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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, ຜູ້ນ�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 ລາຫູ 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 
ລາຫູ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ລາຫູ 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 ລາຫູ 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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    ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ລາຫູ ດ�ລ�ງຊີວິດ 
ແ�ະ ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູບ�ນດາແ�ວງ 

ພາກເ�ືອ ຂອງລາວເ�ົາເ�ນ: ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ ແ�ະ  ບແ�ວ. ນອກຈາກນ,  

ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ຍ�ງມີຢູພາກໃ�ຂອງປະເ�ດ 
ຈີນ, ມຽນມາ, �ຽດນາມ ແ�ະ 

ພາກເ�ືອຂອງລາຊະອານາຈ�ກ ໄ�.
ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ຢູລາວ

 ມີປະຊາກອນ 
ທ�ງໝ�ດ 15.238 ຄ�ນ,

 ຍິງ 7.619 ຄ�ນ,
 ເ�າກ�ບ 0,3% ຂອງ

ພ�ນລະເ�ືອງ
ທ�ວປະເ�ດ.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 ລາຫູ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ

- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວງນ�ທາ, ເ�ືອງ ວຽງພູຄາ, 

   ເ�ືອງ ລອງ

- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ, ເ�ືອງ ຕ�ນເ�ງ, ເ�ືອງ ເ�ີງ

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ມີຖນຖານພູມລ�ເ�ົາເ�ີມຢູທິດຕາເ�ັນອອກ 
ສຽງໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ ໄ�ອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາທາງພາກໃ� ແ�ະ ຕ�ງ 
ພູມລ�ເ�ົາຢູບໍລິເ�ນເ�ດແ�ນ ມຽນມາ-ຈີນ ທາງທິດຕາເ�ັນຕ�ກຂອງ 
ເ�ືອງ ວາ ແ�ະ ທິດຕາເ�ັນອອກຂອງ ຢູນານ. ຕມາຮອດຕ�ນສະຕະວ�ດ 
ທີ XIX ເ�ົາເ�າໄ�ມາຕ�ງບານເ�ືອນຢູເ�ດ ກວາງຕຸງ ຂອງປະເ�ດ 
ມຽນມາ ແ�ະ ທາຍສະຕະວ�ດທີ XIX ຊ�ນເ�ານໄ�ເ�ອນຍາຍລ�ງມາ 
ທາງຕອນໃ�, ໃ�ຂະນະດຽວກ�ນນກໍມີການແ�ກກ�ນຕ�ງຖນຖານຢູລາ 
ຊະອານາຈ�ກໄ�, ປະເ�ດ�ຽດນາມ ແ�ະ ຈ�ນວນໜງກໍເ�າມາຢູບ�ນ 
ດາແ�ວງພາກເ�ືອຂອງລາວເ�ົາ. 
 ຊ�ນເ�ານເ�ນ ຕ�ນເ�ງວາ: “ລາຫູ”, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກກໍແ�ນ 
ìລາຫູî. ຊົນເຜົ່າອື່ນເອີ້ນ 
ເຂົາເຈົ້າວ່າ: ìມູເຊີî. ຄຳວ່າ 
ìມູເຊີî ມີຄວາມໝາຍແນວ 
ໃດນັ້ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຊັດເຈນ. 
ຄຳທີ່ວ່າ: ìລາຫູî ມາຈາກ 
ຄຳວ່າ: ìລ້າຮູî ໃນຄວາມ 
ໝາຍຂອງຊົນເຜົ ່ານີ ້ແປ 
ວ່າ: “ລຽງເ�ືອ”, “ລາ”ແ� 
ວາເ�ືອ ແ�ະ “ຮູ” ແ�ວາ: “ລຽງ” ຄວາມໝາຍທ ແ�ຈິງກໍຄື ຜູລຽງເ�ືອ 
ນ�ນເ�ງ.
 ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ປະກອບດວຍາຍແ�ງເ�ນ: ລາຫູນະ (ມູເ�ີ 
ຂາວ), ລາຫູຊີ (ມູເ�ີດ�) ແ�ະ ລາຫູເ�  (ມູເ�ີແ�ງ ື ກຸຍ).
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  ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ NCA

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ການດ�ເ�ີນວິຖີຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດ ໃ�ເ�ອກອນຊ�ນ 
ເ�າ ລາຫູ ມີອາຊີບເ�ັດໄ�ປູກເ�າ, ແ�ະ ປູກຢາຝນ. ເ�ົາເ�າມີຄວາມ 
ຊ�ນານໃ�ການຖາງປາຟ�ນຕ�ນໄ�ເ�ອເ�ັນບອນທ�ການຜະລິດລຽງ 
ຊີວິດປະຈ�ວ�ນ. ຍອນວາໃ�ອະດີດຜານມາເ�ົາເ�າຍ�ງບທ�ນຮຸູ ແ�ະ 
ເ�າໃ�ວາການຕ�ດໄ�ທ�ລາຍປາເ�ັນການທ�ລາຍສະພາບແ�ດ 
ລອມ. ເ�ົາເ�າເ�າໃ�ວາປາໄ�ເ�ັນຂອງທ�ມະຊາດ ແ�ະ ມີການຈະ 
ເ�ີນເ�ີບໂ�ຂນມາແ�ນກ�ບສງທຖືກທ�ລາຍໄ�. ທ�ງໆທວາຊີວິດຂອງ 
ເ�ົາເ�າມີການຜູກພ�ນກ�ບປາໄ� ແ�ະ ປາໄ�ເ�ັນແ�ງອາຫານ, ເ�ັນ 
ສາງທສະໜອງສງຕາງໆໃ�ແ�ການດ�ລ�ງຊີວິດຂອງເ�ົາເ�າ. 
ແ�ເ�ິງຢາງໃ�ກໍຕາມເ�ອການເ�ລາໄ�ມີການປຽນແ�ງໄ�ປະກອບ 
ກ�ບການເ�ມຂນຂອງຈ�ນວນປະຊາກອນ. ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ໄ�ພະຍາ 
ຍາມປ�ບຕ�ນເ�ງ ແ�ະ ວິຖີການດ�ລ�ງຊີວິດໃ�ສອດຄອງເ�າະສ�ມກ�ບ 
ການເ�ລາ.

 ປ�ດຈຸບ�ນມີການເ�ັດໄ�ແ�ບໝູນວຽນປະສ�ມປະສານກ�ບ 
ການເ�ັດນາ, ນອກຈາກນກໍຍ�ງປູກພືດສ�ຮອງອີກາຍຊະນິດ. ສ�ດທ 
ເ�ົາເ�າມ�ກລຽງ ແ�ະ ນິຍ�ມກ�ນລຽງໄ�ແ�ໄ� ແ�ະ  ໝູ ທ�ງນກໍຍອນ 
ວາສ�ດດ�ງກາວມີຄວາມສ�ຄ�ນໃ�ການປະກອບເ�າໃ�ພິທີກ�ຕາງໆ 
ທພ�ວພ�ນເ�ິງຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງເ�ົາເ�າ. ສວນສ�ດປະເ�ດງ�ວ, ຄວາຍ 
ບນິຍ�ມລຽງ. ຄຽງຄູກ�ນນຊ�ນເ�າ ລາຫູ ຍ�ງມີມູນເ�ອໃ�ການ�ິບປ�ກ 
ຖ�ກແ�ວ, ຈ�ກສານເ�ອງຫ�ດຖະກ� ແ�ະ ຫາເ�ອງປາຂອງດ�ງ ເ�ອຮ�ບ 
ໃ�ໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ແ�ກປຽນກ�ບສງຂອງທຈ�ເ�ັນຊງບສາ 
ມາດຜະລິດໄ�ໃ�ຊຸມຊ�ນ.

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ມ�ກຕ�ງບານເ�ືອນຢູບອນທສູງຕາມສ�ນພູ ື 
ເ�ຍພູມີຄວາມສູງແ� 1.000 ແ�ັດ ເ�ືອລະດ�ບນ�ທະເ�ຂນໄ�. ປ�ດ 
ຈຸບ�ນຄອຍໆຍາຍລ�ງມາຕ�, ລ�ກສະນະຂອງເ�ືອນຕາມປະເ�ນີແ�ວ 
ເ�ົາເ�າຈະມ�ກສາງແ�ບເ�ືອນຮານ, ແ�ນຜ�ງເ�ືອນອາດຈະແ�ກຕາງ 
ກ�ນໄ�ຕາມຖານະຄວາມເ�ັນຢູ ແ�ະ ຈ�ນວນສະມາຊິກພາຍໃ�ຄອບ 
ຄ�ວ. ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວຈະປະກອບດວຍ 2 ຫອງຂນໄ�ຄື: ຈະມີຫອງ 
ນອນ, ຫອງຮ�ບແ�ກ ື ຫອງພ�ກຜອນ ແ�ະ ສະຖານທແ�ງກິນ, ການ 
ປຸກເ�ືອນແ�ນບໄ�ເ�ືອກມເ�ືອກຍາມ, ປຸກເ�ລາໃ�ນ�ນແ�ນໄ�ອີງ 
ໃ�ສະພາບຕ�ວຈິງ.
 ເ�ລາປຸກເ�ືອນບໃ��ງຄາເ�ືອນຊກ�ນຍອນເ�ົາເ�າເ�ອວາ 
ຖາ�ງຄາເ�ືອນຊກ�ນຈະເ�ັດໃ�ຢູບສະບາຍ ແ�ະ ມ�ກເ�ັບເ�ັນ. ເ�ລາ 
ຂນເ�ືອນໃ�ເ�ົາເ�າຈະມີພິທີກ�ຄຶກຄນທສຸດເ�າະຊ�ນເ�ານມີຄວາມ 
ເ�ອວາຍງຄຶກຄນ, ຍງມວນຊນເ�າໃ�ກໍຈະເ�ັດໃ�ຄອບຄ�ວອຸດ�ມສ�ມ 
ບູນຂນເ�ານ�ນ, ຈງໄ�ມີການຂາສ�ດຕາງໆເ�ອໃ�ຍາດຕິພນອງທມາ 
ຊວຍໃ�ການແ�ງເ�ືອນກິນຕາມຖານະເ�ດຖະກິດຂອງຄອບຄ�ວ.

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ົາເ�າມີການແ�ງກາຍ, ມີເ�ອງນຸງຫ�ມທຖືວາເ�ັນເ�ກະ 
ລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ. ຊງປະດ�ບເ�ຢອງ, ຖ�ກແ�ວດວຍສີສ�ນ 
ລວດລາຍຕາງໆທສວຍສ�ດງ�ດງາມຈາກສີໄ�ລາຍມືອ�ນຄອງແ�ວຂອງ 
ເ�ອຍນອງແ�ຍິງ. ສວນາຍແ�ນຈະເ�ັນໃ�ເ�ລາມີເ�ດສະການຈ�ດ 
ງານບຸນປະຈ�ປີ.
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  ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ແ�ນນິຍ�ມກິນອາຫານທລ�ດຊາດຈາງ ແ�ະ 
ອາຫານທພວກເ�ົາເ�າເ�ັດກິນໃ�ແ�ລະວ�ນນ�ນແ�ນຈະກິນອາຫານ
ປະເ�ດ : ແ�ງໄ�, ແ�ງໝູ, ຂ�ວຜ�ກ, ແ�ວນ�ປາ, ລາບຊນໝູ, ປງປາ 
ແ�ະ ດມນ�ດິບ, ເ�າ ໃ�ເ�ລາມີງານໃ�ບານ ື ມີແ�ກມາຢຽມຢາມ.
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ລາຫູ

01      ສະບາຍດີ   ຂະແ�ຢາແ�
02      ໂ�ກດີ   ແ�ຈສາແ�

03      ຂອບໃ�  ແ�ຈຊາຈແ�
04      ຂໍໂ�ດ   ປິສິມະແ�ະແ�
05      ເ�າຊ��ງ?  ນໍອໍອສຈຶອາທູເ�?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ອາທຸເ�ເ�?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ອາຈາໂ�ລາ?

08      ລາກອນ  ກອຍສານິ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ເ�ເ�ະມໍຕະມໍເ�າະ
10      ບເ�ັນ��ງ   ປິຊິມະເ�ະ

11      ໄ���ງ   ອາໄ�ເ�

 ພາສາຊ�ນເ�າ ລາຫູ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາຈີນ-ຕີເ�ດ, ສາ 
ຂາຕີເ�ດ-ມຽນມາ, ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ການປາກເ�າແ�ລະ 
ແ�ງຊ�ນເ�າຈະມີສຽງສ�ນຽງແ�ກຕາງກ�ນເ�ັກນອຍ, ແ�ກໍສາມາດສ 
ສານກ�ນໄ�ບວາຈະຢູລາວ, ຈີນ, ມຽນມາ, �ຽດນາມ ແ�ະ ລາຊະອາ 
ນາຈ�ກໄ�.
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 ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ຈະມີເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງປະຈ�ເ�າຂອງ 
ຕ�ນເ�ງແ�ນ: ແ�ງ, ກອງ, ປ ແ�ະ ກໍມີບ�ດກອນລ�, ກອນຂ�ບ, 
ກອນຜະ�າ ແ�ະ ອນໆ. ສງທກາວມານ�ນແ�ນເ�ົາເ�າຈະຮອງ, 
ເ�ບໃ�ເ�ລາທມີງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ, ງານແ�ງດອງ ແ�ະ ອນໆ.

 ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ມີພນຖານຄວາມເ�ອຖືໃ�ເ�ອງຜີ, ຜີທມີອ� 
ນາດທສຸດໄ�ແ� ຜີຟາ ແ�ະ ຍ�ງເ�ອຖືຜີເ�ືອນ, ຜີບານ, ຢູແ�ລະເ�ືອນ 
ຈະມີຮານບູຊາຜີ ແ�ະ ແ�ນບ�ນດາຜີດີສ�ລ�ບພວກເ�ົາ. ແ�ກ�ງກ�ນ 
ຂາມ, ຜີຮາຍທຊ�ນເ�ານເ�ັງກ�ວນ�ນກໍມີຢູາຍເ�ນ: ຜີນ�, ຜີປາ, 
ຜີໄ�, ຜີພູເ�ົາ  ແ�ະ ອນໆ.

 
 ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຂອງ ຊ�ນເ�າ ລາຫູ ຈະມີການຈ�ດງານ 
ບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ຕາງໆ. ພິທີອ�ນສ�ຄ�ນຂອງເ�ົາເ�າແ�ນເ�ດ 
ສະການປີໃ�ຊງຈະຈ�ດຂນໃ�ລະ�າງເ�ືອນມ�ງກອນຫາເ�ືອນ 
ກຸມພາ. ຄຽງຄູກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�າກໍຍ�ງມີພິທິກ�ທພ�ວພ�ນເ�ິງລະດູການ 
ຜະລິດໃ�ການຂໍພອນສງສ�ກສິດເ�ອເ�ັດໃ�ຜ�ນລະປູກຈະເ�ີນງອກ 
ງາມມີຄວາມອຸດ�ມສ�ມບູນຕະອດປີ.
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