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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 ລ 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 ລ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ລ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍຕ�ວ 
ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ 
ແ�ະ ບາງຮີດຄອງປະເ�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 ລ 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 ລ ອາໄ�ຢູ 
ສປປ ລາວ ສວນາຍຕ�ງຖນຖານ ແ�ະ 
ທ�ມາຫາກິນຢູ ບ�ນດາແ�ວງພາກເ�ືອ 
ເ�ນ: ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ, ວງນ�ທາ, ບ 
ແ�ວ, ອຸດ�ມໄ�, ໄ�ຍະບູລີ,  ວງພະ   
ບາງ ແ�ະ ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ. ເ�ານເ�ັນຕ�ນ. 
ນອກຈາກຢູ ລາວ  ແ�ວຊ�ນເ�າ ລ ຍ�ງມີ  
     ຢູປະເ�ດ �ຽດນາມ, ຈີນ,  
                       ແ�ະ ມຽນມາ. ຊ�ນເ�າ  
                          ລ ຢູລາວມີປະຊາກອນ     
                         ທ�ງໝ�ດ 123.054 ຄ�ນ,  
                                 ຍິງ 61.954 ຄ�ນ,  
                                    ເ�າກ�ບ 2,2 %     
                ຂອງຈ�ນວນພ�ນລະ  
                                 ເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ  
      ຄ�ງທີ 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
ຊ�ນເ�າ ລ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຍອດອູ, ເ�ືອງ ບຸນເ�ືອ, 
  ເ�ືອງ ບຸນໃ�
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ມີໝ�ດທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ມີໝ�ດທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ, ເ�ືອງ ຕ�ນເ�ງ, ເ�ືອງ ຜາອຸດ�ມ, 
  ເ�ືອງ ປາກທາ 
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ:  ເ�ືອງ ຄອບ, ເ�ືອງ ຊຽງຮອນ, ເ�ືອງ ພຽງ, 
  ເ�ືອງ ໄ�ຍະບູລີ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ:  ເ�ືອງ ນານ, ເ�ືອງ ຈອມເ�ັດ, 
  ເ�ືອງ ວງພະບາງ, ເ�ືອງ ປາກອູ, ເ�ືອງ ນ�ບາກ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ຊ�ນເ�າ ລ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງຂອງວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດລາວ 
ຊງໄ�ຕ�ງຖນຖານ ແ�ະ ທ�ມາຫາກິນຢູປະເ�ດ ລາວ ພອມດຽວກ�ນ 
ກ�ບຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�. ຊ�ນເ�ານໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ 
ເ�ອນຍາຍມາຈາກພາກໃ� ແ�ະ ພາກຕາເ�ັນອອກສຽງໃ�ຂອງປະ 
ເ�ດ ຈີນ ບໍລິເ�ນມ�ນທ�ນ 12 ພ�ນນາ ເ�າສູບ�ນດາແ�ວງພາກເ�ືອ 
ຂອງລາວເ�ົາ ໃ�ຕອນທາຍສາຕະວ�ດທີ XIII ເ�ັນຕ�ນມາ.
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 ຊ�ນເ�າ ລ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ລ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າ 
ກໍແ�ນ “ ລ”, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍ 
ແ�ນ “ຊ�ນເ�າ ລ”. ສ�ລ�ບການເ�ນຊວາ “ລ, ໄ�ລ, ໄ�ລ” ນຕາມຂ 
ມູນໃ�ປມພ�ງສາວະດານລາວໄ�ຂຽນໄ�ວາ: ແ�ນພວກທຍ�ງຕ�ກຄາງ 
ຢູປະເ�ດ ຈີນ ຕອນໃ� ື ມ�ນທ�ນຢູນານພາຍ�ງທລາວເ�ົາໄ�ເ�ຍອາ 
ນາຈ�ກ ແ�ະ ໄ�ພາກ�ນແ�ກອອກເ�ັນາຍຈູມ, າຍພວກພອມກ�ບ 
ການປະຊເ�ີມ ແ�ະ ເ�ນກ�ນດວຍຊໃ�ແ�ກໍຍ�ງເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ໄ�” 
ເ�ອສະແ�ງໃ�ຮູວາເ�ັນພວກດຽວກ�ນ.

 ອີກຢາງໜງຄວາມໝາຍຂອງຄ�ວາ: “ລ” ແ�ນມາຈາກສອງ 
ຄ�ເ�ັນຕາງກ�ນຄື: ຄ�ເ�ັນໜງແ�ນມາຈາກຄ�ວາ: “ດ” ແ�ະ ຄ�ເ�ັນ 
ທີສອງແ�ນມາຈາກຄ�ວາ: “ລືຊາ” ຈາກສອງຄ�ເ�ັນດ�ງກາວຈະເ�ັນ 
“ລື ື ດ” ກໍຕາມແ�ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າກໍມ�ກຊລດ�ງທໄ�ກາວມາ. ຊ�ນ 
ເ�າ ລ ປະກອບດວຍແ�ງດຽວຄື: ເ�ີນ ື ຂຶນ.

ທ: ເ�ືອງ  ຕ�ນເ�ງ ແ�ວງ ບແ�ວ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ຊ�ນເ�າ ລ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງຂອງວ�ງຄະນາຍາດແ�ງຊາດລາວ 
ຊງໄ�ຕ�ງຖນຖານ ແ�ະ ທ�ມາຫາກິນຢູປະເ�ດ ລາວ ພອມດຽວກ�ນ 
ກ�ບຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�. ຊ�ນເ�ານໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ 
ເ�ອນຍາຍມາຈາກພາກໃ� ແ�ະ ພາກຕາເ�ັນອອກສຽງໃ�ຂອງປະ 
ເ�ດ ຈີນ ບໍລິເ�ນມ�ນທ�ນ 12 ພ�ນນາ ເ�າສູບ�ນດາແ�ວງພາກເ�ືອ 
ຂອງລາວເ�ົາ ໃ�ຕອນທາຍສາຕະວ�ດທີ XIII ເ�ັນຕ�ນມາ.
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 ຊ�ນເ�າ  ລ ມີອາຊີບຕ�ນຕໍທາງການກະເ�ດເ�ນ: ການເ�ັດ 
ນາ, ເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວ, ພອມນຍ�ງເ�ັດສວນປູກພືດຜ�ກ, ລຽງສ�ດ, 
ເ�ັດວຽກງານຫ�ດຖະກ�ຕາງໆເ�ອຮ�ບໃ�ໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນ ແ�ະ ສາ 
ມາດສາງລາຍຮ�ບໃ�ແ�ຄອບຄ�ວນ�ອີກດວຍ. ໂ�ຍພນຖານແ�ວຊ�ນ 
ເ�າ ລ ມີເ�ດຖະກິດຂອນຂາງໝ�ນຄ�ງ, ຊີວິດການເ�ັນຢູແ�ນລະດ�ບພໍ 
ຢູພໍກິນ. ທ�ງນກໍຍອນເ�ົາເ�າເ�ັນຄ�ນດຸໝ�ນໃ�ການຜະລິດ, ໂ�ຍເ�ົາ 
ການເ�ັດນາເ�ັນຕ�ນຕໍປະກອບກ�ບການຕ�ງບານເ�ືອນທໝ�ນຄ�ງຖາ 
ວອນ. ພິເ�ດແ�ຍິງຊ�ນເ�າ ລ ຈະມີມູນເ�ອໃ�ການປູກມອນ, ລຽງ 
ມອນ, ຕ�ຫູກທໄ�, �ິບປ�ກຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ຄາຂາຍເ�ັນອາຊີບເ�ີມ 
ໃ�ແ�ຄອບຄ�ວ.

 

 ຊ�ນເ�າ ລ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ລ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າ 
ກໍແ�ນ “ ລ”, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍ 
ແ�ນ “ຊ�ນເ�າ ລ”. ສ�ລ�ບການເ�ນຊວາ “ລ, ໄ�ລ, ໄ�ລ” ນຕາມຂ 
ມູນໃ�ປມພ�ງສາວະດານລາວໄ�ຂຽນໄ�ວາ: ແ�ນພວກທຍ�ງຕ�ກຄາງ 
ຢູປະເ�ດ ຈີນ ຕອນໃ� ື ມ�ນທ�ນຢູນານພາຍ�ງທລາວເ�ົາໄ�ເ�ຍອາ 
ນາຈ�ກ ແ�ະ ໄ�ພາກ�ນແ�ກອອກເ�ັນາຍຈູມ, າຍພວກພອມກ�ບ 
ການປະຊເ�ີມ ແ�ະ ເ�ນກ�ນດວຍຊໃ�ແ�ກໍຍ�ງເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ໄ�” 
ເ�ອສະແ�ງໃ�ຮູວາເ�ັນພວກດຽວກ�ນ.

 ອີກຢາງໜງຄວາມໝາຍຂອງຄ�ວາ: “ລ” ແ�ນມາຈາກສອງ 
ຄ�ເ�ັນຕາງກ�ນຄື: ຄ�ເ�ັນໜງແ�ນມາຈາກຄ�ວາ: “ດ” ແ�ະ ຄ�ເ�ັນ 
ທີສອງແ�ນມາຈາກຄ�ວາ: “ລືຊາ” ຈາກສອງຄ�ເ�ັນດ�ງກາວຈະເ�ັນ 
“ລື ື ດ” ກໍຕາມແ�ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າກໍມ�ກຊລດ�ງທໄ�ກາວມາ. ຊ�ນ 
ເ�າ ລ ປະກອບດວຍແ�ງດຽວຄື: ເ�ີນ ື ຂຶນ.

ທ: ເ�ືອງ  ນ�ບາກ ແ�ວງ ວງພະບາງ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: Carely Chitphongsai  

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ແ�ຕູ ຄ�ມາ 
ທ: ເ�ືອງ  ຕ�ນເ�ງ ແ�ວງ ບໍແ�ວ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 



muj8A’[hko c]t gInvo
         ລ�ກສະນະບານເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ລ ເ�ົາເ�າມ�ກຕ�ງບານຢູບອນ 
ຮາບພຽງ, ຕາມລອງແ�ນ�ທມີເ�ອນໄ�ສະດວກໃ�ການເ�ັດນາ, ຮູບ 
ແ�ບເ�ັດເ�ືອນເ�ັນເ�ືອນຮານສູງ, ແ�ກອນແ�ນນິຍ�ມຕ�ງເ�ືອນໃ�, 
ເ�ືອນແ�ດ (ສອງ�ງຄາຮວມພນດຽວກ�ນ) ື �ງດຽວແ�ວຕຊານ 
ອອກໄ�ຫາເ�າເ�າ. ໃ�ເ�ືອນຈະໄ�ແ�ກເ�ັນສອງສວນຄື: ສວນໜງ 
ແ�ນສ�ລ�ບຮ�ບແ�ກ, ນອນ ແ�ະ ເ�ັບມຽນເ�ອງຂອງທສ�ຄ�ນ ແ�ະ 
ອີກສວນໜງແ�ນສ�ລ�ບແ�ງກິນ, ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າກໍຈະປະຫອງ 
ໜງໄ�ເ�ນວາ: “ເ�ຍ” ພາສາລເ�ນວາ: “ໜາວາງ” ເ�ອເ�ັນບອນ 
ນ�ງນ ແ�ະ ຮ�ບແ�ກຄ�ນຕາງໆ. ຍອນວາຢູແ�ລະເ�ືອນຈະມີຮານບູ 
ຊາຜີ. ດ�ງນ�ນຢູພາຍໃ�ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າກໍຈະະມີການຄະລ�ໃ�ການ 
ເ�າຫອງນອນ ແ�ະ ມີອີກຢາງໜງແ�ນຫາມບໃ�ນ�ງບອນ ື ເ�າະ 
ນ�ງຂອງເ�າຂອງເ�ືອນ. ສວນຢູໃ�ບານຈະມີການຄະລ�ໃ�ເ�ລາເ�ັດ 
ຮີດຄອງປະເ�ນີຂອງບານເ�ນ: ຫາມບໃ�ຄ�ນເ�າບານເ�ອເ�ັນເ�ອງ 
ໝາຍຕາແ�ວ ື ຟ�ດໄ�ດິບທຢູປາກປະຕູໂ�ງຂອງບານ, ຖາລະເ�ີດ 
ຈະຖືກປ�ບໄ� ື ຕອງ ດແ�ງຜີບາ, ຜີເ�ືອນ ແ�ະ ອນໆ.
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ທ: ເ�ືອງ  ຕ�ນເ�ງ ແ�ວງ ບແ�ວ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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         ລ�ກສະນະບານເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ລ ເ�ົາເ�າມ�ກຕ�ງບານຢູບອນ 
ຮາບພຽງ, ຕາມລອງແ�ນ�ທມີເ�ອນໄ�ສະດວກໃ�ການເ�ັດນາ, ຮູບ 
ແ�ບເ�ັດເ�ືອນເ�ັນເ�ືອນຮານສູງ, ແ�ກອນແ�ນນິຍ�ມຕ�ງເ�ືອນໃ�, 
ເ�ືອນແ�ດ (ສອງ�ງຄາຮວມພນດຽວກ�ນ) ື �ງດຽວແ�ວຕຊານ 
ອອກໄ�ຫາເ�າເ�າ. ໃ�ເ�ືອນຈະໄ�ແ�ກເ�ັນສອງສວນຄື: ສວນໜງ 
ແ�ນສ�ລ�ບຮ�ບແ�ກ, ນອນ ແ�ະ ເ�ັບມຽນເ�ອງຂອງທສ�ຄ�ນ ແ�ະ 
ອີກສວນໜງແ�ນສ�ລ�ບແ�ງກິນ, ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າກໍຈະປະຫອງ 
ໜງໄ�ເ�ນວາ: “ເ�ຍ” ພາສາລເ�ນວາ: “ໜາວາງ” ເ�ອເ�ັນບອນ 
ນ�ງນ ແ�ະ ຮ�ບແ�ກຄ�ນຕາງໆ. ຍອນວາຢູແ�ລະເ�ືອນຈະມີຮານບູ 
ຊາຜີ. ດ�ງນ�ນຢູພາຍໃ�ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າກໍຈະະມີການຄະລ�ໃ�ການ 
ເ�າຫອງນອນ ແ�ະ ມີອີກຢາງໜງແ�ນຫາມບໃ�ນ�ງບອນ ື ເ�າະ 
ນ�ງຂອງເ�າຂອງເ�ືອນ. ສວນຢູໃ�ບານຈະມີການຄະລ�ໃ�ເ�ລາເ�ັດ 
ຮີດຄອງປະເ�ນີຂອງບານເ�ນ: ຫາມບໃ�ຄ�ນເ�າບານເ�ອເ�ັນເ�ອງ 
ໝາຍຕາແ�ວ ື ຟ�ດໄ�ດິບທຢູປາກປະຕູໂ�ງຂອງບານ, ຖາລະເ�ີດ 
ຈະຖືກປ�ບໄ� ື ຕອງ ດແ�ງຜີບາ, ຜີເ�ືອນ ແ�ະ ອນໆ.
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vksko c]t g7njv’fnj,

g7njv’o5j’sqj,
           ຄຽງຄູກ�ບສງທກາວມາຊ�ນເ�າ ລ ກໍຍ�ງມີເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງ 
ທເ�ັນເ�ກະລ�ກປະຈ�ຊ�ນເ�າ. ສວນາຍຜູຊາຍຈະນຸງໂ�ງ, ເ�ອດ�, 
ຜາຄຽນຫ�ວສີດ� ື ລາຍດ�ຂາວ, ແ�ຍິງຈະນຸງສນແ�ງເ�ືອດ�ຈ�ກ 
ດອກລວດລາຍຕາມຄວາມມ�ກ, ນຸງເ�ອສີດ� ື ສີຟາແ�ແ�ບປາຍ 
ແ�ນ, ຄໍ ແ�ະ ແ�ບເ�ອແ�ວພ�ບນອກແ�ວປາຍມ�ດຂາງ.

         ສ�ລ�ບອາຫານການກິນດມຂອງຊ�ນເ�າ ລ ມ�ກລ�ດເ�ັດ, ແ�ບ 
ຊອຍດີ ແ�ະ ກິນເ�າໜຽວ, ຕາມປ�ກກະຕິແ�ວພາເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ລ 
ແ�ງແ�ລະເ�ອຈະຂາດແ�ວບໄ�, ເ�ລາວາງພາເ�າຈະບໃ�ວາງກອງ 
ຂເ�ືອນຕອງໄ�ພະຍາຍາມຫາງຈາກຂຂາງໃ�ຂາງໜງກໍໄ�, ເ�ອງດມ 
ແ�ນເ�າເ�ັດ, ເ�າໄ� ແ�ະ ເ�າສະໂ�..
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ທ: ເ�ືອງ  ຕ�ນເ�ງ ແ�ວງ ບແ�ວ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ 

ຊຸດລປະຍຸກ
ຖາຍພາບໂ�ຍ:ນ  ຫ�ງຄ�  ຈ�ນປະເ�ີດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



‘ko[5o

            ຊ�ນເ�າ ລ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະນະທ� 
ຄາຍຄືຊ�ນເ�າ ລາວ. ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອ ແ�ະ ນ�ບຖືພຸດທະສາສະ 
ໜາທຂອນຂາງເ�ງຄ�ດ ແ�ະ ແ�ນແ�ນສ�ງກ�ດຈາກສະຖານທທາງສາ 
ສະໜາທໃ�ໂ�, ກວາງຂວາງ ແ�ະ ສະ�າງາມ, ຮີດຄອງທາງສາ 
ສະໜາແ�ນຈະຕອງສ�ງລູການ (ຜູຊາຍ) ທມີອາຍຸແ� 10 ປີ ຂນໄ� 
ເ�າບວດໃ�ວ�ດຊວງໄ�ຍະເ�ລາໃ�ໜງແ�ວຈງສິກອອກມາສາງຄອບ 
ຄ�ວ ື ເ�ັດວຽກງານອນໆ. ນອກຈາກການນ�ບຖືສາສະໜາພຸດແ�ວ 
ຍ�ງເ�ອຖືຜີເ�ນ: ຜີພແ�, ຜີເ�ືອນ, ຜີບານ ແ�ະ ຜີເ�ືອງເ�ັນຕ�ນ.

          ງານບຸນປະຈ�ຂອງຊ�ນເ�າ ລ ແ�ນມີຢູ 5 ບຸນເ�ນ: ບຸນເ�າພ�ນ 
ສາໃ�ໄ�ຍະເ�ລາຂອງເ�ືອນກໍລະກ�ດ, ບຸນທານທ�ວງບກ�ນ�ດເ� 
ລາ, ບຸນເ�າສະາກ, ບຸນຂນທາດແ�ນຈະຈ�ດຢູເ�ືອນ 5 ເ�ັງ ແ�ະ 
ບຸນຊວງເ�ືອທເ�ັນບຸນ�ກ ື ບຸນປະຈ�ຊ�ນເ�າ ລ .
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7;k,g-njv4nj

ພາບໂ�ຍ:  ອີນເ�ີເ�ັດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



  ຊ�ນເ�າ ລ ມີເ�ອງດ�ນຕີປະເ�ດກອງ, ແ�ນ, ປີ, ຄອງ 
ທນ�ມາສະແ�ງໃ�ງານບຸນຂອງເ�ົາເ�າ, ໃ�ເ�ລາມີງານດອງ ແ�ະ 
ງານອນໆທກຽວກ�ບຮີດຄອງຂອງເ�ົາເ�າ.

g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’
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ທ: ບານ ຫາດຄ ເ�ືອງ ວງພະບາງ ແ�ວງວງພະບາງ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ATML

ພາບໂ�ຍ:  ອີນເ�ີເ�ັດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



rklkxkdg;Qk

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk ]N

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາລ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍດີ
02      ໂ�ກດີ   ໂ�ກດີເ�ີ

03      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�ເ�ີ
04      ຂໍໂ�ດ   ສູມາເ�ີ
05      ເ�າຊ��ງ?   ເ�າຈ��ງ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັດ��ງຢູ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ກິນເ�າແ�ະ?

08      ລາກອນ  ເ�ອກອນເ�
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ພ�ບກ�ນໃ�
10      ບເ�ັນ��ງ   ບເ�ັນ��ງ
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 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ລ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ� 
ເ�ົາເ�າມີຕ�ວ ໜ�ງສືຂຽນ, ສວນາຍຈະພ�ບເ�ັນໃ�ໃ�ລານ, ຕ�ວອ�ກ 
ສອນ ື ຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ ຊອງເ�າ ລ ຄາຍຄໂ�ທ�

ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ນາງ ເ�ືອນເ�ັນ ທ�ມະປ�ນຍາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


