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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 ແ�ກ 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 
ແ�ກ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ກ 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 ແ�ກ 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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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 ແ�ກ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ຄ�ເ�ີດ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ນາກາຍ, ເ�ືອງ ຍ�ມມະລາດ, 
  ເ�ືອງ ທາແ�ກ, ເ�ືອງ ຫີນບູນ

 ຊ�ນເ�າ ແ�ກ ໄ�ຕ�ງຖນຖານ 
ບານເ�ືອນຢູ 2 ແ�ວງພາກກາງຄື: ແ�ວງ 
ບໍລິຄ�ໄ� ແ�ະ ແ�ວງ ຄ�ມວນ. ຊ�ນເ�າ 
ແ�ກ ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 3,733 ຄ�ນ, 
ຍິງ 1.934 ຄ�ນ, ອ�ດຕາສະເ�ຍເ�າກ�ບ 
0,1% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ  
                    ( ຜ�ນການສ�ວດພ�ນ
                     ລະເ�ືອງ ຄ�ງທີ III 2005). 
.

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ແ�ກ ໄ�ເ�ອນຍາຍເ�າມາລາວຈາກດິນແ�ນທາງ 
ພາກເ�ືອໂ�ຍໄ�ຜານ ແ�ວງເ�ອານ ແ�ງ ສສ �ຽດນາມ ໃ�ລະ 
�າງສະຕະວ�ດ ທີ XVII. ຊ�ນເ�າ ແ�ກ ຈ�ນວນໜງໄ�ຍ�ກຍາຍ 
ຈາກຖນຖານພູມລ�ເ�ົາເ�ີມໄ�ຊອກທ�ມາຫາກິນາຍບອນຕາງ 
ກ�ນ. ຈ�ນວນໜງໄ�ເ�າໄ�ທາງ ປະເ�ດຈີນ ແ�ະ ຈ�ນວນໜງກໍໄ�ໄ� 
ຕ�ງ��ກປ�ກຖານຢູເ�ດຊາຍແ�ນ ລາວ-�ຽດນາມ  ຊງເ�ັນໝູບານ 
ໃ�ຈ�ນກາຍເ�ັນຕ�ວເ�ືອງຈງມີຊລືຊາປະກ�ດວາຊ ເ�ືອງ“ບ�”, ເ�ືອງ 
ດ�ງກາວໄ�ຖືກເ�ິກສ�ງຄາມຮຸກຮານຮາວີໃ�ທສຸດ ເ�ືອງ “ບ�”  ໄ�ຖືກ 
ທ�ລາຍຈາກຝາຍກ�ງກ�ນຂາມ. ຊ�ນເ�າ ແ�ກ ຈ�ນວນໜງແ�ນຍ�ງຢູ 
ປະເ�ດຈີນ ແ�ະ ຈ�ນວນໜງກໍຍ�ງຢູປະເ�ດ�ຽດນາມ ໂ�ຍສະ 
ເ�າະຢູແ�ວງ ເ�ອານ.
 “ແ�ກ” ແ�ນຊເ�ນຂອງຊ�ນເ�າໜງ, ຊດ�ງກາວບມີຜູໃ�ຮູ 
ຄວາມໝາຍເ�ົາເ�າເ�ີດຂນໄ�ໃ�ຂນມາກໍໄ�ຍິນຊນແ�ວ ຊ�ນເ�າ 
ອນກໍເ�ນພວກເ�ົາວາ: “ແ�ກ” ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການກໍ 
ແ�ນ ຊ�ນເ�າ ແ�ກ.

 ຊ�ນເ�າ ແ�ກ ໃ�ສະໄ�ກອນມີຮູບແ�ບການຜະລິດເ�ືອນ 
ກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆຄື: ການເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ, ກວຍ, ເ�ືອກ, ມ�ນ, 
ປູກມອນລຽງມອນ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາມາປຸງແ�ງອາຫານ,  ລາເ�ອສ�ດ 
ປາມາເ�ັນອາຫານແ�ລະວ�ນ. ພວກເ�ົາເ�າໄ�ຫ�ນຮູບແ�ບການຜະ 
ລິດຈາກອ�ນເ�າມາສູອ�ນໃ�, ຈາກເ�ັດໄ�ມາເ�ັດນາໃ�ປີ ຄສ. 1957 
ນ�ບແ�ນ�ນມາຮູບແ�ບການດ�ລ�ງຊີວິດເ�ົາເ�າກໍຄອຍໆມີການປຽນແ
ປງ ດີຂນເ�ອຍໆ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ການຊອກຫາສະຖານທປຸກເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ກ ແ�ນ 
ອີງຕາມອ�ງການປ�ກຄອງຂ�ນບານເ�ັນ��ກ. ເ�ືອນມີລ�ກສະນະແ�ບ 
ດຽວກ�ນກ�ບໄ�ເ�ຍ ການຈ�ດວາງພາຍໃ�ຈະແ�ງເ�ັນບອນນອນຂອງ 
ໃ�ຂອງລາວ, ທ�ອິດແ�ນຫອງລ�ອກ (ຫອງພະເ�ັນບອນບູຊາ), ຈາກ 
ນ�ນ, ແ�ນ ຫອງຂອງພແ�, ຫອງລູກສາວ, ລູກຊາຍ ແ�ະ ສຸດທາຍ 
ແ�ນຫອງ ລູກໄ�. ຢູນອກເ�ືອນໃ�ກ�ບຫອງລູກໄ�ຈະມີຄ�ກ ຕ�ເ�າ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



g7njv’o5j’sqj,

 ໃ�ເ�ອກອນຊ�ນເ�າ ແ�ກ ມີເ�ອງນຸງຫ�ມດວຍແ�ຝາຍທ 
ຍອມດວຍສີຄາມ, ສີດ�, ສີໝນິນ, ໃ�ດວຍມື�ິບເ�ັນໂ�ງ, ເ�ອ, ຜູ 
ຊາຍຈະນຸງຜາສະໂ�ງ ື ຜາກະຕຽວ, ແ�ຍິງຈະນຸງສນທ�ມະດາ ແ�ະ 
ເ�ອຜາ ທສາມາດຜະລິດດວຍຕ�ນເ�ງ ື ບາງປະເ�ດກໍໄ�ແ�ກປຽນ 
ຈາກຊ�ນເ�າ ລາວ ແ�ະ ຊ�ນເ�າອນໆທຢູໃ�ຄຽງ.

6

  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສ�ລ�ບອາຫານທຊ�ນເ�າ ແ�ກ ສວນາຍແ�ນການຫາໄ� 
ຈາກທ�ມະຊາດເ�ນ: ເ�ອສ�ດປາມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະເ�ດຕາງ 
ຕາງຄື: ປງຊນໝູປາ, ລາບ, ລາບເ�ືອດ,  ຕ�ມຜ�ກ, ແ�ງຜ�ກ, ແ�ວ, ດມ 
ນ�ດິບ,   ດມເ�າຂາວ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນມີການປຽນແ�ງໄ�ຕາມຍຸກ 
ສະໄ� ພອມທ�ງມີການພ�ດທະນາໃ�ຖືກຕາມ�ກການອະນາໄ�ເ�ນ: 
ການດມນ�ຕ�ມ, ນ�ຜະລິດຈາກໂ�ງງານທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະ 
ເ�ດຕາມສະພາບຄວາມເ�ັນຈິງຂອງຍຸກນ. 

  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ຕາມຄວາມເ�ອຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ກ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບຖື 
ຜີພ, ຜີແ�, ຜີຟາ, ຜີແ�ນຢາງໜ�ກໜວງແ�ລະດູການ ແ�ະ ວ�ນສິນ 
ພວກເ�ົາເ�າກໍໄ�ບູຊານ�ບໄ� ແ�ະ ລຽງຜີເ�ັນປະຈ�. ຊງໄ�ໝາຍ 
ເ�ິງຄວາມກະຕ�ນຍູ, ກະຕະເ�ທີຂອງບ�ນດາລູກໆທມີຕບ�ນ ພະບູລຸດ. 
ພອມກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີພິທີກ�ບູຊາຜີຫໍໄ�ດ�ເ�ີນກອນຈະຟາດ 
ເ�າ ື ເ�ົາເ�າຂນເ�າໂ�ຍມີການຂາໝູ 1 ໂ�, ເ�ັດລາບເ�ືອດ, ແ�ງ, 
ຕ�ມໝູ ແ�ະ ອນໆ ແ�ວມອບພິທີນໃ�ເ�າພມ�ດ, ແ�ມ�ດ ື ພໝໍ , 
ແ�ໝໍທມີຄວາມສາມາດສສານກ�ບບ�ນດາຜີຕາງໆ, ທ�ງມີການເ�າວາ 
ຕາງໆນາໆ, ບາງຄ�ງພວກເ�ົາຈະດ�ເ�ີນການບະ (ກອນຈະດ�ເ�ີນ 
ກິດຈະການຕາງ) ເ�ອເ�ັດໃ�ມີການປ�ກປ�ກຮ�ກສາຊວຍກິດຈະການ 
ດ�ງກາວໃ�ມີຄວາມຈະເ�ີນງອກງາມຂນເ�ອຍໆ ນອກຈາກນ, ໃ� 
ຮອບວຽນປີໜງໆທພວກເ�ົາເ�າຂາດບໄ�ແ�ນບຸນກິນເ�າໃ�ພາຍ 
��ງເ�ັດໄ�, ເ�ັດນາ ແ�ະ ເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກແ�ວກໍຈະຈ�ດງານ 
ບຸນຂນໃ�ເ�ືອນນ�ນ ແ�ະ ການຈ�ດງານເ�ັດ ບຸນກິນເ�ດ (ບຸນປີໃ�) 
ການຈ�ດງານບຸນແ�ນໄ�ອີງຕາມປະຕິທິນຂອງ �ຽດນາມ ແ�ະ ຈ�ດ 
ໃ�ມດຽວກ�ນທຸກໆປີ,  ພາຍໃ�ເ�ືອນ 3 ລາວ ແ�ມ 14 ຄ�, ກ� 
ນ�ດແ�ນ 3-7 ມ ຊງໄ�ປະຕິບ�ດຄື: ມີການຄະລ� ແ�ະ ມີການຄ�ບ 
ງ�ນຈ�ນເ�ິງ 7ມ,  ພາຍໃ�ສາມມບໃ�ມີການ ຕ�ດຟືນ, ຕ�ເ�າ, ມທີ 3 ມີ 
ການຈ�ຜີພ, ຜີແ�. ��ງຈາກນ�ນ, ຈງມີການຈ�ຜີເ�າຖນເ�າຖານ 
ຊງເ�ັນຜີທສູງກວາໝູໃ�ການຄຸມຄອງໝ�ດທຸກຄ�ນພາຍໃ�ບານ.  
ນອກຈາກການລຽງຜີດ�ງກາວຍ�ງມີປະເ�ນີການທ�ບສາກ (ໝາຍເ�ິງ 
ການເ�ນລ�ໄ�ໄ�) ໃ�ຊາວໜຸມລ�ງສະໜາມ ແ�ະ ຄ�ບງ�ນ 7 ມ ແ�ະ 
ມທີ 7 ຈະມີການຈ�ດຕ�ງໃ�ເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າຈ�ຜີເ�າຖນເ�າຖານ 
ແ�ະ ມີການດມເ�າໄ�ດຽວຮວມກ�ນໝ�ດບານ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີກໍມີປະເ�ດ: ກອງ, ແ�ນ, ຄອງ, ແ�ງ 
ແ�ະ ອນໆທໃ�ປະກອບເ�າເ�ັນເ�ອງດ�ນຕີທເ�ົາມາເ�ບມາງ�ນໃ� 
ເ�ລາທມີງານບຸນ, ງານດອງ ແ�ະ ງານສ�ງສະການ. ແ�ະ ຈະມີຜູເ�າ 
ຜູແ�ຢູບານມາຮອງເ�ງ ແ�ະ ຂ�ບລ�ຕາມຮີດຄອງຂອງພວກເ�ົາ.

 ຊ�ນເ�າ ແ�ກ ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນຂອງຕ�ນ, ເ�ອໃ�ໃ� 
ການສສານກ�ບຊ�ນເ�າຕ�ນ, ສວນການສສານກ�ບຊ�ນເ�າຕາງຕາງ 
ແ�ນ ໃ�ພາສາລາວ ແ�ະ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�.

ລ�ດ�ບ      ພາສາລາວ   ພາສາແ�ກ

01      ຂອບໃ�  ຂອບຈື
02      ຂໍໂ�ດ   ທໍຣໂ�ດ

03      ເ�າຊ��ງ?  ໄ�ຊບຣູຊ�ນ?
04      ເ�ັດ��ງຢູ?  ຣິດທາຢູ?
05      ກິນເ�າແ�ວບໍ?  ກິນເ�າອາແ�ວບ�?
06      ພ�ບກ�ນໃ�  ພາມດຽວມ
07      ບເ�ັນ��ງ  ໂ�ພຼັນທາ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ຄ�ມວນ
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