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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 ຜູໄ� 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 
ຜູໄ� ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�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 ຜູໄ� 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

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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             ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ໄ�ຕ�ງຖນ 
ຖານພູມລ�ເ�ົາຢູບ�ນດາແ�ວງພາກກາງ 
ຄື: ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�, ແ�ວງ ຄ�ມວນ, 
ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ, ແ�ວງ ສາລະ 
ວ�ນ ແ�ະ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ. ຊ�ນເ�າ ຜູໄ�     
    ຢູ ສປປ ລາວ ມີຈ�ນວນປະຊາກອນທ�ງ  
           ໝ�ດ 187.391 ຄ�ນ, ຍິງ   
                           95.757 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ   
                             3,3 % ຂອງຈ�ນວນ             
               ພ�ນລະເ�ືອງທ�ວ 

ປະເ�ດ ຄ�ງທີ III ປີ 2005

1

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 ຜູໄ� ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ຄ�ເ�ີດ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ທາແ�ກ, ເ�ືອງ ນາກາຍ, 
  ເ�ືອງ ຍ�ມມະລາດ, ເ�ືອງ ໜອງບ�ກ, ເ�ືອງ ເ�ບ�ງໄ�, 
- ແ�ວງ ສະ��ດນະເ�ດ: ມີທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ວາປີ, ເ�ືອງ ເ�າງາມ
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ຊະນະສ�ມບູນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຜູໄ� (ໄ�, ໄ� ື ໄ�) ມີປະ��ດສາດ ແ�ະ ຕ�ນ 
ກ�ເ�ີດຄາຍຄຽງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆໃ�ຕະກຸນໝວດພາສາລາວ-ໄ� 
ພວກເ�ົາອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາຈາກທ�ງນານອຍອອຍໜູຜືນແ�ນດິນແ�ນ 
ຕອນໃ�ຂອງປະເ�ດ ສປ ຈີນ ໄ�ຢູາຍແ�ງຫ�ນໃ�ທາຍສະຕະວ�ດທີ 
XVII-XVIII ເ�ັນຕ�ນມາ, ລຽບຕາມສາຍແ�ນ�ຂອງ, ແ�ນ�ກ�ງ ື 
ສາລະວິນ ແ�ະ ລຽບຕາມແ�ມສາຍແ�ນ�ແ�ງ, ຕະກຸນມາຕາມສາຍ 
ແ�ນ�ແ�ງກໍໄ�ແ�ກກ�ນອີກເ�ນ:ພວກເ�ົາໄ�ແ�ກໄ�ຕາມສາຍແ� 
ນ�ດ� ແ�ະ ໄ�ເ�ົາ ແ�ວກໍມີຊວາ: ໄ�ດ� ແ�ະ ໄ�ເ�ົາ, ໄ�ດ�ງກາວ 
ໄ�ໄ�ຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູາຍບອນ. ສະເ�າະຢູລາວເ�ົາແ�ນຕາມແ�ມ 
ນ�ເ�ບ�ງໄ�, ແ�ນ�ຫີນບູນ, ເ�ດເ�ນ�ນອຍຈ�ນໄ�ຮອດພູຊາງແ�, ທ�ງ 
ນາຕູນບໍລິເ�ນຊາຍແ�ນລະ�າງເ�ດແ�ວງ ຄ�ມວນ ແ�ະ ແ�ວງ 
ສະ��ນນະເ�ດ.
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ພາບໂ�ຍ: ນ�ກຄ�ນຄວາຊາວບານ �ກ19



 ຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ມີຊເ�ນວາ:“ຜູໄ�” ເ�ົາເ�າມ�ກເ�ນຕ�ນເ�ງ, 
ຊ�ນເ�າອນເ�ນ ແ�ະ ຊໃ�ທາງລ�ດຖະການກໍແ�ນ “ຜູໄ�”. ສ�ລ�ບ ຜູ 
ໄ� ແ�ນມາຈາກຄ�ສ�ບທວາ: “ໄ�, ໄ� ື ໄ�” ແ�ະ ອີກຢາງໜງມາ 
ຈາກຄ�ສ�ບທວາ: “ໄ�ພູ” ໝາຍຄວາມວາ: ຊ�ນເ�ານໄ�ອ�ບພະຍ�ບໄ� 
ຕາມສາຍພູແ�ວລ�ງຕ�ງບານເ�ືອນຢູເ�ດທ�ງພຽງ ແ�ະ ແ�ມແ�ນ�, ຊ 
“ໄ�ພູ” ແ�ນບເ�າະສ�ມກ�ບສະຖານທຢູອາໄ�ຂອງພວກເ�ົາເ�າຈງ 
ຫ�ນມາເ�ນຊໃ�ຖືກຕອງ ແ�ະ ເ�າະສ�ມກ�ບສະພາບຄວາມເ�ັນຈິງ, 
ຈງກາຍມາເ�ັນ “ຜູໄ�” ຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.

3

ພາບໂ�ຍ: ເ�າຜູໄ�

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຜູໄ� (ໄ�, ໄ� ື ໄ�) ມີປະ��ດສາດ ແ�ະ ຕ�ນ 
ກ�ເ�ີດຄາຍຄຽງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆໃ�ຕະກຸນໝວດພາສາລາວ-ໄ� 
ພວກເ�ົາອ�ບພະຍ�ບລ�ງມາຈາກທ�ງນານອຍອອຍໜູຜືນແ�ນດິນແ�ນ 
ຕອນໃ�ຂອງປະເ�ດ ສປ ຈີນ ໄ�ຢູາຍແ�ງຫ�ນໃ�ທາຍສະຕະວ�ດທີ 
XVII-XVIII ເ�ັນຕ�ນມາ, ລຽບຕາມສາຍແ�ນ�ຂອງ, ແ�ນ�ກ�ງ ື 
ສາລະວິນ ແ�ະ ລຽບຕາມແ�ມສາຍແ�ນ�ແ�ງ, ຕະກຸນມາຕາມສາຍ 
ແ�ນ�ແ�ງກໍໄ�ແ�ກກ�ນອີກເ�ນ:ພວກເ�ົາໄ�ແ�ກໄ�ຕາມສາຍແ� 
ນ�ດ� ແ�ະ ໄ�ເ�ົາ ແ�ວກໍມີຊວາ: ໄ�ດ� ແ�ະ ໄ�ເ�ົາ, ໄ�ດ�ງກາວ 
ໄ�ໄ�ຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູາຍບອນ. ສະເ�າະຢູລາວເ�ົາແ�ນຕາມແ�ມ 
ນ�ເ�ບ�ງໄ�, ແ�ນ�ຫີນບູນ, ເ�ດເ�ນ�ນອຍຈ�ນໄ�ຮອດພູຊາງແ�, ທ�ງ 
ນາຕູນບໍລິເ�ນຊາຍແ�ນລະ�າງເ�ດແ�ວງ ຄ�ມວນ ແ�ະ ແ�ວງ 
ສະ��ນນະເ�ດ.

 ສ�ລ�ບເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ໃ�ເ�ອກອນເ�ົາເ�າ 
ເ�ີຍດ�ເ�ີນການຜະລິດທາງດານກະສິກ�ເ�ັນຕ�ນ: ເ�ັດນາ, ເ�ັດໄ� 
ແ�ະ ເ�ັດສວນເ�ອປູກເ�າ, ພືດທາດແ�ງ, ເ�ືອກ, ມ�ນ ແ�ະ ອນໆ. 
ປະເ�ດສ�ດລຽງີເ�ນ: ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ໝາ ແ�ະ ສ�ດປີກຕາງໆ. ປ�ດຈຸ 
ບ�ນການປູກຝ�ງລຽງສ�ດຂອງເ�ົາເ�າຍງມີຄວາມຊ�ນານ. ຜູຊາຍຊ�ນ 
ເ�າ ຜູໄ� ນມີມູນເ�ອໃ�ການຕີເ�ັກ, ປ�ນໝ, ໄ� ແ�ະ ວິຊາຈ�ກ 
ສານເ�ນ: ກະບຸງ, ກະຕາ, ກະເ�, ກະຢ�ງ, ຕິບເ�າ, ສານສາດ ແ�ະ 
ອນໆ. ພອມນຍ�ງສາມາດປູກມອນລຽງມອນ, ປູກຝາຍເ�ອຕ�ຫູກ 
ແ�ນແ� ແ�ະ ເ�ັດເ�ອງປະດ�ບເ�ດຊ�ງຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນເ�ງໄ�ຢາງ 
ວງາຍເ�ັນເ�ດຖະກິດຂາອອກຂອງຄອບຄ�ວທສາງລາຍຮ�ບໃ� 
ຄອບຄ�ວສູງພໍສ�ມຄວນ. ມ�ນໄ�ສາງຄວາມນິຍ�ມຊ�ມຊອບໃ�ແ�ລູກຄາ 
ທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ, ເ�ົາເ�າແ�ນໜງໃ�ຈ�ນວນ 49  ເ�າ 
ທມີລະບ�ບເ�ດຖະກິດມີການຂະ�າຍຕ�ວແ�ງເ�ອທຽບໃ�ຊ�ນເ�າ
ອນໆ ໃ� ສປປ ລາວ.

4

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ຕອມ ວງສາຂາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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          ຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ໃ�ສະໄ�ກອນຈະຕ�ງບານແ�ນຕອງໄ�ຊອກຫາ 
ມສ�ນວ�ນດີແ�ວຂຸດຂຸມປ�ກໄ�ເ�ົາເ�ັດເ�າຈຸມຫ�ວໃ�ກ�ນ, ຖາເ�ັດເ�າ 
ສານບຫ�ກ, ບເ�ອຍ, ບແ�ກອອກຈາກກ�ນແ�ນຕ�ງບານໄ�.  
     ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ເ�ັນເ�ືອນຮານ 3 �ງຕິດ 
ກ�ນຄື: ເ�ືອນນອນ, ເ�ືອນເ�ຍ, ເ�ືອນໄ�ມີຊານ (ເ�ືອນຄ�ວ) ມີ 9 
ເ�ົາ, ປະກອບດວຍ 3 ຫອງນອນ, ມີປະຕູເ�າ-ອອກ 2 ປອງ ແ�ະ 
ປອງຢຽມ 2 ປອງ, ຫອງນອນຈະເ�ັນແ�ບທ�ມະດາ, ຂ�ນດວຍຝາ 
ທາງສ�ນເ�ອງໜງຈະມີຫອງໂ�ງຊງເ�ັນຫອງມີຮານບູຊາທ�ງເ�ັນ 
ບອນນອນຂອງແ�ກ ແ�ະ ລູກຊາຍ, ຖາລະບ�ບເ�ືອນນອຍເ�ົາໄ� ື 
(ຄີໄ�) ເ�ົາໄ�ໃ�, ຄ�ກຕ�ເ�າເ�ນຈະເ�ັດຕາງຫາກ.

5

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ອງນຸງຫ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ສ�ລ�ບຜູຊາຍນຸງໂ�ງດ�ໝ 
ນິນມ�ດຫ�ວ, ຜາສະໂ�ງ, ຜາຫາງ, ເ�ອດ�ໝນິນ, ຍອມດວຍນ�ເ�ີ, 
ນ�ຄາມ, ສ�ກຂາລາຍ, ແ�ຍິງນຸງສນມີຫ�ວ, ສນມຸກ, ສນມ�ດໝ, ເ�ອດ� 
ມີສ�ບລາຍ, ຄໍລາຍ, ໃ�ກະຕງເ�ິນ, ແ�ກະຊະ, ແ�ຕາລອງຄຽນຫ�ວ, 
ຜາບຽງ, ບາງຊະນິດໃ�ເ�ລາເ�ັດ 1–2 ປີ, ມີກະຈອນໃ�ຫູ, ກອງແ�ນ, 
ເ�ີບ, ໃ�ເ�ອກອນໃ�ເ�ີບໜ�ງຄວາຍ, ເ�ີບສູງເ�ັດດວຍໄ�, ໄ�ກະ 
ເ�ົາ ແ�ະ ໄ�ຕີນເ�ັດ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ ພາບໂ�ຍ: ນ�ກຄ�ນຄວາຊາວບານ �ກ19

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ຕາມປ�ກກະຕິອາຫານການກິນດມຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ມ�ກລ�ດ 
ເ�ັດ ແ�ະ ແ�ບຊອຍດີ, ກິນເ�າໜຽວ ແ�ະ ອາຫານປະເ�ດຕາງໆ. 
ພາເ�າແ�ລະເ�ອຂາດແ�ວບໄ�, ພາເ�າຈະບໃ�ວາງກອງຂເ�ືອນ, 
ດມນ�ດິບ, ນ�ຕ�ມ, ດມເ�າເ�ັດ, ເ�າໄ� ແ�ະ ເ�າສະໂ�.

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ



  ຕາມຄວາມເ�ອຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ມີຮີດຄອງປະເ�ນີວງ 
າຍທອຸດ�ມສ�ມບູນໃ�ນ�ນມີທ�ງພຸດທະສາສະໜາ ແ�ະ ຜີຄຽງຄູກ�ນ 
ໄ�ຕາງແ�ພາກປະຕິບ�ດຕ�ວຈິງຄື: ສາສະໜາພຸດຢູວ�ດ ແ�ະ ຜີຢູເ�ືອນ 
ຊງມ�ນສະແ�ງອອກວາແ�ລະເ�ືອນລວນແ�ມີຮານບູຊາຜີ, ການເ�ນ, 
ການເ�ົາ ແ�ະ ອນໆກໍຍ�ງເ�ັນສງຈ�ເ�ັນແ�ຊີວິດ, ການບູຊາ ື ການ 
ລຽງຜີພ, ແ�ຍິງຕອງໄ�ປະຕິບ�ດເ�ອຍໆ, ຄວາມສ�ນຶກເ�ົາເ�າຕຜີ 
ພແ� ແ�ນໄ�ມີໜາທປ�ກປ�ກຮ�ກສາລູກ, ານເ�ັນຜີທມີອ�ນາດໃ� 
ເ�ືອນ, ຜີມ�ນ ື ຜີເ�າ ມີລ�ກສະນະທສາມາດໃ�ການສສານກ�ບຜີ 
ໂ�ອນໆຜີກະໄ�, ຜີທມີອ�ນາດປ�ກປ�ກຮ�ກສາບານເ�ືອງໃ�ມີຄວາມ 
ຢູເ�ັນເ�ັນສຸກກໍແ�ນຫໍບານ (ຜີບານ) ແ�ລະປີຊາວບານກໍຈະພາກ�ນ 
ຈ�ດພິທີລຽງເ�ັນປະຈ�. ຄຽງຄູກ�ບການເ�ອຖືຜີຍ�ງມີພຸດທະສາສະໜາ 
ຊງເ�ັນສູນວ�ດທະນະທ� ແ�ະ ຂະນ�ບທ�ນຽມທດີງາມມາແ�ບູຮານ 
ນະການຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ແ�ະ ລາວ. ໂ�ຍສະເ�າະພຸດມີຄວາມຜູກ 
ພ�ນກ�ບຜີ ແ�ະ ພາມທແ�ກຈາກກ�ນບໄ�ທ�ງ 3 ຢາງນມ�ນມີການພ�ວ 
ພ�ນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນ.

9
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 ສ�ລ�ບງານບຸນປະຈ�ຂອງເ�ົາເ�າໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວແ�ນອີງ
ຕາມປະຕິທິນລາວ ແ�ະ ໄ�ຈ�ດງານບຸນຕາມແ�ລະເ�ືອນຄືກ�ນກ�ບ 
ຊ�ນເ�າ ລາວ ໃ�ຮອບວຽນປີໜງ (12 ເ�ືອນ).

ພາບໂ�ຍ: ນ�ກຄ�ນຄວາຊາວບານ �ກ19
ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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         ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ຜູໄ�  ແ�ນໄ�ມີາຍຢາງ 
ເ�ັນຕ�ນ: ແ�ນ, ກອງ, ກະຈ�ບປ, ຊໍ ແ�ະ ອນໆ, ມີຄ�ພະ�າ, ຄ� 
ສຸພາສິດ, ກອນຂ�ບ, ກອນລ� ແ�ະ ວາດຟອນໄ�ຕາມຈ�ງ�ະໃ�ເ� 
ລາເ�ົາເ�າເ�ັດພິທິກ�, ການເ�ົາ ແ�ະ ອນໆ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ ຫ�ງຄ� ຈ�ນປະເ�ີດ

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

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍດີ
02      ໂ�ກດີ   ໂ�ກດີ

03      ຂອບໃ�  ຂອບເ�ີ
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ
05      ເ�າຊ��ງ?   ເ�າຊ��ງ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັດ��ງຢູ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ກິນເ�າແ�ວບ?

08      ລາກອນ  ລາກອນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ພ�ບກ�ນເ�ີ
10      ບເ�ັນ��ງ   ບເ�ັນພິເ�ີ
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 ຊ�ນເ�າ ຜູໄ� ມີພາສາປາກເ�າຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆບມີ 
ຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ ແ�ະ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ - ໄ�. 

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


