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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 ໄ�ຣ 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 
ໄ�ຣ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ, ບາງຮີດ ແ�ະ ປະເ�ນີ.
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    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 ໄ�ຣ 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
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ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ເ�ືອງ ນານ, ເ�ືອງ ຈອມເ�ັດ
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ: ເ�ືອງ ໄ�ສະຖານ, ເ�ືອງ ໄ�ຍະບູລີ,
ເ�ືອງ ຊຽງຮອນ, ເ�ືອງ ພຽງ, ເ�ືອງ ຄອບ, ເ�ືອງ ຫ�ງສາ.

  ປ�ດຈຸບ�ນນ ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ອາໄ�ຕ�ງພູມ
ລ�ເ�ົາ ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູເ�ດຕາເ�ັນຕ�ກ 

ຂອງແ�ວງໄ�ຍະບູລີ ແ�ະ ຍ�ງມີຢູບ�ນດາ 
ແ�ວງພາກຕາເ�ັນອອກສຽງເ�ືອຂອງ 

ລາຊະອານາຈ�ກ ໄ�.
  ຢູໃ�ສປປ ລາວ  ມີປະຊາກອນ 

ທ�ງໝ�ດ 21.922 ຄ�ນ,
ຍິງ 11.079 ຄ�ນ,

 ເ�າກ�ບ 0.4% ຂອງ
ພ�ນລະເ�ືອງ

ໃ�ທ�ວປະເ�ດ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຕາມການບອກເ�າຂອງ ທານເ�ືອງ ຮອງນາຍບານບານ 
ຄອນປຽດ, ລຸງນາ ປະທານແ�ວໂ�ມບານ, ລຸງຍອດ ອະດີດຄະນະ 
ແ�ວໂ�ມ ເ�ືອງໄ�ຍະບູລີໃ�ຮູວາ ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ແ�ກອນແ�ນຢູແ�ວງ 
ຊຽງໃ�, ລ�ປາງຂອງ ລາຊະອານາຈ�ກ ໄ�. ຍອນມີເ�ິກສ�ງຄາມ, 
ການທ�ມາຫາກິນພ�ບກ�ບຄວາມ�ຸງຍາກ ເ�ົາເ�າຈງຍາຍມາຢູ ເ�ດ 
ສະແ�ດ ແ�ະ ເ�ດ ສ�ນແ�. ຊງຫາງຈາກນປະມານ 100 ກວາປີ, ຈາກ 
ນ�ນກໍມີການແ�ຂະ�າຍຕ�ວ ຊງປ�ດຈຸບ�ນອາໄ�ຢູເ�ດຕາເ�ັນຕ�ກຂອງ 
ເ�ືອງ ໄ�ຍະບູລີ.

 ຊທວາ: “ໄ�ຣ” ແ�ນຊເ�ນເ�ີມແ�ໃ�ໆມາຂອງຊ�ນເ�າ, 
ຊ�ນເ�າອນກໍມ�ກເ�ນ ແ�ະ ຊທາງລ�ດຖະການກໍເ�ນວາ: “ໄ�ຣ” ສວນ 
ຊທວາ: “ລ�ວະ” ນ�ນແ�ນຊປິດລ�ບຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ. ຊງແ�ນເ�ົາເ�າ 
ເ�ັນຜູກ�ນ�ດ ແ�ະ ໃ�ຊເ�ອໃ�ໃ�ກໍລະນີທມີແ�ກ ບານແ�ກເ�ືອງ ື 
ມີຄ�ນຊ�ນເ�າອນມາຢຽມຢາມບານ, ເ�ົາເ�າຈະເ�ນກ�ນວາ: “ລ�ວະ” 
ໝາຍເ�ິງ: ຄ�ວາ: “ໄ�ຣ” ນ�ນເ�ງ.
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: ອານຸພົນ ພົມຮັກສາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ປະກອບອາຊີບທາງດານການກະເ�ດເ�ັນ 
ຕ�ນຕໍຄື: ເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງປູກພືດ ເ�ອ 
ຮ�ບໃ� ຊີວິດປະຈ�ວ�ນໃ�ຄອບຄ�ວຄື: ຜ�ກກາດ, ໝາກຖ�ວ, ມ�ນດາງ 
ແ�ະ ອນໆ. ການລຽງສ�ດສວນາຍແ�ນລຽງໄ�ເ�ອປະກອບພິທີ 
ລຽງ ຜີ ື ເ�ັດຂວ�ນ, ສ�ດທເ�ົາເ�ານິຍ�ມລຽງໄ�ແ�ໝູ ແ�ະ ໄ�. 
ຄຽງຄູກ�ນນ�ນ ເ�ົາເ�າຍ�ງມີຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, 
ການດ�ລ�ງຊີວິດຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ໃ�ບາງດານແ�ນຍ�ງຂນກ�ບທ�ມະ 
ຊາດ, ຍ�ງມີຮອງຮອຍເ�ດຖະກິດບູຮານຄື: ການຫາເ�ອງປາຂອງດ�ງ, 
ການລາເ�ອສ�ດປາ ແ�ະ ການເ�ັບເ�ັດຜ�ກຕາມປາມາປຸງແ�ງເ�ັນ 
ອາຫານປະຈ�ວ�ນ.
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: Ye Vue
ທີ່: ບ້ານພູເລີນ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ມີຄວາມນິຍ�ມຢູເ�ືອນຮານ, ມຸງໃ�ຄ, ແ�ມ 
ຝາໄ�ເ�ຍ. ຖາລູກສາວແ�ງດອງ, ເ�ົາເ�ີຍມານອນເ�ືອນ, ເ�ືອນຈະ 
ຖືກຕຍາວອອກໄ�ເ�ີຍໆ. ເ�ດຜ�ນຂອງເ�ືອນຍາວກໍຍອນຜູເ�າແ�ບ 
ໃ�ແ�ກກ�ນອອກໄ�ຕ�ງເ�ືອນໃ�. ຢູເ�ືອນຈະມີຂ�ນໄ�ແ�ເ�ອງດຽວ. 
ສອງຫອງທ�ອິດ ເ�ອງມີຂ�ນໄ�ນ�ນຈະເ�ັນຫອງຮ�ບແ�ກ, ຫອງໜງມີ 
ເ�ົາໄ� ແ�ະ ຫອງໜງບມີເ�ົາໄ�. ໃ�ເ�ືອນມີສອງຟາກ, ກາງເ�ງ 
ປູໄ�ແ�ນໃ�ແ�ລະຟາກນ�ນແ�ມຂາງເ�ັດຫອງນອນເ�ັນລ�ອກ 
ຕາມຄວາມຕອງການ. ແ�ລະຫອງນອນມີເ�ົາໄ�, ຢູເ�ອງບມຂ�ນໄ� 
ຈະຖືກແ�ມປິດ, ຫອງສຸດທາຍເ�ອງມີຂ�ນໄ�ມີເ�ົາໄ�ລວມ ແ�ະ ມີ 
ປະຕູເ�າ-ອອກ.
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  ຖ່າຍພາບໂດຍ: Ye Vue
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 ສ�ລ�ບເ�ອງນຸງຫ�ມ ແ�ະ ການແ�ງກາຍນ�ນ ຍອນເ�ົາເ�າ 
ບສາມາດເ�ັດແ�ນແ�, ຕ�່ຫູກທໄ�ໃ�ເ�ງໄ�, ຊຸດດ�ງເ�ີມຂອງເ�ົາ 
ເ�າແ�ນອາໄ�ການຊ-ຂາຍ ື ແ�ກປຽນນ�ຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງໝາຍ 
ຄວາມວາ: ການແ�ງກາຍໂ�ຍທ�ວໄ�ຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ຈະໄ�ຮ�ບ 
ຈາກຊ�ນເ�າອນາຍກວາ. ດ�ງນ�ນ, ເ�ກະລ�ກທາງດານການນຸງຫ�ມກໍ 
ຄືແ�ງກາຍຈງບປະກ�ດຊ�ດເ�ນໃ�ສ�ງຄ�ມ.

g7njv’o5j’sqj,
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   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ



vksko c]t g7njv’fnj,
  ສ�ລ�ບອາຫານການກິນຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ແ�ນມີລ�ກສະ 
ນະຄາຍຄືກ�ນກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າອນໆນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວທເ�ົາເ�າໄ� 
ປູກເ�ງ ແ�ະ ສວນອາຫານທເ�ົາເ�າມ�ກກິນແ�ນປະເ�ດ: ແ�ງ, 
ລາບ, ເ�າະ, າມ ແ�ະ ແ�ວ. ສວນການກິນດມເ�ົາເ�າມ�ກດມເ�າ 
ຂາວ(ເ�າເ�ັດ), ເ�າໄ� ແ�ະ ດມນ�ດິບ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການຫ�ນ 
ປຽນໄ�ຕາມສະພາບຕ�ວຈິງຂອງສ�ງຄ�ມທມີການພ�ດທະນາທ�ງການ 
ກິນ, ການດມ, ການສູບ ແ�ະ ອນໆ.

12

   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ



 ຄວາມເ�ອຕາງໆທກາວມານ�ນໄ�ແ�ມເ�ັນວ�ດທະນະ 
ທ�ຂອງເ�ົາເ�າ. ສວນດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີ, ເ�ົາເ�າມີການຂ�ບ 
ລ�ພນເ�ືອງຄື: ຂ�ບສາເ�າະ, ມີເ�ອງດ�ນຕີຄື: ວາກ ື ເ�ີງ (ກະລໍ 
ນອຍ) ຊງນ�ໃ�ໃ�ງານປະເ�ນີຕາງໆ.

 ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ມີຄວາມເ�ອຖືຜີຕາມຕະກຸນ ື ວາຄວາມຮູ 
ບຸນຄຸນຕບ�ນພະບູລຸດຂອງຕ�ນ. ນອກນ�ນ, ກໍຍ�ງນ�ບຖືຜີບານ ແ�ະ ຜີ 
ເ�ືອງແ�ນອ�ນດຽວກ�ນ, ຢູທາງຫ�ວບານຈະມີຕູບນອຍ�ງໜງຊງເ�ັນ 
ບອນບູຊາຜີບານ, ຜີເ�ືອງ. ຍາມໃ�ປະຊາຊ�ນໃ�ບານຈະເ�ັດບຸນສິນ 
ກິນທານເ�ນ: ບຸນເ�ືອນຫາ (ຫ�ດນ�) ແ�ະ ໄ�ຍະກະກຽມການປູກ 
ຝ�ງ, ເ�ືອນ 8 ເ�ັດຮີດ “ກະລໍ” ແ�ນການເ�ັດຂວ�ນໝ�ດບານ, ເ�ືອນ 11 
ແ�ນເ�ັດບຸນເ�າເ�າ ແ�ະ ເ�ົາເ�າຂນເ�າ, ຂາໝູໂ� ໜງເ�ັດຂວ�ນ 
ເ�າ, ເ�ືອນ 12 ຈະເ�ັດບຸນດອກດາຍດອກແ�ງມ�ດແ�ນຕາມປະເ�ນີ. 
(ບຸນເ�ືອນ)ເ�ົາເ�າຈະຕອງເ�ົາເ�າໜງກວດ, ກະຊວຍ 5 ອ�ນ, ທຽນ, 
ເ�າຕ�ມ, ເ�າໜ�ມໄ�ໄ�ວຢູຕູບນອຍດ�ງກາວ.

 ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ມີຄວາມເ�ງຄ�ດໃ�ປະເ�ນີ. ສະນ�ນ, ໃ�ປີໜງ 
ເ�ົາເ�າຈະມີການເ�ັດຮີດ ແ�ະ ງານບຸນປະເ�ນີາຍເ�ອ ເ�ອງຈາກ 
ວາເ�ົາເ�າເ�ອໃ�ເ�ອງຜີຈງມີການເ�ັດຄອງຕາມແ�ລະດູການເ�ນ: 
ໄ�ຍະເ�ລາລະດູການຜະລິດ, ເ�ົາເ�າຕອງເ�ັດພິທີ ລຽງຜີໄ�ເ�ິງ 9 
ເ�ອ. ຊງພິທີດ�ງກາວໄ�ກາຍເ�ັນວ�ດທະນະທ�ປະຈ�ເ�າຄື: ພິທີກິນ 
ດອກດາຍດອກແ�ງ, ສະແ�ງເ�ິງຄວາມສນສຸດລະດູການຜະລິດໃ� 
ແ�ລະປີຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ເ�ັນຕ�ນ. ທ�ງໄ�ມີຄວາມເ�ອຖືໃ�ຂຫາມ 
ແ�ະ ຄວາມເ�ອຖືໃ�ໂ�ກລາງ.

7;k,g-njv4n 

ly]txt;aoot7tfu

14ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



rklkxkdg;Qk

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk wxi

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາໄ�ຣ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍເ�າະ
02      ໂ�ກດີ   ໂ�ກເ�າະ

03      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ 
05      ເ�າຊ��ງ?   ມະຈອີນາ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ອ�ງອນາອູ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ປອງຊາລວາຍເ�ິະ?

08      ລາກອນ  ເ�ີລະວານ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ເ�ີດໂ�ຍເ�າະ
10      ບເ�ັນ��ງ   ໄ�ເ�ັນອີນາ

 ຊ�ນເ�າ ໄ�ຣ ມີພາສາປາກເ�າສະເ�າະຂອງຕ�ນ ແ�ະ ຈ�ດຢູ 
ໃ�ໝວດພາສາມອນ-ຂະແ�, ຊງປະກອບມີ 2 ແ�ງ, ການແ�ງອອກ 
ເ�ັນສອງແ�ງຍອນວາພາສາປາກເ�າມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ນເ�ັກນອຍ 
ເ�ນ: ຄ�ທວາ: “ກິນເ�າ” ແ�ງໜງເ�ນວາ: “ປ�ງຈະ” ແ�ະ ອີກແ�ງ 
ໜງເ�ນວາ: “ປ�ງຊາ”, ເ�າໄ�ຣບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. ການນ�ບຂອງສອງ 
ແ�ງແ�ນຄືກ�ນເ�ນ: ໂ�ຍ, ເ�ຍ, ແ�ະໂ�ນ, ຊອງ, ໂ�ລ, ກຸງກູລ, 
ກຸງກ�ຕ, ປິ, ຕຸກ.
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