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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 ຫ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາຊ�ນ 
ເ�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 ຫ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຫ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍ 
ຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມລ� 
ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�ນີ.
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                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
                     ຫົວໜ້າກົມຊົນເຜົ່າ
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                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 ຫ 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 ຫ ຕ�ງຖນຖານ 
ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູບ�ນດາແ�ວງພາກ 

ເ�ືອຂອງລາວເ�ົາ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນ 
ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ. ນອກຈາກນຊ�ນເ�າ ຫ 

ຍ�ງມີຢູພາກໃ�ຂອງປະເ�ດ ສປ ຈີນ.
ຊ�ນເ�າ ຫ ຢູລາວມີ ປະຊາກອນ 

ທ�ງໝ�ດ 10.437 ຄ�ນ,
 ຍິງ 5.120 ຄ�ນ, 
ເ�າກ�ບ 0,2 % 

ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ
ທ�ວປະເ�ດ.

ຍອດອູ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

1

ຊ�ນເ�າ ຫ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ຜ�ງສາລີ, ເ�ືອງ ຍອດອູ,
  ເ�ືອງ ບຸນເ�ືອ ແ�ະ ເ�ືອງ ບຸນໃ�.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຫ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທມີກ�ກເ�າເ�າກໍ, ກໍຄືຕ�ນກ� 
ເ�ີດມາຈາກປະເ�ດ ຈີນ. ເ�ົາເ�າໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍມາ 
ຢູພາກເ�ືອຂອງລາວເ�ົາ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນ ແ�ວງຜ�ງສາລີ ໃ�ທາຍ 
ສະຕະວ�ດທີ XIX.
 ຊ�ນເ�າ ຫ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ຫ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາ 
ເ�າກໍແ�ນ “ຫ”,  ແ�ະ ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ນ�ໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການ 
ກໍແ�ນຊ�ນເ�າ ຫ.

 ຊ�ນເ�າ ຫ ປະກອບອາຊີບຕ�ນຕໍດວຍການເ�ັດໄ�ປູກເ�າ 
ຈາວ, ນອກຈາກນແ�ວເ�ົາເ�າກໍຍ�ງເ�ັດສວນປູກພືດຜ�ກຕາງໆ ແ�ະ 
ມີປະສ�ບການໃ�ການເ�ັດໄ� ແ�ບປະສ�ມປະສານ ຕາມແ�ລະໄ�ຍະ 
ຂອງລະດູການຜະລິດ.

  ການລຽງສ�ດກໍເ�ັນອາຊີບສ�ຮອງທຊ�ນເ�ານນິຍ�ມກ�ນ 
ຊງໄ�ແ� ່ການລຽງງ�ວ, ຄວາຍ ເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ສວນ 
ສ�ດປະເ�ດໝູ ແ�ະ ສ�ດປີກ ຕາງໆກໍນິຍ�ມລຽງເ�ນກ�ນ, ເ�ອເ�ັດ 
ພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ເ�ົາເ�າມ�ກຈະເ�ົາຜ�ນຜະລິດກໍຄືສ�ດລຽງໄ�ຂາຍ 
ແ�ະ ແ�ກປຽນສງຂອງອນໆທຈ�ເ�ັນໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດປະຈ�ວ�ນ 
ເ�ນ: ເ�ືອ, ແ�ງນ�ວ, ນ�ຕານ, ນ�ມ�ນເ�ອໄ�...

 ສ�ລ�ບ ວຽກງານດານ ຫ�ດຖະກ�ເ�ັນຕ�ນແ�ນການ�ິບ 
ປ�ກຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ການຈ�ກສານ ຕາງໆຂອງຊ�ນເ�າ ຫ ແ�ນເ�ັນ 
ທຮູຈ�ກດີມາແ�ບູຮານນະການ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ຊ�ນເ�າ ຫ ປະກອບອາຊີບຕ�ນຕໍດວຍການເ�ັດໄ�ປູກເ�າ 
ຈາວ, ນອກຈາກນແ�ວເ�ົາເ�າກໍຍ�ງເ�ັດສວນປູກພືດຜ�ກຕາງໆ ແ�ະ 
ມີປະສ�ບການໃ�ການເ�ັດໄ� ແ�ບປະສ�ມປະສານ ຕາມແ�ລະໄ�ຍະ 
ຂອງລະດູການຜະລິດ.

  ການລຽງສ�ດກໍເ�ັນອາຊີບສ�ຮອງທຊ�ນເ�ານນິຍ�ມກ�ນ 
ຊງໄ�ແ� ່ການລຽງງ�ວ, ຄວາຍ ເ�ອໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�, ສວນ 
ສ�ດປະເ�ດໝູ ແ�ະ ສ�ດປີກ ຕາງໆກໍນິຍ�ມລຽງເ�ນກ�ນ, ເ�ອເ�ັດ 
ພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ເ�ົາເ�າມ�ກຈະເ�ົາຜ�ນຜະລິດກໍຄືສ�ດລຽງໄ�ຂາຍ 
ແ�ະ ແ�ກປຽນສງຂອງອນໆທຈ�ເ�ັນໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດປະຈ�ວ�ນ 
ເ�ນ: ເ�ືອ, ແ�ງນ�ວ, ນ�ຕານ, ນ�ມ�ນເ�ອໄ�...

 ສ�ລ�ບ ວຽກງານດານ ຫ�ດຖະກ�ເ�ັນຕ�ນແ�ນການ�ິບ 
ປ�ກຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ການຈ�ກສານ ຕາງໆຂອງຊ�ນເ�າ ຫ ແ�ນເ�ັນ 
ທຮູຈ�ກດີມາແ�ບູຮານນະການ.

  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ລ�ກສະນະບານເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າໂ�ຍປ�ກກະຕິແ�ວຊ�ນ 
ເ�າ ຫ ມ�ກຕ�ງບານຢູເ�ດທມີຄວາມສູງແ� 1.000–1.500 ແ�ັດ ເ�ືອ 
ລະດ�ບນ�ທະເ�. ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຫ ຈະເ�ັນລ�ກສະນະເ�ືອນຕິດ 
ດິນ, ອອມຮອບເ�ືອນເ�ົາເ�າມ�ກເ�ັດສວນເ�ອປູກພືດຜ�ກ ແ�ະ ລຽງ 
ສ�ດສ�ລ�ບໃ�ເ�ັນອາຫານ ແ�ະ ຂາຍ.
 ການຈ�ດແ�ງຫອງພາຍໃ�ເ�ືອນອີງຕາມຈ�ນວນສະມາຊິກ 
ຂອງຄອບຄ�ວ ແ�ະ ເ�ົາເ�າມ�ກຈະເ�ົາງາວ, ຫອກ, ດາບ ແ�ະ ເ�ອງ 
ມືໃ�ການຂາສ�ດປະດ�ບເ�ໄ�ເ�ິງປະຕູເ�ືອນ

  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ການນຸງຖືຂອງຊ�ນເ�ານ ຜູຊາຍມ�ກນຸງໂ�ງສີດ�, ມຸຍ ື 
ສີມ�ນ, ແ�ຜ�ມ, ຈ�ງໄ�ຍາວຄາສອກແ�ວ ເ�ຍໃ�ໝວກ.
 ສວນແ�ຍິງມ�ກນຸງສ�ງສີດ�ຍາວຮອດຕີນ, ເ�ອຍາວຕິດກະ 
ດຸມທາງຂາງ ແ�ະ ເ�ົາຜາຄຽນຫ�ວ.

g7njv’o5j’sqj,
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vksko c]t g7njv’fnj,
 ຊ�ນເ�າ ຫ ແ�ນນິຍ�ມກິນອາຫານທລ�ດຊາດຈາງ ແ�ະ 
ອາຫານທພວກເ�ົາເ�າເ�ັດກິນໃ�ແ�ລະວ�ນນ�ນຈະກິນອາຫານປະ 
ເ�ດ: ແ�ງໄ�, ແ�ງໝູ, ຂ�ວຜ�ກ, ແ�ວນ�ປາ, ລາບຊນໝູ, ປງປາ 
ແ�ະກິນນ�ດິບ, ເ�າ ໃ�ເ�ລາທມີງານໃ�ບານ.
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  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ຊ�ນເ�າ ຫ ຈະມີເ�ອງດ�ນຕີ ພນເ�ືອງປະຈ�ເ�າຂອງຕ�ນເ�ງ 
ແ�ນ: ແ�ງ, ກອງ, ປີ ແ�ະ ກໍມີບ�ດກອນລ�, ກອນຂ�ບ, ກອນ ຜະ�າ 
ແ�ະອນໆ. ເ�ງວາສງທກາວມານ�ນແ�ນເ�ົາເ�າຈະຮອງ, ຈະເ�ບໃ�ເ� 
ລາທມີງານບຸນປະຈ�ເ�າ, ງານແ�ງດອງ ແ�ະ ອນໆ.

 ຊ�ນເ�າ ຫ ເ�ິງແ�ນວາຈະໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍ 
ມາຢູລາວເ�ົາໄ�ດ�ນນານກໍຕາມແ�ເ�ົາເ�າຍ�ງຮ�ກສາຮີດຄອງປະເ� 
ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງໄ�ໄ� 
ເ�ັນຢາງດີ. ຊ�ນເ�າ ຫ ເ�ອຜີ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຜີພແ�, ຜີບ�ນພະບູ 
ລຸດທລວງລ�ບໄ�ແ�ວກໍຈະມີການເ�ັດຮານບູຊາໄ�ໃ�ເ�ືອນນອກ 
ຈາກນ, ຍ�ງມີຈ�ນວນໜງໄ�ຮ�ບອິດທິພ�ນຂອງສາສະໜາເ�ົານ�ອີກ.

 

 ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆຊ�ນເ�າ ຫ ຈະມີການຈ�ດງານບຸນ ແ�ະ 
ພິທີກ�າຍຄ�ງ, ແ�ບຸນທສ�ຄ�ນໄ�ແ�ບຸນປີໃ� (ບຸນກິນຈຽງ) ຄື: 
ບຸນກິນຈຽງໃ� ຈ�ດຂນໃ�ກ�ນ�ດ 5 ວ�ນ ແ�ະ ບຸນກິນຈຽງນອຍ ແ�ນ 
ການກິນເ�າຢູປາ ື ປາຊາ ຊງໄ�ມີການກະກຽມອາຫານການກິນ 
ພອມຍາດຕິພນອງພາກ�ນໄ�ກິນຢູບອນຂຸມຝ�ງສ�ບຂອງພ, ແ�, ພີນອງ 
ຂອງຕ�ນ ແ�ະ ເ�ັດຮີດຄອງດວຍການຂາໝູເ�ອລຽງຜີ.

7;k,g-njv4n 
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ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຫໍ້

01      ສະບາຍດີ   ບີເຮົ່າ

03      ຂອບໃຈ  ເຊໆກ່າ

02      ໂຊກດີ   ໄຕຼຈ່ຽນ

04      ຂໍໂທດ   ຕຸຍວູຊີ
05      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ມີຈີ່ງ?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ຢີຈູຍາງແລ?

07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ຊື່ຟາງແລ?
08      ລາກ່ອນ  ໄຈຈ່ຽນ

09      ພົບກັນໃໝ່   ຊ່າເຈົ່າຕຽງ
10      ບໍ່ເປັນຫຍັງ   ອິຢ່າງພູຜາ

 ຊ�ນເ�າ “ຫ” ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງ 
ຊງພາສານຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາຈີນ- ຕີເ�ດ, ສາຂາຫານ-ຫ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ


