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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 ຕຣີ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�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 ຕຣີ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣີ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງ 
ພູມລ�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 ຕຣີ 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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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 ຕຣີ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ
- ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ: ເ�ືອງ ເ�ໂ�ນ, 
  ເ�ືອງ ນອງ, ມືຶອງ ວິລະບູລີ

     ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຕຣີ ຕ�ງຖນຖານ 
ບານຊອງ ຢູບ�ນດາແ�ວງພາກກາງຄື: ແ�ວງ 

ຄ�ມວນ ແ�ະ ແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ. 
ນອກນ�ນຍ�ງມີຢູ ສສ �ຽດນາມ ຄື:

          ແ�ວງ ກວາງບິງ ແ�ະ ອນໆ.  
   ສ�ລ�ບຢູສປປລາວມີປະຊາກອນ

 ທ�ງໝ�ດ 26.680 ຄ�ນ, 
ຍິງ 13.550  ຄ�ນ, 

ເ�າກ�ບ 0.5% ຂອງພ�ນ 
ລະເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ.   

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຕຣີ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດ 
ແ�ງຊາດລາວ, ຊງໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູປະເ�ດລາວແ�ດຶກດ�ບ�ນຫາງ 
ຈາກນ 5,000 ກວາປີ. ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ບບ�ນດາຊ�ນ 
ເ�າໃ�ສາຂາພາສາກະຕູອິກທໄ�ເ�ອນຍາຍມາຕ�ງຖນຖານບານຊອງ
ຢູປະເ�ດລາວຈາກດິນແ�ນພາກເ�ືອ ໂ�ຍຜານແ�ວນ ຫ�ງສາວະດີ 
ປະເ�ດ ມຽນມາ ແ�ະ ເ�ດລ�ບບູລີ ປະເ�ດສະ�າມ, ໃ�ສະໄ�ເ�າ 
ຈ�ນອາວຍ.
 
 ເ�ົາເ�າໄ�ມີບ�ດບາດອ�ນສ�ຄ�ນໃ�ການຂຽນເ�າປະ��ດ 
ສາດຂອງຊາດລາວເ�ົາ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຢູແ�ວງ ສະ��ນນະເ�ດ 
ແ�ະ ຄ�ມວນ, ເ�ັນກ�ລ�ງແ�ງທາງດານການເ�ືອງ, ການທະຫານ, 
ວ�ດທະນະທ�-ສ�ງຄ�ມ, ເ�ດຖະກິດແ�ບ�ນພະບູລຸດນ�ບວາາຍຍຸກສະ 
ໄ�ຈ�ນຮອດສະໄ�ມີພ�ກປະຕິວ�ດນ�ພາ.

  ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ຕຣີ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າວາ: 
ຕຣີ ແ�ະ ເ�ຣີ, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ 
ຊ�ນເ�າ ຕຣີ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ການດ�ເ�ີນວິຖີຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ 
ລາວ ເ�ົາເ�າມີອາຊີບແ�ບປະສ�ມປະສານ ແ�ຕ�ນຕໍແ�ນການເ�ັດນາ 
ປູກເ�າໜຽວ, ເ�າຈາວ, ເ�ັດສວນຄ�ວປູກພືດຜ�ກ ແ�ະ ລຽງສ�ດ. 
ຕາມລະດູການຜະລິດໃ�ວ�ງຈອນຊີວິດຮອບປີໜງໆໂ�ຍອີງໃ�ປະຕິ 
ທິນລາວຊງແ�ກຕາງຈາກປະຕິທິນສາກ�ນ. ພອມກ�ນນ, ກໍຍ�ງເ�ັດ 
ການຄາຂາຍນອຍເ�ອເ�ີມລາຍໄ�ແ�ຄອບຄ�ວ, ກອນໄ�ທ�ການຜະ 
ລິດປູກພືດພ�ນທ�ນຍາຫານ, ໄ�ຊອກຢູຫາກິນ ແ�ະ ອນໆ ໃ�ຊີວິດ 
ຂອງເ�ົາເ�າຈະມີການໄ�ມໄ�ຍາມຢາງຄ�ກແ�ເ�ນ: ມໃ�ເ�ັນມງາມ 
ຍາມດີ ແ�ະ ມບດີຄື: ມວ�ນສິນດ�ບ, ມຮວງ, ມຮວາຍ, ເ�ືອນດ�ບ, 
ເ�ືອນເ�ັງ ເ�ານເ�ັນຕ�ນ.
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       ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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      ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣີ ເ�ັນເ�ືອນຮານນອຍສອດຄອງ 
ກ�ບຂະໜາດຄອບຄ�ວ. ການຈ�ດວາງໃ�ຫອງເ�ືອນຄື: ມີເ�ົາໄ�, ຫອງ 
ນອນຂອງພແ�, ຫອງນອນແ�ກ ແ�ະ ລູກຊາຍທບທ�ນແ�ງດອງ, 
ສວນລູກສາວໃ�, ທບທ�ນໄ�ສາງຄອບຄ�ວແ�ນໄ�ນອນຢູເ�ືອນແ� 
ຮາງນາງໝາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າມະກອງ. 

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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       ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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       ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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       ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ



g7njv’o5j’sqj,
 ສ�ລ�ບເ�ກະລ�ກການນຸງຫ�ມເ�ຢອງ, ກອນໜານປະມານ 
100 ປີ ຜູຊາຍຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣີ ແ�ນຈ�ງຜ�ມຍາວ, ເ�າຜ�ມຄືກ�ບແ�ຍິງ 
ແ�ະ ບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ຢູບ�ນດາແ�ວງ 
ພາກໃ�, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍເ�ິນ ແ�ະ ກ�ວ, ເ�າຜ�ມຖືກະຈອນ, 
ໃ�ປອກແ�ນ, ໝາກຕຸມໃ�ຄໍ, ໝາກປ�ດ ແ�ະ ອນໆ. ຕ�ດແ�ວບ 
ວາຍິງ-ຊາຍ. ແ�ປະເ�ນີດ�ງກາວນ�ນ ໄ�ມີການປຽ່ນແ�ງຕາມແ�ລະ 
ປະ��ດສາດ. ປ�ດຈຸບ�ນວ�ດທະນະທ�ການນຸງຖືເ�ຍອງບຄອຍປະກ�ດ 
ໃ�ເ�ັນຢາງຊ�ດເ�ນ ແ�ະ ເ�ົາເ�າກໍໄ�ຫ�ນມານຸງຖືແ�ງກາຍຄືກ�ນກ�ບ 
ຊ�ນເ�າຜູໄ�.
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vksko c]t g7njv’fnj,
  ຊ�ນເ�າ ຕຣີ ມີຄວາມນິຍ�ມເ�າໜຽວ, ແ�ງທມີລ�ດຊາດເ�ັດ 
ແ�ະ ເ�ັມໃ�ເ�ລາມີແ�ກນອນແ�ຢາມແ�ນໃ�ກິນເ�າກອນ ແ�ະ 
ດມເ�າໄ�, ເ�າເ�ັດ. ເ�ົາເ�າໄ�ມີຂຫາມ ແ�ະ ຄະລ�ບໃ�ວາງພາ 
ເ�າຊຂເ�ືອນ.
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 ຊ�ນເ�າ ຕຣີ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີທອຸດ�ມສ�ມບູນ. ພວກເ�ົາເ�າ 
ມີຄວາມນິຍ�ມໃ�ການເ�ອຖື 2 ຢາງເ�ນ: ພວກທຢູທ�ງພຽງມີຈ�ນວນ 
ໜງໄ�ມີການເ�ອຖືພຸດທະສາສະໜາ ແ�ະ ເ�ອຖືຜີ, ສວນພວກທຍ�ງ 
ດ�ລ�ງຊີວິດຢູເ�ດຫາງໄ�ສອກີກນ�ນໄ�ເ�ອຖືຜີເ�ນ: ຜີບ�ນພະບູລຸດ, 
ຜີພ, ແ�, ອາຍ, ນອງ, ລູກ. ຖາບເ�ັດລະປຶບແ�ນພ�ວພ�ນເ�ິງການແ�ງ 
ດອງບແ�ວ, ຂນເ�ືອນພເ�າບໄ�ຜີຟາ, ຜີແ�ນ, ຜີໝໍ, ຜີປ�ວ, ຜີເ�າ 
ເ�ັນຜີທເ�ັດໃ�ຄ�ນເ�ົາເ�ີດລູກຢູເ�ືອນບໄ�, ຜີກະຈາດ, ຜີອາຍະຍຽງ 
ແ�ງ, ປາເ�ິງ, ໝາ. ໃ�ຄອບຄ�ວໜງມີາຍຜີ, ມີບາງຄອບຄ�ວ ໄ�ເ�ອຖື 
4 ຜີຂນໄ�, ນອກຈາກນ�ນ, ຍ�ງມີຜີລວມຂອງບານຄື: ຜີເ�ືອງ ເ�ນວາ: 
“ຜີມະເ�ສ�ກ”. ໃ�ປີໜງ, ຊ�ນເ�າ ຕຣີ ໄ�ມີພິທີກ�ທາງການ ແ�ະ 
ຈ�ຜີສະອງຜ�ນສ�ເ�ັດເ�ນ: ເ�ລາປຸກສາງເ�ືອນ, ໄ�ເ�ືອນແ�ນກໍ 
ຕອງຂາໝູ, ງ�ວ, ຄວາຍ. ກອນຈະຖາງປາເ�ັດໄ�, ຈູດໄ�ເ�ຍ�າໄ�, 
ຮູດເ�າ, ເ�ັບກູຜ�ນລະປູກ ແ�ະ ເ�ົາເ�າຂນເ�າແ�ນຂາໝູ, ຄ�ນຈະ 
ເ�ີດລູກ, ງ�ວ, ຄວາຍຈະເ�ີດລູກໃ�, ຈະຂາຍສ�ດລຽ້ງນາໆຊະນິດ. 
ໄ�ເ�ິນ, ຄ� ແ�ະ ໄ�ລູກໃ�. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ດຜອນລ�ງສວນໃ�ສວນ 
ໜງແ�ວ.

7;k,g-njv4n
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g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’
 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີ ແ�ນມີຄວາມອຸດ�ມສ�ມບູນທມີຄຸນ 
ຄາອ�ນປະເ�ີດມາແ�ບູຮານນະການເ�ັນຕ�ນ: ກອນຂ�ບ, ລ�ສະເ�ີດ, 
ຄ�ສຸພາສິດ, ຄ�ຜະ�າ, ມີເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງາຍຊະນິດຄື: ຄອງ, 
ກອງ, ຄອງລາ, ຄອງຈູມ, ຄອງນຸມ, ແ�ນ ແ�ະ ມີພນສືບບູຮານ.   
 ຊ�ນເ�າ ຕຣີ ໄ�ມີພວກເ�າແ�, ມີລາມທເ�ັນເ�າຮີດຄອງ 
ຂອງແ�ລະບານ, ເ�າແ�ນ�ນເ�ັນຜູຄວບຄຸມກຸມຄ�ນໃ�ຕະກຸນຂອງໃ� 
ລາວເ�ອສ�ພ�ນກ�ບຕະກຸນອນໃ�ເ�ລາງານບຸນ ແ�ະ ຄ�ນເ�ຍຊີວິດ.
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rklkxkdg;Qk

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຕຣີ

01      ສະບາຍດີ   ບ�ນຊວນ
02      ໂ�ກດີ  ບມີເ�າະເ�ົາເ�າບເ�ີຍໄ�ໃ�

03      ຂອບໃ�  ຊະເ�ີນ
04      ຂໍໂ�ດ   ເ�ໂ�ຍ
05      ເ�າຊ��ງ?   ເ�ອຍລະເ�ີນເ�ົາ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ີຕະເ�ຼົາ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈາໂ�ຍໄ�ເ�ີ?

08      ລາກອນ  ຈູນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຕູນລະເ�ົາຕະໄ�ເ�ນ
10      ບເ�ັນ��ງ   ຕະເ�ີນກ�ນເ�ົາ

 ຊ�ນເ�າ ຕຣີ ມີພາສາປາກເ�າທຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ 
ມອນ-ຂະແ�, ພວກເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ພາສາປາກເ�າຄາຍຄື 
ກ�ບພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ມະກອງ, ກະຕາງ, ຊວຍ, ຕະໂ�ຍ, 
ປະໂ�ະ, ກາໂ�, ກາໄ� ເ�ົາເ�າສາມາດເ�າພາສາຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າ 
ດ�ງກາວ, ພາສາລາວ ແ�ະ ພາສາຕາງປະເ�ດໄ�ດີ, ຊງມີຄວາມສະ 
ດວກໃ�ການພ�ວພ�ນແ�ກປຽນເ�ດຖະກິດ ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ກ�ບ 
ບ�ນດາຊ�ນເ�າເ�ານ�ນໄ�ດີ.
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ຂມູນໂ�ຍ: ນາຍບານ ບານ ນາພະນ�ງ ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ ແ�ວງ ຄ�ມວນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


