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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 ຊິງມູນ 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 
ຊິງມູນ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ 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 ຊິງມູນ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະ 
ເ�ັນພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປລາວ 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 ຊິງມູນ ຕ�ງຖນ 
ຖານບານຊອງ ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູເ�ືອງ 
ຊຽງຄ ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ. ນອກຈາກຢູລາວ 
ຍ�ງມີ ຢູແ�ວງ ເ�ິນລາ ແ�ະ ແ�ວງໄ�ເ�ົາ 
ຂອງປະເ�ດ �ຽດນາມ ອີກດວຍ. ຢູ ສປປ 

ລາວ ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 8.565 ຄ�ນ, 
ຍິງ 4.211 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0.2% 

ຂອງພ�ນລະ          
ເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

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

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ຊ�ນເ�າ  ຊິງມູນ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ເ�ືອງ ຊຽງຄ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພນຖານດານເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ແ�ນເ�ົາ 
ການເ�ັດໄ� ປູກເ�າ. ນອກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງລຽງສ�ດ, ປູກພືດປະເ�ດ 
ຕາງໆ ເ�ນ: ປູກສາລີ, ມ�ນຕ�ນ, ມ�ນດາງ ແ�ະ ພືດຜ�ກຕາງໆສ� 
ລ�ບຄອບຄ�ວ. ຄຽງຄູກ�ບບ�ນຫາທກາວມານ�ນຊ�ນເ�າຊິງມູນ ຍ�ງມີມູນ 
ເ�ອທາງດານ ຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, �ິບປ�ກຖ�ກແ�ວອີກດວຍ.

 ຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ທດ�ລ�ງຊິວິດຢູ ສປປ ລາວ ແ�ນໄ�ເ�ອນຍາຍ 
ມາຈາກ ປະເ�ດ �ຽດນາມ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນມາຈາກ ແ�ວງເ�ິນ 
ລາ ໃ�ຕ�ນ ສະຕະວ�ດທີ XIX ແ�ະ ເ�ອນຍາຍເ�າມາາຍໃ�ສະ 
ຕະວ�ດທີ XX, ສະໄ�ສ�ງຄາມ ດຽນບຽນຟູ. ສາເ�ດຂອງການຍ�ກ 
ຍາຍແ�ນ ຍອນການເ�ີດສ�ງຄາມເ�ັດໃ�ສະພາບການດ�ລ�ງຊີວິດ 
ພ�ບຄວາມ�ຸງຍາກຈ�ເ�ັນໄ�ພາກ�ນໄ�ລຊອນຕາມຫວຍ ແ�ະ ມີ 
ເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າຊວາ ເ�າເ�ອງກາ ແ�ະ ເ�ອງວານ ຊງແ�ນຕະ 
ກຸນດຽວກ�ນເ�ັນຜູນ�ພາ. ໃ�ຕອນເ�າມາຢູ ລາວ ທ�ອິດເ�ົາເ�າ 
ດ�ລ�ງຊີວິດຢູກະແ�ກກະຈາຍ, ໄ�ຍະທມີການປະຕິວ�ດຊາດປະຊາທິ 
ປະໄ�ເ�ົາເ�າຈງໄ�ເ�າໂ�ມຢູເ�ັນບານຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.
 ຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ມີາຍຊເ�ນເ�ນ: ປວກ, ປວກດ�ງ, ປວກເ�ົາ, 
ແ�ດ ແ�ະ ລາວໃ�. ທ�ງໝ�ດໄ�ກາວມານ�ນເ�ັນຊທຊ�ນເ�າອນເ�ນ 
ໃ�ແ�ເ�ົາເ�າບມ�ກ. ສວນຊທເ�ົາເ�າມ�ກ, ສະໝ�ກໃ�ເ�ນຕ�ນເ�ງ 
ແ�ະ ຊືທໃ�ທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນຊ�ນເ�າ “ຊິງມູນ” ເ�ງມີຄວາມ 
ໝາຍວາ: “ຄ�ນພູ”.
 

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ຕາມປະເ�ນີເ�ົາເ�າມ�ກ 
ປຸກສາງ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານ, ຊງ�ງຄາມີ ຮູບຮາງຄາຍຄື�ງໂ�ເ�ົາ. 
ສ�ລ�ບຄອງການຄະລ�ຢູໃ�ເ�ືອນແ�ນບໃ�ກາງມຸງຂາວ, ບໃ�ນອນ 
ຂວາງຕາມລວງ ຍາວຂອງເ�ືອນ ແ�ະ ບໃ�ເ�ົາຊນດິບທບໄ�ຫຸມຫ 
ຂນລວງຫອງຢາງ ເ�ັດຂາດ. ສ�ລ�ບລູກເ�ີຍບໄ�ນ�ງຕ�ງ�າຍ ແ�ະ 
ນ�ງເ�ິງສະແ�ນ ຂອງພເ�າ.

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ພາບໂດຍ: ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ແຂວງ ຫົວພັນ

 ເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງປະຈ�ຊ�ນເ�າກໍເ�ນດຽວກ�ນ ຊງປ�ດຈຸບ�ນ 
ໄ�ຫ�ນມາໃ�ເ�ອງນຸງທຊຈາກຕະາດ ແ�ະ ຈາກການແ�ກປຽນສິນ 
ຄາກ�ບຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຊ�ນເ�າ ລາວ ແ�ະ 
ຊ�ນເ�າ ໄ�.

5ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ພາບໂດຍ: ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ແຂວງ ຫົວພັນ
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 ແ�ກອນຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ແ�ນມ�ກກິນອາຫານທລຽບງາຍບາຍ 
ຢາງເ�ັນຕ�ນ: ເ�າ ແ�ະ ອາຫານປະເ�ດແ�ງ, ໝ�ກ, າມ, ເ�າະ ແ�ະ 
ອນໆ. ດມນ�ດິບ, ເ�າໄ�, ເ�າຂາວ, ສູບຢາເ�ນ ແ�ະ ແ�ຍິງທມີ 
ອາຍຸສູງ ມ�ກຄຽວໝາກເ�ັນສວນາຍ.

   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

7ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຍອນການດ�ລ�ງຊີວິດຢູໃ�ກ�ບຊ�ນເ�າອນໆເ�ັນຕ�ນແ�ນຊ�ນເ�າ 
ໄ�(ໄ�ດ�, ໄ�ແ�ງ) ຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ. ດ�ງນ�ນ, ຈງເ�ັດໃ�ເ�ົາເ�າມີປະ 
ເ�ນີ າຍອ�ນຄາຍຄືກ�ບຊ�ນເ�າອນທຢູໃ�ຄຽງ ເ�ິງຢາງໃ�ກຕາມເ�ົາ 
ເ�າຍ�ງຮ�ກສາປະເ�ນີທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງໄ�ຈ�ນວນໜງຄື: ມີ 
ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ນ�ບຖືຜີເ�ນ: ຜີພແ�, ຜີປາ, ຜີພູ, ຜີບານ ແ�ະ 
ອນໆເ�ອສະແ�ງເ�ິງຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບຖື ແ�ະ ບູຊາ.ແ�ລະ�ງເ�ືອນ 
ລວນແ�ມີຫໍຜີຊງປຸກສາງຢູໃ�ກ�ບເ�ືອນຂອງຕ�ນ. 
 ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີພິທີກ� ື ຮີດາຍຢາງເ�ນ: ພິທີປຸກ 
ສາງ ແ�ະ ຂນເ�ືອນໃ�, ພິທີກ�ເ�ັບກຽວເ�າໃ�, ພິທີເ�ັດຂ�ວນ 
ບານ ແ�ະ ຂ�ວນເ�ືອງ ຊງໃ�ແ�ລະພິທີກ�ນ�ນເ�ັນໂ�ກາດໃ�ເ�ົາເ�າ 
ນຶກເ�ິງຈິດວິນຍານຂອງບ�ນພະບູລຸດທໄ�ລວງລ�ບໄ�ໂ�ຍສະເ�າະ 
ແ�ນ ຜູທເ�ຍຊິວິດແ�ບຜິດປ�ກກະຕິ (ບໄ�ຮ�ບການປນປ�ວ). 
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   ພາບໂດຍ: ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ແຂວງ ຫົວພັນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



lu]txt;aoot7tfurnhhhhog,nv’
 ດານສິລະປະ-ວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວ 
ເ�ົາເ�າບມີເ�ກະລ�ກທາງດານການຂ�ບລ�, ເ�ອຮອງທ�ນອງເ�ບທ 
ເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ. ສ�ລ�ບການເ�ີກບານມວນຊນຂອງ 
ທເ�ົາເ�າແ�ນມີລ�ກສະນະຊອດກະຈາ, ໄ�ຮ�ບເ�ົາອິດທິພ�ນຂອງບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າທຢູໄ�ຄຽງເ�າມາປະສ�ມປະສານ ແ�ະ ຮຽນແ�ບນ�ບ�ນ 
ດາຊ�ນ ເ�າອນໆໃ�ສ�ງຄ�ມແ�ລະຍຸກສະໄ�.
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   ພາບໂດຍ: ແນວລາວສ້າງຊາດ ເມືອງ ຊຽງຄໍ້ ແຂວງ ຫົວພັນ
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 ຊ�ນເ�າ ຊິງມູນ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນ, ຈ�ດ 
ເ�າໃ� ໝວດພາສາມອນ-ຂະແ�, ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.

ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຊິງມູນ

01      ສະບາຍດີ   ຄຼັນລໍບໍ
02      ໂຊກດີ   ໂຊກລໍບໍ

03      ຂອບໃຈ  ຈະເອີນເນີ
04      ຂໍໂທດ   ຂໍໂທດ
05      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ມີມຊື່ແນວ?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ມີມບີເໝາະແອ?
07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ຈາປະແລ້ວອໍ?

08      ລາກ່ອນ  ຢູ່ເນີ
09      ພົບກັນໃໝ່  ເທື່ອໜ້ານະອອມທະປານໃໝ່

10       ບໍ່ເປັນຫຍັງ                      ເກາະຕຸເໝາະລະ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ເ�ືອງ ຊຽງຄ ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
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