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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 ຕະໂ�ຍ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມໄ� 
ເ�າໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ຕະໂ�ຍ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ, ບາງຮີດ ແ�ະ ປະເ�ນີ.



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 ຕະໂ�ຍ 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 ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

1

ຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ: ເ�ືອງ ນອງ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ຕະໂ�ຍ, 
  ເ�ືອງ ສາລະວ�ນ, ເ�ືອງ ເ�າງາມ
-ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ທາແ�ງ
-ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສະໜາມໄ�
-ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ, ເ�ືອງ ປາກຊອງ

 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ຢູ 
ລາວ ດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ຕ�ງຖນຖານພູມລ� 
ເ�ົາສວນາຍແ�ນຢູແ�ວງ ສະລະວ�ນ, 
ສະ��ນນະເ�ດ, ຈ�ປາສ�ກ, ເ�ກອງ 
ແ�ະ ອ�ດຕະປື. ນອກຈາກນແ�ວຊ�ນເ�າ 
ຕະໂ�ຍ ຍ�ງມີຢູປະເ�ດ �ຽດນາມ. 

ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 32.177 ຄ�ນ, ຍິງ
16.021 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0.6%  

ຂອງພ�ນລະ
              ເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ. 

(ຜ�ນການ
                 ສ�ວດພ�ນລະເ�ືອງ

ຄ�ງທີ III 2005). 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວ ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ
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 ຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ຕ�ງຖນ 
ຖານພູມລ�ເ�ົາຢູໃ�ລາວຂອງພວກເ�ົາມາໄ�າຍຮອຍປີແ�ວ. ຊ�ນ 
ເ�ານໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍເ�າມາດິນລາວພອມດຽວກ�ນ 
ກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ໃ�ລະ�າງສະຕະ 
ວ�ດທີ V-VIII ບ�ນເ�ນທາງຂອງການເ�ອນຍາຍນ�ນໄ�ຜານເ�ດໃ� 
ແ� ບມີຂມູນ ແ�ະ ເ�ກະສານທບອກແ�ງແ�ະໃ�ຄວາມຊ�ດເ�ນ.
  ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ “ຕະໂ�ຍ” ຊທຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທ 
ເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການປ�ດຈຸບ�ນນກໍແ�ນ ຊ�ນເ�າ 
“ຕະໂ�ຍ ”.
 ສ�ລ�ບຊເ�ນ ແ�ະ ຄວາມໝາຍຂອງຊເ�ນທວາ: “ຕະໂ�ຍ” ມີ 
າຍຄ�ນໃ�ຄວາມໝາຍແ�ກຕາງກ�ນ. ມີບາງທ�ດສະນະວາ: ແ�ນ 
ການເ�ນຊຕາມທອງຖນທຢູອາໃ� (ຊຂອງພູພຽງຕະໂ�ຍ ແ�ະ ຊ 
ຂອງເ�ືອງຕະໂ�ຍ), ບາງທ�ດສະນະພ�ດເ�າວາ: “ຕະໂ�ຍ” ແ�ນຊ 
ຂອງເ�າກ�ກເ�າເ�າຜູນ�ພາຂອງຊ�ນເ�ານຊງໃ�ພາສາຂອງເ�ົາເ�າ 
ເ�ນ: “ຕະ” ແ�ວາ: ລຸງ ແ�ະ “ໂ�ຍ” ແ�ນຊຂອງຄ�ນ”. ສະນ�ນຄວາມ 
ໝາຍຂອງຊເ�ນ “ຕະໂ�ຍ” ຍ�ງເ�ັນທສ�ນໃ�ຂອງວິຊາການຊ�ນເ�າວິ 
ທະຍາໃ�ການຊອກຮູຕໄ�.
 ຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ປະກອບດວຍ 2 ແ�ງຄື: ຕ�ງ ແ�ະ ອິນ (ຢິນຣ).

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ເ�ອກອນຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ມີອາຊີບ�ກໃ�ການເ�ັດໄ�ປູກເ�າ 

ໜຽວ, ປູກພືດຜ�ກ, ຊອກຢູຫາກິນຕາມທ�ມະຊາດ, ຜານຂະບວນ 
ການເ�ອນຍາຍໄ�ຕ�ງຖນຖານບານຊອງຢູແ�ລະທອງຖນທມີສະພາບ
ແ�ດລອມທແ�ກຕາງກ�ນເ�ັດໃ�ວິຖີການດ�ລ�ງຊີວິດກໍຄືການທ�ມາ
ຫາກິນຂອງເ�ົາເ�າປຽ່ນແ�ງ. ມີບາງທອງຖນກໍມີການຫ�ນຈາກການ 
ເ�ັດໄ�ມາເ�ັດນາ, ລຽ້ງສ�ດເ�ອເ�ັນອາຫານ ແ�ະ ປະກອບພິທີກ� 
ທາງດານຄວາມເ�ອຕາງໆໂ�ຍສະເ�າະຢາງຍງແ�ນການໃ�ເ�ັນຄາ
ດອງ (ຄາສິນສອດ) ໃ�ເ�ລາລູກຊາຍແ�ງດອງ. 
 ປ�ດຈຸບ�ນມີຈ�ນວນໜງຂອງຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ໄ�ຫ�ນອາຊີບ 
ມາປູກຕ�ນໄ�ກິນໝາກເ�ອເ�ັນສິນຄາສາງລາຍໄ�ແ�ຄອບຄ�ວເ�ນ: 
ປູກກາເ� ແ�ະ ໝາກແ�ງເ�ານເ�ັນຕ�ນ.

3

  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ຕ�ງຖນ 
ຖານພູມລ�ເ�ົາຢູໃ�ລາວຂອງພວກເ�ົາມາໄ�າຍຮອຍປີແ�ວ. ຊ�ນ 
ເ�ານໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍເ�າມາດິນລາວພອມດຽວກ�ນ 
ກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ໃ�ລະ�າງສະຕະ 
ວ�ດທີ V-VIII ບ�ນເ�ນທາງຂອງການເ�ອນຍາຍນ�ນໄ�ຜານເ�ດໃ� 
ແ� ບມີຂມູນ ແ�ະ ເ�ກະສານທບອກແ�ງແ�ະໃ�ຄວາມຊ�ດເ�ນ.
  ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ “ຕະໂ�ຍ” ຊທຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທ 
ເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການປ�ດຈຸບ�ນນກໍແ�ນ ຊ�ນເ�າ 
“ຕະໂ�ຍ ”.
 ສ�ລ�ບຊເ�ນ ແ�ະ ຄວາມໝາຍຂອງຊເ�ນທວາ: “ຕະໂ�ຍ” ມີ 
າຍຄ�ນໃ�ຄວາມໝາຍແ�ກຕາງກ�ນ. ມີບາງທ�ດສະນະວາ: ແ�ນ 
ການເ�ນຊຕາມທອງຖນທຢູອາໃ� (ຊຂອງພູພຽງຕະໂ�ຍ ແ�ະ ຊ 
ຂອງເ�ືອງຕະໂ�ຍ), ບາງທ�ດສະນະພ�ດເ�າວາ: “ຕະໂ�ຍ” ແ�ນຊ 
ຂອງເ�າກ�ກເ�າເ�າຜູນ�ພາຂອງຊ�ນເ�ານຊງໃ�ພາສາຂອງເ�ົາເ�າ 
ເ�ນ: “ຕະ” ແ�ວາ: ລຸງ ແ�ະ “ໂ�ຍ” ແ�ນຊຂອງຄ�ນ”. ສະນ�ນຄວາມ 
ໝາຍຂອງຊເ�ນ “ຕະໂ�ຍ” ຍ�ງເ�ັນທສ�ນໃ�ຂອງວິຊາການຊ�ນເ�າວິ 
ທະຍາໃ�ການຊອກຮູຕໄ�.
 ຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ປະກອບດວຍ 2 ແ�ງຄື: ຕ�ງ ແ�ະ ອິນ (ຢິນຣ).

 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ, ຕາມປະເ�ນີແ�ວເ�ົາ 
ເ�າມ�ກຈະປຸກສາງເ�ືອນແ�ບເ�ືອນຮານຕ� ແ�ະ ເ�ັນເ�ືອນທຍາວ 
ໂ�ຍອາໃ�ຢູນ�ກ�ນາຍຄອຍຄ�ວ ແ�ະ າຍເ�ນຄ�ນ, ຊງຈະມີການ 
ຂ�ນເ�ັນຫອງນອຍສະເ�າະແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ມ�ນ. ບານຂອງຊ�ນເ�າ 
ຕະໂ�ຍ ຈະມີເ�ືອນສາລາກວນຢູໃ�ກາງຂອງບານ ຊງເ�ົາເ�າຈະໃ� 
ສາລາກວນເ�ັນສະຖານທໂ�ມຊຸມນຸມ ແ�ະ ມີການຄະລ�ຄື: ບໃ� 
ນ�ງອີງເ�ົາເ�ືອນ, ບໃ�ນອນຂວາງເ�ືອນ ແ�ະ ການເ�າ-ອອກເ�ືອນ 
ຂອງແ�ກຕອງ ເ�າ-ອອກປະຕູທໃ�ສ�ລ�ບຮ�ບແ�ກເ�ານ�ນ.

  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ສ�ລ�ບເ�ອງນຸງຫ�ມປະຈ�ຊ�ນເ�າເ�ົາເ�ານ�ນມີການຖ�ກແ�ວ 
ລວດລາຍຄາຍຄືຂອງຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ກະຕູ. ພິເ�ດ 
ອີກຢາງໜງຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ໃ�ເ�ອກອນມີປະເ�ນີການຕ�ດແ�ວ, 
ບອງຫູ ແ�ະ ສ�ກລາຍຕາມຕ�ນຕ�ວ, ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການປຽ່ນແ�ງ ແ�ະ 
ກໍບນິຍ�ມອີກແ�ວ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຄ�ນຮຸນໜຸມນ�ບທ�ງເ�ອງນຸງຂອງ 
ເ�ົາເ�າບໄ�ຮ�ບການສ�ງເ�ີມ, ບນິຍ�ມກ�ນນຸງ ແ�ະ ບມີການອະນຸລ�ກ 
ຮ�ກສາ, ໄ�ໜຸມສວນາຍນ�ນຫ�ນມາໃ�ເ�ຶງນຸງທຊຈາກຕະາດຕາມ 
ຍຸກສະໄ�ຂອງສ�ງຄ�ມທ�ວໄ�.

  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ແ�ນນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວທເ�ົາເ�າໄ� 
ປູກເ�ງ ແ�ະ ສວນອາຫານທເ�ົາເ�າມ�ກກິນແ�ນປະເ�ດ: ແ�ງ, 
ລາບ, າມ, ໝ�ກ ແ�ະ ແ�ວ. ການກິນດມເ�ົາເ�າມ�ກດມເ�າຂາວ, 
ເ�າໄ� ແ�ະ ດມນ�ດິບຕາມທ�ມະຊາດທບໄ�ຕ�ມ ື ກ�ນຕອງ. 
ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການຫ�ນປຽນໄ�ຕາມສະພາບຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມທມີ 
ການພ�ດທະນາທ�ງການກິນ, ການດມ, ການສູບ ແ�ະ ອນໆ.

  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ທສ�ຄ�ນຂອງຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ໃ�ປີ 
ໜງໆນ�ນມີການກຽ່ວພ�ນເ�ິງການຄ�ບຮອບຂອງຜູທເ�ຍຊີວິດ ື ເ�າ 
ຢາງໜງແ�ນການເ�ັດບຸນລຶບຄ�ນຕາຍຊງຕາມພາສາຂອງເ�ົາເ�າ 
ແ�ນການເ�ັດ “ລະປຶບ” ນອກຈາກນແ�ວ, ຍ�ງມີປະເ�ນີຕາງໆທ 
ເ�ັນທເ�ງທາງໃ�ພອມທ�ງປ�ກປອງຊີວິດຂອງຄ�ນ, ລຽ້ງສ�ດ, ເ�ອງ 
ປູກຂອງຝ�ງ ແ�ະ ອນໆ.

 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີເ�ົາເ�າມີກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ມີບ�ດ 
ຟອນທ�ນອງເ�ບທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ. ມີເ�ອງດ�ນຕີເ�ນ: 
ຄອງ, ກອງ, ຂຸຍ, ປ ແ�ະ ແ�ນ. ສງຂອງເ�ານຈະສາມາດພ�ບ 
ເ�ັນໄ�ໃ�ເ�ລາທຂນເ�ືອນໃ�. ພອມກ�ນນເ�ົາເ�າຍ�ງມີນິທານພນ 
ເ�ືອງ, ຄ�ຜະ�າ, ຄ�ສຸພາສິດ ແ�ະ ອນໆ າຍປະເ�ດທຢອນ 
ຮອຍເ�ິງວິຖີການດ�ລ�ງຊີວິດກໍຄືອຸປະສ�ກຕາງໆທບ�ນພະບູລຸດຂອງ 
ເ�ົາເ�າໄ�ປະເ�ີນໃ�ໄ�ຍະຜານມາ. 

 ພາບໂ�ຍ: ATML

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຕະໂອ້ຍ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍດີ
02      ໂຊກດີ   ໂຊກດີ 

03      ຂອບໃຈ  ຂອບໃຈ
04      ຂໍໂທດ   ຂໍໂທດ
05      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ໄມ່ອິມເມີ່?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ອໍາເມີໄມ່ຕະ?
07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ເຢີມິ່ຈາໂດ່ຍ?

08      ລາກ່ອນ  ລາກ່ອນ
09      ພົບກັນໃໝ່   ເກະແຫ໋ຈະລຸ່ມເອີ໋ນ
10               ບໍ່ເປັນຫຍັງ                       ເມະເມີນອໍາເມີເມີ່ນ

 ຊ�ນເ�າ ຕະໂ�ຍ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນຊງ 
ຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� , ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.

rklkxkdg;Qk

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປຶ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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