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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 ອາຄາ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມ ໄ� 
ເ�າໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ອາຄາ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ 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 ອາຄາ 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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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

   ຊົນເຜົ່າ ອາຄາ ຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາ 
ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ 
ຂອງລາວເຊັ່ນ: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳ 
ທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ. ນອກຈາກນີ້, 
ຍັງມີຢູ່ ສປ ຈີນ,  ສສ ຫວຽດນາມ, ລາຊະ 
ອານາຈັກໄທ ແລະ ມຽນມາອີກດ້ວຍ. 
ຊົນເຜົ່າ ອາຄາ ຢູ່ໃນລາວມີປະຊາກອນທັງ  
           ໝົດ  90.698 ຄົນ, 
              ຍິງ 45.135 ຄົນ, 
                          ເທົ່າກັບ 1,6 ຂອງພົນ
                           ລະເມືອງທົ່ວປະເທດ.

 ຊ�ນເ�າ ອາຄາ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ອຸຸດ�ມໄ�: ເ�ືອງ ນາໝ, ເ�ືອງ າ, 
  ເ�ືອງ ງາ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ສິງ, ເ�ືອງ ວງ
  ນ�ທາ, ເ�ືອງ ພູຄ�, ເ�ືອງ ລອງ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຕ�ນເ�ງ, ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ,
  ເ�ືອງ ເ�ີງ

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ຊ�ນເ�າ ອາຄາ ມີຖນຖານເ�ີມ 
ຢູມ�ນທ�ນໄ�ວເ�ົາ ແ�ະ ມ�ນທ�ນຢູນານ 
ປະເ�ດຈີນ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ພາຍ�ງທໄ� 
ອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາທາງຕອນໃ�ຂອງ 
ມ�ນທ�ນຢູນານແ�ວກໍເ�ອນຍາຍໄ�ຢູ 
ເ�ດເ�ືອງວາ ແ�ະ ຊຽງຕຸງ ຂອງມຽນ 
ມາ, ບໍລິເ�ນເ�ືອງ ໄ�ເ�ົາ ຂອງ �ຽດ 
ນາມ ແ�ວຈືງໄ�ອຍໆເ�ອນຍາຍມາຢູ 
ຕາມພູເ�ົາໃ�ພາກເ�ືອຂອງລາວເ�ົາ 
ໄ� ປະມານ 200 ກວາປີມາແ�ວ.

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC
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 ສາເ�ດທພາໃ�ເ�ົາເ�າເ�ອນຍາຍແ�ນການ�ບີກສ�ງ 
ຄາມ, ການບີບບ�ງຄ�ບຕາງໆ ແ�ະ ການຊອກບອນທ�ການຜະລິດ 
ເ�ານເ�ັນຕ�ນ. ສະນ�ນເ�ອມາພ�ບບໍລິເ�ນທເ�າະສ�ມແ�ການຕ�ງຖນ 
ຖານທຢູອາໄ�ປະກອບກ�ບປ�ດສະຈາກຜູລ�ບກວນ, ເ�ົາເ�າຈງໄ�ທຢູ 
ໝ�ນຄ�ງບອນຢູອາໄ�ຢູບໍລິເ�ນດິນແ�ນຂອງ ພະມາ, ໄ�, ລາວ ແ�ະ 
�ຽດນາມ. ພອມກ�ນນເ�ດດ�ງກາວຍ�ງເ�ັນເ�ດອຸດ�ມສ�ມບູນ ແ�ະ 
ມີອາກາດເ�ືອກເ�ັນສະບາຍຕະອດປີ.
        ຊ�ນເ�ານມີຊເ�ນາຍຊ, ເ�ົາເ�າເ�ນຕ�ນເ�ງວາ “ອາຄາ”, ສວນ 
ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າວາ “ອີກໍ” ແ�ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ໃ� 
ທາງການແ�ນ “ຊ�ນເ�າອາຄາ”. ຊ�ນເ�າອາຄາປະກອບດວຍາຍ 
ແ�ງດວຍກ�ນຄື: ຈີຈໍ, ປູລີ, ປານາ, ກໍເ�, ໂ�ມາ, ນູກຸຍ, ລູມາ, ເ�ີປາ, 
ຈີເ�ຍ, ມູຈີ, ມູເ�ີນ, ຢາເ�ີ, ເ�ີ, ພູຊາງ ແ�ະ ກ�ງສາດ.

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vk-u[0v’-qogzqjk vk7k

  ຊ�ນເ�າ ອາຄາ ມີຖນຖານເ�ີມ 
ຢູມ�ນທ�ນໄ�ວເ�ົາ ແ�ະ ມ�ນທ�ນຢູນານ 
ປະເ�ດຈີນ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ພາຍ�ງທໄ� 
ອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາທາງຕອນໃ�ຂອງ 
ມ�ນທ�ນຢູນານແ�ວກໍເ�ອນຍາຍໄ�ຢູ 
ເ�ດເ�ືອງວາ ແ�ະ ຊຽງຕຸງ ຂອງມຽນ 
ມາ, ບໍລິເ�ນເ�ືອງ ໄ�ເ�ົາ ຂອງ �ຽດ 
ນາມ ແ�ວຈືງໄ�ອຍໆເ�ອນຍາຍມາຢູ 
ຕາມພູເ�ົາໃ�ພາກເ�ືອຂອງລາວເ�ົາ 
ໄ� ປະມານ 200 ກວາປີມາແ�ວ.

         ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ ໃ�ໄ� 
ຍະທຜານມາແ�ນຕິດພ�ນກ�ບທ�ມະຊາດ, ອາຊີບສ�ຄ�ນຕ�ນຕໍຂອງຊ�ນ 
ເ�າ ອາຄາ ຄືການເ�ັດໄ�ປູກເ�າ, ປູກຝນ. ນອກຈາກນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງ 
ປູກພືດປະເ�ດທມີທາດແ�ງ ແ�ະ ພືດຜ�ກອນໆເ�ອຕອບສະໜອງໃ� 
ຄວາມຕອງການຂອງການບໍລິໂ�ກໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວ. 
ສວນທເ�ືອຈະນ�ໄ�ແ�ງປ�ນໃ�ຍາດຕິພນອງ ແ�ະ ນ�ໄ�ຂາຍ ື 
ແ�ກປຽນສງຂອງທຈ�ເ�ັນເ�ງບສາມາດຜະລິດໄ�ໃ�ບານເ�ືອນ 
ເ�ນ: ເ�ືອ, ນ�ຕານ, ແ�ງນ�ວ ແ�ະ ເ�ອງໃ�ສອຍຕາງໆ. ອາຫານໃ� 
ຊີວິດປະຈ�ວ�ນນອກຈາກເ�ົາເ�າຜະລິດເ�ງແ�ວຍ�ງໄ�ຈາກການໄ� 
ຊອກຫາຕາມທ�ມະຊາດ. ສ�ດລຽງທເ�ົາເ�ານິຍ�ມກ�ນລຽງໄ�ແ�: ງ�ວ, 
ຄວາຍ, ໝູ ແ�ະ ໄ�, ແ�ເ�າໝາຍຂອງການລຽງເ�ອໄ�ໃ�ແ�ງງານ, 
ເ�ົາເ�າບນິຍ�ມຂາສ�ດເ�ານກິນເ�ັນອາຫານປະຈ�ວ�ນ, ເ�ົາເ�າຈະຂາ 
ກໍຕເ�ອມີງານບຸນປະເ�ນີ, ເ�ັດຮີດຄອງ ື ແ�ກຄ�ນ ແ�ະ ຍາດຕິພ 
ນອງທາງໄ�ມາຢຽມຢາມເ�ານ�ນ.

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

5



muj8A’[hko c]t gInvo
       ລ�ກສະນະບານເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວ 
ເ�ົາເ�າມ�ກຕ�ງບານຢູຕາມສ�ນພູເ�ົາ, ຮ�ບແ�ງແ�ດ, ສາຍລ�ມຢາງເ�ັມ 
ທ, ແ�ຕອງມີແ�ງນ�ທເ�ງພາໄ� ແ�ະ ມີເ�ອທການຜະລິດຢູອອມ 
ຮອບ. ກອນຈະຕ�ງບານເ�ົາເ�າຈະພິທີກ�, ມີການສຽງທວາຍເ�ອໃ� 
ແ�ໃ�ວາບອນທເ�ືອກນ�ນເ�າຖນເ�າຖານເ�ັມໃ� ແ�ະ ອະນຸຍາດໃ� 
ປຸກສາງໄ�. ສ�ລ�ບເ�ືອນເ�ົາເ�າມ�ກຢູເ�ືອນຮານ, ກອງລາງເ�ົາໄ� 
ເ�ອສ�ດລຽງ, ເ�ັນບອນສ�ລ�ບໄ�ຟືນ ແ�ະ ເ�ອງມືເ�ອງໃ�ໃ�ການ 
ຜະລິດ.
 ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າມີບ�ນຍາກາດທເ�ັງຂຶມຢາງປະາດ, ຍອນ   
ວາທຸກເ�ືອນຈະຕອງມີຮານບູຊາທເ�ັນບອນສະຖິດຂອງວິນຍານບ�ນ 
ພະບູລຸດ. ພາຍໃ�ເ�ືອນແ�ງເ�ັນສອງເ�ດຄື: ເ�ດແ�ຍິງ ແ�ະ ເ�ດຜູ 
ຊາຍໂ�ຍມີຝາກ�ນຈາກຝາດານຫອງນອນໄ�ເ�ິງຝາເ�ງກາງເ�ືອນ. 
ການທຄ�ນພາຍນອກຈະເ�ີນຜານເ�ືອນແ�ປະຕູໜງອອກອີກປະຕູ 
ໜງໂ�ຍບພ�ກເ�ົາເ�ັກນອຍນ�ນຈະເ�ັດໃ�ເ�ົາເ�າເ�ີດຄວາມບພໍໃ�.  
ສະນ�ນເ�ອຮ�ກສາມາລະຍາດ ແ�ະ ໄ�ສາງຄວາມພໍໃ�ໃ�ແ�ເ�ົາເ�າ 
ນ�ນຢາງໜອຍຕອງແ�ເ�ືອນເ�ອຖາມຂາວຄາວ ື ດມນ� ແ�ະ ອາ 
ຫານທເ�ົາເ�າໄ�ຈ�ດຫາມາຕອນຮ�ບ.

6ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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     ການນຸງຖືຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ 
ສ�ລ�ບຜູ ຍິງແ�ນນຸ ງເ�ອສີດ�, 
ເ�ອຈະເ�ັນລ�ກສະນະທາງ�ງ 
ສ�ນທາງໜາຍາວບມີກະດຸມເ�ອ, 
ສນກໍເ�ັນສີດ�, ມີຜາມ�ດຢູຂາທ�ງ 
ສອງເ�ອງ ແ�ະ ຢູເ�ິງຫ�ວກໍມີ 
ເ�ອງປະດ�ບເ�ຢອງາຍຢາງທ 
ເ�ັດດວຍເ�ິນ, ມີາກາຍສີສ�ນ 
ປະປ�ນກ�ນ,   ຊຸດທເ�ົາເ�ານຸງນ�ນ 
ຈະປະກອບດວຍເ�ອງປະດ�ບ 
າຍຢາງເ�ນ: ປອກແ�ນ, ສາຍ 
ຄໍ, ຕາງຫູ ແ�ະ ອນໆທເ�ົາເ�າ 
ເ�ົາມາປະດ�ບໃ�.

8

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ອາຫານຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ ແ�ນຈະກິນອາຫານປະເ�ດຂ�ວ 
ຜ�ກ, ຂ�ວໄ�ໃ�ໝາກຊູ, ແ�ວປາ, ແ�ງຜ�ກກາດ, ລວກຜ�ກປະເ�ດ 
ແ�ວນເ�ັນຕ�ນ, ຊ�ນເ�າ ອາຄາ ມ�ກນິຍ�ມກ�ນກິນເ�າຈາວ, ດມນ�ດິບ, 
ເ�າ ແ�ະ ອນໆ.

 ເ�ິງຈະບໄ�ມີການບ�ນທຶກເ�ັນລາຍລ�ກອ�ກສອນຕາມຕ�ນານ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ ກໍມີຮີດຄອງປະເ�ນີ, ວ�ດທະນະທ�, ວິຖີການດ� 
ລ�ງຊີວິດທວງາຍ ແ�ະ ອຸດ�ມສ�ມບູນ. ຊງຖືວາເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງ 
ຕ�ນ, ເ�ັນບ�ດສະບຂອງຄວາມຄິດ, ປະສ�ບການຂອງການດ�ລ�ງຊີ 
ວິດທໃ�ຄວາມສ�ຄ�ນຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນໂ�ຍສືບທອດມາແ�ເ�ນປູຍາ 
ຕາຍາຍຈ�ນຮອດທຸກວ�ນນ. ຊ�ນເ�າ ອາຄາ ໄ�ມີຄວາມເ�ອໃ�ເ�ອງຜີ 

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ແ�ະ   ຍາກທສຸດຈະປຽນໃ�ໄ�ເ�ອຖືສາສະໜາອນ. ຜີທເ�ົາເ�າເ�ອ 
ຖືມີທ�ງຜີດີ ແ�ະ ຜີຮາຍ ແ�ະ ເ�ັນສີລິມຸງຄຸນໄ�ແ�ຜີເ�ືອນ ແ�ະ ຜີ 
ບານຊງໄ�ຖືວາເ�ັນວິນຍານຂອງບ�ນພະບູລຸດ, ກຄອຍໃ�ຄວາມດູແ� 
ຮ�ກສາປ�ກປອງຄຸມຄອງສະມາຊິກໃ�ຄ�ວເ�ືອນ, ສະນ�ນ, ໃ�ເ�ືອນຈະ 
ມີຮານແ�ນບູຊາຜີ. ສວນຜີຮາຍໄ�ແ�ຜີຕ�ນໄ�, ຜີພູຜາປາດ�ງ ແ�ະ 
ຜີແ�ນ�ລ�ເ�ເ�ານຊງອາດຈະເ�ັດໃ�ເ�ົາເ�າເ�ີດມີຄວາມເ�ັບໄ�ໄ� 
ປວຍຕາງໆ 
 ຈາກຄວາມເ�ອຖືທໄ�ກາວມານ, ເ�ົາເ�າກໍຈະມີພິທີກ�າຍ 
ຢາງໃ�ລ�ກສະນະຂອງການວງວອນ, ໄ�ຮອງຂໍຈາກສງສ�ກສິດທຢູໃ� 
ດານດີ ແ�ະ ດານຮາຍເ�ອຈະໃ�ຄວາມຄຸມຄອງ, ຮ�ກສາ ື ປ�ດເ�າ 
ສງຊ�ວຮາຍຕາງໆໃ�ບ�ນເ�ົາເ�ົາບາງລ�ງໄ�. ຄຽງຄູກ�ນນຊ�ນເ�າ ອາ 
ຄາ ຍ�ງມີການເ�ົາໃ�ໃ�ຕສງສ�ກສິດທ�ງາຍໂ�ຍການ “ຢູກ� ື ຄະ 
ລ�” ຊງໄ�ແ�ການປະຕິບ�ດຕ�ນໃ�ຢູໃ�ຂອບເ�ດຂອງຮີດຄອງປະເ� 
ນີ, ບກະທ� ື ລວງລະເ�ີດ ື ລ�ບລູສງສ�ກສິດຕາງໆທມີຢູໃ�ບານ 
ເ�ືອນ. ພອມນມີການຢຸດພ�ກວຽກງານຕາງໆໃ�ມທຢູລວມທ�ງວຽກ 
ງານການຜະລິດໃ�ໄ�ນາທມີຄວາມສ�ຄ�ນຕການດ�ລ�ງຊີວິດປະຈ� 
ວ�ນຂອງເ�ົາເ�າ.

 ເ�າະຄໍຕູ (ແ�ງປະຕູໂ�ງບານ ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນສການບູຊາມີ 
ຖາກໄ�ເ�ັດເ�ອງອາວຸດປືນ, ພາ, ມີດ ແ�ະ ຖາກໄ�ເ�ັດຮູບແ�ຍິງຜູ 
ຊາຍຮວມເ�ດນ�ກ�ນປະດ�ບປະດາຕ�ບແ�ງປະຕູໂ�ງບານ. �ງຈາກ 
ເ�ັດພິທີແ�ວໄ�ໄ�ສະອງຢູເ�ືອນເ�າບານມີໄ�ຜູ ແ�ະ ໄ�ແ�ຄູໜງ 
ເ�າ ແ�ະ ນ�ຊາ.

12ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີກມີປະເ�ດ: ກອງ, ແ�ນ, ຄອງ, ແ�ງ ແ�ະ 
ອນໆທໃ�ປະກອບເ�າເ�ັນເ�ອງດ�ນຕີທເ�ົາມາເ�ບມາງ�ນໃ�ເ�ລາ 
ທມີງານບຸນ, ງານດອງ , ງານເ�ັດພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ຈະມີຜູເ�າຜູ 
ແ�ຢູບານມາຮອງເ�ງ, ມາຂ�ບລ�ຕາມຮີດຄອງຂອງພວກເ�ົາ.

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ NCA

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC
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 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ອາຄາ ຈ�ດຢູໃ�ໝວດ ພາສາຈີນ-ຕີເ�ດ, 
ສາຂາ ຕີເ�ດ-ມຽນມາ, ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາອາຄາ

01      ສະບາຍດີ   ອາລາຈໍຈາ
02      ໂ�ກດີ   ອານາມມາ

03      ຂອບໃ�  ຢໍມຶ
04      ຂໍໂ�ດ   ມາຊານາທານະຫາ
05      ເ�າຊຍ�ງ?  ນໍຊໍໜຽວອາເ�ຂຸ?
06      ເ�ັດຍ�ງຢູ?  ອາເ�ອຸງເ�?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຫໍຈາແ�ມະາ?

08      ລາກອນ  ງ�ອາເ�ີອວຍມະເ�
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ອາຂະຢໍປູລທອງເ�
10      ບເ�ັນ��ງ   ທິແ�ມາເ�ິ

15
ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ວງນ�ທາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


