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ຄໍາອະທິບາຍ

ເວັບໄຊຕານີ້ໄດຖືກສາງຂຶ້ນ1ຕາມມີຕາມເກີດ ເພາະວາ ພວກເຮົາບໍ່ໄດເຮັດການວິເຄາະໃດໆກອນ

ການສາງເວັບໄຊຕານີ້ ມີພຽງເເຕວາ ເຫັນໂອກາດເຫມາະສົມດີເເລວ ຍອນວາມີຜໃູ ຫສຽງ ກໍພາກັນ
ສາງຂຶ້ນມາໂລດ ຂາພະເຈົ້າຢາກສາງເວັບໄຊທີ່ໃຊຮຽນພາສາລາວມາດົນເເລວ ເເຕຜຮ
ູ ວມງານນໍາກັນ

ຫລາຍຄົນບໍ່ຄອຍສົນໃຈໃນດານນີ້ ເເລະຜູທີ່ມີສຽງດີກໍບໍ່ໃຫສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕາມທັມມະດາເເລວ
ພວກເຮົາຄິດວາ ສຽງສໍານຽງຄວນເປັນສຽງກາງ ຄື ສຽງວຽງຈັນ ມັນຈິ່ງເຫມາະສົມດີ ຍອນການຂາດ
ຊັພຍາກອນດັ່ງກາວ ຈິ່ງພາກັນເອົາສຽງໄທໃຕມາຫອຍປະໄວໃນທີ່ນີ້
ສຽງໄທໃຕເເມນສຽງທີ່ເວົ້າດັງຕຣົງອອກມາຕາມການຂຽນ ຕາມການຜັນສຽງ ອັນທີ່ມີສຽງໂຫນງ
ຫນອຍທີ່ສຸດ ບໍ່ຄື ສຽງວຽງຈັນເເລະສຽງໄທເມືອງຫລວງເປັນຕົ້ນ ເຖິງເເມນວາສຽງສໍານຽງຂອງພວກ

ດັ່ງກາວນີ້ບໍ່ມວ
 ນກໍຈິງ ເເຕວາ ຫນອຍຫນັກຫນອຍຫນາຄົນພວກນີ້ຈະເປັນຄົນຂີ້ໂອງ ເເລະ ນິໄສ
ໃຈຄໍຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍເປັນຄາຍໆເຫມືອນກັນກັບສຽງຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນເອງ ສຽງຫວານໃຈຂົມກໍມີຖົມໄປ
ສຽງສໍານຽງທີ່ໄດອັດເຂົ້າໃສໃນການສຶກສາພາສາລາວນະທີ່ນີ້ ເເມນ ສໍານຽງປາກເຊຈໍາປາສັກ ໃນ
ອະນາຄົດຂາງຫນາຖາວາມີຫລາຍສຽງ ນັກຮຽນຄວນເລືອກເອົາ ສະເພາະ ສຽງສໍານຽງອັນນຶ່ງອັນດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ ກອນການສຶກສາພາສາລາວຂອງຕົນ ຖາເປັນໄປໄດກໍຢາກໃຫເລືອກເອົາສຽງວຽງຈັນ ສໍາລັບ

ສຽງວຽງຈັນເເລວ ໃຫພຍາຍາມຊອກເອົາສຽງ ໂຕທີ່ມີສຽງຄາຍໆຄືກັນກັບສຽງຂອງອາຈານ ພົມມາ
ສົມສຸທິ ຫລື ໃຫເອົາສຽງໄທສວນມອນເປັນຫລັກກໍດີເຫມືອນກັນ ເເລະ ສໍານຽງຂອງໄທສວນມອນ
ນີ້ກໍມີສໍານຽງຄາຍຄືກັນກັບສໍານຽງຂອງໄທພວນ
ກອນສຍາມເຜົາເມືອງວຽງຈັນ ສຽງວຽງຈັນເເຕເດີມເຄົ້ານັ້ນອາດຈະເປັນສຽງເເບບສຽງຂອງອາຈານ
ພົມມາ ສົມສຸທິ ຫລື ສຽງຂອງ ໄທພັນພາວ ເເລະ ໄທສີຊຽງໃຫມ (ຝັ່ງໄທຍ) ການປາກເວົ້າ ຂອງໄທ

ພັນພາວ ກໍມີສຽງຄາຍກັບສຽງຂອງໄທສວນມອນ ຖາສົນໃຈໃນເຣື່ອງນີ້ ຕອງຊອກຫາຄວາມເປັນມາ
ຂອງບານພັນພາວເສັຽກອນຈິ່ງຈະເຂົ້າໃຈໄດດີກວານີ້

ຈຸດປະສົງ
ເວັບໄຊຕານີ້ໄດຖືກສາງຂຶ້ນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫເເກຜູທີ່ສົນໃຈ ຢາກຈະຮຽນພາສາ

ລາວ ສາມາດຮຽນໄດເປັນບົດເປັນບັ້ນໄປເເລະເປັນຂັ້ນເປັນຣະດັບໄປເລີຍ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງ
ຜູກຽວໂດຍບໍ່ຄິດຄາຫາກໍາໄຣ ຖາຫາກວາ ມີຊັພຍາກອນຫລາຍກວານີ້ ທາງຄນະເຮົາ ຈະສາງເວັບໄຊ
ຕານີ້ໃຫຄັກກວາເກົ່າ ເເຕວາ ພວກເຮົາຈະເຮັດຕາມຄວາມສາມາດ ເເລະ ທຶນມັນສມອງຂອງພວກເຮົາ
ໄປກອນ ຄັນຈະນັ່ງລໍຄອຍຖາຊັພຍາກອນຢູນັ້ນ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດເຮັດຫຍັງຈັກເທື່ອ2
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ຣະດັບກັບນັກຮຽນ
ການເເຕງບົດຮຽນເເເຕລະບົດຕອງໃຫເຂົ້າກັບຣະດັບດັ່ງຕໍໄ່ ປນີ້ ຄື
●

໖ ຫາ ໙ ປີ

ຫລືຈະເຮັດວິທີນ ຶ່ງອີກ ຄື ໃຫຫມາຍຣະດັບຄວາມ

●

໑໐ ຫາ ໑໔ ປີ

ຫຍຸງຍາກ ເຊັ່ນ +໓ +໗ +໑໒ +໑໖ ເຫມືອນກັນ

●

໑໔ ຫາ ໑໘ ປີ

●

ສູງກວາ ໑໘ ປີຂຶ້ນໄປ

ກັບຣະດັບການຫລິ້ນ ດວຍ CD ຜານຄອມພິວເຕີ
ຫລືຢູເເຫງອື່ນ ໆ

ຫມາຍຄວາມວາ ພວກໄປໄວໄປຊາ ພວກເກັ່ງກັບພວກອອນກໍໃຫຊອກຮຽນໄດຕາມຄວາມສາ
ມາດເເລະເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າ ສີ່ງສໍາຄັນປະການນຶ່ງອີກ ຄື ການອະທີບາຍຕອງອະທິບາຍເປັນສຽງຫລື
ເປັນຖອຍຄໍາໄປພອມໆກັນເເຕລະບົດຮຽນເພຶ່ອໃຫຄົນຕາບອດສາມາດເຂົ້າໃຈນໍາໄດ ການທີ່ຈະເຮັດ

ໃຫເປັນວິເດໂອນັ້ນ ຂໍໃຫເບິ່ງຄວາມສາມາດຂອງຄນະພວກເຮົາກອນຈິ່ງຄອຍກາວກັນຕາມທີຫລັງ

ການເເຕງບົດຮຽນ
ບົດຮຽນເເຕລະຂັ້ນ ຕອງເເຕງໃຫມີຂໍ້ທົດສອບຄວາມສາມາດເເລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກຮຽນເເຕ

ລະຄົນ ພອມດຽວກັນນັ້ນ ເຄື່ອງທົດສອບອັນນີ້ ຍັງຈະເປັນການວັດເເທກຄວາມສາມາດເເລະເປັນ
ການກໍານົດຄວາມຜິດພາດຂອງຜູເເຕງພອມກັນໄປເລີຍ
ພາຍຫລັງ

ເພື່ອວາຜູກຽວຈະໄດນໍາເອົາມາເເກໄຂຕາມ

ອີກປະການນຶ່ງ ບົດຮຽນບົດໃດຕອງໃຫເດີນໄປຕາມຫລັກໄວຍະກອນລາວ ຊຶ່ງທາງຄນະເຮົາຖື

ເອົາໄວຍະກອນຣາຊບັນດິດເປັນຫລັກ ຍອນວາ ທາງເມືອງລາວຂາດຫລັກໄວຍະກອນ ເເລະໃນເມື່ອ
ເຮົາເຮັດຫຍັງລົງໄປຕອງໃຫມີຫລັກສເມີມັນຈິ່ງຈະຈະເຣີນ ເເຕບໄໍ່ ດຫມາຍຄວາມວາ ຫລັກດັ່ງກາວ
ຖືກຕອງທຸກສິ່ງທຸກຢາງ

ບົດຮຽນທີ່ເເຕງຂຶ້ນໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ໃຫກາຍເອົາເເບບເກົ່າມາໃຊ ເຮົາຕອງເເຕງຂຶ້ນເອງເພື່ອໃຫເຂົ້າກັບ

ຍຸກສໄມທີ່ເຮົາຢູກັນທຸກມື້ນີ້ ນອກຈາກບົດຮຽນບາງບົດທີ່ເຫັນວາຈໍາເປັນເເລະສໍາຄັນມາກ

ເເຕລະຣະດັບຄວນມີ
●

ການຫັດອານ (ສໍາລັບຂັ້ນຫັດອານໃຫມ) ມີ
●

ພຍັນຊນະ ໒໗ ຕົວ

●

ສຣະ ໒໘ ຕົວ
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●

●

ວັນນະຍຸດ ໔ ຕົວ ເເລະ

●

ການນັບເລກເລີມ
້ ເເຕ ໐ ຫາ ໔໕ ເເລະ ການຜັນສຽງອັນມີໄມເອກໄມໂທ

ການຫັດຂຽນ ໃຫຂຽນເທື່ອລະຕົວເເລະບໍໃ່ ຫເກີນເເຖວນຶ່ງ

ສໍາລັບຂັ້ນກໍກາຫລືຂັ້ນປໍປາ (ເເມກະກາ)
➢

ພຍັນຊນະ ໒໗ ຕົວ

➢

ສຣະ ໒໘ ຕົວ ກັບເຄື່ອງເສີມສຣະ ໔ ຕົວ

➢

ວັນນະຍຸດ ໔ ຕົວ

➢

ນັບເລກເເຕ ໐ ໄປຫາ ໓ ຫມື່ນ (ເອົາເເຕໂຕຈໍາເປັນເພຶ່ອໃຫນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເປົ້າຫມາຍ)

➢

ຫັດຂຽນ

ສໍາລັບຂັ້ນທີ່ໃຊເເມສະກົດທັງເເປດ
✔

ວິທີອານການປະສົມສຣະ ໒໘ ຕົວກັບຕົວສະກົດທັງເເປດ

✔

ຫັດອານເເຕລະເເມໄປ ດວຍການເເຕງຄໍາສັບໃຫເຂົ້າກັບຈໍາພວກສຣະກັບຕົວສະກົດ

✔

ຫັດອານເເລະການໃຊພຍັນຊນະຜະສົມ ໗ ຕົວ

✔

ອັກສອນ ໓ ຫມວດ ຄື ກາງ ສູງ ຕໍ່າ

✔

ການຜັນສຽງ

✔

ການຫັດອານເອກສານຕາງໆເເລະການທົດສອບຄວາມເຂົ້າໃຈ

✔

ການທົດສອບຕາງໆ ເເລະ ການຫັດຂຽນເປັນຄໍາໄປເລີຍ (ເເຖວນຶ່ງ ຫາ ສາມເເຖວ)

✔

ການນັບເລກລາວທັງຫມົດຈົນຮອດອັຕໄຂ

ສໍາລັບຂັ້ນສູງ
✔

ເອົາທຸກຢາງຂອງຂັ້ນເເມສະກົດທັງເເປດ

✔

ເລກໃນຈໍານວນສິ່ງຂອງ ຕົວຕົນ ເເລະ ຊນິດຕາງໆ ເຊັ່ນ ເຮືອລໍານຶ່ງ ຣົດສອງຄັນ ຯລຯ

✔

ເລກບວກ ເລກລົບ ເລກຄູນ ເລກຫານ ກັບການວັດເເທກຂອງລາວ (ຫລາ, ທຸມ...)

✔

ປໂຍກໃນພາສາລາວປະກອບດວຍສິ່ງໃດເເນ? (ວາຈີວພ
ິ າກເເລະວາກຍະສັມພັນ)

✔

ຄໍາສົນທິເເລະວິທີເເຕງຄໍາບາລີໃຫເປັນຄໍາລາວ

✔

ການເເຕງສັບທີ່ມີເຄົ້າມາຈາກຄໍາຕາງດາວ

✔

ການສົນທະນາ

✔

ການຂຽນທວຍ ເເລະ ອື່ນໆອີກຖາໃຜຄິດອອກ
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ວາດວຍການອັດສຽງ
ການອັດສຽງຈະບໍ່ໃຫມີສຽງກອງໃດໆປະປົນຢູດວຍ ຖາວາສຽງອັດເປັນສຽງກອງຫລືມີສຽງທີ່ຖືກ
ປັບປຸງເເລວ ເຮົາຈະບໍ່ສາມາດປັບສຽງທີ່ເຮົາມີຢູເເລວ ຕອງອັດສຽງສົດຂອງຜໃູ ຫສຽງ ຫລື ຂອງຜູກຽວ
ສິ່ງທີ່ເຮົາຕອງການຫລາຍທີ່ສຸດ ຄື ສຽງເດັກນອຍ ເເຕວາ ພວກເຮົາບໍມ
່ ີໂປຣເເກຣມປັບປຸງສຽງ
ໃຫກາຍເປັນສຽງອື່ນໄດ ຖາວາຜູໃດຮູຈັກຊັພຍາກອນຕາງໆໃນດານນີ້ ກະຣຸນາເເບງປັນຄວາມຮູຂອງ

ທານເເກຄນະຂອງພວກເຮົາດວຍ ເເຕວາບໍ່ເເມນໂປຣເເກຣມຂອງເດັກນອຍຫລືໂປຣເເກຣມສໍາລັບ
ໃຊເຮັດຫລິ້ນເຮັດຫົວ ເເລະກໍບໍ່ເເມນໂປຣເເກຣມທີ່ມີຣາຄາເເພງເກີນໄປໂພດ

ຫນາຕາງເເລະປອງອຽມຕາງໆ3
ເນື່ອງຈາກວາ ບໍ່ມີຊັພຍາກອນພຽງພໍ ເວັບໄຊຕານີ້ໄດສາງຂຶ້ນດວຍຄວາມຈໍາເປັນ ເເລະ ດວຍນໍ້າ

ຈິດນໍ້າໃຈຂອງຄນະຮວມງານຕາມຄວາມສາມາດ ຫນາຕາງໆຂອງເວັບໄຊຕານີ້ເຮັດດວຍ JavaScript
ເເລະ HTML ເທົ່ານັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນມີ ບັ້ງຈຸມ(Base de données, Data base) ປະສົມກັບ PHP
ຫລືເເນວອື່ນອີກ ດັ່ງເຫດຜົນທີ່ໄດກາວມາເເລວຂາງເທິງນີ້4

ຊັພຍາກອນດານໂປຣເເກຣມ
ການຂຽນຫນາເວັບໄຊຕາງໆນີ້ ເເມນຂຽນດວຍ KompoZer ເເລະ Bloc Note ຍອນວາ ບໍມ
່ ີ
ທຶນອັນໃດ ສະນັ້ນ ການຂຽນຫນາເວັບໄຊຕາງໆນີ້ມີຄວາມຫຍຸງຍາກລໍາບາກຫລາຍທີ່ສຸດ ເພາະວາ
KompoZer ເປັນ ໂປຣເເກຣມ ທີ່ໄດມາລາໆ ເເຕວາ ມັນຍັງເດີນບໍ່ທັນເຕັມເມັດເຕັມຫນວຍເທື່ອ

ພວກເຮັດໂປຣເເກຣມນີ້ກໍວາງມືກອນ ເເລະ ປະຖິ້ມໄປເລີຍ (ເເລວຈິ່ງເລັມດວຍ Bloc Note) ຮູບ

ເຮັດດວຍ GIMP ສຽງເຮັດດວຍ Audacity ຊຶ່ງເປັນໂປຣເເກຣມທີ່ໄດລາຫມົດເເລະຖືກກົດຫມາຍ

ສລຸບຄວາມ
ຄວາມຫມາຍຈະມີຂຶ້ນມາໄດກໍຕໃໍ່ ນເມື່ອ ເຮົາໄດເຮັດການວິເຄາະມາກອນການລິເລີ້ມຂຽນຫນາ
ເວັບໄຊຕາງໆ ເພື່ອການກໍານົດຄວາມສາມາດ ເເລະ ເພື່ອເເນໃສການສອມດັດເເປງເວັບໄຊໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

(Maintenance) ຊຶ່ງຂໍ້ສຸດທາຍນີ້ເປັນຈຸດສໍາຄັນອັນນຶ່ງສໍາລັບຊີວິດຂອງເວັບໄຊ (ຊີວາວັດຕະ(?))5
ຖາບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ການສືບຕໍ່ກໍຈະສວຍລົງໄປພອມໆກັບການວາງມືຂອງຜູເຮັດ ຫລື ຂອງຄນະຈັດການ
ເຫມືອນດັ່ງດຽວກັນກັບການບໍຣິຫານຕາງໆ ການບໍຣິຫານປະເທດກໍຢູໃນທໍານອງດຽວກັນສັນນີ້

ດວຍເຫດນີ້ ຂາພະເຈົ້າຂໍກາວໃນນາມຄນະວາ ພວກເຮົາຂໍໂຈະໄວພຽງເທົ່ານີ້ ຖາວາ ທານຜູໃດມີ
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ຄວາມສົນໃຈ ຢາກເຂົ້າຮວມເພື່ອ
●

ຂຽນບົດຮຽນຕາງໆ

●

ຊວຍທາງດານເທັກນິກ ຂຽນໂປຣເເກຣມ PHP ເເລະ ອື່ນໆອີກ

●

ໃຫສຽງຂອງທານ (ທານສຽງ)

●

ເເຕມຮູບ

●

ເເລະອື່ນໆອີກ

ການຊວຍບໍ່ຈໍາກັດພຽງເເຕເທົ່ານີ້

ຍັງມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢາງທີ່ທານສາມາດຊວຍພວກເຮົາໄດ

ດວຍການຊັກຊວນເອົາລູກຫລານເຂົ້າມາຮຽນ ຊັກຊວນເອົາຄົນຕາງດາວເຂົ້າມາຮຽນ ດິ່ງເວັບໄຊຕານີ້
ເຂົ້າໃສໃນເວັບໄຊຂອງທານ ໂຄສະນາຊວຍພວກເຮົາວາ ມີເວັບໄຊຮຽນພາສາລາວ ຢູເວັບໄຊຕານີ້ ຄື
http://laocom.free.fr ຊວຍຕິເພື່ອກໍ່ ຖາທານຄິດວາ ພາສາລາວຍັງມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບທານ
ປະການໃດປະການນຶ່ງ

ພາສາບອກຊາດ ຖາວາ ພາສາດັບ ຊາດຕອງດັບເເລະຈະດັບໄດດວຍວິທີໃດ ຍອນຈໍານວນ

ຄົນທີ່ຮຽນພາສາຊາດຂອງຕົນນອຍລົງ ຍອນພໍ່ເເມບໍ່ເອົາໃຈໃສໃນການຮໍ່າຮຽນພາສາຂອງຕົນ ຍອນ

ຢໃູ ນປະເທດເພິ່ນຖືເອົາພາສາອື່ນສໍາຄັນກວາພາສາຊາດຂອງຕົນ ຍອນໃນປະເທດບໍ່ອໍານວຍການ
ຮຽນພາສາຊາດຂອງຕົນ ຍອນຂາດການສົ່ງເສີມ ຍອນອໍານາດບໍຣິຫານທີ່ຂາດຄົນລາວເເທເປັນຜູ
ບໍຣິຫານປະເທດຂອງຕົນ ເເລະ ອື່ນໆອີກ ນີ້ຄືຜົນສະທອນໂດຍສັງເຂບ
ຄວາມຕອງການເຫລົ່ານີ້ ໃຫຫົວຫນາເເຕລະຂເເນງ (Chef de Projet, Project Manager)
ໄປວິເຄາະເປັນລະອຽດ ເພື່ອໃຫຜູເຮັດວຽກຮວມງານນໍາກັນ ສາມາດເອົາໄປເຮັດໄດໂດຍບໍ່ຕອງການ
ອະທິບາຍຕືມ
່ ຫຍັງຫລວງຫລາຍ

ຄໍາເເພວ ພູເພັຊຣລິນທອງ
ເມື່ອວັນທີ ໒໒-໐໕-໒໐໐໘ ເດືອນ ພຶສພາ ພ.ສ. ໒໕໕໑ ເເຫງເມືອງ ປາຣີສ ທີ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ
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ບັນທຶກ
1

ຕາ ດັ່ງ ຕາຂາຍ ຊຶ່ງເເປເປັນພາສາຝຣັງ່ ອັງກິດວາ (réseau, net) ຍອນວາ ຕາເເຕລະຕາມີຂອດທີ່ເພິ່ນສານດວຍ
ເສັ້ນຝາຍ ຫລື ເສັ້ນເຊືອກຕາງໆ ເພື່ອໃຫມັນເປັນຕະຫນາງເກາະກາຍກັນໄປເລີຍ ຫມາຍຄວາມວາ ໃຫຕາຕາງໆ
ຕິດຕໍ່ກັນໄປ ເເຕວາ ການຕິດໆຕໍ່ໆກັນໄປນັນ
້ (ຫລືການພົວພັນກັນ) ເປັນໄປໄດກໍຍອນຂອດຕາງໆນັ້ນເອງ ຊຶ່ງ
ຂອດເຫລົ່ານັ້ນ ໃນພາສາຝຣັ່ງອັງກິດເວົ້າວາ (noeud, node) ນີ້ຄື Architecture ພື້ນຖານຂອງຕາຂາຍ
ໄທຍເເປ www ເປັນເຄືອຂາຍ ຊຶງ່ ເປັນຄໍາທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ World Wide Web ເເລະເເປຕາມໂຕເປັນພາສາຝຣັ່ງວາ
La « toile (d'arraigné) mondiale » ເເລະບາງຄັງ້ ກໍມີພາສາອັງກິດເວົ້າຄືກັນວາ web spider ສໍາລັບ robot

d'indexation ຖາຈະເເປຕາມໂຕເປັນພາສາລາວເເລວກໍກາຍເປັນເຣື່ອງຫຍຸງຄືກັນ ກອນອື່ນຫມົດເຮົາຄວນເຂົ້າ
ໃຈຄວາມຫມາຍເເທຂອງສັບເຫລົ່ານີ້ເສັຽກອນ ເຊັ່ນ World ເເປວາ ໂລກ ເເລະ Wide Web ເເປວາ ເເຜນຂອງ
ໃຍເເມງມຸມນັ້ນເອງ
2

ຊັພຍາກອນ ເເປເປັນພາສາຝຣັ່ງອັງກິດວາ Ressources

3

ຫນາຕາງ ຂາພະເຈົ້າເເປເປັນ Interface (IHM: Interface Homme Machine)

4

ຄໍາວາ ຊັພຍາກອນ(Ressource(s)) ນັ້ນມີຄວາມຫມາຍຫລາຍຢາງ ເຊັ່ນ ຊັພຍາກອນມະນຸດ(Ressource
humaine, humain ressource) ໃນກໍຣະນີທກ
ີ່ າວກັນຢູນີ້ ກຽວກັບເຣື່ອງວຽກຫນາທີ່ອັນນີ້ ຖາວາເຮົາມີ
ຊັພຍາກອນມະນຸດ ເຮົາກໍມີຄົນຜູຊໍານິຊາໍ ນານ ຫລືວາ ນັກຊຽວຊານ(spécialiste, specialist) ເເລະ ຖາເຮົາມີ
ຊັພຍາກອນອື່ນໆອີກ ຈະຢູໃນກໍຣະນີໃດກໍດີ ເຮົາຄົງພົບກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຕອງການໄດ ຈົງໃຫຕີຄວາມຫມາຍເອົາເອງ
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ຊີວາວັດຕະ ມາຈາກ ຊີວະ(ຊີວິດ) ເເລະ ວັດຕະ(ຄົບຮອບ ວັດເເທກ) ຂາພະເຈົ້າຢາກເເປເປັນ Cycle de vie (d'un
logiciel, life cycle(?)) ເເຕບໍ່ຮູວາ ທານຜູອານຈະມີຄວາມຄິດເຫັນປະການໃດ ອັນນີ້ກໍເປັນພຽງເເຕຄວາມຄິດ
ເທົ່ານັ້ນ ເເລະ ກໍບໍ່ໄດໃຫຜູໃດຖືເອົາການເເປອັນນີ້ເປັນຫລັກເເຕປະການໃດ ເເປເພື່ອຫຍັງ? ເພື່ອຢາກໃຫຜູຢາກ
ເຮັດຢາກສາງສາມາດເກັບນໍາໄປທຽບເທົ່າກັບສິງ່ ທີ່ພວກເຂົາຈະເເຕງຂຶ້ນມາໃຫມນັ້ນເອງ ບໍ່ເເມນວາ ມີຄວາມຄິດ
ເເລວຈະເອົາໄປຖົມດິນໄວ (ຝັງດິນ)
ການທີ່ຢູຕາງປະເທດດົນຈົນກວາ ໓໐ ປີ ຍັງມີຫລາຍສິງ່ ຫລາຍຢາງທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈໄດດີໄດເລິກ ສິງ່ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດ
ນໍາໄປສາງປະເທດລາວໄດ ເພາະອາຍຸຂອງເຮົາກໍສວຍໄປເເລວ ຂາພະເຈົ້າຈິງ່ ຕັດສິນໃຈຂຽນເປັນພາສາລາວ ການເເປ
ຈະຜິດຫລືຖືກປະການໃດ ຂໍໃຫນັກຊຽວຊານເເລະນັກຄົ້ນຄວານໍາໄປຄິດພິດຈາຣະນາເອົາເອງ ເພາະວາ ຫນາທີ່ອັນ
ນີ້ ເປັນຫນາທີ່ຂອງຊົນຈໍາພວກດັ່ງກາວນີ້ຫລາຍກວາ ການຕິອັນໃດກໍເປັນການດີສເມີໃນເມື່ອເຮົາສເນີຄວາມຄິດ
ໄປພອມໆກັນ ເເຕວາ ທຸກຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຫລັກການການຄົ້ນຄວາຕາມຫລັກວິທຍາການໄດທຸກຄົນ ຕາມ
ປົກຕິ ຜູຕິຫລາຍກວາຫມູເເມນຜູເຂົ້າໃຈຫນອຍກວາຫມູ ເເລະ ຜູຕິໄດດີກວາຫມູເເມນຜູທີ່ເຂົ້າໃຈໄດດີກວາຫມູ
ເຖິງຢາງໃດກໍດີ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ເຮົາຄວນມອງເບິ່ງນັ້ນ ເເມນຈຸດປະສົງຂອງຜູເຮັດຜູທໍາຫລາຍກວາສິ່ງອືນ
່ ໆ ເພາະວາ
ການເຮັດຫລາຍກໍຕອງມີຄວາມຜິດຫລາຍກວາຜູນັ່ງຢູຊື່ໆສເມີ ຖາວາເຂົາມີຈຸດປະສົງດີ ເຖິງວາມິການຜິດພາດ ເຂົາ
ຕອງພຍາຍາມດໍາເນີນໃນສິ່ງທີ່ເຂົາໄດເລີ້ມມາເເລວ ເເລະ ກໍມກ
ີ ານຜະເສີນຫນາກັບປໍຣະປັກຕາງໆຢູສ
 ເມີ ຖາເເມນ
ຜູມັກເເລນນໍາກົ້ນຫມູ ເເລະ ມັກເວົ້າໃຫເເຕຫມູ ມັນກໍຈະໄປເຂົ້າກັບຄນະພວກມັກເຊີ້ງຢູຕລອດ

