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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 ໂ�ຍ 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 ໂ�ຍ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການ 
ຕ�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 ໂ�ຍ 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 ໂ�ຍ ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ
ຢູເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ, ສາມ�ກຄີໄ�, ສະໜາມໄ�  
ແ�ວງ ອ�ດຕະປື ແ�ະ ເ�ືອງ ປາກຊອງ ແ�ວງ 

ຈ�ປາສ�ກ. ນອກຈາກ, ຢູສປປ ລາວ ຍ�ງມີຢູ 
ແ�ວງ ກະແ�ະ, ຊຽງແ�ຼງ ລາຊະ

ອານາຈ�ກ ກ�ປູເ�ຍ ແ�ະ ພາກອີສານ 
ຂອງລາຊະອານາຈ�ກ ໄ�.

ຊ�ນເ�າໂ�ຍ ຢູ 
ສປປ ລາວ ມີປະຊາ

ກອນທ�ງໝ�ດ 22.458 ຄ�ນ,
 ຍິງ 11.375 ຄ�ນ, 

ເ�າກ�ບ 0.4% 
ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ

ໃ�ທ�ວປະເ�ດ.
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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 ບໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ  ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສະໜາມໄ�, ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ�  
  ແ�ະ ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ປາກຊອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຕາມການສ�ນນິຖານຂອງພວກຜູເ�າແ�ອາວຸໂ�ຢູແ�ວງ 
ອ�ດຕະປື ໃ�ຮູວາ: ໃ�ຈ�ນວນ 22 ບານຂອງຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ທຂນກ�ບ 
ແ�ວງ ອ�ດຕະປື. ປ�ດຈຸບ�ນນລວນແ�ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາອ�ນສະ 
ເ�າະຕາມແ�ລະເ�ດບານເ�ນ: ແ�ກອນຈະຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູໜອງແ� 
ແ�ວເ�ອນຍາຍມາຢູ ວງພະບາງ, ທ�ງໄ�ຫີນ, ທ�ງ�ງ, ທ�ງ�າຍ, 
ຣຶງເ�ິວລອກຈຼອກເ�ຍ, ຕະມໍກອງໃ�ແ�ມເ�ປຽນ, ບາງທານໄ�ໃ�ທ�ດ 
ສະນະວາ: ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ໄ�ຢູທ�ງໄ�ຫີນແ�ນໃ�ຖານະເ�ັນສະເ�ີຍ 
ເ�ິກເ�ືອງ ແ�ະ ສຸດທາຍແ�ນໄ�ຢູຕາມເ�າະດອນກາງທ�ງນາ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ໂ�ຍ”  ຊ�ນເ�າ ລາວ ເ�ນ, ຊທເ�ົາ 
ເ�າມ�ກນ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນຊ�ນເ�າ “ໂ�ຍ”.
 ຊ�ນເ�ານລວນແ�ມີຊສະເ�າະໄ�ຕາມແ�ລະເ�ດບານ ື ຈະ 
ແ�ນຊແ�ງຂອງຊ�ນເ�າເ�ນ: ສະປວນຣ, ສອກ, ກຣຶຍ, ດາກກະຍະ, 
ຮືຢາວ, ກືນແ�ະອຶມປາວ, ກອງຮາຮວຍ, ຕ�ມໍເ�ີຍ, ອິນດຼີ, ຈໍເ�ີກ ແ�ະ 
ແ�ກຼອງ, ທ�ງໝ�ດເ�ານ�ນກໍລວນແ�ໄ�ຂະໜານນາມຕ�ນວາ: “ໂ�ຍ” 
ື ຊ�ນເ�າ“ໂ�ຍ” ແ�ະ ຄ�ທວາ: “ໂ�ຍ” ໄ�ມີາຍທ�ດສະນະຄື: ແ�ນ 
ຄ�ນ, ແ�ນສຽງຮອງຄວນຄາງຈາກການເ�ັບເ�ັນ ແ�ະ ສຽງຮອງຈາກ 
ຄວາມຂຄານແ�ວຍາວ.

 ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ເ�ັດນາປູກເ�າຈາວ, ໃ�ປີ 1960 ຄືນ�ງເ�ົາ 
ເ�າໄ�ເ�ັດນາ�ານ, ໄ�ນາກວາງແ� 2 ໄ�ຂນໄ�, ຄ�ນນາສູງພຽງ 
ແ�ວ, ນາແ�ລະໄ�ລວນແ�ມີມຢູກາງນາ ື ແ�ມຄ�ນນາມີບອນລະ 
ບາຍນ�ອອກ. ນອກນ, ຍ�ງຊ�ນານເ�ອງຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ປ�ນໝ, 
ລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ງ�ວ, ຄວາຍ, ເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກ 
ແ�, ໝູ ແ�ະ ໄ�ໃ�ໃ�ພິທີກ�ບະຜີຕາງໆ ື ກິນເ�ັນອາຫານ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ມີຄວາມນິຍ�ມຢູເ�ືອນຮານປູດວຍແ�ນ ແ�ະ 
ແ�ມດວຍແ�ນ, ມຸງດວຍ�າຄາເ�ັນເ�ືອນລວດດຽວ, ລະ�າງລວງ 
ຍາວ ແ�ະ ລວງກວາງດລນກ�ນຢາງຂາດຂ�ນ, ລວງຍາວອອກຫາທິດ 
ຕາເ�ັນຕ�ກ, ຫ�ວນອນຈະປນມາທາງທິດໃ�, ຂະໜາດເ�ືອນສູງສຸດ 5 
ຫອງ, ຕ�ສຸດ 2 ຫອງ, ເ�ົາຜີເ�ືອນ ແ�ະ ຜີຄອງລາໄ�ໃ�ຫອງ. ແ�ລະ 
�ງເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ລວນແ�ມີຮ�ວອອມ, ມີ ປະຕູເ�າ 2 ບອນ. 
ຂຫາມໃ�ການເ�າບານ ແ�ະ ເ�ືອນ, ເ�ົາຕອງສ�ງເ�ດເ�ງເ�ອງ ໝາຍ 
ປະຕູໂ�ງເ�າບານເ�ນ: ຖາມີຕາແ�ວ ແ�ະ ຟ�ດໄ�ດິບແ�ນເ�າບານ 
ບໄ�.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



5

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ປີ 1975 ຄືນ�ງຜູຊາຍຂອງຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ແ�ນນຸງກະຕຽວ, 
ຖື ກຸບຈອມແ�ມປີກແ�ບທສຸດ ໃ�ເ�ລາຍ�ງເ�ັນບາວ, ແ�ງດອງແ�ວ 
ຖືກຸບປີກກວາງ, ເ�ລາເ�ັດຜີພະເ�ງ, ພະຍອງນຸງກະຕຽວໝາກປ�ດ, 
ແ�ແ�ງຄຽນຫ�ວ, ແ�ແ�ງ ແ�ະ ແ�ຂາວໄ�ວກ�ນແ�ບາລ�ງຫາ ແ�ວ, 
ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍກ�ວ. ສ�ລ�ບແ�ຍິງແ�ນນຸງສນລາມ 
ຮອດບີແ�ງ (ຍິງສາວເ�ົາຜ�ວໃ�), ຖາຜູເ�າລາມລ�ງກາຍບີແ�ງ, ຫ�ມ 
ເ�ອແ�ກລາຍເ�ຍ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ�ຕາງ ແ�ະ ໃ�ຄຣືແ�ຕືມເ�ຣີດ 
(ກຸບຕືມເ�ຣີດ).

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ແ�ກອນນ�ນຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ມີອາຫານການກິນທລຽບງາຍບ 
າຍເ�ອງເ�ັນຕ�ນ: ເ�າຈາວ, ໜງປາ ແ�ະ ແ�ງເ�ານ�ນ, ການປຸງ 
ແ�ງແ�ງນ�ນຈະແ�ກຕາງກ�ນ ແ�ນຂນກ�ບລະດູການ ື ຂນກ�ບຊວງ 
ເ�ລາເ�ນ: ແ�ງປາ, ຊນ ແ�ະ ແ�ງກະດູກ. ໃ�ລະດູເ�ັດນາເ�ອມີຄ�ນ 
ມາຊວຍເ�ັດວຽກາຍ, ການປຸງແ�ງແ�ງແ�ນໃ�ເ�າເ�ືອ, ໃ�າຍ 
ຈ�ນແ�ງນ�ນໜຽວເ�ົາເ�າເ�ນວາ: ປຶອວນ, ຖາມີແ�ຄ�ນໃ�ຄອບຄ�ວກໍ 
ໃ�ເ�າເ�ືອໜອຍ. ລະດູແ�ງ ທມີບາງເ�ືອນຕອງການປຸກສາງເ�ືອນ 
ໃ�ການປຸງແ�ງແ�ງຈະຕອງໃ�ເ�າຂ�ວແ�ະບາງເ�ອເ�ົາເ�າຈະເ�ັບ 
ເ�ັດຜ�ກທເ�ັນເ�ອງປາຂອງດ�ງມາາຍຊະນິດເ�ົາມາປ�ນປາເ�ົາໃ� 
ເ�າເ�ືອ, ເ�ົາໃ�ໝາກຮຸງຫແ�ວເ�ົາໄ�ໜງ. ສວນດມແ�ນດມນ�ດິບ, 
ເ�າໄ� ແ�ະ ສູບຢາທປຸກ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ມີປະເ�ນີປະຈ�ຂອງເ�ົາເ�າເ�ງໃ�ເ�ອກອນ 
ແ�ນບຸນຜີພະເ�ັງ. ພິທີດ�ງກາວຈ�ດພຽງ 1 ວ�ນ, ໃ�ເ�ລາລະດູເ�າສຸກ 
ເ�ືອງເ�ັດພາຍໃ�ຄອບຄ�ວ, ຈ�ດຂນພອມກ�ນໝ�ດບານ. ຕອນເ�າໃ� 
ຕາງໜາແ�ລະຄອບຄ�ວໄ�ເ�ົາຮວງເ�າໄ�ລະຮວງ, ນາມີຈ�ກໄ�ເ�ົາໃ� 
ຄ�ບ, ຂຕ�ມຢູໄ�ນາແ�ລະໄ�, �າທຕິດດິນເ�ອເ�ົາມາສ�ເ�ັດກໍເ�ົາ 
ມາຢະແ�ຣ (ຢະແ�ຣ ແ�ນສະຖານທມີຮູບແ�ບຄືໄ�ນາຢູຕີນບານຊງ 
ແ�ລະຄອບຄ�ວກໍຂອງໃ�ລາວມີໄ�ເ�ອເ�ົາເ�ອງດັງກາວມາແ�ງ) 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ແ�ວຈງເ�ົາ ເ�ືອເ�ືອນ, ຜູຢູເ�ືອນໄ�ກະກຽມໃ�ຕອງຈານ 14 ໃ�, 
ໄ� 1 ໂ� ເ�ອເ�ົາເ�ອງດ�ງ ກາວມາຮອດເ�ືອນກໍຂາໄ�ຢູໜາປອງ 
ຢຽມເ�ອງຫອງທາງຂນເ�ົາໃ�ຈານປູຖ�ດຈາກປອງຢຽມ 7 ໃ�, ແ�ວ 
ເ�ົາເ�ືອດໄ�ຢອດໃ�ໃ�ຕອງຈານ ເ�າໄ�ອຍມາຕ�ງຂາງປອງຢຽມ, 
�ງຈາກນ�ນກໍເ�ົາໄ�ໄ�ແ�ງ, ຊງຕອງແ�ກແ�ງລະ �າງໃ�ຜີ ແ�ະ 
ໃ�ຄ�ນກິນ. ເ�ອແ�ງສຸກແ�ວກໍເ�ົາໃ�ຕອງຈານມາປູອີກຂາງໜງຂະ 
ໜານກ�ນແ�ວເ�ົາເ�າກ�ບຊນໄ�ໃ�ໃ�ຕອງຈານ, ເ�ົາເ�າໄ�ໃ�ມາ 
ໄ�ຢູຕໜາປະຕູທາງເ�າ ແ�ະ ພອມທ�ງເ�ນຜີໄ�, ຜີນາ, ຜີພແ�ມາ 
ກິນ, ຈາກນ�ນ, ຄ�ນເ�ົາຈງກິນຊຸມແ�ວແ� 8 ໂ�ງເ�າ ຫາ 3 ໂ�ງ ແ�ງ.
 ຈາກນ�ນແ�ລະຄ�ນແ�ງເ�ອງໃ�ຍາງຜານທ�ງໄ�ອີກທ�ງ 
ແ�ງໜງເ�ງເ�ັນທ�ງລວມບານຜູຄ�ນມາໂ�ມກ�ນເ�ນເ�າໃ�ງ�ວ, 
ຄວາຍກິນ, ທຸກຄ�ນກໍກິນເ�າ ແ�ະ ມີການຢອກໄ�ກ�ນເ�ົາເ�າເ�ນ 
ວາ: ແ�ຊວງຢູບອນເ�ີດເ�ີຍ ແ�ະ ຄ�ດເ�ືອກຜູຊາຍທມີນ�ໜ�ກເ�າ 
ກ�ນເ�ອມາເ�ະກ�ນກ�ນ ເ�ງເ�ັນກິລາອີກປະເ�ດໜງ, ທຸກຄ�ນກໍພາ 
ກ�ນນຢູທ�ງນ�ນຈ�ນຮອດຄ�ແ�ວກໍພາກ�ນຍາງແ�ກ�ນມາບານ ແ�ະ 
ເ�ັນອ�ນວາຈ�ບພິທີ.

 ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ໄ�ມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ບ�ດຮອງທ�ນອງ 
ເ�ບທໄ�ຂ�ບລ�ຕາມແ�ລະໆດູການເ�ນ: ຂ�ບລ�ມາງອຶມມາງ, ເ�ງ 
ງາຍ, ຽວງາຍ, ມາງເ�ຼາະ, ຈາເ�ີແ�, ເ�ຍໄ�ຼບຼາຍ ແ�ະ ເ�ຼັດປຼໍ. ມີ 
ເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງາຍຊະນິດຄື: “ການີ” ແ�ນສ�ລ�ບຜູບາວເ�າ 
ເ�ອເ�ລາຍາງໄ� ເ�ືອນຍິງສາວ, “ດວນຣ” ໃ�ມຂນເ�ືອນໃ�, “ບຸກ” 
ເ�າໃ�ເ�ລາບາວສາວນອນນ�ກ�ນ, “ກຶນນິງ” ແ�ນຕີຍາມດ�ນາເ�ອ 
ບາວສາວໄ�ລຽງງ�ວ, ລຽງຄວາຍຕາມທ�ງ�າ, ປາໂ�ກ, ສາຍຂອງ, 
“ກຶນນິງ” ແ�ນເ�ັດດວຍເ�ືອໄ�, “ໂ�ດເ�ດ” ແ�ນເ�າສ�ລ�ບພິທີເ�ນ 
ຂວ�ນເ�າ, “ເ�າະອງເ�າະ” ຂອງຜູຊາຍຕີປີໃ�ແ�ລະຄ�ງໃ�ເ�ລາກອນ 
ເ�າສຸກເ�ືອງ 1 ເ�ືອນ, ໄ�ຍະເ�ລາຕີແ�ນ 1 ເ�ືອນ, ເ�ມແ�ມທ�ອິດ 

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

ຮອດມຈະສຸດທາຍເ�ລາ 19 ໂ�ງ ຫາ 12 ກາງຄືນ, ສວນຄືນສຸດທາຍ 
ແ�ນຕີໝ�ດຄືນຮອດແ�ງ, “ເ�ີນ” ເ�າບາງຄ�ງຄາວໃ�ກ�ບໝູ ແ�ະ ບາງຄ�ງ 
ໃ�ອ�ນດຽວມ�ນເ�ອບາວໄ�ລ�ມສາວ, ຄອງລາເ�ັດດວຍທອງໃ�ສ�ລ�ບ 
ເ�ນຂວ�ນເ�າ. ນອກຈາກນກໍຍ�ງມີນິທານພນເ�ືອງາຍເ�ອງຄື: ຢະ 
ຕອງຊາຍ, ຕາວແ�ຼ, ແ�ງເ�ັດປວກ, ຕຼືເ�ຕຼືປອງ, ທາວແ�ະດໍ໋, ທາວ 
ຮຶມບຸງ, ທາວໂ�ງ, ຜ�ວເ�ຍເ�ືອ ແ�ະ ອນໆ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາໂ�ຍ

01      ສະບາຍດີ   ປະຮາຢະ
02      ຂອບໃ�  ແ�ລະໂ�ະ 

03      ເ�າຊ��ງ?   ຊານຍຈະນຸງາຍ ?
04      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ີມງາຍ ?  
05      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈອງປວນຣເ�ີຍ?
06      ລາກອນ  ແ�ແ�ຣາໂ�ະ
07      ພ�ບກ�ນໃ�   ຕານາວໂ�ະ

08      ບເ�ັນ��ງ   ຕະຢາປະແ�ປະແ�
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 ຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ແ�ມີພາສາປາກເ�າຊງ 
ຈ�ດ ເ�າໃ� ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ທ�ງແ�ນປ�ດໄ�ພາສາຂະເ�ນ 
ບູຮານ (ບ�ນນາຣິກ) ແ�ລະເ�ດບານຂອງຊ�ນເ�າ ໂ�ຍ ແ�ນໄ�ມີພາ 
ສາປາກເ�າຄາຍຄືກ�ນ ແ�ະ ແ�ກຕາງກ�ນ, ແ�ສາມາດເ�າໃ�ກ�ນໄ� 
ດີ. ນອກຈາກພາສາຂອງຕ�ນເ�ງແ�ວກໍຍ�ງສາມາດເ�າພາສາຊ�ນເ�າ 
ເ�ັງ, ເ�ຣ�າ, ຢຣຸ, ຍະເ�ີນ ແ�ະ ລາວໄ�ດີ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ວ�ນໃ� ໄ�ສະນິດ ພະແ�ກພາຍໃ� ແ�ວງ ອ�ດຕະປື


