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"ຄວ າມລຽບງ່ າ ຍ  ແລະ  ງົ ດ ງ າມຂອງກ ານ
ພອກດອກພຸດທະສິ ນ  ຂອງຫຼ ວ ງພະບ າ ງ "

ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດ

      ວັນສຸກ  ວັນທີ  02/04 |ເວລາ  18ມ ຕົ�ນກຳເນີດ, ການໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ແລະ ວິວັດທະນາການຂອງ
ສິນລະປະດອກພອກ

      ວັນເສ� າ  ວັນທີ  03/04 | 10ມ-12ມ
  

ຟຣີໃນການເຂ��າຊົມງານວາງສະແດງ 

     ວັນເສ� າ  ວັນທີ  03/04 | 15ມ-16ມ ການຄົ�ນພົບການສ້າງທັດສະນີຍະພາບລວດລາຍດອກຜອກ
ໃນຮູບແບບດັງເດີມ ກັບ ສິນລະປ�ນ

     ວັນທິດ  ວັນທີ  04/04 | 15ມ-16ມ ການຄົ�ນພົບ, ການສ້າງສັນ ໃນແບບວິທີດັງເດີມ
ກັບ ສິນລະປ�ນ

     ວັນຈັນ  ວັນທີ  05/04 | 14ມ-17ມ ຟຣີໃນການເຂ��າຊົມງານວາງສະແດງ

ຕິດຕ�ພວກ ເຮ� າ ໄ ດ້ ທີ�  +856  20  55  526  474
LUANGPRABANG@ I F -LAOS .ORG

ຂ�ມູນລາຍລະອຽດ

ປະຊ�ມບັນຍາຍດ້ວຍການໃຊ້ຮູບພາບປະກອບ ໂດຍ ທ່ານ ຟຣອງຊິດ ອັງເກີແມນ ກັບ ສິນລະປ�ນ ພ້ອມເປ�ດການວາງ
ສະແດງເປ�ນທາງການ  (ຝຣັ�ງ /ລາວ ດ້ວຍ ຄຳບັນຍາຍເປ�ນພາສາອັງກິດ).
ຕ້ອງຈອງກ່ອນວັນທີ 31/03 ທີ� ເມວ luangprabang@if-laos.org ຫຼື ທາງວັອດແອ�ບ 020 55 526 474

ງານວາງສະແດງຄັ�ງນີ� ແມ່ນການສະເໜີສ່ວນໜຶ� ງ ຂອງລາຍດອກພອກທີ� ໄດ້ມີການເກ�ບມ້ຽນຮັກສາ ແລະ ບາງສ່ວນກ�ສ້າງຂື�ນ
ໃໝ່, ໂດຍ ທ່ານ ດາວິດ ສົມສະນິດ (Tiao David Somsanith) ໃນວັດວາອາຮາມຕ່າງໆຂອງຫຼວງພະບາງ.

ສິນລະປ�ນຈະອະທິບາຍວິທີການໄດ້ໄປບູລະນະຢູ�ທີ�  ວັດໝືນນາ (Mune-na)  ແລະ ວິທີການວາງດອກ ແລະ ຢ�ມດອກ
ມາຈາກວັດວາອາຮາມອື�ນໆ.

ສິນລະປ�ນຈະອະທິບາຍຮູບແບບຕ່າງໆ ທີ� ໄດ້ຮັບການບູລະນະຢູ�ທີ� ວັດປາກຄານ,ເມ�ດສີທີ�ພົບເຫ�ນ, ຕຳແຫນ່ງທີ�ຊ�ດໂຊມຊຶ� ງ
ມີການແກ້ລາຍ ແລະ ສັນຍາລັກ ຂອງລາຍດອກຜອກຕ່າງໆ.

ງານວາງສະແດງຄັ�ງນີ� ແມ່ນການສະເໜີສ່ວນໜຶ� ງ ຂອງລາຍດອກພອກທີ� ໄດ້ມີການເກ�ບມ້ຽນຮັກສາ ແລະ ບາງສ່ວນກ�ສ້າງຂື�ນ
ໃໝ່, ໂດຍ ທ່ານ ດາວິດ ສົມສະນິດ (Tiao David Somsanith) ໃນວັດວາອາຮາມຕ່າງໆຂອງຫຼວງພະບາງ.



ຕິດຕ�ພວກ ເຮ� າ ໄ ດ້ ທີ� : +856  20  55  526  474
LUANGPRABANG@ I F -LAOS .ORG

ຂ�ມູນລາຍລະອຽດ

     ວັນຈັນ  ວັນທີ  05/04 | 15ມ-16ມ ການຄົ�ນພົບສິນລະປະລວດລາຍເກ��າແກ່ຂອງ
ວັດປ�າຝາງ (Vat Pa-fang) ທີ�ຍັງລໍຖ້າ
ການຟ��ນຟູ

ລາຍດອກພອກປະດັບຕົກແຕ່ງບາງຢ�າງທີ�ຍັງຄົງຄ້າງຢູ�ນັ�ນມີຄວາມສວຍງາມຫລາຍ. ສິນລະປ�ນຈະອະທິບາຍເຖິງຄຸນຄ່າ
ຂອງການສິນລະປະດອກຜອກ ແລະ ທາງເລືອກທີ�ແຕກຕ່າງກັນ.

      ວັນອັງຄານ  ທີ  06/04 | 09ມ-17ມ ຟຣີໃນການເຂ��າຊົມງານວາງສະແດງ

          ວັນອັງຄານ  ທີ  06/04 | 15ມ-16ມ ປະຫວັດລວດລາຍດອກພອກຕົ�ນກາລາຜຶກ
ຂອງ ວັດຄີລີ ( Vat Khili ) ແລະ ການສາທິດ
ເຕ�ກນິກການຜອກດອກ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນລວດລາຍດອກພອກຝາດ້ານນອກຂອງວັດແຫ່ງນີ� . ມີຮ່ອງຮອຍຂອງລວດລາຍຕົ�ນກາລາຜຶກທີ�ມີຄວາມ
ອ່ອນຊ້ອຍ ຍັງຄົງຢູ�ໃນໜຶ� ງໃນຝາວັດ ສິນລະປ�ນຈະອະທິບາຍວ່າເລື�ອງລາວທີ� ໄປທີ�ມາວ່າເປ�ນແນວໃດ ແລະ ລວມຮອດ
ວິທີການສ້າງດອກພອກແບບດັ�ງເດີມຂື�ນມາໃຫມ່.

      ວັນພຸດ  ວັນທີ  07/04 | 09ມ-17ມ ຟຣີໃນການເຂ��າຊົມງານວາງສະແດງ

         ວັນພະຫັດ  ທີ  07/04 | 15ມ-16ມ ຊັບສົມບັດວັດຖ�ບູຮານຂອງວັດແສນສຸກອາຮາມ ( Vat Sène
Soukharam ) ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງສິລະປ�ນ

ດອກພອກດ້ວຍຄຳປ�ວຢູ�ເທິງພື�ນສີແດງ ເປ�ນໜຶ� ງໃນບັນດາລາຍດອກພອກຄຳປ�ວທີ� ດີທີ� ສຸດໃນຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈະພາໃຫ້
ທ່ານຕະລຶງໃນຄວາມງາມໂດຍສິນລະປ�ນ ນອກຈາກນີ�  ລາຍດອກວັດແຫ່ງນີ�ຍັງເປ�ນຕົ�ນແບບ ໃຫ້ກັບວັດວາອາຮາມໃນປະຈຸບັນ.

"ຄວ າມລຽບງ່ າ ຍ  ແລະ  ງົ ດ ງ າມຂອງກ ານ
ພອກດອກພຸດທະສິ ນ  ຂອງຫຼ ວ ງພະບ າ ງ "

ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດ

ງານວາງສະແດງຄັ�ງນີ� ແມ່ນການສະເໜີສ່ວນໜຶ� ງ ຂອງລາຍດອກພອກທີ� ໄດ້ມີການເກ�ບມ້ຽນຮັກສາ ແລະ ບາງສ່ວນກ�ສ້າງຂື�ນ
ໃໝ່, ໂດຍ ທ່ານ ດາວິດ ສົມສະນິດ (Tiao David Somsanith) ໃນວັດວາອາຮາມຕ່າງໆຂອງຫຼວງພະບາງ.

ງານວາງສະແດງຄັ�ງນີ� ແມ່ນການສະເໜີສ່ວນໜຶ� ງ ຂອງລາຍດອກພອກທີ� ໄດ້ມີການເກ�ບມ້ຽນຮັກສາ ແລະ ບາງສ່ວນກ�ສ້າງຂື�ນ
ໃໝ່, ໂດຍ ທ່ານ ດາວິດ ສົມສະນິດ (Tiao David Somsanith) ໃນວັດວາອາຮາມຕ່າງໆຂອງຫຼວງພະບາງ.


