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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 ໄ� 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 ໄ� ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍ 
ຕ�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 ໄ� 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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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 ຜົ້ງສາລີແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

 ຊ�ນເ�າ ໄ� ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງສ�ພ�ນ, ເ�ືອງໃ�
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ສິຶງ, ເ�ືອງ ລອງ, 
  ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ເ�ືອງ ງາ, ເ�ືອງປາກແ�ງ, ເ�ືອງໄ�
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ເ�ືອງ ເ�ືອງ, ເ�ືອງ ໝນ, 
  ເ�ືອງ ວ�ງວຽງ, ເ�ືອງ ກາສີ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ, ເ�ືອງ ປາກທາ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ຄູນຄ�, ເ�ືອງ ນາກາຍ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ໄ�ຈ�ພອນ, ເ�ືອງ ປາກຊ�ນ, 
  ເ�ືອງ ປາກກະດິງ, ເ�ືອງ ທາພະບາດ, ເ�ືອງວຽງທອງ
- ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ: ເ�ືອງ ສ�ງທອງ, ເ�ືອງ ໄ�ທານີ, ເ�ືອງ ຈ�ນທະບູລີ

1

 ຊ�ນເ�າ ໄ� ຢູ ສປປ ລາວ ໄ�ຕ�ງ 
ຖນຖານ ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູບ�ນດາແ�ວງ 
ພາກເ�ືອລ�ງຮອດແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�, ນອກ 
ຈາກຢູລາວເ�ົາຍ�ງມີຢູ ສສ �ຽດນາມ.          
 ຊ�ນເ�າ ໄ� ຢູລາວມີປະຊາກອນ  
     ທ�ງໝ�ດ 215.254 ຄ�ນ,  ຍິງ     
                          106.997 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 
        3,8% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ
  ທ�ວປະເ�ດ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ທ: ເ�ືອງ ວຽງໄ� ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຊ�ນເ�າ ໄ� ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ລາວ, 
ຊ�ນເ�າ ໄ� ໄ�ມາຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູດິນດອນຕອນນາຍຮອຍປີ, ເ�ົາ 
ເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍມາຈາກດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ ເ�າສູປະ 
ເ�ດ ລາວ ໂ�ຍຜານຕາມລອງແ�ນ�ດ�, ແ�ນ�ເ�ົາຕ�ກໃ� ເ�ີນລາ, 
ດຽນບຽນຟູ ແ�ະ ໄ�ເ�ົາ ປະເ�ດ �ຽດນາມ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ສວນສາ 
ເ�ດຂອງການຍ�ກຍາຍໃ�ແ�ລະຄ�ງມີ 2 ສາເ�ດທສ�ຄ�ນຄື: ຍອນສ�ງ 
ຄາມ ແ�ະ ການຊອກບອນເ�ັດການຜະລິດ. 
  ຊ�ນເ�ານມີຊເ�ນາຍຊທແ�ກຕາງກ�ນ, ຊເ�ີມ ແ�ະ ຊທ 
ເ�ົາເ�າເ�ນຕ�ນເ�ງແ�ນ ໄ� ຊງຖືກຕອງກ�ບສຽງສ�ນຽງຂອງຕ�ນ. 
ຊ�ນເ�າອນເ�ນດວຍການຜ�ນສຽງ “ໄ�” ມາເ�ັນ “ໄ�”, ຄ�ວາ: “ໄ�” 
ື “ໄ�” ນ�ນມີຄວາມໝາຍຄືກ�ນແ�ວາ: “ຄ�ນ ື ມະນຸດ”.
 ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ໄ� ມ�ກຈະມີຊເ�ນຕາມພູມສ�ນຖານບອນຢູອາໄ� 
ແ�ະ ການນຸງຫ�ມ, ເ�ອງແ�ງກາຍເ�ນ: ນຸງສີດ�ກໍເ�ນວາ ໄ�ດ�, 
ນຸງສີຂາວກໍເ�ນວາໄ�ຂາວ, ນຸງສີແ�ງກໍເ�ນວາໄ�ແ�ງ ແ�ະ ອນໆ. 
ສ�ລ�ບໄ�ດ� ຍ�ງມີເ�ອງເ�າສືບກ�ນມາເ�ິງທຸກວ�ນນກຽວກ�ບການ ທມີ 
ຊເ�ນວາ: “ໄ�ດ�”. ຊ�ນເ�າ ໄ� ປະກອບດວຍາຍແ�ງ ື າຍຂະ 
ແ�ງເ�ນ: ໄ�ດ�, ໄ�ຂາວ, ໄ�ແ�ງ ແ�ະ ໄ�ເ�ຍ.

 ຊ�ນເ�າ ໄ� ແ�ນປະກອບອາຊີບທາງການກະເ�ດ (ເ�ັດ 
ນາ, ເ�ັດໄ�ປູກເ�າ). ນອກຈາກນຍ�ງນິຍ�ມເ�ັດສວນແ�ມແ�ນ�ເ�ອ 
ປູກພືດຜ�ກປະເ�ດຕາງໆຮ�ບໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວຄື: ມ�ນ 
ດາງ, ມ�ນຕ�ນ, ໝາກຖ�ວ, ຜ�ກກາດ, ຜ�ກກະລ�, ຜ�ກບ�ວ, ຜ�ກທຽມ, 
ໝາກເ�ັດ ແ�ະ ອນໆເ�ົາເ�າຍ�ງລຽງ ສ�ດເ�ນ: ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ໝາ 
ແ�ະ ສ�ດປີກຕາງໆເ�ອໃ�ແ�ງງານ ແ�ະ ເ�ັດພິທີກ�ທາງສາສະໜາ. 
ພິເ�ດແ�ນຜູຊາຍຊ�ນເ�ານມີຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ 
ສານ ແ�ະ ແ�ຍິງມີຄວາມຊ�ນານເ�ອງຂອງການປູກມອນລຽງມອນ, 
�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ຕ�ຫູກທໄ�.

ທ: ເ�ືອງ ວຽງໄ� ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ຕາມປະເ�ນີແ�ວເ�ົາເ�າຈະປຸກ 
ເ�ືອນ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານ, ເ�ົາຝ�ງ ື ໝູນຫີນ, ປູດວຍຝາກ, ແ�ມຝາ 
ໄ�ເ�ຍ ແ�ະ ມຸງດວຍໃ��າຍ ື �າຄາ. ເ�ືອນແ�ລະ�ງຈະມີ 
ຊານເ�ອເ�ັນບອນໄ�ນ�, ກອງຕະລາງເ�ັນບອນເ�ັບມຽນເ�ອງອຸປະ 
ກອບການຜະລິດ, ຟືນ ແ�ະ ມ�ດສ�ດລຽງຕາງໆ, ພາຍໃ�ເ�ືອນຂອງ 
ເ�ົາເ�າຈະບມີການຂ�ນຫອງນອນ, ແ�ເ�ົາຈະໃ�ຜາກ�ງຂ�ນອີງຕາມຈ� 
ນວນສະມາຊິກຂອງຄອບຄ�ວ. ຍອນວາຢູແ�ລະເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາຜີ 
(ເ�ວະດາເ�ືອນ). ສະນ�ນ, ພາຍໃ�ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ຈະມີການ 
ຄະລ�ກຽວກ�ບການເ�າໄ�ແ�ະຕອງສະຖານທດ�ງກາວຊງຈະຢູໃ�ບໍລິ 
ເ�ນຫອງນອນຂອງຜູເ�ັນພ, ແ�. ອີກຢາງໜງໃ�ເ�ລາມີພິທີທາງປະ 
ເ�ນີ, ມີການຮ�ບປະທານອາຫານຕາງໆຫາມບໃ�ຂວ�ປາກຈອກນ� 
ື ຈອກເ�າ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ຊຸດໄ�ແ�ງຊຸດໄ�ເ�ຍຊຸດໄ�ດ� ຊຸດໄ�ປະຍຸກ

 ເ�ົາເ�າຍ�ງມີເ�ກະລ�ກສະເ�າະຕ�ນເ�ງໃ�ດານການນຸງຖືເ�ຢອງ 
ໂ�ຍການປະດິດຄິດແ�ງດວຍສີໄ�ລາຍມືອ�ນຄອງແ�ວ ແ�ະ ປານີດ 
ຂອງແ�ຍິງ, ຊງເ�ອງນຸງສວນາຍຈະແ�ນແ�ຝາຍຍອມນິນ ແ�ະ ມີ 
ການ�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວດວຍສີສ�ນຕາງໆ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ຕາມປະເ�ນີແ�ວເ�ົາເ�າຈະປຸກ 
ເ�ືອນ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານ, ເ�ົາຝ�ງ ື ໝູນຫີນ, ປູດວຍຝາກ, ແ�ມຝາ 
ໄ�ເ�ຍ ແ�ະ ມຸງດວຍໃ��າຍ ື �າຄາ. ເ�ືອນແ�ລະ�ງຈະມີ 
ຊານເ�ອເ�ັນບອນໄ�ນ�, ກອງຕະລາງເ�ັນບອນເ�ັບມຽນເ�ອງອຸປະ 
ກອບການຜະລິດ, ຟືນ ແ�ະ ມ�ດສ�ດລຽງຕາງໆ, ພາຍໃ�ເ�ືອນຂອງ 
ເ�ົາເ�າຈະບມີການຂ�ນຫອງນອນ, ແ�ເ�ົາຈະໃ�ຜາກ�ງຂ�ນອີງຕາມຈ� 
ນວນສະມາຊິກຂອງຄອບຄ�ວ. ຍອນວາຢູແ�ລະເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາຜີ 
(ເ�ວະດາເ�ືອນ). ສະນ�ນ, ພາຍໃ�ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ຈະມີການ 
ຄະລ�ກຽວກ�ບການເ�າໄ�ແ�ະຕອງສະຖານທດ�ງກາວຊງຈະຢູໃ�ບໍລິ 
ເ�ນຫອງນອນຂອງຜູເ�ັນພ, ແ�. ອີກຢາງໜງໃ�ເ�ລາມີພິທີທາງປະ 
ເ�ນີ, ມີການຮ�ບປະທານອາຫານຕາງໆຫາມບໃ�ຂວ�ປາກຈອກນ� 
ື ຈອກເ�າ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

vksko c]t g7njv’fnj,

 ຊ�ນເ�າ ໄ� ຈະມ�ກກິນອາຫານລ�ດຊາດຈືດ, ຈາງ,  ແ�ະ 
ອາຫານ�ກທພວກເ�ົາເ�າມ�ກກິນແ�ນປະເ�ດ: ແ�ງໄ�, ແ�ງຜ�ກ 
ກາດ, ລາບຊນໝູ, ປງຊນໝູ, ແ�ວໝາກເ�ັດ, ດມເ�າຂາວ, ດມນ� 
ຕ�ມ ແ�ະ ນ�ດິບໃ�ສະໄ�ກອນ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການປຽນແ�ງ ແ�ະ 
ຫ�ນມາດມນ�ທຜະລິດຈາກໂ�ງງານ ແ�ະ ນ�ຕ�ມ ທຖືກຕາມ�ກ 
ການ ອະນາໄ�. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



7

 “ໄ�” ເ�ັນ¬ຊ�ນເ�າໜງທມີຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື 
ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ທອຸດ�ມສ�ມບູນສືບທອດມາແ�ບູຮານນະການ ເ�ນ 
ຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອງ, ຜີປາ ແ�ະ ຜີນາເ�ັນຕ�ນ. 
ຜີທມີຄວາມສ�ຄ�ນຕ�ນຕໍຂອງເ�ົາເ�າໄ�ແ�ຜີເ�ືອນ. ສະນ�ນ, ແ�ລະ 
ເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາຜີ (ເ�ວະດາເ�ືອນ) ຊງເ�ັນບອນສະຖິດຖານ 
ຂອງວິນຍານພ, ແ� ແ�ະ ບ�ນພະບູລຸດທໄ�ເ�ຍຊີວິດໄ�. ສ�ລ�ບ ສະ 
ຖານທສ�ຄ�ນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ທເ�ັນບອນສ�ກສິດ, ບອນສ�ກກະລະ ບູ 
ຊາແ�ນເ�ວະດາເ�ືອນ, ຫໍຜີບານ, ຫງຜີມ�ດ ແ�ະ ປາຊາເ�ານເ�ັນ 
ຕ�ນ.
 

7;k,g-njv

‘ko[5o
  ຊ�ນເ�າ ໄ� ແ�ນຈະມີງານບຸນປະຈ�ເ�າຂອງພວກເ�ົາ 
ແ�ນປີໜງມີພຽງແ�ງານບຸນກິນເ�ດ ື ເ�າອີກຢາງໜງວາ: ບຸນກຸດ 
�ຽດ ທຊ�ນເ�າ ໄ� ຈະຈ�ດຂນໃ�ຊວງໄ�ຍະເ�ລາຂອງເ�ືອນກຸມພາ 
ຂອງແ�ລະປີ. 

ທ: ເ�ືອງ ວຽງໄ� ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ ຖາຍພາບໂ�ຍ: ຄ�ຕ�ນ ພ�ນວິໄ�

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ທ: ເ�ືອງ ວຽງໄ� ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ຄ�ຕ�ນ ພ�ນວິໄ�
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 ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ແ�ນຈະປະກອບມີ: 
ກອງ, ແ�ງ, ເ�ອງ ເ�ບດ�ນຕີ ແ�ະ ກໍມີກອນຂ�ບ, ກອນລ�ຂອງຊ�ນ 
ເ�າ ໄ� ເ�ງເ�ົາເ�າຈະຂ�ບລ�ສະເ�າະແ�ມີງານບຸນກິນເ�ດເ�ານ�ນ.

 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ໄ� ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�. 
ຊ�ນເ�ານມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຕ�ວໜງສືໄ�ດ�ມີລ�ກສະ
ນະຄາຍຄືກ�ນກ�ນໜ�ງສືລາວບູຮານ, ແ�ສຽງສ�ນຽງປາກບມີຕ�ວ “ດ” 
ໃ�ຕ�ວ “ ລ ” ແ�ນ, ໜ�ງສືຂຽນນບໄ�ຮ�ບການສ�ງເ�ີມ. ສະນ�ນ, ມີພຽງ 
ແ�ຜູເ�າ, ຜູແ�, ເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າຈ�ນວນໜງຂອງຊ�ນເ�ານເ�ານ�ນ 
ທຍ�ງຮູອານອອກ ແ�ະ ຂຽນເ�ັນ.

ທ: ເ�ືອງ ວຽງໄ� ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ມອນເ�ັດ ສຸພ�ນທອງ

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ໄ�

01      ສະບາຍດີ   ແ�ປອມ
02      ໂ�ກດີ   ຈິນແ�

03      ຂອບໃ�  ຈະເ�ິນ
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ
05      ເ�າຊຍ�ງ?   ເ�າຊອ�ນເ�ີ?
06      ເ�ັດຍ�ງຢູ?  ເ�ັດອ�ນເ�ີ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ເ�າເ�າ?

08      ລາກອນ  ປາຍກອນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຈວບກ�ນໃ�
10      ບເ�ັນ��ງ   ບເ�ັນເ�ີ


