
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັ 

 
ແນວທາງໃນການປະຊາສາໍພນັຂອງລາວພາກໃຕນ້  ້ແມ ູ່ນການ ສງັລວມເອົາຈດິວນິຍານຂອງບນັດາ

ແຂວງພາກໃຕຂ້ອງລາວ ແລະ ເປ ດຊູ່ອງທາງການ ສືູ່ ສານລະຫວູ່າງພາກພ້ືນທ ູ່ ມ  ຄວາມໜາ້ສນົໃຈ

ນ  ້ກບັນກັທູ່ອງທູ່ຽວທ ູ່ ສນົໃຈແລະທ ູ່ ມ  ຈາໍນວນເພ ູ່ ມຂ ນ້. ການສາ້ງຄ ູ່ມແືນະນາໍກູ່ຽວກບັວທິ ການສືູ່ ສານ

ກບັບນັດານກັທູ່ອງທູ່ຽວນ  ້ແມ ູ່ນເພືູ່ ອຮບັປະກນັວູ່າ ຄວາມຄາດຫວງັທ ູ່ ເຂົາເຈົາ້ມ   ໃນການມາ

ພກັຜູ່ອນຢ ູ່ລາວພາກໃຕ ້ຈະສອດຄູ່ອງກບັສນັຍາລກັ ການທູ່ອງທູ່ຽວທ ູ່ ມ  ເອກະລກັສະເພາະ.  



ຄວາມເປັນເອກະລກັຂອງລາວພາກໃຕ ້ 

ເອກະສານຄ ູ່ມແືນະນາໍການປະຊາສາໍພນັນ  ້ຈະຊູ່ວຍໃຫນ້ກັຂຽນໂຄສະນາເຂົ້າໃຈເຖງິຈດຸໂດດເດັູ່ ນຂອງສນັຍາລກັເມ ືູ່ອສນັຫາຖອ້ຍ 

ຄາໍມາບນັຍາຍເພືູ່ ອເຮັດການຕະຫຼາດ. ເອກະລກັສະເພາະທງັສ  ູ່ ດາ້ນລຸູ່ມນ  ້ຈະອະທິບາຍໃຫເ້ຫັນເຖງິວດັທະນະທາໍຂອງສນັຍາລກັ 

ຂອງລາວພາກໃຕ:້ 
  

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພາກພ້ືນ  

ລາວພາກໃຕ,້ ຍງັມ  ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທ ູ່ ເຊືູ່ ອງຊອ້ນໃຫຄ້ ົນ້ຫາ. ສິູ່ ງນ ໝ້າຍເຖງິ ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ຂອງພາກພ້ືນ 

ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມທາງທາໍມະຊາດ. 
  

ຄວາມງຽບສະຫງບົຕາມທາໍມະຊາດ  

ວດັທະນະທາໍ ແລະ ສິູ່ ງແວດລອ້ມຂອງພາກພ້ືນ ເຮັດໃຫລ້າວພາກໃຕມ້  ຄວາມດ ງດ ດທ ູ່ ຍາກຈະປະຕິເສດ - ເຖງິວູ່າຈະເປັນ 

ມາດຕະຖານຂອງລາວ.  
 

ສະເໜູ່ຂອງລາວພາກໃຕ ້ 

ຄວາມໃຈກວ້າງ, ເອືອ້ເຟ້ືອເພືູ່ ອແຜູ່ ແລະ ຄວາມເປັນທາໍມະຊາດຂອງຄນົລາວພາກໃຕ ້ທ ູ່ ເຮັດໃຫຜ້ ມ້າຢຽ້ມຢາມໄດຮ້ບັການຕອ້ນຮບັ 

ຢູ່າງອບົອຸູ່ນ.  
 

ສະບາຍ ສະບາຍ 

ຢ ູ່ລາວພາກໃຕ ້ເຮົາມ  ເວລາພໍສາໍລບັເຮັດທກຸສິູ່ ງທກຸຢູ່າງ - ໂດຍສະເພາະຖາ້ຫາກວູ່າທູ່ານຕອ້ງການມາພກັຜູ່ອນ ແລະ ໃຊຊ້ ວດິ 

ແບບຜູ່ອນຄາຍ. ທູ່ານບໍູ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງຈດັແຜນການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຊ ົູ່ວໂມງຕໍູ່ ຊ ົູ່ວໂມງ.  



ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັຄວາມໂດດເດັູ່ ນຂອງລາວພາກໃຕ ້

ສຽງຈາກລາວພາກໃຕເ້ຖງິຜ ອ້ ູ່ານໂດຍກງົ. ເປັນສຽງຈາກທ ູ່ ປ ກສາການເດ ນທາງທູ່ອງທູ່ຽວ, ທ ູ່ ເປັນຊູ່ຽວຊານທອ້ງຖິູ່ນ ຊ ູ່ ງເປັນຜ ້

ທ ູ່ ຮ  ທ້ກຸຢູ່າງ ກູ່ຽວກບັພາກພ້ືນນ ເ້ປັນຢູ່າງດ .   

 

ຄວາມກາ້ຫານ ແລະ ມ ວໃິສທດັ, ລາວພາກໃຕຈ້ະນາໍສະເໜ ໃນຊູ່ວງເວລາປະຈບຸນັ ຄດື ັູ່ງນກັອູ່ານໄດເ້ດ ນທາງມາຮອດສະຖານ 

ທ ູ່ ນ ແ້ລວ້. ສິູ່ ງເຫົຼູ່ ານ ກ້າໍລງັເກ ດຂ ນ້ໃນປະຈບຸນັ. ມນັເປັນການເຊ ນຊວນນກັອູ່ານເຂົ້າມາຍງັພ ມສນັຖານຂອງເຂດພ ສ ງ ທ ູ່ ຍງັບໍູ່

ທນັໄດເ້ປ ດ ສ ູ່ໂລກພາຍນອກ, ສາຍນ ໍາ້ທ ູ່ ໄຫຼ ແລະ ຄວາມແຕກຕູ່າງທ ູ່ ບໍູ່ໜາ້ຈະເປັນໄປໄດ.້ ນ ແ້ມ ູ່ນຂງົເຂດທ ູ່ ຍງັບໍູ່ ທນັໄດຮ້ບັ

ການເຜ ຍແຜູ່ ຊ ູ່ ງຈະເປັນທ ູ່ ໜາ້ຕືູ່ ນເຕັ້ນສາໍລບັນກັທູ່ອງທູ່ຽວ. ຜ ອູ້່ານກາໍລງັທ ູ່ ຈະໄດພ້ບົກບັການພະຈນົໄພ. ເປັນເລືູ່ ອງລາວກູ່ຽວ

ກບັວລິະກາໍ ຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. 

 

ການສນົທະນາໂຕຕ້ອບໂດຍກງົກບັນກັທູ່ອງທູ່ຽວ, ເປັນການສາ້ງແຮງຜກັດນັໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ເຂົ້າມາ ‘ຊອກຄ ົນ້’, ‘ລິເລ ູ່ ມລງົມເືຮັດ’ 

ແລະ ‘ກາ້ວໄປຫາການປະຕິບດັຕວົຈງິ’ ໂດຍເຂົ້າໃຈວູ່າ ການເຂົ້າມາຢຽ້ມຢາມລາວພາກໃຕ ້ແມ ູ່ນໝາຍເຖງິການຂາ້ມຜູ່ານປະຕ 

ເພືູ່ ອມາພິສ ດຄວາມເຊືູ່ ອທ ູ່ ມ  ມາກູ່ອນແລວ້ ຈາກຂໍມ້  ນຕູ່າງໆທ ູ່ ໄດຮ້ບັມາກູ່ອນ. ນ ແ້ມ ູ່ນດນິແດນໜືູ່ ງ ເຊ ູ່ ງມ  ການຕອ້ນຮບັທ ູ່ ຖເືປັນ

ສິູ່ ງສາໍຄນັອນັໜືູ່ ງ - ຄວືຖິ ຊ ວດິຂອງຄນົ. ສະຖານທ ູ່  ທ ູ່ ມ  ຊືູ່ ຕາມຄາໍກູ່າວຂານ ແລະພນັລະນາຕາມລກັສະນະສະເພາະ. ສ ສນັ, ຜ ້

ຄນົ ແລະ ພາສາ ທ ູ່ ມ  ຄວາມເປັນເອກະລກັໃນໂຕ. ເນັນ້ໃສູ່ຄນຸລກັສະນະເຫົຼູ່ ານ ,້ ບນັລະຍາຍເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນລາວ

ພາກໃຕ ້ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງບົຕາມທາໍມະຊາດ.  

 

 

 



 

 

ສິູ່ ງພິມຈະຕອ້ງເຮັດໃຫຜ້ ອ້ ູ່ານວູ່າຮ ສ້ ກວູ່າຕນົເອງເປັນນກັທູ່ອງທູ່ຽວທ ູ່ ມ  ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊາໍນານ. ເຊິູ່ ງວູ່າເຮັດໃຫຮ້ ສ້ ກສູ່າ ບໍູ່

ມ  ບໍລິສດັນາໍທູ່ຽວໃດໃນ ໂລກນ  ້ທ ູ່ ຈະສາມາດວາງແຜນການເດ ນທາງທູ່ອງທູ່ຽວນ ໃ້ຫແ້ກູ່ເຂົາເຈົາ້ໄດ.້ ການເດ ນທາງພະຈນົໄພ

ເຊັູ່ ນນ  ້ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້  ການກະກຽມ ຄວາມພອ້ມ ກໍູ່ຄ ືສະບຽງຕູ່າງໆຢ ູ່ເມອືງປາກເຊ ແລະ ມ ການວາງແຜນເສັ້ນທາງການ

ເດ ນທາງທ ູ່ ດ . ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັນ  ້ຈະສືູ່ ເຖງິນກັທູ່ອງທູ່ຽວທ ູ່ ຊືູ່ ນຊມົໃນການພະຈນົໄພ, ການມ ສູ່ວນຮູ່ວມກບັ

ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທ ູ່ ຈະອອກໄປຊອກ ຄ ົນ້ຫາແຫຼູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວທ ູ່ ດ  ຊ ູ່ ງຈະເປັນຈດຸດ ງດ ດການທູ່ອງທູ່ຽວສາໍລບັ

ພາກພ້ືນນ .້  

 

ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັລາວພາກໃຕ ້ແມ ູ່ນ:      ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັລາວພາກໃຕ ້ບໍູ່ ແມ ູ່ນ:   

 

• ເວ້ົາແບບຊືູ່ ກງົ 

• ເວ້ົາເຖງິການພະຈນົ

ໄພ 

• ຄວາມສາມາດເຮັດ

ໄດ ້

• ມ ລດົຊາດ 

• ມ ຄວາມໜາ້ເຊືູ່ ອຖ ື

• ຄວາມກາ້ຫານ 

         • ຄວາມແຂງກະດາ້ງ 

• ຄວາມຖູ່ອມໂຕ 

• ເປັນບກຸຄນົສາໍຄນັ 

• ການບງົການ 

• ຄວາມໂອອ້ວດ 

• ຄວາມເຫ ນຫູ່າງ 



ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນເຮັດ ແລະ ສິູ່ ງທ ູ່ ບໍູ່ ຄວນເຮັດ ໃນຄ ູ່ມແືນະນາໍການປະຊາສາໍພນັຂອງລາວພາກ

ໃຕ ້ 

ຄວາມຍາວຂອງປະໂຫຍກ 

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນ: ໃຊຄ້ວາມຍາວຂອງປະໂຫຍກທ ູ່ ຫຼາກຫຼາຍ ມ ທງັປະໂຫຍກສ ັນ້ ແລະ ການເຊ ນຊວນມາທູ່ອງທູ່ຽວ 

ແບບກງົໄປກງົມາ ລວມທງັ ມ ການອະທິບາຍປານກາງ ກູ່ຽວກບັ ທາໍມະຊາດ, ຄນົ ແລະ ວດັທະ 

ນະທາໍຂອງພາກພ້ືນນ .້  

ສິູ່ ງທ ູ່ ບໍູ່ ຄວນ: ໃຊແ້ຕູ່ປະໂຫຍກທ ູ່ ຍາວເກ ນໄປ ຫຼື ປະໂຫຍກແບບປະສມົປະສານ. 

 

ການອະທິບາຍ 

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນ: ປະຊູ່ອງຫວູ່າງໄວສ້າໍລບັການຄ ົນ້ຫາ - ການບນັຍາຍໃຫສ້າມາດຈນິຕະນາການເຫັນພາບຂອງລາວພາກ

ໃຕ.້ ແຜນວາດກູ່ຽວກບັພື້ນທ ູ່ , ເສ ມແຕູ່ງ ແລະ ຈດັສນັຂໍມ້  ນທ ູ່ ຊ ູ່ວຍສາ້ງສ ສນັ. 

ສິູ່ ງທ ູ່ ບໍູ່ ຄວນ: ຫຼ ກເວັນ້ການອະທິບາຍທ ູ່ ເກ ນຄວາມຈາໍເປັນ (ເຊັູ່ ນ ‘ອອກຈາກເສັ້ນທາງ’) ຫືຼ ຄາໍເວ້ົາສວຍງາມເກ ນຈງິ 

ເມ ືູ່ອສາມາດອະທິບາຍໃຫສ້າມາດເຂ້ົາໃຈໄດງ້ ູ່າຍໆ.   

 

 

 

 



 

ຄວາມຮ ສ້ ກຕໍູ່ ກບັສະຖານທ ູ່  

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນ: ສາ້ງຄວາມຮ ສ້ ກເຖງິການຂາ້ມຜູ່ານ, ການເຂ້ົາເຖງິສິູ່ ງໃໝູໆ່ , ໂລກຂອງຄວາມເກົູ່ າແກູ່, ຂາ້ມຜູ່ານ 

ມນົສະເໜູ່ທ ູ່ ມ  ຢ ູ່ແລວ້.  

ສິູ່ ງທ ູ່ ບໍູ່ ຄວນ: ສາ້ງພາບວູ່າລາວພາກໃຕແ້ມ ູ່ນລາ້ຫຼງັ ຫືຼ ແປກປະຫຼາດ. 

 

ຄວາມທ້າທາຍໃນການເດ ນທາງ 

 

ສິູ່ ງທ ູ່ ຄວນ: ກູ່າວດວ້ຍຄວາມຈງິໃຈກູ່ຽວກບັຄວາມທາ້ທາຍໃນການເດ ນທາງຢ ູ່ລາວພາກໃຕ ້- ການຂນົສ ົູ່ງມ  ຈາໍກດັ, ມ ພຽງ

ແຕູ່ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂ ັນ້ພ້ືນຖານ, ພ້ືນຖານໂຄງລູ່າງຍງັບໍູ່ ພຽງພໍ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  

ສິູ່ ງທ ູ່ ບໍູ່ ຄວນ: ປະຕບິດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂາ້ງເທິງ ແຕູ່ບໍູ່ ບອກບດົສະຫລບຸ ຫືຼ ຫນົທາງແກໄ້ຂ - ການຈດັສນັເວລາເຮັດກດິ 

ຈະກາໍກບັເວລາພກັຜູ່ອນບໍູ່ດຸູ່ນດູ່ຽງກນັ, ການຂນົສ ົູ່ງມ  ຈາໍກດັໝາຍເຖງິແຫຼູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວໃນເຂດນ ັນ້ກໍູ່ມ  ບໍູ່ ຫຼາຍ, 

ຂາດສນັຍານ Wi-Fi ແມ ູ່ນຕອ້ງການໃຫທູ້່ານໄດດ້ ດດືູ່ມກບັຊູ່ວງເວລານ ັນ້ ແລະ ອືູ່ ນໆ.  



ຄາໍສບັສາໍລບັ ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັລາວພາກໃຕ ້ 
 

• ການເຊ ນຊວນເພືູ່ ອມາຄ ົນ້ຫາສິູ່ ງທ ູ່ ຍງັບໍູ່ ທນັເປ ດກວາ້ງສ ູ່ສງັຄມົ, ປະສບົການ, ຄວາມທາ້ທາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖງິ. 

• ການມ ສວູ່ນຮູ່ວມ 

• ຄວາມດ ັງ້ເດ ມ 

• ການທ ູ່ ຍງັບໍູ່ ຖກືປງຸແຕູ່ງ 

• ການທ ູ່ ຍງັບໍູ່ ຖກືສາໍພດັ 

• ຄວາມເກົູ່ າແກູ່ 

• ຄວາມງຽບສະຫງບົ 

• ຕດັອອກຈາກໂລກພາຍນອກ 

• ສາ້ງຄວາມໜາ້ສນົໃຈ 

• ເໜືອການເວລາ 

• ເຂດພ ສ ງ (ເມ ືູ່ອກູ່າວເຖງິພ ພຽງບໍລະເວນ) 

 

 

 

 

 

 



ແນວທາງໃນການໂຄສະນາ 

 

ຕວົຢູ່າງສືູ່ ໂຄສະນາ 1: ເຊ ນຊວນມາພະຈນົໄພ ໃນແບບ ສະບາຍ ສະບາຍ 

 

• ຫວົຂໍຄ້ວນຂ ນ້ຕ ົນ້ແບບກງົໄປກງົມາ - ‘ຊອກຄ ົນ້’, ‘ຄ ົນ້ພບົ’, ‘ປະສບົການ’, ‘ການເຂ້ົາເຖງິ’, ‘ເປ ດເຜ ຍ’ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

• ຮ ບພາບ ແລະ ສືູ່ ໂຄສະນາ ສະແດງເຖງິປະໂຫຍດສາໍຄນັຂອງແຕູ່ລະອງົປະກອບ, ສິູ່ ງດ ງດ ດ ແລະ ວຖິ ຊ ວດິຂອງຄນົ

ລາວພາກໃຕ.້  

 

 

 

A: ມາສາໍພດັກບັໂລກທ ູ່ ມ  ເຄອືຂູ່າຍການຂນົສ ົູ່ງສາທາລະນະທ ູ່ ຜູ່ອນຄາຍທ ູ່ ສດຸ  

ໃນຂະນະທ ູ່ ການເດ ນທາງ ທາງລດົໄຟແບບຕວົເມອືງໃຫຍູ່ຍກຸໃໝູ່ທ ູ່ ທນັສະໃໝຍງັຫູ່າງໄກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫກ້ານເດ ນທາງ

ທາງນ ໍາ້ໄປຍງັສ ູ່ ພນັດອນ ເປັນລະບບົການຂນົ ສ ົູ່ງທ ູ່ ມ  ເອກະລກັ. ໃຫທູ້່ານລືມໄປເລ ຍເຖງິການແລູ່ນ ແຍຍ້  ້ບຽດສຽດກນັ 

ກບັຝ ງຊນົ ຫືຼ ຕອ້ງມາຈືູ່ຕາຕະລາງເວລາການເດ ນທາງ.  

ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ສິູ່ ງທ ູ່ ທູ່ານຈະຕອ້ງເຮັດແມ ູ່ນພຽງແຕູ່ໄປເຊົູ່ າເຮອືຄາຍກັ ແລະ ໄມພ້າຍຈາກຜ ໃ້ຫບໍ້ລິການເຮອືນພກັ. 

ຫືຼວູ່າ ທູ່ານສາມາດນອນຢ ູ່ໃນເປນອນ ແລວ້ສິູ່ ງເຫົຼູ່ ານ ັນ້ຈະເຂົ້າມາຫາທູ່ານເອງ.  



B: ການສາໍຫຼວດວດັຖບຸ ຮານທ ູ່ ຫຼງົເຫືຼອ ຜູ່ານລດົສອງລໍ ້ 

[ຮ ບພາບຂອງເຈດ ທ ູ່ ຫກັພງັ ໂດຍມ ລດົຈກັເປັນຮ ບປະກອບ] 

[ສື ູ່ ໂຄສະນາທ ູ່ ມ  ຮ ບຂອງວດັພ ຈາໍປາສກັທ ູ່ ເກົູ່ າແກູ່ ແລະ ການສາໍຫຼວດສະຖານທ ູ່ ອອ້ມແອມ້ ໂດຍຂ ູ່ລດົຈກັທ ູ່ ເຊົູ່ າມາ.] 

 

ຕວົຢູ່າງສືູ່ ໂຄສະນາ 2: ສະຖານທ ູ່ ທູ່ອງທູ່ຽວທ ູ່ ໜາ້ສນົໃຈທ ູ່ ກ ູ່າວເຖງິ ຄວາມມ ສະເໜູ່, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປ

ຂອງ ລາວພາກໃຕ ້ 

 

• ຫວົຂໍຄ້ວນເນັນ້ໃສູ່ຄວາມແຕກຕູ່າງທ ູ່ ໜາ້ສນົໃຈ ກູ່ຽບກບັປະສບົການໃນການທູ່ອງທູ່ຽວຢ ູ່ລາວພາກໃຕ.້  

• ຫວົຂໍຄ້ວນຖກືແບູ່ງອອກເປັນສອງພາກ (ຊ ູ່ ງບໍູ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເປັນປະໂຫຍກທ ູ່ ສມົບ ນ). 

• ສືູ່ ໂຄສະນາຄວນກູ່າວເຖງິປະໂຫຍກສາໍຄນັຂອງປະສບົການທ ູ່ ຈະໄດຈ້າກສະຖານທ ູ່ ທູ່ອງທູ່ຽວໃນລາວພາກໃຕທ້ ູ່ ໜາ້ສນົໃຈນ  ້

ກບັ ມນົສະເໜູ່ຂອງວດັທະນະທາໍທອ້ງຖິູ່ນ ຫືຼ ສິູ່ ງທ ູ່ ແປກໃໝູ່.  

 

A: ເປັນພາກພ້ືນໜ ູ່ ງທ ູ່ ບໍູ່ ມ  ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ ແຕູ່ມ   ສ ູ່ ພນັດອນ  

ປະເທດລາວ ບໍູ່ ມ  ຊາຍແດນຕິດກບັທະເລ ແມ ູ່ນເປັນພາກພ້ືນດຽວທ ູ່ ທູ່ານຈະພບົເຫັນເຂດໜ ູ່ ງທ ູ່ ມ  ຊືູ່ ເອ ້ນວູ່າສ ູ່ ພນັດອນ. ແມ ູ່ນ ໍາ້

ຂອງໄດຕ້ດັແບູ່ງພ້ືນທ ູ່ ໃຫເ້ປັນເກາະດອນນອ້ຍໆຢ ູ່ໃນນູ່ານນ ໍາ້ທ ູ່ ຈະລອຍຂ ນ້ເມ ືູ່ອຝນົຕກົ. ທູ່ານສາມາດແລກປູ່ຽນ ປະສບົການ

ການເດ ນທາງກບັນກັທູ່ອງທູ່ຽວຜ ອ້ືູ່ ນຢ ູ່ທ ູ່  ດອນເດດ ຫືຼ ດອນຄອນ ຫືຼ ໄປຫາຄວາມສນັໂດດຢ ູ່ດອນໂຂງ.  

 

 

 



 

ທູ່ານຈະໄດເ້ຫັນສ ູ່ ພນັດອນທ ູ່ ໃຫູ່ຍທ ູ່ ສດຸ ໂດຍທ ູ່ ອາດຈະບໍູ່ພບົເຫັນນກັທູ່ອງທູ່ຽວເລ ຍ ຫືຼ ໜອ້ຍທ ູ່ ສດຸ. ທູ່ານສາມາດກາງເປ 

ນອນທ ູ່ ທູ່ານຊືມ້າຈາກເມອືງປາກເຊ, ນ ັູ່ງດືູ່ ມກາເຟຮອ້ນໆຈາກພ ພຽງບໍລະເວນ ແລະ ຊືູ່ນຊມົກບັສາຍນ ໍາ້ໄຫຼ ໄປຍງັເຂດ ຊາຍ

ແດນກາໍປ ເຈຍ. ຖາ້ທູ່ານສງັເກດດ ໆ  ແລະ ລໍຖາ້ໜອ້ຍໜ ູ່ ງ, ທູ່ານອາດຈະເຫັນແສງສ ເງນິທ ູ່ ໄຫຼອອກຈາກແຄມຝ ັູ່ງແມ ູ່ນ ໍາ້ ແລະ 

ນ ໍາ້ທ ູ່ ໄຫຼຜູ່ານແຜູ່ນຫຼງັຂອງປາຂູ່າ. 

 

B: ກາເຟຈາກເຂດພ ສ ງທ ູ່ ໃຊເ້ວລາຕ ົມ້ 4 ນາທ . ແຕູ່ໃຜຈະມານ ັູ່ງນບັເວລາ?  



ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັບນັນາທິການ 

ຄ ູ່ມແືນະນາໍໃນການປະຊາສາໍພນັລາວພາກໃຕ ້ຈະສືູ່ ສານກບັຜ ອ້ ູ່ານໂດຍກງົ, ໃນນາມບກຸຄນົທ ສອງ. ແຕູ່ເຖງິຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ມນັ

ຈະບໍູ່  ແທນເຖງິຕນົເອງໃນດາ້ນໃດທັງ້ນ ັນ້ - ນອກຈາກຈະບໍູ່ ແທນໂຕເອງໃນນາມບກຸຄນົທ ູ່ ໜ ູ່ ງແຕູ່ຢູ່າງດຽວເທົູ່ ານ ັນ້. 

 

ພາສາ 

ຄວນໃຊພ້າສາອງັກດິທ ູ່ ເປັນສາກນົ ແລະ ຂຽນຕາມໄວຍາກອນອງັກດິທ ູ່ ໃຊໃ້ນຊຸມປະເທດອງັກດິ. 

 

ສະກນຸເງນິ 

ເພືູ່ ອໃຫໄ້ດຄ້ວາມຮ ສ້ ກທ ູ່ ລຽບງ ູ່າຍ, ຄວນຈະກູ່າວເຖງິສະກນຸເງນິທອ້ງຖິູ່ນເປັນ ກ ບ (kip) ໂດຍບໍູ່ແມ ູ່ນ LAK, ເງນິກ ບລາວ 

(Laotian kip ຫລື Laos kip). ສາໍລບັສະກນຸເງນິປະເທດອືູ່ ນ - ອ ງຕາມຄວາມເໝາະສມົ - ໃຫນ້າໍໃຊສ້ນັຍາລກັຂອງສະກນຸ

ເງນິນ ັນ້ໆ ແທນການໃຊລ້ະຫດັ ISO ຂອງສະກນຸເງນິ: 

 

• ເອ ໂຣ: €10 
• ປອນ: £10 
• ໂດລາ: US$10, HK$10, AU$10 

 

ວນັທ  ແລະ ເວລາ 

ຄວນໃຊຮ້ ບແບບການຂຽນວນັທ ແບບສາກນົ ສາໍລບັສືູ່ ຕູ່າງໆຂອງການຕະຫຼາດ: ວນັ ເດອືນ ປ  (DD Month YYYY). ສາໍລບັ

ເດອືນ ແນະນາໍໃຫຂ້ຽນເປັນຕວົໜງັສ ືເພືູ່ ອບໍູ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມສບັສນົ.  

 



 

ຮ ບແບບຂອງເວລາທ ູ່ ເປັນ 24 ຊ ົູ່ວໂມງ ແມ ູ່ນບໍູ່ ເໝາະສມົທ ູ່ ຈະນາໍໃຊສ້າໍລບັລາວພາກໃຕ.້ ຄວນຫຼ ກເວັນ້ ເນືູ່ອງຈາກວູ່າສາມາດ 

ນາໍໃຊກ້ານຂຽນເວລາໃນຮ ບແບບຂອງ 12 ຊ ົູ່ວໂມງແທນໄດ.້ 



ຕວົຢູ່າງການນາໍໃຊ:້ 

• 11 ທນັວາ 2015 

• 4:30 p.m. (ບໍູ່ ແມ ູ່ນ 4.30 pm) 

• 9 a.m. (ບໍູ່ ແມ ູ່ນ 9:00 am) 

• ທູ່ຽງຄນື (ບໍູ່ ແມ ູ່ນ 12 a.m.) 

 

ແນະນາໍໃຫໃ້ຊເ້ປັນພາສາເວ້ົາ (ຕອນເຊ້ົາ, ຕອນສວາຍ, ຕອນແລງ, ຕອນກາງຄນື ແລະ ອືູ່ ນໆ.) ເມ ືູ່ອບໍູ່ ໄດກ້ ູ່າວເຖງິເວລາໃດ 

ໜ ູ່ ງສະເພາະ: 

 

• “ອອກເດ ນທາງແຕູ່ເຊ້ົາເພືູ່ ອໃຫໄ້ປທນັເຫັນແສງຕາເວັນຂ ນ້ຢ ູ່ວດັພ ຈາໍປາສກັ.” 

• “ເຈົາ້ຂອງເຮອືນພກັສູ່ວນຫຼາຍ ແມ ູ່ນບໍູ່ ເຄັງກບັເວລາການເຂົ້າພກັ. ທູ່ານສາມາດໂອລ້ມົກບັເຈົາ້ຂອງເຮອືນພກັໄດ ້ຖາ້ຫາກ 

ທູ່ານວາງແຜນທ ູ່ ຈະອອກຈາກເຮອືນພກັໃນຕອນບູ່າຍ.” 

 

ນາໍໃຊເ້ວລາສະເພາະເມ ືູ່ອຈາໍເປັນ. ຕ ົວົຢູ່າງ, ຖາ້ຫາກອາຫານເຊ້ົາເລ ູ່ ມໃຫບໍ້ລິການໃນເວລາ 9 ໂມງເຊ້ົາ, ທູ່ານກໍູ່ຄວນແຈງ້ຕາມ 

ເວລານ ັນ້.  

 

ຊືູ່ຂອງພາກພ້ືນ 

ໃຫກ້ ູ່າວເຖງິພາກພ້ືນນ ວ້ ູ່າ ລາວພາກໃຕ ້(Southern Laos) - ໂດຍບໍູ່ແມ ູ່ນ southern Laos, Southern Lao ຫືຼ South 

Laos. 



 

ຕວົເລກ 

ສາໍລບັເລກ ໜ ູ່ ງ ຫາ ເກົາ້ ແນະນາໍໃຫຂ້ຽນເປັນຕວົໜງັສ ືແລະ ໃຫຂ້ຽນເປັນຕວົເລກ ສາໍລບັເລກ 10 ແລະ ເລກຕໍູ່ ໆໄປ. ຫວົໜູ່

ວຍຮອ້ຍ ແລະ ຫວົໜູ່ວຍພນັ ແມ ູ່ນໃຫນ້າໍໃຊເ້ຄືູ່ ອງໝາຍຈດຸເປັນຕວົກາໍນດົ.  

 

ຕວົຢູ່າງ: 9,000 

ສາໍລບັຈາໍນວນຫຼາຍ, ໃຫຂ້ຽນເປັນຕວົເລກ ແລວ້ຕາມດວ້ຍຄາໍອະທິບາຍຈາໍນວນເປັນຕວົໜງັສ ື(100 ຕື້, 4 ລາ້ນ). ການຕ ຈາໍ

ນວນເປັນເລກມນົ. 


