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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 ກຶມມຸ 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 ກຶມມຸ  
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດຄອງປະເ�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 ກຶມມຸ 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



czomujdkoc9d
1kprqo]tg,nv’

    ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ໄ�ຕ�ງຖນຖານ ແ�ະ ດ� 
ລ�ງຊີວິດຢູບ�ນດາແ�ວງພາກເ�ືອລ�ງຮອດ 

ແ�ວງຄ�ມວນ, ຊ�ນເ�າ ລາວ ບາງທອງຖນ 
ຈະຖືວາ ເ�າກຶມມຸ ແ�ນຊ�ນເ�າອາຍ. ຊ�ນເ�າ 

ກຶມມຸ ຍ�ງມີຢູບ�ນດາປະເ�ດ ໃ�ຄຽງເ�ນ: ຢູ ສປ   
        ຈີນ, ສສ �ຽດນາມ ແ�ະ ລາຊະອາ  
     ນາຈ�ກໄ�ສ�ລ�ບຢູ 

ສປປ ລາວມີ ປະຊາກອນ 
    ທ�ງໝ�ດ 613.893ຄ�ນ,

ຍິງ 307.018ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 
                           10.9% ຂອງພ�ນລະ 
                              ເ�ືອງ ທ�ວປະເ�ດ.

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 ກືມມຸ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ມີຢູທຸກເ�ືອງຍ�ກເ�ນ ເ�ືອງ ບຸນເ�ືອ ແ�ະ 
  ເ�ືອງ ຍອດອູ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ ຍ�ກເ�ນ ເ�ືອງລອງ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ໄ�ສ�ມບູນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ນະຄອນວງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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      ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸຸ ໜງໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດລາວເ�ກະ 
ພາບຕາມການຄ�ນຄວາຂອງນ�ກປະ��ດສາດາຍປະເ�ດໃ�ຮູວາ: 
ປະ��ຄວາມເ�ັນມາແ�ນຄາຍຄືກ�ບບ�ນດາເ�າທນອນຢູໃ�ໝວດ ພາ 
ສາ ມອນ-ຂະແ� ບ�ນດາຊ�ນເ�າເ�ານມີເ�ອສາຍພ�ວພ�ນກ�ບຊ�ນຊາດ 
ຂອມທມາຈາກເ�າອິນເ�ຍບູຮານ.ໃ�ທາຍສະຕະວ�ດທີ IV ໄ�ຍ�ກ 
ຍາຍມາຕ�ງຖນຖານຢູເ�ດໃ�ກາງສຸວ�ນນະພູມກວມເ�ົາໝ�ດ ອິນດູຈີນ, 
ໃ�ກາງສຸວ�ນນະພູມໝາຍເ�ິງ ປະເ�ດ ລາວ ແ�ະ ຍາຍມາຢູເ�ດ 12 
ພ�ນນາ ປະເ�ດ ຈີນ, ແ�ວເ�ີດເ�ິກຂຸນເ�ືອງ, ຂຸນລໍ ແ�ະ ມີຈ�ນວນໜງ 
ຕ�ກຄາງຢູຕາມປາຂາ 
  ດອນດ�ງກາວ, ຍ�ງມີຂະບວນຂອງທາວຍຂຸນເ�ືອງ 7 ອາຍ 
ນອງຂ�ບໄ� ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຈ�ນວນໜງຕ�ກຢູແ�ມຂອງ, ຈ�ນວນໜງ 
ຕ�ກຢູແ�ມນ�ອູ ແ�ະ ຈ�ນວນໜງຈະຕ�ກຢູເ�ດປາເ�າ. ສາເ�ດຂອງ 
ການເ�ອນຍາຍແ�ນຍອນເ�ິກຂອງຂຸນເ�ືອງເ�ັນຜູຂ�ບໄ�ໃ�ສະໄ�
ບູຮານປະມານ 700 ກວາປີ. 
 ແ�ລະແ�ງຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ເ�ນຕ�ນເ�ງມີການຜ�ນສຽງ 
ແ�ກຕາງກ�ນບາງເ�ັກນອຍ, ເ�ັນຕ�ນຄ�ທ�ອິດ, ກຶມ, ເ�ີ, ຂະ, ກ�. 
ສ�ລ�ບເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າກໍມ�ກອອກສຽງບແ�ງໃ�ຄ�ທ�ອິດ, 
ສວນຄ�ທີສອງ “ມຸ” ແ�ນແ�ງຄືກ�ນໝ�ດ.
       ຊເ�ນເ�ັນເ�ກະພາບກ�ນວາ “ກຶມມຸ” ເ�ັນຊເ�ນ ແ�ະ ຊທນ�ໃ� 
ໃ�ທາງລ�ດຖະການ.

      ຄ�ທວາ: “ກຶມມຸ” ມີຄວາມໝາຍວາ “ຄ�ນ” ແ�ະ ຄ�ນໃ�ທນມີ 
ຄວາມໝາຍເ�າະຈ�ງເ�ິງເ�າຂອງຕ�ນເ�ງເ�ານ�ນ, ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ປະ 
ກອບມີາຍແ�ງເ�ນ: ກຶມມຸຣອກ, ກຶມມຸອູ, ກຶມມຸລ, ກຶມມຸແ�ວນ, 
ກຶມມຸຍວນ, ກຶມມຸເ�ືອງ, ກຶມມຸຄຣອງ, ກຶມມຸແ�, ກຶມມຸກະສ�ກ...ແ� 
ລະແ�ງຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ໄ�ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຕາມສະຖານທ 
ຕາງກ�ນ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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     ລ�ກສະນະທາງເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ແ�ນປະກອບອາຊີບ 
ທາງດານກະສິກ�ເເ�ັນຕ�ນ: ແ�ນການເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວ, ປູກພືດ 
ຕາງໆເ�ອຮ�ບໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນການລຽງສ�ດກໍເ�ັນກິດຈະການທສ� 
ຄ�ນໃ�ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�ານ. ສ�ດທເ�ົາເ�າມ�ກລຽງແ�ນ: ໝູ, ໝາ, 
ງ�ວ, ຄວາຍ, ແ� ແ�ະ ສ�ດປີກເ�ອປະກອບໃ�ພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ 
ເ�ັນອາຫານເ�າໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນ. ຄຽງຄູກ�ນນ�ນ, ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຍ�ງ 
ມີການເ�ັບເ�ອງປາຂອງດ�ງເ�ອເ�ັນສິນຄາແ�ກປຽນຢູຕາມທອງຕະ 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

3

າດ ື ແ�ກປຽນນ�ບ�ນດາຊ�ນ
ເ�າທຢູໃ�ຄຽງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຮານຂາຍເ�ອງຂອງຊ�ນເ�າກືມມຸ
ຖາຍທີ:
ຖາຍພາບໂ�ຍ:

 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າກຶມມຸຕາມປະເ�ນີເ�ົາເ�າມ�ກປຸກ 
ເ�ືອນຮານ, ມີຊານ, ມີເ�ຍ, ຈະມີການຈ�ດຫອງຕາມຄວາມເ�າະສ�ມ 
ຂອງຈ�ນວນສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ, ເ�ືອນຈະຖືກຂ�ນເ�ັນສອງຫອງ, 
ຫອງໃ�ສ�ລ�ບພແ�ມີເ�ົາໄ�ສະເ�າະໜງເ�າ,ຫອງນອກໄ�ສ�ລ�ບ 
ຮ�ບແ�ກ ແ�ະ ມີເ�ົາໄ�ແ�ງກິນ, ແ�ກຄ�ນມາເ�ືອນຈະໄ�ຢູແ�ຫອງ 
ນອກ, ບໃ�ນອນຂວາງເ�ືອນສວນຍາມກາງເ�ັນບໃ�ຫວຊນສ�ດດິບ 
ຕາງໆທບໄ�ຫຸມຫຂນເ�ືອນ ແ�ະ ບໃ�ແ�ກສາດປູນອນ ື ສາດ 
ຮອງຕີນເ�າຜານບານຢາງເ�ັດຂາດ.

ທ: ແ�ວງອຸດ�ມໄ�
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ມະນີວອນ ວໍລະຈ�ກ

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າກືມມຸ
ຖາຍທີ: ບານໂ�ນສະອາດ, ເ�ືອງໂ�ງ, ແ�ວງຈ�ປາສ�ກ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ມະນີວອນ ວໍລະຈ�ກ
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     ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ມີເ�ອງນຸງຫ�ມທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງ 
ເ�ົາເ�າຕ�ດວຍຝາຍ, ຍອມນິນ ແ�ະ ປະດ�ບປະດາຕາມແ�ລະປະ 
ເ�ດ. ປ�ດຈຸບ�ນນການແ�ງ ແ�ະ ການນຸງຖືບາງແ�ງຈະປະກ�ດເ�ັນ 
ແ�ຍາມງານບຸນປະເ�ນີເ�ານ�ນສ�ລ�ບວ�ນທ�ມະດາແ�ວເ�ົາເ�າຈະ 
ມ�ກນຸງເ�ອງສ�ເ�ັດຮູບທຊຈາກຕະາດ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

7ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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      ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ແ�ນໄ�ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວທໜງດວຍໄ�, 
ອາຫານປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ໝ�ກໃ�ເ�າປຽນ, ເ�າະາມ, ປງ, ແ�ງ, 
ລາບ, ຊງໄ�ມີການປຸງແ�ງອາຫານດວຍໝາກເ�ັດ, ເ�ືອ, ຫ�ວສີໄ�, 
ຜ�ກນາງຕູ, ຜ�ກອນ, ຫ�ວຂາ ທມີລ�ດຊາດເ�ັດ ແ�ະ ເ�ັມ. ສວນການດມ 
ແ�ນດມເ�າໄ�, ດມນ�ດິບທຕ�ກມາຈາກຫວຍຮອງ ແ�ະ ສູບຢາເ�ນ 
ທປຸກວຍການເ�ົາໃ�ຕອງກວຍແ�ງພ�ນ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

10ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



7;k,g-njv4n

    ຕາມປະເ�ນີແ�ວ ບຸນເ�ຣີ ແ�ນຈ�ດຂນໃ�ທາຍເ�ືອນ 1 ື ວາ 
ຕ�ນເ�ືອນ 2 ຂອງທຸກໆປີ. ສະນ�ນ, ພາຍ�ງເ�ັບກຽວເ�າໄ�ສ�ເ�ັດ 
ແ�ວ. ເ�ົາເ�າໄ�ມີການກະກຽມເ�ັດບຸນດ�ງກາວ, ຊງກອນອນໝ�ດ 
ຈະຕອງມີການກະກຽມວ�ດຖຸປ�ດໃ�ບາງຢາງໂ�ຍສະເ�າະແ�ນອາ 
ຫານການກິນເ�ນ: ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ໄ�, ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງຄື: ເ�າ 
ສານ, ເ�ືອກ, ມ�ນ, ເ�າໄ�, ເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງ, ມີການຝຶກແ�ບ 
ຂອງໜວຍສິລະປະການສະແ�ງ, ເ�ອງດ�ນຕີ ແ�ະ ອນໆ.
    ຕາມຄວາມເ�ອຖືຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ນ�ບຖືບ�ນພະບູລຸດຂອງຕ�ນຕະ 
ອດມາຢູໃ�ເ�ືອນມີຮານບູຊາຜີ, ເ�ລາທເ�ັດພິທີກ�ລຽງຜີເ�ືອນນ�ນ 
ລວມມີຜີພແ�, ຜີປູຍາ, ຕາຍາຍ. ນອກນ�ນ, ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຍ�ງນ�ບຖື 
ຜີບານ, ຜີເ�ືອງ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ, ຜີປາ, ຜີນ�, ຜີທເ�ົາເ�າຢານທສຸດ 
ແ�ນຜີປອບ. ສະນ�ນ, ແ�ລະບານຈຶງຈ�ຕອງມີໝໍມ�ນຢາງນອຍໜງຄ�ນ. 
ປ�ດຈຸບ�ນນຊ�ນເ�າກຶມມຸຈ�ນວນໜງໄ�ຫ�ນມານ�ບຖືສາສະໜາຕາງໆ 
ເ�ນ: ສາສະໜາພຸດ, ເ�ຊູ ແ�ະ ອນໆ.

11

ທ: ຢູບານຜາແ�ງເ�ືອງວຽງພູຄາແ�ວງ ວງນ�ທາ
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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 ດານສິລະປະ-ວ�ນນະຄະດີ ແ�ນອຸດ�ມສ�ມບູນ, ໃ�ແ�ລະແ�ງ 
ລວນມີການຂ�ບລ�ຕາງໆາຍຊະນິດ (ເ�ີມ) ແ�ະ ມີເ�ອງດ�ນຕີປະ 
ດິດສາງຈາກໄ�ປອງ. ນອກຈາກນຍ�ງມີນິທານພນເ�ືອງ, ຄ�ຜະ�າ 
ແ�ະ ບ�ດຟອນປະຈ�ເ�າຄື: ຟອນດາບ ແ�ະ ຟອນທ�ງບ�ງ.

13

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ພາສາ ລາວ
ສະບາຍດີ
ໂ�ກດີ
ຂອບໃ�
ຂໍໂ�ດ
ເ�າຊ��ງ?
ເ�ັດ��ງຢູ?
ກິນເ�າແ�ວບໍ?
ລາກອນ
ພ�ບກ�ນໃ�
ບເ�ັນ��ງ

ພາສາ ກືມມຸ
ສຶມມາຍເ�
ໂ�ກເ�
ຂອບ�ືເ�ືອຽມ
ຂໍສູມາ
ຊຶງເ�ະບາເ�ະເ�ິ໋?
ແ�ງເ�?
ເ�ະມະແ�ວໂ�ະ?
ເ�າະເ�ິເ�ີມ
ບມເ�າະຫຶມເ�ະ
ອ�ແ�ລເ�

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk dn,,5 

rklkxkdg;Qk
 ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະ 
ຂອງຕ�ນ, ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. ມາຮອດຊຸມປີ 1980 ມີນ�ກອ�ກ 
ສອນສາດຈ�ນວນໜງໄ�ຄ�ນຄວາ ແ�ະ ໃ�ຕ�ວອ�ກສອນລາຕິນເ�ັນ 
ໜ�ງສືຂອງ ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ. ປ�ດຈຸບ�ນຕ�ວອ�ກສອນດ�ງກາວຍ�ງຄ�ງຕ�ວຢູ 
ແ�ບໄ�ນ�ໃ�ຢາງກວາງຂວາງ (ໃ�ສ�ລ�ບນ�ກຄ�ນຄວາ). ພາສາ ກຶມ 
ມຸຈ�ດເ�າໃ� ໝວດພາສາມອນ-ຂະແ�, ແ�ລະແ�ງຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ 
ຈະມີພາສາປາກເ�າຕາງກ�ນເ�ັກນອຍ, ຄ�ນຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຍ�ງມ�ກຮຽນ 
ພາສາຊ�ນເ�າອນໆເ�ນ: ພາສາເ�າລາວ ແ�ະ ພາສາບາງຊ�ນເ�າຢູ 
ໃ�ຄຽງ.

15
ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ນາງ ສີເ�ືອງ ນຽມວານິດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


