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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  ເ�ີດູ 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 ເ�ີດູ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ 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 ເ�ີດູ 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 ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ: ເ�ືອງ ຄູນ

 ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າກໍຍ�ງອາໄ� ແ�ະ 
ຕ�ງຖນຖານ ພູມລ�ເ�ົາ ຢູເ�ດບານ ຊອງ, 

ບານ ຄາບ ແ�ະ ບານ ແ�ນພູນ ເ�ືອງ ຄູນ 
ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ ເ�ືອນເ�ີມ. ນອກຈາກນ, 

ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ຍ�ງມີຢູເ�ືອງ ເ�ິງເ�ືອງ
 ແ�ວງ ເ�ອານ ປະເ�ດ �ຽດນາມ.  

ພ�ນລະເ�ືອງຢູໃ� ສປປ 
ລາວ ມີ 649 ຄ�ນ,

 ຍິງ 320 ຄ�ນ. 
ຜ�ນການສ�ວດພ�ນລະ

ເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ
ຄ�ງທີ III ປີ 2005.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ທດ�ລ�ງຊີວິດຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນໄ� 
ເ�ອນຍາຍມາຈາກ ເ�ືອງເ�ິງເ�ືອງ ແ�ວງເ�ອານ ປະເ�ດ 
�ຽດນາມ. ຜູທນ�ພາເ�ົາເ�າໃ�ການເ�ອນຍາຍ ແ�ະ ອ�ບພະ 
ຍ�ກມີຊວາ: ລີມຸກ ແ�ະ ອ�ງຕຸນ. ສວນສາເ�ດຂອງການຍ�ກຍາຍກໍ 
ຍອນມີການເ�ີດພະຍາດລະບາດຢູໃ�ບໍລິເ�ນດ�ງກາວ,ຊງໄ�ເ�ັດ 
ໃ�ຈ�ນວນປະຊາກອນຂອງຊ�ນເ�ານເ�ັບເ�ັນ ແ�ະ ເ�ຍຊີວິດ 
ຢາງວງາຍ. ດ�ງນ�ນ, ລີມຸກ ແ�ະ ອ�ງຕຸນ ຈງຕ�ດສິນໃ�ນ�ພາ 
ຕະກຸນຈຸມເ�ອເ�ອສາຍອ�ບພະຍ�ບອອກຈາກເ�ດດ�ງກາວມາຕ�ງ 
ບານ, ເ�ືອນຢູ ເ�ດຈາໝນ ທຂນກ�ບ ເ�ືອງໜອງແ�ດ ແ�ວງ 
ຊຽງຂວາງ ປະເ�ດ ລາວ ໃ�ຕ�ນສະຕະວ�ດທີ XIX.
 ພາຍ�ງປະເ�ດຊາດໄ�ຮ�ບການປ�ດປອຍ ໃ�ປີ 1975 ໂ�ຍ 
ອີງໃ�ແ�ວທາງ, ນະໂ�ບາຍອ�ນຖືກຕອງສອງໃ�ຂອງ ພ�ກ-ລ�ດ ທ 

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

  ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນອາ ຊີບຕ�ນຕໍຂອງຊ�ນເ�າ 
ເ�ີດູ ທອາໄ�ຢູໃ� ສປປ ລາວ ກໍບແ�ກຕາງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ 
ໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດແ�ນຕິດພ�ນກ�ບທ� ມະຊາດເ�ັນສວນາຍ, 
ການທ�ມາຫາ ກິນແ�ນທາງດານກະສິກ�ເ�ນ: ເ�ັດນາ ປູກເ�າ, 
ນອກຈາກນຍ�ງເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນແ�ມນ�ປູກພືດສ�ຮອງຕາງໆ 
ຄື: ສາລີ, ມ�ນຕ�ນ, ມ�ນດາງ, ເ�ືອກ , 
ໝາກຖ�ວ, ໝາກເ�ັດ, ຜ�ກກາດ, ຜ�ກ 
ທຽມຕາມລະດູການ ແ�ະ ອນໆ 
ເ�ອໄ�ບໍລິໂ�ກໃ�ຄ�ວເ�ືອນ, ສວນ 
ທເ�ືອກໍແ�ງປ�ນໃ�ຍາດຕິພນອງ ື 
ເ�ັນການແ�ກປຽນວ�ດຖຸສງຂອງ 
ກ�ບຄອບຄ�ວອນໆ. ນອກຈາກນ�ນກໍ 
ຈະໃ�ຢືມໂ�ຍບຄິດໄ�ດອກເ�ຍ ື 
ກໍຈະນ�ເ�ົາໄ�ຂາຍໃ�ເ�ດຊຸມຊ�ນ 
ື ຕະາດໃ�ບານ. ສ�ລ�ບການ 
ລຽງສ�ດ ສວນາຍເ�ົາເ�າຈະລຽງ 

ຄວາຍເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ສວນສ�ດປະເ�ດອນໆເ�ນ: 
ງ�ວ, ໝູ, ໝາ, ເ�ັດ ແ�ະ ໄ� ລຽງ ໄ�ເ�ອປະກອບພິທີກ�ທາງຮີດ 
ຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ເ�ັດຂວ�ນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນໄ�, 
ໝູ ທມີຄວາມສ�ຄ�ນາຍໃ� ການປະກອບພິທີກ�ຕາງໆ.

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

ມີຕປະຊາຊ�ນລາວບ�ນດາຊ�ນເ�າ ແ�ະ ເ�ອສະດວກໃ�ການດ� 
ລ�ງຊີວິດກໍຄືການທ�ມາຫາກິນ ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ຈງມີການຍ�ກຍາຍ 
ມາຕ�ງຖນຖານເ�ືອນຊານບານຊອງຢູບານ ຄາບ ແ�ະ ບານ ແ�ນ 
ພູນ ທຂນກ�ບເ�ືອງ ຄູນ ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ ຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ວາ: “ເ�ີດູ”, ຊ�ນເ�າອນເ�ນວາ: “ໄ� 
ຮາດ” ເ�ົາເ�າບມ�ກ, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ  ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງລ�ດ 
ຖະການແ�ນຊ�ນເ�າ “ເ�ີດູ”.

  ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນອາ ຊີບຕ�ນຕໍຂອງຊ�ນເ�າ 
ເ�ີດູ ທອາໄ�ຢູໃ� ສປປ ລາວ ກໍບແ�ກຕາງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ 
ໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດແ�ນຕິດພ�ນກ�ບທ� ມະຊາດເ�ັນສວນາຍ, 
ການທ�ມາຫາ ກິນແ�ນທາງດານກະສິກ�ເ�ນ: ເ�ັດນາ ປູກເ�າ, 
ນອກຈາກນຍ�ງເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນແ�ມນ�ປູກພືດສ�ຮອງຕາງໆ 
ຄື: ສາລີ, ມ�ນຕ�ນ, ມ�ນດາງ, ເ�ືອກ , 
ໝາກຖ�ວ, ໝາກເ�ັດ, ຜ�ກກາດ, ຜ�ກ 
ທຽມຕາມລະດູການ ແ�ະ ອນໆ 
ເ�ອໄ�ບໍລິໂ�ກໃ�ຄ�ວເ�ືອນ, ສວນ 
ທເ�ືອກໍແ�ງປ�ນໃ�ຍາດຕິພນອງ ື 
ເ�ັນການແ�ກປຽນວ�ດຖຸສງຂອງ 
ກ�ບຄອບຄ�ວອນໆ. ນອກຈາກນ�ນກໍ 
ຈະໃ�ຢືມໂ�ຍບຄິດໄ�ດອກເ�ຍ ື 
ກໍຈະນ�ເ�ົາໄ�ຂາຍໃ�ເ�ດຊຸມຊ�ນ 
ື ຕະາດໃ�ບານ. ສ�ລ�ບການ 
ລຽງສ�ດ ສວນາຍເ�ົາເ�າຈະລຽງ 

ຄວາຍເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ສວນສ�ດປະເ�ດອນໆເ�ນ: 
ງ�ວ, ໝູ, ໝາ, ເ�ັດ ແ�ະ ໄ� ລຽງ ໄ�ເ�ອປະກອບພິທີກ�ທາງຮີດ 
ຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ເ�ັດຂວ�ນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນໄ�, 
ໝູ ທມີຄວາມສ�ຄ�ນາຍໃ� ການປະກອບພິທີກ�ຕາງໆ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນອາ ຊີບຕ�ນຕໍຂອງຊ�ນເ�າ 
ເ�ີດູ ທອາໄ�ຢູໃ� ສປປ ລາວ ກໍບແ�ກຕາງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ 
ໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດແ�ນຕິດພ�ນກ�ບທ� ມະຊາດເ�ັນສວນາຍ, 
ການທ�ມາຫາ ກິນແ�ນທາງດານກະສິກ�ເ�ນ: ເ�ັດນາ ປູກເ�າ, 
ນອກຈາກນຍ�ງເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນແ�ມນ�ປູກພືດສ�ຮອງຕາງໆ 
ຄື: ສາລີ, ມ�ນຕ�ນ, ມ�ນດາງ, ເ�ືອກ , 
ໝາກຖ�ວ, ໝາກເ�ັດ, ຜ�ກກາດ, ຜ�ກ 
ທຽມຕາມລະດູການ ແ�ະ ອນໆ 
ເ�ອໄ�ບໍລິໂ�ກໃ�ຄ�ວເ�ືອນ, ສວນ 
ທເ�ືອກໍແ�ງປ�ນໃ�ຍາດຕິພນອງ ື 
ເ�ັນການແ�ກປຽນວ�ດຖຸສງຂອງ 
ກ�ບຄອບຄ�ວອນໆ. ນອກຈາກນ�ນກໍ 
ຈະໃ�ຢືມໂ�ຍບຄິດໄ�ດອກເ�ຍ ື 
ກໍຈະນ�ເ�ົາໄ�ຂາຍໃ�ເ�ດຊຸມຊ�ນ 
ື ຕະາດໃ�ບານ. ສ�ລ�ບການ 
ລຽງສ�ດ ສວນາຍເ�ົາເ�າຈະລຽງ 

ຄວາຍເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ສວນສ�ດປະເ�ດອນໆເ�ນ: 
ງ�ວ, ໝູ, ໝາ, ເ�ັດ ແ�ະ ໄ� ລຽງ ໄ�ເ�ອປະກອບພິທີກ�ທາງຮີດ 
ຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ເ�ັດຂວ�ນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນໄ�, 
ໝູ ທມີຄວາມສ�ຄ�ນາຍໃ� ການປະກອບພິທີກ�ຕາງໆ.

 ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ເ�ົາເ�າມ�ກຕ�ງບານຢູບໍລິເ�ນທຮາບພຽງ, ຕາມ 
ຮອມຫວຍພູເ�ົາ, ບອນທມີເ�ອທການຜະລິດໃ�ກ�ບແ�ນ�ລ�ເ� 
ເ�ອສະດວກໃ�ການທ�ມາຫາກິນ. ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າ 
ຈະເ�ັນແ�ບເ�ືອນຮານ ໂ�ຍຈະແ�ງເ�ັນສອງສວນຄື: ສວນໜງ 
ໃ�ສ�ລ�ບຮ�ບແ�ກ ແ�ະ ເ�ັດເ�ັນຫອງນອນຕາມຈ�ນວນຂອງສະ 
ມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ ແ�ະ ສວນໜງແ�ນໄ�ສ�ລ�ບ ແ�ງ ຢູຄ�ວກິນ ື 
ເ�າຢາງໜງກໍຄືເ�ືອນຄ�ວນ�ນເ�ງ. ໃ�ຫອງນອນຂອງພແ�ຜູເ�ັນ 
ເ�າຂອງເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາຜີບ�ນພະບູລຸດທໄ�ລວງລ�ບໄ� 
ແ�ວ.ສະນ�ນ,ເ�ອເ�ັນການສະແ�ງຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບຖືສງດ�ງ 
ກາວໃ�ເ�ືອນຈະມີຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ຄື: ບໃ�ເ�າລວງ 
ຫອງ ນອນ, ບໃ�ຖອກນ�ໃ�ໃ�ກາງເ�ືອນ ແ�ະ 
ເ�ົາເ�ືອນໃ�ຫອງ ນອນຂອງພແ� ຊງມີຮານບູຊາຜີສະຖິດຢູ.

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

  ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນອາ ຊີບຕ�ນຕໍຂອງຊ�ນເ�າ 
ເ�ີດູ ທອາໄ�ຢູໃ� ສປປ ລາວ ກໍບແ�ກຕາງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ 
ໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດແ�ນຕິດພ�ນກ�ບທ� ມະຊາດເ�ັນສວນາຍ, 
ການທ�ມາຫາ ກິນແ�ນທາງດານກະສິກ�ເ�ນ: ເ�ັດນາ ປູກເ�າ, 
ນອກຈາກນຍ�ງເ�ັດໄ�, ເ�ັດສວນແ�ມນ�ປູກພືດສ�ຮອງຕາງໆ 
ຄື: ສາລີ, ມ�ນຕ�ນ, ມ�ນດາງ, ເ�ືອກ , 
ໝາກຖ�ວ, ໝາກເ�ັດ, ຜ�ກກາດ, ຜ�ກ 
ທຽມຕາມລະດູການ ແ�ະ ອນໆ 
ເ�ອໄ�ບໍລິໂ�ກໃ�ຄ�ວເ�ືອນ, ສວນ 
ທເ�ືອກໍແ�ງປ�ນໃ�ຍາດຕິພນອງ ື 
ເ�ັນການແ�ກປຽນວ�ດຖຸສງຂອງ 
ກ�ບຄອບຄ�ວອນໆ. ນອກຈາກນ�ນກໍ 
ຈະໃ�ຢືມໂ�ຍບຄິດໄ�ດອກເ�ຍ ື 
ກໍຈະນ�ເ�ົາໄ�ຂາຍໃ�ເ�ດຊຸມຊ�ນ 
ື ຕະາດໃ�ບານ. ສ�ລ�ບການ 
ລຽງສ�ດ ສວນາຍເ�ົາເ�າຈະລຽງ 

ຄວາຍເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ສວນສ�ດປະເ�ດອນໆເ�ນ: 
ງ�ວ, ໝູ, ໝາ, ເ�ັດ ແ�ະ ໄ� ລຽງ ໄ�ເ�ອປະກອບພິທີກ�ທາງຮີດ 
ຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ເ�ັດຂວ�ນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນໄ�, 
ໝູ ທມີຄວາມສ�ຄ�ນາຍໃ� ການປະກອບພິທີກ�ຕາງໆ.
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 ເ�ອງນຸງຫ�ມກໍຄືການປະດ�ບເ�ຢອງຕາງໆບໄ�ຖືວາປະດິດ 
ໃ� ແ�ະ ສ�ງເ�ີມໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງເ�ົາເ�າຕະອດຮອດ 
ພາສາຂອງເ�ົາເ�າເ�ງກໍມີພຽງແ�ເ�າແ�ຈ�ນວນໜງເ�ານ�ນທ 
ຍ�ງສາມາດເ�າໄ�. ການນຸງຫ�ມແ�ນອີງໃ�ເ�ອງຕາມຍຸກສະໄ� 
ຂອງສ�ງຄ�ມ ແ�ະ ແ�ກປຽນຊຂາຍຈາກຊ�ນເ�າໃ�ຄຽງ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວອາຫານການກິນຂອງເ�ົາເ�າແ�ນອີງໃ�ທ� 
ມະຊາດເ�ນ: ການລາເ�ອສ�ດປາ, ຫາປາຕາມທ�ມະຊາດ ແ�ະ 
ເ�ັບ, ໄ�ເ�ັດຜ�ກປາມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: 
ແ�ງ, ລາບ, ແ�ວ, ປງ, າມ, ໝ�ກ, ສວນລາບຈະເ�ັນລາບສຸກ, 
ດິບ (ລາບເ�ືອດ) ແ�ະ ອນໆ, ພິເ�ດອາຫານແ�ລະຢາງຈະມີລ�ດ 
ຊາດເ�ັມ. ສ�ລ�ບການດມນ�ນແ�ນດມນ�ດິບທຕ�ກມາຈາກຫວຍ, 
ຮອງໜອງ, ບຶງ, ຖາແ�ນລະດູຝ�ນກໍຈະຕ�ງເ�ົານ�ຝ�ນໄ�ດມ ແ�ະ 
ອນໆ. ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນໄ�ຮ�ບການພ�ດທະນາາຍພໍສ�ມຄວນການ 
ກິນ, ການດມກໍມີລ�ກສະນະຖືກ�ກອະນາໄ� ແ�ະ ມີການປະຍຸກ 
ໄ�ຕາມສະ ພາບການຂອງສ�ງຄ�ມ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ິງແ�ນວາຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດ,ທ�ມາຫາກິນ ແ�ະ 
ຕິດຕພ�ວພ�ນຮວມກ�ນກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າຕາງໆໃ� ສປປ ລາວ ເ�າ 
ລວມ, ເ�າສະເ�າະແ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ (ພວນ) ແ�ະ ຊ�ນເ�າ 
ກຶມມຸ ມາເ�ັນເ�ລາທເ�ິງນານ, ໄ�ຮ�ບອິດທິພ�ນ, ມີການຢືມ ແ�ະ 
ການປະສ�ມປະສານວ�ດທະນະທ�ຂອງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ ແ�ວກໍຕາມ, 
ເ�ົາເ�າກໍຍ�ງຮ�ກສາຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນໄ�ໄ�ຈ�ນວນໜງເ�ອໃ�ລູກາ
ນ ໄ�ຮ�ບຮູ ແ�ະ ສືບທອດຈາກລຸນນໄ�ສູລຸນໃ�. ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ມີ 
ຄວາມເ�ອ ແ�ະ ນ�ບຖືຜີ ຊງໄ�ແ�: ຜີພແ�, ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີ 
ບານ ແ�ະ ຜີອນໆ.
 ຍອນຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ມີຄວາມເ�ອວາຄ�ນຜູໜງໆຈະມີຂວ�ນ ື 
ວິນຍານ ຊງເ�ອຕາຍໄ�ແ�ວຂວ�ນ ື ວິນຍານດ�ງກາວຈະມາສະ 
ຖິນຢູເ�ືອນ ແ�ະ ຄອຍໃ�ຄວາມເ�ງແ�ງດູແ�ຊີວິດຂອງຜູຄ�ນ, 
ສ�ດລຽງ, ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງ ແ�ະ ກິດຈະກ�ການເ�ອນໄ� 
ຕາງໃ�ການດ�ເ�ີນຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວ. ດ�ງນ�ນ, ໃ�ປີ 
ໜງໆ ເ�ົາເ�າຈະມີພິທີຮຽກຂວ�ນເ�ງຈະໄ�ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນ ສາມ 
ລາວ.  ຄຽງຄູກ�ນນກໍຍ�ງມີພິທີສະເ�ີມສະອງປີໃ�ໃ�ເ�ືອນ 11 
ຂອງທຸກໆປີ.
  ສ�ລ�ບການຈ�ດງານບຸນຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ໃ�ຮອບວຽນຂອງ 
ປີໜງເ�ົາເ�າຈະຈ�ດງານບຸນໝ�ດບານພຽງຄ�ງດຽວພາຍ�ງເ�ັບ 
ກຽວເ�າ, ເ�ັບກູຜ�ນຜະລິດສ�ເ�ັດທາຍເ�ືອນໜງ  ື ຕ�ນເ�ືອນ 
ສອງຈະຈ�ດງານບຸນເ�ນວາ: “ບຸນເ�າໃ�”.

7;k,g-njv4nj c]t ‘ko[5o
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 ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນ , 
ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. ພາສາຂອງຊ�ນເ�ານຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາ 
ສາ ມອນ-ຂະແ�. ຍອນການ ດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ການຕິດຕພ�ວພ�ນ 
ໄ�ມາຫາສູກ�ບຊ�ນເ�າຕາງໆທຢູໃ�ຄຽງໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຊ�ນ 
ເ�າ ລາວ (ພວນ) ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຈງເ�ັດໃ�ພາສາຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ບຖືກນ�ໃ�າຍໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນ  ກ�ງກ�ນຂາມເ�ົາ 
ເ�າພ�ດນ�ໃ� ແ�ະ ເ�າພາສາ ລາວ ແ�ະ ພາສາ ກຶມມຸ. ສະນ�ນ, 
ຈງເ�ັດໃ�ຄ�ນລຸນໜຸມຂອງຊ�ນເ�ານໃ�ປ�ດຈຸບ�ນບສາມາດປາກ 
ເ�າພາສາຂອງຕ�ນເ�ງໄ�. 

 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີນ�ນຍອນເ�ົາເ�າດ�ລ�ງຊີວິດຢູຮວມ 
ກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ລາວ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ຈງໄ�ຮ�ບອິດທິພ�ນ ແ�ະ 
ການປະສ�ມປະສານສິລະປະຂອງາຍຊ�ນເ�າເ�າມາໃ�ຊີວິດປະ 
ຈ�ວ�ນ, ເ�ັດໃ�ເ�ກະລ�ກທາງດານນຂອງເ�ົາເ�າບປະກ�ດໃ�ເ�ັນ 
ຢາງຊ�ດເ�ນ. ໝາຍຄວາມວາ: ເ�ກະລ�ກໃ�ດານສິລະປະວ�ນນະ 
ຄະດີເ�ນ: ການຂ�ບລ�, ເ�ອຮອງທ�ນອງເ�ບແ�ນຮຽນແ�ບມາ 
ຈາກຊ�ນເ�າໃ�ຄຽງ. 
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 ເ�ິງແ�ນວາຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດ,ທ�ມາຫາກິນ ແ�ະ 
ຕິດຕພ�ວພ�ນຮວມກ�ນກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າຕາງໆໃ� ສປປ ລາວ ເ�າ 
ລວມ, ເ�າສະເ�າະແ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ (ພວນ) ແ�ະ ຊ�ນເ�າ 
ກຶມມຸ ມາເ�ັນເ�ລາທເ�ິງນານ, ໄ�ຮ�ບອິດທິພ�ນ, ມີການຢືມ ແ�ະ 
ການປະສ�ມປະສານວ�ດທະນະທ�ຂອງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ ແ�ວກໍຕາມ, 
ເ�ົາເ�າກໍຍ�ງຮ�ກສາຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະ 
ນະທ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນໄ�ໄ�ຈ�ນວນໜງເ�ອໃ�ລູກາ
ນ ໄ�ຮ�ບຮູ ແ�ະ ສືບທອດຈາກລຸນນໄ�ສູລຸນໃ�. ຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ມີ 
ຄວາມເ�ອ ແ�ະ ນ�ບຖືຜີ ຊງໄ�ແ�: ຜີພແ�, ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີ 
ບານ ແ�ະ ຜີອນໆ.
 ຍອນຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ມີຄວາມເ�ອວາຄ�ນຜູໜງໆຈະມີຂວ�ນ ື 
ວິນຍານ ຊງເ�ອຕາຍໄ�ແ�ວຂວ�ນ ື ວິນຍານດ�ງກາວຈະມາສະ 
ຖິນຢູເ�ືອນ ແ�ະ ຄອຍໃ�ຄວາມເ�ງແ�ງດູແ�ຊີວິດຂອງຜູຄ�ນ, 
ສ�ດລຽງ, ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງ ແ�ະ ກິດຈະກ�ການເ�ອນໄ� 
ຕາງໃ�ການດ�ເ�ີນຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວ. ດ�ງນ�ນ, ໃ�ປີ 
ໜງໆ ເ�ົາເ�າຈະມີພິທີຮຽກຂວ�ນເ�ງຈະໄ�ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນ ສາມ 
ລາວ.  ຄຽງຄູກ�ນນກໍຍ�ງມີພິທີສະເ�ີມສະອງປີໃ�ໃ�ເ�ືອນ 11 
ຂອງທຸກໆປີ.
  ສ�ລ�ບການຈ�ດງານບຸນຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ີດູ ໃ�ຮອບວຽນຂອງ 
ປີໜງເ�ົາເ�າຈະຈ�ດງານບຸນໝ�ດບານພຽງຄ�ງດຽວພາຍ�ງເ�ັບ 
ກຽວເ�າ, ເ�ັບກູຜ�ນຜະລິດສ�ເ�ັດທາຍເ�ືອນໜງ  ື ຕ�ນເ�ືອນ 
ສອງຈະຈ�ດງານບຸນເ�ນວາ: “ບຸນເ�າໃ�”.

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາເ�ີດູ

01      ສະບາຍດີ   ລາວຢີ
02      ໂ�ກດີ                ໂ�ກລາວ 

03      ຂອບໃ�  ລາວກາເ�າ
04      ຂໍໂ�ດ  ມູລາວກາເ�າ, ຕູມູຊ, ມູຍອມ
05      ເ�າຊ��ງ?  ມູຕິນແ�ວເ�ີ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ມອກຍ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈາປາເ�ີວາ?

08      ລາກອນ  ວ�ວເ�ງເ�ີຊ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຂະມຸດອ�ນໃ�
10      ບເ�ັນ��ງ   ດເ�ນເ�ີ
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