ 

ຮັນບົກແຫ່ງຍຸກສະໄໝໃໝ່ ກ່ໍຍິ່ ງໄດ້ຮັບການປະຍຸກໃຫ້ມີ ຫຼາຍສີ ສັນ, ມີ ຫຼາຍຊະນິ ດ ແລະ ຫຼາຍ 

ລັກສະນະນໍ າໃຊ້ໃຫ້ຖື ກກັບກາລະເທສະ. 

 . 
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 ເຄື່ ອງໃຊ້ສອຍ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ 

ວິ ຖີ ການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງຊາວເກົາຫຼີ ມີ ລັກສະນະສະເພາະຕົວເປັນພິເສດ ສະແດງອອກ ໃນ 

ການນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ໃນຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນ, ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ໄມ້ທູ່ (Jeokkarak / 

젓가락) ທີ່ ຜະລິ ດມາຈາກໂລຫະ (Metals) ຊຶ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນເຫັຼກສະແຕນເຫຼດ.  

 

 
 

ອາຫານການກິນກ່ໍມີ ຫຼາຍເຍື່ ອງ (ແບ່ງເປັນຖ້ວຍນ້ອຍສະເພາະ “Side dishes / 반찬 / 

Banchan”), ເຂົ ້ າຈ້າວ (ບາງທ້ອງຖ່ິນກ່ໍນິ ຍົມປະສົມກັບເຂົ ້ າໜຽວ, ຖ່ົວ ຫຼື  ເມັດທັນຍະພືດຕ່າງໆ 

ແລ້ວກ່ໍຫຸງໃສ່ນໍ າກັນ) ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຂາດບໍ່ ໄດ້ໃນແຕ່ລະຄາບເຂົ ້ າ ກ່ໍແມ່ນກ່ິມຈິ  (Kimchi / 김치). 

 

ສ່ວນອາຫານທີ່ ນິ ຍົມທ່ົວໆ ໄປກ່ໍແມ່ນ: ບີ່ ບິ ມບັບ (Bibimbap / 비빔밥), ກີ່ ມບັບ 

(Kimbap / 김밥), ບູລໂກກີ (Bulgogi / 불고기) ແລະ ອື່ ນໆ. ສ່ວນເຄື່ ອງດື່ ມ ທີ່ ນອກຈາກ ນໍ ້ າ, 

ນໍ ້ າຊາ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມບໍ າລຸງປະເພດໂສມຕ່າງໆ ແລ້ວ ກ່ໍແມ່ນເຫ້ົຼາໂທ ມັກໂກລີ  (Makgeoli / 

막걸리), ເຫ້ົຼານໍ ້ າເຂົ ້ າ (Dongdongju / 동동주), ເຫ້ົຼາໂຊຈູ (Soju / 소주), ເຫ້ົຼາໝາກໄມ້, 

ເຫ້ົຼາພ້ືນເມື ອງ, ເຫ້ົຼາເປັນຢາຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: Yagyongju / 약용주, Yakju / 약주 ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

 ວັນທີ , ເດື ອນ ແລະ ປີ    

ການຂຽນວັນທີ , ເດື ອນ ແລະ ປີ ຂອງເກົາຫຼີ  ຈະນິ ຍົມຂຽນໂດຍເລີ່ ມຕ້ົນຈາກປີ ສາກ່ອນ, 

ຕ່ໍມາກ່ໍແມ່ນເດື ອນ ແລະ ສຸດທ້າຍຈຶ່ ງແມ່ນວັນທີ  (yyyy년 mm월 dd일). ນອກຈາກນີ ້ , ບາງຄ້ັງ 

ກ່ໍນິ ຍົມກັນລະບຸແຈ້ງຕື່ ມອີ ກວ່າແມ່ນວັນຫຍັງພ້ອມ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: 2011 년 12 월31 일 (토). 

 

1) ວັນອາທິດ:  일요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 일); 

2) ວັນຈັນ:  월요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 월); 

3) ວັນອັງຄານ:  화요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 화); 
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4) ວັນພຸດ:  수요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 수); 

5) ວັນພະຫັດ:  목요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 목); 

6) ວັນສຸກ:  금요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 금); [ແລະ] 

7) ວັນເສົ າ:  토요일 (ຂຽນຫຍໍ ້ : 토). 

 

 ໂມງເວລາ 

ໂມງເວລາ ຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ  ແມ່ນ UTC+9 ຕາມເວລາມາດຕະຖານ (Korea Standard 

Time / 한국 표준시 “KST”) ທີ່ ຢູ່ໃນກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຊຶ່ ງຈະໄວກວ່າເມື ອງລາວ 2 ຊ່ົວໂມງ ເນື່ ອງ 

ຈາກເວລາມາດຕະຖານຂອງລາວແມ່ນ UTC+7. 

 

ສົມມຸດ: ຖ້າຫາກເວລາຢູ່ເມື ອງລາວ 5 ໂມງແລ້ວ, ຢູ່ເກົາຫຼີ  ຈະແມ່ນ 7 ໂມງ ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

 

ອີ ກປະການໜ່ຶງ, ເວລາຢູ່ເມື ອງລາວ ເມື່ ອຮອດເວລາທ່ຽງວັນ (12 ໂມງກົງ), ເມື່ ອເຮົ າຢື ນ 

ຕາກແດດ ແລ້ວຈະສັງເກດເຫັນວ່າເງົ າຂອງຕົວເຮົ າເອງຈະບໍ່ ເນີ ້ ງ ຫຼື  ປິ່ ນໄປທາງໃດ (ໝາຍ 

ຄວາມວ່າດວງຕາເວັນ ຈະຢູ່ພໍດີ ກັບຫົວຂອງເຮົ າ), ແຕ່ຢູ່ເກົາຫຼີ ຈະບໍ່ ເປັນເຊັ່ ນນ້ັນ. 

 

 ລະດູການ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ຕ້ັງຢູ່ເສ້ັນຂະໜານທີ ເໜືອ ທີ  38oN ແລະ 33oN, ເສ້ັນແວງທີ  126oE ແລະ 

132oE ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ທ່ົວປະເທດມີ ອາກາດໜາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ອາກາດແຫ້ງໃນຍາມໜາວ, ຫາຍ 

ໃຈລໍ າບາກ ພ້ອມທັງມີ ຫິມະຕົກໜັກໃນບາງປີ , ອາກາດແຫ້ງ, ຫາຍໃຈຝ່ັນຝືດ ແລະ ຮ້ອນອົບ 

ເອົ ້ າໃນຍາມຮ້ອນ. ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ທັງໝົດ 04 ລະດູຄື : ລະດູໜາວ (Winter / 겨울) ແມ່ນໄລຍະ 

ເດື ອນພະຈິ ກ ເຖິງເດື ອນມີ ນາ; ລະດູໃບໄມ້ປ່ົງ (Spring / 봄) ແມ່ນໄລຍະເດື ອນເມສາ ເຖິງເດື ອນ 

ພຶດສະພາ; ລະດູຮ້ອນ (Summer / 여름) ແມ່ນໄລຍະເດື ອນມິຖຸນາ ເຖິງເດື ອນສິ ງຫາ; ແລະ 

ລະດູໃບໄມ້ຫ່ົຼນ (Autumn / 가을) ແມ່ນໄລຍະເດື ອນກັນຍາ ເຖິງເດື ອນຕຸລາ. 

 

 ພິພິທະພັນ 

ສ. ເກົາຫຼີ  ມີ ພິພິທະພັນສະຖານຫຼາຍກວ່າ 500 ແຫ່ງໃນທ່ົວປະເທດ (ທັງພາກລັດ ແລະ 

ເອກະຊົນ), ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຊອູນໃນປັດຈຸບັນ ມີ ຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ຊຶ່ ງພິພິທະພັນ 

ທີ່ ສໍ າຄັນເປັນອັນດັບຕ້ົນໆ ແມ່ນ: ພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດ (국립중앙박물관), ພິພິທະພັນພະ 

ຣາຊະວັງແຫ່ງຊາດ (국립고궁박물관), ພິພິທະພັນເຄື່ ອງດົນຕີແຫ່ງຊາດ (국립민속박물관), 

ແລະ ອື່ ນໆ. 
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 ສັນຍາລັກທາງດ້ານເຄື ອຂ່າຍ 

ສັນຍາລັກ ຫຼື  ເຄື່ ອງໝາຍນໍ າໃຊ້ທາງດ້ານເຄື ອຂ່າຍ ແລະ ເປັນລະຫັດສະເພາະ ຂອງ ສ. 

ເກົາຫຼີ  ປະກອບມີ : 

 ລະຫັດທາງອິ ນເຕີ ເນັດ: .Kr, .한국; 

 ລະຫັດໂທລະສັບ: 82, ປັດຈຸບັນ ສ. ເກົາຫຼີ ນໍ າໃຊ້ລະບົບ CDMA, WCDMA, HSDPA, 

WiBro ແລະ LTE. 

 

 ໂຮງໝໍ, ຄຼີ ນິ ກ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາ 

ລະບົບການບໍ ລິ ການທາງດ້ານການແພດ, ການຈ່າຍຢາ ແລະ ການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ຢູ່ ສ. 

ເກົາຫຼີ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກັບຢູ່ເມື ອງລາວ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເນື່ ອງຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນ 

ລັດແຫ່ງສະຫວັດດີ ການ (Welfare State), ມີ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ ເຂ້ັມງວດ ເພ່ືອກໍານົດລະບົບ 

ການກວດສຸຂະພາບ, ການປິ່ ນປົວ ແລະ ດ້ານການຢາ ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອປົກປ້ອງຄົນເຈັບ, ພະນັກ 

ງານແພດໝໍ ແລະ ບຸກຄົນທີ  3. ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ກໍລະນີ ເຈັບປ່ວຍ, ຄົນປ່ວຍຈະໄປຊື ້ ຢາມາກິນເອງ 

ບໍ່ ໄດ້ ແລະ ຮ້າຍຈໍ າໜ່າຍຢາ ກ່ໍຈະບໍ່ ມີ ສິ ດຂາຍໃຫ້ ຖ້າຫາກຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວ ບໍ່ ມີ ໃບສ່ັງຢາ ຫຼື  

ຜົນກວດ ໂດຍທ່ານໝໍ ຈາກໂຮງໝໍ ຫຼື  ຄລີ ນິ ກສາກ່ອນ. 
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ໂຮງໝໍ, ຄຼີ ນິ ກ ຫຼື  ສະຖາບັນການແພດຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ຈະແບ່ງເປັນ 03 ລະດັບຄື : ລະດັບທ່ົວ 

ໄປ (ປະກອບມີ  ສູນກວດສຸຂະພາບ, ຄຼີ ນິ ກ ຫຼື  ໂຮງໝໍນ້ອຍຂອງໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼື  

ຂອງບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນ); ລະດັບກາງ (ໂຮງໝໍສະເພາະດ້ານ ເຊັ່ ນ: ພາຍນອກ, ພາຍໃນ, ກາຍະບໍ າ 

ບັດ) ແລະ ລະດັບສູງ (ໂຮງໝໍໃຫຍ່ ທີ່ ມີ ອຸປະກອນການແພດທີ່ ທັນສະໄໝ, ມີ ພະນັກງານແພດ 

ໝໍທີ່ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການບໍ ລິ ການລະດັບສາກົນ). 

 
ສະພາບພາຍໃນໂຮງໝໍ, ຄຼີ ນິ ກ ຫຼື  ສະຖາບັນກາແພດ ຈະຮັບປະກັນທາງດ້ານຄວາມ 

ປອດໄພ, ຄວາມສະອາດ, ສິ່ ງອํານວຍຄວາມສະດວກ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນພິການດ້ານຕ່າງໆ), 

ແຫ່ຼງຮັບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ແລະ ອື່ ນໆ. ສ່ວນລະບຽບພາຍໃນສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ນອນພັກ ເພ່ືອ 

ປິ່ ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍຈະມີ ລະບຽບຮັດກຸມເຊັ່ ນ: ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການແນະນໍ າ ແລະ ຕັກເຕື ອນ 

ຈາກທ່ານໝໍຢ່າງເຂ້ັມງວດ, ນຸ່ງຖື ເຄື່ ອງແບບຂອງໂຮງໝໍຕະຫຼອດເວລາ, ຕອນເຊົ ້ າ ແລະ ຕອນ 

ແລງຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມອະນາໄມວຽກສ່ວນຕົວ (ເຊັ່ ນ: ອາບນໍ ້ າ, ຖູແຂ້ວ, ນຸ່ງເຄື່ ອງເປັນລະບຽບ 

ຮຽບຮ້ອຍ, ບ່ອນນອນຄົນເຈັບ ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ) ໃຫ້ສໍ າເລັດ ກ່ອນທີ່ ທ່ານໝໍຈະມາກວດສຸຂະພາບ 

ຫຼື  ສັກຢາໃຫ້ຄົນເຈັບ ຢູ່ທີ່ ຕຽງ ຫຼື  ຫ້ອງນອນຄົນເຈັບ; ກິນອາຫານໃຫ້ຖື ກຕາມເວລາ ທີ່ ທາງໂຮງ 

ໝໍຕອບສະໜອງໃຫ້ 03 ຄາບ/ມື ້  (ຕອນເຊົ ້ າ 8 ໂມງ, ຕອນທ່ຽງ 12 ໂມງ ແລະ ຕອນແລງ 17 

ໂມງ); ກິນຢາຕາມຂະໜາດ ແລະ ເວລາທີ່ ກໍານົດ; ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນການເຂົ ້ າຮັບການປິ່ ນ 



ຮຽນຮູ້ເກົາຫຼີ  2011                         54                                                  ©LAngsith 

ປົວ (ສະເພາະຜູ້ທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ ອງມື ການແພດ ເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງ Scanner, Laser, Therapy, 

etc.) ຫຼື  ເຄື່ ອງກາຍະບໍ າບັດ ແລະ ເຄື່ ອງມື /ອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ ດ່ັງນີ ເປັນຕ້ົນ. 

 

 
 

ດ້ານທີ  7. ດ້ານມະນຸດສະທໍາ 
ສ. ເກົາຫຼີ  ເປັນສັງຄົມໃຫຍ່, ມີ ປະຊາກອນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີ ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ມາດໍ າລົງຊີ  

ວິ ດ. ດ່ັງນ້ັນ, ລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນແກ່ວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທັງຄົນເກົາຫຼີ  

ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄົນຕ່າງຊາດທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ໃນ ສ. ເກົາຫຼີ  ແລະ ມວນມະນຸດທີ່ ຢູ່ 

ຕ່າງປະເທດ. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານດ່ັງກ່າວ ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພາກລັດ, ເອກະ 

ຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສິ ດ. 

 

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 ຜ່ານມາ (2010) ການນํາຂ້ັນສູງຂອງທັງສອງປະເທດ 

ກ່ໍໄດ້ມີ ການສະເຫຼີ ມສະຫຼອງຄົບຮອບ 15 ປີ  ແຫ່ງການພົວພັນ. 

 

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 ດຕະພັນຜັກປອດສານພິດຈາກແຂວງຈໍ າປາສັກ, ກາເຟສີ ນຸກ ແລະ ກາເຟດີ . 

 

ດ້ານພະນັກງານການທູດລາວ ທີ່ ປະຈໍ າການຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ປັດຈຸບັນມີ ທັງໝົດ 06 ທ່ານຄື : 

1. ທ່ານ ບຸນທົງ ຈັນທະປະເສີ ດ ອຸປະທູດລາວ ປະຈໍ າ ສ. ເກົາຫຼີ ; 

2. ທ່ານ ນ. ໄກມະນີ  ອໍ ລະບູນ ເລຂາເອກ; 

3. ທ່ານ ສົມສັກ ພົມມະດີ ; 

4. ທ່ານ ນ. ພອນສະຫວັນ; 

5. ທ່ານ ຄໍ າຜົງ (ຂັບລົດ); 

6. ທ່ານ ນ. ໄມ (ແມ່ຄົວ). 
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ດ້ານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ ມາຝຶກອົບຮົມ; ບັນດານັກຮຽນ/ນັກສຶ ກສາທີ່ ມາໃນທຶ ນແລກ 

ປ່ຽນ (Exchange Students) ມີ ທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະກາງ ແມ່ນມີ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງບໍ່ ຫຼາຍປານໃດ. 

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

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

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ກ່ໍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດປະລິ ມົນທົນ (ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ບັນດານະຄອນ ແລະ ແຂວງ 

ອ້ອມແອ້ມນະຄອນຫຼວງເຊອູນ) ເຊັ່ ນ: ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ, ມະຫາວິ ທະ 

ຍາໄລເກົາຫຼີ , ມະຫາວິ ທະຍາໄລຢອນເຊ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລການຕ່າງປະເທດຮັນກຸກ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ 

ໂຊກ້ັງ, ສະຖາບັນພັດທະນາເກົາຫຼີ  ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລຄົນກຸກ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລສະ 

ຕີ ອີ ຮວ໋ າ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລຮັນຢາງ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລໂຊອູນ 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 ງສ່ວນຫຼາຍກ່ໍເປັນແມ່ເຮື ອນ/ລ້ຽງດູລູກ. 
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ບັນດາທ່ານທີ່ ຮັກແພງ, ຜ່ານການນໍ າສະເໜີມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ, ຂ້າພະເຈົ ້ າພຽງແຕ່ຍົກເອົ າຈຸດໃດ 

ໜ່ຶງທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນ ຕາມທີ່ ມີ ໃນສະພາບຕົວຈິ ງ, ຕາມເອກະສານ/ຂໍ ້ ມູນ/ລະບຽບການ ແລະ ປະສົບການ 

ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ພົບພ້ໍ, ສໍ າພັດ ແລະ ສຶ ກສາເອົ າ ຊຶ່ ງບໍ່ ສາມາດກວມລວມເອົ າໝົດປະກົດການ, ເຫດ 

ການ ຫຼື  ການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງບຸກຄົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນໄດ້, ນັບຕ້ັງແຕ່ອອກເດີ ນທາງມາຕ້ັງແຕ່ 

ເມື ອງລາວ ພາຍຫັຼງທີ່ ຄອບຄົວ, ຍາດຕິພ່ີນ້ອງ ແລະ ບັນດາເພ່ືອນສະໜິດ/ມິດສະຫາຍ/ເພ່ືອນຮ່ວມ 

ງານໄດ້ມາສ່ົງ ເພ່ືອໃຫ້ກໍາລັງໃຈກ່ອນອອກເດີ ນທາງມາ ສ. ເກົາຫຼີ  ຊຶ່ ງເປັນດິ ນແດນທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່  

ເຄີ ຍໄດ້ມາຈັກເທື່ ອ. 

ໂດຍຄວາມຮູ້ສຶ ກສ່ວນຕົວແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດວ່າ ໃນການຂຽນປຶ ້ ມເຫ້ັຼມນີ ້  ອີ ງໃສ່ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ບົດຮຽນຊີ ວິ ດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງຈໍ າກັດ ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີ . ຍົກຕົວຢ່າງ ສິ່ ງໜ່ຶງທີ່  

ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງບໍ່ ສາມາດຊອກຄ້ົນຫາປຶ ້ ມ, ເອກະສານ, ຂໍ ້ ມູນຫັຼກຖານ ຫຼື  ແມ້ແຕ່ຄົນເກົາຫຼີ ເອງ ວ່າຮູ້ 

ຈັກກ່ຽວກັບອານາຈັກລ້ານຊ້າງຂອງລາວຫຼື ບໍ່ ? ທັງໝົດຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານ້ັນ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງຫາຄໍ າ 

ຕອບບໍ່ ທັນໄດ້ເລີ ຍວ່າ ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ  ຍັງບໍ່ ທັນມີ ເອກະສານໃດທີ່ ລະບຸວ່າມີ ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ເຖິງວ່າ 

ຈະເບິ່ ງໃນເອກະສານໃດໆ ຫຼື  ຄູ່ມື ປະກອບການຮຽນ/ການສອນຂອງເກົາຫຼີ  ກ່ໍຍັງບໍ່ ມີ  ດ່ັງນີ ້ ເປັນຕ້ົນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງຢູ່ໃນ ສ. ເກົາຫຼີ  ຂ້າພະເຈົ ້ າກ່ໍຍັງຄິ ດວ່າຈະຊອກຫາ 

ໃຫ້ໄດ້ມາ ທີ່ ເປັນຄໍ າຕອບຂອງຄໍ າຖາມທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ ແລະ ຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈອື່ ນໆ ອີ ກ ທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ 

ມີ ຄວາມສົນໃຈຢູ່ ເຖິງວ່າໄລຍະເວລາຂອງການສຶ ກສາ ຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຈະສ້ັນກ່ໍຕາມ. 

ສຸດທ້າຍນີ ້  ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕ່ໍບັນດາທ່ານ ທີ່ ໃຫ້ກຽດ ຫິຼງເຫັນ 

ຄວາມສໍ າຄັນຂອງປຶ ້ ມເຫ້ັຼມນີ ້ , ຂໍ ຂອບໃຈຕ່ໍບັນດາທ່ານພະນັກງານການທູດລາວ ທີ່ ກໍາລັງປະຕິບັດ 

ໜ້າທີ່ ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ , ບັນດາໝູ່ເພ່ືອນນັກຮຽນ/ນັກສຶ ກສາ/ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນທັງຫຼາຍ, ບັນດາຄອບ 

ຄົວຄົນລາວທີ່ ມາສ້າງອະນາຄົດກັບຄົນເກົາຫຼີ  ຕະຫຼອດຮອດໝູ່ເພ່ືອນມິດສະຫາຍເກົາຫຼີ  ກ່ໍຄື ຊາວຕ່າງ 

ປະເທດທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮູ້ຈັກ, ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນທັດສະນະແນວຄິ ດຕ່າງໆ ຊຶ່ ງຂ້າພະ 

ເຈົ ້ າຫວັງຢ່າງຍິ່ ງວ່າບັນດາທ່ານເຫ່ົຼານ້ັນ ກ່ໍຄົງຈະໃຫ້ການຊີ ້ ນໍ າ ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ່ືມ ແລະ ມື ້ ນີ ້  ກ່ໍແມ່ນວັນທີ  

31 ທັນວາ 2011 ແລະ ມື ້ ອື່ ນກ່ໍຈະເປັນວັນປີ ໃໝ່ສາກົນ 2012 ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ ້ າອວຍໄຊໃຫ້ພອນແດ່ 

ບັນດາທ່ານ ຈ່ົງມີ ສຸຂະພາບພະລານາໄມສົມບູນ, ມີ ຄວາມຈະເລີ ນຮ່ັງມີ ຜາສຸກໃນຄອບຄົວ ແລະ ສໍ າ 

ເລັດພາລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງມີ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີ ວິ ດຕະຫຼອດໄປ. (ຂອບໃຈ) 
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ເອກະສານອ້າງອີ ງ 

 

1) Easy Korean for Visitors 2011; 

2) ASEAN-Korea centre; 

3) Korea Travelguide, Korea Tourism Organization 2011; 

4) Fact about Korea 2011; 

5) KAMCO, Korea Asset Management Corporation 2011 Annual Report; 

6) Seoul National University Guidebook 2011; 

7) Internet and etc. 
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ຈັດພິມທີ່  :  

ໂຮງພິມຂອງມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງເຊອູນ ສ. ເກົາຫຼີ  
ຈໍ ານວນ 1, 000 ເຫ້ັຼມ 
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