# 1: ບ້ ານສີຊົມພູ
ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ ້ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ່ ໃຫຍ່ ຢູ ່ ເຂດພັດທະນາສີຊົມພູ ໄດ້ ສ້າງສູ ນການຮຽນຮູ ້ ຊຸມຊົນ
ໂດຍການປະກອບສ່ ວນຂອງ ຊາວບ້ ານໃນການສ້ າງ ຊ່ຶ ງສູ ນດ່ັ ງກ່ າວມີປະຊາຊົນທ່ີ ຢູ ່ ໃນເກນອາຍຸ ຂອງ
3 ບ້ ານໃກ້ ຄຽງເຂ້ົ າມາຊົມໃຊ້
 ໃນ 2 ເດືອນທໍາອິດກຸ ່ ມຜູ່ ຮຽນມີຄວາມເບີກບານມ່ ວນຊ່ື ນທ່ີ ມາຮຽນ
 ພໍເຂ້ົ າເດືອນທີ 3 ຜູ່ ຮຽນທ່ີ ມາຈາກອິກບ້ ານໜ່ຶ ງບ່ໍ ໄດ້ ມາຮຽນ ຍ້ ອນທາງມາສູ ນການຮຽນຮູ ້ ຊຸມ
ຊົນຕ້ັ ງໄກຈາກບ້ ານ ແລະ ທາງມາຖືກນ້ໍ າຖ້ ວມ
 ສ່ ວນຜູ່ ຮຽນຈາກ 2 ບ້ ານທ່ີ ຢູ ່ ໃກ້ ສູນການຮຽນຮູ ້ ຊຸມຊົນກໍ່ເລ່ີ ມຂາດຮຽນຍ້ ອນອາຄານຮຽນທ່ີ
ມຸງດ້ ວຍຫຍ້ ານັ້ນຝົນຮົ່ວ ເວລາຝົນຕົກ ສະພາບພື້ນອາຄານບໍ່ຕ່ າງຫຍັງກັບຄອກງົວ ບັນດາ
ປ້ຶ ມແບບຮຽນ ແລະ ປ້ຶ ມອ່ ານເສີມທ່ີ ທາງໂຄງການມອບໃຫ້ ຖືກນ້ໍ າຝົນເປ່ື ອຍໝົດ.
 ການລົງຕິດຕາມຂອງພາກສ່ ວນສຶກສາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ກ່ໍ ບ່ໍ ເປັນປະຈໍາ ແມ່ ນແຕ່ ຄະນະ
ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ ານ ເອງກໍບໍ່ຮູ ້ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອໂຄງການ
ບ່ໍ ໃຫ້ ເງິນອຸດໜູ ນ ສະມາຊິກແຕ່ ລະທ່ ານ ກ່ໍ ບ່ໍ ໄດ້ ເຄ່ື ອນໄຫວ ບ່ໍ ມີການປະຊຸມຖອດຖອນ
ບົດຮຽນນໍາກັນ ກັບຜູ່ ຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ ຜູ່ ປົກຄອງ.
 ຜູ່ ຮຽນໃຫ້ ທັດສະນະວ່ າ: ມີລູ ກຫຼາຍຄົນ ຖ້ າເອົາລູ ກນ້ ອຍມານໍາກ່ໍ ລົບກວນຄົນອ່ື ນ, ຈໍານວນໜ່ຶ
ງເວົ້າວ່ າ ຕ້ ອງໄປນອນໄຮ່ ບໍ່ສາມາດມາຮຽນສຸດກົກສຸດປາຍ ແລະ ມີວຽກບ້ ານການເຮືອນ
ຫຼາຍ, ຜູ່ ຮຽນຊາຍຈໍານວນໜຶ່ງເວົ້າວ່ າ: ໄປຫາເລື່ອຍໄມ້ ຂາຍດີກວ່ າມາຮຽນ ໄດ້ ເງິນຫຼາຍກວ່ າ.
 ຕ່ໍ ສະພາບຄືແນວນ້ັ ນ ຄູ ສອນ ຈ່ິ ງໄດ້ ໄປລົມກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັ ນບ້ ານ ແລະ
ຕົວແທນຂອງໂຄງການ ເພ່ື ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ ໄຂ.
ຄໍາຖາມ:
1. ໃຫ້ ທ່ານວິເຄາະມີບັນຫາຫຍັງແດ່ ໃນເລ່ື ອງນ້ີ ທ່ີ ເປັນອຸ ປະສັກແກ່ ການຮຽນ ແຕ່ ລະ
ບັນຫາມີສາເຫດຮາກເຫງ້ົ າມາຈາກໃສ?
2. ຖ້ າທ່ ານເປັນຄູ ສອນ, ເປັນຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັ ນບ້ ານ, ເປັນຜູ່ ຮຽນ, ເປັນພ່ໍ
ແມ່ ຜູ່ ປົກຄອງ ແລະ ເຈ້ົ າຂອງໂຄງການ ທ່ ານຈະແກ້ ໄຂບັນຫາເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ຄືແນວໃດ?
3. ກະລຸ ນາເກັບຮັກສາຄໍາຕອບຂອງທ່ ານພາຍໃນກຸ ່ ມ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ.

ບົດໂດຍ: ສຸພາບ ຄູ ນວິໄຊ, 2016

# 2: ບ້ ານສີຟ້ າ
 ໂຄງການສ່ົ ງເສີມໃຫ້ ຊາວໜຸ ່ ມຜູ່ ທ່ີ ດ້ ອຍໂອກາດໃນຕົວເມືອງ ສີຟ້ າ ໄດ້ ຈັດໃຫ້ ມີ ການຮຽນການສອນບໍາລຸງມັດທະຍົມ ຕອນຕ້ົ ນຮອດຕອນປາຍ ແລະ ຮຽນວິຊາຊີບຄວບຄູ ່ . ກ່ ອນ
ໂຄງການລິເລ່ີ ມພະນັກງານໄດ້ ເຮັດການສໍາຫຼວດສະພາບບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການຜູ່
ຮຽນ.
 ຜູ່ ຮຽນ 50 ຄົນ ເກືອບ 50 ສ່ ວນຮ້ ອຍ ເປັນເພດຍິງ.
 ໃນອາທິດທໍາອິດຜູ່ ຮຽນມາຮຽນເຕັມ ແຕ່ ມາອາທິດທີສອງມີປະມານ 20 ຄົນມາຮຽນ ທັງໝົດ
ແມ່ ນ ເປັນຜູ່ ຊາຍ.
 ການສໍາພາດຜູ່ ຮຽນຍິງຄົນໜ່ຶ ງເວ້ົ າວ່ າ: ຄູ ສອນຜູ່ ຊາຍ ການສອນວິຊາຊີບສ່ ວນໃຫຍ່ ພັດຈັບ
ຕີນຈັບມື ໃສ່ ມ້ື ໜ່ຶ ງຜົວມາຮັບ ເລີຍເຫັນ ຜົວຈ່ິ ງຫ້ າມບ່ໍ ໃຫ້ ມາ, ການນຸ່ງຖືແຕ່ ງຕົວຂອງຄູ ກ່ໍ
ບ່ໍ ສົມເປັນຄູ -ມີກ່ິ ນເຕ່ົ າ ນ້ ອງທົນບໍ່ໄຫວເລີຍ ຕັດສິນໃຈບ່ໍ ໄປຮຽນ.
 ຜູ່ ຮຽນຍິງອິກຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່ າ: ວິຊາຊີບທີ່ນໍາມາສອນ ແລະ ວິທີທີ່ສອນ ບໍ່ເໝາະສົມກັບຜູ່ ຮຽນ
ທ່ີ ເປັນ ນັກຮຽນຍິງ ເພາະມີ ແຕ່ ວິຊາສ້ ອມແປງລົດຈັກຜູ່ ຍິງບໍ່ມັກຮຽນຍ້ ອນມັນເປ້ື ອນ
 ສ່ ວນວິຊາຕັດຫຍິບ ແລະ ປຸງແຕ່ ງອາຫານມີອາຈານມາສອນ ພຽງແຕ່ 2-3 ມ້ື ເທ່ົ ານ້ັ ນເພາະ
ຫ້ ອງທີ່ ສອນນັ້ນຮ້ ອນຫຼາຍພັດລົມ ຫື ຼ ແອກໍ່ບໍ່ມີ ອາກາດກໍ່ບໍ່ຖ່ າຍເທ ອາຈານໂທມາບອກວ່ າ
ບ່ໍ ສາມາດມາໄດ້ ຍ້ ອນເຫດຜົນດ່ັ ງກ່ າວ
 ນັກຮຽນຊາຍອິກຄົນໜ່ຶ ງເວ້ົ າວ່ າ: ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງຫ້ ອງຮຽນຕ່ໍ າຫຼາຍ ນ້ ອງຖືກ
ໄຟຟ້ າຊ໋ອດ ຈ່ຶ ງຕັດສິນໃຈລາອອກ ຢ້ ານຮຽນບ່ໍ ຈົບຕາຍກ່ ອນ.
ຄໍາຖາມ:
1. ໃຫ້ ທ່ານວິເຄາະມີບັນຫາຫຍັງແດ່ ໃນເລື່ອງນີ້ທີ່ເປັນອຸປະສັກແກ່ ການຮຽນ ແຕ່ ລະ
ບັນຫາມີສາເຫດຮາກເຫງ້ົ າມາຈາກໃສ?
2. ແລະ ຖ້ າທ່ ານເປັນນັກພັດທະນາ ຫື ຼ ນັກການສຶກສາ ທ່ ານຈະແກ້ ໄຂບັນຫານ້ີ
ແນວໃດ?
3. ກະລຸ ນາເກັບຮັກສາຄໍາຕອບຂອງທ່ ານພາຍໃນກຸ ່ ມ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ.

ບົດໂດຍ: ສຸ ພາບ ຄູ ນວິໄຊ, 2016
# 3: ບ້ ານສີເຫື ຼ ອງ
ໃນຊ່ົ ວໂມງຮຽນວິຊາພາສາລາວແຫ່ ງໜ່ຶ ງຜູ່ ຮຽນຂາດຮຽນຫຼາຍ
 ເມ່ື ອຖາມຜູ່ ຮຽນຄົນໜ່ຶ ງເວ້ົ າວ່ າ: ອາຈານສອນມີແຕ່ ໃຊ້ ວິທີອະທິບາຍ ໂດຍບໍ່ຟັງຄໍາຄິດເຫັນ
ຈາກຜູ່ ຮຽນ ເຮັດໃຫ້ ການຮຽນເປັນເລ່ື ອງເບ່ື ອນ່ າຍ, ເພ່ີ ນຂຽນເລ່ື ອງໃສ່ ກະດານແລ້ ວໃຫ້ ຜູ່
ຮຽນກ່ າຍເອົາ ໂດຍບໍ່ອະທິບາຍເນື້ອໃນ ແລະ ນັ່ງຫ້ີ ຼ ນ ເຟດບຸດ ເສີຍຢູ ່
 ຜູ່ ຮຽນຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່ າ: ການກໍານົດເນື້ອໃນບໍ່ສອດຄ່ ອງ ກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ
ອາຈານ ສອນແຕ່ ບົດທໍາອິດຮອດບົດສຸດທ້ າຍ ເນ້ື ອໃນສ່ ວນໃຫຍ່ ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບສ່ິ ງທ່ີ
ຂ້ າພະເຈົ້າສົນໃຈ ນອກຈາກນັ້ນອາຈານສອນຍັງເວົ້າພາສາທ້ ອງຖ່ິ ນອິກບໍ່ເຂົ້າໃຈ
 ຜູ່ ຮຽນຄົນໜຶ່ງເວົ້າວ່ າ: ເຮົາເອງອາຍຸ ແກ່ ແລ້ ວ ສາຍຕາບ່ໍ ດີ ຫູ ກໍບໍ່ໄດ້ ຍິນຄັກ ເວລາຄູ ສອນພັດ
ເອົາໄປໃຫ້ ນ່ັ ງທາງຫັ ຼ ງ ຕົນເອງໄປຮຽນພຽງແຕ່ 2 ມື້ ບໍ່ເປັນທ່ າແລ້ ວຈຶ່ງບໍ່ໄປຮຽນ.
 ຄູ ສອນເວົ້າວ່ າ: ນັກຮຽນສ່ ວນໃຫຍ່ ບໍ່ກ້ າສະແດງອອກ ສ່ ວນຫຼາຍການປະກອບຄໍາເຫັນມີພຽງ
ແຕ່ ບາງ ຄົນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ເຄີຍເວົ້າ ການປະກອບຄໍາເຫັນແຕ່ ລະຄັ້ງກໍມີລັກສະນະຜິວ
ເຜີນ ບ່ໍ ມີລັກສະ ນະວິເຄາະເຖິງບັນຫາຢ່ າງເລິກເຊ່ິ ງ ແລະ ກວ້ າງຂວາງ, ອິກຢ່ າງໜ່ຶ ງຜູ່ ຮຽນ
ຈະມັກເຫງົານອນໃນຕອນ ທ້ າຍຊົ່ວໂມງ .
ຄໍາຖາມ:
1. ໃຫ້ ທ່ານວິເຄາະມີບັນຫາຫຍັງແດ່ ໃນເລື່ອງນ້ີ ທ່ີ ເປັນອຸປະສັກແກ່ ການຮຽນ ແຕ່ ລະບັນຫາມີ
ສາເຫດຮາກເຫງົ້າມາຈາກໃສ?
2. ແລະ ຖ້ າທ່ ານເປັນນັກການສຶກສາ ທ່ ານຈະແກ້ ໄຂບັນຫານີ້ແນວໃດ?
3. ກະລຸນາເກັບຮັກສາຄໍາຕອບຂອງທ່ ານພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ.

ບົດໂດຍ: ສຸພາບ ຄູ ນວິໄຊ, 2016
# 4: ບ້ ານສີມ້ ວງ
ບຸນແກ້ ວເປັນຍິງສາວທີ່ມີໜ້ າຕາດີມີຊີວິດແບບລຽບງ່ າຍມີລູ ກສອງຄົນ ລູ ກສາວອາຍຸ 8 ປີ ແລະ ລູ ກ
ຊາຍອາຍຸ 6 ປີ ແຕ່ ຖ້າຄົນບໍ່ຮູ ້ ຈັກກັບນາງຄິດວ່ ານາງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ແຕ່ ງານເທຶ່ອ ເພາະໜ້ າຕາ ຮູ ບຮ່ າງ
ແລະ ຜິວພັນສັນຖານຂອງນາງ ເທ່ົ າກັບຄົນທີ່ຫາກໍ່ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ. ບຸນແກ້ ວເປັນລູ ກສາວຄົນທີ
ສອງຂອງຄອບຄົວມີນ້ ອງສອງຄົນ.
ຕອນບຸນແກ້ ວອາຍຸ 12 ປີ ນາງບ່ໍ ໄດ້ ມີໂອກາດຮຽນໜັງສືນໍາໝູ ່ ພ່ໍ ແມບອກວ່ າໃຫ້ ອ້າຍ ກັບນ້ ອງຊາຍ
ຮຽນກ່ໍ ພໍ ແລ້ ວ ເປັນຜູ່ ຍິງຄວາມຈະຊ່ ວຍພ່ໍ ແມ່ ເຮັດວຽກເຮືອນການຊານຜູ່ ຍິງຮຽນໄປກ່ໍ ຊ່ໍ ານ້ັ ນ, ບຸນ
ແກ້ ວເປັນຄົນທ່ີ ຟັງຄວາມພໍ່ແມ່ ແຕ່ ໃຈເລິກເລິກຂອງນາງກໍ່ຕ້ ອງການໄປໂຮງຮຽນຄືກັບຄົນອື່ນໆ ບາງ
ມ້ື ນາງກໍ່ໄປເບິ່ງໝູ ່ ຮຽນໜັງສື ແລ້ ວກໍຄິດວ່ າໃນມື້ໜຶ່ງຂ້ າງໜ້ າຈະຫາໂອກາດຮຽນໃຫ້ ໄດ້ . ພໍນາງໄດ້
ອາຍຸ 16 ປີ ພໍ່ແມ່ ກໍ່ໃຫ້ ແຕ່ ງານກັບຄົນບ້ ານໃກ້ ກັນ ລາວມີລູ ກ 2 ຄົນ ຕອນອາຍຸ 20 ປີ, ຕອນນ້ີ
ນາງຄວນທີ່ຈະມີຊີວິດແບບນັກຮຽນໄວລຸ້ນທົ່ວໄປ ແຕ່ ກົງກັນຂ້ າມ ນາງພັດເປັນແມ່ ລູ ກອ່ ອນ ເຮັດ
ວຽກເຮືອນການຊານ ເອົາລູ ກ ຊີວິດດໍາເນີນເປັນແບບນ້ີ ທຸ ກໆມ້ື ຖ້ າຜົວອອກຈາກປ່ າມາ ນາງກ່ໍ ເອົາ
ເຄ່ື ອງປ່ າຂອງດົງໄປຂາຍ ແລ້ ວກັບມາແຕ່ ງກິນກັບແກ້ ມໃຫ້ ຜົວ ແລະໝູ ່ ກິນເຫົ້ ຼ າ.
ຕອນນ້ີ ຢູ ່ ສູນການຮຽນຮູ ້ ຊຸມຊົນຂອງບ້ ານເພ່ີ ນເປີດສອນບໍາລຸງໃຫ້ ເກັບຜູ່ ທ່ີ ຕົກລ່ົ ນ (ບ່ໍ ຈົບປະຖົມ)
ບຸນແກ້ ວຈະໄດ້ ໄປຮຽນກັບໝູ ່ ໄທບ້ ານ ແຕ່ ຜົວບອກວ່ າຊໍ່ານີ້ແລ້ ວຈະໄປຮຽນເຮັດຫຍັງ ເອົາລູ ກ ເຮັດ
ວຽກເຮືອນການຊານ ເຮັດໄຮ່ ເຮັດນາດີກວ່ າ ຂະໜາດຂ້ ອຍຮຽນຈົບຮອດ ມ6 ຍັງຊໍ່ານີ້ ແລ້ ວຮຽນ
ບໍາລຸງນັ້ນ ຈະມີຫຍັງເດ. ບຸນແກ້ ວນັ່ງນໍ້າຕາຊຶມ ຄ້ັ ງນີ້ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ ໄປຮຽນອິກແລ້ ວ ໂອກາດທີ່ຈະອ່ ານ
ອອກຂຽນໄດ້ ຄົງບໍ່ມີ ແລ້ ວໂອກາດຂອງຂ້ ອຍມັນມີຢູ ່ ບໍໃນຊາດນີ້.
ຄໍາຖາມ:
1. ໃຫ້ ທ່ານວິເຄາະມີບັນຫາຫຍັງແດ່ ໃນເລ່ື ອງນ້ີ ທ່ີ ເປັນອຸ ປະສັກແກ່ ການຮຽນ ແຕ່ ລະ
ບັນຫາມີສາເຫດຮາກເຫງົ້າມາຈາກໃສ?

2. ແລະ ຖ້ າທ່ ານເປັນນັກພັດທະນາ ຫື ຼ ນັກການສຶກສາ ທ່ ານຈະແກ້ ໄຂບັນຫານ້ີ
ແນວໃດ?
3. ກະລຸນາເກັບຮັກສາຄໍາຕອບຂອງທ່ ານພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ.

ບົດໂດຍ: ວັນຄໍາ ນວນພານິດ, 2016
# 5: ບ້ ານສີແດງ
ນາງ ເກດ:

ລຸ ງພັນມ້ື ແລງນ້ີ ເຈ້ົ າບ່ໍ ໄປຮຽນບໍາລຸ ງບໍ?

ລຸງພັນ: ບ່ໍ ໄປດອກ
ນາງເກດ:

ເປັນຫຍັງ? ຄືວ່ າເຈົ້າຮຽນຈົບປຶ້ມເລັ້ມ 1 ແລ້ ວຕົວະ ຄືບໍ່ອົດເອົາແລ້ ວລຸງ

ລຸງພັນ: ໂອຍອົດຈ່ັ ງໃດໄປຮຽນກ່ໍ ເສຍເວລາ ແໜງຢູ ່ ເຮືອນຈັກຕອກໄປມັດຮ້ົ ວມັດຮາວດີກວ່ າ
ຍາມນ້ີ ງົວຄວາຍຄວາມຍ່ິ ງກຽມລະທ່ົ ງຢູ ່ .
ນາງເກດ:

ອາວ! ຕອນນ້ັ ນກະດ່ ຽວວ່ າເຈ້ົ າຕົວະເປັນຕົວຫັ ຼ ກຊວນໝູ ່ ໄປຮຽນ

ລຸງພັນ: ເອິ ກະແມ່ ນຢູ ່ ຕອນນັ້ນ ໂຄງການມາໃໝ່ ໆກໍ່ຄືວ່ າຄັກ ຫ້ ອງຮຽນ ກໍ່ມີໄຟຟ້ າຮຸ່ງແຈ້ ງດີ
ອຸປະກອນເພ່ີ ນກ່ໍ ຕອບສະໜອງໃຫ້ ຄູ ທ່ີ ມາສອນກ່ໍ ສອນຄັກ ເຂ້ົ າໃຈດີ ພາຜູ່ ຮຽນເຮັດ
ກິດຈະກໍານັ້ນນ້ີ ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ ດຽວນ້ີ ຫັ້ນຫ້ ອງຮຽນກໍ່ມືດຫົນທາງໄປກໍ່ຮົກໆ
ອຸປະກອນກ່ໍ ຂາດເຂີນ ຜູ່ ສອນກ່ໍ ມີແຕ່ ເລ່ົ ານໍາປ້ຶ ມ ເວ້ົ າກ່ໍ ເວ້ົ າຄ່ ອຍໆ ຂຽນກ່ໍ ຂຽນຕົວນ້ ອຍໆ
ລຸ ງພັດບໍ່ໄດ້ ຍິນຄັກ ຕາກໍ່ບໍ່ເຫັນຮຸ ່ ງດີ ລູ ງກໍ່ເລີຍຄ້ ານບໍ່ໄປຮຽນຊໍ້າດອກ
ເອິ ແມ່ ນໃດລຸງທຸກມ້ື ນ້ີ ພວກຂ້ ອຍໄປຮຽນກ່ໍ ມີແຕ່ ເຫງົານອນ ແຕ່ ຄູ ໃໝ່ ນີ້ກ່ໍ ຍັງ
ປ່ິ ນຫັ ຼ ງຂຽນເສີຍຢູ ່ ຈໍານວນຜູ່ ຮຽນກໍ່ ນ້ ອຍລົງ ນ້ ອຍລົງ ຂ້ ອຍຢ້ ານຕໍ່ໄປບໍ່ມີຜູ່ ຮຽນຊໍ້າ

ນາງເກດ:

ດອກ.
ລຸ ງພັນ: ເອິ ອົດເອົາຫ້ັ ນລະພວກເຈ້ົ າຍັງໜຸ ່ ມຍັງນ້ ອຍຢູ ່ .
ຄໍາຖາມ:

1.

ໃຫ້ ທ່ານວິເຄາະມີບັນຫາຫຍັງແດ່ ໃນເລ່ື ອງນ້ີ ທ່ີ ເປັນອຸປະສັກແກ່ ການຮຽນ ແຕ່ ລະບັນຫາມີ
ສາເຫດຮາກເຫງົ້າມາຈາກໃສ?

2.

ແລະ ຖ້ າທ່ ານເປັນນັກການສຶກສາຜູ່ ໃຫຍ່ ທ່ ານຈະແກ້ ໄຂບັນຫານ້ີ ແນວໃດ?

3.

ກະລຸນາເກັບຮັກສາຄໍາຕອບຂອງທ່ ານພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ.

ບົດໂດຍ: ວັນຄໍາ ນວນພານິດ, 2016

