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ຄອບຄົວຂອງລຸງພັນ ກັບ ປ້າມາລີ ເປັນຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ,  
ການດຳລົງຊີວິດແມ່ນມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍ

ເນື່ອງຈາກ ຄອບຄົວຂອງລຸງພັນ ແລະ ປ້າມາລີມ ີ
ລູກຫຼາຍຄົນທີ່ຈະຕ້ອງລ້ຽງດູເບິ່ງແຍງ

ແຕ່ກໍຍັງໄຄແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ທີ່ມີລູກສາວ 
ກົກຊື່ນ້ອຍ ເປັນລູກທີ່ຟັງຄວາມພໍ່ແມ ່
ເຊິ່ງປີນີ້ນ້ອຍເອງອາຍຸກໍພໍດີໄດ້ 17ປີ

ແຕ່ລະປີເມື່ີອຮອດຍາມພັກໂຮງຮຽນ ນ້ອຍກໍ່ໄດ້ໄປຫາຮັບຈ້າງເສຍຫຍ້າໄຮ່, ເກັບກາເຟຢູ່ແຖວບ້ານ 
ແລະ ບ້ານໄກ້ຄຽງ ເພື່ອຫາເງິນມາຊ່ວຍຄອບຄົວ.
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ມາຮອດປີນີ້, ຜົນລະປູກຂອງຄອບຄົວໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົນໜ້ອຍກວ່າທຸກປີທີ່ຜ່ານມາ

ແຕ່ປີນີ້ອາກາດແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຜົນລະປູກແຫ້ງຕາຍຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ມີຜົນລະປູກຂາຍ  
ເພື່ອເອົາເງິນມາແທນໜີ້ສິນທີ່ກູ້ຢືມມາ. 

ການລົງທຶນຊື້ແນວພັນເຄື່ອງປູກຂອງຝັງນັ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ກູ້ຢືມເງິນນຳເຂົາເຈົ້າໄປຊື້ກ່ອນ

ເຖິງນ້ອຍຈະຊ່ວຍເຮັດວຽກ ແລະ ຊ່ວຍຫາ 
ເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວຫຼາຍປານໃດ

ແຕ່ຄອບຄົວກໍ່ຍັງບໍ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ
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ມື້ໜຶ່ງນາງ ນີ ແລະ ນາງ ນັດ ຊຶ່ງເປັນໝູ່ຂອງນ້ອຍທີ່ຢູ່ບ້ານດຽວກັນ ໄດ້ມາຫານ້ອຍເພື່ອຊວນ 
ນ້ອຍໄປຫາໜໍ່ໄມ້ຢູ່ໃນປ່າໃກ້ບ້ານ ແລະ ນ້ອຍກໍໄດ້ເອີ້ນສັ່ງຄອບພໍ່ແມ່: 

ພໍ່-ແມ່ ລູກຊິໄປຫາ 
ໜໍ່ໄມ້ຢູ່ປ່າກັບໝູ່ກ່ອນເດີ້

ເອີໆ ລະມັດລະວັງ 
ແດ່ເດີ້ການໄປຫັ້ນນະ

ໂດຍ

ຂ້ອຍກໍ່ຄືກັນ ຄອບຄົວກໍ່ທຸກຍາກ  
ແມ່ຂອງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສະບາຍອີກ

ນ້ອຍ ແລະ ໝູ່  ອີກ 2 ຄົນ ພາກັນຍ່າງໄປຫາໜໍ່ໄມ ພ້ອມທັງລົມກັນໄປຕາມທາງ

ນ້ອຍ: ຂ້ອຍລະອຸກໃຈເດໝູ່ເອີຍ ຍາມພັກຮຽນນີ້ບໍ່ຮູ້ຊ ິ
ໄປຫາເຮັດວຽກຢູ່ໃສດີ ເພື່ອຫາເງິນມາຊ່ວຍຄອບຄົວ 
ຈັກໜ້ອຍ ໂຮງຮຽນເຮົາກະເປີດພາກຮຽນໃໝ່ ແລ້ວ  
ຂ້ອຍລະຢ້ານບໍ່ມີເງິນຊື້ປື້ມໃຫ້ນ້ອງໆຮຽນໜັງສື  
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ຫຼັງຈາກຫັກເອົາໜໍ່ໄມ້ຈົນເຕັມກະເປ້ແລ້ວນ້ອຍ ແລະ ໝູ່ທັງ 2 ກໍ່ພາກັນຍ່າງກັບມາບ້ານ, ໃນລະຫວ່າງ 
ທາງ, ນ້ອຍກັບໝູ່ໄດ້ພົບກັບ ນາງ ວັນ ເຊິ່ງເປັນຄົນບ້ານດຽວກັນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ  
ນາງ ວັນ ກັບມາຢາມບ້ານເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ລາວອອກຈາກບ້ານໄປ.

ເຖິງວ່າຄອບຄົວພວກເຈົ້າຊ ິ
ທຸກຍາກລຳບາກແຕ່ກໍຍັງໄຄໃດ໋  

ທີ່ມີທັງພໍ່ ແລະ ແມ່, ແຕ່ຂ້ອຍນີ້ຕິ  
ຍັງມີແຕ່ແມ່ຄົນດຽວ ຕັ້ງແຕ່ພໍ່ຂອງ 
ຂ້ອຍເສັຍຊີວິດໄປ ຄອບຄົວກໍ່ຍິ່ງ 

ລຳບາກກວ່າເກົ່າ

ຍາມພັກໂຮງຮຽນຈັ່ງຊີ ້
ຢາກໄປຫາເຮັດວຽກຢູ ່

ໃນເມືອງເນາະ

ກະຢາກໄປຢູ່ແຕ່ວ່າເຮົາຊ ິ
ໄປແນວໃດ ເຮົາບໍ່ມີຄົນຮູ້ຈັກ 

ຢູ່ໃນເມືອງຈັກຄົນຊຳ້

ແມ່ນຫັນລະເນາະ

ໂອຍ! ຄິດກະໄດ້ແຕ່ຄິດຫັນລະ 
ໝູ່ເອີ່ຍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດອກ ໄປໆ  
ຮີບຟ້າວໄປຫາໜໍ່ຈັກໜ້ອຍມັນ 

ຊິສວາຍໃດ໋ນີ້
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ພໍຍ່າງໄປໃກ້ໆ ນີກໍ່ເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: 

ປະໂທ ! ພວກເຈົ້າວ່າ 
ແມ່ນຜູ້ໃດຍ່າງມາຫ້ັນນະ  

ຄືວ່າແມ່ນເອື້ອຍວັນ 
ນີ້ແຫຼະ

ແມ່ນລະເນາະ  ແຕ່ດຽວນີ ້
ລາວຄືງາມຂຶ້ນໄດ໋ເນາະ 

ພວກເຈົ້າວ່າບໍ 
ນ້ອຍ: ອື! ງາມຂຶ້ນແທ້ໆ, 
ແຕ່ງຕົວກະເຕັມແຕ່ເງິນ, 

ເຕັມແຕ່ຄຳ

ອຸ໋ຍ! ແມ່ນເອື້ອຍ 
ວັນບໍນີ໋?  

ໂດຍແມ່ນແລ້ວ, ເອື້ອຍວັນ 
ຈື່ບໍ ສອງຄົນນີ້: ນັດ ກັບ  

ນ້ອຍ ຫ້ັນເດ  

ແມ່ນແລ້ວ, ປະໂທ! 
ນ້ອງນີແມ່ນບໍນີ້? 

ໂດຍເພິ່ນກະສະບາຍດີຢູ່ 
ເອື້ອຍເດສະບາຍດີບໍ່? ໂອ! ແມ່ນຫວານີ໋ ຈັ່ງແມ່ນພວກເຈົ້າ 

ໃຫຍ່ໄວເນາະເອື້ອຍເກືອບຊິຈື່ບໍ່ໄດ້,  
ເປັນຈັ່ງໃດນ້ອຍ ພໍ່ ກັບ ແມ່ ຂອງ 

ນ້ອງສະບາຍດີຢູ່ຕິດຽວນີ້ນາ
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ກະສະບາຍດີຄືກັນ, 
ແລ້ວນັດເດ ເປັນແນວໃດ ຄອບຄົວ 

ຂອງນ້ອງສະບາຍດີຢູ່ບໍ? 

ສະບາຍດີຢູ່ເອື້ອຍ, ເອື້ຶອຍວັນ 
ແມ່ນເອື້ອຍໄປເຮັດວຽກຫຍັງມາເດຄືວ່າ 

ມີເງິນ, ມີຄຳປະດັບປະດາຫຼາຍແທ້

ອ໋າວ! ເອື້ອຍກະໄປເຮັດວຽກກັບໝູ່ຂອງເອື້່ອຍ 
ຢູ່່ເມືອງໄທຫັ້ນເດ, ຢູ່ເມືອງໄທຫັນນະ ເຮັດວຽກໜ້ອຍ 
ດຽວກະໄດ້ເງິນບັກຫຼາຍໆ ວຽກກະມີແຕ່ວຽກເບົາໆ 

ສະບາຍສະບາຍອີກ

ຕາຍ....ແມ່ນແທ້ຫວາ? ພວກເຈົ້າສົນໃຈ 
ໄປເຮັດວຽກກັບເອື້ອຍບໍ່ຊັ້ນນາ ພໍດີວ່າບ່ອນທີ ່

ເອື້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນເພິ່ນຍັງຕ້ອງການ 
ຄົນເຮັດວຽກເພີ່ມອີກໃດ໋ຫັນນະ

ແມ່ນຫວາເອື້ອຍ

ໂອ! ຈັ່ງແມ່ນດີເນາະເຮັດວຽກໜ້ອຍ 
ດຽວກະຍັງໄດ້ເງິນຫຼາຍ,ພວກນ້ອງ 

ໄປຊອກຮັບຈ້າງເສຍຫຍ້າ, ເຮັດວຽກ 
ໜັກ ໄດ້ຄ່າຕອບແທນໜ້ອຍ 
ດຽວໜຶ່ງໃດ໋ ບາງເທື່ອຍັງບໍ່ມ ີ

ວຽກໃຫ້ເຮັດຊໍ້າ
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ບ່ອນທີ່ເອື້ອຍເຮັດວຽກຫັນນະ ມີແຕ່ວຽກງ່າຍໆ,ເຮັດວຽກ 
ໜ້ອຍດຽວໜຶ່ງໃດ໋ ແຕ່ວ່າເງິນເດືອນຫຼາຍ ຖ້າພວກນ້ອງ 
ສົນໃຈເອື້ອຍກໍຈະຊ່ວຍພາພວກນ້ອງໄປເຮັດວຽກນຳໝູ ່
ຂອງເອື້ອຍ ແລະ ຈະຊ່ວຍເບິ່ງຊ່ວຍແຍງພວກນ້ອງເອງ 
ດອກ, ສົນໃຈທີ່ຈະໄປນຳເອື້ອຍບໍ່ລະ ?

ນ້ອງຫັ້ນສົນໃຈຢູ່ ແຕ່ວ່ານ້ອງ 
ຄືຊິບໍ່ໄດ້ໄປດອກ ເພາະວ່າ ແມ່ນ້ອງ 

ເພິ່ນບໍ່ສະບາຍເອົາໄວ້ໂອກາດ 
ໜ້າກ່ອນເດີ້ ເອື້ອຍວັນ

ແລ້ວ ນ້ອຍ ກັບ ນັດເດ ໄປກັບເອື້ອຍບໍ, ເອື້ອຍ 
ຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າລົດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃຫ້ກ່ອນ 
ກະໄດ້ ເພາະວ່າເອື້ອຍກະຢາກຊ່ວຍເຫຼືອພວກນ້ອງແດ່ 

ເຮົາເປັນຄົນບ້ານດຽວກັນມີຫຍັງກະຊ່ວຍເຫຼືອກັນ  
ບໍ່ຕ້ອງເກງອົກເກງໃຈດອກ

ຖ້າມັນເປັນຄືທີ່ເອື້ອຍວັນເວົ້າມານີ້ກະດີໃດ ໋
ເນາະ ເຮົາຈະໄດ້ມີວຽກເຮັດເພື່ອຫາເງິນ 
ມາຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ , ແຕ່ນ້ອງຈະລອງໄປ 
ປຶກສາກັບພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງເບິ່ງກ່ອນເດີ້

ໄດ້ໆ ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ຄັນຊັ້ນມື້ແລງນີ ້
ເອື້ອຍ ຊິໄປລົມພໍ່ກັບແມ່ຂອງນ້ອຍ 

ໃຫ້ເພິ່ນເຂົ້າໃຈ 
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ໂດຍ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ 
ເອື້ອຍວັນ

ນີ ເດວ່າແນວໃດ  
ນ້ອງບໍ່ຢາກໄປບໍ?

ນ້ອງຫ້ັນຢາກໄປແທ້ ແລະ 
ນ້ອງຄິດວ່າພໍ່ກັບແມ່ຂອງນ້ອງ 

ເພິ່ນຄືຊິບໍ່ວ່າຫຍັງດອກພໍ່ກັບແມ ່
ຂອງນ້ອງເພິ່ນກໍຢາກໃຫ້ນ້ອງໄປ 

ຊອກເຮັດວຽກໃນຊ່ວງພັກໂຮງຮຽນ 
ເພື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະ 

ຂອງເພິ່ນ

ດີແລ້ວ ຄັນຊັ້ນກະມີແຕ່ວ່າໃຫ້ນີ  
ກຽມເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຈຳເປັນໄວ້ຖ້າເອື້ອຍ 

ໂລດເດີ້ ມື້ອື່ນເອື້ອຍຊິມາຮັບນ້ອງໄປນຳ, 
ສ່ວນນ້ອຍຫ້ັນ ມື້ແລງນີ້ເອື້ອຍຊິໄປລົມ 

ພໍ່ກັບແມ່ຂອງນ້ອງໃຫ້ເດີ້

ຄັນຊັ້ນ 
ພວກນ້ອງ 
ກັບກ່ອນເດີ້

ເອີ! ໂຊກດີນ້ອງ

ດີແລ້ວ ມີແຕ່ໃຫ້ນີກຽມເຄື່ອງ 
ທີ່ຈຳເປັນໄວ້ຖ້າເອື້ອຍໂລດ,  

ມື້ອື່ນເອື່ອຍຊິແວ່ຮັບເອົາດອກ
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ຕັ້ງແຕ່ເຈົ້າອອກໄປ 
ເຮັດວຽກປານນີ້ຈຶ່ງ 
ມາຢາມບ້ານເນາະ

ອື...ລະແມ່ນ 
ເຈົ້າໄປເຮັດວຽກຫຍັງ 

ຢູ່ໃສດຽວນີ້ນາ ຄືວ່າລໍ້າວ່າລວຍ 
ເອົາແທ້ເອົາວ່າ

ພໍຕາເວັນຕົກດິນ ນາງ ວັນໄດ້ເຂົ້າໄປພົບພໍ່ກັບແມ່ຂອງນ້ອຍຕາມທີ່ລາວເວົ້ານັ້ນແທ້.

ສະບາຍດີ ປ້າມາລ ີ
ສະບາຍດີ ລຸງຄຳພັນ, 

ຕາຍ! ຈັ່ງແມ່ນຢູ່ພ້ອມໜ້າ 
ພ້ອມຕາກັນເນາະມື້ນີ້ນາ

ກະຈັ່ງວ່າຫັນລະ 
ຫຼານກະຢາກມາ 

ຢາມບ້ານຢູ່ແຕ່ພັດ 
ຄາວຽກຫຼາຍ 
ເລີຍບໍ່ທັນມາ

 ຫຼານກະໄປເຮັດວຽກກັບ 
ໝູ່ຂອງຫຼານຢູ່ເມືອງໄທ 
ພຸ້ນເດ ຢູ່ເມືອງໄທເຮັດວຽກ 
ຫຍັງກະໄດ້ເງິນໄດ້ຄຳ 
ເປັນກອບເປັນກ້ອນໃດ ໋
ປ້າມາລີ

ສົມພໍດອກເຈົ້າຈິ່ງມີເງິນມີຄຳ 
ຝາກມາໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຈົ້າໃຊ້ຈ່າຍນໍ

 ລະແມ່ນເຈົ້າໄປເຮັດວຽກຫຍັງ 
ຢູ່ໃສ່ ດຽວນີ້ຄືວ່າລ້ຳວ່າລວຍ 

ເອົາແທ້ເອົາວ່າ
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ກະແມ່ນຫັ້ນແລ້ວ, ຫຼານຍັງຄິດວ່າ 
ຊິມາຊວນນາງນ້ອຍໄປເຮັດວຽກນຳ 
ຢູ່ເມືອງໄທເພື່ອວ່ານາງ ນ້ອຍ ຈະໄດ ້

ຫາເງິນມາຊ່ວຍພວກເຈົ້າແດ່ 

ໂອຍວັນເອີຍ ປ້າຕ້ອງຂອບໃຈຫຼາຍໆ 
ທີ່ຫຼານຫວັງດີກັບຄອບຄົວເຮົາຄວາມຈິງແລ້ວ 

ຄືທີ່ຫຼານເວົ້າມາກະດີຢູ່,ປ້າ ກະຢາກໃຫ້ ນາງ ນ້ອຍ 
ມັນໄປແຕ່ ພວກເຮົາບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະໃຫ້ລູກເດີນທາງ 

ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງນອກເມືອງໄທຫຍັງດອກ 
ແຕ່ລຳພັງທຸກມື້ນີ້ຫາຢູ່ຫາກິນທຳມະດາ 

ກະຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ແລ້ວ ວັນເອີ່ຍ

ໂອ ໜ້າເຫັນໃຈພວກເຈົ້າແທ້ໆເນາະ, 
ຄັນຊັ້ນເອົາຈັ່ງຊີ້ສາຄ່າເດີນທາງຕ່າງໆນັ້ນ 

ຫຼານຈະຈ່າຍໃຫ້ເອງຖ້າ ນາງ ນ້ອຍ ໄດ້ເງິນ 
ເດືອນຕອນໃດແລ້ວຈິ່ງແທນຄືນໃຫ້ຫຼານກໍໄດ ້

ເຮົາຄົນຮັກແພງກັນມີຫຍັງຊ່ວຍໄດ້ກະຊ່ວຍກັນ
ໄປ ບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈ ເອົານີ້ແມ່ນເງິນທີ່ຂ້ອຍຈະ 
ໃຫ້ພວກເຈົ້າໄປໃຊ້ແທນໜີ້ສິນຂອງພວກເຈົ້າ 

ເດີ້ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍດອກ

ຄືວ່າຫັ້ນລະວັນ ຜົນລະປູກປີນີ ້
ກະບໍ່ໄດ້ດີເພາະວ່າອາກາດ 

ແຫ້ງແລ້ງໂພດ
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ພວກເຮົາຕ້ອງຂອບໃຈຫຼານແທ້ໆເດີ້ ວັນ 
ຖ້າບໍ່ມີຫຼານຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາຄືຊິຫຍຸ້ງ 
ຍາກແທ້ໆລະ, ພໍ່ມັນເອີ່ຍວ່າແນວໃດ໋ 

ຊິໃຫ້ລູກໄປບໍ?

ຄັນນາງວັນຊິເບິ່ງຊິແຍງນ້ອງຊ່ວຍຈັ່ງຊີ້ລຸງກະດີໃຈ 
ລຸງຈະໃຫ້ນາງນ້ອຍມັນໄປເຮັດວຽກກັບວັນໃນຍາມພັກ
ໂຮງຮຽນນີ້ ແຕ່ເຖິງແນວໃດ ລຸງກະຂໍຝາກຝັງໃຫ້ວັນ 
ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງນ້ອງແທນພວກເຮົາແດ່ເດີ້ແນວໃດບໍ່ດ ີ

ກະບອກກະສອນເອົານ້ອງເດີ້ວັນ

ບໍ່ເປັນຫຍັງ ຫຼານຊິເບິ່ງແຍງນາງນ້ອຍເອງດອກ 
ລຸງກັບປ້າບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ, ຄັນຊັ້ນກະມີແຕ່ວ່າໃຫ ້
ນາງນ້ອຍກຽມເຄື່ອງໄວ້ຖ້າຫຼານໂລດມື້ອື່ນ ຫຼານ 

ຊິມາຮັບເອົາຕອນເຊົ້າພ້ອມກັບນາງນີ ລູກປ້າ ນາງ. 

ຮຸ່ງເຊົ້າມື້ຕໍ່ມານາງວັນໄດ້ມາຮັບເອົານ້ອຍ ກັບ ນ ີ
ພ້ອມທັງກ່າວອຳລາພໍ່ແມ່ຂອງ 
ນ້ອຍກັບພໍ່ແມ່ຂອງນີ.

ເມື່ອໄປຮອດຊາຍແດນລາວ-ໄທຢູ່ແຖວແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງກໍພໍດີຕາເວັນຕົກດິນ 
ທ້ອງຟ້າກໍໍເລີ່ມມືດຄື້ມເຂົ້າ
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ບໍ່ພໍຄາວ ທ້າວ ແສງ ກໍຂັບເຮືອມາຮອດບ່ອນທີ່ນາງ ວັນ, 
ນີ ກັບ ນ້ອຍຢູ່ ນ້ອຍ ກັບ ນີກໍຄິດແປກໃຈທີ່ເຫັນນາງວັນມ ີ
ອາການຮີບຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ ນ້ອຍກໍເລີຍຖາມນາງວັນວ່າ:

ເວົ້າແລ້ວນາງວັນກໍບອກໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນຂັບເຮືອອອກໄປ

ນາງວັນໄດ້ໂທລະສັບຫາ 
ທ້າວ ແສງ ເພື່ອໃຫ້  
ທ້າວ ແສງ ຂັບເຮືອ 
ໄປສົ່ງທາງຝັ່ງໄທ. 

ເອື້ອຍວັນ ເປັນຫຍັງເຮົາຄືວ່າຊ ິ
ຂີ່ເຮືອໄປຕອນຄາໍ່ມືດແບບນີ ້

ພວກເຮົາຄືບໍ່ຂີ່ລົດໄປມື້ອື່ນເອົາ 
ຈິ່ງຈະປອດໄພກວ່າ

ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກນ້ອຍ ໄປທາງເຮືອນີ້ລະດີແລ້ວມັນຈິ່ງປະຢັດເວລາ 
ຖ້າຈະຂີ່ລົດໄປເຮົາຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ມັນຮອດມື້ອື່ນພຸ້ນໃດ໋ 
ໄປໆຮີບຟ້າວຂຶ້ນເຮືອສາ ຈັກໜ້ອຍມັນແຮງຊິຄໍ່າກວ່ານີ້

ເມື່ອໄປຮອດຝັ່ງໄທນາງວັນໄດ ້
ພານ້ອຍກັບນີ ຂີ່ລົດເມເຂົ້າໄປ 
ໃນເມືອງແຕ່ນ້ອຍກັບນີກະບໍ່ຮູ້ວ່າ 
ເຂດທີ່ນາງວັນພາໄປນັ້ນແມ່ນຢູ່ສ່ວນໃດຂອງປະເທດໄທ  ເພາະທັງສອງບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາເມືອງໄທຈັກເທື່ອ, 
ພໍລົດຈອດນາງວັນກໍບອກນີ ກັບ ນ້ອຍວ່າ:
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ນາງວັນໄດ້ພານ້ອຍກັບນີ ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງຫນຶ່ງ 
ເຊິ່ງຮ້ານທີ່ນາງວັນພາເຂົ້າໄປນັ້ນ ເຕັມໄປດ້ວຍໄຟແສງສີ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍນັ່ງກິນເຫຼົ້າກິນເບຍຢູ່ເຕັມຮ້ານ ນາງ ວັນໄດ້ພານ້ອຍກັບນ ີ
ຂຶ້ນໄປຊັ້ນທີ 3 ຂອງຮ້ານ 

ພໍເວົ້າສຸດຄວາມ ນາງວັນກໍພານ້ອຍ ກັບ ນີ ຍ່າງເຂົ້າໄປຫາ 
ຍິງຄົນໜຶ່ງຊຶ່ງມີຊື່ວ່າ ນາງໂສພາ. ເຈົ້າຂອງຮ້ານບັນເທີງເຊິ່ງ

ກຳລັງນັ່ງນັບເງິນຢູ່

ນ້ອຍ, ນີ ລົງລົດເດີ ້
ຮອດບ່ອນທີ່ເອື້ອຍຈະພາ 

ພວກນ້ອງມາ 
ເຮັດວຽກລະໃດ໋ນີ໋ 

ເອື້ອຍວັນ ຄືມີແຕ່ຮ້ານ 
ຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ຮ້ານ 

ອາຫານເນາະ ເຮົາຊິໄປ 
ພັກຢູ່ໃສນີ໋ ມັນເດິກແລ້ວໃດ

ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກເອື້ອຍຊິພາໄປ 
ຫາໝູ່ຂອງເອື້ອຍ ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ ້
ພວກນ້ອງຢູ່ນຳລາວຫັນເດ  

ເອື້ອຍວັນເປັນຫຍັງເດິກ 
ປານນີ້ແລ້ວຮ້ານເພິ່ນຄືຍັງ 

ບໍ່ທັນປິດເທື່ອ

ຮ້ານໝູ່ຂອງເອື້ອຍມີລູກຄ້າ
ມາກິນດື່ມຫຼາຍເລີຍຕ້ອງ 

ໄດ້ປິດເດິກ
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ຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ ້
ເອື້ອຍໂສພາ, ຄັນຊັ້ນ ນ້ອງ 
ກັບກ່ອນເດີ້ ເອົາໄວ້ໂອກາດ 

ໜ້າພົບກັນໃໝ່

ສະບາຍດີເອື້ອຍ, ນີ້ເດ 
ສາວນ້ອຍທີ່ເອື້ອຍບອກໃຫ້

ນ້ອງຊອກມາໃຫ້

ໂອ ! ແມ່ນຫວາ ດີໆ

ນ້ອຍ, ນີ ນີ້ແມ່ນເຈົ້ານາຍທີ່ພວກນ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກກັບເພິ່ນ 
ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງກະຖາມເພິ່ນໂລດເດີ້, ພວກນ້ອງຢູ່ນີ້ຕ້ອງຟັງຄວາມ 
ເພິ່ນ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຈົ້າເຮັດຫຍັງ 
ພວກເຈົ້າກໍຕ້ອງເຮັດ ເຂົ້າໃຈບໍ?

ເອື້ອຍຊິອອກໄປເອົາເຄື່ອງ 
ຂອງເອື້ອຍໜ້ອຍໜຶ່ງແລ້ວ 

ເອື້ອຍຊິກັບມາຫາພວກນ້ອງໃໝ່, 
ພວກນ້ອງບໍ່ຕ້ອງຢ້ານດອກ 

ເອື້ອຍໂສພາລາວເປັນຄົນໃຈດີ  

ເອົ໋າວັນ ລາງວັນທີ່ເຈົ້າເອົາ 
ສາວນ້ອຍສອງຄົນນີ້ມາ 

ໃຫ້ເອື້ອຍເດີ້

ແລ້ວເອື້ອຍ ວັນ 
ຈະໄປໃສ
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ພໍນາງວັນອອກໄປວິດສາຍຕາແລ້ວ ນາງໂສພາກໍໄດ້ບອກກັບນ້ອຍ ແລະນີ ວ່າ:

ວຽກຂອງພວກເຈົ້າທັງສອງ ແມ່ນທຳຄວາມສະອາດຮ້ານຕອນກາງເວັນ, 
ຕອນກາງຄືນພວກເຈົ້າ ຕ້ອງນອນກັບແຂກທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ 

ຢູ່ຮ້ານຂອງຂ້ອຍນີ້ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຄິດທີ່ຈະໜີໄປຈາກບ່ອນນີ້ເດັດຂາດ  
ຖ້າຄິດທີ່ຈະໜີຫຼືຂັດຂືນຄຳສັ່ງຂອງຂ້ອຍພວກເຈົ້າເຈັບໂຕໂລດ 

ເຂົ້າໃຈບໍ?

ເອື້ອຍໂສພາ ແຕ່ເອື້ອຍ ວັນ  
ບອກວ່າພວກເຮົາຈະມາເສີບ 
ອາຫານບໍ່ໄດ້ມາຂາຍໂຕ ໃດ໋ 

ກູຊື້ພວກມຶງກັບອີ່ວັນແລ້ວ 
ພວກມຶງຕ້ອງຫາເງິນ ມາແທນເງິນຂອງກູທີ່ຊື ້

ພວກມຶງກັບອີ່ວັນນັ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າມາຕໍ່ລອງ 
ຫຍັງກັບກູ. ເງິນເດືອນ ຂອງພວກສູເດືອນໜຶ່ງ 

500 ບາດ ແຕ່ກູຈະຫັກຄ່າກິນຄ່າຢູ່ ແລະ 
ຄ່າກູຊື້ສູກັບອີ່ວັນ ດັ່ງນັ້ນ ເງິນ 500/ເດືອນ 

ຂອງສູຈະບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອເຂົ້າໃຈບໍ
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ນ້ອຍ ແລະ ນີ ຖືກແຍກກັນຢູ່ຄົນລະຫ້ອງ ຖືກທຸບຕີ ແລະ ຖືກບັງຄັບ 
ຈົນໃນທີ່ສຸດກໍ່ຕ້ອງຍອມ 
ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາງໂສພາ.

ນ້ອຍ ແລະ ນີກໍ່ຄືກັບເດັກຍິງຄົນອື່ນໆ ຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການ 
ແຂກທີມາທ່ຽວທຸກຄືນ.

ມື້ນຶ່ງ, ນ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, 
ນາງເລີຍປະຕິເສດ 
ທີ່ຈະໃຫ້ບໍ່ລິການແຂກ. 

ໂອ່ຍ!! ຈັ່ງແມ່ນມັກຍາກເນາະ ໃຫ້ມຶງຈື່ໄວ້ເດີ ້
ຖ້າມັກຍາກແລ້ວຊິເຈັບຕົວຈັ່ງຊີ້ຫຼະ . 

ນາງໂສພາເອົາມືຍູ້ຫົວຂອງນ້ອຍ, ນີ ຢ່າງແຮງ ແລະ ເອີ້ນລູກນ້ອງ ມາລາກ 
ເອົານ້ອຍກັບນ ີ
ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ 

ຮືໆໆໆ ພໍ່ເອີຍແມ່ເອີຍ 
ຊ່ວຍລູກແດ່ !

ໄປໆ...

ນ້ອງຂໍໂທດເດີ້ອ້າຍ ມື້ນີ ້
ນ້ອງບໍ່ສະບາຍແທ້ໆ
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ນາງໂສພາ ເອົາໄມ້ແສ້ຟາດຫຼັງຂອງນ້ອຍ, ເອົາຝາມືຕົບຕີຮ່າງກາຍຂອງນ້ອຍຈົນແດງຊ້ຳ 
ນ້ອຍທັງຮ້ອງທັງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ 
ທໍລະມານ 

ຫຼັງຈາກຊາຍຄົນນັ້ນກັບໄປ.

ຫຶ... ຫຶ... ຫຶ...
ເຈັບເດ້

ອ໋າວ! ອ້າຍຄືອອກມາ 
ໄວແທ້

ເດັກຂອງເຈົ້າ 
ຫຼິ້ນຕົວຢູ່ມີແຕ່ບອອກວ່າ 

ບໍ່ສະບາຍບໍ່ສະບາຍ 
ມື້ນີ້ຂ້ອຍອາລົມ 

ເສັຍແລ້ວ ມື້ໜ້າຈ້າງຂ້ອຍ 
ກະບໍ່ມາໃຊ້ບໍລິການສາວ 

ຢູ່ຮ້ານເຈົ້າອີກດອກ

ໂອຍອ້າຍເອີຍ! 
ນ້ອງຕ້ອງຂໍໂທດຫຼາຍໆເດີ ້

ທີ່ເຮັດໃຫ້ອ້າຍເສັຍອາລົມມື້ໜ້າ 
ນ້ອງຊິບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການແບບນີ ້

ເກີດຂຶ້ນອີກ 

ອະຫຶ ອະຫ ຶ
ເອື້ອຍໂສພານ້ອງຮູ້ສຶກວ່າ 
ນ້ອງບໍ່ສະບາຍ ເອື້ອຍພໍມ ີ

ຢາແກ້ປວດຫົວແດ່ບໍ່?

ຕາຍໆ! ມຶງບອກວ່າ ມຶງບໍ່ ສະບາຍຫວາ ອີ່ນ້ອຍ 
ມຶງຮູ້ບໍວ່າ ມື້ນື້ມຶງເຮັດໃຫ້ກູນີ້ຕ້ອງເສັຍລູກຄ້າ 
ມຶງຈະສະບາຍ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍກໍ່ຕາມ ມຶງຕ້ອງ 

ເອົາໃຈລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາຮ້ານຂອງກ ູ
ມຶງເຂົ້າໃຈບໍອີ່ນ້ອຍ

ອະຮຶ, 
ອະຮຶ!!
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ເປັນແນວໃດອີ່ນ້ອຍສົມໃຈ 
ທີ່ມຶງບອກກູວ່າບໍ່ສະບາຍ 

ລະຕິບາດນີ້ ບັກສິງມາລາກ 
ໂຕມັນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ 

ໃຫ້ກູແດ່

ສຳອອຍ 
ຕະຫຼອດເລີຍ 

ເນາະມຶງນີ້, ມານີ້

ກະຈັງວ່າຫັນລະ 
ພໍ່ມັນເອີ່ຍ ຂ້ອຍກະໄປຖາມຫາ 

ນາງວັນກັບ ພໍ່ແມ່ຂອງລາວ 
ແຕ່ພໍ່ແມ່ຂອງວັນວ່າ ນາງວັນ 

ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວຫາ 
ແຕ່ດົນແລ້ວ 

ຄັນຊັ້ນເຮົາລອງໄປ 
ປຶກສາຫາລືກັບນາຍບ້ານ 
ເບິ່ງ ເພື່ອວ່າບາງທີເພີ່ນ 
ອາດຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ 

ແກ່ເຮົາໄດ້

ເອີແມ່ນໆ 
ໄປເຖົ້າ ຮີບໄປ 

ຊັ້ນນາ

ໂອຍແມ່ນາງນ້ອຍເອີ່ຍ 
ເປັນແນວໃດ ລູກເຮົານີ໋ ໄປເຮັດວຽກ 

ຢູ່ເມືອງໄທນຳນາງວັນ ກະໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ 
ໂຮງຮຽນກະຈົນວ່າເປີດພາກຮຽນໃໝ່ແລ້ວ 

ແຕ່ລູກເຮົາກໍຍັງບໍ່ທັນກັບມາ ນາງວັນກໍບໍ່ເຫັນ 
ມາບ້ານ ຕິດຕໍ່ຫາກະບໍ່ຮູ້ວ່າ 

ຊິຕິດຕໍ່ແນວໃດ 

ຫຼາຍເດືອນຜ່ານໄປ
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ມີຫຍັງນ ໍ
ລອງເວົ້າສູ່ຂ້ອຍ 

ຟັງເບິ່ງ

ໂອຍ! ເລື່ອງມັນ 
ເປັນແນວນີ້

ສະບາຍດ ີ
ອ້າຍຈັນທີ ພວກນ້ອງ 

ມີເລື່ອງຢາກມາຂ ໍ
ຄຳປຶກສານຳອ້າຍ

ໂອ! ເປັນແນວນີ້ຂ້ອຍຢ້ານວ່າ ນາງວັນໄດ້ຕົວະ 
ເອົາລູກສາວພວກເຈົ້າໄປຂາຍລະໃດ໋ນີ່ ເພາະຂ້ອຍໄດ້ໄປ 
ຟັງການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ຢູ່ເມືອງມື້ວານນີ້ ເພິ່ນເວົ້າວ່າ 

ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີມັກຈະໃຊ້ກົນອຸບາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອື່ນຫຼົງເຊື່ອໄປນຳ 
ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍເອົາໄປຂາຍ ຂ້ອຍຍັງຄິດຢູ່ວ່າ ມື້ອື່ນນີ້ຂ້ອຍ 

ຊິເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ຂ້ອຍໄດ້ໄປຟັງມານັ້ນໃຫ ້
ຊາວບ້ານເຮົາຮັບຮູ້ເພື່ອມີສະຕິຂຶ້ນຕື່ມ

ຄັນຊັ້ນເຮົາຄວນ 
ຈະເຮັດແນວໃດດີ 
ອ້າຍຈັນທີເອີຍ

ເອົາຈັ່ງຊີ້ຊະ, ຂ້ອຍຈະ 
ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຟັງມາ ແລະ 

ຊິເຂົ້າໄປແຈ້ງຕໍ່ກັບຕຳຫຼວດເມືອງ 
ເພື່ອວ່າ ເພິ່ນອາດຈະຊ່ວຍນຳຫາ 

ນາງນ້ອຍໄດ້
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ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ 
ຂ້ອຍເປັນນາຍບ້ານມີໜ້າທີ່ໃຫ ້

ຄຳແນະນຳ, ອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ 
ສະມະຊິກຢູ່ໃນບ້ານຂອງເຮົາ 

ທຸກຄົນຢູ່ແລ້ວ

ໂອ ດີຄືກັນ ອ້າຍເອີຍ 
ຄັນຊັ້ນນ້ອງກະຊິເຂົ້າໄປ 

ໃນເມືອງນຳອ້າຍ ເພື່ອມີຫຍັງ 
ຈະໄດ້ຊ່ວຍກັນ

ພວກນ້ອງຕ້ອງ 
ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆເດີ້ ທີ່ອ້າຍ 

ທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ພວກນ້ອງ,
ພວກນ້ອງເປັນຫ່ວງ 

ລູກແທ້ໆ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ ່
ຕຳຫຼວດທາງປະເທດໄທ ແລະ ອົງການຕ່າງໆທີ ່
ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສືບຕໍ່ຊອກຫານ້ອຍ ກັບ ນີ ແລະ 

ນຳເອົາຄົນບໍ່ດີມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ. 

ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍສາມາດສືບຮູ້ ແລະ ຈັບກຸມ ນາງໂສພາ ມາດຳເນີນຄະດີ ໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ 
ແລະ ສະຖານການຄ້າໂສເພນີ ຕາມກົດໝາຍຂອງລາດສະອານາຈັກໄທ

ລຸງພັນ ກັບ ນາຍບ້ານໄດ້ໄປພົວພັນ ແລະ ເລ່ົາ 
ເຫດການທັງໝົດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຟັງ 

ຢ່າງລະອຽດ, 
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ລູກນ້ອງຂອງ ນາງ ໂສພາ ຖືກຈັບມາດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນສະຖານ 
ການຮ່ວມກັນກະທຳຂອງລາດສະອານາຈັກໄທ 

ສ່ວນນາງວັນນັ້ນ ແມ່ນຫຼົບໜີໄປໄດ້. ປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດຍັງສືບຕໍ່ຕິດຕາມລາວຢູ່ (ຖ້າຫາກເຈົ້າໜ້າ 
ທີ່ຈັບ ນາງ ວັນ ໄດ້ກໍຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ໃນສະຖານການຄ້າມະນຸດ ມາດຕາ 134 ຂອງກົດ 
ໝາຍອາຍາ ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ9 ພະຈິກ 2005 ) ສ່ວນ ທ້າວ ແສງ ຜູ້
ທີ່ພາຍເຮືອໄດ້ຖືກຈັບຕົວມາດຳເນີນຄະດີໃນສະຖານ ການຮ່ວມກັນກະທຳຜິດ ຕາມມາດຕາ 17 ຂອງກົດ 
ໝາຍອາຍາ  ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ9 ພະຈິກ 2005,  ແຕ່ກໍໜ້າເສັຍໃຈທີ່ເຈົ້າ 
ໜ້າທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ພຽງແຕ່ ນ້ອຍ ເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນນີ ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຮູ້ຂ່າວຄາວຫຍັງເລີຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຕຳຫຼວດກໍຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາ ນີ ຕໍ່ໄປ.
 
 ປັດຈຸບັນນີ້ ນ້ອຍໄດ້ພາຄອບຄົວລົງທຶນລ້ຽງໝູເປັນຈຳນວນຫຼາຍໂຕເພື່ອເອົາໄວ້ຂາຍ ແລະເອົາ 
ໄວ້ກິນຊີວິດຂອງຄອບຄົວກໍຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ  ນ້ອຍໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕືອນສະຕິໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນກຸ່ມໄວໜຸ່ມ ຜ່ານກິດຈະກຳເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມໄວໜຸ່ມຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ
ພວກຄ້າມະນຸດຄືດັ່ງທີ່ນ້ອຍເຄີຍຖືກມາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເອົານ້ອຍ ອອກມາ




