
ຄນະ ປະຕ�ວ 	ດ ລາວ ຍ�ບ ພ	ກ ເເນວລາວຮ 	ກຊາດ

geUjvtsOkp (ponctuation) geUjvtsOkp
ປໂຍກພາສາລາວ ເເລະ ພາສາໄທຍ ບ%& ໃຊເຄ)& ອງຫມາຍ ເຊ	&ນ ຈ�ດ ຈ %/າເມ	ດ ເປ	ນຕ 0/ນ ເພ�& ນຂຽນ 

ພາສາລາວຕ%& ເນ)& ອງກ	ນໄປເປ	ນລ %າດ 	ບຫລ)ເປ	ນເເຖວໄປເລ4ຍ  ໂດຍເເຍກປໂຍກເເຕລະປໂຍກອອກ 
ຈາກກ	ນດວຍການຍະວາງຢາງດຽວເທ0& ານ 	/ນ  ເເລະ  ວ 	ກເເຕລະວ 	ກ  ກ%ເເຍກກ	ນດວຍການລ 0ງເເຖວ 
ເຖ�ງຢາງໃດ ເພ�& ນກ%ຍ 	ງຕອງການເຄ)& ອງຫມາຍຕາງໆເຫລ0& ານ 	/ນ ເພ)& ອໃຊຂຽນສ8ດວ�ທຍາສາດ ຂຽນເລກ 
ຂຽນວ 	ຈນານ�ກ 0ມເປ	ນຕ 0/ນ  ຂ%/ນ4/  ຄ)  « ຄວາມບ%& ສອດຄອງ »  ໃນຫລ 	ກໄວຍາກອນຣາຊບ	ນດ�ດ 
ເພາະເຄ)& ອງຫມາຍຕາງໆ(ponctuation) ຕາມການອະທ� ບາຍຂອງເພ�& ນ ເເມນເພ)& ອໃຊໃນການ 
ຂຽນປໂຍກນ	/ນເອງ ເຄ)& ອງຫມາຍດ 	&ງກາວ ຖ)ກຂຽນໄວຢ8ບ	/ນທາຍຂອງຫນ	ງສ) ອ 	ກຂຣະວ�ທ4

Mhvpeqk (mots) Mhvpeqk
ເເມນ ຄ %າເວ0/າເເຕລະຄ %າທ4& ດ 	ງອອກມາຈາກປາກ ຖອຍຄ %າດ 	&ງກາວມ4ຫລາຍເເບບ ເເລະ ສາມາດ 

ປະກອບດວຍ ພຍາງດຽວ ຫລ) ຫລາຍພຍາງກ%ຕາມ ເພ�& ນຈ >&ງຮອງວາ ຖອຍຄ %າ ອ 	ນມ4ຄວາມຫມາຍ 
ຢາງຄ 	ກເເນ ເຊ	&ນ ນ %/າ ນ 0ມ ເຈ0/າ ສ4ໂຄດ ໂດຍສານ ທ% ຣະມານ ພ%&  ເເມ ລ8ກເຮ0າ ພ	ດພາກ ຖ�&ນຖານ 
ພວກໂຈນ ພວກມານ ຕາງດາວ ກ)ນກ�ນ ທ�ກຢາງ ໆລໆ

ວະລ4 ວະລ4

ຖອຍຄ %າ

ກ�ຣ�ຍາ

ປະທານ ກ	ມກ�ຣ�ຍາ

ຣ8ປນາມ ໑໒

ປໂຍກນ>& ງມ4ຢາງຕ %&າສ�ດ
- ປະທານ + ກ�ຣ�ຍາ

ຫລ)
- ປະທານ + ກ�ຣ�ຍາ + ກ	ມ

dkoWLhxGpdWorklkIkV



VKIY sIU sOVfeqkgVAhk (groupe de mots) VKIY sIU sOVfeqkgVAhk
ວະລ4 ກ%ມ4ຫລາຍເເບບ ເເຕຈະບ%& ກາວເຖ�ງມ 	ນເທ)& ອໃນບ	/ນນ4/ ວະລ4 ເເມນ ຫມວດຄ %າເວ0/າ ຫລ) 

ຈ %າພວກຖອຍຄ %າທ4& ຍ 	ງບ%& ເປ	ນປໂຍກອ 	ນບ%ຣ�ບ8ນໄດເທ)& ອ  ຄ)  ຫມວດຄ %າເວ0/າທ4& ຍ 	ງບ%& ທ	ນປະກອບ 
ເຂ0/າເປ	ນປໂຍກເຕ	ມນ	/ນເອງ ຕ 0ວຢາງດ 	&ງຕ%& ໄປນ4/  ຣ 	ຖບານພຣະຣາຊອານາຈ 	ກລາວ ຄ 0ນບານນອກ 
ເນ)/ອໃນໃຈຄວາມຂອງເພງຊາດລາວ  ຄນະປະຕ�ວ 	ດລາວ  ຄນະເເນວລາວຮ 	ກຊາດ  ລາວເພ)& ອລາວ 
ຄວາມຮ 	ກເເພງຊ >&ງກ 	ນເເລະກ	ນ ອວດສະຫາວ ທາວສ4ພ%& ບານນາຫລ 	ກນາໂຫລງ ດ 	&ງນ4/  ເປ	ນຕ 0/ນ

xGpd (phrases) xGpd
ປໂຍກກ%ມ4ຫລາຍເເບບເຊ	&ນດຽວກ	ນກ	ບຖອຍຄ %າເເລະກ	ບວະລ4 ເເຕຈະກາວເຖ�ງພຽງເເຕເເບບ 

ດຽວເທ0& ານ 	/ນໃນບ	/ນນ4/  ປໂຍກອ 	ນບ%ຣ�ບ8ນ ເເມນປໂຍກທ4& ປະກອບດວຍ ຖອຍຄ %າ ຫລ) ຫມວດ 
ຄ %າເວ0/າ  (ວະລ4) ເເລະ ຕ�ດຕາມດວຍ ຄ %າກ�ຣ�ຍາ ຢາງຕ %&າສ�ດ ຊ >&ງ ຖອຍຄ %າ ຫລ) ຫມວດຄ %າເວ0/າ ຖ)ກ 
ສ 0ມມ�ດເປ	ນ ປະທານ ຄ) ຜ8ເປ	ນ ເຈ0/າຂອງ ຂອງຄ %າກ�ຣ�ຍານ	/ນເອງ ເເຕບາງຄ 	/ງ ປໂຍກດ 	&ງທ4& ໄດກາວ 
ມານ4/ ຍ 	ງບ%& ເປ	ນປໂຍກເຕ	ມໄດ ຍອນວາ ຄ %າກ�ຣ�ຍາ ບາງຄ %າ ຕອງການໃຫມ4 ຖອຍຄ %າ ຕ�ດຕາມໄປ 
ນ %າ ປໂຍກດ 	&ງກາວນ	/ນ ຈ >&ງຈະມ4ຄວາມຫມາຍຊ 	ດເເຈງຂ>/ນ ດ 	&ງຕ 0ວຢາງຂາງລ�ມນ4/

ນ 0ກບ�ນ ►ເຮ0າເຂ0/າໃຈໄດດ4ວາ ນ 0ກ ທ4& ເປ	ນ ປະທານ ກ %າລ 	ງເຮ	ດຫຍ 	ງກ 	ນເເທ

ຂອຍໄປ ►ເຮ0າບ%& ຮ8ຈ 	ກວາ ປະທານ ຂອຍ ໄປຕາຍ ຫລ) ໄປໃສກ	ນເເທ

□ຄ %າ ບ�ນ ກ	ບຄ %າ ໄປ ເປ	ນ ຄ %າກ�ຣ�ຍາ ທ4& ຂ>/ນກ	ບ ປະທານ ນ0ກ ເເລະ ຂອຍ

ສລ�ບເເລວ ປໂຍກເຕ	ມ ເເມນ ປໂຍກທ4& ມ4ຄວາມຫມາຍຢາງເເນນອນ ຄ) ປໂຍກ ທ4& ປະກອບ 
ດວຍ ປະທານ ກ�ຣ�ຍາ [ເເລະ ກ	ມ] – (Sujet, verbe [et complément])

Vad (paragraphes) Vad
ປໂຍກ ໃນໄວຍາກອນລາວມ4ຫລາຍປະເພດ ຫລ) ຫລາຍຊນ�ດ ເເຕຂາພະເຈ0/າຈະບ%& ກາວເຖ�ງ 

ບ	/ນນ4/ເທ)& ອ ເພາະຂາພະເຈ0/າຖ)ວາ ກອນຈະເຂ0/າໃຈພ)/ ນຖານຂອງກ0ດເກນພາສາລາວ ຊ >&ງພາສາຝຣ 	&ງ 
ຮຽກວາ logique de la langue ຜ8ສ 0ນໃຈຄວນສເເວງຫາຄວາມເຂ0/າໃຈໃນການສະກ0ດຫນ	ງສ) 
ລາວ ເເລະ ໃນການໃຊຖອຍຄ %າໃຫຖ)ກຕອງ ຕາມກ0ດເກນຂອງພາສາລາວເສ	ຽກອນ ຜ8ກຽວຈ >&ງຈະ 
ສາມາດຂຽນຫນ	ງສ)ລາວ ໃຫເຂ0/າກ 	ບກ0ດເກນຂອງມ 	ນນ	/ນເອງ ເເຕບ%& ໄດຫມາຍຄວາມວາ  ຜ8ກຽວ 
ຈະສາມາດຂຽນຫນ	ງສ)ລາວໄດດ4ເເລະໄດເກ	& ງ ພຽງເເຕຂຽນໃຫຖ)ກຕອງກ	ບພາສາລາວເທ0& ານ 	/ນ

ປໂຍກໃຫຍ ສາມາດປະກອບດວຍ ປໂຍກນອຍ (ປໂຍກເຕ	ມ) ຫລາຍປໂຍກ ຕາມປະເພດ 
ຫລ)  ຕາມຊນ�ດຂອງມ 	ນ  ເເລະ  ປໂຍກເເຕລະປໂຍກ ຕ%& ກ 	ນດວຍ  ຫລ)  ຂ 	/ນດວຍ  ຄ %າສ 	ນທານ 
ສະນ	/ນ ຖາຜ8ໃດຢາກໃຫຄວາມເຂ0/າໃຈພາສາລາວຂອງຕ 0ນ ມ4ຄວາມຫນ	ກເເຫນນ ຄວນໄປສ>ກສາ 
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ຊນ�ດຖອຍຄ %າຕາງໆ ທ4& ຂຽນໄວໃນຫນ	ງສ)ໄວຍາກອນລາວເຫລ	/ມ ວາຈ 4ວ�ພາກ ຫລ) ເຫລ	/ມສອງ

ພ	ກ ເເນວລາວຮ 	ກຊາດ ຫ	ກຫລ 	ງ ຣ 	ຖບານພຣະຣາຊອານາຈ 	ກ

ລາວ ຂາ ລາວ ເພ)& ອ ເອ0າ ຕາງດາວ ເຂ0/າມາ ປ0ກຄອງ

ໃຜກະວາໃຜເກ	& ງ ຜ 0ນສ�ດທາຍກະຍ%ກ 0/ນໃຫຜ8ອ)&ນເຊ 4ງ
ຮ8ເເລວເຖ0/າ ເຂ0/າໃຈເເລວຕາຍ

ຖອຍຄ %າ ໃນປໂຍກເເບບນ>& ງອ4ກ

ຣ8ປນາມ ໑໔

ລອງເເຈກຖອຍຄ %າຕາງໆໃນປໂຍກຂາງລ�ມນ4/

ຣ8ປນາມ ໑໕

ຖອຍຄ %າ ວະລ4

ວະລ4 ວະລ4

ປະທານ ກ	ມກ�ຣ�ຍາ

ຣ8ປນາມ ໑໓

ກ�ຣ�ຍາ
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ວ 	ກນ>& ງໆ ເເມນຈ %າພວກປໂຍກຕາງໆ ຈະເປ	ນປໂຍກ "ໃຫຍ" ຫລ) "ນອຍ" ກ%ຕາມ ທ4& ມ4ເນ)/ອ 
ໃນໃຈຄວາມຢາງນ>& ງຢາງດຽວກ	ນ ເເລະ ວ 	ກເເຕລະວ 	ກຂ 	/ນກ	ນດວຍ ການລ 0ງເເຖວຢາງດຽວເທ0& ານ 	/ນ

ເມ)& ອວ 	ນທ4  ໒໔/໐໒/໒໐໐໙ ເດ)ອນ ກ�ມພາ ພ.ສ._໒໕໕໑ ເເຫງເມ)ອງ ປາຣ4ສ ປະເທດຝຣ 	&ງ

ຄ %າເເພວ ພ8ເພ	 ຊຣລ�ນທອງ
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