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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 ກະຕາງ 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 
ກະຕາງ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕາງ 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 ກະຕາງ 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 ກະຕາງ ໄ�ຕ�ງບານ, 
ເ�ືອນຢູພາກກາງ ແ�ະ ພາກໃ� 

ຂອງລາວເ�ນ: ແ�ວງ ສາລະວ�ນ, ແ�ວງ 
ສະ��ນ ນະເ�ດ ແ�ະ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ,  
ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 118.276 ຄ�ນ, ຍິງ 

59.910 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 2,1% 
ຜ�ນຂອງ ການສ�ວດພ�ນ 

ລະເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ
ຄ�ງທີ III ປີ 2005.

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 ກະຕາງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ນະຄອນເ�ັງ, ເ�ືອງ ຄ�ງເ�ໂ�ນ, 
  ເ�ືອງ ເ�າງາມ, ເ�ືອງ ຕະໂ�ຍ, ເ�ືອງ ຕູມລານ, ເ�ືອງ ວາປີ
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ຊະນະສ�ມບູນ, ເ�ືອງ ໂ�ນທອງ
- ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ: ເ�ືອງ ໄ�ສອນ, ເ�ືອງ ອຸທມພອນ, 
  ເ�ືອງ ອາດສະພ�ງທອງ, ເ�ືອງ ພີນ, ເ�ືອງ ເ�ໂ�ນ, ເ�ືອງ ສອງຄອນ,
  ເ�ືອງ ຈ�ພອນ, ເ�ືອງ ຊ�ນບູລີ, ເ�ືອງ ໄ�ບູລີ, ເ�ືອງ ທາປາງທອງ,
  ເ�ືອງ ອາດສະພອນ, ເ�ືອງ ໄ�ພູທອງ, ເ�ືອງ ພະລານໄ�

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງ 
ຊາດລາວ. ກອນພຸດທະສ�ງກະລາດສະໄ�ເ�າຈ�ນອາວຍ, ຊ�ນເ�າ 
ກະຕາງ ພອມກ�ບບ�ນດາຊ�ນ ເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ສາຂາ 
ມອນບູຮານ ແ�ນໄ�ຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູພາກເ�ືອ ແ�ະ ໄ�ເ�ອນຍາຍ 
ເ�າມາຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ດເ�ືອງນອງ, ເ�ືອງເ�ໂ�ນ ໂ�ຍຜານແ�ວນ 
ຫ�ງສາວະດີ ແ�ງອານາຈ�ກມອນ ປະເ�ດ ມຽນມາ ແ�ະ ແ�ວນລ�ບບູລີ 
ແ�ງອານາຈ�ກສະ�າມ.
 ຈາກນ�ນ, ຈງມີກຸມຄ�ນຈ�ນວນໜງເ�ອນຍາຍມາຕ�ງເ�ືອນຊານຢູ 
ບານຕ�ງ�າຍ ແ�ະ ກໍເ�ອນຍາຍລ�ງໄ�ທ�ວທຸກເ�ືອງຂອງແ�ວງ ສະ 
��ນນະເ�ດໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ພອມກ�ນນ�ນໄ�ມີກຸມຄ�ນຈ�ນວນບໜອຍ 
ເ�ອນຍາຍລ�ງມາຢູເ�ດເ�ືອງ ຕູມລານ, ເ�ືອງ ສາລະວ�ນ ແ�ວງ ສາລະ 
ວ�ນ ແ�ະ ກໍຂະ�າຍລ�ງໄ�ຢູບາງເ�ືອງຂອງແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ ຈ�ນ 
ຮອດປ�ດຈຸບ�ນ. ໃ�ສະໄ�ນ�ນພ�ດມີກຸມຄ�ນຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ຈ�ນວນ 
ໜງໄ�ພ�ບພະພຸດທະຮູບຢູໃ�ຖ�ແ�ງໜງແ�ວກໍເ�ົາໄ�ໄ�ໃ�ເ�ືອນ 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ແ�ມີຄ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ ພ�ບເ�ັນກໍເ�ີຍຂໍເ�ົາວາຈະເ�ົາໄ�ໄ�ຢູແ�ວນ 
ຈ�ປາສ�ກ. ໃ�ຄະນະຂາມນ�ຂອງຍານເ�ືອງເ�າ, ເ�ືອງ ໂ�ນທອງ, 
ພະພຸດທະຮູບອ�ງນ�ນຕ�ກນ�, ຜູປ�ກຄອງແ�ວນ ຈ�ປາສ�ກ ໄ�ປຸກລະ 
ດ�ມກ�ລ�ງຄ�ນບຈ�ກວາເ�າໃ�ໝຸດນ�ຂອງເ�ອລ�ງເ�ົາພະອ�ງນ�ນຄືນມາ
ໃ�ໄ�ເ�ັດໃ�ຜູຄ�ນລ�ມຕາຍຢາງວງາຍ, ແ�ກໍບສາມາດເ�ົາພະອ�ງ 
ນ�ນໄ�.  
 ດ�ງນ�ນ, ຜູປ�ກຄອງແ�ວນ ຈ�ປາສ�ກ ສະໄ�ນ�ນໄ�ແ�ງເ�ນາອາ 
ມາດຂອງພະອ�ງໄ�ນ�ເ�ົາຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ຢູເ�ດບານ ທາດອິງຮ�ງ 
ເ�ືອງ ຄ�ນທະບູລີ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ ປ�ດຈຸບ�ນມາເ�ົາພະພຸດທະ 
ຮູບອ�ງນ�ນ.
 ເ�ົາເ�າໝຸດນ�ຂອງບພໍເ�າໃ�ກໍສາມາດນ�ເ�ົາພະພຸດທະຮູບ 
ນ�ນຂນມາໄ�ແ�ວກໍເ�ົາໄ�ໄ�ວ�ດຫໍພະແ�ວທເ�ືອງເ�າຂນກ�ບເ�ືອງ 
ໂ�ນທອງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ. ນ�ບແ�ນ�ນມາເ�າລາຊະການແ�ວນ ຈ� 
ປາສ�ກ ໄ�ມອບໝາຍໃ�ເ�ົາເ�າເ�ັນຜູປ�ກປ�ກຮ�ກສາພະພຸດທະຮູບອ�ງ 
ນ�ນແ�ວກໍກາຍເ�ັນຊວາ: ຊ�ນເ�າພະແ�ວ, ຕ�ກມາໃ�ສະໄ�ສ�ກດີນາ 
ສະ�າມເ�າມາຮຸກຮານປະເ�ດລາວເ�ົາ. ພວກເ�ົາໄ�ເ�ົາພະພຸດ 
ທະຮູບອ�ງນ�ນເ�ືອເ�ືອງສະ�າມ ຊງໄ�ແ�ແ�ເ�ືອງເ�າເ�ືອປະເ�ດ 
ພວກມ�ນ, ໃ�ຄະນະນ�ນພ�ດມີ 6-7 ຄອບຄ�ວບຍອມໄ�ປະເ�ດເ�ົາ, 
ເ�ືອງເ�ນກໍໂ�ນໜີເ�າໄ�ລຊອນຢູຕາມປາຕຶບດ�ງໜາ, ຍອດຫວຍພູ 
ເ�ົາ. ຜານຂະບວນວິວ�ດແ�ງການດ�ລ�ງຄ�ງຕ�ວເ�ົາເ�າລ�ງເ�ອນຍາຍ 
ຢູທ�ງພຽງ ແ�ະ ກໍຂະ�າຍລວມມີ 8 ບານ ຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນ.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ບູຣກະຕາງ”, ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າ 
ວາ “ກະຕາງ” ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ 
ຊ�ນຜ�າ “ກະຕາງ” ສ�ລ�ບຄວາມໝາຍຂອງຊເ�ນທວາ ກະຕາງ ແ�ນ 
ມາຈາກຄ�ທວາ: “ກະເ�ີງ” ໝາຍເ�ິງ: ຂສູດປະກອບມີ 2 ແ�ງຊ�ນເ�າ 
ຄື: ກະຕາງ ແ�ະ ພະແ�ວ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊີວິດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊົນເຜົ່າ ກະຕາງ ສ່ວນ 
ຫຼວງຫຼາຍແມ່ນປະກອບອາຊີບທາງການກະເສດເປັນຕົ້ນ ການເຮັດ 
ໄຮ່, ເຮັດນາປູກເຂົ້າໜຽວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງປູກພືດທີ່ມີທາດແປ້ງ 
ແລະ ຜັກຕ່າງໆເພື່ອຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ. ຊົນເຜົ່າ ກະຕາງ ນິຍົມລ້ຽງ 
ສັດປະເພດຕ່າງໆຄື: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ ແລະ ສັດປີກເພື່ອໄວ້ໃນງານ 
ໃຊ້ພິທີກໍາຕ່າງໆ. ຄຽງຄູ່ກັບການກະເສດເຂົາເຈົ້າຍັງຊໍາານານໃນວິ 
ຊາຫັດຖະກໍາຈັກສານ ແລະ ການຊອກຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ລ່າ 
ເນື້ອສັດປ່າມາປຸ່ງແຕ່ງເປັນອາຫານເພື່ອບໍລິໂພກໃນແຕ່ລະວັນ.

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ລັກສະນະເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າ ກະຕາງ ຕາມປະເພນີ ຂົາ 
ເຈົ້າມັກປຸກເຮືອນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນຮ້ານ, ການປະກອບສ້າງຂອງ 
ເຮືອນມີລັກສະນະກະທັດຮັດເບົາບາງ ໂດຍອາໃສອຸປະກອນຫາໄດ້ 
ຕາມທໍາມະຊາດ, ປັດຈຸບັນເຂົາເຈົ້າກໍມີການປ່ຽນແປງຫັນມາປຸກ 
ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ເຮືອນທີ່ມີລັກສະນະຄືເຮືອນຂອງຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທ. 
ການຈັດແບ່ງຫ້ອງຢູ່ພາຍໃນເຮືອນແມ່ນອີງຕາມຈໍານວນພົນໃນ 
ຄອບຄົວ.ຮີດຄອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຫ້າມແລະການຄະລໍາຢູ່ໃນເຮືອນແມ່ນ
ບໍ່ໃຫ້ວາງພາເຂົ້າຊື່ກັບຂື່ເຮືອນ.

ແ�ມີຄ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ ພ�ບເ�ັນກໍເ�ີຍຂໍເ�ົາວາຈະເ�ົາໄ�ໄ�ຢູແ�ວນ 
ຈ�ປາສ�ກ. ໃ�ຄະນະຂາມນ�ຂອງຍານເ�ືອງເ�າ, ເ�ືອງ ໂ�ນທອງ, 
ພະພຸດທະຮູບອ�ງນ�ນຕ�ກນ�, ຜູປ�ກຄອງແ�ວນ ຈ�ປາສ�ກ ໄ�ປຸກລະ 
ດ�ມກ�ລ�ງຄ�ນບຈ�ກວາເ�າໃ�ໝຸດນ�ຂອງເ�ອລ�ງເ�ົາພະອ�ງນ�ນຄືນມາ
ໃ�ໄ�ເ�ັດໃ�ຜູຄ�ນລ�ມຕາຍຢາງວງາຍ, ແ�ກໍບສາມາດເ�ົາພະອ�ງ 
ນ�ນໄ�.  
 ດ�ງນ�ນ, ຜູປ�ກຄອງແ�ວນ ຈ�ປາສ�ກ ສະໄ�ນ�ນໄ�ແ�ງເ�ນາອາ 
ມາດຂອງພະອ�ງໄ�ນ�ເ�ົາຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ຢູເ�ດບານ ທາດອິງຮ�ງ 
ເ�ືອງ ຄ�ນທະບູລີ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ ປ�ດຈຸບ�ນມາເ�ົາພະພຸດທະ 
ຮູບອ�ງນ�ນ.
 ເ�ົາເ�າໝຸດນ�ຂອງບພໍເ�າໃ�ກໍສາມາດນ�ເ�ົາພະພຸດທະຮູບ 
ນ�ນຂນມາໄ�ແ�ວກໍເ�ົາໄ�ໄ�ວ�ດຫໍພະແ�ວທເ�ືອງເ�າຂນກ�ບເ�ືອງ 
ໂ�ນທອງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ. ນ�ບແ�ນ�ນມາເ�າລາຊະການແ�ວນ ຈ� 
ປາສ�ກ ໄ�ມອບໝາຍໃ�ເ�ົາເ�າເ�ັນຜູປ�ກປ�ກຮ�ກສາພະພຸດທະຮູບອ�ງ 
ນ�ນແ�ວກໍກາຍເ�ັນຊວາ: ຊ�ນເ�າພະແ�ວ, ຕ�ກມາໃ�ສະໄ�ສ�ກດີນາ 
ສະ�າມເ�າມາຮຸກຮານປະເ�ດລາວເ�ົາ. ພວກເ�ົາໄ�ເ�ົາພະພຸດ 
ທະຮູບອ�ງນ�ນເ�ືອເ�ືອງສະ�າມ ຊງໄ�ແ�ແ�ເ�ືອງເ�າເ�ືອປະເ�ດ 
ພວກມ�ນ, ໃ�ຄະນະນ�ນພ�ດມີ 6-7 ຄອບຄ�ວບຍອມໄ�ປະເ�ດເ�ົາ, 
ເ�ືອງເ�ນກໍໂ�ນໜີເ�າໄ�ລຊອນຢູຕາມປາຕຶບດ�ງໜາ, ຍອດຫວຍພູ 
ເ�ົາ. ຜານຂະບວນວິວ�ດແ�ງການດ�ລ�ງຄ�ງຕ�ວເ�ົາເ�າລ�ງເ�ອນຍາຍ 
ຢູທ�ງພຽງ ແ�ະ ກໍຂະ�າຍລວມມີ 8 ບານ ຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນ.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ບູຣກະຕາງ”, ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າ 
ວາ “ກະຕາງ” ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ 
ຊ�ນຜ�າ “ກະຕາງ” ສ�ລ�ບຄວາມໝາຍຂອງຊເ�ນທວາ ກະຕາງ ແ�ນ 
ມາຈາກຄ�ທວາ: “ກະເ�ີງ” ໝາຍເ�ິງ: ຂສູດປະກອບມີ 2 ແ�ງຊ�ນເ�າ 
ຄື: ກະຕາງ ແ�ະ ພະແ�ວ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ບອນເ�ີດລູກຢູປາ       
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

           ເ�ືອນສາຍໄ�(ເ�ືອນເ�ີດລູກ) 
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 ໃ�ສະໄ�ບູຮານຜູຊາຍຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ແ�ນນຸງກະຕຽວ, 
ຈ�ງຜ�ມຍາວ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູ, ໃ�ຕາງຄືກ�ບແ�ຍິງທເ�ັດດວຍເ�ິນ 
ແ�ະ ກ�ວ, ສ�ກຂາລາຍ, ທສະແ�ງເ�ິງຄວາມເ�ງກາ, ຄວາມຄ�ງມີ 
ລິດເ�ດຕ�ດແ�ວ ແ�ະ ເ�ົາໜ�ງຄວາຍເ�ັດເ�ີບ. ສ�ລ�ບແ�ຍິງ ແ�ນ 
ນຸງສນ, ຫ�ມເ�ອ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍເ�ິນ ແ�ະ 
ກ�ວໃ�ປອກແ�ນ, ໝາກປ�ດໃ�ຄໍ, ຍອມແ�ວດວຍການເ�ົາສີໄ� 
ເ�ືອດ, ຍາງຕີນເ�າ ື ບາງຄ�ງກໍຕ�ດໜ�ງຄວາຍເ�ັດເ�ີບ. ພາຍ�ງ 
ຮູຕ�ຜາ, ຕ�ຫູກ. ພວກຜູຊາຍຈງຄອຍມີຄວາມນິຍ�ມນຸງໂ�ງຂາ    

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ສ�ນແ�ບຊ�ນເ�າ ຜູໄ�. 
ເ�ອງນຸງຂອງເ�ົາເ�າບວາ 
ຍິງ ື ຊາຍ ແ�ນນຸງເ�ອງ 
ສີດ�ຍອມດວຍນ�ນິນເ�ັກ
ນອຍອາຍຸ 6 ປີ ລ�ງມາສວນ 
າຍໄ�ເ�ືອຍໂ�.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ມ�ກບໍລິໂ�ກເ�າໜຽວ, ອາຫານປະເ�ດແ�ງ, 
ປງ, ຈ, ລາບດິບ, ກອຍທມີລ�ດຊາດເ�ັດ ແ�ະ ເ�ັມ. ການປຸງແ�ງອາ 
ຫານມີຫ�ວສີໄ�, ຂີງ, ຜ�ກຂິຄຸ. ອາຫານທເ�ົາເ�າບໍລິໂ�ກສວນາຍ 
ແ�ນມາຈາກທ�ມະຊາດເ�ັນຕ�ນແ�ນມີປາ, ຊນສ�ດປາ, ຜ�ກປາ ແ�ະ 
ອນໆ. ສວນສ�ດລຽງຂອງເ�ົາເ�າຮ�ບປະທານສະເ�ະໃ�ເ�ລາເ�ັດຮີດ 
ຄອງຄື: ບຸນລະປຶບ. ເ�ລາຮ�ບປະທານອາຫານໄ�ມີຂຫາມ ແ�ະ ຄະ 
ລ�, ລູກທມີຜ�ວ ື ເ�ຍ (ໄ� ື ເ�ີຍ) ກິນເ�າຮວມນ�ພ, ແ�ໄ�. 
ສວນຜູທມີເ�ຍ ື ຜ�ວກໍກິນເ�າຮວມເ�ັນຄູພອມຄອບຄ�ວລູກເ�າ 
ຂອງຕ�ນ.
 ຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ມ�ກດມເ�າໄ�, ດມນ�ດິບ, ມ�ກສູບຢາປຸກໆ 
ດວຍກອກດິນ, ກອກໄ�ທເ�ົາເ�າປູກຢູແ�ມຫວຍ ື ໄ�ໂ�ຍບຈ� 
ແ�ກປະເ�ດ ແ�ະ ຮຸນຄ�ນ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຮີດຄອງປະເ�ນີຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ຂອງຊ�ນ 
ເ�າ ກະຕາງ ແ�ນມີລ�ກສະນະຄາຍຄືກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ຕະກຸນ 
ບຣູ. ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອຖືໃ�ເ�ອງ ຜີເ�ນ: ຜີພ, ແ�, ຜີບ�ນພະ 
ບູລຸດ (ຜີເ�ືອນ), ຜີກະດຽດ (ຜີຮ�ກສາແ�ລະເ�ນຄ�ນ), ຜີກ� 
ເ�ີດ, ຜີກິນເ�າ, ຜີນແ�ນສ�ຄ�ນທສຸດຖາຜິດຕອງຂາຄວາຍດ� 
ແ�ະ ຄວາຍດອນເ�ອຖວາຍ. ຄຽງຄູກ�ບການເ�ອຖືຜີນ�ນຊ�ນເ�າ 
ກະຕາງ ມີຄວາມນິຍ�ມຮຽນວິຊາອາຄ�ມ, ຮຽນເ�ດມ�ນ, ກ�ນກະຖາ, 
ຮຽນເ�ັນໝໍດູ, ໝໍເ�ົາ, ໝໍຜີ. ແ�ໃ�ເ�ັດໃ�ຄ�ນອນເ�ົາລ�ບນ�ບຖື 
ຕ�ນເ�ງ.
  ບຸນປະເ�ນີທສ�ຄ�ນຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ໃ�ຮອບປີໜງໆ 
ເ�ົາເ�າເ�ັດບຸນປີໃ�, ຊງພາສາເ�ົາເ�າເ�ັດບຸນປີໃ� “ຈາງະ”. 
ນອກຈາກນ�ນ, ຍ�ງມີພິທີກ�ລຽງຜີາຍຄ�ງເ�ັນຕ�ນ: “ລາປຶບ” ໂ�ຍ 
ຈະມີການຂາຄວາຍເ�ອຖວາຍຜີດ�ງກາວ.

 ສ�ລ�ບດານເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງປະຈ�ເ�າແ�ນມີກອງ, ແ�ະ 
ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ມີບ�ດຮອງທ�ນອງ 
ເ�ບ, ກອນຂ�ບລ�ພນສືບບູຮານ, ກອນພະຍາ, ຄ�ສຸພາສິດ ແ�ະ 
ນິທານພນເ�ືອງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ກະຕາງ

01      ສະບາຍດີ   ກວາອອ�ດ
02      ໂ�ກດີ   ອອນໄ�ໂ�  

03      ຂອບໃ�  ຕອຍມິດ
04      ຂໍໂ�ດ   ແ�ະເ�ີ
05      ເ�າຊຍ�ງ?   ນະມິດໄ�ແ�ນເ�ົາ?
06      ເ�ັດຍ�ງຢູ?  ຕຽວມິດສະນ�ວໃ�?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈາດອຍແ�ວບໍ?

08      ລາກອນ  ເ�ົາເ�ົານໍ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ປະລ�ພ�ບນະອາຍນໍ
10      ບເ�ັນ��ງ   ຕະກອ�ດອ�ງເ�ົາ
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 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາມອນ-ຂະ 
ແ�, ສາຂາພາສາບຣູອິກ ື ມອນບູຮານ, ເ�ົາເ�າມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ  
ພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕາງ ຄາຍຄືກ�ບພາສາປາກເ�າ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ຕຼີ, ມະກອງ, ຊວຍ, ຕະໂ�ຍ, ປະໂ�ະ. ເ�ົາເ�າສາ 
ມາດເ�າພາສາລາວ ແ�ະ ພາສາຕາງປະເ�ດໄ�ດີ. ຊງມີຄວາມສະ 
ດວກໃ�ການພ�ວພ�ນແ�ກປຽນເ�ດຖະກິດ, ວ�ດທະນະທ�ກ�ບບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າເ�ານ�ນໄ�ດີ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ


