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ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງໂຮງງານຕດັຫຍິບ ເລກ 1 ກອງທບັ 

I. ໄລຍະເບືອ້ງຕ ົນ້ສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານ: 

1. ສະໄໝປດົປອ່ຍຊາດໂດຍອງີຕາມມະຕຕິກົລງົ ຂອງຜ ູບ້ນັຊາການສງູສດຸກອງທບັປດົປອ່ຍປະຊາ ຊນົ. 

 ຕກົລງົສາ້ງຕ ັງ້ຫຍບິແສວ່ໜ່ວຍໜ່ຶງຂຶນ້ຢູໃ່ນກອງທບັ, ໜ້າທີ່ ການເມອືງ: ເພື່ ອຮບັໃຊຕ້າມຈນູ 

ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມຂອງອາ້ຍນອ້ງມາແຕແ່ນວໜ້າກໍ່ຄ ື ພະນກັງານປະຈາໍສາໍນກັງານ - ອງົການໄດຈ້ດັ ຕ ັງ້ເຄື່ ອນໄຫວ ໃນວນັທີ 

09 ກນັຍາ 1963. 

2. ການປະກອບພະນກັງານ - ກາໍມະກອນລວມມ ີ 19 ສະຫາຍ ມທີງັເພດຍງິ ແລະ ເພດຊາຍ ໃນນ ັນ້ ຄະນະພກັ-

ຄະນະບນັຊາດ ັງ່ນີ:້ 

1.) ສະຫາຍ ຄາໍພອນ   ເປນັຫວົໜ້າຊີນ້າໍລວມ 

2.) ສະຫາຍ ບວົຈນັ  ເປນັການເມອືງ 

3.) ສະຫາຍ ສມົສກັ  ເປນັຮອງຮບັຜດິຊອບວຊິາສະເພາະ 

3. ເຄື່ ອງຈກັປະກອບມ ີ 11 ເຄື່ ອງ ຢຽບດວ້ຍແຮງງານເທົ່ ານ ັນ້ໄດໃ້ຊເ້ຄື່ ອງໂມເຕໄີຟຟາ້. 

4. ການຜະລດິເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມຕາ່ງໆ ຈດຸໜກັເລ່ງັໃສກ່ານສກຶສາອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານ - ກາໍມະກອນ ຮູຫ້ຍບິ, 

ຮູຕ້າບຈນູເປນັພືນ້ຖານໃຫເ້ຂາົເຈົ້າສາມາດຂະຫຍາຍທາງດາ້ນເຕັກນກິ, ວຊິາສະເພາະ ວຊິາການໃນການຕດັ ແລະ ຫຍບິ. 

ພອ້ມກນັນ ັນ້ກໍ່ໄດຕ້າບຈນູສ ົງ້ເສືອ້ພະນກັງານ- ນກັຮບົ ເພື່ ອ ເຮັດໜ້າທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວສູຮ້ບົປດົປອ່ຍຊາດ. 

II. ໄລຍະທີ 2:  

1. ມາຮອດປ ີ 1964 – 1965 ຍອ້ນສະພາບສງົຄາມຮາ້ຍແຮງດເູດອືດ, ການສູຮ້ບົປດົປອ່ຍໄດມ້ ີ

ການຜນັແປໄປໃນແງທ່ີ່ ມຜີນົດໃີຫແ້ກກ່າໍລງັພວກເຮົາ. ພວກປະຕກິານຕນີມຂືອງຈກັກະພດັອາເມ 
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ລກິາຢູວ່ຽງຈນັໄດສ້່ງົກາໍລງັທະຫານຂຶນ້ໄປບກຸຕບີຽດຢດຶ ເຂດປດົປອ່ຍນບັມືຮ້າ້ຍແຮງ ແລະ ດ ຸ ເດອືດ. ພວກມນັໃຊ ້ 1 

ເຖິງ 2 ກອງ: ກອງພນັບກຸຕກີາ້ວຂຶນ້ 3 ເຖິງ 5 ກອງພນັຕາມຈດຸຕາ່ງໆ ແລະ 

ເຂດຈ ັງ້ທ່າຂອງກາໍລງັປດົປອ່ຍຂອງຊາດພວກເຮົາ, ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ມນັໄດໃ້ຊກ້າໍລງັທະຫານ ຮາບ, 

ກາໍລງັໄຟທກຸຊະນດິຍງິທາໍລາຍຈດຸທີ່ ຕ ັງ້ຂອງກາໍລງັປດົປອ່ຍປະຊາຊນົລາວ ຫວງັຍາກຢດຶ ທີ່ ຕ ັງ້ຂອງພວກເຮົາ.  

ຕ່ໍສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວສນູກາງກໍ່ຄກືອງບນັຊາການສງູສດຸຈ ຶ່ ງໄດຍ້ກົຍາ້ຍບອ່ນດ ັງ່ກາ່ວມາຕ ັງ້ຢູຖ່ ໍາ້ 

ເສນາຮກັໃນເວລານ ັນ້ຈາໍນວນພນົໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 20 ສະຫາຍ, ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັມຊີຽ່ວຊານ 2 ສະຫາຍຄ:ື ເປນັຍງິ 1 

ສະຫາຍ ແລະ ເປັນັຊາຍ 1 ສະຫາຍ ໃນທາ້ຍປ ີ1965. 

2. ມາຮອດປ ີ 1965 ໂດຍປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັງ່ຂອງສນູກາງ ແລະ ກອງບນັຊາການສງູສດຸກອງທບັ ປະຊາຊນົລາວ 

ເພື່ ອເຮັດໃຫສ້ະພາບ, ເພື່ ອສອດຄອ່ງກບັໜ້າທີ່ ການເມອືງຈ ິ່ ງໄດຕ້ກົລງົຍກົຍາ້ຍ 

ໜ່ວຍຫຍບິແສວ່ກອງທບັປະຊາຊນົລາວໄປຂຶນ້ກບັປກົຄອງ ເພື່ ອຈດັຕ ັງ້ຄະນະກວດກາຊອກຫາຖ ໍາ້ 

ເພື່ ອຍກົຍາ້ຍສາໍນກັງານໄປຢູ່ຖ ໍາ້ເພາະວາ່ ເພື່ ອເປນັການຮກັສາຄວາມປອດໄພ. 

3. ທາ້ຍປ ີ  1966 ສະພາບການຍງິທາໍລາຍທາງອາກາດຂອງຈ ັກັກະພດັອາເມລກິາ ແລະ ລກູມໄືດ ້

ເພີ່ ມທະວຂີຶນ້ສງູຈາກແນວໜ້າຫາແນວຫລງັພວກເຂາົໄດໃ້ຊຍ້ນົເປນັຝູງນງັທງັເບ 52 (B 52) 

ຍງິທາໍລາຍເຂດປດົປອ່ຍຢາ່ງບ່ໍມເີວັນ ແລະ ຄນື. ດ ັງ່ນ ັນ້, ທາງສນູກາງພກັກອງບນັຊາການສງູ ສດຸຈ ິ່ ງໄດອ້ອກຄາໍສ ັງ່: 

ກາງເວັນໄດລ້ບົຫລກີເຂົາ້ໄປຢູຖ່ ໍາ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສວ່ນກາງຄນືເລີ່ ມແຕ ່ 19:30 ໂມງຫາ 21:30 

ໂມງ ຈິ່ ງໄດເ້ຮັດວຽກທາໍການຜະລດິເຄື່ ອງນຸງ່ ຕາມທິດຊີນ້າໍຂອງຂ ັນ້ເທິງ, ລະອຽດມຄີ:ື 
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 ຜະລດິສ ົງ້ເສືອ້ທະຫານຊຸດນອ້ຍຕດັຕາມນ ໍາ້ເບ ີ

 ຜະລດິສ ົງ້ເສືອ້ໃຫຍ ່ 4 ຖງົ 

 ຫຍບິມຸງ້ບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົ 
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 ຕດັ-ຫຍບິຊບົຜາ້ຫ ົ່ມນວມ ແລະ ຊບົເສືອ້ກນັໜາວ 

 ຫຍບິແພອ ູ ່

 ຫຍບິໄຖ່ເຂົາ້ສານນອ້ຍ 

 ຕດັ-ຫຍບິຖງົໝາກແຕກ ແລະ ຖງົໃສລ່ກູປນື 

 ຕກັໝວກແງບັ ແລະ ແພຈາໍນວນໜ່ຶງ 

 ຕດັ-ຫຍບິເສືອ້ບາລ ູ

 ຕດັ-ຫຍບິຖງົຢາຊຸດສະໜາມ 

 ແປງເຄື່ ອງນຸງ່ທີ່ ນຸງ່ຖືກບກຸຄນົ ແລະ ພອ້ມທງັຕາບຈນູເຄື່ ອງທະຫານ, ສວ່ນການຕດັ-

ຫຍບິໃນເມື່ ອກອ່ນບ່ໍມໄີຟຟາ້ໃຊໂ້ຄມມງົຊ ົ່ງສາໍລບັຫຍບິຕອນກາງຄືນ. 

 

III. ໄລຍະທີ 3: 

1) ທາ້ຍປ ີ 1966 ແລະ ຕ ົນ້ປ ີ 1967 ສນູກາງ ແລະ ກອງບນັຊາການສງູສດຸໄດຕ້ລີາຄາສະ 

ພາບການຍງິທາໍລາຍໃນຕ່ໍໜ້າຈະຮາ້ຍແຮງກວາ່ເກົ່ າຫລາຍ ເທົ່ າ, ເພາະວາ່ຈກັກະພດັອາເມລກິາ ແລະ 

ລກູແຫລງ້ຕນີມຈືະຖືກປາລະໄຊແລວ້ຢາ່ງແນນ່ອນ, ແຕເ່ຂາົກໍ່ເພີ່ ມທະວສີງົຄາມທາໍລາຍ ທາງອາກາດຢາ່ງຂະໜາດສງູ 

ແຕສ່ດຸທາ້ຍກໍ່ໄປເຖິງບອ່ນປາລາໄຊ. ຕ່ໍໜ້າສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວ ສນູກາງພກັກອງບນັຊາການທະຫານສງູສດຸ 

ໃຫຫ້ອ້ງພາລາທິການສມົທບົກ ັບັຫອ້ງການເສດຖະ ກດິສນູກາງຍກົຍາ້ຍຫຍບິແສວ່ 

ອອກຈາກທີ່ ຕ ັງ້ສາໍນກັງານເກົ່ າໄປຢູຖ່ ໍາ້ແຫງ່ໜ່ຶງຕດິກບັຊາຍແດນ 

ປະເທດສງັຄມົນຍິມົຫວຽດນາມທີ່ ບາ້ນນາແມວຂຶນ້ກບັຝ່າຍປກົຄອງຊ ົ່ວຄາວ ເພື່ ອຫລກີຈາກການ 

ທາໍລາຍທາງອາກາດຂອງຈກັກະພດັອາເມລກິາ ແລະ ລກູແຫລງ້ຕນີມຂືອງພວກມນັ. 

2) ທາ້ຍປ ີ 1967 – 1972 ສະພາບການໄດມ້ກີານຫນັປຽ່ນສງົຄາມໄປສູສ່ນັຕພິາບ (ຢດຸຍງິຊ ົ່ວ ຄາວ). ຈກັກະພດັອາເມລກິາ 

(USA) ເຊັນສນັຍາເຊແີນວຍອມຖອນທບັ ແລະ ອປຸະກອນສງົ ຄາມກບັຄນືປະເທດຂອງພວກເຂາົຢາ່ງບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂ. 

ຕ່ໍສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວຫອ້ງພາລາທິການທະ ຫານສງູສດຸຂອງກອງທບັປດົປອ່ຍປະຊາຊນົລາວ 

ໄດມ້ຄີາໍສ ັງ່ຍາ້ຍໜ່ວຍຫຍບິແສວ່ກບັຄນືມາຢູທ່ີ່  ຕ ັງ້ໃໝ່ ແລະ ອອກຈາກປກົຄອງມາຕ ັງ້ຢູ ່ບາ້ນ ນາແທນ ເມອືງ ວຽງໄຊ, 

ເມື່ ອໄດຮ້ບັຄາໍສ ັງ່ດ ັງ່ ກາ່ວກໍ່ໄດຍ້ກົຍາ້ຍມາຢູທ່ີ່ ຕ ັງ້ໃໝ່ທນັທີໂລດ ແລະ ກໍ່ໄດລ້ງົມກືໍ່ສາ້ງສະຖານທີ່ ໂຮງຈກັ-ໂຮງງານ, 

ຕດິຕ ັງ້ເຄື່ ອງຈກັເຮອືນພກັເຊົາຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ, ສາ້ງສາງເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງ ແລະ ສີ່ ງ 
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ທີ່ ຈາໍເປນັຈາໍນວນໜ່ືງຈາກນ ັນ້ກໍ່ໄດປ້ບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ຢູກ່ມົກອງ ແລະ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ເປນັໝູ່, ໝວດ, ເປນັກອງຮອ້ຍເອີນ້ວາ່: 

ກອງຮອ້ຍຫຍບິແສວ່ຂອງກອງທບັປດົປອ່ຍປະຊາຊນົລາວ. ພາຍຫຼງັປບັ 

ປງຸການຈດັຕ ັງ້ແລວ້ກໍ່ໄດເ້ປດີການຮ ໍ່າຮຽນວຊິາສະເພາະ, ວຊິາການ ແລະ ຮຽນການເມອືງໄປ ພອ້ມກນັ, 

ໃນເວລານ ັນ້ແມນ່ເລ່ັງໃສກ່ານສກຶສາການເມອືງແນວຄດິໃຫພ້ະນກັງານ-ກາໍມະກອນ ຮູ ້ ໄດສ້ະພາບການ ແລະ 

ໄຊຊະນະໃນການຕ່ໍສູປ້ດົປອ່ຍຊາດເປນັເວລາຫຼາຍສບິປ ີ ໃນທີ່ ສດຸພວກ 

ເຮົາໄດຮ້ບັໄຊຊະນະຢາ່ງຮອບດາ້ນເປນັເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່າໍລງັໃຈຕ່ໍພະນກັງານ-ນກັຮບົ ແລະ ທ ົ່ວ 

ປະເທດກໍ່ໄດຍ້ດຶອາໍນາດຢາ່ງສມົບນູໃນເວລານ ັນ້ມຈີາໍນວນພນົທງັໝດົ 40 ຄນົ ແລະ ມຄີະນະ ບນັຊາ ດ ັງ່ນີ:້  

1) ສະຫາຍ ລງຸ ບວົເກດ   ເປນັຫວົໜ້າວຊິາສະເພາະ 

2) ສະຫາຍ ປາ້ ສຍີມົ   ເປນັຫວົໜ້າການເມອືງ 

3) ສະຫາຍ ປາ້ ນວນສ ີ   ເປນັຮອງ. 

IV. ໄລຍະທີ່  4 

ແຕປ່ ີ 1973-1975 ໃນເວລານ ັນ້ການຜະລດິຍງັບ່ໍທນັຫລາຍ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ເລ່ັງໃສກ່ານຮ ໍ່າຮຽນທາງດາ້ນເຕັກນກິວຊິາ
ການ, ຮຽນການເມອືງ, ຮຽນວຊິາສະເພາະເພື່ ອລໍຖາ້ສະພາບການ ແລະ ລໍຖາ້ຄາໍສ ັງ່ຂອງກອງບນັຊາການສງູສດຸ ຂອງ
ກອງທບັປດົປອ່ຍປະຊາຊນົເທົ່ ານ ັນ້.  ຮອດປ ີ 1975 ພາຍຫລງັຍດຶອາໍນາດທ ົ່ມວປະເທດແລວ້ ໃນໃວນັທີ 10 ມນີາ 1976 
(10/03/1976) ກອງຮອ້ຍຫຍບິແສວ່ໄດຮ້ບັຄາໍສ ັງ່ຈາກຫອ້ງພາລາທິການກອງທບັປດົປອ່ຍປະຊາຊນົລາວ, ໄດຍ້ກົ ຍາ້ຍລງົ
ມານະຄອນຫລວງວຽງຈນັຕ ັງ້ຢູ ່ຄາ້ຍກາຟາ້ ຂອງທະຫານຝ່າຍວຽງຈນັເກົ່ າ ເວລາລງົມາມຈີາໍນວນພຽງແຕ ່ 40 ສະຫາຍ. 

ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັການປບັປງຸຊບັຊອ້ນແລວ້ ຈາໍນວນພນົເພີ່ ມຂືນ້ມ ີ 165 ສະຫາຍ, ມຈີກັຫຍບິຮບັໃຊກ້ານຜະລດິ

ເພີ່ ມຂືນ້ 125 ເຄື່ ອງ ແລະ ຈາກນ ັນ້ກໍ່ໄດປ້ຽ່ນຊື່ ຈາກຊື່ ກອງຮອ້ຍຫຍບິແສວ່ກອງທບັປະຊາຊນົລາວ ກໍ່ໄດປ້ຽ່ນຊື່ ເປນັ

ໂຮງງານຫຍບິແສວ່ກອງທບັ ຮບັປະກນັຫຍບິເຄື່ ອງ ນຸງ່ຫ ົ່ມໃຫກ້ອງທບັ, ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ.  ເປນັຜ ູນ້າໍໂດຍກງົ

ຮອບດາ້ນ ແລະ ຜະລດິແບບບໍລຫິານ ໄລຍະແຕປ່ ີ 1976-1988 ແມນ່ ເຄື່ ອນຜະລດິແບບບໍລຫິານເກອືກນູ, ຈາໍນວນພນົ

ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ ກໍ່ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ຫລາຍກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສກຶສາຍກົລະດບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ-ວຊິາການໂດຍຝຶກ

ອບົຮມົກບັທີ່  (ໝາຍວາ່ສາ້ໃງເອົາເອງໄດ ້ 03 ຊຸດ). 

ແຕປ່ ີ 1988-1990 ໂດຍປະຕບິດັຕາມທິດທາງແຜນການນະໂຍບາຍຂອງ ພກັ-ລດັ ແລະ ກະຊວງປອ້ງກນັປະ

ເທດ, ຫນັເອົາການຜະລດິແບບເກົ່ າໄປສູກ່ານ ຜະລດິແບບໃໝ່ ແບບວສິາຫະກດິເພິ່ ງຕນົເອງກ ຸມ່ຕນົເອງ, ມກີານໄລລ່ຽງ 

ແລະ ເສຍພນັທະໃຫລ້ດັ.  ໃນໄລຍະນີພ້ະນກັ ງານ-ກາໍມະກອນກໍ່ໄດເ້ພີ່ ມຂນ 558 ຄນົ, ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັທີ່ ທນັສະໃໝ 

ລະບບົຫຍບິເປນັຕອ່ງໂສ ້ມ ີ226 ເຄື່ ອງບວກເຄື່ ອງຈກັຫຍບິເປນັບກຸທນົ ລວມມ ີ300 ເຄື່ ອງ. 

V. ໄລຍະທີ 5:  
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ມາຮອດວນັທີ 3/9/1998: 

1. ເພື່ ອປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັງ່ຂອງກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ໃຫປ້ບັປງຸຊບັຊອ້ນໂຮງງານຄນືໃໝ່ທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ກມົໃຫຍ່

ພາລາທິການກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ ໃຫດ້າໍເນນີການຜະລດິເຮັດເປນັຜຽ້ນຄ:ື ຜຽ້ນຫຍບິກາງເວັນແຕ ່ 8:00 ໂມງ - 

14:00 ໂມງ ແລະ ຜຽ້ນຫຍບິກາງຄນືແຕ ່ 14:00 ໂມງ ຫາ 20:00 ໂມງ, ພອ້ມນີຍ້ງັມໜ່ີວຍແທກ-ຕດັເຄື່ ອງໃຫນ້າຍ 

ແລະ ພນົທະຫານທີ່ ນຸງ່ເຄື່ ອງນ ໍາ້ເບບ່ໍີໄດ,້ ພອ້ມກນັນ ັນ້ກໍ່ຍງັມໜ່ີວຍກາໝາຍແຂນເສືອ້, ກາໝາຍຊື່ ໂຮງງານ, ພວກເຮົາມີ

ເຄື່ ອງຈກັທນັສະໄໝສາມາດຜະລດິໄດທ້ກຸແບບ. 

ພາຍຫລງັການຈດັຕ ັງ້ຄະນະອາໍນວຍການ ແລວ້ໄດປ້ບັປງຸລະບບົຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆຄນືໃໝ່ຈາໍ ນວນໜ່ຶງ ເພື່ ອໃຫ ້

ສອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິໃນການເຄື່ ອນໄຫວຜະລດິໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ໄດປ້ບັປງຸການຫຸມ້ຫໍ່ ໃຫໄ້ດມ້າດຖານສາກນົ, ຮບັປະກນັໃນການຂນົສ ົ່ງ, ເກບັມຽ້ນ ແລະ ເບກີຈາ່ຍໄດສ້ະດວກສະບາຍດີ

ຂຶນ້. 

 ສາມາດຄ ົນ້ຄວາ້ອອກແບບໃໝ່ເຄື່ ອງນາຍ ແລະ ພນົທະທານໄດຈ້າໍນວນໜ່ຶງສະເໜີຕ່ໍທາງຂ ັນ້ເທິງຕກົລງົອານມຸດັຂຶນ້ໃນ

ການສະເຫລມີສະຫລອງວນັສາ້ງຕ ັງ້ກອງທບັຄບົຮອບ 50 ປ ີ ແລະ ມອີນັໃໝ່ກຽ່ວກບັຮບູຊງົເຄື່ ອງຕາ່ງໆໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ

ສະພາບຕວົຈງິ. 
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