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 ປະເ�ດລາວ ເ�ັນປະເ�ດທນອຍ, ເ�ອທບກວາງຂວາງແ�ກໍ 
ອຸດ�ມສ�ມບູນໄ�ດວຍຊ�ບພະຍາກອນທ�ມະຊາດ ແ�ະ ວ�ດທະນະ 
ທ�ອ�ນດີງາມໂ�ຍສະເ�າະແ�ນາກາຍສີສ�ນຂອງບ�ນດາຊ�ນ                                              
ເ�າ.   ຊງເ�ັນສງເ�ກອາງທະນ�ງໃ� ຂອງປວງຊ�ນລາວ ແ�ະ ເ�ັນທ 
ດຶງດູດເ�ົານ�ກທອງທຽວໃ�ທ�ວໂ�ກາຍລານຄ�ນເ�າມາຮຽນຮູ 
ວ�ດທະນະທ�ດ�ງກາວ ໃ�ແ�ລະປີ. ດ�ງທ, ທານ ປະທານ ໄ�ສອນ 
ພ�ມວິຫານ, ຜູນ�ທເ�ົາລ�ບຮ�ກຂອງປວງຊ�ນລາວທ�ງຊາດໄ�ໃ�ຄ� 
ເ�ັນວາ: “ປະເ�ດລາວເ�ົາມີວ�ງຄະນາຍາດລວມອ�ນປະກອບດວຍ 
າຍຊ�ນເ�າ”.  ໃ�າຍຊ�ນເ�າກໍມີາຍດານທດີປຽບເ�ືອນດ�ງ 
ດອກໄ�ນາໆພ�ນທພວມເ�ງບານໃ�ສວນອຸທະຍານອ�ນພາໃ�ມີ 
າຍຮູບາຍສີສ�ນ ແ�ະ ສ�ງກນຫອມ�ນ.
       ສະນ�ນ, ເ�ອເ�ັນການສ�ງເ�ີມວ�ດທະນະທ�ອ�ນດີງາມຂອງ 
ບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງ 
ຊາດຮວມກ�ບ ວິສະຫະກິດ CLICK  I4 Dev ໂ�ຍ: ສະໜ�ບສະໜູນ 
ຈາກສະຖານທູດ ສະວິດສະແ�ັນ (SDC), ຈງໄ�ຮຽບຮຽງ ແ�ະ 
ຈ�ດພິມປມກຽວກ�ບຊ�ນເ�າ ສະດາງ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມ 
ໄ�ເ�າໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ສະດາງ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດ.



ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ....................2015
                
                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
 

    ແ�ເ�ອງຈາກ, ການຮຽບຮຽງເ�ອໃ�ຄ�ງນແ�ນບ�ນພນຖານຂ 
ມູນທມີແ�ວ, ສະນ�ນ, ຈງມີຂຈ�ກ�ດ,  ຄວາມຊ�ດເ�ນ,  ຄວາມອຸດ�ມສ�ມ 
ບູນດານຂມູນພໍສ�ມຄວນ, ຢາງໃ�ກໍຕາມ, ��ງຢາງຍງວາປມດ�ງກາວ 
ຈະເ�ັນປະໂ�ດໃ�ແ�ສ�ງຄ�ມໃ�ການເ�າໃ�ໄ�ເ�ກະລ�ກອ�ນສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະ 
ເ�ັນພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປລາວ ແ�ະ ນ� 
ເ�ົາຂມູນໃ�ມາປ�ບປຸງໃ�ມີເ�ອໃ�ອຸດ�ມສ�ມບູນເ�ມຂນໃ�ອະນາຄ�ດ         
 ທານສາມາດດາວໂ�ດເ�ົາເ�ອໃ�ປມ ດ�ງກາວໄ�ທເ�ັບໄ� :               
www.doe-lfnc.org ື ຕິດຕຂມູນເ�ມເ�ີມມາຍ�ງ ກ�ມຊ�ນເ�າ
ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ
ທເ�ີໂ�: 021 218965, Email : ethnic123lfnc@gmail.com
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ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ສະດາງ ຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາຢູບານ ຫວຍສ�ນ, ພູຢາງ, ບານ 
ດາກຕູດ, ບານ ພູເ�ືອ ລຽບ ຕາມຊາຍ 
ແ�ນ ລາວ-�ຽດນາມ ຂນກ�ບເ�ືອງ 

ພູວ�ງ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື. ນອກຈາກນ, 
ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ຍ�ງມີຢູປະເ�ດ 
�ຽດນາມ.  ຢູ ສປປ ລາວ ມີ 

ພ�ນລະເ�ືອງທ�ງໝ�ດມີ 
               786 ຄ�ນ, ຍິງ 393 ຄ�ນ.

ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ

- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ພູວ�ງ, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຢູ 
ລາວມາແ� ເ�ິງນານແ�ວ, ສ�ລ�ບກ�ກເ�າເ�າກໍຂອງ ຊ�ນເ�ານບມີ 
ຂມູນ ແ�ະ �ກຖານທຊ�ດ ເ�ນ ແ�ຈ�ນວນທດ�ລ�ງຊີວິດຢູລາວໃ�ປ�ດ 
ຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍມາຈາກບ�ນດາ ແ�ວງພາກກາງຂອງ ສສ 
�ຽດນາມ ໄ�ປະມານ 100 ກວາປີມາແ�ວ. ໃ�ໄ�ຍະເ�ອງຕ�ນໄ� 
ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາລຽບຕາມຊາຍແ�ນ ລາວ - �ຽດນາມ ເ�ດ ດາກອຸງ 
ພາຍໃ�ບ�ງຄ�ບບ�ນຊາຂອງຕາແ�ງ ເ�ຍວງ ແ�ະ ຕາແ�ງ ຢະມູ.
 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ສະດາງ” ຊ�ນເ�າ ອນເ�ນ, 
ຊທ ເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການ. ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນຊ�ນເ�າ 
“ສະດາງ”. ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ປະກອບມີ 3 ແ�ງ ຄື: ສະດາງດວນ, ກາ 
ຢອງ ແ�ະ ສະດາງ.
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 ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດແ�ກອນຮອດປ�ດຈຸບ�ນ 
ສະດາງ-ກາຢອງ ແ�ນຖືການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວເ�ັນຕ�ນຕໍ, 
ເ�ັດສວນປູກພືດທມີທາດແ�ງ, ພືດຜ�ກນາໆຊະນິດ ແ�ະ ຕ�ນໄ�ກິນ 
ໝາກເ�ັນສ�ຮອງ, ສະດາງ-ກາຢອງ ມີມູນເ�ອທາງດານຫ�ດຖະກ� 
ຈ�ກສານ, ມີຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຕີເ�ັກ. ແ�ກອນຊ�ນເ�າ ສະດາງ 
ບລຽງສ�ດ��ງໝ�ດ. ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆ. ສວນກາ 
ຢອງ ແ�ກອນຮອດປ�ດຈຸບ�ນມີມູນເ�ອໃ�ການລຽງສ�ດທຸກຊະນິດ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ບ້ານຂອງຊົນເຜົ່າ ສະດາງ ເປັນຮູບວົງມົນ ແລະ ມີສາລາກວານ 
ຢູ່ເຄິ່ງກາງ, ເຮັດຮົ້ວອ້ອມບ້ານ, ຈົ່ງປະຕູເຂົ້າບ່ອນດຽວ ແລະ ປະຕູໂຂງ 
ເຂົ້າບ້ານແມ່ນເຂົາເຈົ້າ ປູກຫວ້ານໃສ່.
       ລັກສະນະເປັນເຮືອນຮ້ານທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ມອກຕອກລືບ, ລວງ 
ຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງແມ່ນຫຼຸດລື່ນກັນຢ່າງຂາດຂັ້ນ, ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍ 
ຫຍ້າຄາ ແລະ ຫຍ້າເຊີຍ, ແອ້ມຝາໄມ້ເຮຍ, ເປັນເຮືອນລວດດຽວ, ມີ 
ຕຽງສະເພາະແຕ່ລະຄອບຄົວໂດຍຈະມີເຕົາໄຟຂັ້ນ. ຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າມີຫຼາຍຄອບຄົວຢູ່ຮ່ວມກັນຄື: ຈະມີແຕ່ 5-7 ຄອບຄົວ, 
ການແຕ່ງກິນ, ການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ການຜະລິດແມ່ນເປັນຂອງ 
ຄອບຄົວໃຜລາວ.       

  ພາບໂດຍ: ອົງການ SDC

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ວ�ດທະນະທ�ດານເ�ອງນຸງເ�ຢອງ, ຜູຊາຍຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ� 
ກອນແ�ນນຸງກະຕຽວ, ຫ�ມເ�ອລາຍເ�ຍ, ຫ�ມຜາກະວູ, ເ�າຜ�ມ, ຕ�ດ 
ແ�ວ, ມີປອກແ�ນ. ສ�ລ�ບກາຢອງຜູຊາຍແ�ນນຸງກະຕຽວ, ຫ�ມເ�ອ 
ແ�ນສ�ນ, ບຕ�ດແ�ວ, ບບອງຫູ, ບເ�າຜ�ມແ�ມີປອກແ�ນ, ປອກຄໍ, 
ໝາກປ�ດ, ມີແ�ແ�ງຄຽນຫ�ວ, ແ�ຍິງສະດາງ ນຸງສນບເ�ີນ, ຫ�ມເ�ອ 
ແ�ະ, ເ�າຜ�ມທາງ�ງ, ໃ�ໝາກປ�ດ, ຕ�ດແ�ວ, ບອງຫູໃ�ຕາງ, ແ�ແ� 
ຍິງກາຢອງນຸງສນສີດ�, ຫ�ມເ�ອແ�ນຍາວສີດ�, ເ�າຜ�ມທາງງອນ, ບ 
ຕ�ດແ�ວ, ບອງຫູໃ�ຕາງ, ຕູມຫູນອຍ, ໝາກປ�ດ ແ�ະ ມີປອກແ�ນ.
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   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ອາຫານຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ສວນໃ�ກໍກິນແ�ບທ�ມະດາ 
ເ�ນ: ປງຊນ, ແ�ງໄ�, ລາບ, ແ�ະ ອນໆ ທສາມາດຫາມາໄ�ຕາມ 
ທ�ມະຊາດ, ຈາກການລາສ�ດ, ປະເ�ດນ�ດມແ�ນດມນ�ດິບທຕ�ກມາ 
ຈາກຫວຍຮອງ, ດມເ�າໄ� ແ�ະ ສູບກອກທເ�ັດດວຍໄ�ໄ� ແ�ະ 
ໄ�ເ�ຍ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການປຽນແ�ງໄ�ເ�ອຍໆຕາມຍຸກສະໄ�.

   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ເ�ົາລ�ບບູຊາຜີພ, ແ�ທລວງລ�ບໄ�. ນອກຈາກ  
ນ�ນຍ�ງມີຜີປາດ�ງ, ແ�ນ�ລ�ເ�, ຫວຍຮອງໜອງບຶງ, ຍ�ງມີບຣະຕາງໆ 
ອີກຄື: ບຣະຣ�ນ, ບຣະ ອຸຍ, ບຣະບູມ, ບຣະຜ�ກກາດ ແ�ະ ອນໆ. ແ� 
ວາບຣະທອ�ນຕະລາຍທສຸດແ�ນບຣະບຣຶນເ�ີມ. ກອນໜາ 50 ປີ ຊ�ນ 
ເ�າ ສະດາງ-ກາຢອງ ໄ�ເ�ັດ ບຣະບຣືນເ�ີມ ດວຍການ ຂາຄວາຍ 7 
ໂ�, ຢູ�ກເ�ົາຕໜາສາລາກວານ, ຖາແ�ນຄອບຄ�ວໃ�ທເ�ັນເ�າກ�ກ, 
ເ�າເ�າ ແ�ະ ຮ�ງມີ. ພາຍ�ງເ�ັດລວມໝູໝ�ດບານແ�ວຍ�ງເ�ັດແ�ລະ 
ຄອບຄ�ວອີກ.
 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ�ະ ກາຢອງ ມີການແ�ງດອງແ�ກຕາງກ�ນຄື: 
ອາຍຸ 15 ປີ ຂນໄ� ຄູບາວສາວພ�ວພ�ນຢາງເ�ລີພາບ, ໃ�ການພ�ວພ�ນ 
ບາວສາວ ຢູສາລາກວານ, ຍິງສາວມີສິດເ�ືອກ. ຖາມ�ກບາວຄ�ນໃ�ກໍ 
ນອນນ�ບາວຄ�ນນ�ນ, ເ�ອມີຍິງສາວຄ�ນໃ�ມານອນນ�ຢາງລຽນຕິດ 
ຖືກຕ�ນເ�ງມ�ກກໍສະເ�ີໃ�ຜູໃ�ໄ�ຖາມ. ມທຕ�ກລ�ງກ�ນຄູບາວສາວ 
ທຽວໄ�ນອນນ�ກ�ນຢູສາລາກວານ. ຖາວານອນຢູເ�ືອນຜິດຜີເ�ືອນ 
ຕອງແ�ງຜີເ�ືອນດວຍເ�າໄ�, ໄ�ໂ�, ຖາຜິດຜີບານ ື ຄູບາວສາວ 
ຮວມປະເ�ນີນ�ກ�ນເ�ັດໃ�ຊາວບານເ�ັບເ�ັນກໍຕອງແ�ງປີບານດວຍ
ເ�າໄ� 7 ກ�ກ, ຄວາຍ 1 ໂ�, ໝູ 5 ໂ� ແ�ະ ໄ� 15 ໂ�. ເ�ອແ�ງ 
ດອງແ�ວຜ�ວໄ�ກິນເ�າຢູສາລາກວານຈ�ນກວາເ�ຍມີລູກ, ຖາເ�ຍບມີ 
ລູກ, ຈ�ນຮອດອາຍຸເ�າແ�ຈງຄອຍໄ�ກິນເ�າຢູເ�ືອນ, ການແ�ງດອງ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ບມີຄາດອງ, ກໍລະນີປະຮາງກ�ນຈະຖືກປ�ບໄ� 
ດວຍຄອງຈູມ 2 ຄູ, ທມີລາຄາເ�າຄວາຍ 1 ໂ�. ໃ�ຮອບວຽນປີໜງ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ�ນງານບຸນປີໃ�, ງານບຸນກິນເ�າໃ��ງ 
ຈາກເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກ ແ�ະ ເ�າແ�ວ.
  

7ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



ພ
າບ

ໂດ
ຍ:

 ອ
ິນເ

ຕີເ
ນັດ

8



 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ເ�ົາລ�ບບູຊາຜີພ, ແ�ທລວງລ�ບໄ�. ນອກຈາກ  
ນ�ນຍ�ງມີຜີປາດ�ງ, ແ�ນ�ລ�ເ�, ຫວຍຮອງໜອງບຶງ, ຍ�ງມີບຣະຕາງໆ 
ອີກຄື: ບຣະຣ�ນ, ບຣະ ອຸຍ, ບຣະບູມ, ບຣະຜ�ກກາດ ແ�ະ ອນໆ. ແ� 
ວາບຣະທອ�ນຕະລາຍທສຸດແ�ນບຣະບຣຶນເ�ີມ. ກອນໜາ 50 ປີ ຊ�ນ 
ເ�າ ສະດາງ-ກາຢອງ ໄ�ເ�ັດ ບຣະບຣືນເ�ີມ ດວຍການ ຂາຄວາຍ 7 
ໂ�, ຢູ�ກເ�ົາຕໜາສາລາກວານ, ຖາແ�ນຄອບຄ�ວໃ�ທເ�ັນເ�າກ�ກ, 
ເ�າເ�າ ແ�ະ ຮ�ງມີ. ພາຍ�ງເ�ັດລວມໝູໝ�ດບານແ�ວຍ�ງເ�ັດແ�ລະ 
ຄອບຄ�ວອີກ.
 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ�ະ ກາຢອງ ມີການແ�ງດອງແ�ກຕາງກ�ນຄື: 
ອາຍຸ 15 ປີ ຂນໄ� ຄູບາວສາວພ�ວພ�ນຢາງເ�ລີພາບ, ໃ�ການພ�ວພ�ນ 
ບາວສາວ ຢູສາລາກວານ, ຍິງສາວມີສິດເ�ືອກ. ຖາມ�ກບາວຄ�ນໃ�ກໍ 
ນອນນ�ບາວຄ�ນນ�ນ, ເ�ອມີຍິງສາວຄ�ນໃ�ມານອນນ�ຢາງລຽນຕິດ 
ຖືກຕ�ນເ�ງມ�ກກໍສະເ�ີໃ�ຜູໃ�ໄ�ຖາມ. ມທຕ�ກລ�ງກ�ນຄູບາວສາວ 
ທຽວໄ�ນອນນ�ກ�ນຢູສາລາກວານ. ຖາວານອນຢູເ�ືອນຜິດຜີເ�ືອນ 
ຕອງແ�ງຜີເ�ືອນດວຍເ�າໄ�, ໄ�ໂ�, ຖາຜິດຜີບານ ື ຄູບາວສາວ 
ຮວມປະເ�ນີນ�ກ�ນເ�ັດໃ�ຊາວບານເ�ັບເ�ັນກໍຕອງແ�ງປີບານດວຍ
ເ�າໄ� 7 ກ�ກ, ຄວາຍ 1 ໂ�, ໝູ 5 ໂ� ແ�ະ ໄ� 15 ໂ�. ເ�ອແ�ງ 
ດອງແ�ວຜ�ວໄ�ກິນເ�າຢູສາລາກວານຈ�ນກວາເ�ຍມີລູກ, ຖາເ�ຍບມີ 
ລູກ, ຈ�ນຮອດອາຍຸເ�າແ�ຈງຄອຍໄ�ກິນເ�າຢູເ�ືອນ, ການແ�ງດອງ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ບມີຄາດອງ, ກໍລະນີປະຮາງກ�ນຈະຖືກປ�ບໄ� 
ດວຍຄອງຈູມ 2 ຄູ, ທມີລາຄາເ�າຄວາຍ 1 ໂ�. ໃ�ຮອບວຽນປີໜງ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ�ນງານບຸນປີໃ�, ງານບຸນກິນເ�າໃ��ງ 
ຈາກເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກ ແ�ະ ເ�າແ�ວ.
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 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ-ກາຢອງ ມີເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງາຍ ຊະນິດຄື:   
ຄອງລາ, ຄອງຈູມ, ຄອງນອງແ�ງ, ມີກອນຂ�ບລ�ປະເ�ດຕາງໆ.

  ພາບໂດຍ: ອິນເຕີເນັດ
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 ຊ�ນເ�າ ສະດາງ ບມີຕ�ວໜ�ງສືມີພາສາປາກເ�າເ�ັນອ�ນສະເ�າະ 
ຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ, ຊງຈ�ດເ�າໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ພາສາປາກ 
ເ�າແ�ລະແ�ງຂອງຊ�ນເ�າ ສະດາງ ແ�ນແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ຕາມ 
ແ�ລະທອງຖນ.

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື

ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ສະດາງ

01      ສະບາຍດີ   ປ໋ະອ໊ະລຽມ
02      ໂຊກດີ   ຕະແຫຼຣະ

03      ຂອບໃຈ  ໂລຢາເຮີມ
04      ເຮັດຫຍັງຢູ່?   ເຈເນາະໃບ?
05      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?                 ຈ້ອງປຣອນເອຍ? 
06      ລາກ່ອນ  ຈີວເຢຍິ
07      ພົບກັນໃໝ່   ກັບນາວ

08      ບໍ່ເປັນຫຍັງ  ເປຈະແນະ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື
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