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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 ຢ�ງ 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 ຢ�ງ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍ 
ຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມລ� 
ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດ.



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 ຢ�ງ 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 ຢ�ງ ຕ�ງ�ກປ�ກຖານ 
ຢູແ�ວງ ຜ�ງສາລີ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ� , ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ ໄ�າຍ 
ສະຕະວ�ດ. ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ  6.160 
ຄ�ນ, ຍິງ 3.059 ຄ�ນ,  ເ�າກ�ບ 0,1 % 
ຂອງພ�ນລະເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ. ນອກຈາກ  
       ນ,ຍ�ງມີຢູ ສສ �ຽດນາມ  
           ແ�ະ ສປ ຈີນ.
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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 ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຍອດອູ, ເ�ືອງ ຂວາ, 
   ເ�ືອງ ບຸນໃ�
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວຽງພູຄ�
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ເ�ືອງ ນາໝ, ເ�ືອງ ປາກແ�ງ, ເ�ືອງ າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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          ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງ 
ຊາດລາວໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດໃ�ປະເ�ດລາວມາດ�ນນານແ�ວພວກເ�ົາເ�າ 
ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍມາຈາກພາກໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ. ໂ�ຍ 
ຜານດິນແ�ນແ�ວງ ລາວກາຍ, ແ�ວງ ເ�ິນລາ, ແ�ວງ ໄ�ເ�ົາ ຂອງປະ 
ເ�ດ �ຽດນາມ ແ�ວມາຢູໃ�ປະເ�ດລາວ.

      ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ຢ�ງ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ 
ແ�ະ ຊທນ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນຊ�ນເ�າ ຢ�ງ. ຄ�ທ 
ເ�ນວາ: “ຢ�ງ” ໝາຍເ�ິງຢຸດ ື ເ�ົາໃ�ການເ�ີນທາງຈາກສະຖານທ 
ແ�ງໜງໄ�ຫາອີກສະຖານທແ�ງໃ�. 
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ທ: ເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສ�ລ�ບເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ມີອາຊີບໃ�ການເ�ັດນາ 
ປູກເ�າໜຽວ, ມີບາງຈ�ນວນກໍເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນ, ເ�ົາເ�າມີມູນເ�ອ 
ໃ�ການລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆເ�ນ, ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ແ�, ເ�ັດ, ໄ� 
ແ�ະ ການປູກພືດ ື ຕ�ນໄ�ກິນໝາກນາໆຊະນິດທ�ງມີຄວາມຊ�ນານ 
ງານໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ຕ�ຫູກທໄ�, ຕີເ�ັກ ແ�ະ ອນໆ. 
ເ�ອເ�ັນເ�ອງມືການຜະລິດ ແ�ະ ເ�ີມລາຍໄ�ໃ�ແ�ຄອບຄ�ວ.
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 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC 
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 ຄຸນລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ກໍແ�ກຕາງກ�ນຕາມ 
ແ�ລະທອງຖນເ�ັນຕ�ນ: ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຢູແ�ວງ ວງນ�ທາ ໃ�ສະໄ� 
ບູຮານໄ�ປຸກສາງເ�ືອນແ�ບຕິດດິນຄືກ�ບເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ 
ຢູຜ�ງສາລີ ແ�ະ ບາງຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາຈີນ-ຕີເ�ດ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ນິ 
ຍ�ມເ�ັດເ�ືອນຮານຄືກ�ບເ�ືອນຊ�ນເ�າ ລ. ສ�ລ�ບຂະໜາດ ແ�ະ ການ 
ຈ�ດວາງໃ�ຫອງເ�ືອນບຄືເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ລ, ສວນ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ຜ�ງສາລີ ແ�ໃ�ມາກໍປຸກສາງເ�ັນເ�ືອນຮານ,  �ງຄາຄາຍຄືອອງເ�າ, 
ການຈ�ດວາງໃ�ເ�ືອນກໍມີລ�ກສະນະສະເ�າະຂອງເ�ົາເ�າເ�ງ. ເ�ືອນ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຕາມແ�ລະທອງຖນມີ 3-5  ຫອງ (ນ�ບ �າງ ເ�ົາ) 
ກວາງ 3-4 ວາ, ຍາວ 4-5 ວາ, ໃ�ຫອງເ�ືອນໄ�ແ�ງເ�ັນ 2 ຫອງ 
ໃ�ຂະໜານກ�ນ, ສວນຢູໃ�ແ�ລະຫອງກໍຍ�ງໄ�ແ�ງເ�ັນາຍຫອງ 
ນອຍຕາມຄວາມຕອງການຂອງສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວເ�ັນຕ�ນ: ຫອງ 
ນອນປູ, ຍາ, ລູກຊາຍກ�ກ, ລູກຊາຍຖ�ດໆລ�ງ, ລູກສາວທຍ�ງເ�ັນໂ�ດ 
ແ�ະ ຫອງນອນຂອງແ�ກທມາແ�ຢາມ. ຍອນຄວາມເ�ອຖືພຸດທະສາ 
ສະໜາສ�ມທ�ບກ�ບເ�ອທາງໄ�ຍະສາດເ�ົາເ�າຈະມີຫອງບູຊາຜີ. 
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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  ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຕາມແ�ລະທອງຖນກໍມີເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງ 
ແ�ກຕາງກ�ນເ�ັນຕ�ນ: ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຢູແ�ວງ ວງນ�ທາ ແ�ນນຸງຫ�ມ 
ຄາຍຄືແ�ງຊ�ນເ�າ ແ�ນແ�ນ. ສ�ລ�ບ ຢ�ງ ຢູແ�ວງ ຜ�ງສາລີ ນຸງຫ�ມ, 
ເ�ຢອງຄາຍຄືຊ�ນເ�າ ອາຄາ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ຫ.
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vksko c]t g7njv’fnj,
  ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ແ�ລະທອງຖນໄ�ມີຄວາມນິຍ�ມກິນດມຄືກ�ນ 
ເ�ັນຕ�ນ: ແ�ນໄ�ນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວໂ�ຍເ�ົານ�ຮອນລວກແ�ວກໍໜງ 
ໃ�ໄ�, ມ�ກກິນອາຫານປະເ�ດແ�ງ, ປງ, ລາບດິບ, ລາບເ�ືອດ, ມ�ກທ 
ມີລ�ດຊາດເ�ັດ ແ�ະ ເ�ັມ, ດມນ�ຕ�ມ, ນ�ດິບ, ດມເ�າໄ�, ເ�າ ສຽວ 
ແ�ະ ເ�າຂແ�ບ, ສູບຢາເ�ນ ແ�ະ ສູບຝນ.

         ຕາມຄວາມເ�ອຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ທແ�ກຕາງກ�ນແ�ລະທອງຖນເ�ັນຕ�ນຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ຜ�ງສາລີ ໃ�ສະໄ�ບູຮານກໍຖືສາສະໜາພຸດຕ�ກມາຮອດສະໄ�ເ�າ “ອຸ 
ຕະມະ ” ປ�ກຄອງຊາວ ຢ�ງ ໄ�ຫ�ນມາເ�ອຖືຜີ. ສ�ລ�ບ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ� ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບສງ 
ສ�ກສິດທ�ງປວງເ�ັນຕ�ນ: ເ�ົາລ�ບບູຊາຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີບານຜີເ�ືອງ. 
         ສ�ລ�ບງານບຸນຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ສວນາຍກໍແ�ນຄາຍຄືກ�ບາຍ 
ເ�າທມີງານບຸນປະຈ�ປີຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາຄື: ງານບຸນກິນເ�າໃ��ງ 
ຈາກການເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກແ�ວກໍຈະຈ�ດງານດ�ງກາວຂນໃ�ເ�ືອນ 
3 ຫາເ�ືອນ 4 ຂອງທຸກໆປີ.
    ໃ�ປີໜງໆໄ�ມີງານບຸນທສ�ຄ�ນນ�ນຄືການມວນຊນນບຸນກິນ 
ຈຽງຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ແ�ນບຸນກິນເ�ດຄື �ຽດນາມ ແ�ະ ບຸນກຸດ 
ຈີນຊງມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ນກ�ບກຸດຈີນ ແ�ະ ກໍເ�ີຍເ�ອ 
ຖື ື ປະຕິບ�ດກ�ນມາແ�ບູຮານນະການທໄ�ເ�າສືບກ�ນມາ (ປະມານ 
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

4000 ປີ) ໃ�ສະໄ�ບູຮານ, ອານາໄ�ບອນທຈະລຽງຜີນ�ນແ�ວກໍພາ 
ກ�ນເ�ົາສາດປູ, ມີນ�ເ�າສອງໜວຍ, ຜາຫ�ມສອງຜືນ, ອຸບເ�ິນສອງ 
ໜວຍ, ເ�າ 1 ໄ�, ເ�າຕ�ມ 2 ຫ, ທຽນ 2 ຄູ ຕິດໃ�ທາງຂາງແ�ວກໍ 
ເ�ີນຜີບານໂ�ຍມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງໃ�ຜີເ�ືອນພາກ�ນມາ, ໝໍມ�ນຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ, ຈງສ�ງໃ�ຊາວບານຂາໝູ. ພາຍ�ງຂາແ�ວກໍເ�ົາມາແ�ງ 
ຢູຄ�ວກິນ, ເ�ົາເ�ອງກິນໃ�ພາເ�າ 2 ພາ, ຍ�ກຂນເ�ືອໃ�ໝໍມ�ນໆຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ ແ�ະ ເ�ີນໃ�ຜີບານມາກິນພອມມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງ, ຍິງ 
ປືນ ແ�ະ ຈູດໝາກກະໂ�ກາຍເ�າໃ�ຍງດີ. ນອກນ�ນ, ກໍຈະຫາງພາ 
ເ�ານອຍພາໜງຊງຈະໄ�ເ�ົາໄ�ສອງໂ� ແ�ະ ບຸກຄ�ນທສ�ຄ�ນຢູໃ� 
ເ�ືອນນ�ນມານ�ງ ແ�ະ ເ�ອທ 2 ກໍຫາງບອນໜງອີກໂ�ຍເ�ົາເ�າໃ�, 
ພາຍ�ງສ�ເ�ັດແ�ວກໍເ�ົາຕາແ�ວ 4 ອ�ນມາບານ, ກາງຄືນໃ�ຊາວ 
ໜຸມໄ�ປ�ກ 4 ແ�ບານ, ຊງຈະມີການຄະລ� 2-3 ມ, ຄ�ນໃ�ບານບໄ� 
ອອກ, ຄ�ນນອກບານບໄ�ເ�າ. ຕນເ�າມາກໍຈະໄ�ຂາໄ�ໃ�ຍ 1 ໂ�, 
ແ�ະ ເ�ິນ 10.000 ກີບ, ເ�າ 2 ແ�ວ, ແ�ວກໍເ�ີນເ�າແ�ມາມ�ດແ�ນ 
ໃ�ຜູທນ�ພາລຽງຜີ ແ�ະ ກໍພາກ�ນກິນເ�າຢູເ�ືອນນ�ນເ�ີຍ. ໃ�ໄ�ຍະ  
3 ມ, ແ�ນມີການຄະລ�ກໍລະນີມີຜູໃ�ຜູໜງລະເ�ີດຕອງໄ�ປ�ບໃ�ຖາ 
ເ�ົາໝູລຽງ ື ຄວາຍກໍຕອງໃ�ແ�ນດວຍໝູ ື ຄວາຍ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



         ຕາມຄວາມເ�ອຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ທແ�ກຕາງກ�ນແ�ລະທອງຖນເ�ັນຕ�ນຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ຜ�ງສາລີ ໃ�ສະໄ�ບູຮານກໍຖືສາສະໜາພຸດຕ�ກມາຮອດສະໄ�ເ�າ “ອຸ 
ຕະມະ ” ປ�ກຄອງຊາວ ຢ�ງ ໄ�ຫ�ນມາເ�ອຖືຜີ. ສ�ລ�ບ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ� ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບສງ 
ສ�ກສິດທ�ງປວງເ�ັນຕ�ນ: ເ�ົາລ�ບບູຊາຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີບານຜີເ�ືອງ. 
         ສ�ລ�ບງານບຸນຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ສວນາຍກໍແ�ນຄາຍຄືກ�ບາຍ 
ເ�າທມີງານບຸນປະຈ�ປີຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາຄື: ງານບຸນກິນເ�າໃ��ງ 
ຈາກການເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກແ�ວກໍຈະຈ�ດງານດ�ງກາວຂນໃ�ເ�ືອນ 
3 ຫາເ�ືອນ 4 ຂອງທຸກໆປີ.
    ໃ�ປີໜງໆໄ�ມີງານບຸນທສ�ຄ�ນນ�ນຄືການມວນຊນນບຸນກິນ 
ຈຽງຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ແ�ນບຸນກິນເ�ດຄື �ຽດນາມ ແ�ະ ບຸນກຸດ 
ຈີນຊງມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ນກ�ບກຸດຈີນ ແ�ະ ກໍເ�ີຍເ�ອ 
ຖື ື ປະຕິບ�ດກ�ນມາແ�ບູຮານນະການທໄ�ເ�າສືບກ�ນມາ (ປະມານ 
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7;k,g-njv4nj

4000 ປີ) ໃ�ສະໄ�ບູຮານ, ອານາໄ�ບອນທຈະລຽງຜີນ�ນແ�ວກໍພາ 
ກ�ນເ�ົາສາດປູ, ມີນ�ເ�າສອງໜວຍ, ຜາຫ�ມສອງຜືນ, ອຸບເ�ິນສອງ 
ໜວຍ, ເ�າ 1 ໄ�, ເ�າຕ�ມ 2 ຫ, ທຽນ 2 ຄູ ຕິດໃ�ທາງຂາງແ�ວກໍ 
ເ�ີນຜີບານໂ�ຍມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງໃ�ຜີເ�ືອນພາກ�ນມາ, ໝໍມ�ນຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ, ຈງສ�ງໃ�ຊາວບານຂາໝູ. ພາຍ�ງຂາແ�ວກໍເ�ົາມາແ�ງ 
ຢູຄ�ວກິນ, ເ�ົາເ�ອງກິນໃ�ພາເ�າ 2 ພາ, ຍ�ກຂນເ�ືອໃ�ໝໍມ�ນໆຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ ແ�ະ ເ�ີນໃ�ຜີບານມາກິນພອມມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງ, ຍິງ 
ປືນ ແ�ະ ຈູດໝາກກະໂ�ກາຍເ�າໃ�ຍງດີ. ນອກນ�ນ, ກໍຈະຫາງພາ 
ເ�ານອຍພາໜງຊງຈະໄ�ເ�ົາໄ�ສອງໂ� ແ�ະ ບຸກຄ�ນທສ�ຄ�ນຢູໃ� 
ເ�ືອນນ�ນມານ�ງ ແ�ະ ເ�ອທ 2 ກໍຫາງບອນໜງອີກໂ�ຍເ�ົາເ�າໃ�, 
ພາຍ�ງສ�ເ�ັດແ�ວກໍເ�ົາຕາແ�ວ 4 ອ�ນມາບານ, ກາງຄືນໃ�ຊາວ 
ໜຸມໄ�ປ�ກ 4 ແ�ບານ, ຊງຈະມີການຄະລ� 2-3 ມ, ຄ�ນໃ�ບານບໄ� 
ອອກ, ຄ�ນນອກບານບໄ�ເ�າ. ຕນເ�າມາກໍຈະໄ�ຂາໄ�ໃ�ຍ 1 ໂ�, 
ແ�ະ ເ�ິນ 10.000 ກີບ, ເ�າ 2 ແ�ວ, ແ�ວກໍເ�ີນເ�າແ�ມາມ�ດແ�ນ 
ໃ�ຜູທນ�ພາລຽງຜີ ແ�ະ ກໍພາກ�ນກິນເ�າຢູເ�ືອນນ�ນເ�ີຍ. ໃ�ໄ�ຍະ  
3 ມ, ແ�ນມີການຄະລ�ກໍລະນີມີຜູໃ�ຜູໜງລະເ�ີດຕອງໄ�ປ�ບໃ�ຖາ 
ເ�ົາໝູລຽງ ື ຄວາຍກໍຕອງໃ�ແ�ນດວຍໝູ ື ຄວາຍ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



         ຕາມຄວາມເ�ອຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ທແ�ກຕາງກ�ນແ�ລະທອງຖນເ�ັນຕ�ນຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ຜ�ງສາລີ ໃ�ສະໄ�ບູຮານກໍຖືສາສະໜາພຸດຕ�ກມາຮອດສະໄ�ເ�າ “ອຸ 
ຕະມະ ” ປ�ກຄອງຊາວ ຢ�ງ ໄ�ຫ�ນມາເ�ອຖືຜີ. ສ�ລ�ບ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ� ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບສງ 
ສ�ກສິດທ�ງປວງເ�ັນຕ�ນ: ເ�ົາລ�ບບູຊາຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີບານຜີເ�ືອງ. 
         ສ�ລ�ບງານບຸນຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ສວນາຍກໍແ�ນຄາຍຄືກ�ບາຍ 
ເ�າທມີງານບຸນປະຈ�ປີຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາຄື: ງານບຸນກິນເ�າໃ��ງ 
ຈາກການເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກແ�ວກໍຈະຈ�ດງານດ�ງກາວຂນໃ�ເ�ືອນ 
3 ຫາເ�ືອນ 4 ຂອງທຸກໆປີ.
    ໃ�ປີໜງໆໄ�ມີງານບຸນທສ�ຄ�ນນ�ນຄືການມວນຊນນບຸນກິນ 
ຈຽງຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ແ�ນບຸນກິນເ�ດຄື �ຽດນາມ ແ�ະ ບຸນກຸດ 
ຈີນຊງມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ນກ�ບກຸດຈີນ ແ�ະ ກໍເ�ີຍເ�ອ 
ຖື ື ປະຕິບ�ດກ�ນມາແ�ບູຮານນະການທໄ�ເ�າສືບກ�ນມາ (ປະມານ 

g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’
 ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຈະມີເ�ອງດ�ນຕີພນ 
ເ�ືອງາຍຊະນິດເ�ນ: ຄອງລາ, ຄອງຈູມ, 
ຄອງ ນອງແ�ງ, ມີກອນຂ�ບລ� ແ�ະ ອນໆ.

10

 

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

4000 ປີ) ໃ�ສະໄ�ບູຮານ, ອານາໄ�ບອນທຈະລຽງຜີນ�ນແ�ວກໍພາ 
ກ�ນເ�ົາສາດປູ, ມີນ�ເ�າສອງໜວຍ, ຜາຫ�ມສອງຜືນ, ອຸບເ�ິນສອງ 
ໜວຍ, ເ�າ 1 ໄ�, ເ�າຕ�ມ 2 ຫ, ທຽນ 2 ຄູ ຕິດໃ�ທາງຂາງແ�ວກໍ 
ເ�ີນຜີບານໂ�ຍມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງໃ�ຜີເ�ືອນພາກ�ນມາ, ໝໍມ�ນຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ, ຈງສ�ງໃ�ຊາວບານຂາໝູ. ພາຍ�ງຂາແ�ວກໍເ�ົາມາແ�ງ 
ຢູຄ�ວກິນ, ເ�ົາເ�ອງກິນໃ�ພາເ�າ 2 ພາ, ຍ�ກຂນເ�ືອໃ�ໝໍມ�ນໆຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ ແ�ະ ເ�ີນໃ�ຜີບານມາກິນພອມມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງ, ຍິງ 
ປືນ ແ�ະ ຈູດໝາກກະໂ�ກາຍເ�າໃ�ຍງດີ. ນອກນ�ນ, ກໍຈະຫາງພາ 
ເ�ານອຍພາໜງຊງຈະໄ�ເ�ົາໄ�ສອງໂ� ແ�ະ ບຸກຄ�ນທສ�ຄ�ນຢູໃ� 
ເ�ືອນນ�ນມານ�ງ ແ�ະ ເ�ອທ 2 ກໍຫາງບອນໜງອີກໂ�ຍເ�ົາເ�າໃ�, 
ພາຍ�ງສ�ເ�ັດແ�ວກໍເ�ົາຕາແ�ວ 4 ອ�ນມາບານ, ກາງຄືນໃ�ຊາວ 
ໜຸມໄ�ປ�ກ 4 ແ�ບານ, ຊງຈະມີການຄະລ� 2-3 ມ, ຄ�ນໃ�ບານບໄ� 
ອອກ, ຄ�ນນອກບານບໄ�ເ�າ. ຕນເ�າມາກໍຈະໄ�ຂາໄ�ໃ�ຍ 1 ໂ�, 
ແ�ະ ເ�ິນ 10.000 ກີບ, ເ�າ 2 ແ�ວ, ແ�ວກໍເ�ີນເ�າແ�ມາມ�ດແ�ນ 
ໃ�ຜູທນ�ພາລຽງຜີ ແ�ະ ກໍພາກ�ນກິນເ�າຢູເ�ືອນນ�ນເ�ີຍ. ໃ�ໄ�ຍະ  
3 ມ, ແ�ນມີການຄະລ�ກໍລະນີມີຜູໃ�ຜູໜງລະເ�ີດຕອງໄ�ປ�ບໃ�ຖາ 
ເ�ົາໝູລຽງ ື ຄວາຍກໍຕອງໃ�ແ�ນດວຍໝູ ື ຄວາຍ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



         ຕາມຄວາມເ�ອຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ທແ�ກຕາງກ�ນແ�ລະທອງຖນເ�ັນຕ�ນຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ຜ�ງສາລີ ໃ�ສະໄ�ບູຮານກໍຖືສາສະໜາພຸດຕ�ກມາຮອດສະໄ�ເ�າ “ອຸ 
ຕະມະ ” ປ�ກຄອງຊາວ ຢ�ງ ໄ�ຫ�ນມາເ�ອຖືຜີ. ສ�ລ�ບ ຢ�ງ ຢູ ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ� ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບສງ 
ສ�ກສິດທ�ງປວງເ�ັນຕ�ນ: ເ�ົາລ�ບບູຊາຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີບານຜີເ�ືອງ. 
         ສ�ລ�ບງານບຸນຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ສວນາຍກໍແ�ນຄາຍຄືກ�ບາຍ 
ເ�າທມີງານບຸນປະຈ�ປີຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາຄື: ງານບຸນກິນເ�າໃ��ງ 
ຈາກການເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກແ�ວກໍຈະຈ�ດງານດ�ງກາວຂນໃ�ເ�ືອນ 
3 ຫາເ�ືອນ 4 ຂອງທຸກໆປີ.
    ໃ�ປີໜງໆໄ�ມີງານບຸນທສ�ຄ�ນນ�ນຄືການມວນຊນນບຸນກິນ 
ຈຽງຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ແ�ນບຸນກິນເ�ດຄື �ຽດນາມ ແ�ະ ບຸນກຸດ 
ຈີນຊງມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ນກ�ບກຸດຈີນ ແ�ະ ກໍເ�ີຍເ�ອ 
ຖື ື ປະຕິບ�ດກ�ນມາແ�ບູຮານນະການທໄ�ເ�າສືບກ�ນມາ (ປະມານ 

rklkxkdg;Qk
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຢ�ງ

01      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�
02      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ
03      ເ�າຊ��ງ?   ມືຈຊໍ?
04      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັດຊ�ງຢູວາ?
05      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ກິນເ�າແ�ວອໍ?

06      ລາກອນ  ໄ�ເ�ີຍເ�ີ
07      ພ�ບກ�ນໃ�   ປ�ບກ�ນໃ�
08      ບເ�ັນ��ງ   ບໍປິນຊ�ງ
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 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ� 
ການປາກເ�າສຽງສ�ນຽງຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ລ, “ ຢ�ງ ” ບມີຕ�ວ 
ໜ�ງສືຂຽນ.

4000 ປີ) ໃ�ສະໄ�ບູຮານ, ອານາໄ�ບອນທຈະລຽງຜີນ�ນແ�ວກໍພາ 
ກ�ນເ�ົາສາດປູ, ມີນ�ເ�າສອງໜວຍ, ຜາຫ�ມສອງຜືນ, ອຸບເ�ິນສອງ 
ໜວຍ, ເ�າ 1 ໄ�, ເ�າຕ�ມ 2 ຫ, ທຽນ 2 ຄູ ຕິດໃ�ທາງຂາງແ�ວກໍ 
ເ�ີນຜີບານໂ�ຍມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງໃ�ຜີເ�ືອນພາກ�ນມາ, ໝໍມ�ນຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ, ຈງສ�ງໃ�ຊາວບານຂາໝູ. ພາຍ�ງຂາແ�ວກໍເ�ົາມາແ�ງ 
ຢູຄ�ວກິນ, ເ�ົາເ�ອງກິນໃ�ພາເ�າ 2 ພາ, ຍ�ກຂນເ�ືອໃ�ໝໍມ�ນໆຈະ 
ນ�ບ 2 ເ�ອ ແ�ະ ເ�ີນໃ�ຜີບານມາກິນພອມມີການຕີແ�ງ, ຕີຄອງ, ຍິງ 
ປືນ ແ�ະ ຈູດໝາກກະໂ�ກາຍເ�າໃ�ຍງດີ. ນອກນ�ນ, ກໍຈະຫາງພາ 
ເ�ານອຍພາໜງຊງຈະໄ�ເ�ົາໄ�ສອງໂ� ແ�ະ ບຸກຄ�ນທສ�ຄ�ນຢູໃ� 
ເ�ືອນນ�ນມານ�ງ ແ�ະ ເ�ອທ 2 ກໍຫາງບອນໜງອີກໂ�ຍເ�ົາເ�າໃ�, 
ພາຍ�ງສ�ເ�ັດແ�ວກໍເ�ົາຕາແ�ວ 4 ອ�ນມາບານ, ກາງຄືນໃ�ຊາວ 
ໜຸມໄ�ປ�ກ 4 ແ�ບານ, ຊງຈະມີການຄະລ� 2-3 ມ, ຄ�ນໃ�ບານບໄ� 
ອອກ, ຄ�ນນອກບານບໄ�ເ�າ. ຕນເ�າມາກໍຈະໄ�ຂາໄ�ໃ�ຍ 1 ໂ�, 
ແ�ະ ເ�ິນ 10.000 ກີບ, ເ�າ 2 ແ�ວ, ແ�ວກໍເ�ີນເ�າແ�ມາມ�ດແ�ນ 
ໃ�ຜູທນ�ພາລຽງຜີ ແ�ະ ກໍພາກ�ນກິນເ�າຢູເ�ືອນນ�ນເ�ີຍ. ໃ�ໄ�ຍະ  
3 ມ, ແ�ນມີການຄະລ�ກໍລະນີມີຜູໃ�ຜູໜງລະເ�ີດຕອງໄ�ປ�ບໃ�ຖາ 
ເ�ົາໝູລຽງ ື ຄວາຍກໍຕອງໃ�ແ�ນດວຍໝູ ື ຄວາຍ.

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ວງນ�ທາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


