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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 ປະໂ�ະ 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 
ປະໂ�ະ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�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 ປະໂ�ະ 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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ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ກໍຍ�ງຄ�ງ 
ດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາ 

ເ�ັນສວນາຍຢູເ�ືອງ ສະໝວຍ ແ�ະ 
ເ�ືອງ ຕະໂ�ຍ ແ�ວງ ສາລະວ�ນ ເ�ືອນ 
ເ�ີມ. ນອກຈາກນແ�ວຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ 

ຍ�ງມີຢູປະເ�ດ�ຽດນາມ ອີກດວຍ.
  ຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ 

ຢູລາວມີປະຊາກອນ 
ທ�ງໝ�ດ 16.750 ຄ�ນ,

 ຍິງ 8.508 ຄ�ນ.
 ເ�າກ�ບ 0,3% 

ຕາມການສ�ວດພ�ນ
            ລະເ�ືອງທ�ວ  
     ປະເ�ດ  
   ຄ�ງທີ III 

ປີ 2005. 

  

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ສະໝວຍ ແ�ະ ເ�ືອງ
ຕະໂ�ຍ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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    ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ຢູປະເ�ດລາວເ�ົາໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ 
ເ�ອນຍາຍມາຈາກ ປະເ�ດ�ຽດນາມ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນເ�ືອງ ອາ 
ເ�ືອຍ ແ�ວງ ເ�ອທຽນເ� ແ�ະ ເ�ືອງ ຮືງຮວາ ແ�ວງ ກວາງຈິ ຜານ 
ສາຍພູວງແ�ວມາຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດອາຕຸດ, ອາແ�ງ ແ�ະ 
ກ�ວລໍ ເ�ືອງ ສະໝວຍ ແ�ະ ເ�ດຕະຮວກ, ປະງານ, ເ�ືອງ ຕະໂ�ຍ 
ແ�ວງ ສາລະວ�ນ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 
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  ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງ 
ວາ: “ປະໂ�ະ”, ຊທຊ�ນ 
ເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າ, 
ຊທມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງ 
ລ �ດຖະການກ ໍແ� ນຊ �ນ 
ເ�າ “ປະໂ�ະ”.
     ສ�ລ�ບຄວາມໝາຍຂອງ 
ຄ�ທເ�ນວາ: “ປະໂ�ະ” 
ມີາຍຂມູນທຄາຍຄືກ�ນ 
ແ�ະ ແ�ນການໃ�ຄວາມ 
ໝາຍຕາມພາສາຂອງຊ�ນ 
ເ�າ. ຊງແ�ນການນ�ເ�ົາ 
ສອງຄ�ມາລວມເ�າກ�ນຄື: 
“ພະ” ແ�ວາ: ຟາກເ�ອງ 
ນ�ນ ແ�ະ ໂ�ະ: ແ�ວາ: 
“ພູ” ເ�ອເ�ົາສອງຄ�ມາລວມເ�າກ�ນຈງມີຄວາມໝາຍວາ: “ຟາກພູ 
ເ�ອງນ�ນ”. ຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ປະກອບດວຍສອງແ�ງຄື: ກາໂ� ແ�ະ 
ກາໄ�.

   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ພນຖານທາງດານເ�ດ 
ຖະກິດ ແ�ະ ການທ�ມາຫາກິນ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ສວນາຍ 
ແ�ນຖືເ�ົາການຜະລິດທາງດານ 
ກະສິກ�ເ�ັນຕ�ນຕໍແ�ນ ການເ�ັດ 
ໄ�ແ�ບໝູນວຽນ, ເ�ັດໄ�ແ�ວ 
ປອຍໃ�ປາເ�ົາຂນ ແ�ະ ໃ�ໄ� 
4-5 ປີ ຈງກ�ບຄືນມາເ�ັດບອນ 
ເ�ານ�ນອີກ. ນອກຈາກນ�ນ, ເ�ົາ 
ເ�າກໍຍ�ງມີການປູກພືດປະເ�ດ 
ຕາງໆ, ລຽງສ�ດໃ� ແ�ະ ສ�ດ 
ປີກເ�ອໄ�ສ�ຮອງທ�ງນ�ໃ�ເ�າ 
ໃ�ການຈ�ດງານພິທີກ�ຕາງໆທ�ງ 
ເ� ັນເ� ອງບ ໍລ ິໂ�ກປະຈ�ວ�ນ 
ແ�ະ ມີການຄາຂາຍຍອຍ. ປ�ດຈຸ 
ບ�ນມີການພ�ດທະນາໄ�ໃ�ທາງ 
ການຄາຂາຍເ�ັນສວນໃ�.
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ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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     ລ�ກສະນະບານເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�ານໂ�ຍທ�ວໄ�ເ�ົາເ�າປຸກ 
ສາງບານຢູເ�ດພູດອຍທຫາງໄ�ສອກີກໃ�ໄ�ຍະຄວາມສູງປະມານ 
900 ແ�ັດ ຂນໄ�ຫາງຈາກລະດ�ບນ�ທະເ�. ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າປະ 
ໂ�ະເ�ັນເ�ືອນຮານ, ແ�ລ�ກສະນະຂອງເ�ືອນຈະມີສອງລະບ�ບແ�ກ 
ຕາງກ�ນຄື: ແ�ບເ�ືອນຍາວຢູຮວມກ�ນາຍຄອບຄ�ວ ແ�ະ າຍເ�ນ 
ຄ�ນ. ເ�ືອນໃ�ລ�ກສະນະນຈະພ�ບເ�ັນໃ�ສ�ງຄ�ມ ຂອງຊຸມຊ�ນ ປະໂ�ະ 
ແ�ະ ກາໂ�. ອີກແ�ບໜງແ�ນເ�ືອນຮານສຽມບຍາວ ເ�າະສ�ລ�ບ 
ສະມາຊິກຂອງຄອບຄ�ວດຽວ ຊງເ�ືອນໃ�ລ�ກສະນະນຈະພ�ບເ�ັນໃ� 
ສ�ງຄ�ມຂອງຊຸມຊ�ນ ກາໄ�.

4
   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ກະລ�ກທາງດານການນຸງຖື, ເ�ຢອງ ື ເ�ອງນຸງປະຈ� 
ຊ�ນເ�າຂອງເ�ົາເ�າທຸກວ�ນນບຄອຍຈະເ�ັນແ�ວ, ການນຸງຖືມີລ�ກສະ 
ນະປຽນແ�ງຕາມແ�ລະຍຸກສະໄ� ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນເ�ອງນຸງຫ�ມ 
ຈະນິຍ�ມຫາຊຕາມຕະາດເ�ັນສວນາຍ. ສ�ລ�ບເ�ອງນຸງຫ�ມ ແ�ະ 
ແ�ງກາຍຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ໃ�ສະໄ�ກອນ. 

g7njv’o5j’sqj,
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ສ�ລ�ບບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ທາງຄວາມເ�ອຖືນ�ນເ�ົາ 
ເ�າຈະມີບຸນປີໃ�ພາສາຂອງຊ�ນເ�າປະໂ�ະເ�ນວາ: “ຈາງະ” ຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ເ�ືອນ 11-12 ຂອງທຸກໆປີ, ມີປະເ�ນີເ�ັດບຸນກຽວກ�ບດວງ 
ວິນຍານຂອງຄ�ນທຕາຍໄ�ແ�ວ, ພາສາຂອງເ�ົາເ�າເ�ນວາ“ລະປຶບ” 
ນອກຈາກງານດ�ງກາວນແ�ວໃ�ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ຍ�ງມີພິ 
ທີກ�ທາງປະເ�ນີກຽວກ�ບການຜະລິດ, ການປູກຝ�ງ ແ�ະ ອນໆ 
ອີກຢາງວງາຍຂອງວ�ງຈອນຊີວິດໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຈະມີການ 
ທ�ພິທີຕາງໆນ�ນມີຈຸດປະສ�ງເ�ອໃ�ໄ�ຜ�ນຜະລິດຈະເ�ີນ ງອກງາມ 
ແ�ະ ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນຢາງວງາຍ, ບໃ�ມີການເ�ັບໄ�ໄ�ປວຍ 
ເ�ີດຂນໃ�ບານ ແ�ະ ໃ�ທຸກຄ�ນພ�ນຈາກໄ�ອ�ນຕະລາຍ ຕາງໆ.
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  ສ�ລ�ບອາຫານການກິນຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ສະໄ�ກອນ 
ແ�ນມີລ�ກສະນະຄາຍຄືກ�ນສວນາຍຈະມີການຫາກິນຕາມທ� 
ມະຊາດເ�ນ: ຫາປາຕາມລ�ນ�, ລາເ�ອສ�ດປາ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາມາ 
ປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະເ�ດຕາງໆຄື: ແ�ງ, ຕ�ມຜ�ກ, ລາບ, ແ�ວ, ປງ 
ແ�ະ ອນໆທມີລ�ດຊາດຈືດ ແ�ະ ຈາງ. ສວນການກິນດມນ�ນແ�ນ 
ຈະດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ, ຮອງ, ໜອງ, ດມເ�າໄ�, ສູບຢາ. 
 

 ສ�ລ�ບບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ທາງຄວາມເ�ອຖືນ�ນເ�ົາ 
ເ�າຈະມີບຸນປີໃ�ພາສາຂອງຊ�ນເ�າປະໂ�ະເ�ນວາ: “ຈາງະ” ຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ເ�ືອນ 11-12 ຂອງທຸກໆປີ, ມີປະເ�ນີເ�ັດບຸນກຽວກ�ບດວງ 
ວິນຍານຂອງຄ�ນທຕາຍໄ�ແ�ວ, ພາສາຂອງເ�ົາເ�າເ�ນວາ“ລະປຶບ” 
ນອກຈາກງານດ�ງກາວນແ�ວໃ�ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ຍ�ງມີພິ 
ທີກ�ທາງປະເ�ນີກຽວກ�ບການຜະລິດ, ການປູກຝ�ງ ແ�ະ ອນໆ 
ອີກຢາງວງາຍຂອງວ�ງຈອນຊີວິດໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຈະມີການ 
ທ�ພິທີຕາງໆນ�ນມີຈຸດປະສ�ງເ�ອໃ�ໄ�ຜ�ນຜະລິດຈະເ�ີນ ງອກງາມ 
ແ�ະ ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນຢາງວງາຍ, ບໃ�ມີການເ�ັບໄ�ໄ�ປວຍ 
ເ�ີດຂນໃ�ບານ ແ�ະ ໃ�ທຸກຄ�ນພ�ນຈາກໄ�ອ�ນຕະລາຍ ຕາງໆ.
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ  
 ປ�ດຈຸບ�ນນໄ�ມີການ 
ພ�ດທະນາໃ�ຖືກຕາມ�ກ 
ການສຸຂະອະນາໄ� ແ�ະ 
ເ�ອປອງກ�ນພະຍາດຖອກ 
ທອງ, ໄ�ຍຸງລາຍ ແ�ະ 
ອນໆ ໄ�ຫ�ນມາດມນ�ຕ�ມ 
ແ�ະ ດມບໍລິສຸດ ທຜະລິດ 
ຈາກໂ�ງງານຄື:ໂ�ງງານ 
ເ�ຍລາວ ແ�ະ ສູບຢາສ� 
ເ�ັດຮູບ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ເ�ົາເ�າມີກອນຂ�ບລ�, ຄ�ສຸພາ 
ສິດ, ຄ�ຜະ�າ ແ�ະ ອນໆ, ທສະແ�ງເ�ິງການບອກສອນລູການ 
ທ�ງເ�ັນການພ�ວພ�ນກ�ບຊີວິດສ�ງຄ�ມຂອງຄ�ນ ແ�ະ ທ�ມະຊາດ ຊງຖື 
ໄ�ວາເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງ.

7;k,g-njv4nu
 ສ�ລ�ບບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ທາງຄວາມເ�ອຖືນ�ນເ�ົາ 
ເ�າຈະມີບຸນປີໃ�ພາສາຂອງຊ�ນເ�າປະໂ�ະເ�ນວາ: “ຈາງະ” ຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ເ�ືອນ 11-12 ຂອງທຸກໆປີ, ມີປະເ�ນີເ�ັດບຸນກຽວກ�ບດວງ 
ວິນຍານຂອງຄ�ນທຕາຍໄ�ແ�ວ, ພາສາຂອງເ�ົາເ�າເ�ນວາ“ລະປຶບ” 
ນອກຈາກງານດ�ງກາວນແ�ວໃ�ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ຍ�ງມີພິ 
ທີກ�ທາງປະເ�ນີກຽວກ�ບການຜະລິດ, ການປູກຝ�ງ ແ�ະ ອນໆ 
ອີກຢາງວງາຍຂອງວ�ງຈອນຊີວິດໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຈະມີການ 
ທ�ພິທີຕາງໆນ�ນມີຈຸດປະສ�ງເ�ອໃ�ໄ�ຜ�ນຜະລິດຈະເ�ີນ ງອກງາມ 
ແ�ະ ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນຢາງວງາຍ, ບໃ�ມີການເ�ັບໄ�ໄ�ປວຍ 
ເ�ີດຂນໃ�ບານ ແ�ະ ໃ�ທຸກຄ�ນພ�ນຈາກໄ�ອ�ນຕະລາຍ ຕາງໆ.
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10ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



  ສ�ລ�ບອາຫານການກິນຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ສະໄ�ກອນ 
ແ�ນມີລ�ກສະນະຄາຍຄືກ�ນສວນາຍຈະມີການຫາກິນຕາມທ� 
ມະຊາດເ�ນ: ຫາປາຕາມລ�ນ�, ລາເ�ອສ�ດປາ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາມາ 
ປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະເ�ດຕາງໆຄື: ແ�ງ, ຕ�ມຜ�ກ, ລາບ, ແ�ວ, ປງ 
ແ�ະ ອນໆທມີລ�ດຊາດຈືດ ແ�ະ ຈາງ. ສວນການກິນດມນ�ນແ�ນ 
ຈະດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ, ຮອງ, ໜອງ, ດມເ�າໄ�, ສູບຢາ. 
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ປະໂ�ະ

01      ສະບາຍດີ   ບ�ນຊວນ
02      ໂ�ກດີ   ອໍໄ�

03      ຂອບໃ�  ກ�ເ�ີນ
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ 
05      ເ�າຊ��ງ ?  ອ�ເ�ີໂ�ໄ�?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ອໍາເມີໄມຕະ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ກ�ວໄ�ຈາໂ�ຍ?

08      ລາກອນ  ລາກອນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ກຣາເ�ີມຸກໂ�ຍ
10      ບເ�ັນ��ງ   ເ�ີຍອາເ�ີ

    ຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະ 
ຂອງຕ�ນ ຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວ 
ໜ�ງສືຂຽນ.

 ສ�ລ�ບບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ທາງຄວາມເ�ອຖືນ�ນເ�ົາ 
ເ�າຈະມີບຸນປີໃ�ພາສາຂອງຊ�ນເ�າປະໂ�ະເ�ນວາ: “ຈາງະ” ຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ເ�ືອນ 11-12 ຂອງທຸກໆປີ, ມີປະເ�ນີເ�ັດບຸນກຽວກ�ບດວງ 
ວິນຍານຂອງຄ�ນທຕາຍໄ�ແ�ວ, ພາສາຂອງເ�ົາເ�າເ�ນວາ“ລະປຶບ” 
ນອກຈາກງານດ�ງກາວນແ�ວໃ�ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ປະໂ�ະ ຍ�ງມີພິ 
ທີກ�ທາງປະເ�ນີກຽວກ�ບການຜະລິດ, ການປູກຝ�ງ ແ�ະ ອນໆ 
ອີກຢາງວງາຍຂອງວ�ງຈອນຊີວິດໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຈະມີການ 
ທ�ພິທີຕາງໆນ�ນມີຈຸດປະສ�ງເ�ອໃ�ໄ�ຜ�ນຜະລິດຈະເ�ີນ ງອກງາມ 
ແ�ະ ໄ�ຮ�ບໝາກຜ�ນຢາງວງາຍ, ບໃ�ມີການເ�ັບໄ�ໄ�ປວຍ 
ເ�ີດຂນໃ�ບານ ແ�ະ ໃ�ທຸກຄ�ນພ�ນຈາກໄ�ອ�ນຕະລາຍ ຕາງໆ.
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 ປ�ດຈຸບ�ນນໄ�ມີການ 
ພ�ດທະນາໃ�ຖືກຕາມ�ກ 
ການສຸຂະອະນາໄ� ແ�ະ 
ເ�ອປອງກ�ນພະຍາດຖອກ 
ທອງ, ໄ�ຍຸງລາຍ ແ�ະ 
ອນໆ ໄ�ຫ�ນມາດມນ�ຕ�ມ 
ແ�ະ ດມບໍລິສຸດ ທຜະລິດ 
ຈາກໂ�ງງານຄື:ໂ�ງງານ 
ເ�ຍລາວ ແ�ະ ສູບຢາສ� 
ເ�ັດຮູບ.

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ສາລະວ�ນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


