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ຈັດພິມໂດຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ

ຮ່ວມກັບ: CLICK

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: SDC
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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�ເ�ືອ  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 
ໄ�ເ�ືອ  ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ 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�ນສະເ�າ
ະ ຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ 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



 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ໄ� 
ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຢູ ຢ າງຖາວອນ 
ແ�ນຢູແ�ວງ ຜ�ງສາລີ, ແ�ວງ ວງນ�ທາ 
ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ. ນອກຈາກນ, ຊ�ນເ�າ 
ໄ�ເ�ືອ ຍ�ງມີຢູ ສສ �ຽດນາມ ແ�ະ 
ສປ ຈີນ. ຈ�ນວນປະຊາກອນຢູລາວມີ ທ�ງ                
     ໝ�ດ  14.799 ຄ�ນ, 
                      ຍິງ 7.417 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ    
  0,3 % ຂອງຈ�ນວນ   
          ພ�ນລະເ�ືອງທ�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 ໄ�ເ�ືອ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຍອດອູ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ສິງ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຕ�ນເ�ງ
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ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາ 
ຍາດແ�ງຊາດລາວເ�ົາເ�າໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາບ�ນດິນດອນຕອນນາຍ 
ສະຕະວ�ດມາແ�ວ, ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍມາຈາກ 
ດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ ຊງເ�ອນຍາຍເ�າມາປະເ�ດລາວ 
ໄ�ມີາຍໄ�ຍະ ແ�ະ າຍເ�ນທາງທແ�ກຕາງກ�ນຄື: ເ�ອນຍາຍ 
ເ�າມາລາວ ໂ�ຍຜານແ�ວງ ໄ�ເ�ົາ ແ�ະ ແ�ວງ ເ�ິນລາ ຂອງປະເ�ດ 
�ຽດນາມ ມີບາງກຸມກໍເ�ອນຍາຍມາຈາກດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງປະ 
ເ�ດ ສປ ຈີນ.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນວາ: “ໄ�ເ�ືອ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທເ�ົາເ�າ 
ມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ. ສ�ລ�ບ 
ຊເ�ນ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນການນ�ເ�ົາສອງຄ�ເ�າມາລວມເ�າກ�ນຄື: ໄ� 
ໝາຍເ�ິງ: “ຄ�ນ” ແ�ະ ເ�ືອ ໝາຍເ�ິງ: “ທິດເ�ືອ”, ໝາຍຄວາມວາ: 
ໃ�ສະໄ�ທຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູປະເ�ດ ຈີນ,  ໃ�ໄ�ຍະປະ��ດສາດທ 

ຍາວ ນານນ�ນເ�ົາເ�າຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ືອຊ�ນເ�າ ລ ຊງຖາຈະໃ� 
ຄວາມໝາຍທຖືກຕອງແ�ນຄ�ນຢູທິດເ�ືອນ�ນເ�ງ. 
 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາ 
ຍາດແ�ງຊາດລາວເ�ົາເ�າໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາບ�ນດິນດອນຕອນນາຍ 
ສະຕະວ�ດມາແ�ວ, ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍມາຈາກ 
ດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ ຊງເ�ອນຍາຍເ�າມາປະເ�ດລາວ 
ໄ�ມີາຍໄ�ຍະ ແ�ະ າຍເ�ນທາງທແ�ກຕາງກ�ນຄື: ເ�ອນຍາຍ 
ເ�າມາລາວ ໂ�ຍຜານແ�ວງ ໄ�ເ�ົາ ແ�ະ ແ�ວງ ເ�ິນລາ ຂອງປະເ�ດ 
�ຽດນາມ ມີບາງກຸມກໍເ�ອນຍາຍມາຈາກດິນແ�ນຕອນໃ�ຂອງປະ 
ເ�ດ ສປ ຈີນ.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນວາ: “ໄ�ເ�ືອ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທເ�ົາເ�າ 
ມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ. ສ�ລ�ບ 
ຊເ�ນ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນການນ�ເ�ົາສອງຄ�ເ�າມາລວມເ�າກ�ນຄື: ໄ� 
ໝາຍເ�ິງ: “ຄ�ນ” ແ�ະ ເ�ືອ ໝາຍເ�ິງ: “ທິດເ�ືອ”, ໝາຍຄວາມວາ: 
ໃ�ສະໄ�ທຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູປະເ�ດ ຈີນ,  ໃ�ໄ�ຍະປະ��ດສາດທ 

ຍາວ ນານນ�ນເ�ົາເ�າຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ືອຊ�ນເ�າ ລ ຊງຖາຈະໃ� 
ຄວາມໝາຍທຖືກຕອງແ�ນຄ�ນຢູທິດເ�ືອນ�ນເ�ງ. 
 

                   ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ 
ແ�ນປະກອບອາຊີບທາງການກະເ�ດເ�ັນຕ�ນ: ການເ�ັດນາປູກເ�າ 
ໜຽວ, ເ�ັດສວນ, ລຽງສ�ດນາໆຊະນິດ, ດ�ເ�ີນຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, 
ຕ�ຫູກທໄ�. ສວນ ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ສິງ ນອກຈາກທກາວມາແ�ວ 
ນ�ນຍ�ງມີຄວາມຊ�ນານໃ�ການເ�ັດນ�ສະອີວ, ເ�າປຸນ, ໝາກຖ�ວ 
ເ�າ ເ�ັນສິນຄາ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ເ�ອງຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ
 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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         ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ມ�ກຕ�ງເ�ືອນຊານບານຊອງຢູເ�ດທມີຫວຍນ� 
ໄ�ຕະອດປີທມີຄວາມເ�າະສ�ມໃ�ການເ�ັດເ�ືອງ, ປານຝາຍເ�ອ 
ເ�ົານ�ເ�ານາ. ເ�ົາເ�າມີພິທີກ�ໃ�ການຊອກທດິນຕ�ງເ�ືອນເ�ັນຕ�ນ: 
ເ�ອຊອກເ�ັນທດິນມີຄວາມເ�າະສ�ມທຈະຕ�ງບານເ�ືອນແ�ວໄ� 
ສຽງໂ�ຍການຂຸດຂຸມເ�ົາເ�າເ�ືອກ 3 ເ�ັດ ຈຸໃ�ຫ�ວກ�ນລ�ງຂຸມເ�ົາໃ� 
ໄ�ອ�ດປາກຂຸມ 30 ນາທີ ຈງຄອຍໄ�ເ�ງ. ສວນ ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ສິງ 
ແ�ນເ�ັດເ�າຕອມຄື: ຂຸດຂຸມເ�ັນວ�ງມ�ນລ�ງສອກໜງຕອກ�ກເ�ງກາງ 
ເ�ົາເ�າເ�ືອກ�ານອອມ�ກເ�ົາ, ເ�ົາໃ�ໄ�ປ�ກຄືນໜງ, ຖາຫາກ 
ເ�ັດເ�າຄາຍຍາຍຕ�ງບານບໄ�.

             ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນແ�ກຕາງກ�ນ 
ແ�ະ ຄາຍຄືກ�ນຕາມແ�ລະທອງຖນເ�ນ: ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ຍອດອູ 
ແ�ນປຸກສາງເ�ືອນແ�ບຕິດດິນ, ເ�ົາເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນ 4 ຽມ, 
ແ�ມດວຍການຕ�ດິນໃ�, ມຸງດວຍ�າຄາ ແ�ະ ໃ�ຄ, ມີລວງຍາວ 
8-10 ແ�ັດ, ກວາງ 4-6 ແ�ັດ ປະກອບມີ 3-5 ຫອງ (ນ�ບ�າງເ�ົາ) 
ແ�ະ ແ�ງອອກເ�ັນ 2-3 ຫອງຂະໜານກ�ນຕາມລວງກວາງ. ສວນ 
ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ສິງ ແ�ນປຸກເ�ືອນຮານປູແ�ນ ແ�ະ ແ�ມແ�ນ, 
ມຸງດວຍ�າຄາ, ລວງຍາວ 6-20 ແ�ັດ, ກວາງ 6 ແ�ັດ, ມີ 3-10 
ຫອງ (ນ�ບ�າງເ�ົາ) ການຈ�ດແ�ງຫອງເ�ືອນແ�ນອີງຕາມຈ�ນວນ 
ສະມາຊິກຂອງຄອບຄ�ວ. ສ�ລ�ບຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ພາຍໃ�ຫອງ 
ເ�ືອນກໍຄາຍກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆເ�ນ: ຫາມເ�າຫອງນອນໂ�ຍສະ 
ເ�າະແ�ນຫອງນອນຂອງພແ�ຊງຖືວາເ�ັນຫອງຂອງຜີເ�ືອນ. ສວນ 
ຄ�ນທາງນອກແ�ນເ�າຫອງນອນບໄ�, ກໍລະນີລວງເ�າກໍຖືກປ�ບໄ� 
ໃ� 2 ກໍລະນີຄື: ເ�ິນ 5 ໝ�ນ, ພາເ�າ 1 ພາ, ເ�ອແ�ງຜີເ�ືອນ, ຖາ 
ມີເ�ອງເ�ຍກໍຕອງໃ�ຕາມມູນຄາບວກກ�ບແ�ງຜີເ�ືອນ. ສວນຊ�ນເ�າ 
ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ຍອດອູ ກໍລະນີເ�ອງບເ�ຍແ�ຕອງປ�ບໄ�ດວຍເ�າ 
1 ລີດ, ໄ� 2 ໂ�  (ຜູ 1, ແ� 1) ແ�ະ ເ�ິນ 2 ໝ�ນ.

ທ: ເ�ືອງ ຍອດ  ແ�ວງ  ຜ�ງສາລີ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ



5

         ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ມ�ກຕ�ງເ�ືອນຊານບານຊອງຢູເ�ດທມີຫວຍນ� 
ໄ�ຕະອດປີທມີຄວາມເ�າະສ�ມໃ�ການເ�ັດເ�ືອງ, ປານຝາຍເ�ອ 
ເ�ົານ�ເ�ານາ. ເ�ົາເ�າມີພິທີກ�ໃ�ການຊອກທດິນຕ�ງເ�ືອນເ�ັນຕ�ນ: 
ເ�ອຊອກເ�ັນທດິນມີຄວາມເ�າະສ�ມທຈະຕ�ງບານເ�ືອນແ�ວໄ� 
ສຽງໂ�ຍການຂຸດຂຸມເ�ົາເ�າເ�ືອກ 3 ເ�ັດ ຈຸໃ�ຫ�ວກ�ນລ�ງຂຸມເ�ົາໃ� 
ໄ�ອ�ດປາກຂຸມ 30 ນາທີ ຈງຄອຍໄ�ເ�ງ. ສວນ ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ສິງ 
ແ�ນເ�ັດເ�າຕອມຄື: ຂຸດຂຸມເ�ັນວ�ງມ�ນລ�ງສອກໜງຕອກ�ກເ�ງກາງ 
ເ�ົາເ�າເ�ືອກ�ານອອມ�ກເ�ົາ, ເ�ົາໃ�ໄ�ປ�ກຄືນໜງ, ຖາຫາກ 
ເ�ັດເ�າຄາຍຍາຍຕ�ງບານບໄ�.

             ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນແ�ກຕາງກ�ນ 
ແ�ະ ຄາຍຄືກ�ນຕາມແ�ລະທອງຖນເ�ນ: ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ຍອດອູ 
ແ�ນປຸກສາງເ�ືອນແ�ບຕິດດິນ, ເ�ົາເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນ 4 ຽມ, 
ແ�ມດວຍການຕ�ດິນໃ�, ມຸງດວຍ�າຄາ ແ�ະ ໃ�ຄ, ມີລວງຍາວ 
8-10 ແ�ັດ, ກວາງ 4-6 ແ�ັດ ປະກອບມີ 3-5 ຫອງ (ນ�ບ�າງເ�ົາ) 
ແ�ະ ແ�ງອອກເ�ັນ 2-3 ຫອງຂະໜານກ�ນຕາມລວງກວາງ. ສວນ 
ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ສິງ ແ�ນປຸກເ�ືອນຮານປູແ�ນ ແ�ະ ແ�ມແ�ນ, 
ມຸງດວຍ�າຄາ, ລວງຍາວ 6-20 ແ�ັດ, ກວາງ 6 ແ�ັດ, ມີ 3-10 
ຫອງ (ນ�ບ�າງເ�ົາ) ການຈ�ດແ�ງຫອງເ�ືອນແ�ນອີງຕາມຈ�ນວນ 
ສະມາຊິກຂອງຄອບຄ�ວ. ສ�ລ�ບຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ພາຍໃ�ຫອງ 
ເ�ືອນກໍຄາຍກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆເ�ນ: ຫາມເ�າຫອງນອນໂ�ຍສະ 
ເ�າະແ�ນຫອງນອນຂອງພແ�ຊງຖືວາເ�ັນຫອງຂອງຜີເ�ືອນ. ສວນ 
ຄ�ນທາງນອກແ�ນເ�າຫອງນອນບໄ�, ກໍລະນີລວງເ�າກໍຖືກປ�ບໄ� 
ໃ� 2 ກໍລະນີຄື: ເ�ິນ 5 ໝ�ນ, ພາເ�າ 1 ພາ, ເ�ອແ�ງຜີເ�ືອນ, ຖາ 
ມີເ�ອງເ�ຍກໍຕອງໃ�ຕາມມູນຄາບວກກ�ບແ�ງຜີເ�ືອນ. ສວນຊ�ນເ�າ 
ໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ຍອດອູ ກໍລະນີເ�ອງບເ�ຍແ�ຕອງປ�ບໄ�ດວຍເ�າ 
1 ລີດ, ໄ� 2 ໂ�  (ຜູ 1, ແ� 1) ແ�ະ ເ�ິນ 2 ໝ�ນ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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         ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ກໍມີວ�ດທະນະທ�ການນຸງຖື, ເ�ຢອງທມີຄຸນ 
ລ�ກສະນະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນຕາມແ�ລະທອງຖນຄື: ຜູຊາຍນຸງໂ�ງສີດ� 
ຫ�ວໃ� 2 ໜາ, ໜາໃ�, ຫ�ມເ�ອແ�ນຍາວ, ແ�ນສ�ນສີດ�, ຜາດ� 
ທຍອມດວຍນ�ນິນຄຽນຫ�ວຍາວ 3 ວາ, ຈ�ງຜ�ມຍາວ, ເ�າຜ�ມງຽງໄ� 
ທາງ�ງ, ມີປອກແ�ນເ�ັດດວຍເ�ິນ, ສ�ກຂາ, ແ�ນ, ແ�ວ, ເ�ິກ ແ�ະ 
�ງລາຍໂ�ຍຈາງຄ�ນອນສ�ກໃ�ດວຍລາຄາ 4 ໝ�ນຂນໄ�. ສ�ລ�ບແ� 
ຍິງແ�ນນຸງສນສີດ�ມີແ�ເ�ປ�ກທາງໜາ, ແ�ຍິງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ຢູ 
ເ�ືອງ ຍອດອູ ແ�ນນຸງໂ�ງສີດ�, ສີເ�ືອງຫ�ວໃ�, ຂາລີບ, ຫ�ມເ�ອ 
ແ�ນຍາວ ແ�ະ ຍາວລ�ງຮອດຫ�ວເ�ົາ, ຄໍເ�ອໄ�ແ�ວາຍສີສະ�ບ 
ກ�ນ, ມີຜາຄຽນຫ�ວ, ຜາມ�ດແ�ວ, ບອງຫູໃ�ຕາງ, ມີປອກແ�ນເ�ັດ 
ດວຍເ�ິນ, ມີສາຍແ�ວ ແ�ະ ໝາກປ�ດເ�ັດດວຍແ�ວ, ຈ�ງຜ�ມຍາວ ແ�ະ 
ເ�າຜ�ມ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ, ປະເ�ດອາ 
ຫານສວນາຍແ�ນເ�ອງທໄ�ດອງເ�ນ: ຊນດອງ, ຜ�ກດອງ, ໝາກ 
ຖ�ວເ�າ, ໝາກໄ�ດອງ, ແ�ງ, ລາບດິບ, ລາບເ�ືອດ, າມ, ປງ, ຈທມີ 
ລ�ດຊາດເ�ັດ, ເ�ັມ ແ�ະ ມີຄວາມນິຍ�ມອາຫານທໄ�ອຸນາຍເ�ອ, ມ�ກ 
ດມເ�າເ�ັດ, ດມນ�ຮອນ, ນ�ດິບ, ສູບຢາປຸກໆດວຍກອກ ແ�ະ ກິນ 
ຝນ. ໃ�ເ�ລາແ�ກມາເ�ືອນໃ�ກິນເ�າໄ�ຍະໜງແ�ວຈງຄອຍດມເ�າ 
ສະ�ບກ�ນໄ�, ສວນຢູເ�ືອງ ສິງ ແ�ນໃ�ແ�ກດມເ�າ 4 ຈອກລຽນ 
ຕິດແ�ວຈງຄອຍກິນເ�າ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ຍອນການດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ການຍ�ກຍາຍຂອງ ຊ�ນເ�າ ໄ� 
ເ�ືອ ມີາຍໄ�ຍະ ແ�ະ າຍເ�ນທາງທແ�ກຕາງກ�ນ, ສະນ�ນ, ຈງ 
ໄ�ເ�ັດໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ຂອງຊ�ນ 
ເ�າ ໄ�ເ�ືອ ໄ�ມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ນໄ�ຕາມແ�ລະທອງຖນຄື: ໄ� 
ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ສິງ ແ�ວງ ວງນ�ທາ ເ�ົາເ�າໄ�ມີຄວາມເ�ອຖືພຸດທະ 
ສາສະໜາ ແ�ະ ເ�ອຖືຜີພອມໆກ�ນ. ສ�ລ�ບໄ�ເ�ືອ ຢູເ�ືອງ ຍອດອູ 
ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ ເ�ົາເ�າເ�ອຖືຜີ ໝາຍຄວາມວາ: ໄ�ມີການເ�ົາລ�ບບູ 
ຊາຜີເ�ນ: ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ, ຜີປາແ�ວ, ຫວຍ, ຮອງຄອງ 
ບຶງ, ການເ�ອຖືບ�ນພະບູລຸດໄ�ສະແ�ງໃ�ເ�ັນວາ: ເ�ອຄ�ບຮອບປີ 
ໜງໆກໍໄ�ຖາງ�າບອນຝ�ງສ�ບ, ຂາໄ�ຢູເ�ືອນເ�ອຕ�ມສຸກແ�ວໄ� 
ຖວາຍໃ�ຜີຢູປາຊາ. 

  ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆເ�ົາເ�າຈະຈ�ດ ງານ 
ບຸນທສ�ຄ�ນຄື: ບຸນກິນຈຽງໃ� ແ�ະ ບຸນກິນຈຽງນອຍຊງຈະໄ�ຈ�ດ 
ຂນໃ�ລະ�າງເ�ືອນ ມ�ງກອນ ແ�ະ ເ�ືອນ ກຸມພາ ຂອງທຸກໆປີ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ແ�ນຈະປະກອບ 
ມີ: ກອງ, ແ�ງ, ເ�ອງເ�ບດ�ນຕີ ແ�ະ ກໍມີບ�ດກອນຂ�ບ, ກອນລ�ຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ຊງເ�ົາເ�າຈະຂ�ບລ�ໃ�ເ�ລາທມີງານບຸນ, ງານແ�ງ 
ດອງຈະມີຜູເ�າມາຂ�ບມາລ�ຕກອນກ�ນໄ�-ມາຢາງມວນຊນ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນາງ ຫ�ງຄ� ຈ�ນປະເ�ີດ

g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ວງນ�ທາ 

rklkxkdg;Qk

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

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ໄ�ເ�ືອ

01      ສະບາຍດີ   ຢູດີກິນບານ
02      ໂ�ກດີ   ໂ�ກດ

03      ຂອບໃ�  ດີໃ�
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍອະໄ�ໂ�ດ
05      ເ�າຊ��ງ?  ເ�າມ�ນຈສ�ງ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັດຕິສ�ງຢູ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈິນເ�າແ�ວບໍ?

08      ລາກອນ  ປອກກ�
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ກອຍມາໃ�
10      ບເ�ັນ��ງ   ເ�າເ�ັນສ�ງ

 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ເ�ືອ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ - 
ໄ�. ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າໄ�ເ�ືອ ທອາໄ�ຢູເ�ືອງສິງ ແ�ວງ ວງນ�ທາ 
ມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນຊງຄາຍຄືໜ�ງສືທ�, ສຽງສ�ນຽງຂອງພາສາຊ�ນເ�າ 
ໄ�ເ�ືອ ຄາຍຄືກ�ນກ�ບສຽງສ�ນຽງຂອງພາສາຊ�ນ ເ�າລ, ຍວນ ແ�ະ 
ຢ�ງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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