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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 ໂ�ໂ� 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 
ໂ�ໂ� ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� 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 ໂ�ໂ� ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະເ�ັນ 
ພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ 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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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຍອດອູ

    ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ອາໄ�ຢູ ສປປ 
ລາວ ຕ�ງຖນຖານ ແ�ະ ທ�ມາຫາກິນຢູ 

ເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ. 
ນອກຈາກຢູລາວແ�ວຍ�ງມີຢູ ສສ 

�ຽດນາມ ແ�ະ ສປ ຈີນ ອີກດວຍ.
ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ໃ�ປະເ�ດລາວມີ 
ປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 1.691 ຄ�ນ, 

ຍິງ 855 ຄ�ນ (ຜ�ນການ 
ສ�ວດພ�ນລະເ�ືອງ

ທ�ວປະເ�ດ 
ຄ�ງທີ 3 ປິ 2005) 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນໃ�ວ�ງຄະນາຍາດ 
ແ�ງຊາດລາວ ເ�ົາເ�າມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ ແ�ະ ການເ�ອນຍາຍ 
ມາຈາກດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງປະເ�ດຈີນ. ຍອນມີສ�ງຄາມໂ�ຍແ�ນ 
ທານ ດີເ�ີ ເ�ັນຜູນ�ພາຂະບວນພວກເ�ົາເ�ອນຍາຍຈາກເ�ດແ�ວງ 
ຢູນານ ແ�ະ ເ�ດແ�ວງ ໄ�ວເ�ົາ ລ�ງມາຕ�ງຖນຖານຢູ ວູເ�ົາກາງ, 
ຕາບີຊູ, ແ�ວມີຊູ, ສະ�າງ ແ�ະ ກາມີຊູ ທຂນກ�ບເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ວງ 
ຜ�ງສາລີ ແ�ງປະເ�ດລາວປະມານໄ� 100 ກວາປີມານ.

  ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ໃ� 
ເ�ອກອນ ແ�ນຖືການເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວເ�ອກິນ, ປູກຝນເ�ັນສິນ 
ຄາ, ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ຫ�ນມາເ�ັດນາປູກເ�າຈາວເ�ັນຕ�ນຕໍ, ເ�ັດ 
ສວນປູກພືດຜ�ກນາໆຊະນິດ, ປູກກວຍ, ປູກອອຍ, ໝາກແ�ງ ແລະ 

 ແ�ຍິງຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ມີມູນເ�ອໃ�ວິຊາ�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວ, 
ຕ�ຫູກທໄ�ເ�ອເ�ັດເ�ັນເ�ອງນຸງຫ�ມໃ�ແ�ລູກຜ�ວ, ສ�ລ�ບຜູຊາຍມີ 
ຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານເ�ັດເ�ອງໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວ 
ແ�ະ ເ�ັນຊາງຕີເ�ັກ ເ�ອເ�ັດເ�ອງມືການຜະລິດ, ແ�ຍ�ງມີເ�ດຖະ 
ກິດບູຮານຄື: ການລາເ�ຶອ ແ�ະ ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາມາເ�ັນອາຫານ.
 

ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຍາວນານ. ບໍ່ 
ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຊາວໂລໂລມີມູນ 
ເຊ ື ້ອໃນການລ້ຽງສ ັດປະເພດ 
ຕ່າງໆຄື: ຄວາຍ, ງົວ, ມ້າ ໃຊ້ເປັນ 
ແຮງງານລາກແກ່, ລ້ຽງໝູ ແລະ 
ສັດປີກ ເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ 
ເຮັດພິທີກຳຕ່າງໆ. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 
1970 ຊົນເຜົ່າ ໂລໂລ ມີຄວາມ 
ດຸໝັ່ນ ແລະ ປະດິດສ້າງໃນການ 
ຂຸດເໝືອງປ້ານຝາຍ.

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



  ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ໃ� 
ເ�ອກອນ ແ�ນຖືການເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວເ�ອກິນ, ປູກຝນເ�ັນສິນ 
ຄາ, ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ຫ�ນມາເ�ັດນາປູກເ�າຈາວເ�ັນຕ�ນຕໍ, ເ�ັດ 
ສວນປູກພືດຜ�ກນາໆຊະນິດ, ປູກກວຍ, ປູກອອຍ, ໝາກແ�ງ ແລະ 

 ແ�ຍິງຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ມີມູນເ�ອໃ�ວິຊາ�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວ, 
ຕ�ຫູກທໄ�ເ�ອເ�ັດເ�ັນເ�ອງນຸງຫ�ມໃ�ແ�ລູກຜ�ວ, ສ�ລ�ບຜູຊາຍມີ 
ຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານເ�ັດເ�ອງໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວ 
ແ�ະ ເ�ັນຊາງຕີເ�ັກ ເ�ອເ�ັດເ�ອງມືການຜະລິດ, ແ�ຍ�ງມີເ�ດຖະ 
ກິດບູຮານຄື: ການລາເ�ຶອ ແ�ະ ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາມາເ�ັນອາຫານ.
 

ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກຍາວນານ. ບໍ່ 
ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ຊາວໂລໂລມີມູນ 
ເຊ ື ້ອໃນການລ້ຽງສ ັດປະເພດ 
ຕ່າງໆຄື: ຄວາຍ, ງົວ, ມ້າ ໃຊ້ເປັນ 
ແຮງງານລາກແກ່, ລ້ຽງໝູ ແລະ 
ສັດປີກ ເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ 
ເຮັດພິທີກຳຕ່າງໆ. ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 
1970 ຊົນເຜົ່າ ໂລໂລ ມີຄວາມ 
ດຸໝັ່ນ ແລະ ປະດິດສ້າງໃນການ 
ຂຸດເໝືອງປ້ານຝາຍ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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muj8A’[hko c]t gInvo

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ມີຄວາມນິຍ�ມປຸກເ�ືອນແ�ບຕິດດິນຍາວ 6 
- 15 ແ�ັດ, ກວາງ 6 ແ�ັດ, ແ�ງອອກ 2 ຫອງໃ�ຂະໜານກ�ນຕາມ 
ລວງຍາວຂອງເ�ືອນ, ຫອງໃ�ທ�ອິດເ�ັນຫອງວາງຕຽງແ�ກນອນ 
ແ�ະ ຄ�ກມອງຕ�ເ�າ ແ�ະ ຫອງໃ�ຖ�ດນ�ນປະກອບມີາຍຫອງ 
ນອຍຄື: ຫອງນອນປູຍາ, ຫອງນອນອາຍກ�ກ, ອາຍຖ�ດນ�ນຫອງຜີທ�ງ 
ເ�ັນບອນນອນຂອງລູກຊາຍບທ�ນມີເ�ຍ, ເ�ືອນຄ�ວທ�ງເ�ັນບອນນອນ 
ຂອງລູກສາວບທ�ນໄ�ແ�ງດອງ.

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ມີເ�ອງນຸງຫ�ມ, ເ�ຢອງເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງ 
ຕ�ນຄື: ຜູຊາຍນຸງໂ�ງຝາຍສີດ�, ຂາກວາງ, ຜາດ�ພ�ນຕີນຜ�ມ, ຫ�ມເ�ອ 
ຝາຍແ�ນຍາວຄໍມ�ນ, ມີຜາສີດ�ຄຽນຫ�ວຍາວ 3 ແ�ັດ, ເ�ົາຂຄ�ງຍອມ 
ແ�ວໃ�ແ�ງ, ຈ�ງຜ�ມຍາວເ�ຍເ�ັນສາມດວຄຽນຫ�ວ ແ�ະ ຍ�ງມີຜາສີ 
ດ�ຄຽນຫ�ວ, ສະເ�າະແ�ຍິງນຸງໂ�ງສີດ�ຫ�ວກວາງ, ຂາລີບ, ຜາຄຽນ 
ແ�ວ, ຫ�ມເ�ອຝາຍແ�ນຍາວາຍສີປະດ�ບເ�ຢອງດວຍໝາກປ�ດໃ� 
ດຸມເ�ອ, ໃ�ປອກແ�ນ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍເ�ິນ ແ�ະ ອນໆ.

g7njv’o5j’sqj,

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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vksko c]t g7njv’fnj,

 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ນິຍ�ມກິນເ�າຈາວດວຍວິທີເ�ົານ�ຮອນລວກ 
ແ�ວໜງໃ�ໄ� ແ�ະ ເ�າໜຽວ, ກິນອາຫານປະເ�ດແ�ງ, ຂ�ວ, ເ�າະ, 
ປງມີລ�ດຊາດຈາງ, ດມນ�ຕ�ມ ແ�ະ ນ�ດິບ, ດມເ�າສຽວ, ສູບຢາ ແ�ະ 
ຝນ. ໃ�ເ�ລາກິນເ�າຫາມທຸກຄ�ນຍາງໄ�ມາ ແ�ະ ເ�ັດວຽກອນ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ເ�ົາເ�າ ໄ�ມີນ�ກປະດິດຄິດແ�ງບ�ດຮອງ, 
ທ�ນອງເ�ບ, ມີບ�ດຂ�ບຮອງໂ�ໂ�  ມີເ�ອງດ�ນຕີປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: 
ແ�ນ, ໝາກນ�ເ�ານອຍ (ລູຊ�ບ), ປເ�ືອງ, ຄອງ, ມີຄ�ຜະ�າ, 
ຄ�ສຸພາສິດ ແ�ະ ນິທານພນເ�ືອງ ທສະແ�ງເ�ິງຄວາມຮ�ກລະ�າງ 
ບາວ-ສາວ ແ�ະ ທິວທ�ດທ�ມະຊາດ ແ�ະ ອນໆ. 

 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ເ�ິງແ�ນວາໄ�ຍ�ກຍາຍເ�າມາປະເ�ດລາວ 
ດ�ນນານແ�ວກໍຕາມ, ເ�ົາເ�າໍຍ�ງສາມາດຮ�ກສາຮີດຄອງປະເ�ນີຂອງ 
ຊ�ນເ�າຕ�ນໄ�ໄ�ຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນ. ຮີດຄອງປະເ�ນີຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ 
ວ�ດທະນະທ�ຄາຍຄືກ�ນກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ ຈີນ- ຕີເ�ດ 
ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ົາລ�ບບູຊາຜີພ, ຜີແ�, ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�ືອງ ຊງຖືວາເ�ັນຜູປ�ກປ�ກຮ�ກສາມວນມະນຸດ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າ 
ຍ�ງຖືວາມີຜີກ�ກໄ�ໃ�, ຜີຫວຍ, ຮອງ, ໜອງບຶງ, ຜີຕາຍ ຫຸງ, ຜີພູຜາ 
ປາດ�ງ ແ�ະ ອນໆ ທເ�ົາເ�າຖືວາເ�ັດໃ�ຄ�ນເ�ົາເ�ີດມີອາການເ�ັບ 
ເ�ັນ. ພອມກ�ນນ�ນ, ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຂອງ ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ຈະຈ�ດ 
ງານບຸນ 2 ເ�ອ ເ�ັນຕ�ນ: ບຸນກິນຈຽງໃ�ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນ 2 ແ�ະ 
ບຸນກິນຈຽງນອຍຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນ 3 ມຂນ 15 ຄ�.

 

7;k,g-njv4n

g7njv’fqo8u c]t ly]txtrnhog,nv’
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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rklkxkdg;Qk

dkolq,mP[ 
rklk ]k; da[ rklk 3]3]

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ໂ�ໂ�

01      ສະບາຍດີ   ຍເ�ົາຍາ

02      ຂອບໃ�  ເ�ຍໆມາ
03      ຂໍໂ�ດ   ປິງມີພຼານາ
04      ເ�າຊ��ງ?  ຍິມືຈອາຈິກິແ�ນ?
05      ເ�ັດ��ງຢູ?  ຍີອາເ�ິປິງເ�ີໂ�ງາ?
06      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຍີຈູໆແ�ງ?

07      ລາກອນ  ຮາມາແ�ງ
08      ພ�ບກ�ນໃ�   ອີແ�ງຢາງສາໂ�ໂ�ຕີ

09      ບເ�ັນ��ງ   ອາຈາໂ�ແ�ງ

 ຊ�ນເ�າ ໂ�ໂ� ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນ 
ເ�າຕ�ນຄາຍຄືກ�ນກ�ບພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ສີລາ, ຊ�ນເ�າ ຮາຍ 
ແ�ະ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີເ�ດ, ສາຂາພາສາ ຕີເ�ດ-ມຽນ 
ມາ, ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.  ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີຄວາມສາມາດເ�າ 
ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ລ, ຢ�ງ ແ�ະ ໄ�ເ�ືອໄ�ດີ.
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ


