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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 ຍະເ�ີນ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມໄ� 
ເ�າໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ຍະເ�ີນ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ, ບາງຮີດ ແ�ະ ປະເ�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 ຍະເ�ີນ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະ 
ເ�ັນພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປລາວ 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  ຍະເ�ີນ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ປາກຊອງ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ�

     ປ�ດຈຸບ�ນພວກເ�ົາເ�າຕ�ງພູມລ�      
ເ�ົາ ຢູເ�ືອງ ປາກຊອງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ 
ແ�ະ ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ� ແ�ວງ ອ�ດຕະປື.
 ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ (ເ�ີນຍໍ) ມີ 
ປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 6.785 ຄ�ນ, ຍິງ 
3.355 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0,1%  ຂອງພ�ນລະ 
                                ເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ. 

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວ
ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຕາມການໃ�ຂມູນຂອງພວກເ�າແ�ອາວຸໂ� ແ�ະ ນາຍບານ 
ເ�ດບານຈ�ດສ�ນ, ບານ ໜອງເ�ັກ ເ�ືອງ ປາກຊອງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ 
ໃ�ຮູວາ: ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ (ເ�ີນຍໍ) ນຍ�ກຍາຍມາຈາກປະເ�ດ 
ມ�ງໂ�ນ ເ�ອນຍາຍມາຢູພາກໃ�ຂອງ ຈີນ ລະ�າງພູເ�ົາຕີເ�ດ, 
ຈາກນ�ນ, ມີການເ�ອນຍາຍລ�ງມາຢູຕາມແ�ມແ�ນ�ຂອງເ�ິງນານ 
ປະມານ 2 ສະຕະວ�ດ ແ�ະ ໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາບ�ນດິນດອນຕອນນມາ 
ແ�ດຶກດ�ບ�ນ. ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ (ເ�ີນຍໍ) ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດບານ 
ລຸມຄ� ໄ�ມີສວນຮວມໃ�ການກສາງ ພາລະຊາວ�ງ ແ�ງອານາຈ�ກ 
ຂອມ ຢູເ�ືອງ ອ�ງການ ແ�ະ ເ�ດ ເ�ືອງໂ�ກ, ເ�ືອງ ຊູງ ແ�ະ  
ພະພຸດທະຮູບ, ພະສ�ງແ�ນ ຢູວ�ດບານ ສະແ�ະ ທຂນກ�ບເ�ືອງ 
ໄ�ເ�ດຖາ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື. ທາຍສະຕະວ�ດທີ XVIII ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ 
(ເ�ີນຍໍ) ໄ�ເ�ອນຍາຍອອກຈາກເ�ດນ�ນມາຕ�ງບານຢູເ�ດ ພູຄ�ພຸກ 
ແ�ະ ຂະ�າຍໄ�ທ�ວເ�ດ ພູວງ ແ�ະ ໜາແ�ນກວາໝູແ�ນ 
ຢູຟາກເ� ນ�ນອຍເ�ອງທິດຕາເ�ັນຕ�ກເ�ນ: ດາກຣານ, ດາກເ�ຣງ, 
ດາກອຶນ ຕຽງ, ໜອງເ�ັກ, ຄ�ປ�ດ ແ�ະ ອນໆ.
 ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ (ເ�ີນຍໍ) ໄ�ມີາຍຊເ�ນຄື: ຍະເ�ີນ, ເ�ີນຍໍ 
ແ�ະ ຕຶງແ�ະ. ຊເ�ນທວາ: “ຕຶງແ�ະ” ມີຄວາມໝາຍ ວາ: “ມິດງຽບ” 
ຊທເ�ນວາ: “ຍະເ�ີນ” ມີຄວາມໝາຍວາ: ຫາງເ�ີນ, ຊທເ�ົາເ�າສະ 
ໝ�ກໃ� (ມ�ກ) ແ�ະ ຊທນ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການປ�ດຈຸບ�ນນ�ນແ�ນ 
“ຍະເ�ີນ”.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດ, ໃ�ສະໄ�ປີ 1960 
ຄືນ�ງ ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ແ�ນໄ�ຍຶດຖືກການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າ 
ຈາວເ�ັນ�ກ, ພອມກ�ນນ�ນ, ກໍຍ�ງປູກພືດທມີທາດແ�ງ, ປູກພືດໃ� 
ໝາກ, ປູກພືດຜ�ກນາໆຊະນິດ ແ�ະ ລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆເ�ັນຕ�ນ 
ແ�ນ: ຄວາຍ, ໝູ, ສ�ດປີກ ເ�ອໃ�ເ�ັນອາຫານ ແ�ະ ເ�ັດພິທີກ� 
ຕາງໆ, ສະເ�າະຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ຢູເ�ດບານ ເ�ົາໄ�, ບານ ສະເ�ົາ 
ນອຍແ�ນໄ�ຖືການເ�ັດນາປູກເ�າຈາວເ�ັນຕ�ນຕໍ, ປູກເ�າໜຽວບ 
າຍຄື ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ, ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ. ນອກນ, ຍ�ງ 
ມີຄວາມນິຍ�ມເ�ັດສວນປູກກາເ�, ກວຍ, ໝາກຮຸງ ແ�ະ ລຽງສ�ດປະ 
ເ�ດຕາງໆເ�ັນສິນຄາ. ພວກເ�ົາເ�າບມີການຕ�ຫູກ,  ແ�ກໍມີຄວາມ 
ຊ�ນານໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ.

3

    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ກະລ�ກການຕ�ງບານ ແ�ະ ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ແ�ນ 
ມີຄວາມນິຍ�ມຕ�ງບານຢູແ�ມແ�ນ�ໃ�, ແ�ນ�ນອຍທໄ�ຜານຕະ 
ອດປີ ແ�ະ ມີເ�ອທສູງຮາບພຽງເ�ອຮ�ບປະກ�ນບໃ�ນ�ຄາງໃ�ລະ 
ດູຝ�ນ. ພາຍ�ງໄ�ມີການກະກຽມເ�ອງເ�ັດເ�ືອນຄ�ບແ�ວ, ເ�ົາເ�າກໍ 
ຊອກຫາມຫາຍາມໃ�ການຕ�ງເ�ືອນ ແ�ະ ສວນາຍຈະຕ�ງເ�ືອນໃ� 
ວ�ນພະຫ�ດ ື ວ�ນເ�ົາ ເ�າະພວກເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອຖືມາແ�ບ�ນ 
ພະບູລຸດທ�ງສອງວ�ນນເ�ັນວ�ນສີລິມຸງຄຸນຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ.ໃ�ເ�ລາຈະ
ຕ�ງເ�ືອນນ�ນແ�ນໄ�ເ�າໝ�ດບານມາຢືນອອມດິນຕອນຈະປຸກເ�ືອນ. 
ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນ 
ແ�ນເ�ັດເ�ືອນຮານ ແ�ະ ແ�ງອອກເ�ັນ 2-3 ຫອງນ�ບ�າງເ�ົາ, 
ເ�ືອນເ�ັດດວຍໄ�ມອກຕອກລືບ, ມຸງດວຍ�າ, ປູດວຍຟາກ, ແ�ມ 
ດວຍໃ�ຕອງ ແ�ະ ມີການຈ�ດແ�ງຫອງເ�ັນ 2 ສວນ, ໜງເ�ັນບອນ 
ຂອງພ, ແ�, ອີກສວນໜງນ�ນເ�ັນບອນນອນຂອງລູກທຍ�ງບທ�ນແ�ງ 
ດອງ. ປ�ດຈຸບ�ນການປຸກເ�ືອນແ�ນໄ�ມີການປະຍຸກ ແ�ະ ຮຽນແ�ບ 
ຈາກຊ�ນເ�າ ລາວ ມີການເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນ, ດິນຈ, ຊີມ�ງ ແ�ະ ອນໆ.

  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ລ�ກສະນະເ�ອງນຸງຫ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ໃ�ເ�ອກອນຜູຊາຍ 
ແ�ນນຸງກະຕຽວ. ເ�ົາແ�ແ�ງຄຽນຫ�ວ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ�ຕາງ, ມີ 
ປອກແ�ນ, ປອກຂາ, ໃ�ໝາກປ�ດ. ສະເ�າະແ�ຍິງແ�ນນຸງສນລາມ 
ລ�ງຮອດປາຍແ�ງ, ຫ�ມເ�ອແ�ກເ�ົາແ�ແ�ງຄຽນຫ�ວ, ມີປອກແ�ນ, 
ປອກຂາ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍທອງ, ບວາຍິງ ື ຊາຍ 
ບຕ�ດແ�ວ ແ�ະ ສ�ກລາຍ.

    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ



vksko c]t g7njv’fnj,
 ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າຈາວຫຸງໃ�ໝດິນ, 
ໝທອງ, ກິນອາຫານປະເ�ດຕາງໆທປຸງແ�ງໃ�ຜ�ກນາໆຊະນິດໃ� 
ສ�ເ�ັດເ�ນ: ແ�ງ, ຕ�ມ, ປງ, ເ�ົາ, ລ�ດຊາດບເ�ັມ, ບເ�ັດ ແ�ະ ບຈາງ 
ເ�ີນໄ�. ນອກຈາກນ, ແ�ຍິງທເ�ີດລູກໃ�ເ�ົາເ�າຍ�ງມີການຄະລ� 
ບກິນຊນປາ ແ�ະ ຊນສ�ດບາງຊະນິດເ�ນ: ປາຄກ�ງ, ອຽນ, ຊນຟານ, 
ໄ�ປາ, ນ�ກເ�ົາ ແ�ະ ຜ�ກທມີໜາມ. ສ�ລ�ບການດມສວນາຍແ�ນ 
ດມນ� ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ, ຮອງ, ໜອງ, ບຶງ, ດມເ�າໄ�, ສູບຢາ 
ດວຍກອກ ເ�ມແ�ເ�ລາຍ�ງນອຍຈ�ນຮອດເ�າ. 
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    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ໃ�ຮອບວຽນປີໜງສວນາຍແ�ນມ�ກຈະ 
ເ�ັດບຸນເ�າໃ�, ບຸນປີໃ� ແ�ະ ຈ�ດພິທີກ�ລຽງຜີບານ, ຜີເ�ືອງຕາມ 
ໄ�ຍະຂອງເ�ືອນທໄ�ກ�ນ�ດໄ�, ໃ�ນ�ນສວນາຍຈະເ�ັດພິທີກ� 
ລຽງຜີ�ກເ�ືອງເ�ນວາ: ບຣະເ�ືອງ ຊງຈະຈ�ດຂນໃ�ລະ�າງກາງ 
ເ�ືອນ 2-3 ຂອງທຸກໆປີ, ໃ�ພິທີດ�ງກາວ, ຈະມີການກະກຽມໝ�ດ 
ທຸກຄອບຄ�ວພາຍໃ�ບານເ�ນ: ໄ�, ເ�ັດ, ຄວາຍ, ງ�ວ, ໝູ, ເ�າສານ, 
ເ�າສຸກ, ເ�າໄ�, ທຽນ, ດອກໄ�ທເ�ັນລ�ກສະນະລວມບານ. ສວນ 
ແ�ລະຄອບຄ�ວນ�ນແ�ນອີງຕາມຖານະຄອບຄ�ວຂອງໃ�ລາວ. ເ�ອ 
ກະກຽມວ�ດຖຸປ�ດໄ�ໄ�ແ�ວກໍຈະມີການກ�ນ�ດວ�ນເ�ລາໃ�ການຈ�ດ 
ງານດ�ງກາວ.   

 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ເ�ິງແ�ນວາ 
ເ�ົາເ�າຈະມີຈ�ນວນພ�ນລະເ�ືອງທໜອຍ ແ�ະ ໄ�ຮ�ບອິດທິພ�ນຈາກ 
ຊ�ນເ�າໃ�ຄຽງກໍຕາມແ�ຍ�ງຮ�ກສາເ�ກະລ�ກອ�ນສະເ�າະຂອງຕ�ນ, 
ມີນິທານພນເ�ືອງ, ຄ�ສຸພາສິດເ�ນ: ເ�ອງຂຸນລູນາງອ�ວ, ກ�ພາ 
ຜີນອຍ, ຊຽງໝຽງ, ແ�ະ ອນໆ. ນອກນ�ນຍ�ງມີຄ�ສຸພາສິດທສອງ 
ແ�ງເ�ິງການພ�ວພ�ນລະ�າງຄ�ນກ�ບຄ�ນໃ�ຂະບວນການຜະລິດ 
ຂອງສ�ງຄ�ມ, ພ�ວພ�ນຄ�ນກ�ບສ�ດ ແ�ະ ທ�ມະຊາດ, ມີກອນລ�ເ�ືອກ 
ທພ�ນລະນາເ�ິງທ�ມະຊາດ ແ�ະ ຄວາມຮ�ກລະ�າງ ບາວ-ສາວ 
ແ�ະ ຍ�ງມີເ�ອງດ�ນຕີເ�ນ: ກອງ, ຄອງລາ, ເ�ວ, ຢວນ ທຜະລິດ 
ດວຍທອງແ�ງ, ທອງເ�ືອງເ�ານເ�ັນຕ�ນ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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    ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຍະເຫີນ

01      ໂຊກດີ                ເດີມຽນ
02      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ຍອງມຼັກຊືຊາ?

03      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ປະຊາປຼິມແງ?
04      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?  ຊາຈັອງລອຍເອິນ?
05      ລາກ່ອນ  ເດຼິກນອນ
06      ພົບກັນໃໝ່   ເຕິເບຼິນນາວ
07      ບໍ່ເປັນຫຍັງ  ເອີນແນປຼິມ

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk ptgsuo

 ຊ�ນເ�າ ຍະເ�ີນ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ແ�ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນ 
ອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, 
ທ�ງເ�ັນປ�ດໄ�ພາສາ ຂະເ�ນບູຮານ. ພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�ານ 
ຄາຍຄືກ�ນກ�ບພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ຢຣຸ, ໂ�ຍ, ເ�ັງ ແ�ະ ເ�ຣ�າ.  ຊງ 
ໄ�ມີຄວາມສະດວກໃ�ການແ�ກປຽນເ�ດຖະກິດ ແ�ະ ວ�ດທະນະ 
ທ�ລະ�າງບ�ນດາຊ�ນເ�າດວຍກ�ນ, ພອມກ�ນນເ�ົາເ�າຍ�ງສາມາດ 
ເ�າພາສາຊ�ນເ�າ ລາວ ໄ�ດີ.

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


