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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 ລາວ 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 
ລາວ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ 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 ລາວ 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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 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ ອາໄ�  
ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູທ�ວທຸກແ�ວງຂອງ ປະ 
ເ�ດລາວເ�ົາ. ນອກຈາກຢູ ສປປ ລາວ 
ແ�ວຍ�ງມີຢູ �ຽດນາມ, ລາຊະອານາຈ�ກ 
ໄ�,  ແ�ະ  ລາຊະອານາຈ�ກ ກ�ປູເ�ຍ. 
ຊ�ນເ�າລາວເ�ັນຊ�ນເ�າທມີພ�ນລະເ�ືອງ 
            າຍກວາຊ�ນເ�າອນໆ       
             ຕາມການສ�ວດພ�ນ        
               ລະເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ  
                               ຄ�ງທີ III ມີຈ�ນວນ  
                            3.067.005 ຄ�ນ, ຍິງ  
                                  1.738.736 ຄ�ນ,       
         ເ�າກ�ບ 54,6%  
                                         ຂອງຈ�ນວນ  
              ພ�ນລະເ�ືອງ  
                             ທ�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 ບໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ລາວ ເ�ັນຊ�ນເ�າໜງທເ�າແ�ບູຮານ ແ�ະ ຕ�ງຖນ 
ຖານຢູດິນດອນຕອນນໄ�າຍຮອຍປີແ�ວ, ສວນາຍແ�ນມີທາອຽງ 
ວາຖນຖານເ�ີມຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ ຢູບໍລິເ�ນແ�ນ�ຂອງຕອນເ�ືອທ 
ຮາບ, ລຸມແ�ນ� ຢ�ງຊີກຽງ ພາກໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ. ໄ�ເ�ອນຍາຍ 
ແ�ະ ອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາທາງໃ�ຂອງຈີນແ�ວເ�າສູແ�ມອິນດູຈີນ. ພາຍ 
�ງການແ�ອ�ນາດຂອງພວກ ມ�ງໂ�ນ ພອມກ�ບການເ�ອມເ�ຍບ�ດ 
ບາດຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າຢູໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ທໄ�ອາໄ�ຢູ 
ຖນ ຖານນກອນ.   

  ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ລາວ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາ 
ເ�າກໍແ�ນ “ລາວ” ແ�ະ ຊທເ�ົາເ�າມ�ກທສຸດກໍແ�ນ “ລາວ”. ສວນ 
ຄ�ວາ: “ລາວ” ມີຄວາມໝາຍແ�ວໃ�, ມີກ�ກເ�າເ�າກໍມາແ�ໃ� 
ແ�ະ ເ�ັນ��ງຈງເ�ນວາ: “ລາວ”, ນ�ກສຶກສາ ແ�ະ ນ�ກປະ��ດ 
ສາດໄ�ສ�ນນິຖານໄ�າຍຢາງແ�ກຕາງກ�ນເ�ນຄ�ວາ: “ລາວ” ມາ 
ຈາກເ�ະ, ລ�ວະ ,ລາວະ, ລຽວ, ດາວ ແ�ະອນໆ ເ�ັນຕ�ນ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນູນູ 

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ການດ�ເ�ີນວິຖີຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ 
ລາວ ເ�ົາເ�າມີອາຊີບແ�ບປະສ�ມປະສານແ�ຕ�ນຕໍແ�ນການເ�ັດນາ 
ປູກເ�າໜຽວ, ເ�າຈາວ, ເ�ັດສວນຄ�ວປູກພືດຜ�ກ ແ�ະ ລຽງສ�ດ. ຕາມ 
ລະດູການຜະລິດໃ�ວ�ງຈອນຊີວິດຮອບປີໜງໆໂ�ຍອີງໃ�ປະຕິທິນ 
ລາວ ຊງແ�ກຕາງຈາກປະຕິທິນສາກ�ນ. ພອມກ�ນນ, ກໍຍ�ງເ�ັດການ 
ຄາຂາຍນອຍເ�ອເ�ີມລາຍໄ�ແ�ຄອບຄ�ວ, ກອນທີຈະໄ�ທ�ການຜະ 
ລິດປູກພືດພ�ນທ�ນຍາຫານ, ໄ�ຊອກຢູຫາກິນ ແ�ະ ອນໆໃ�ຊີວິດ 
ຂອງເ�ົາເ�າຈະມີການໄ�ມໄ�ຍາມຢາງຄ�ກແ�ເ�ນ: ມໃ�ເ�ັນມງາມ 
ຍາມດີ ແ�ະ ມບດີກໍຄື: ມວ�ນສິນດ�ບ, ມຮວງ, ມຮວາຍ, ເ�ືອນດ�ບ, 
ເ�ືອນເ�ັງເ�ານເ�ັນຕ�ນ.

 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC 

3

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຄຸນລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ ຕາມປະເ�ນີແ�ວ 
ເ�ົາເ�າມ�ກປຸກສາງເ�ັນເ�ືອນຮານ, ກອນຈະປຸກເ�ືອນ ື ຕ�ງເ�ືອນ 
ແ�ລະຄ�ງຈະຕອງເ�ັດພິທີກ�ຍາຍດິນ, ຍາຍດອນ (ຄວາມໝາຍກໍຄື 
ຍາຍເ�າຖນເ�າຖານເ�ຍກອນແ�ວຈງຂຸດຂຸມບອນຝ�ງເ�ົາ). ໂ�ຍຈະ 
ເ�ມຈາກເ�ົາຂວ�ນ, ຊງສວນາຍແ�ວມ�ກຈະເ�ົາເ�ອງສິນ, ຂ�ນທ 
ສານດວຍໄ�ປອງ, ຕ�ນກວຍ, ຕ�ນອອຍມ�ດໃ�ພອມທ�ງຕິດຄາຖາ ື 
ຍ�ນໃ�ແ�ວຈງເ�ົາເ�ົາອນໆລ�ງຕາມກ�ນ. ຊ�ນເ�າ ລາວ ມ�ກຈະປຸກ 
ເ�ືອນແ� 3 ຫອງຂນໄ�, ການຈ�ດແ�ງຫອງພາຍໃ�ເ�ືອນແ�ນອີງ 
ຕາມຈ�ນວນສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ ຊງອາດຈະແ�ງເ�ືອນອອກ ເ�ັນ 
ສອງສວນຄື: ສວນໜງແ�ນເ�ົາໄ�ສ�ລ�ບນອນຮ�ບແ�ກ ແ�ະ ອີກ 
ສວນໜງເ�ັນສະຖານທແ�ງຢູຄ�ວກິນ.ສ�ລ�ບລ�ກສະນະຂອງເ�ືອນ 
ຈະປນໜາໃ�ທິດເ�ືອ ແ�ະ ປນ�ງໃ�ຕິດໃ�, ຂ�ນໄ�ຂນເ�ືອນເ�ົາ 
ເ�າຈະມ�ກເ�ັດຢູທາງໜາເ�ນວາຂ�ນໄ�ເ�ຍ ແ�ະ ທາງດານ�ງເ�ນ 
ວາ ຂ�ນໄ�ຊານ, ຈະປະກອບດວຍຈ�ກຂ�ນກໍຕາມ, ແ�ຕອງເ�ັນຂ�ນໄ� 
ຄີກ ເ�ນ: 3, 5, 7, 9 ເ�ານເ�ັນຕ�ນ. ກອງຕະລາງເ�ືອນຈະເ�ັນສະ 
ຖານທເ�ັບມຽນອຸປະກອນການຜະລິດໆ ແ�ະ ໃ�ເ�ອກອນບທ�ນມີ 
ໂ�ງສີເ�າເ�ົາເ�າມ�ກຈະເ�ັດຄ�ກມອງຕ�ເ�າຢູໃ�ກ�ບຂ�ນໄ�ເ�ອງ
ທາງໜາ.

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



ເ�ືອນຊ�ງລາວປະຍຸກ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ເ�ືອນຊ�ງລາວ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ທານ ກ�ງແ�ວ ອານຸພາບ
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g7njv’o5j’sqj,
       ສ�ລ�ບເ�ອງນຸງຫ�ມ ແ�ະ ການແ�ງກາຍຕາມປະເ�ນີຂອງຊ�ນເ�າ 
ລາວ ແ�ວແ�ນມີເ�ກະລ�ກສະເ�າະເ�ດຍິງ ແ�ະ ເ�ດຊາຍບຄືກ�ນ. 
ເ�ດຊາຍຕ�ດຜ�ມສ�ນ, ນຸງເ�ອຄໍມ�ນແ�ນບ�ງມ�ດແ�ງຢູໜາເ�ິກ, ໂ�ງ 
ຫ�ວຮູດ ື ຜາສະໂ�ງ, ແ�ຍິງຈ�ງຜ�ມຍາວແ�ວເ�າຜ�ມຄຽນດວຍສອຍ 
ເ�ິນ, ຄ� ື ໝາກປ�ດ, ເ�ົາປນເ�າປ�ກຄ�ດໃ�ແ�ນ, ເ�ອງປະດ�ບໃ� 
ຕຸມຫູ, ສອຍຄໍ, ນຸງເ�ອຄໍມ�ນແ�ນບ�ງ, ແ�ບຽງ ແ�ະ ນຸງສນ. ເ�ອງນຸງ 
ຈາກຜາແ�ທເ�ົາເ�າຜະລິດເ�ົາເ�ງເ�ັນຕ�ນກໍແ�ນຜາດ�ນິນ, ຜາໄ� 
ມອນ ແ�ະ ອນໆ. ປ�ດຈຸບ�ນຍງເ�ັນການປະຍ�ກ ແ�ະ ຕ�ບແ�ງໃ�ຍຸກ 
ຂອງແ�ຊ�ນ ແ�ະ ມີການອອກແ�ບຕາງໆ.

ຊຸດແ�ງດອງຂອງ ວງພະບາງ
ພາບໂ�ຍ:  ນ ຫ�ງຄ� ຈ�ນປະເ�ີດ 

ຊຸດລາວ
ພາບໂ�ຍ:  ກ�ມຊ�ນເ�າ

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vksko c]t g7njv’fnj,
       ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ລາວ ແ�ສະໄ�ບູຮານນະການແ�ນຍ�ງມີຄວາມ 
ນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວເ�ັນສວນາຍ ແ�ະ ກິນອາຫານປະເ�ດ: ລາບ 
ສຸກ, ລາບດິບ, ປງ, ຈ, ເ�າະ, ໝ�ກ, ໜງ ແ�ະ ອນໆສງທຂາດບໄ� 
ໃ�ພາເ�າທຸກຄ�ງຕອງໄ�ມີແ�ວ ແ�ະ ມີການດມນ�ຕ�ມ, ດມນ�ດິບ 
(ທຂຸດເ�ັນນ�ສາງໄ�), ເ�າຂາວ, ເ�າສະໂ�, ສູບຢາເ�ນ, ຄຽວ 
ໝາກ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີພ�ດທະນາທາງດານອາຫານການ 
ກິນໄ�ຕາມຍຸກໃ�ແ�ຍ�ງຮ�ກສາສງທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະໄ�.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ພາບໂ�ຍ: ອີນເ�ີເ�ັດ

9ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



  ຊ�ນເ�າ ລາວ ມີຮີດສິບສອງຄອງສິບສຮີດຍຄອງຈຽງ, ຮີດ 
ຜ�ວຄອງເ�ຍ, ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອໃ�ພຸດທະສາສະໜາທວາ: “ຖາທ� 
ດີຈະໄ�ດີ” “ຖາທ�ຊ�ວຈະໄ�ຊ�ວ” ແ�ະ ການເ�ັດບຸນສິນກິນທານໃ� 
ຊາດນເ�ອຈະໄ�ເ�ັນການສະສ�ມເ�ີດດອກອອກຜ�ນ ແ�ະ ສະໜອງ 
ຕອບໃ�ຊາດໜາ (ຖາຊາດນຍ�ງບໄ�ຜ�ນຕອບແ�ນ). ສະນ�ນ, ໃ�ປີ 
ໜງໆເ�ົາເ�າຈະມີບຸນຕາມປະເ�ນີທສ�ຄ�ນໃ�ຄວາມໝາຍຂອງຮີດ 
12 ແ�ນອີງໃ�ປະຕິທິນລາວກໍຄື: ເ�ືອນຈຽງ (ລຽງຜີຟາ ຜີແ�ນ), 
ເ�ືອນຍ (ເ�ັດບຸນເ�າຄູນລານ), ເ�ືອນສາມເ�ັງ (ບຸນເ�າຈ-ບຸນມາ 
ຄະບູຊາ, ບຸນວ�ດພູ, ບຸນທາດອີງຮ�ງ, ບຸນພະທາດສີໂ�ດ), ເ�ືອນສ 
(ບຸນພະເ�ດ, ບຸນມະຫາຊາດ), ເ�ືອນຫາ (ບຸນປີໃ�ລາວ, ຫ�ດນ� 
ຜູ�ກຜູໃ�), ເ�ືອນຫ�ກ (ບຸນວິສາຂະບູຊາ ແ�ະ ບຸນບ�ງໄ�), 

         ຊ�ນເ�າ ລາວ ເ�ັນຊ�ນເ�າທ 
ມີຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ ວ�ດທະນະ 
ທ�ທວງາຍ ແ�ະ ອຸດ�ມສ�ມບູນ. 
ຊ�ນເ�ານຖືພຸດທະສາສະໜາໂ�ຍ 
ມີວ�ດວາອາຮາມເ�ັນສູນກາງ, ເ�ັນ 
ທເ�ງອ�ນສ�ຄ�ນເ�ັນບອນເ�າໂ�ມ 
ຄວາມສາມ�ກຄີຂອງຊຸມຊ�ນ, ບອນ 
ເ�າໂ�ມດານຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ 
�ກທ�ຄ�ສອນທາງສາສະໜາ. ຍ�ງ 
ໄ�ມີຄວາມເ�ອຖືຜີເ�ນ: ຜີພແ�, ຜີ 
ເ�ືອນ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອງ, ຜີແ�ນ�, 
ຜີປາຊາ ແ�ະ ອນໆ.

7;k,g-njv4nj

‘ko[5o
ເ�ືອນເ�ັດ (ບຸນເ�ີກຊ�ລະບານມາລຽງປູຕາເ�ອກະກຽມເ�າສູການ 
ຜະລິດ), ເ�ືອນແ�ດ (ບຸນເ�າພ�ນສາແ�ນເ�າກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະ 
ເ�ນເ�ັນເ�ລາ 3 ເ�ືອນ), ເ�ືອນເ�າ (ບຸນເ�າປະດ�ບດິນຊງແ�ນ 
ມີຄວາມເ�ອມາແ�ບູຮານນະການເ�ັນການຖວາຍໃ�ບ�ນດາຜູທລວງ 
ລ�ບໄ�ນ�ນໃ�ມາຮ�ບເ�ົາ), ເ�ືອນສິບ (ບຸນເ�າສະາກກໍແ�ນການ 
ກຽມເ�ັບຜ�ນຜະລິດ ື ຄວາມໝາຍໜງແ�ນການເ�ນເ�າກອນການ 
ເ�ັບກຽວ), ເ�ືອນສິບເ�ັດ (ບຸນອອກພ�ນສາແ�ນການອອກກ�ຂອງ 
ພະສ�ງສ�ມະເ�ນທໄ�ປະຕິບ�ດມາເ�ັນໄ�ຍະ 3 ເ�ືອນ) ແ�ະ ເ�ືອນ 
ສິບສອງ (ບຸນກະຖິນ ແ�ະ ບຸນມະມ�ດສະການພະທາດວງຊງເ�ັນ 
ບຸນທປະຊາຊ�ນລາວເ�ົາໄ�ເ�ົາລ�ບບູຊາ ແ�ະ ໄ�ສະຖິດໄ�ໃ�ປະ 
��ດສາດຂອງຊາດລາວເ�ົາ. 

  ຊ�ນເ�ານ, ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ ໂ�ຍມີການປະຕິບ�ດ ສືບ 
ຕກ�ນມາແ�ຍຸກສະໄ�ດຶກດ�ບ�ນເ�ນ: ພິທີບາສີສູຂວ�ນໃ�ວ�ນສ�ຄ�ນ 
ຕາງໆຄື: ແ�ງດອງ, ຂນເ�ືອນໃ�, ແ�ກຄ�ນທມາຢຽມຢາມ, (ປະເ� 
ນີຄ�ບງ�ນຈະມີງ�ນເ�ືອນດີ, ງ�ນກ�, ງ�ນດອງ). ປະເ�ນີເ�ັດບຸນມີບຸນ 
ກອງບວດ, ກອງຫ�ດ, ກອງອະຖະ, ກອງບຸນເ�ິງເ�າກ�ນາຍເ�ນ, ເ�າ 
ຖນ, ເ�າຖານ ແ�ະ ອນໆ, ປະເ�ນີໃ�ການສ�ມມາເ�ນ: ວ�ນສິນ, ວ�ນ 
ພະຕາມຄວາມນ�ບຖື ແ�ະ ເ�ີຍປະຕິບ�ດມາແ�ນມີຂ�ນຫາ, ໝາກເ�ັງ 
ຂນຮານບູຊາເ�ືອນຊານ, ຫໍພະພູມພອມທ�ງມີຄວາມໝາຍເ�ິງການຈູດ 
ທູບເ�ນ: ຈະມີຄ�ເ�າສືບຕກ�ນມາຄີກຢູຄູໜີ, ໃ�ຄວາມໝາຍທາງ�ກ 
ທ�ຈູດທູບ 3 ດອກ ແ�ນໝາຍເ�ິງ: ພະພຸດ, ພະທ� ແ�ະ ພະສ�ງ.

 ພາບໂ�ຍ: ອານຸພ�ນ ພ�ມຮ�ກສາ

10ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



  ຊ�ນເ�າ ລາວ ມີຮີດສິບສອງຄອງສິບສຮີດຍຄອງຈຽງ, ຮີດ 
ຜ�ວຄອງເ�ຍ, ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອໃ�ພຸດທະສາສະໜາທວາ: “ຖາທ� 
ດີຈະໄ�ດີ” “ຖາທ�ຊ�ວຈະໄ�ຊ�ວ” ແ�ະ ການເ�ັດບຸນສິນກິນທານໃ� 
ຊາດນເ�ອຈະໄ�ເ�ັນການສະສ�ມເ�ີດດອກອອກຜ�ນ ແ�ະ ສະໜອງ 
ຕອບໃ�ຊາດໜາ (ຖາຊາດນຍ�ງບໄ�ຜ�ນຕອບແ�ນ). ສະນ�ນ, ໃ�ປີ 
ໜງໆເ�ົາເ�າຈະມີບຸນຕາມປະເ�ນີທສ�ຄ�ນໃ�ຄວາມໝາຍຂອງຮີດ 
12 ແ�ນອີງໃ�ປະຕິທິນລາວກໍຄື: ເ�ືອນຈຽງ (ລຽງຜີຟາ ຜີແ�ນ), 
ເ�ືອນຍ (ເ�ັດບຸນເ�າຄູນລານ), ເ�ືອນສາມເ�ັງ (ບຸນເ�າຈ-ບຸນມາ 
ຄະບູຊາ, ບຸນວ�ດພູ, ບຸນທາດອີງຮ�ງ, ບຸນພະທາດສີໂ�ດ), ເ�ືອນສ 
(ບຸນພະເ�ດ, ບຸນມະຫາຊາດ), ເ�ືອນຫາ (ບຸນປີໃ�ລາວ, ຫ�ດນ� 
ຜູ�ກຜູໃ�), ເ�ືອນຫ�ກ (ບຸນວິສາຂະບູຊາ ແ�ະ ບຸນບ�ງໄ�), 

ເ�ືອນເ�ັດ (ບຸນເ�ີກຊ�ລະບານມາລຽງປູຕາເ�ອກະກຽມເ�າສູການ 
ຜະລິດ), ເ�ືອນແ�ດ (ບຸນເ�າພ�ນສາແ�ນເ�າກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະ 
ເ�ນເ�ັນເ�ລາ 3 ເ�ືອນ), ເ�ືອນເ�າ (ບຸນເ�າປະດ�ບດິນຊງແ�ນ 
ມີຄວາມເ�ອມາແ�ບູຮານນະການເ�ັນການຖວາຍໃ�ບ�ນດາຜູທລວງ 
ລ�ບໄ�ນ�ນໃ�ມາຮ�ບເ�ົາ), ເ�ືອນສິບ (ບຸນເ�າສະາກກໍແ�ນການ 
ກຽມເ�ັບຜ�ນຜະລິດ ື ຄວາມໝາຍໜງແ�ນການເ�ນເ�າກອນການ 
ເ�ັບກຽວ), ເ�ືອນສິບເ�ັດ (ບຸນອອກພ�ນສາແ�ນການອອກກ�ຂອງ 
ພະສ�ງສ�ມະເ�ນທໄ�ປະຕິບ�ດມາເ�ັນໄ�ຍະ 3 ເ�ືອນ) ແ�ະ ເ�ືອນ 
ສິບສອງ (ບຸນກະຖິນ ແ�ະ ບຸນມະມ�ດສະການພະທາດວງຊງເ�ັນ 
ບຸນທປະຊາຊ�ນລາວເ�ົາໄ�ເ�ົາລ�ບບູຊາ ແ�ະ ໄ�ສະຖິດໄ�ໃ�ປະ 
��ດສາດຂອງຊາດລາວເ�ົາ. 

  ຊ�ນເ�ານ, ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ ໂ�ຍມີການປະຕິບ�ດ ສືບ 
ຕກ�ນມາແ�ຍຸກສະໄ�ດຶກດ�ບ�ນເ�ນ: ພິທີບາສີສູຂວ�ນໃ�ວ�ນສ�ຄ�ນ 
ຕາງໆຄື: ແ�ງດອງ, ຂນເ�ືອນໃ�, ແ�ກຄ�ນທມາຢຽມຢາມ, (ປະເ� 
ນີຄ�ບງ�ນຈະມີງ�ນເ�ືອນດີ, ງ�ນກ�, ງ�ນດອງ). ປະເ�ນີເ�ັດບຸນມີບຸນ 
ກອງບວດ, ກອງຫ�ດ, ກອງອະຖະ, ກອງບຸນເ�ິງເ�າກ�ນາຍເ�ນ, ເ�າ 
ຖນ, ເ�າຖານ ແ�ະ ອນໆ, ປະເ�ນີໃ�ການສ�ມມາເ�ນ: ວ�ນສິນ, ວ�ນ 
ພະຕາມຄວາມນ�ບຖື ແ�ະ ເ�ີຍປະຕິບ�ດມາແ�ນມີຂ�ນຫາ, ໝາກເ�ັງ 
ຂນຮານບູຊາເ�ືອນຊານ, ຫໍພະພູມພອມທ�ງມີຄວາມໝາຍເ�ິງການຈູດ 
ທູບເ�ນ: ຈະມີຄ�ເ�າສືບຕກ�ນມາຄີກຢູຄູໜີ, ໃ�ຄວາມໝາຍທາງ�ກ 
ທ�ຈູດທູບ 3 ດອກ ແ�ນໝາຍເ�ິງ: ພະພຸດ, ພະທ� ແ�ະ ພະສ�ງ.

 
ພາບໂ�ຍ: ອິນເ�ີເ�ັດ 
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  ຊ�ນເ�າ ລາວ ມີຮີດສິບສອງຄອງສິບສຮີດຍຄອງຈຽງ, ຮີດ 
ຜ�ວຄອງເ�ຍ, ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອໃ�ພຸດທະສາສະໜາທວາ: “ຖາທ� 
ດີຈະໄ�ດີ” “ຖາທ�ຊ�ວຈະໄ�ຊ�ວ” ແ�ະ ການເ�ັດບຸນສິນກິນທານໃ� 
ຊາດນເ�ອຈະໄ�ເ�ັນການສະສ�ມເ�ີດດອກອອກຜ�ນ ແ�ະ ສະໜອງ 
ຕອບໃ�ຊາດໜາ (ຖາຊາດນຍ�ງບໄ�ຜ�ນຕອບແ�ນ). ສະນ�ນ, ໃ�ປີ 
ໜງໆເ�ົາເ�າຈະມີບຸນຕາມປະເ�ນີທສ�ຄ�ນໃ�ຄວາມໝາຍຂອງຮີດ 
12 ແ�ນອີງໃ�ປະຕິທິນລາວກໍຄື: ເ�ືອນຈຽງ (ລຽງຜີຟາ ຜີແ�ນ), 
ເ�ືອນຍ (ເ�ັດບຸນເ�າຄູນລານ), ເ�ືອນສາມເ�ັງ (ບຸນເ�າຈ-ບຸນມາ 
ຄະບູຊາ, ບຸນວ�ດພູ, ບຸນທາດອີງຮ�ງ, ບຸນພະທາດສີໂ�ດ), ເ�ືອນສ 
(ບຸນພະເ�ດ, ບຸນມະຫາຊາດ), ເ�ືອນຫາ (ບຸນປີໃ�ລາວ, ຫ�ດນ� 
ຜູ�ກຜູໃ�), ເ�ືອນຫ�ກ (ບຸນວິສາຂະບູຊາ ແ�ະ ບຸນບ�ງໄ�), 

ເ�ືອນເ�ັດ (ບຸນເ�ີກຊ�ລະບານມາລຽງປູຕາເ�ອກະກຽມເ�າສູການ 
ຜະລິດ), ເ�ືອນແ�ດ (ບຸນເ�າພ�ນສາແ�ນເ�າກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະ 
ເ�ນເ�ັນເ�ລາ 3 ເ�ືອນ), ເ�ືອນເ�າ (ບຸນເ�າປະດ�ບດິນຊງແ�ນ 
ມີຄວາມເ�ອມາແ�ບູຮານນະການເ�ັນການຖວາຍໃ�ບ�ນດາຜູທລວງ 
ລ�ບໄ�ນ�ນໃ�ມາຮ�ບເ�ົາ), ເ�ືອນສິບ (ບຸນເ�າສະາກກໍແ�ນການ 
ກຽມເ�ັບຜ�ນຜະລິດ ື ຄວາມໝາຍໜງແ�ນການເ�ນເ�າກອນການ 
ເ�ັບກຽວ), ເ�ືອນສິບເ�ັດ (ບຸນອອກພ�ນສາແ�ນການອອກກ�ຂອງ 
ພະສ�ງສ�ມະເ�ນທໄ�ປະຕິບ�ດມາເ�ັນໄ�ຍະ 3 ເ�ືອນ) ແ�ະ ເ�ືອນ 
ສິບສອງ (ບຸນກະຖິນ ແ�ະ ບຸນມະມ�ດສະການພະທາດວງຊງເ�ັນ 
ບຸນທປະຊາຊ�ນລາວເ�ົາໄ�ເ�ົາລ�ບບູຊາ ແ�ະ ໄ�ສະຖິດໄ�ໃ�ປະ 
��ດສາດຂອງຊາດລາວເ�ົາ. 

  ຊ�ນເ�ານ, ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ ໂ�ຍມີການປະຕິບ�ດ ສືບ 
ຕກ�ນມາແ�ຍຸກສະໄ�ດຶກດ�ບ�ນເ�ນ: ພິທີບາສີສູຂວ�ນໃ�ວ�ນສ�ຄ�ນ 
ຕາງໆຄື: ແ�ງດອງ, ຂນເ�ືອນໃ�, ແ�ກຄ�ນທມາຢຽມຢາມ, (ປະເ� 
ນີຄ�ບງ�ນຈະມີງ�ນເ�ືອນດີ, ງ�ນກ�, ງ�ນດອງ). ປະເ�ນີເ�ັດບຸນມີບຸນ 
ກອງບວດ, ກອງຫ�ດ, ກອງອະຖະ, ກອງບຸນເ�ິງເ�າກ�ນາຍເ�ນ, ເ�າ 
ຖນ, ເ�າຖານ ແ�ະ ອນໆ, ປະເ�ນີໃ�ການສ�ມມາເ�ນ: ວ�ນສິນ, ວ�ນ 
ພະຕາມຄວາມນ�ບຖື ແ�ະ ເ�ີຍປະຕິບ�ດມາແ�ນມີຂ�ນຫາ, ໝາກເ�ັງ 
ຂນຮານບູຊາເ�ືອນຊານ, ຫໍພະພູມພອມທ�ງມີຄວາມໝາຍເ�ິງການຈູດ 
ທູບເ�ນ: ຈະມີຄ�ເ�າສືບຕກ�ນມາຄີກຢູຄູໜີ, ໃ�ຄວາມໝາຍທາງ�ກ 
ທ�ຈູດທູບ 3 ດອກ ແ�ນໝາຍເ�ິງ: ພະພຸດ, ພະທ� ແ�ະ ພະສ�ງ.
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  ຊ�ນເ�າ ລາວ ມີຮີດສິບສອງຄອງສິບສຮີດຍຄອງຈຽງ, ຮີດ 
ຜ�ວຄອງເ�ຍ, ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອໃ�ພຸດທະສາສະໜາທວາ: “ຖາທ� 
ດີຈະໄ�ດີ” “ຖາທ�ຊ�ວຈະໄ�ຊ�ວ” ແ�ະ ການເ�ັດບຸນສິນກິນທານໃ� 
ຊາດນເ�ອຈະໄ�ເ�ັນການສະສ�ມເ�ີດດອກອອກຜ�ນ ແ�ະ ສະໜອງ 
ຕອບໃ�ຊາດໜາ (ຖາຊາດນຍ�ງບໄ�ຜ�ນຕອບແ�ນ). ສະນ�ນ, ໃ�ປີ 
ໜງໆເ�ົາເ�າຈະມີບຸນຕາມປະເ�ນີທສ�ຄ�ນໃ�ຄວາມໝາຍຂອງຮີດ 
12 ແ�ນອີງໃ�ປະຕິທິນລາວກໍຄື: ເ�ືອນຈຽງ (ລຽງຜີຟາ ຜີແ�ນ), 
ເ�ືອນຍ (ເ�ັດບຸນເ�າຄູນລານ), ເ�ືອນສາມເ�ັງ (ບຸນເ�າຈ-ບຸນມາ 
ຄະບູຊາ, ບຸນວ�ດພູ, ບຸນທາດອີງຮ�ງ, ບຸນພະທາດສີໂ�ດ), ເ�ືອນສ 
(ບຸນພະເ�ດ, ບຸນມະຫາຊາດ), ເ�ືອນຫາ (ບຸນປີໃ�ລາວ, ຫ�ດນ� 
ຜູ�ກຜູໃ�), ເ�ືອນຫ�ກ (ບຸນວິສາຂະບູຊາ ແ�ະ ບຸນບ�ງໄ�), 

ເ�ືອນເ�ັດ (ບຸນເ�ີກຊ�ລະບານມາລຽງປູຕາເ�ອກະກຽມເ�າສູການ 
ຜະລິດ), ເ�ືອນແ�ດ (ບຸນເ�າພ�ນສາແ�ນເ�າກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະ 
ເ�ນເ�ັນເ�ລາ 3 ເ�ືອນ), ເ�ືອນເ�າ (ບຸນເ�າປະດ�ບດິນຊງແ�ນ 
ມີຄວາມເ�ອມາແ�ບູຮານນະການເ�ັນການຖວາຍໃ�ບ�ນດາຜູທລວງ 
ລ�ບໄ�ນ�ນໃ�ມາຮ�ບເ�ົາ), ເ�ືອນສິບ (ບຸນເ�າສະາກກໍແ�ນການ 
ກຽມເ�ັບຜ�ນຜະລິດ ື ຄວາມໝາຍໜງແ�ນການເ�ນເ�າກອນການ 
ເ�ັບກຽວ), ເ�ືອນສິບເ�ັດ (ບຸນອອກພ�ນສາແ�ນການອອກກ�ຂອງ 
ພະສ�ງສ�ມະເ�ນທໄ�ປະຕິບ�ດມາເ�ັນໄ�ຍະ 3 ເ�ືອນ) ແ�ະ ເ�ືອນ 
ສິບສອງ (ບຸນກະຖິນ ແ�ະ ບຸນມະມ�ດສະການພະທາດວງຊງເ�ັນ 
ບຸນທປະຊາຊ�ນລາວເ�ົາໄ�ເ�ົາລ�ບບູຊາ ແ�ະ ໄ�ສະຖິດໄ�ໃ�ປະ 
��ດສາດຂອງຊາດລາວເ�ົາ. 

  ຊ�ນເ�ານ, ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ ໂ�ຍມີການປະຕິບ�ດ ສືບ 
ຕກ�ນມາແ�ຍຸກສະໄ�ດຶກດ�ບ�ນເ�ນ: ພິທີບາສີສູຂວ�ນໃ�ວ�ນສ�ຄ�ນ 
ຕາງໆຄື: ແ�ງດອງ, ຂນເ�ືອນໃ�, ແ�ກຄ�ນທມາຢຽມຢາມ, (ປະເ� 
ນີຄ�ບງ�ນຈະມີງ�ນເ�ືອນດີ, ງ�ນກ�, ງ�ນດອງ). ປະເ�ນີເ�ັດບຸນມີບຸນ 
ກອງບວດ, ກອງຫ�ດ, ກອງອະຖະ, ກອງບຸນເ�ິງເ�າກ�ນາຍເ�ນ, ເ�າ 
ຖນ, ເ�າຖານ ແ�ະ ອນໆ, ປະເ�ນີໃ�ການສ�ມມາເ�ນ: ວ�ນສິນ, ວ�ນ 
ພະຕາມຄວາມນ�ບຖື ແ�ະ ເ�ີຍປະຕິບ�ດມາແ�ນມີຂ�ນຫາ, ໝາກເ�ັງ 
ຂນຮານບູຊາເ�ືອນຊານ, ຫໍພະພູມພອມທ�ງມີຄວາມໝາຍເ�ິງການຈູດ 
ທູບເ�ນ: ຈະມີຄ�ເ�າສືບຕກ�ນມາຄີກຢູຄູໜີ, ໃ�ຄວາມໝາຍທາງ�ກ 
ທ�ຈູດທູບ 3 ດອກ ແ�ນໝາຍເ�ິງ: ພະພຸດ, ພະທ� ແ�ະ ພະສ�ງ.
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 ເ�ກະລ�ກດານວ�ນນະຄະດີ ແ�ະ ສິລະປະນ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ 
ໃ�ແ�ລະທອງຖນຈະມີກອນຂ�ບລ�, ມີຄ�ສຸພາສິດ, ຄ�ພະ�າ, ຄ� 
ໂ�ງໂ�ຍ ແ�ະ ອນໆທແ�ກຕາງກ�ນຕາມສຽງສ�ນຽງ, ມີແ�ນເ�ັນ 
ເ�ກະລ�ກທາງດານເ�ອງດ�ນ ຕີ ເ�ອເ�າປະສານກ�ບການຂ�ບລ� ແ�ະ 
ຮອງເ�ັງ. ຊ�ນເ�າ ລາວ ມີຄ�ເ�າ ຕໆກ�ນມາວາ: ຢູເ�ືອນຮານ, ກິນ 
ເ�າໜຽວຈ�ປາແ�ກ ແ�ະ ເ�າ 
ແ�ນໄ�ແ�ນເ�ກະລ�ກອ�ນແ�ຈິງ 
ຂອງເ�ົາເ�າ.
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ພາບໂ�ຍ: ອິນເ�ີເ�ັດ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ລາວ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�, 
ຊ�ນເ�າ ລາວ ມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ ແ�ະ ໄ�ເ�ັນຕ�ວໜ�ງສືທໃ�ຂຽນໃ� 
ທາງລ�ດຖະການ, ພາສາປາກເ�າກໍເ�ັນພາສາກາງຂອງທຸກຊ�ນເ�າ 
ໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດລາວ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ຫ�ງຄ� ຈ�ນປະເ�ີດ

ພາບໂ�ຍ: ອີນເ�ີເ�ັດ
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