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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 ມະກອງ 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 
ມະກອງ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ມະກອງ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�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 ມະກອງ 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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   ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູ 
ແ�ວງ ຄ�ມວນ, ສະ��ນນະເ�ດ. ນອກ 
ຈາກນ, ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ຍ�ງມີຢູປະເ�ດ 
�ຽດນາມ ຊງເ�ົາເ�າເ�ນວາ: “ບູຣ- 
ເ�ິນກຽວ”. ຢູ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ 
ທ�ງໝ�ດ 117.842 ຄ�ນ, ຍິງ 60.019 ຄ�ນ,  
             ເ�າກ�ບ 2.1% ຂອງພ�ນ          
           ລະເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ.

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 ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
   ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ນາກາຍ, ເ�ືອງ ຍ�ມມະລາດ, 
  ເ�ືອງ ມະຫາໄ�, ເ�ືອງ ທາແ�ກ, ເ�ືອງ ໜອງບ�ກ,  
  ເ�ືອງ ເ�ບ�ງໄ�
- ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ: ເ�ືອງ ອຸທຸມພອນ, 
  ເ�ືອງ ອາດສະພ�ງທອງ, ເ�ືອງ ທາພະລານໄ�, ເ�ືອງ ພິນ,
  ເ�ືອງເ ຊໂ�ນ, ເ�ືອງ ນອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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     ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດ 
ແ�ງຊາດລາວ. ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� 
ຕະກຸນ “ບຣູ” ໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາບ�ນດິນດອນຕອນນເ�ັນເ�ລາດ�ນນານ 
ແ�ວ. ເ�ົາເ�າເ�ອນຍາຍເ�າມາ ປະເ�ດລາວ ໂ�ຍຜານແ�ວນຫ�ງສາ 
ວະດີປະເ�ດມຽນມາ ແ�ະ ເ�ດລ�ບບູລີ ປະເ�ດສະ�າມ ມາຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາຢູເ�ດເ�ືອງ ນອງ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ ໃ�ສະໄ�ເ�າຈ�ນ 
ອາວຍຕ�ກມາໄ�ຍະໜງ, ເ�ອງຈາກມີສະພາບທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສ�ງ 
ຄ�ມໜີບຮ�ດຢາງໜ�ກໜວງຈງເ�ັດໃ�ຊ�ນເ�ານມີຈ�ນວນໜງເ�ອນ 
ຍາຍຈາກເ�ືອງນອງມາຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູາຍເ�ືອງທຂນກ�ບແ�ວງ ສະ 
��ນນະເ�ດ ແ�ະ ບາງເ�ືອງຂອງແ�ວງ ຄ�ມວນ.
      ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ບູຣມະກອງ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາ 
ເ�າແ�ນມະກອງ, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 
ແ�ນ ຊ�ນເ�າ “ມະກອງ” ຊງໝາຍຄວາມວາ: “ມະເ�ົາກອງມາໃ�” 
ແ�ະ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າມະກອງປະກອບດວຍາຍແ�ງດວຍກ�ນຄື: 
ມະກອງ, ຕຣູຍ, ພ�ວ, ມະຣອຍ ແ�ະ ຕຣອງ ອາໄ�ຢູໃ�ເ�ລານ�ນ. 

    ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ໃ�ເ�ອກອນແ�ນຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າ, 
ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາ, ລາເ�ອສ�ດປາ, ຫາປາຕາມທ�ມະຊາດ, ລຽ້ງສ�ດປະ 
ເ�ດ: ຄວາຍ, ງ�ວ, ໝູ, ໝາ, ແ� ແ�ະ ສ�ດປີກ, ປູກພືດຊະນິດ ຕາງໆ. 
ປ�ດຈຸບ�ນຄ�ນ ມະກອງ ຢູາຍບອນໄ�ຖືການເ�ັດນາປູກເ�າໜຽວເ�ັນ 
ຕ�ນຕໍ, ປູກສາລີ, ມ�ນກໍ, ເ�ືອກ ແ�ະ ອນໆເ�ັນສ�ຮອງ.        
ນອກຈາກນ�ນ, ຍ�ງບໄ�ລ�ດລະໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ຕ� ຫູກ, 

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

ທໄ�, ປ�ນໝໄ� ແ�ະ ໄ�ມີຄວາມຊ�ນານງານໃ�ວິຊາຕີເ�ັກ 
ເ�ອເ�ັດເ�ອງມືໃ�ການຜະລິດ, ໃ�ສອຍໃ�ຄອບຄ�ວ ແ�ະ ໄ�ແ�ກ 
ປຽນສງຂອງອນໆອີກດວຍ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ທບານ ອາລາງໃ� ເ�ືອງ ເ�ໂ�ນ ແ�ວງສະ��ນນະເ�ດ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

          ລ�ກສະນະເ�ັນເ�ືອນຮານນອຍ, ສອດຄອງກ�ບຖານະຂອງຄອບ 
ຄ�ວຊງມີການຈ�ດວາງພາຍໃ�ເ�ືອນເ�ນ: ເ�ົາໄ�, ຫອງນອນ ພແ�, 
ຫອງນອນລູກແ�ງດອງແ�ວ, ຫອງນອນລູກຊາຍຍ�ງໂ�ດ ແ�ະ ຫອງ 
ນອນຂອງແ�ກທມາແ�ຢາມ. ສວນລູກສາວໃ�ບທ�ນແ�ງດອງກໍໄ� 
ນອນຢູເ�ືອນໝູຄູືເ�ືອນແ�ຮາງນາງໝາຍ. ເ�ືອນແ�ລະ�ງໃ�ບານ 
ໜງໆແ�ນໄ�ຈ�ດວາງເ�ັນວ�ງມ�ນ, ຢູເ�ງກາງບານມີສາລາກວາ.  ຊ�ນ 
ເ�າ ມະກອງ ໄ�ມີພິທີກ�ໃ�ການເ�ືອກສະຖານທຕ�ງບານ ແ�ະ 
ການຂນເ�ືອນໃ�ລວນແ�ມີການຈ�ຜີທ�ງໝ�ດ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ກອນໜານ 100 ກວາປີຜູຊາຍແ�ນນຸງກະຕຽ່ວ, ຈ�ງຜ�ມຍາວ 
ເ�າຜ�ມຄືແ�ຍິງ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍເ�ິນ ແ�ະ ກ�ວ, ຕ�ດແ�ວ, 
ສ�ກເ�ິກ, ຄາງ, ໜາລາຍທສະແ�ງເ�ິງຄວາມເ�ງກາ ແ�ະ ຮ�ງມີ. ສວນ 
ແ�ຍິງນຸງສນ, ຫ�ມເ�ອ,ບອງຫູ, ໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍເ�ິນ ແ�ະ ກ�ວ, 
ຖືກະຈອນ, ກອງແ�ນ, ປອກຄໍ, ໝາກຕູມ ແ�ະ ໝາກປ�ດ. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ການນຸງຫ�ມເ�ຢອງຂອງຊ�ນເ�າ ມະກອງ ໄ�ມີການປຽນແ�ງເ�ົາເ�າ 
ມີຄວາມນິຍ�ມນຸງຖືຄືແ�ບຊ�ນເ�າຜູໄ� ແ�ະ ຊ�ນເ�າລາວ. 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສະໄ�ບູຮານແ�ນກິນເ�າໜຽວ, ອາຫານທຂາດບໄ�ແ�ນ 
ລາບເ�ືອດ, ແ�ງທມີລ�ດຊາດເ�ັດແ�ະເ�ັມ.ໃ�ເ�ລາມີແ�ກນອນຢາມ  
ແ�ນໃ�ແ�ກກິນເ�າກອນເ�າຂອງເ�ືອນຈງກິນຕາມ�ງບໃ�ວາງພາ 
ເ�າຊຂເ�ືອນ ແ�ະ ນ�ງຢອງຢເ�ລາກິນເ�າ. ເ�ົາເ�າດມນ�ດິບ, ດມ 
ເ�າໄ� ແ�ະ ສູບຢາເ�ນປຸກທສຸດ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ກະປູແ�ງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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         ກອນໜານ 100 ກວາປີຊ�ນເ�າ ມະກອງ ໄ�ເ�ອຜີຊງລວມມີ 
ຜີຕາງໆຄື: ຜີປູຍາ, ຕາຍາຍ, ຜີພແ�, ອາຍ, ນອງ. ຖາຫາກບທ�ນ ເ�ັດ 
ລາປືບມ�ນພ�ວພ�ນເ�ິງາຍດານເ�ັນຕ�ນ: ແ�ງດອງບແ�ວຂນເ�ືອນພ 
ເ�າບໄ�. ນອກຈາກຜີທກາວມານ�ນແ�ວຍ�ງມີຜີຟາ, ຜີແ�ນ, ຜີໝໍ, ຜີ 
ປ�ວ, ຜີເ�າເ�ັນຜີທເ�ັດໃ�ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ເ�ີດລູກຢູເ�ືອນບໄ�, ຜີ 
ກະຈາດ, ຜີອາຢະຢຽງແ�ງ, ຜີປາເ�ິງ, ຜີໝາ ແ�ະ ຜີອນໆ. ນອກ 
ຈາກນ�ນ, ແ�ລະຄອບຄ�ວຍ�ງມີຜີລວມຂອງບານຄື: ຜີບານ “ຜີມະເ� 
ສ�ກ”, ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການປຽນແ�ງເ�ັນຕ�ນ: ມີາຍບານໄ�ເ�ົາລ�ບ 
ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ ແ�ະ ເ�ອຖືຜີອີກດວຍ. ຊ�ນເ�າມະກອງໄ� 
ມີຮີດຄອງທພ�ວພ�ນເ�ິງການຜະລິດໃ�ປີໜງເ�ນ: ພິທີກ�ຈ�ຜີແ�ນເ� 
ລາປຸກເ�ືອນ, ຖາເ�ັດເ�ືອນໄ�ແ�ນຕອງໄ�ຂາໝູ, ງ�ວ, ຄວາຍ. ສະ 
ອງ ແ�ະ ກອນຈະຖາງປາເ�ັດໄ�, ເ�ຍ�າ, ຮູດເ�າ, ເ�ັບຜ�ນລະ 
ປູກ, ຂ�ນເ�າຂນເ�າ, ຄວາຍ, ງ�ວ ຈະເ�ີດລູກ, ຈະຂາຍສ�ດລຽ້ງທຸກຊະ 
ນິດ, ໄ�ເ�ິນ, ຄ� ແ�ະ ໄ�ລູກໃ�ກໍຕອງຂາໝູ. ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆ 
ຂອງເ�ົາເ�າຈະມີການຈ�ດງານເ�ນ: ເ�ືອນ 5 ເ�ັດບຸນດ�ໄ�ມີການ 
ຄ�ບງ�ນກິນງ�ວ, ຄວາຍສະເ�ີມສະອງໜງວ�ນ, ເ�ືອນ 8 ບຸນກິນແ�ຣ 
ມີການຂາໝູ, ໄ� ໃ�ແ�ລະເ�ືອນ ແ�ະ ເ�ືອນ 12 ມີການຈ�ດງານ 
ເ�ນວາ: “ກິນງະ”. ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ໄ�ມີເ�າແ�, ມີລາມຜູເ�ັນເ�າ 
ຮີດຂອງແ�ລະບານ, ເ�າແ�ອາວຸໂ�ນ�ນເ�ັນຜູຄວບຄຸມຕະກຸນຂອງ 
ຕ�ນ ແ�ະ ການສ�ພ�ນກ�ບຕະກຸນອນໃ�ເ�ລາງານບຸນ ແ�ະ ຄ�ນເ�ຍ 
ຊີວິດ, ເ�ົາເ�າໄ�ມີຊ�ນຄ�ນ, ປ�ນຍາຊ�ນ, ເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າ, ຜູຊ�ງຄຸນ 
ວຸດທິທມີອິດທິພ�ນອ�ນສ�ຄ�ນຕຊາວບານ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ເ�ືອງ ເ�ໂ� ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ
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    ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີເ�ັນຕ�ນ: ຄ�ຜະ�າ 
ສຸພາສິດກອນຂ�ບລ� ື ມວນຊນຕາມປະເ�ນີ, ມີວາດຟອນໄ�ຕາມ 
ຈ�ງ�ະລຽ້ງຜີ ແ�ະ ອນໆ.

rklkxkdg;Qk

   ຊ�ນເ�າ ມະກອງ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນແ�ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນ 
ອ�ນສະເ�າະຂອງຕ�ນຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ສາຂາ 
ພາສາບູຣອິກ ື ມອນບູຮານ.ພວກເ�ົາເ�າສາມາດເ�າພາສາຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ກະຕາງ, ຕີຣ, ຕະໂ�ຍ, ຊວຍ, ກາໂ�, ກາໄ�, ປະໂ�ະ, ພາສາ 
ລາວ ແ�ະ ພາສາຕາງປະເ�ດ ຊງມີຄວາມສະດວກໃ�ການພ�ວພ�ນ 
ແ�ກປຽ່ນເ�ດຖະກິດ ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ 
ນ�ບມນ�ບກວາງຂວາງ.

lyo]txtrnhog,nv’

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ພາສາ ລາວ
ສະບາຍດີ
ຂອບໃ�
ຂໍໂ�ດ
ເ�າຊ��ງ?
ເ�ັດ��ງຢູ?
ກິນເ�າແ�ວບໍ?
ລາກອນ
ພ�ບກ�ນໃ�
ບເ�ັນ��ງ

ພາສາ ມະກອງ
ບ�ນຊວນ
ຊະເ�ີນ
ເ�ໂ�ຍ
ເ�ອຍລະເ�ີນເ�ົາ?
ເ�ີຕະເ�ຼົາ?
ຈາໂ�ຍໄ�ເ�ີ?
ຈູນ
ຕູນລະເ�ົາຕະໄ�ເ�ນ
ຕະເ�ີນກ�ນເ�ົາ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ  ເ�ືອງ ເ�ໂ� ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ


