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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 ສີລາ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມໄ�ເ�າ 
ໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ສີລາ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ສີລາ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດຄອງປະເ�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 ສີລາ 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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ຊ�ນເ�າ ສີລາ ໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ 
ຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູປະເ�ດເ�ົາໃ�ປ�ດຈຸບ�ນໄ�
າຍກວາ 200 ປີ. ນອກຈາກມີຢູ ສປປ ລາວ 

ຍ�ງມີຢູແ�ວງ ໄ�ເ�ົາ ປະເ�ດ �ຽດນາມ ແ�ະ 
ພາກໃ�ຂອງ ສປ ຈີນ. ຊ�ນເ�າ ສີລາ ຢູ 

ສ ປປ ລາວ ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 2.939,
 ຍິງ 1.422 ຄ�ນ

 (ຜ�ນການສ�ວດ
ພ�ນລະເ�ືອງ
ທ�ວປະເ�ດ

ຄ�ງທີ III ປີ2005.)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

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 ບໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ສີລາ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຍອດອູ, ເ�ືອງ ຂວາ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
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ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

 “ສີລາ” ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດ 
ລາວໃ�ເ�ອກອນເ�ົາເ�າຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ອາໄ�ຢູເ�ດກ�ແ�ງຍ�ກ 
ແ�ງປະເ�ດຈີນ. ແ�ຍອນສ�ງຄາມເ�ິກຫໃ�ສະໄ�ປະ��ດສາດທ 
ຍາວນານເ�ົາເ�າຈງເ�ອນຍາຍອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາທາງພາກໃ�ເ�ອຍໆ 
ໂ�ຍຜານເ�ດລາຊະຄຸນມິງ ແ�ະ ເ�ດຢູນານ ລ�ງມາຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູ 
ພາກເ�ືອຂອງລາວ.
 ຕາມນິທານເ�ອງສືບຕກ�ນມາໄ�ຢ�ງຢຶນວາ: “ຊ�ນເ�າ ສີລາ” 
ເ�ອນຍາຍຈາກປະເ�ດຈີນ ມາຢູປະເ�ດລາວ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນໂ�ຍແ�ນ 
ນາຍຈາເ�ະ ແ�ະ ນາງ ໂ�ອ (ຜ�ວເ�ຍ) ເ�ັນຜູນ�ພາຂະບວນການ 
ເ�ອນຍາຍລວມມີ 2 ຈຸ, ພວກຮ�ງມີແ�ນການເ�ອນຍາຍດວຍການຂ 
ມາ ແ�ະ ພວກທຸກຍາກເ�ອນຍາຍໂ�ຍການຍາງດວຍຕີນເ�າຈງເ�ັນ 
ສາເ�ດເ�ັດໃ�ການເ�ີນທາງບທ�ນກ�ນເ�ັນຕ�ນ: ພວກທຮ�ງມີໄ�ເ�ີນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ທາງຮອດບອນໃ�ກໍພ�ກເ�ົາເ�ົາໃ�ຕອງມາເ�ັດຕູບ, ເ�ອໃ�ຕອງກວຍ 
ເ�ືອງ ແ�ະ ຍອດກວຍບອນຖືກຕ�ດນ�ນປ�ງອອກເ�ົາເ�າກໍເ�ີນທາງຕ 
ໄ� ແ�ະ ໃ�ທສຸດກໍມາຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູ ແ�ວງວງນ�ທາ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. 
ສວນພວກຜູທທຸກຍາກເ�ອເ�ລາເ�ົາເ�າເ�ີນທາງຮອດ ເ�ດຍອດອູ 
ກໍເ�ັນໃ�ຕອງກວຍທມຸງຕູບນ�ນເ�ືອງ ແ�ະ ໜກວຍໄ�ປ�ງຍາວອອກ 
ກໍເ�ີຍຄິດວາຈະໄ�ນ�ພວກຮ�ງມີບທ�ນ, ຈງພອມກ�ນຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູ 
ເ�ດຍອດອູ ແ�ວງຜ�ງສາລີ ຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນນ.
 ຊ�ນເ�າ ສີລາ ມີາຍຊເ�ນຄື: ຢູເ�ດ ຍອດອູ ມີຊວາ: “ເ�ິນ 
ຊູ, ເ�ີເ�ີ, ເ�ີເ�, ສວນພວກຢູແ�ວງ ວງນ�ທາ ໃ�ເ�ອງຕ�ນມີຊວາ: 
“ເ�ັງ ແ�ະ ຕມາແ�ນ ສີລາ” ຊທເ�ົາເ�າສະໝ�ກໃ� ແ�ະ ຊໃ�ໃ�ທາງ 
ລ�ດຖະການແ�ນຊ�ນເ�າ ສີລາ.

 ການດ�ເ�ີນວິຖີຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ 
ສີລາ ຢູເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ ແ�ະ ເ�ືອງ ວງນ�ທາ ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ ມີຄວາມຄາຍຄືກ�ນເ�ັນຕ�ນ: ເ�ົາເ�າໄ�ເ�ັດໄ�ຂຸດ, ໄ�ໄ� 
ປູກເ�າຈາວຕ�ນຕໍ ແ�ະ ເ�າໜຽວເ�ັນສ�ຮອງ. ພອມກ�ນນ, ກໍລຽງ 
ສ�ດປະເ�ດຕາງໆຄື: ໝູ, ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝາ ແ�ະ ສ�ດປີກ ເ�ອເ�ັນອາ 
ຫານ ແ�ະ ໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ຜູຊາຍຊ�ນເ�າ ສີລາ ມີມູນເ�ອ 
ແ�ະ ຊ�ນິຊ�ນານໃ�ວິຊາຕີເ�ັກ, ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ເ�ັດໂ�ະ 
ຕ�ງ ແ�ະ ເ�ອງໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວ. ສວນແ�ຍິງມີຄວາມລະອຽດອອນvໃ� 
ການ�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວເ�ອງນຸງຫ�ມທມີສີສ�ນລວດລາຍ ແ�ະ ຖືວາເ�ັນ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງເ�ົາເ�າ. ຊ�ນເ�າ ສີລາ ຢູແ�ວງ ວງນ�ທາ 
ເ�ດຖະກິດຕ�ນຕໍຂອງເ�ົາເ�າແ�ນເ�ັດໄ�ປູກ ເ�າຈາວ, ປູກຝນ, ສາລີ,  
ຖ�ວ ເ�ືອງ, ຖ�ວດິນ ແ�ະ ສ�ຮອງແ�ນການລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆຄື: 
ໝູ, ໄ�, ງ�ວ, ໝາ ແ�ະ ມາ ເ�ອເ�ັນອາຫານ ແ�ະ ໃ�ເ�ັນແ�ງງານ 
ຕາງເ�ອງ. ນອກຈາກນ, ຍ�ງມີການຜະລິດຝນ ແ�ະ ເ�ືອ ເ�ັນສິນຄາ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຕາມປ�ກກະຕິແ�ວເ�ົາເ�ານິຍ�ມປຸກເ�ືອນໃ�ລ�ກສະນະ 
ພນຕິດດິນ ແ�ະ ເ�ືອນຮານເ�ົາເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນ4ຽມ, ແ�ມດວຍ 
ໄ�ຫ�ກ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ລວງຍາວ 6 ວາ ແ�ະ ກວາງ 3 ວາ ພາຍໃ� 
ຫອງເ�ືອນເ�ັນ 2 ຫອງໃ� ແ�ະ ນອຍຂະໜານກ�ນ. ສ�ລ�ບຫອງນອຍ 
ຍ�ງແ�ງເ�ັນາຍຫອງຄື: ຫອງນອນພ, ແ�, ລູກສາວ ທຍ�ງເ�ັນໂ�ດ, 
ລູກຊາຍກ�ກ, ລູກຊາຍກາງທສາງຄອບຄ�ວແ�ວ. ສວນຫອງໃ�ມີບອນ 
ນອນຂອງແ�ກ, ລູກຊາຍໂ�ດ ແ�ະ ເ�ົາໄ�. ຊ�ນເ�າ ສີລາຢູ ວງນ� 
ທາ ເ�ົາເ�າມີການຄະລ�ໃ�ການຊອກໄ�ເ�ັດເ�ົາເ�ືອນເ�ນ: ມພ, 
ແ�ຕາຍ ແ�ະ ມສ�ງສະການ ື ບໃ�ຄ�ນພາຍໃ�ເ�ືອນດຽວກ�ນ ແ�ະ  
ຄ�ນພາຍນອກເ�າຫອງນອນເ�ັດຂາດ

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

 ຊ�ນເ�າ ສີລາ ມີເ�ກະລ�ກສະເ�າະກຽວກ�ບການເ�ອງນຸງ 
ຫ�ມ ແ�ະ ການເ�ຢອງຄື: ຜູຊາຍນຸງໂ�ງສີດ�ຫ�ວກວາງ, ຂາໃ�, ຫ�ມ 
ເ�ອແ�ນສ�ນສີດ�, ມີດຸມທາງຂາງຕາມເ�ິກ, ຍາວລ�ງຮອດແ�ວ, ຜາ 
ດ�ຍາວ 1 ວາ, ກວາງ 20 ຊ�ງຕີແ�ັດຄຽນຫ�ວ, ມີສາຍມ�ດແ�ວ, ເ�ລາ 
ເ�ັນບາວບເ�ົາຜາດ�ຄຽນຫ�ວແ�ຈ�ງຜ�ມຍາວຝ�ນເ�ັນ 3 ດວ, ເ�າຜ�ມ 
ຕ�ງ, ໃ�ສາຍສອຍກຽວແ�ນ ແ�ະ ປອກແ�ນ. ສ�ລ�ບແ�ຍິງນຸງສນ 
ແ�ງດອກສີດ�ລາມລ�ງຮອດກາງແ�ງ, ຫ�ມເ� າຍສີສະ�ບກ�ນຄື: ສີ 

ດ�, ຂາວ, ຂຽວ, ລາຍ ດອກຕ�ງ, ຢູ 
ແ�ວກໍມີການເ�ຢອງດວຍເ�ິນນາໆ 
ຊະນິດ, ຜາຂາວຄຽນຫ�ວ, ສ�ນແ�ປະ 
ດ�ບດວຍໝາກປ�ດຮອຍຈ�ບ, ຜາຄຽນ 
ຫ�ວແ�ບກ�ນຫອຍກຽວຜ�ມ ແ�ະ ຜາ 
ຂາວປ�ກຫ�ວ. ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ສີລາ 
ຢູແ�ວງວງນ�ທາ ຜູຊາຍຈະນຸງໂ�ງ 
ຂາຍາວສີຂາວ, ຫ�ມເ�ອສີດ�, ແ�ຍິງ 
ນຸງສນສີແ�ງການຂາວ, ຫ�ມເ�ອແ�ນ 
ຍາວສີຂຽວ, ສວນຜູເ�າ ແ�ະ ເ�ັກ 
ນອຍແ�ນນຸງເ�ອງທ�ມະດາ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ສີລາ ມ�ກກິນເ�າຈາວໂ�ຍເ�ົານ�ຮອນລວກແ�ວ 
ໜງໃ�ໄ�, ກິນອາຫານປະເ�ດຕາງໆຄື: ແ�ງ, ຂ�ວ, ເ�າະ, ປງ ແ�ະ 
ໝ�ກທມີລ�ດຊາດພໍດີ, ສວນຊ�ນເ�າ ສີລາ ຢູວງນ�ທາ ມ�ກກິນລາບດິບ, 
ເ�ືອດດິບທມີລ�ດຊາດເ�ັດ ແ�ະ ເ�ັມ, ດມນ�ດິບເ�ລາໄ�ອອກແ�ງງານ, 
ດມນ�ຕ�ມເ�ລາຢູເ�ືອນ, ນິຍ�ມດມເ�າເ�ັດ, ເ�າສຽວ, ດມນ�ຊາ,ຄຽວ 
ໝາກ, ສູບຢາດວຍກອກທພ�ນດວຍໃ�ຕອງກວຍ ແ�ະ ກິນຝນ. ເ�ລາ 
ມີແ�ກນອນແ�ຢາມໃ�ແ�ກດມເ�າ 5-8 ຈອກລຽນຕິດຈງຄອຍກິນ 
ເ�າ ແ�ະ ອ�ດທາຍດວຍເ�າ 5 ຈອກ.

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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7;k,g-njv4nj c]t ‘ko[5o
  ຊ�ນເ�າ ສີລາ ໄ�ມີຄວາມເ�ອຖືບ�ນພະບູລຸດ ແ�ະ ຜີສືບທອດ 
ມາແ�ບູຮານນະການເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບຖື ແ�ະ ເ�ອໃ�ເ�ອງ 
ຜີຄື: ຜີພແ�, ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ, ຜີເ�ືອນ, ຜີເ�າບານ. ຜີນາຍ 
ຈາສເ�ິະ ແ�ະ ນາງໂ�ອ ຊງເ�ົາເ�າຖືວາເ�ັນຜູປ�ກປ�ກຮ�ກສາມວນມະ 
ນຸດ, ບາງເ�ດກໍມີຄວາມເ�ົາລ�ບບູຊາ 4 ເ�ອຕປີ.
  ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຂອງຊ�ນເ�າ ສີລາ ມີພິທິກ�າຍຢາງ, 
ແ�ສງທສ�ຄ�ນຂອງເ�ົາເ�າໄ�ມີການຈ�ດງານບຸນກິນຈຽງ 2 ເ�ອ ຄື:  
ເ�ອທີ 1 ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນ 1 ຊງເ�ນວາບຸນໃ�, ໃ�ນມີການຂາໝູ 
ໃ�ຊາວບານທ�ງໝ�ດມາກິນຮວມກ�ນ. ພອມກ�ນນ�ນ, ກໍໄ�ມີການໂ�ນ 
ໝາກຄອນນມວນຊນປະມານ 2-3 ວ�ນ. ບຸນເ�ອທີ 2 ຈ�ດຂນໃ� 
ເ�ືອນ 10 ຊງຖືວາເ�ັນບຸນນອຍ ແ�ະ ວິທີຈ�ດງານບຸນແ�ນມີຮວງເ�າ 
ໃ� 2-3 ຮວງ, ນ�ອອຍ, ມ�ນເ�ືອກ, ມ�ນຕ�ນ, ໝາກກວຍ, ໝາກແ�ງ 
ລາຍ ແ�ະ ໝາກໄ�ອນໆ.

 ຊ�ນເ�າ ສີລາ ຈະມີເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງປະຈ�ເ�າຂອງຕ�ນ 
ເ�ງແ�ນ: ແ�ງ, ກອງ, ປ ີແ�ະ ກໍມີບ�ດກອນລ�, ກອນຂ�ບ, ກອນຜະ�າ 
ແ�ະ ອນໆ. ຊງສງທກາວມານ�ນແ�ນເ�ົາເ�າຈະຮອງ, ຈະເ�ບໃ�ເ�ລາ 
ທມີງານບຸນປະຈ�ເ�າ, ງານແ�ງດອງ ແ�ະ ງານອນໆ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ສີລາ

01      ສະບາຍດີ   ໂ�ມຶເ�ິມຶອໍ
 02      ຂອບໃ�  ມຶລໍເ�ິລໍ
03      ຂໍໂ�ດ   ຊິມໍ
04      ເ�າຊ��ງ?   ເ�ມິອາເ�ິແ�ະ?
05      ເ�ັດ��ງຢູ?  ອານິອິງເ�ີ?
06      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ອູເ�ີລໍແ�?

07      ລາກອນ  ກໍຢີລໍເ�
08      ພ�ບກ�ນໃ�   ຖືທໍກໍພູພ�ວ
09      ບເ�ັນ��ງ   ອາເ�ນາຊິລໍ

10

 ຊ�ນເ�າ ສີລາ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ມີພາສາປາກເ�າຂອງຕ�ນ 
ຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີເ�ດ, ຄາຍຄືພາສາຂອງຊ�ນເ�າອາຄາ, 
ຮາຍ, ໂ�ໂ� ແ�ະ ຍ�ງສາມາດເ�າພາສາ ຈີນ, ຫ, ລ ແ�ະ ຢ�ງ ໄ�ດີຊງ 
ມີຄວາມສະດວກໃ�ການແ�ກປຽນເ�ດຖະກິດ, ວ�ດທະນະທ�ສ�ງຄ�ມ 
ກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າດ�ງກາວ.

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


