( คำแปลอย่ ำงไม่ เป็ นทำงกำร )
คำกรำบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ของอำจำรย์ คำไหว ทองทีมะหำไซ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้ ำหลัก ๖๗ เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์
วันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๔๗
-----------------------------------กราบเรี ยน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เคารพ
เรี ยน ฯพณฯ สมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี /รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ แห่ง
สปป.ลาว
เรี ยนท่าน
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ที่มีเกียรติทกุ ท่าน
ข้ าพเจ้ าอาจารย์คาไหว ทองทีมะหาไซ รู้เป็ นเกียรติอย่างสูงที่ได้ มีโอกาสถวายการต้ อนรับ
การเสด็จฯ มาเยี่ยมเยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกครัง้ หนึง่ ที่โรงเรี ยน
วัฒนธรรมเด็กกาพร้ าหลัก ๖๗ ในนามตัวแทนของพนักงาน ครูอาจารย์ และนักเรี ยนเด็กกาพร้ า
ข้ าพเจ้ าขอถวายรายงานกิจกรรมหลักของโรงเรี ยนที่มีความคืบหน้ าจากการเสด็จฯ
ครัง้ ก่อน จนถึงปั จจุบนั ประกอบกับรัฐบาลลาวได้ ให้ การส่งเสริมอย่างจริงจังในการร่วมโครงการ ลาว –
ไทยสมทบการช่วยเหลือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ประกอบการไทย
ให้ การสนับสนุนทางด้ านอุปกรณ์การศึกษา การก่อสร้ าง-ซ่อมแซมสโมสรและเรื อนพัก อุปกรณ์เครื่ อง
สูบน ้า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการให้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้ ในการสอนตังแต่
้ ระดับ ประถมมัธยมปลาย
ด้ านการศึกษาใน ๓ ปี ที่ผา่ นมา มีนกั เรี ยนจบ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ไปแล้ ว ๓ รุ่น มีจานวน
๔๒๔ คน เป็ นหญิง ๑๐๖ คน นักเรี ยนที่ศกึ ษาจบนัน้ ร้ อยละ ๘๐ รัฐบาลได้ ให้ ทนุ ส่งไปรับการศึกษาต่อใน
วิชาชีพในสาขาต่างๆ ส่วนอีก ร้ อยละ ๒๐ สมัครใจที่จะศึกษาต่อด้ วยทุนของตัวเอง
ปั จจุบนั มีนกั เรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ โรงเรี ยนวัฒนธรรมเด็กกาพร้ าหลัก ๖๗ จานวน ๗๕๐
คนเป็ นหญิง ๒๑๕ คน ในนันมี
้ นกั เรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ จานวน ๑๘๒ คน เป็ นหญิง ๔๘ คน
เปรี ยบเทียบปี ผ่านมาเพิ่มขึ ้น ๖๘ คน เป็ นหญิง ๓๕ คน ผลของการเรี ยนการสอนและคุณภาพ การสอบ
ถือว่า ยังรักษาความเป็ นแบบอย่างแถวหน้ าของแขวงเวียงจันทน์
ด้ านพลศึกษา กีฬาเพื่อสุขภาพทางโรงเรี ยนได้ ใช้ กองทุนของโรงเรี ยนสมทบกับอุปกรณ์
ช่วยเหลือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ าในการฝึ กสอนประจาวัน และได้ มีการ
แข่งขันชิงรางวัลในระดับเมือง- แขวง และยังได้ เข้ าร่วมในมหกรรมกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงป้องกันความสงบซึง่ ได้ จดั ขึ ้นที่แขวงคาม่วน และนครหลวงเวียงจันทน์ ในปี ค.ศ.๒๐๐๒ ผลการ

แข่งขัน สามารถคว้ า ถ้ วยรางวัล 1 ถ้ วยในประเภท วอลเลย์บอลหญิง และกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้ รับ ๕
เหรี ยญทองแดง ๒ เหรี ยญเงิน ๓ เหรี ยญทอง นอกนันได้
้ ของรางวัลในระดับท้ องถิ่น และระดับโรงเรี ยน
รอบข้ างที่จดั ขึ ้น
ด้ านโภชนาการ ทางโรงเรี ยนได้ เอาใจใส่ประสานงานกับหน่วยงานอาหารและยา
ระดับท้ องถิ่น และระดับรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการชีวิตการเป็ นอยูข่ องพนักงาน ครูอาจารย์ และ
นักเรี ยนให้ ดีขึ ้น ใน ๓ ปี ผ่านมาได้ มีแพทย์ มามาฉีดยาวัคซีน และรับการบริจาคเลือดนักเรี ยน 5 ครัง้ ได้ รับ
เลือด ๔๘.๗๕๐ ซีซี หรื อ ๑๙๕ ถุง นอกจากนี ้ ครูอาจารย์ยงั ได้ สง่ เสริมไห้ นกั เรี ยนนักศึกษา ทากิจกรรม
การเกษตร ปลูกผักสวนครัว เลี ้ยงหมู ปลา วัว ควาย ทาอาหารทานเอง และดูแลทาความสะอาดที่พกั
อาศัย ที่เรี ยน โรงอาหาร ให้ ทคุ นมีสว่ นร่วมเพื่อสุขอนามัย และความเป็ นอยูท่ ี่พอเพียง
งานร่วมมือโครงการ ลาว – ไทย และ ไทย – ลาว รัฐบาลลาว ได้ ให้ งบประมาณในการ
ดารงชีพ ประกอบด้ วย ค่าอาหาร เสื ้อผ้ า ยารักษาโรค และอุปกรณ์การศึกษาในแต่ละปี ประมาณ
๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ กีบ (แปดร้ อยห้ าสิบล้ านกีบ) ในส่วนอื่นๆ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายราชอาณาจักรไทย ก็ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เช่น สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจา สปป.ลาว ได้ ให้ การ
สนับสนุนส่งเสริมโครงการอย่างเต็มที่ มีการปรึกษาหารื อกับกระทรวงการต่างประเทศ ของ สปป.ลาว
ให้ อานวยความสะดวกให้ เจ้ าหน้ าที่สานักงาน กปร. สานักชลประทานที่ ๕ อุดรธานี มูลนิธิการศึกษา
ทางไกล ผ่านดาวเทียม คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ข้ าราชการสถานเอกอัครราชทูตแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่นครหลวงเวียงจันท์ และบริษัทสากลวิเลจ บริษัทเวียงพูคา และคณะอื่นที่ให้ การ
ร่วมมือสนับสนุนทางด้ านสิง่ ของ- กาลังแรงงาน ในการฝึ กอบรม การตัดเย็บ การประกอบอาหาร การจัด
ดอกไม้ ประดับ และติดตังอุ
้ ปกรณ์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่อมแซมสโมสร ที่พกั ระบบไฟฟ้า
ประปา และช่วยเหลือเครื่ องนอน พร้ อมด้ วยอุปกรณ์การศึกษา-การฝึ กอบรม และอุปกรณ์กีฬา และยา
รักษาโรคจานวนหนึง่ รวมมูลค่า ๒ ล้ านกว่าบาท
ผลสาเร็จเป็ นเครื่ องหมายการประสานงาน ของโครงการร่วมมือ ลาว – ไทย และไทย –
ลาว ที่โรงเรี ยนวัฒนธรรมเด็กกาพร้ าหลัก ๖๗ มีหลายสิง่ เปลี่ยนแปลงใหม่ ไปตามแนวทางการร่วมมือ
ลาว – ไทย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ
เคียงคูก่ บั ความคืบหน้ า ข้ าพเจ้ าขอกล่าวรายงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับความจาเป็ นของโรงเรี ยน
วัฒนธรรมเด็กกาพร้ า ปั จจุบนั ได้ ขยายออกเป็ น ๒ แห่ง โดยแยกไปตังที
้ ่หลัก ๖๒ มีนกั เรี ยน ๑๖๐ คน และ
ที่ยงั คงศึกษาอยู่หลัก ๖๗ จานวน ๗๕๐ คน แต่ละปี มีนกั เรี ยนจบมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ประมาณ ๑๖๐ คน และ
รับนักเรี ยนทดแทน ป.๕ – ม.๑ ดังนันโรงเรี
้
ยนต้ องมีการบารุงรักษาซ่อมแซมหอพักนักเรี ยนที่ทรุ ดโทรม
และ เสนอให้ มีการก่อสร้ างห้ องเรี ยนเพิ่มเติมเพื่อให้ เด็กกาพร้ า สามารถที่จะพึง่ ตนเองได้ ในระดับหนึง่ ใน
สังคม

ณ โอกาส อันดีนี ้ ในนามตัวแทนพนักงาน ครูอาจารย์ และนักเรียน เด็กกาพร้ าขอแสดงความสานึก
ในพระคุณ อย่างสูงมายังรัฐบาล สปป.ลาว และการช่วยเหลือของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่เป็ นขวัญกาลังใจแก่ลกู หลานนักเรี ยนเด็กกาพร้ าที่โรงเรี ยนแห่งนี ้ มีหลายอย่างได้
เปลี่ยนไปและได้ รับความชื่นชมจากประชาชนลาว
ขอแสดงความชื่นชมกรรมการ ผู้สนับสนุนโครงการร่วมมือ ลาว – ไทย และ ไทย – ลาวที่
ได้ ท่มุ เทกาลังกาย กาลังใจ และวัตถุสงิ่ ของเงินทอง สนับสนุนในการปรับปรุงและก่อสร้ างโครงการใน
พระราชดาริ ให้ มีความก้ าวหน้ าตลอดมา และหวังอย่างยิ่งว่าการร่วมมือ ลาว- ไทย จะมีความคืบหน้ ามาก
ยิ่งขึ ้น
ขออวยพรการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จอย่างสง่างาม และขอสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จงทรงพระเกษมสาราญ มีความเจริญยัง่ ยืนนานในภารกิจสากล
ขออวยพร ฯพณฯท่าน และแขกที่มีเกียรติทกุ ท่าน ทังท่
้ าน สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
จงปราศจากโรค ให้ สาเร็จในหน้ าที่ อันมีเกียรติของท่านทุกประการเทอญ
ขอขอบคุณ
คาไหว ทองทีมะหาไซ

