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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 ຮາຢີ 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 ຮາຢີ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຮາຢີ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�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 ຮາຢີ 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 ຮາຍ ເ�ົາເ�າຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາຢູເ�ດເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ວງ 

ຜ�ງສາລີ ສປປ ລາວ , ແ�ວງ ໄ�ເ�ົາ ສສ 
�ຽດ ນາມ ແ�ະ ດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງ 

ສປ ຈີນ. ມີພ�ນລະເ�ືອງທ�ງໝ�ດ 
1.122 ຄ�ນ, ຍິງ 528 ຄ�ນ

ຊົນເຜົ່າ ຮ່າຍີ່ ທີ່ແຈກຢາຍຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ
- ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ: ເມືອງ ຍອດອູ

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

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



xts;af7;k,gxao,k c]t -njgvUo
 ຊ�ນເ�າ ຮາຍ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງ 
ຊາດລາວໄ�ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຈາກດິນແ�ນປະເ�ດ ຈີນ ປ�ດຈຸ 
ບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍ ແ�ະ ອ�ບພະຍ�ບມາຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາ 
ຢູເ�ດແ�ວງ ໄ�ເ�ົາ, ລາວກາຍ ປະເ�ດ �ຽດນາມ. ເ�ອງຈາກເ�ອ 
ທທ�ການຜະລິດສ�ມທ�ບກ�ບສະພາບເ�ິກສ�ງຄາມໃ�ສະໄ�ປະ 
��ດສາດຈງເ�ັດໃ�ເ�ົາເ�າເ�ອນຍາຍມາຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູເ�ດ 
ເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ ໄ�ປະມານ 200 ກວາປີ.
 ຊ�ນເ�າ ຮາຍ ມີາຍຊເ�ນຄື: ອູນີ, ຊາອູນີ ແ�ະ ຮາຍ, ຊທເ�ົາ 
ເ�າສະໝ�ກໃ� ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ ຊ�ນເ�າ 
“ຮາຍ”.  
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 ແ�ສະໄ�ບູຮານຄ�ນ ຮາຍ ຖືການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ 
ແ�ະ ຕມາແ�ນເ�ັດໄ�ຂຸດ, ໄ�ໄ�, ປານຝາຍເ�ົານ�ເ�ານາ ແ�ະ ເ�ັດ 
ສວນອອຍ, ສວນສາລີ, ປູກຝາຍ, ປູກຝນ, ຖ�ວຂຽວ, ຖ�ວເ�ືອງ, ຖ�ວດິນ 
ແ�ະ ພືດລ�ມລຸກອນໆ. ພອມກ�ນນ�ນເ�ົາເ�າຍ�ງມີມູນເ�ອ ໃ�ການ 
ລຽງສ�ດ ປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ຄວາຍ, ງ�ວ, ໝູ, ໝາ ແ�ະ ສ�ດປີກ, ນອກ 
ຈາກນ�ນ, ຜູຊາຍຍ�ງມີມູນເ�ອໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ ສານ ແ�ະ ຕີເ�ັກ 
ເ�ອເ�ັດເ�ອງໃ�ໃ� ຄອບຄ�ວ ແ�ະ ເ�ອງມືການຜະລິດສະເ�າະແ� 
ຍິງພ�ດຍ�ງມີຄວາມລະອຽດອອນໃ�ວິຊາຕ�ຫູກເ�ອເ�ັດເ�ອງນຸງຫ�ມ 
ຊງມີລ�ກສະນະກຸມຕ�ນເ�ງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ 2
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 ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ດຊ�ນເ�າ ຮາຍ ໄ�ມີປະເ�ນີ 
ໃ�ການຕ�ງບານ ແ�ະ ເ�ືອນຄື: ກອນຈະປຸກເ�ືອນເ�ົາເ�າໄ�ຂຸດຂຸມ 
ເ�ິກປະມານ 30-50 ເ�ັນ ແ�ວເ�ົາເ�າສານ 3 ເ�ັດໃ�ຂຸມເ�ົາຖວຍ 
ອ�ດໄ�ປະມານ 20-30 ນາທີຈງໄ�ເ�ງ, ຖາເ�າສານຍ�ງຢູສະພາບເ�ີມ 
ແ�ນຕ�ງເ�ືອນໄ�. ສ�ລ�ບມຕ�ງເ�ືອນຕອງແ�ນມຄູ ແ�ະ ເ�ັນມສ�ນວ�ນ 
ດີຂອງຄອບຄ�ວນ�ນເ�ງ, ຄ�ນຮາຍມີຄວາມນິຍ�ມປຸກເ�ືອນຕິດດິນຍາວ 
ປະມານ 5-6 ແ�ັດ, ກວາງ 4-8 ແ�ັດ, �ງຄາບຊ�ນ ແ�ະ ບເ�ີນເ�ີນ 
ໄ�, ມຸງດວຍ�າຄາ, ແ�ມດວຍການເ�ົາດິນຕ�ໃ�.
 ການຈ�ດແ�ງຫອງນອນແ�ນອີງຕາມຈ�ນວນສະມາຊິກໃ�ຄອບ 
ຄ�ວ, ມີຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ພາຍໃ�ຫອງນອນເ�ັນຕ�ນ: ລູກໄ� 
ບໄ�ເ�າຫອງນອນປູ, ຍາ, ຍ�ກເ�ນມີການເ�ັບເ�ັນ. ກໍລະນີເ�າຫອງ 
ນອນບໄ�ຮ�ບອະນຸ ຍາດຈະຖືກປ�ບໄ�ດວຍເ�ອງ 3 ເ�ນ: ໝູ 3 ກ� 1 
ໂ�, ເ�າ 3 ລີດ, ເ�ິນ 3 ໝ�ນ ື ຄ�ນນອກເ�າຈະຖືກປ�ບໄ�ເ�ນກ�ນ 
ແ�ະ ເ�ິນຈະຄູນ 2 ເ�ັນ 6 ໝ�ນ, ເ�ອແ�ງຜີເ�ືອນ ແ�ະ ກໍລະນີເ�ອງ 
ເ�ຍຈະຕອງທ�ດແ�ນຄືນເ�າກ�ບລາຄາເ�ອງທເ�ຍໄ�ນ�ນ.  

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ 4



g7njv’o5j’sqj,
 ຊ�ນເ�າ ຮາຍ ໄ�ມີເ�ອງນຸງຫ�ມ, ເ�ຢອງທເ�ັນເ�ກະລ�ກອ�ນສະ 
ເ�າະຂອງຕ�ນຄື: ຜູຊາຍນຸງໂ�ງຂາກວາງ, ຂາທ�ມະດາສາມາດພ�ບໄ� 
ສີດ�ຍອມດວຍນ�ນິນ, ຫ�ມເ�ອແ�ນຍາວສີດ�ມີຖ�ງຢູໜາເ�ິກ, ມີຜາ 
ສີດ�ຍາວປະມານ 2-3 ວາ ໄ�ຄຽນຫ�ວ, ໃ�ສາຍ ແ�ວທມີຄວາມຍາວ 
2-3 ວາ, ໃ�ປອກແ�ນທເ�ັດດວຍເ�ິນ. ສວນຍິງແ�ນນຸງສນສີດ�ແ�ບ 
ດວຍາຍສີ, ມີຜາພ�ນແ�ງ, ຫ�ມເ�ອແ�ນສ�ນ, ແ�ນຍາວສີດ�ຄໍມ�ນ, 
ແ�ນເ�ອການດວຍາຍສີ, ມີຜາແ�ຄຽນຫ�ວປະດ�ບດວຍເ�ິນບ, ມີ 
ສາຍແ�ວທເ�ັດເ�ັນລວດລາຍຕາງໆ. ສ�ລ�ບເ�ອງເ�ຢອງນ�ນມີປອກ 
ແ�ນ, ປອກຄໍ, ບອງຫູໃ�ຕາງ, ຈ�ງຜ�ມຍາວແ�ວຝ�ນ (ເ�ຍ) ເ�ົາຄຽນ 
ຫ�ວໄ� ເ�ອຈະໄ�ເ�ົາຜາປ�ກຫ�ວໃ�ຢູສະປາຍ ແ�ະ ແ�ນດີ.

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ນ�ບແ�ສະໄ�ກອນຈ�ນເ�ິງປະຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຮາຍ ແ�ນມີຄວາມ 
ນິຍ�ມກິນເ�າຈາວດວຍການເ�ົານ�ຮອນລວກແ�ວໜງໃ�ໄ�, ສວນ 
ອາຫານແ�ນການຫາຕາມທ�ມະຊາດ ື ຊຈາກຕະາດມາປຸງແ�ງ 
ດວຍລ�ດຊາດ ແ�ະ ປະເ�ດຕາງໆຕາມຄວາມຕອງການເ�ນ: ແ�ງ, 
ຂ�ວ, ປງ, ຊຸບ, ຊາ, ຈືນ ແ�ະ ອນໆ. ສ�ລ�ບການດມແ�ນດມນ�ຕ�ມ, 
ດມເ�າເ�ັດ (ເ�າຂາວ), ສູບຢາດວຍກອກບ�ງໄ�ໄ� ແ�ະ ສູບຝນ 
(ກິນຝນ). ໃ�ເ�ລາມີແ�ກມາຢາມເ�ືອນເ�ນໄ�ເ�ົາເ�າຕອນຮ�ບຄ�ນ 
ລະ 4-6 ຈອກ, ຈງຄອຍໃ�ກິນເ�າ ແ�ະ ດມເ�າສະ�ບກ�ນໄ�ຈ�ນຊ�ວ 
ໄ�ຍະໜງຈິງມີການເ�ິກລາກ�ນ ແ�ະ ພ�ກຜອນ.

 ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ຊ�ນເ�າ ຮາຍ ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດຫາງໄ�ສອກີກ, ການຕິດຕ 
ກ�ບສ�ງຄ�ມພາຍນອກມີໜອຍດວຍເ�ດນ�ນເ�ົາເ�າຈງໄ�ມີຄວາມເ�ອ
ຖືເ�ົາລ�ບບູຊາ ແ�ະ ໃ�ເ�ອງສງສ�ກສິດທ�ງປວງເ�ນ: ຜີບ�ນພະບູລຸດ, 
ຜີພແ�, ຜີບານ, ດ�ງນ�ນ,ໃ�ຮອບວຽນຂອງປີໜງໆເ�ົາເ�າຈງໄ�ຈ�ດ 
ງານບຸນ ແ�ະ ພິທີກ�ທາງດານຕາງໆເ�ນ: ພິທີກ�ໃ�ການຊອກສະ 
ຖານທຕ�ງບານ, ເ�ືອນ, ຂນເ�ືອນໃ�, ຮຽກຂວ�ນເ�າ, ກອນຈະກຽວ 
ເ�າ. ນອກນ�ນ, ຍ�ງມີພິທິກ�ບະຜີບານຊງເ�ົາເ�າຈະຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນ 
6 ຂອງທຸກໆປີດວຍການຂາໝູ, ເ�າສຸກ, ເ�າ ຖວາຍຜີຢູເ�ືອບານ 
ບອນທໄ�ກ�ນ�ດໄ� ແ�ະ ບຸນໃ�ທສ�ຄ�ນນ�ນຄື: ບຸນກິນຈຽງ, ກິນ 
ຊນໝູ, ດມເ�າຊຸມແ�ວຕະອດ 3-5 ວ�ນ/ຄືນ ແ�ະ ເ�ັນອ�ນຈ�ບພິທີ. 

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ຄຽງຄູກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີປະເ�ນີໃ�ການແ�ງດອງ, ຊາຍໜຸມ 
ຍິງສາວນ�ບແ�ອາຍຸ 18 ປີ ຂນໄ�ແ�ນມີສິດໃ�ການຊອກຫາຄູຄອງ 
ຂອງຕ�ນ ື ພແ� ເ�ັນຜູຫາໃ�, ສງທສ�ຄ�ນແ�ນເ�ີດປີດຽວເ�ົາກ�ນ 
ບໄ�ເ�ນ: ປີເ�ືອກ�ບປີເ�ືອ ແ�ະ ປີອນໆ. ສວນຄາດອງສິນສອດ 
ນ�ນແ�ນມີໝູ 50-80 ກິໂ�, ເ�າ 30-80 ລີດ, ຄາດອງ (ເ�ິນຄາຫ�ວ) 
30-50 ຽນ, ຄານ�ນ�ມແ� 2 ວາ, ເ�າຈ ແ�ະ ໄ� ໃ�ຍາດຕິພນອງ 
ຊ�ນຈ�, ເ�າຈຄ�ນລະຄູ, ໄ�ຄ�ນລະໂ�ໃ�ຝາຍຍິງ. ກອນການແ�ງດອງ 
ທ�ງສອງຝາຍຕ�ກລ�ງກ�ນຈະຢູເ�ືອນນ�ພແ�ເ�ຍ ື ຢູເ�ືອນນ�ພແ� 
ຂອງຕ�ນແ�ວແ�ເ�ອນໄ�ຂອງສອງຝາຍຕ�ກລ�ງເ�ັນເ�ກະພາບກ�ນ.

 ຊ�ນເ�າ ຮາຍ ກໍມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີພນເ�ືອງເ�ັນຕ�ນ: ມີກອນ 
ຂ�ບ, ກອນລ�, ຂ�ບລ�ໂ�ມາ, ມີບ�ດກາວີ, ບ�ດຟອນ, ບ�ດເ�ັງທໃ�ໄ� 
ຮອງໃ�ເ�ລາແ�ງດອງ, ເ�ລາມີການໄ�ບຸນ ແ�ະ ປະເ�ດເ�ອງດ�ນ 
ຕີປະກອບມີຂຸຍ, ປ, ມູຕູ, ຕີຮີເ�ີນ ແ�ະ ນິທານພນເ�ືອງທສອງ 
ແ�ງເ�ິງການດ�ລ�ງຊີວິດຂອງຕະກຸນ ແ�ະ ເ�ອສາຍລາຍລອງຂອງ 
ແ�ລະເ�ນຄ�ນໃ�ອະດີດຕະການ.
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ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຮ່າຍີ
01      ສະບາຍດີ   ໂຈສາມາ
02      ຂອບໃຈ  ເຢຍມື

03      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ນຸໂລມິຮາອຶແລມາ?
04      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ເຮີອູເລມາ?
05      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?  ອາຮູເຈີເລມາ?
06      ລາກ່ອນ  ຈູຈາລາ
07      ພົບກັນໃໝ່   ອາດາຈາພູມໍ່

08      ບໍ່ເປັນຫຍັງ  ທິຈື່ມາຄາ

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

 ຊ�ນເ�າ ຮາຍ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນອ�ນ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຄາຍຄືກ�ນກ�ບພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ສີລາ, ອາຄາ 
ແ�ະ ໂ�ໂ�, ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ຈີນ - ຕີເ�ດ, ສາຂາ ຕີເ�ດ- ມຽນ 
ມາ ແ�ະ ຍ�ງສາມາເ�າພາສາຊ�ນເ�າ ລ, ໄ�ເ�ືອ, ສີລາ, ອາຄາ ຊງ 
ມີຄວາມສະດວກໃ�ການສສານແ�ກປຽນເ�ດຖະກິດ ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ລະ�າງຊ�ນເ�າດວຍກ�ນ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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