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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 ມ�ງ 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 ມ�ງ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ 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 ມ�ງ 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



 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ມ�ງ ດ�ລ�ງຊີ 
ວິດ ແ�ະ ຕ�ງຖນຖານ ພູມລ�ເ�ົາຢາງ 
ວງາຍໃ�ບ �ນດາແ�ວງຂອງພາກ 
ເ�ືອຂອງລາວເ�ົາລ�ງຮອດເ�ືອງ ທາແ�ກ 
ແ�ວງ ຄ�ມວນ. ນອກຈາກນ, ຊ�ນເ�າ ມ�ງ 
ຍ�ງມີຢູປະເ�ດ ຈີນ, �ຽດນາມ,  ລາຊະ 
ອານາຈ�ກ ໄ� ແ�ະ ປະເ�ດອນໆ  
                        ອີກ. ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຢູລາວ  
               ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ  
                           451.946 ຄ�ນ, ຍິງ  
 224.257  ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 8,0 %      
                   ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ  
                         ທ�ວປະເ�ດ. (ຜ�ນການ       
                     ສ�ວດພ�ນລະ  
                       ເ�ືອງຄ�ງ ທີ III  
              ປີ 2005 ).  
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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

1

ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ທາແ�ກ
- ນະຄອນວງ: ເ�ືອງ ໄ�ທານີ, ເ�ືອງ ນາຊາຍທອງ, ເ�ືອງ ປາກງືມ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ວຽງທອງ, ເ�ືອງ ຄ�ເ�ີດ, ເ�ືອງ ບໍລິຄ�ນ, 
  ເ�ືອງ ປາກກະດິງ, ເ�ືອງ ປາກຊ�ນ
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ: ເ�ືອງ ເ�ີນ, ເ�ືອງ ໄ�ຍະບູລີ, ເ�ືອງ ຄອບ, 
  ເ�ືອງ ຊຽງຮອນ, ເ�ືອງ ຫ�ງສາ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ໃ�, ເ�ືອງ ຂວາ, ເ�ືອງ ສ�ພ�ນ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວຽງພູຄ�, ເ�ືອງ ລອງ, ເ�ືອງ ສິງ, 
   ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ເ�ິງ, ເ�ືອງ ຕ�ນຜງ, ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ໄ�ສ�ມບູນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



xts;af7;k,gxao,k c]t -njgvUo

2

 ມ�ງແ�ນຊ�ນເ�າໜງທດ�ລ�ງຊີວິດຢູດິນແ�ນປະເ�ດລາວ 
ເ�ົານ�ບແ�ກາງສະຕະວ�ດທີ XIX ເ�ັນຕ�ນມາ. ຊ�ນເ�ານໄ�ອ�ບພະຍ�ບ 
ເ�ອນຍາຍມາຈາກຕີເ�ດ, ຊີບີລີ, ມ�ງໂ�ນ ເ�າສູປະເ�ດ ຈີນ ແ�ະ ຕ�ງ 
�ກແ�ງຢູລຸມແ�ນ�ເ�ືອງ (ຮວງຮາ). ຍອນສ�ງຄາມຈງໄ�ອ�ບພະຍ�ບ 
ແ�ະ ເ�ອນຍາຍຖອຍລ�ງມາທາງພາກໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ ແ�ວເ�າສູ 
ປະເ�ດ �ຽດນາມ, ລາວ ແ�ະ ລາຊະອານາຈ�ກໄ�.
 ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ມ�ງ”, ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຢູ 
ລາວການທເ�ນຊມ�ງແ�ນວາເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ເ�ງພໍໃ�, ທ�ງແ�ນຊດ�ງ 
ເ�ີມ ແ�ະ ເ�ັນຊທນ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ຄ�ວາ: “ມ�ງ” 
ຕາມຄວາມໝາຍຂອງພາສາເ�ົາເ�າແ�ວາ: “ຄ�ນ”. ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຢູລາວ 
ປະກອບດວຍາຍແ�ງເ�ນ: ມ�ງຂາວ (ມ�ງເ�), ມ�ງລາຍ (ມ�ງເ�ງ, ມ�ງ 
ຊິ, ມ�ງຢ�ວ) ແ�ະ ມ�ງດ�, ມ�ງດູ).

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ການດ�ລ�ງຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ສວນ 
າຍແ�ນປະກອບອາຊີບທາງດານການກະເ�ດເ�ັນຕ�ນ: ເ�ັດໄ�ປູກ 
ເ�າຈາວ ແ�ະ ສາລີ. ນອກຈາກນ, ຍ�ງປູກພືດຜ�ກ, ມ�ນຊະນິດຕາງໆ 
ຮ�ບໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນ ແ�ະ ນິຍ�ມການລຽງສ�ດາຍປະເ�ດ ເ�ນ: ງ�ວ, 
ຄວາຍ, ມາ, ແ�, ໝູ, ໝາ, ເ�ັດ ແ�ະ ໄ�. ສ�ລ�ບຜູຊາຍມີຄວາມຊ� 
ນານໃ�ການຕີເ�ັກ ແ�ະ ແ�ຍິງມີຄວາມຄອງແ�ວ ແ�ະ ຊ�ນານໃ� 
ການ�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວແ�ບລວດລາຍຕາງໆສະເ�າະທເ�ົາເ�າມ�ກນິ 
ຍ�ມກ�ນ. ພອມກ�ນນ�ນຍ�ງມີຄວາມເ�ົາໃ�ໃ�ໃ�ການເ�ືອກແ�ວພ�ນສ�ດ, 
ແ�ວພ�ນພືດເ�ອຕອບສະໜອງຜ�ນຜະລິດໃ�ໄ�ຮ �ບຜ�ນດີຂ ນ 
ເ�ອຍໆ. ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຈ�ນວນໜງຫ�ນມາສູອາຊີບການເ�ັດ 
ນາປູກເ�າຈາວ ແ�ະ ຄາຂາຍຢູຕາມເ�ດທ�ງພຽງ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

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



muj8A’[hko c]t gInvo
        ຕາມປະເ�ນີແ�ວຊ�ນເ�າ ມ�ງ ມ�ກຢູເ�ືອນຕິດພນດິນ, ການທເ�ົາ 
ເ�າຕອງສ�ງເ�ດວາມີການຄະລ�ອ�ນໃ�ບໍ? ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນເ�ອງ 
ໝາຍຕາແ�ວ ື ຟ�ດໄ�ດິບທຕິດແ�ະກ�ບປະຕູທາງເ�າໃ�ເ�ືອນຂອງ 
ຊ�ນເ�າມ�ງ. ຫາມບໃ�ນ�ງອີງເ�ົາກາງເ�ືອນ ແ�ະ ແ�ະຕອງຮານຜີ 
ພອມກ�ບການນອນຂວາງເ�ອງເ�ິງຫອງໄ�ຮານຜີ.
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



g7njv’o5j’sqj,
  ເ�ັນທຍອມຮ�ບກ�ນແ�ວວາໃ�ສ�ງຄ�ມປ�ດຈຸບ�ນການທຮ�ກ 
ສາເ�ອງນຸງຫ�ມ, ເ�ຢອງໄ�ດີກວາເ�ິນນ�ນກໍແ�ນຊ�ນເ�າ ມ�ງ ນ�ນເ�ງ, 
ຊງມ�ນສະແ�ງອອກໃ�ເ�ັນຢາງຈະແ�ງໃ�ທ�ວໆໄ�ບວາຈະເ�ັນບຸນ 
ປະເ�ນີ ື ວ�ນທ�ມະດາພວກເ�ົາກໍຈະພ�ບເ�ັນ. ເ�ອງນຸງຫ�ມທເ�ັນ 
ເ�ກະລ�ກຂອງເ�າຕ�ນເ�ງເ�ນ: ສ�ລ�ບແ�ຍິງຈະເ�ັນເ�ອ  ແ�ະ ນຸງ 
ກະໂ�ງທມີລວດລາຍໃ�ການປ�ກແ�ວ ແ�ະ ເ�ອງປະດ�ບເ�ຢອງາຍ 
ສີສ�ນເ�ນ: ແ�ນມີປອກແ�ນ, ສາຍຄໍ, ຕາງຫູ ແ�ະ ໝວກ. ສ�ລ�ບຜູ 
ຊາຍກໍຈະນຸງເ�ອ, ໂ�ງສີດ�ທມີການປ�ກແ�ວລວດລາຍຕາງໆ.
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
 

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC
 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC 
 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 
ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC 
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ມ�ງ ມ�ກກິນເ�າຈາວ 
ແ�ະ ກິນອາຫານປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ແ�ງຈືດຊນໝູໃ�ຜ�ກກາດຕີນ 
ໜີ ແ�ະ ຊນໝູສາມຊ�ນຢາງໄ�ເ�ອໄ�ກິນດ�ນ. ດມນ�ຊາ, ນ�ດິບ ແ�ະ 
ມ�ກສູບຝນ.

vksko c]t g7njv’fnj,

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ຫ�ງຄ� ຈ�ນປະເ�ີດ

 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.

7;k,g-njv4nj c]t ‘ko[5o
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 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

 ພາບໂ�ຍ: ATML

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.
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 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.
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 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.



g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’
 ເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງປະ 
ຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ: ແ�ນ, ຄອງ, ກອງ , 
ແ�ງ ທນ�ເ�ົາມາເ�ັນເ�ອງດ�ນຕີໃ� 
ເ�ລາມີງານບຸນ, ງານດອງ, ງານເ�ັດ 
ຮີດຂອງພວກເ�ົາເ�າກໍຈະນ�ມາ 
ເ�ບ ແ�ະ ຂ�ບລ� ື ເ�ົາເ�າເ�ນວາ: 
ຂ�ບມ�ງ ແ�ະ ມີບ�ດເ�ງຮອງ, ເ�ອງ 
ດ�ນຕີທໂ�ນເ�ນກວາໜູຂອງຊ�ນເ�າ 
ມ�ງ ແ�ນເ�າແ�ນ.
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 ພາບໂ�ຍ: ATML
 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

 
 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC 
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 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ ATML
 



 

 ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ມີພາສາປາກເ�າສະເ�າະຂອງຕ�ນເ�ງ ພອມ 
ກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນສອງລະບ�ບດວຍກ�ນຄື: ລະບ�ບທ 
ໃ�ຕ�ວອ�ກສອນລາຕິນ ແ�ະ ລະບ�ບຕ�ວໜ�ງສືທປະດິດແ�ງຂອງທານ 
ເ�ົາຝ�ງ, ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ແ�ລະແ�ງຈະມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ນ 
ເ�ັກນອຍຕາມແ�ລະທອງຖນ. ແ�ສາມາດເ�າໃ�ເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ.
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາມ�ງ

01      ສະບາຍດີ   ຍຢ�ງ
02      ໂ�ກດີ   ມ�ວມ�ງ

03      ຂອບໃ�  ອ�ວໂ�
04      ຂໍໂ�ດ   ທໍຈີ
05      ເ�າຊ��ງ?  ກຮູລີຈາ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ອ�ວດາຈີ໋?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ນມໍເ�ີລໍຈີ໋ເ�ົາ?

08      ລາກອນ  ມູເ�ີ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຊີຈດ�ວ
10      ບເ�ັນ��ງ   ຈີອ�ວຈາ
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21ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ເ�ຍເ�ີຢາ ໜຈຈ�ງຕ�ວ
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ຈັດພິມໂດຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ

ຮ່ວມກັບ: CLICK

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: SDC
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confe’de’ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Embassy of Switzerland
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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 ມ�ງ 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 ມ�ງ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ 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 ມ�ງ 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



 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ມ�ງ ດ�ລ�ງຊີ 
ວິດ ແ�ະ ຕ�ງຖນຖານ ພູມລ�ເ�ົາຢາງ 
ວງາຍໃ�ບ �ນດາແ�ວງຂອງພາກ 
ເ�ືອຂອງລາວເ�ົາລ�ງຮອດເ�ືອງ ທາແ�ກ 
ແ�ວງ ຄ�ມວນ. ນອກຈາກນ, ຊ�ນເ�າ ມ�ງ 
ຍ�ງມີຢູປະເ�ດ ຈີນ, �ຽດນາມ,  ລາຊະ 
ອານາຈ�ກ ໄ� ແ�ະ ປະເ�ດອນໆ  
                        ອີກ. ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຢູລາວ  
               ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ  
                           451.946 ຄ�ນ, ຍິງ  
 224.257  ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 8,0 %      
                   ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ  
                         ທ�ວປະເ�ດ. (ຜ�ນການ       
                     ສ�ວດພ�ນລະ  
                       ເ�ືອງຄ�ງ ທີ III  
              ປີ 2005 ).  
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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

1

ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ທາແ�ກ
- ນະຄອນວງ: ເ�ືອງ ໄ�ທານີ, ເ�ືອງ ນາຊາຍທອງ, ເ�ືອງ ປາກງືມ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ວຽງທອງ, ເ�ືອງ ຄ�ເ�ີດ, ເ�ືອງ ບໍລິຄ�ນ, 
  ເ�ືອງ ປາກກະດິງ, ເ�ືອງ ປາກຊ�ນ
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ: ເ�ືອງ ເ�ີນ, ເ�ືອງ ໄ�ຍະບູລີ, ເ�ືອງ ຄອບ, 
  ເ�ືອງ ຊຽງຮອນ, ເ�ືອງ ຫ�ງສາ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ໃ�, ເ�ືອງ ຂວາ, ເ�ືອງ ສ�ພ�ນ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວຽງພູຄ�, ເ�ືອງ ລອງ, ເ�ືອງ ສິງ, 
   ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ເ�ິງ, ເ�ືອງ ຕ�ນຜງ, ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ໄ�ສ�ມບູນ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.

7;k,g-njv4nj c]t ‘ko[5o

14

 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

 ພາບໂ�ຍ: ATML

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.
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 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.



 ນ�ບແ�ໃ�ມາໃ�ຊີວິດຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຍ�ງສາ 
ມາດຮ�ກສາເ�ກະລ�ກໃ�ດານຄວາມເ�ອຖືແ�ບ�ນພະບູລຸດໄ�ໃ�ແ� 
ຄ�ນລຸນລູກ, ານຈ�ນເ�ິງທຸກວ�ນນເ�ນ: ນ�ບຖືຜີພ, ຜີແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີ 
ເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ອນໆ. ຜີເ�ືອນຈະລວມາຍ 
ສ�ນຍາລ�ກ ແ�ະ ເ�ັນສງຄະລ�ຂອງແ�ກຄ�ນອນເ�ນ: ຮານນອຍແ�ວນ 
ຢູຝາເ�ືອນ, ແ�ນເ�ຍນອຍຕິດຝາເ�ອງເ�ິງຫອງກາງເ�ືອນ, ເ�ົາກາງ 
ເ�ືອນ, ບລວງຫອງນອນທແ�ມໄ�, ບນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງ 
ເ�ືອນ, ມີຟ�ດໄ�ດິບ ື ຕາແ�ວຕິດຢູປາກປະຕູ, ແ�ນເ�າເ�ືອນບໄ� 
ື ຕາມຮີດຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ຜູໃ�ເ�ັນແ�ກມາແ�ໄ�, ກອນຈະຍາງ 
ເ�າເ�ືອນແ�ນຕອງຖາມ ື ຂໍອະນຸຍາດຈາກເ�າຂອງເ�ືອນເ�ຍກອນ 
ແ�ວຈງເ�າໄ�.
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 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ໄ�ແ�ບຸນກິນຈຽງຊງຈ�ດ 
ຂນໃ�ມແ�ມ 15 ຄ�ເ�ືອນ 12 ລາວ �ງຈາກການເ�ັບກຽວເ�ອງປູກ 
ຂອງຝ�ງ, ຊງມ�ງເ�ນກ�ນວາ: “ນເ�ເ�ົາ”, ແ�ະ ມີລາຍລະອຽດດ�ງນ: ມີ 
ການແ�ເ�າະໃ�ມແ�ມ 15 ຄ� ເ�ືອນ 12 ລາວ, ເ�ນວາ: “ເ�ົາເ� 
ໄ�”. ຈາກນ�ນຈງເ�ັດພິທີກິນຈຽງໄ� ແ�ະ ສູຂວ�ນປີໃ�ໃ�ຕອນຄ�, 
ພອມກ�ນເ�ັດກິນ, ເ�ັດທານ  ແ�ະ ກະກຽມສະອງບຸນກິນຈຽງໃ�ມ 
ຂນ 1 ຄ� ເ�ືອນຈຽງ. ໂ�ຍມີການຂາໝູ, ງ�ວ ື ຄວາຍ ຕາມເ�ອນໄ� 
ຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ ແ�ະ ມີພາເ�າໃ�ຊາວບານມາກິນທ�ງມີການມ�ດ 
ແ�ນອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນໃ�ທຸກຄ�ນມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. 
ເ�ອກອນພາເ�ານ�ນຈະມີອາຫານ 30 ເ�ອງ, ດ�ງນ�ນ, ຜູຄ�ນທ�ງາຍ 
ຈງມ�ກເ�ນກ�ນວາ: ກິນສາມສິບ ຄວາມຈິງແ�ວບຸນກິນຈຽງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 

ມີທ�ງກິນ, ມີການອວຍພອນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ, ທ�ງມວນຊນ, ທ�ງເ�ັນ 
ການສະບຜ�ນຜະລິດຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວໃ�ໜງປີຜານມາ.  ບຸນກິນ 
ຈຽງສວນາຍແ�ນການນມວນຊນຂອງບາວ - ສາວ, ການສະແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມຮ�ງມີໃ�ແ�ລະຄອບຄ�ວ, ຊຸດເ�ອງນຸງເ�ັນການສະແ�ງເ�ິງ 
ສີໄ�ລາຍມືຂອງແ�ຍິງ, ທ�ງເ�ັນການຊອກຫາຄູຄອງຂອງຄູບາວ-ສາວ 
ເ�ອຈະສາງຄອບຄ�ວນ�ກ�ນ ື ພແ�ຊອກຫາລູກໄ�-ລູກເ�ີຍ. ດວຍ 
ການໂ�ນໝາກຄອນຮວມກ�ນ, ມີບາງທອງຖນຈະນຍາວເ�ັນເ�ລາ 
15 ວ�ນ ື 30 ວ�ນ ແ�ະ ຍ�ງມີການແ�ງຂ�ນມາ, ນເ�າແ�ນ, ງ�ວຊ�ນ 
ງ�ວ, ຕີໝາກຂາງ ແ�ະ ອນໆ.
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 ເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງປະ 
ຈ�ຊ�ນເ�າ ມ�ງ: ແ�ນ, ຄອງ, ກອງ , 
ແ�ງ ທນ�ເ�ົາມາເ�ັນເ�ອງດ�ນຕີໃ� 
ເ�ລາມີງານບຸນ, ງານດອງ, ງານເ�ັດ 
ຮີດຂອງພວກເ�ົາເ�າກໍຈະນ�ມາ 
ເ�ບ ແ�ະ ຂ�ບລ� ື ເ�ົາເ�າເ�ນວາ: 
ຂ�ບມ�ງ ແ�ະ ມີບ�ດເ�ງຮອງ, ເ�ອງ 
ດ�ນຕີທໂ�ນເ�ນກວາໜູຂອງຊ�ນເ�າ 
ມ�ງ ແ�ນເ�າແ�ນ.
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 ພາບໂ�ຍ: ATML
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 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC 
 



  

18

  ພ
າບ

ໂ�
ຍ:

 ອ
�ງກ

ານ
 S

D
C

 
 



20

 
 ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ ATML
 



 

 ຊ�ນເ�າ ມ�ງ ມີພາສາປາກເ�າສະເ�າະຂອງຕ�ນເ�ງ ພອມ 
ກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນສອງລະບ�ບດວຍກ�ນຄື: ລະບ�ບທ 
ໃ�ຕ�ວອ�ກສອນລາຕິນ ແ�ະ ລະບ�ບຕ�ວໜ�ງສືທປະດິດແ�ງຂອງທານ 
ເ�ົາຝ�ງ, ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ມ�ງ ແ�ລະແ�ງຈະມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ນ 
ເ�ັກນອຍຕາມແ�ລະທອງຖນ. ແ�ສາມາດເ�າໃ�ເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ.
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາມ�ງ

01      ສະບາຍດີ   ຍຢ�ງ
02      ໂ�ກດີ   ມ�ວມ�ງ

03      ຂອບໃ�  ອ�ວໂ�
04      ຂໍໂ�ດ   ທໍຈີ
05      ເ�າຊ��ງ?  ກຮູລີຈາ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ອ�ວດາຈີ໋?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ນມໍເ�ີລໍຈີ໋ເ�ົາ?

08      ລາກອນ  ມູເ�ີ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຊີຈດ�ວ
10      ບເ�ັນ��ງ   ຈີອ�ວຈາ
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ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ເ�ຍເ�ີຢາ ໜຈຈ�ງຕ�ວ


