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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 ຕຣຽງ 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 
ຕຣຽງ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດ.



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 ຕຣຽງ 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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ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວ
ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ຊ�ນເ�າ  ຕຣຽງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ດ�ກຈຶງ, ເ�ືອງ ລະມານ, 
  ເ�ືອງ ທາແ�ງ 
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ�,
  ເ�ືອງ ຊານໄ�

 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາຢາງໜາແ�ນກວາໝູແ�ນຢູເ�ືອງ 

ດາກຈຶງ, ທາແ�ງ ແ�ະ ລະມາມ ແ�ວງ 
ເ�ກອງ, ເ�ືອງຊານໄ�, ເ�ືອງສາມ�ກຄີໄ� 

ແ�ວງ ອ�ດຕະປື ແ�ະ ເ�ືອງປາກຊອງ 
ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ. 

ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຢູ ສປປ ລາວ
            ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ

                  29.134 ຄ�ນ,  ຍິງ
                     14.778 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ

                    0.5% 
ຂອງພ�ນລະເ�ືອງໃ�

                          ທ�ວປະເ�ດ. ນອກ
                            ຈາກນ, ຊ�ນເ�າ

                                 ຕຣຽງ ຍ�ງມີຢູ
                                 ສສ 

�ຽດນາມ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງ 
ຊາດລາວ. ເ�ອກອນເ�ົາເ�າໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູປະເ�ດ�ຽດນາມຢູ 
ເ�ດ ນາມຢາງ ແ�ວງ ເ�ືອທຽນເ�, ເ�ດດາກເ� ແ�ວງ ກວາງນາມ 
ພອມກ�ນນ�ນ, ຍ�ງມີຢູເ�ດປະລຽ້ວ, ໜອງຈະເ�, ໜອງຈະເ�ືອງ. ພາຍ 
�ງຝຣ�ງເ�າມາຮຸກຮານອິນດູຈີນ, ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຖືກພວກ ຝຣ�ງ ກ�ດ 
ຂຂູດຮີດຢາງໜ�ກໜວງ ແ�ະ ທ�ນບໄ�. ເ�ົາເ�າຈງແ�ກອອກບານ 
ເ�າລເ�ອງໂ�ຢູຕາມປາຕຶບດ�ງໜາ ແ�ະ ເ�ີນທາງໄ�ເ�ອຍໆຈ�ນກະ 
ທ�ງເ�າມາເ�ິງ ປະເ�ດລາວ ແ�ະ ມາຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດຕ�ງປ�ງ -ຕ�ງ 
ຕະລ�ງ, ຫວຍປະຢູ, ຈ�ນວນໜງຢູເ�ດຫວຍດາກປຼໍຍອດເ�ຂະໝານ, 
ເ�ດ ດາກຊວງ, ດາກໂ�ນ ທຂນກ�ບເ�ືອງ ດາກຈຶງ ແ�ະ ໄ�ຍະຕມາ 
ປະເ�ດລາວໄ�ຖືກຈ�ກກະພ�ດ ຝຣ�ງ ເ�າມາຮຸກຮານເ�ນກ�ນຈງເ�ັດ 
ໃ�ພວກເ�ົາແ�ກແ�ກກ�ນເ�າລເ�ອງໂ�ຢູຕາມປາດ�ງອີກເ�ອໜງ 
ເ�ອ�ບີກການກ�ດຂຂູດຮີດຂອງຈ�ກກະພ�ດຕາງດາວ, ເ�ົາເ�າຈງ 
ຄອຍແ�ກຢາຍກ�ນຢູທ�ວ ເ�ືອງ ດາກຈຶງ ແ�ະ ກໍໄ�ແ�ຂະ�າຍ 
ໄ�ຢູເ�ດ ເ�ືອງ ຊານໄ�, ຢູເ�ດ ດາກຈຣຽງ, ດາກຈຣູ, ດາກປະດູນ 
ແ�ະ ອນໆ ຊງຫາງຈາກນປະມານ 2-3 ສະຕະວ�ດ. ໃ�ສະໄ�ບູຮານ 
ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຍ�ງບທ�ນມີຊເ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນ ເ�າຕ�ນ ແ�ມີຊເ�ນ 
ລວມຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາຂອງ ມອນ-ຂະແ� ຂອມ ື 
ຂຣອມ ຕ�ກມາສະໄ�ສະ�າມ ແ�ະ ຝຣ�ງ ເ�າມາຮຸກ ຮານອິນດູຈີນ, 
ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຈງມີາຍຊເ�ນເ�ັນຕ�ນຄື: ຕະຽງ, ຕະລງ, ຕຣຽງ 
ແ�ະ ກະເ�ງ ຊງມີຄວາມໝາຍແ�ກຕາງກ�ນຄື: ກະເ�ງ ໝາຍ 
ເ�ິງນ�ເ�ບ, ນ�ເ�ງ, ຕາຽງ ແ�ນສຽງເ�ນຂອງຊ�ນ ເ�າອນຍອນ 
ການຜ�ນສຽງບຖືກ ແ�ະ ເ�ນຕາມອາລ�ມ ຂອງຕ�ນ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊງວາຕະຽງ ແ�ະ ຕຣຽງ ມີສອງຄວາມໝາຍຄື: ຕະ ໝາຍ 
ເ�ິງລຸງ, ຽງ ໝາຍເ�ິງຮອຍ ື ລຸງທຮອຍ, ບາງທ�ດສະນະວາ: 
ກະລຽງ ື ຕະລຽງ ແ�ນຊຫວຍດາກລຽງ. ຊທເ�ົາເ�າສະໝ�ກ 
ໃ�ໃ�ເ�ນ ແ�ະ ໃ�ຢາງເ�ັນທາງການປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ, ຕຣຽງ ຊງມີ 
ຄວາມໝາຍວາ:“ຟ�ງ”.  

3

 ໃ�ເ�ອກອນຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ໄ�ຢືດຖືເ�ົາອາຊີບຖາງປາເ�ັດໄ� 
ປູກເ�າຈາວສ�ມທ�ບກ�ບການຕ�ຫູກທໄ�, ຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ຕີ 
ເ�ັກເ�ອເ�ັດເ�ອງໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວ, ເ�ອງມືການຜະລິດ, ເ�ອງປອງ 
ກ�ນຕ�ວ ແ�ະ ເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງແ�ຕ�ນເ�ງ ແ�ະ ເ�ັນສິນຄາ. 

 ປ�ດຈຸບ�ນມີາຍເ�ດຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ແ�ນໄ�ເ�ັດນາ 
ປູກເ�າຈາວ, ປູກພືດທເ�ັນທາດ 
ແ�ງ, ພືດທໃ�ໝາກໄ�ຍະສ�ນ, 
ໄ�ຍະຍາວ, ຍ�ງລຽງສ�ດປະເ�ດ 
ຕາງໆ ແ�ະ ປູກໄ�ອຸດສະຫະ 
ກ�ຢາງເ�ັນຂະບວນ. 

 ພາບໂດຍ: ອົງການ SDC

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງ 
ຊາດລາວ. ເ�ອກອນເ�ົາເ�າໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູປະເ�ດ�ຽດນາມຢູ 
ເ�ດ ນາມຢາງ ແ�ວງ ເ�ືອທຽນເ�, ເ�ດດາກເ� ແ�ວງ ກວາງນາມ 
ພອມກ�ນນ�ນ, ຍ�ງມີຢູເ�ດປະລຽ້ວ, ໜອງຈະເ�, ໜອງຈະເ�ືອງ. ພາຍ 
�ງຝຣ�ງເ�າມາຮຸກຮານອິນດູຈີນ, ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຖືກພວກ ຝຣ�ງ ກ�ດ 
ຂຂູດຮີດຢາງໜ�ກໜວງ ແ�ະ ທ�ນບໄ�. ເ�ົາເ�າຈງແ�ກອອກບານ 
ເ�າລເ�ອງໂ�ຢູຕາມປາຕຶບດ�ງໜາ ແ�ະ ເ�ີນທາງໄ�ເ�ອຍໆຈ�ນກະ 
ທ�ງເ�າມາເ�ິງ ປະເ�ດລາວ ແ�ະ ມາຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດຕ�ງປ�ງ -ຕ�ງ 
ຕະລ�ງ, ຫວຍປະຢູ, ຈ�ນວນໜງຢູເ�ດຫວຍດາກປຼໍຍອດເ�ຂະໝານ, 
ເ�ດ ດາກຊວງ, ດາກໂ�ນ ທຂນກ�ບເ�ືອງ ດາກຈຶງ ແ�ະ ໄ�ຍະຕມາ 
ປະເ�ດລາວໄ�ຖືກຈ�ກກະພ�ດ ຝຣ�ງ ເ�າມາຮຸກຮານເ�ນກ�ນຈງເ�ັດ 
ໃ�ພວກເ�ົາແ�ກແ�ກກ�ນເ�າລເ�ອງໂ�ຢູຕາມປາດ�ງອີກເ�ອໜງ 
ເ�ອ�ບີກການກ�ດຂຂູດຮີດຂອງຈ�ກກະພ�ດຕາງດາວ, ເ�ົາເ�າຈງ 
ຄອຍແ�ກຢາຍກ�ນຢູທ�ວ ເ�ືອງ ດາກຈຶງ ແ�ະ ກໍໄ�ແ�ຂະ�າຍ 
ໄ�ຢູເ�ດ ເ�ືອງ ຊານໄ�, ຢູເ�ດ ດາກຈຣຽງ, ດາກຈຣູ, ດາກປະດູນ 
ແ�ະ ອນໆ ຊງຫາງຈາກນປະມານ 2-3 ສະຕະວ�ດ. ໃ�ສະໄ�ບູຮານ 
ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຍ�ງບທ�ນມີຊເ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນ ເ�າຕ�ນ ແ�ມີຊເ�ນ 
ລວມຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາຂອງ ມອນ-ຂະແ� ຂອມ ື 
ຂຣອມ ຕ�ກມາສະໄ�ສະ�າມ ແ�ະ ຝຣ�ງ ເ�າມາຮຸກ ຮານອິນດູຈີນ, 
ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຈງມີາຍຊເ�ນເ�ັນຕ�ນຄື: ຕະຽງ, ຕະລງ, ຕຣຽງ 
ແ�ະ ກະເ�ງ ຊງມີຄວາມໝາຍແ�ກຕາງກ�ນຄື: ກະເ�ງ ໝາຍ 
ເ�ິງນ�ເ�ບ, ນ�ເ�ງ, ຕາຽງ ແ�ນສຽງເ�ນຂອງຊ�ນ ເ�າອນຍອນ 
ການຜ�ນສຽງບຖືກ ແ�ະ ເ�ນຕາມອາລ�ມ ຂອງຕ�ນ. 

ພາບໂດຍ: ອົງການ SDC
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 ໃ�ບານໜງໆເ�ນມ�ກເ�ັດຮ�ວອອມດວຍໄ�ປອງ, ໄ�ຈິງສູງປະ 
ມານ 5 ແ�ັດ, ຈ�ງປະຕູທາງເ�າສອງບອນເ�ນເ�ນວາ: ປະຕູວຽງ 
ແ�ະ ກໍເ�ັດໄ�ຂ�ດທາງໃ�, ອ�ນນ�ນແ�ນເ�ັດເ�ອປອງກ�ນຂະໂ�ຍ, 
ຄ�ນຮາຍເ�າະໃ�ເ�ອກອນລະ�າງບານຕບານໄ�ປະທະກ�ນ, ພອມ 
ກ�ນນ�ນກໍເ�ອປອງກ�ນສ�ດຮາຍໂ�ຍສະເ�າະແ�ນເ�ືອເ�າມາທ�ຮາຍ 
ກິນສ�ດລຽ້ງ ແ�ະ ຄ�ນ ໃ�ເ�ລາກາງຄືນ.
 ລ�ກສະນະຂອງເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຕາມປ�ກກະຕິແ�ວມີ 
3 ຫອງຍາວ 4 ວາ, ກວາງ 3 ວາ, ເ�ົາ 4 ຄູ, ມີເ�ຍ, ແ�ລະເ�ົາຍາວ 
3-4 ວາ, ມີ 4 ຂ, 4 ຂາງ, ຍາວເ�າກ�ບລວງຍາວ, ມີສີຍ�ວ 16 ອ�ນ, 
ຖາເ�ືອນຍາວ 4-5 ວາປາຍບ�ນຍາວ 8-9 ວາ, ມີຂາວເ�ອງລະ 15 
ເ�ນ ແ�ະ ເ�ືອນນອຍມີ 2 ຫອງ, ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ມີສວມ. 
ກໍລະນີເ�ືອນນ�ນມີ 2-3 ຄອບຄ�ວຕອງໄ�ກ�ນ�ດບອນນອນຂອງຜ�ວ 
ເ�ຍ, ຖາຄອບຄ�ວ ດຽວກໍຕອງໄ�ກ�ນ�ດບອນນອນຂອງພແ� ແ�ະ 
ບອນນອນຂອງລູກ ແ�ະ ຢູຕໜາເ�ືອນແ�ລະ�ງລອນແ�ມີ�ກເ�ົາ 
ສ�ລ�ບຜູກຄວາຍທຈະຂາໃ�ເ�ລາລຽງ ຜີຕາງໆ.
  

ພາບໂດຍ: ອົງການ SDC

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ການນຸງຫ�ມເ�ຢອງຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ກໍຄາຍຄືກ�ນກ�ບບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າທນອນໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ຢູພາກໃ�ເ�ັນຕ�ນຜູຊາຍ 
ນຸງກະຕຽວ, ບຫ�ມເ�ອແ�ເ�ົາເ�າບງຜາແ� ແ�ະ ຫ�ມຜາບຽງຍາມ 
ໜາວເ�ົາຜາກາໂ�ພ�ນຄີງແ�ບຫ�ມເ�ອຍາວຢອນລ�ງຮອດບີແ�ງ. 
ຈ�ງຜ�ມຍາວເ�າຜ�ມທາງງອນ, ອາຍຸ 15 ປີ ກໍຕ�ດແ�ວ, ຖາຜູຮ�ງມີກໍ 
ໃ�ສາຍຄໍທເ�ັດດວຍເ�ິນ, ກ�ວ, ໄ� ແ�ະ ຂ�ນເ�ນ.
 ສ�ລ�ບແ�ຍິງແ�ນນຸງສນໂ�ມຮ�ດເ�ິກຢອນລ�ງຮອດບີແ�ງມີແ� 
ຮ �ດແ�ວບ ອງຫ ູກວ າງກວ າຜ ູ ຊາຍຈ ງສາມາດໃ� ຕ າງໃ�, 
ຈ�ງຜ�ມຍາວ, ເ�າຜ�ມເ�ອງໜາ, ໃ�ໝາກປ�ດ, ປອກແ�ນ, ຮອດກະ 
ສຽນອາຍຸ 15-18 ປີ ກໍຕ�ດແ�ວ.

     ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vksko c]t g7njv’fnj,

7

 ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າຈາວທຫຸງດວຍໝດິນ, ມ�ກ 
ກິນອາຫານປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ແ�ງ, ຕ�ມຜ�ກລາໆ, ປງຊນ, ຈ, ຕ�ມ, 
ລາບສຸກ, ລາບດິບ ແ�ະ ໃ�ເ�ລາເ�ັດຮີດຄອງກິນລາບເ�ືອດທມີລ�ດ 
ຊາດບເ�ັດ ແ�ະ ບເ�ັມມີຄວາມນິຍ�ມດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍຮອງ, 
ໜອງບຶງ, ດມເ�າໄ�ທເ�ັດດວຍເ�າການຽນ, ມ�ນຕ�ນ ແ�ະ ເ�າ, ດມ 
ນ�ກ�ກຕາວຕາງນ�, ມ�ກສູບຢາທປູກຕາມໄ�ດວຍກອກແ�ຍ�ງນອຍ.

     ພາບໂດຍ: ATML

     ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ປີໜງໆເ�ົາເ�າໄ�ມີາຍພິທີກ�ເ�ອລຽ້ງຜີເ�ນ: ຍາມຊອກ 
ທດິນຖາງປາເ�ັດໄ� ມີການຄະລ�ບໃ�ຄ�ນອນເ�າເ�ືອນ 3 ວ�ນ 3 ຄືນ, 
ຍາມຈູດໄ�ໄ�ເ�ກມ�ນໃ�ດ�ນຟນເ�ອບໃ�ໄ�ມອດ, ເ�ືອນ 6 ເ�ົາເ�າ 
ເ�ັດຄອກໝູ, ຄວາຍ, ເ�າໃ�ໄ�ພວມງອກງາມກໍຄະລ�ບໃ�ຄ�ນອນ 
ເ�າເ�ືອນ 1-3 ວ�ນ/ຄືນ ທ�ງຄະລ�ບໃ�ເ�ົາເ�ອງປູກໃ�ໄ�ຂອງຕ�ນ, 
ຄ�ນອນສາມາດເ�ົາໄ�ເ�າະໃ�ປີນ�ນຈະລ�ລວຍ, ເ�ືອນ 7-8 ເ�າດໍ 
ພວມສຸກເ�ືອງ, ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງພວມດ�ກໜາເ�ົາເ�າກໍໄ�ເ�ັດພິທີ 
ແ�ງ (ຖວາຍ) ຜີເ�າຖນ, ເ�າຖານ, ຜີພແ� ໝາຍຄວາມວາ: ໃ� 
ຜີກິນກອນຄ�ນເ�ົາຈງຫາບອນເ�ັດໄ�ໃ�ປີຕໜາ, ໃ�ເ�ືອນ 10-11 
(ລາວ) ເ�າໄ�ພວມສຸກເ�ືອງເ�ນເ�ັດພິທີແ�ງເ�າເ�າລາງໄ�ອຍ, 
ໃ�ນາໆຊະນິດໃ�ສະອາດ ແ�ະ ອນໆ. ພອມກ�ນນ�ນ, ຕາມຮອບ 
ວຽນໃ�ໜງປີຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ຈະເ�ັດບຸນໃ�ຊງໄ�ຈ�ດຂນໃ� 
ເ�ືອນ 3-4 ຂອງທຸກໆປີ ື 2-3 ປີ ແ�ະ 5 ປີໃ�ຈ�ດຂນເ�ອໜງ. 
ຖາຫາກບ�ນດາຄອບຄ�ວໃ�ເ�ັບກຽ່ວເ�າໄ�າຍກວາ 80 ກະພາຂນ 
ໄ�ກໍໄ� ຈ�ດພິທີກ�ໂ�ຍມີການຂາຄວາຍ 20-30 ໂ� ື 40-50 
ໂ�ແ�ງດວຍຫອກທເ�ັດດວຍເ�ັກເ�ອເ�ັນເ�ອງຖວາຍຜີພອມທ�ງ 
ເ�ັນອາຫານໃ�ແ�ແ�ກຄ�ນບານໃ�ເ�ືອນຄຽງ. ໃ�ໂ�ກາດງານອ�ນ 
ຄຶກຄນນ�ນຊງເ�ນຕາມພາສາຂອງເ�ົາເ�າວາ: “ບຸນດຼໍໂ�ນຣ” ການຈ�ດ 
ພິທີກ�ດ�ງກາວແ�ນສະແ�ງເ�ິງຄວາມລ�ລວຍ-ຮ�ງມີ ຊງໃ�ເ�ລາ 3-4 
ວ�ນ/ຄືນ. ພອມທ�ງດມເ�າຊຸມແ�ວ, ກິນຊນຄວາຍ ແ�ະ ຊ�ມການ 
ສະແ�ງສິລະ ປະວ�ນນະຄະດີແ�ບພນເ�ືອງຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສິລະປະວ�ນນະຄະດີພນເ�ືອງຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ກໍແ�ນຄືກ�ນ 
ກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າທນອນໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ເ�ນ: ກອນ  
ຂ�ບ, ກອນລ�, ເ�ອງດ�ນຕີາຍຊະນິດຄື: ພະເ�າະ, ຄອງລາ, ຄອງຈູມ 
ແ�ະ ອນໆ. ພອມກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີນິທານພນເ�ືອງາຍເ�ອງ 
ທສອງແ�ງເ�ິງການຕສູລະ�າງຄ�ນກ�ບທ�ມະຊາດ, ຄ�ນກ�ບຄ�ນໃ� 
ຂະບວນການເ�ອນໄ�ອອກແ�ງງານດານຕາງໆ ແ�ະ ສອງແ�ງ 
ເ�ິງຄວາມມ�ກຮ�ກລະ�າງບາວ-ສາວ ແ�ະ ອນໆ.

          ພາບໂດຍ: ATML

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ພາບໂດຍ: ATML

     ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ເ�ິງວາບມີໜ�ງສືຂຽນກຕາມ, ເ�ົາເ�າກມີພາສາ 
ປາກເ�າເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຕ�ນ ຊງຄາຍຄືກ�ນກ�ບພາສາປາກເ�າ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ, ແ�ະ, ລະວີ, ພາສາປາກເ�າຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາ 
ສາ ມອນ-ຂະແ�. ຄ�ນຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ແ�ນສາມາດປາກເ�າ ພາສາ 
ດ�ງກາວ ແ�ະ ພາສາຕາງປະເ�ດໄ�ດີຊງມີຄວາມສະດວກສະບາຍ 
ໃ�ການແ�ກປຽນທາງດານເ�ດຖະກິດ ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ລະ�າງ 
ຊ�ນເ�າເ�່ານ�ນ.

ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຕຣຽງ

02      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ໄມໂປຼມ?
03      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ແຈໄມເນາະ?

04      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?  ຈັອງນຸຍຮອຍ?
05      ລາກ່ອນ  ຊູລອນເນີ
06      ບໍ່ເປັນຫຍັງ  ໂຢະເນັດ

01      ສະບາຍດີ   ເຕິງດຣໍໄມ

07      ພົບກັນໃໝ່                ໂດຣາເລີເຕີ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື


