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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 ງວນ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�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 
ງວນ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ງວນ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດ.



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 ງວນ 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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 ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ງວນ ຢູ ສປປ 
ລາວ ຖືວາເ�ັນວາເ�ັນຊ�ນເ�າທມີພ�ນລະ 
ເ�ືອງໜອຍ ແ�ະ ມີພຽງແ� 3 ບານ 
ຢູເ�ືອງທາແ�ກ, ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ ແ�ວງ 
ຄ�ມວນ ແ�ະ ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 
1.344 ຄ�ນ, ຍິງ 687 ຄ�ນ.

1

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 ບໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ງວນ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ,
  ເ�ືອງ ທາແ�ກ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ງວນ ແ�ນໜງໃ�າຍໆຊ�ນເ�າ ທຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ 
ເ�ິງນານ ແ�ະ ຢູາຍບອນ. ສ�ລ�ບປະເ�ດລາວເ�ົາແ�ນຢູເ�ດ ເ�ືອງ 
ບ�ວລະພາ ແ�ະ ເ�ືອງ ທາແ�ກ ແ�ວງ ຄ�ມວນ. ເ�ົາເ�າໄ�ຍ�ກຍາຍ 
ຈາກປະເ�ດເ�ອນບານເ�າມາລາວໃ�ລະ�າງທາຍສະຕະວ�ດທີ 
XIX ໂ�ຍແ�ນພເ�າ ດຶງ��ນມຽນ ເ�ັນຜູນ�ພາມາໂ�ຍຜານເ�ດ 
ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ ແ�ະ ກໍແ�ກຢາຍກ�ນໄ�ຕາມສະຖານທຕາງກ�ນ. 
ໃ�ເ�ອງຕ�ນຊ�ນເ�ານໄ�ອາໄ�ຢູຕາມປາຕຶບດ�ງໜາ, ຍອດຫວຍຮອມ 
ພູ ແ�ະ ສະຖານທລ�ບລ.
 ໄ�ຍະທ ຝຣ�ງເ�ດ ເ�າມາປ�ກຄອງລາວເ�ົາຊ�ນເ�ານບມີໃ� 
ບ�ນຊີ, ຍອນພວກເ�ົາຢູລ�ບລ, ຕມາພວກເ�ົາໄ�ຖືກຝຣ�ງ ກວາດຕອນ 
ລ�ງທ�ງພຽງ, ໃ�ຄະນະທຈ�ກກະພ�ດ ຝຣ�ງ ໄ�ໄ�ປາບປາມຂະບວນຮ�ກ 
ຊາດເ�ດຊາຍແ�ນ ລາວ-�ຽດນາມ ພອມນ�ຊ�ນເ�າດ�ງກາວ ອອກ 
ຈາກປາໄ�ຢູທແ�ງ. ຊ�ນເ�າ ງວນ ຍ�ງມີຢູ �ຽດນາມ ເ�ັນຕ�ນ: ແ�ວງ 
ກວາງບິງ ເ�ືອງ ມິງຮວາ ແ�ະ ເ�ນຊຊ�ນເ�າ ງວນ ຄືກ�ນກ�ບ ລາວເ�ົາ. 
ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: ງວນ, ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າກໍແ�ນຊ�ນ 
ເ�າ ງວນ, ມີຄວາມໝາຍວາ: ຍອດຫວຍ, ປາຍຫວຍ, ຮອມພູ ື ຍອດ 
ພູເ�ົາ. ກອນສະໄ� ຝຣ�ງເ�ດ ປ�ກຄອງລາວ, ຊ�ນເ�າ ງວນ ມີຊໜງ 
ຕາງຫາກ ເ�ງຄ�ນລາວມ�ກເ�ນກ�ນວາ: �ຽດຕີໂ�, ມີຄວາມ�າຍ 
ວາ: “ ໄ� ື ໄ�ໃ� ” ນ�ນເ�ງ. ຊ�ນເ�າ ງວນ ເ�ີດຂນໃ�ສະໄ�  
ຝຣ�ງເ�ດ ປ�ກຄອງລາວ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ດານເ�ດຖະກິດໃ�ເ�ອກອນເ�ົາເ�າມີຄວາມສາມາດຕ� 
ຫູກ, ທໄ�, ປູກມອນ ແ�ະ ລຽງມອນ. ສ�ລ�ບຜູຊາຍຈ�ກສານເ�ອງ 
ໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວເ�ນ: ກະບຸງ, ກະຕາ, ຂອງ, ສຽນ, ພາເ�າດວຍໄ� 
ຕາງໆ.  ພອມນ�ນເ�ົາເ�າຍ�ງມ�ກລຽງໝູ, ໄ� ເ�ອໄ�ເ�ັດຮີດຄອງ 
ຕາງໆ, ລຽງງ�ວ, ຄວາຍ ໄ�ເ�ັນສ�ດລາກແ�. ຊ�ນເ�າ ງວນ ຢູເ�ືອງ 
ທາແ�ກ ສວນາຍແ�ວກໍໄ�ເ�ັນແ�ບວິທີຫາກິນຄື: ແ�ດຶກດ�ບ�ນ 
ເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນ, ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ຫ�ນປຽນມາເ�ັດອາຊີບການ 
ຄາຂາຍເ�ັນສວນາຍ ແ�ະ ກາຍເ�ັນຜູທມີຖານະດີຂນາຍພໍສ�ມ 
ຄວນ. ສວນຢູເ�ືອງອນໆແ�ນຖືອາຊີບເ�ັດການຜະລິດທາງດານກະ 
ສີກ�ເ�ັນຕ�ນຕໍ.

3

      ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ການຊອກຫາສະຖານທຕ�ງບານ ແ�ະ ປຸກເ�ືອນເ�າແ�ໄ� 
ຊອກຫາເ�ອທໆເ�າະສ�ມ, ມີເ�ອທທ�ການຜະລິດເ�ນ: ເ�ັດນາ, 
ເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນ. ກອນຈະປຸກເ�ືອນກໍຕອງໄ�ສຽງແ�ັກແ�ວຊູມ�ນ 2 
ແ�ນເ�ງເ�ັນການປ�ກ�ກໝາຍເ�ດຈະປຸກສາງບສະເ�າະແ�ເ�າ 
ນ�ນຍ�ງເ�ັນການປາບຜີ ື ຂໍຮອງໃ�ຜີທຢູບໍລິເ�ນປຸກສາງເ�ືອນໜີ 
ອອກໄ�ຢູບອນອນໆ.
 ຊ�ນເ�າ ງວນ ແ�ສະໄ�ກອນຕ�ງເ�ືອນຊູດິນ, ມຸງ�າ,   
ຝາເ�ືອນທາດວຍເ�ຶອ, ການຈ�ດວາງຂາງໃ�ມີຕຽງນອນແ�ລະຄ�ນຈ�ດ 
ເ�ັນລ�ອກ, ຂ�ນດວຍຝາ ື ຜາກ�ງ, ສ�ນເ�ອງໜງຈະຈ�ດເ�ັນຫອງບູຊາ 
ຜີ, ຢູເ�ິງມີຫງ, ຢູໃ�ກ�ບຫອງນອນ ຂອງພ-ແ�. ນອກຈາກນ�ນ, ກໍຈະ 
ມີຫອງນອນຂອງບ�ນດາລູກໆ, ເ�ລາມີແ�ກມາຢາມເ�ືອນ, ຄ�ນໃ� 
ເ�ືອນກໍຈະຍ�ກສູງໃ�ແ�ກນອນຢູໃ�ຫອງບູຊາຜີ ສວນຄີໄ�ຈະຢູນອກ 
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      ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ທເ�າະອອກໄ�ເ�ັນເ�ີບຕິດກ�ບເ�ືອນໃ�. ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ມີ 
ການພ�ດທະນາ ແ�ະ ມີການປະຍຸກໃ�ຕ�ງເ�ືອນຈະເ�ັນເ�ືອນໄ�, 
ເ�ືອນຮານ, ເ�ືອນກ ແ�ະ ຮູບແ�ບອນໆຕາມເ�ອນໄ�ສະພາບຄວາມ 
ເ�ັນຈິງຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວພອມກ�ບຍຸກສະໄ�.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



g7njv’o5j’sqj,

 ການຊອກຫາສະຖານທຕ�ງບານ ແ�ະ ປຸກເ�ືອນເ�າແ�ໄ� 
ຊອກຫາເ�ອທໆເ�າະສ�ມ, ມີເ�ອທທ�ການຜະລິດເ�ນ: ເ�ັດນາ, 
ເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນ. ກອນຈະປຸກເ�ືອນກໍຕອງໄ�ສຽງແ�ັກແ�ວຊູມ�ນ 2 
ແ�ນເ�ງເ�ັນການປ�ກ�ກໝາຍເ�ດຈະປຸກສາງບສະເ�າະແ�ເ�າ 
ນ�ນຍ�ງເ�ັນການປາບຜີ ື ຂໍຮອງໃ�ຜີທຢູບໍລິເ�ນປຸກສາງເ�ືອນໜີ 
ອອກໄ�ຢູບອນອນໆ.
 ຊ�ນເ�າ ງວນ ແ�ສະໄ�ກອນຕ�ງເ�ືອນຊູດິນ, ມຸງ�າ,   
ຝາເ�ືອນທາດວຍເ�ຶອ, ການຈ�ດວາງຂາງໃ�ມີຕຽງນອນແ�ລະຄ�ນຈ�ດ 
ເ�ັນລ�ອກ, ຂ�ນດວຍຝາ ື ຜາກ�ງ, ສ�ນເ�ອງໜງຈະຈ�ດເ�ັນຫອງບູຊາ 
ຜີ, ຢູເ�ິງມີຫງ, ຢູໃ�ກ�ບຫອງນອນ ຂອງພ-ແ�. ນອກຈາກນ�ນ, ກໍຈະ 
ມີຫອງນອນຂອງບ�ນດາລູກໆ, ເ�ລາມີແ�ກມາຢາມເ�ືອນ, ຄ�ນໃ� 
ເ�ືອນກໍຈະຍ�ກສູງໃ�ແ�ກນອນຢູໃ�ຫອງບູຊາຜີ ສວນຄີໄ�ຈະຢູນອກ 

     
 ເ�ອງນຸ ງຫ�ມຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ງວນ, ຜູຊາຍ ແ�ະ 
ແ�ຍິງຈະນຸງສ�ງຂາຍາວ ແ�ະ 
ເ�ອແ�ນຍາວປອຍຄາຍຄຽງ
ກ�ບເ�ອງນຸງຂອງຊ�ນເ�າມ�ງ, 
ເ�ອງຂອງຊ�ນເ�າ ງວນ ມ�ກ 
ໃ�ສີຂາວ ແ�ະ ສີເ�ືອງ, ມີແ� 
ສີດ�ຄຽນ, ແ�ຜູຊາຍຈະຄຽນ 
ແ�ວ, ແ�ຍິງຈະຄຽນຫ�ວ, ໃ� 
ບວງຄໍ ແ�ະ ກອງແ�ນທຜະ 
ລິດດວຍເ�ິນເ�ັນລວດລາຍທ
ສະ�າງາມຕາ. ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 
ເ�ອງນຸງຫ�ມແ�ນຈະບຄອຍເ
ຫ�ນນອກຈາກພວກເ�າແ�ອາ
ວຸໂ�ຈ�ນວນໜງທຍ�ງຮ�ກສາ 
ໄ�, ສວນາຍເ�ອງໃ�ປະຈ� 
ວ�ນແ�ນຈະຫາຊຕາມທອງຕະ 
າດ. 
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ທເ�າະອອກໄ�ເ�ັນເ�ີບຕິດກ�ບເ�ືອນໃ�. ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າໄ�ມີ 
ການພ�ດທະນາ ແ�ະ ມີການປະຍຸກໃ�ຕ�ງເ�ືອນຈະເ�ັນເ�ືອນໄ�, 
ເ�ືອນຮານ, ເ�ືອນກ ແ�ະ ຮູບແ�ບອນໆຕາມເ�ອນໄ�ສະພາບຄວາມ 
ເ�ັນຈິງຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວພອມກ�ບຍຸກສະໄ�.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vksko c]t g7njv’fnj,
 ອາຫານຂອງຊ�ນເ�າ ງວນ ແ�ນເ�ັນອາຫານພນບານຄາຍ 
ຄືກ�ບເ�າອນໆ ທສາມາດຫາໄ�ຕາມທອງຖນຕ�ນ ແ�ະ ຕາມທອງຕະ 
າດນ�ມາປຸງແ�ງເ�ັນປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ລາບ, ແ�ງ, ເ�າະ, ປງ, 
ໝ�ກ ແ�ະ ອນໆນ�ມາເ�ັນອາຫານໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດປະຈ�ວ�ນ ແ�ະ 
ພວກເ�ົາເ�າມ�ກກິນເ�າໜຽວເ�ັນສວນາຍ.
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ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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‘ko[5o
 ໃ�ຮອບວຽນປີໜງຂອງຊ�ນເ�າ ງວນ ຊາວບານເ�ົາເ�ານ� 
ກ�ນຖືຜີມະເ�ສ�ກ ແ�ະ ໄ�ສາງຫໍຜີມະເ�ສ�ກຂນເ�ັນສວນລວມຂອງ 
ບານ ແ�ະ ມີການສຽງຫາເ�າແ�ຜູເ�ັນເ�າ ເ�ອເ�ງແ�ງບ�ວລະບ�ດ 
ຮ�ກສາ ແ�ະ ບູຊາຫໍຜີໃ�ແ�ລະວ�ນສິນເ�ັງຂອງທຸກເ�ືອນ. ແ�ລະປີມີ 
ການລຽງຫໍໃ�ລະ�າງເ�ືອນ 3-4 ລາວ ເ�ອຂໍສງສ�ກສິດມາຄຸມຄອງ 
ປະຊາຊ�ນພາຍໃ�ບານໃ�ຢູດີ, ມີສຸກ ແ�ະ ມີໂ�ກຕະອດໄ�. ນອກ 
ຈາກນ�ນແ�ລະປີຊ�ນເ�າ ງວນ ຈະມີການຈ�ດບຸນກິນເ�ດຂນ 2 ຄ�ງຕປີ 
ຄື: ບຸນເ�ດໃ� ແ�ະ ຍຸນເ�ດນອຍຊງປະຕິບ�ດດ�ງນ:
    ບຸນເ�ດໃ�:
 ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນໜງຂອງທຸກໆປີກ�ງກ�ບອອກໃ�ໜງຄ� 
ເ�ືອນສາມລາວ, ມີລ�ກສະນະດຽວກ�ນກ�ບຢູ�ຽດນາມ, ໃ�ພິທີຈ�ດ 
ງານສງທຂາດບໄ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງງານບຸນດ�ງກາວແ�ນຫເ�າ 
ຕ�ມໃ�, ປະເ�ດເ�ອງດອງ, ເ�າໜ�ມ,  ປາສ�ມ ແ�ະ ອນໆ. ການ 
ຈ�ດງານແ�ນໃ�ຂອບເ�ດ 3 ມ, ມທີໜງແ�ນເ�ັນມແ�ກຢາຍ ປ�ດໄ� 
ໃ�ແ�ຍາດຕິພນອງ, ມທີສອງແ�ນໄ�ພະຈ�ນ ແ�ະ ມທີສາມແ�ນ 
ມປີໃ�ເ�ັນກິນ, ຊຸມແ�ວມວນຊນ, ມີເ�າແ�ຜູມີບ�ດບາດ, ມີຖານະຮ�ງ 
ມີ, ມີອິດທິພ�ນໃ�ສ�ງຄ�ມຂນຢຽມຢາມເ�ືອນເ�ອອວບພອນໃ�ຄູຜ�ວ 
ເ�ຍ ພອມດວຍຄອບຄ�ວຢູດີມີແ�ງ, ມີໂ�ກ, ມີໄ�ຕະອດໄ� ແ�ະ 
ເ�ັນອ�ນວາຈ�ບພິທີດ�ງກາວ. 
    ບຸນເ�ດນອຍ:
 ສ�ລ�ບບຸນເ�ດນອຍຈະຈ�ດຂນໃ�ມຂນ 5 ຄ� ເ�ືອນ 5 ຂອງ 
ປະເ�ດ�ຽດນາມ ຊງກ�ງກ�ບມຂນ 5 ຄ�່ ເ�ືອນ 5 ລາວ ແ�ະ 
ຈ�ດແ�ມດຽວເ�ານ�ນ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າກໍມີການກິນຮີດເ�າ- 
ອອກ ຊງຈ�ດໃ�ມອອກໃ� 2 ຄ�່ ເ�ືອນ 9 ລາວ ປະກອບມີເ�າ ແ�ະ 
ໄ�. ນອກຈາກພາເ�າເ�ືອນແ�ວຍ�ງມີການແ�ງພາເ�າໜງພາໄ�ຈ� 
ຜີເ�ືອນ ແ�ະ ຈ�ດໃ�ມດຽວເ�ານ�ນ.

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ບຸນກີນເ�ດ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ



 ໃ�ຮອບວຽນປີໜງຂອງຊ�ນເ�າ ງວນ ຊາວບານເ�ົາເ�ານ� 
ກ�ນຖືຜີມະເ�ສ�ກ ແ�ະ ໄ�ສາງຫໍຜີມະເ�ສ�ກຂນເ�ັນສວນລວມຂອງ 
ບານ ແ�ະ ມີການສຽງຫາເ�າແ�ຜູເ�ັນເ�າ ເ�ອເ�ງແ�ງບ�ວລະບ�ດ 
ຮ�ກສາ ແ�ະ ບູຊາຫໍຜີໃ�ແ�ລະວ�ນສິນເ�ັງຂອງທຸກເ�ືອນ. ແ�ລະປີມີ 
ການລຽງຫໍໃ�ລະ�າງເ�ືອນ 3-4 ລາວ ເ�ອຂໍສງສ�ກສິດມາຄຸມຄອງ 
ປະຊາຊ�ນພາຍໃ�ບານໃ�ຢູດີ, ມີສຸກ ແ�ະ ມີໂ�ກຕະອດໄ�. ນອກ 
ຈາກນ�ນແ�ລະປີຊ�ນເ�າ ງວນ ຈະມີການຈ�ດບຸນກິນເ�ດຂນ 2 ຄ�ງຕປີ 
ຄື: ບຸນເ�ດໃ� ແ�ະ ຍຸນເ�ດນອຍຊງປະຕິບ�ດດ�ງນ:
    ບຸນເ�ດໃ�:
 ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນໜງຂອງທຸກໆປີກ�ງກ�ບອອກໃ�ໜງຄ� 
ເ�ືອນສາມລາວ, ມີລ�ກສະນະດຽວກ�ນກ�ບຢູ�ຽດນາມ, ໃ�ພິທີຈ�ດ 
ງານສງທຂາດບໄ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງງານບຸນດ�ງກາວແ�ນຫເ�າ 
ຕ�ມໃ�, ປະເ�ດເ�ອງດອງ, ເ�າໜ�ມ,  ປາສ�ມ ແ�ະ ອນໆ. ການ 
ຈ�ດງານແ�ນໃ�ຂອບເ�ດ 3 ມ, ມທີໜງແ�ນເ�ັນມແ�ກຢາຍ ປ�ດໄ� 
ໃ�ແ�ຍາດຕິພນອງ, ມທີສອງແ�ນໄ�ພະຈ�ນ ແ�ະ ມທີສາມແ�ນ 
ມປີໃ�ເ�ັນກິນ, ຊຸມແ�ວມວນຊນ, ມີເ�າແ�ຜູມີບ�ດບາດ, ມີຖານະຮ�ງ 
ມີ, ມີອິດທິພ�ນໃ�ສ�ງຄ�ມຂນຢຽມຢາມເ�ືອນເ�ອອວບພອນໃ�ຄູຜ�ວ 
ເ�ຍ ພອມດວຍຄອບຄ�ວຢູດີມີແ�ງ, ມີໂ�ກ, ມີໄ�ຕະອດໄ� ແ�ະ 
ເ�ັນອ�ນວາຈ�ບພິທີດ�ງກາວ. 
    ບຸນເ�ດນອຍ:
 ສ�ລ�ບບຸນເ�ດນອຍຈະຈ�ດຂນໃ�ມຂນ 5 ຄ� ເ�ືອນ 5 ຂອງ 
ປະເ�ດ�ຽດນາມ ຊງກ�ງກ�ບມຂນ 5 ຄ�່ ເ�ືອນ 5 ລາວ ແ�ະ 
ຈ�ດແ�ມດຽວເ�ານ�ນ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າກໍມີການກິນຮີດເ�າ- 
ອອກ ຊງຈ�ດໃ�ມອອກໃ� 2 ຄ�່ ເ�ືອນ 9 ລາວ ປະກອບມີເ�າ ແ�ະ 
ໄ�. ນອກຈາກພາເ�າເ�ືອນແ�ວຍ�ງມີການແ�ງພາເ�າໜງພາໄ�ຈ� 
ຜີເ�ືອນ ແ�ະ ຈ�ດໃ�ມດຽວເ�ານ�ນ.

 ດານສິລະປະພນເ�ືອງຂອງຊ�ນເ�າ ງວນ ກໍມີລ�ກສະນະ 
ປະຈ�ເ�າຕ�ນເ�ນ: ການຂ�ບຮອງທ�ນອງເ�ັງ, ຕູມ (ຜະ�າຍອຍ), 
ປ (ຕ�ງໂ�ຍ), ສະໄ�ວ (ຕ�ງໂ�ຍ) ຮໍທວກ (ກາບກອນ), ພນສືບ 
ແ�ະ ອນໆ.

rklkxkdg;Qk
 ຊ�ນເ�າ ງວນ ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນຂອງຕ�ນ, ບມີຕ�ວໜ�ງສື 
ຂຽນ, ເ�ົາເ�າໃ�ພາສາຂອງຕ�ນເ�ອສສານກ�ບຊ�ນເ�າຕ�ນ, ແ�ກ�ບ 
ຊ�ນເ�າອນແ�ນນ�ໃ�ພາສາ ລາວ. ພາສາ ງວນ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາ 
ສາ ມອນ-ຂະແ�, ສາຂາ �ຽດ-ເ�ືອງ.
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ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

      ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ



dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk ‘;o 

01      ສະບາຍດີ   ຈາວຊຶກແ�ວ
02      ໂ�ກດີ         ໝ�ນໝ�ນ

03      ຂອບໃ�  ກາມເ�ີນ
04      ຂໍໂ�ດ    ຊິນໂ�ຍ
05      ເ�າຊ��ງ?   ເ�ົາເ�ນສີ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັນສີຈໝ�ນ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ອ�ນເ�ີມເ�ືອ?

08      ລາກອນ  ຕີດາຢາ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຈາມຈ�ກເ�ີຍ

10      ບເ�ັນ��ງ  ໂ�ຍວ�ກສີ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ງວນ

ຂມູນໂ�ຍ: ນາຍບານ ບານ ປາພະນ�ງ ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ ແ�ວງ ຄ�ມວນ


