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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 ລະວີ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�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 ລະວີ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ລະວີ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�ນີ.
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                ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
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                     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 ລະວີ 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



   ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ລະວີ ກໍຍັງຕັ້ງ 
ພູມລໍາເນົາ ແລະ ຖິ່ນຖານບ້ານຊ່ອງ 
ຢູ່ແຄມຫ້ວຍລະວີໃນສາມບ້ານເຊັ່ນ: 

ບ້ານ ຝັງແດງ, ບ້ານ ລຳພັນ ແລະ ບ້ານ  
      ລະວີນ້ອຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງ ລະມ່າມ    
                ແຂວງ ເຊກອງ ເໝືອນເດີມ.    
              ມີປະຊາກອນທັງໝົດ    
                               1.193 ຄົນ, ຍິງ    
                          580 ຄົນ ຕາມການ    
      ສໍາຫຼວດພົນລະ  
       ເມືອງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 3 
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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 ລະວີ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ລະມາມ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



xts;af7;k,gxao,k c]t -njgvUo
 ສະໄ�ກອນສ�ກດີນາສະ�າມໄ�ເ�າມາຮຸກຮານປະເ�ດ 
ລາວເ�ົາ. ຊ�ນເ�າ ລະວີ ແ�ນໄ�ຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູເ�ືອງ ດາກຈຶງ 
ຮວມກ�ບຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ ແ�ະ ກໍມີກ�ກເ�າເ�າກໍອ�ນດຽວ ກ�ນກ�ບຊ�ນ 
ເ�າ ຕຣຽງ. ພາຍ�ງກອງທະຫານສ�ກດີນາ ສະ�າມ ກວາດລາງ 
ພວກເ�ົາເ�າໄ�ຢູເ�ືອງ ສະ�າມ ຊ�ວໄ�ຍະໜງແ�ວກໍຄືນ ມາຕ�ງ�ກ 
ປ�ກຖານຢູປະເ�ດລາວແ�ມຫວຍລະວີ ທຂນກ�ບເ�ືອງ ລະມາມ ແ�ວງ 
ເ�ກອງ ເ�ັນເ�ລາເ�ິງນານພໍສ�ມຄວນ. ຊງໃ�ໄ�ຍະທພວກຜູຄ�ນຢູ 
ທອງຖນທຽວໄ�ມາກໍເ�ີຍເ�ນພວກຕ�ງພູມລ�ເ�ົາລຽບຕາມແ�ມ 
ຫວຍດ�ງກາວວາ: ພວກລະວີ ໃ�ທສຸດພວກເ�ົາເ�າກໍໄ�ຂະໜານນາມ 
ຕ�ນເ�ງວາເ�ັນຊ�ນເ�າ “ລະວີ” ຈ�ນເ�າທຸກວ�ນນ.
 
  

2

ພາບໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ເ�ກອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດ, ອາຊີບຕ�ນຕໍຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ລະວີ ແ�ນຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ. ນອກນ�ນຍ�ງປູກພືດ 
ທມີທາດແ�ງ, ພືດລ�ມລຸກ, ພືດຕະກຸນຖ�ວເ�ັນສ�ຮອງ. ຊ�ນເ�ານມີ 
ມູນເ�ອໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ຕີເ�ັກເ�ອຜະລິດເ�ອງໃ�ສອຍ 
ໃ�ຄອບຄ�ວ, ເ�ອງມືການຜະລິດ ແ�ະ ມີມູນເ�ອໃ�ການລາເ�ອສ�ດ 
ປາ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາ, ຫາປາຕາມທ�ມະຊາດ, ເ�ັດກະດີດ, ກະຕ� 
ແ�ະ ລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆຄື: ຄວາຍ, ໝູ, ໄ� ເ�ອໄ�ເ�ັດຮີດຄອງ 
ແ�ະ ເ�ັນອາຫານກິນປະຈ�ວ�ນ.

 ຕາມແ�ງຂມູນໃ�ຮູວາ: ໃ�ສະໄ�ທທະຫານສ�ກດີນາສະ 
�າມກວາດລາງຄ�ນ ຕຣຽງ ຢູເ�ືອງ ດາກຈຶງ ນ�ນໄ�ຢູປະເ�ດ 
ສະ�າມ ໄ�ຖືກການມອບໝາຍໃ�ເ�າຮ�ກສາ ແ�ະ ຮ�ບໃ�ເ�າຊີວິດ 
ແ�ງເ�ືອງ ສະ�າມ ສະໄ�ນ�ນ. ໃ�ເ�ລານ�ນວີຂອງເ�າຊີວິດແ�ງ 
ເ�ືອງ ສະ�າມ ເ�ຍຫາຍ ຊອກຫາແ�ວໃ�ກໍບພ�ບ, ເ�ີຍຕູຫາວາ: 
ພວກຊາວ ຕຣຽງ ລ�ກວີຂອງຕ�ນ ແ�ະ ສ�ງໃ�ເ�ນາອາມາດທຸບຕີ, 
ທໍລະມານພວກເ�ົາເ�າຢາງຮາຍແ�ງທສຸດ. ຊງເ�ັດໃ�ພວກເ�ົາເ�າ 
ທ�ນບໄ� ຈງພາກ�ນລ�ກໂ�ນໜີແ�ວກໍມາຕ�ງພູມລ�ເ�ົາລຽບ ຕາມແ�ມ 
ນ� ຫວຍລະວີ ທຂນກ�ບ ເ�ືອງລະມາມ ແ�ວງ ເ�ກອງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນນ.
 ສ�ລ�ບຊເ�ນຂອງຊ�ນເ�ານມີສອງຄວາມໝາຍຄື: ໜງແ�ນ 
ມາຈາກຊຫວຍທຊ�ນເ�ານມາຕ�ງຖນຖານບານຊອງຢູ ແ�ະ ສອງແ�ນ 
ມາຈາກຄ�ທວາ: “ລ�ກວີ” ແ�ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງ 
ລ�ດຖະການແ�ນ ຊ�ນເ�າ “ລະວີ”.

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



muj8A’[hko c]t gInvo
 ຜານຂະບວນວິວ�ດແ�ງການຄ�ງຕ�ວ ແ�ະ ຂະ�າຍຕ�ວ 
ເ�ັນໄ�ຍະເ�ລາາຍສະຕະວ�ດມານກໍເ�ັນວາຊ�ນເ�າ ລະວີ ບໄ�ມີ 
ວ�ດທະນະທ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ. ເ�ອງມາ 
ຈາກໄ�ຮ�ບຜ�ນສະທອນທາງດານວ�ດທະນະ ທ�ຈາກຊ�ນເ�າໃ�ຄຽງ 
ເ�ນ: ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ແ�ະ ຊ�ນເ�າຕຣຽງ. ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນເ�ັກນິກ 
ໃ�ການປຸກສາງເ�ືອນ, ບມີສາລາກວານຄືບານຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ, ແ� 
ພ�ດມີ�ກສ�ລ�ບຜູກຄວາຍທຂາໃ�ເ�ລາເ�ັດຮີດຄອງ ື ເ�ລາລູກ 
ສາວຈະແ�ງດອງຢູຕໜາເ�ືອນໃ�ລາວ. 

4
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 ໃ�ສະພາບສ�ງຄ�ມບມີວ�ດທະນະທ�ທເ�ັນຂອງຕ�ນເ�ງຈງ 
ເ�ັດໃ�ເ�ົາເ�າບມີເ�ອງນຸງຫ�ມທເ�ັນເ�ກະລ�ກຕ�ນ. ການນຸງຫ�ມບວາ 
ຊາຍ ື ຍິງກໍແ�ນຮຽນແ�ບ ແ�ະ ຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ, 
ຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ. ປ�ດຈຸບ�ນຍງເ�ັນການສະດວກໃ�ການຫາຊຕາມທອງ 
ຕະາດຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ.

 ຊ�ນເ�າ ລະວີ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ, ມ�ກກິນອາຫານ 
ປະເ�ດ: ລາບດິບ, ປງ, ຈ, ເ�າະ ທມີລ�ດຊາດເ�ັດ ແ�ະ ເ�ັມ, ມ�ກດມ 
ເ�າເ�ັດ, ດມນ�ດິບ, ສູບຢາເ�ນພ�ນດວຍໃ�ຕອງກວຍແ�ງ. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ການກິນດມກໍຍ�ງມີລ�ກສະນະທສືບທອດມາແ�ບ�ນພະບູລຸດ ແ�ະ ມີ 
ການປະຍຸກຂນເ�ັນບາງປະເ�ດອາຫານ ແ�ະ ເ�ອງດມເ�ນ: ດມນ� 
ຕ�ມ, ດມເ�ຍ, ສູບຢາທຜະລິດຈາກໂ�ງງານ ແ�ະ ອນໆ.

g7njv’o5j’sqj,

vksko c]t g7njv’fnj,

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີແ�ນມີບ�ດຮອງ, ທ�ນອງເ�ບ, ມີ 
ກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ມີນິທານພນເ�ືອງ, ຄ�ຜະ�າ, ຄ�ສຸພາສິດ ທມີ 
ລ�ກສະນະສອງແ�ງເ�ິງຄວາມອ�ດທ�ນຕສູກ�ບທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມ 
ທ�ງແ�ນການຂ�ບທເ�ັນພາສາຂອງເ�ົາເ�າ.

 ໃ�ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ລະວີ ແ�ນງາຍດາຍນ�ບແ�ສະໄ� 
ກອນຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນໃ�ຮອບວຽນປີໜງເ�ົາເ�າຈະເ�ັດພິທີກ� ື ຮີດ 
ຄອງຄືເ�ັດຮີດ “ຈອງກະປຽວ”. ໂ�ຍການຂາຄວາຍໃ�ຜທຕ�ນນ�ບຖື 
ເ�ນ: ຜີຫວຍ, ຮອງ, ໜອງ, ບຶງ ມາກິນກອນ ແ�ະ ພວກຍາດຕິພນອງ, 
ໝູເ�ອນຈງຄອຍກິນຕາມ�ງ. ສວນການເ�ັດບຸນ ລະປຶບນ�ນແ�ນພຽງ 
ແ�ເ�ັນການເ�ນຂວ�ນຂອງຜູທລວງລ�ບໄ�ແ�ວໃ�ມາຢູ, ມາກິນ, ມາ 
ດມ. ແ�ໃ�ໃ�ມີການເ�ອນໄ�ຄືກ�ນກ�ບໃ�ເ�ລາຍ�ງມີຊີວິດ ແ�ະ ຜູ 
ທີຍ�ງມີຊີວິດຢູໃ�ມີຄວາມສຸກທຸກປະການ.
 

rklkxkdg;Qk
 ພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ລະວີ ໄ�ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາ 
ສາມອນ-ຂະແ�, ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ມີພາສາປາກເ�າຊງຄາຍຄືພາສາ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ແ�ະ ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ.

7;k,g-njv4n

ly]txt;aoot7tfu
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dkolq,mP[ 
rklk ]k; da[ rklk ]t;u

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ລະວີ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍເ�າະ

03      ຂອບໃ�  ຂໍອ�ຈາຍ

02      ໂ�ກດີ   ປີຫາຣາເ�າະ

04      ຂໍໂ�ດ   ລາມອມລາວ
05      ເ�າຊ��ງ?  ໄ�ເ�າະມໍ໋ ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ໄ�ປຶມມໍ໋ ?

07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ໄ�ຈອງແ�ະ ?
08      ລາກອນ  ເ�ີນອຣ/ເ�ີກໂ�ະ

09      ພ�ບກ�ນໃ�   ພະນະອ�ນາວ
10      ບເ�ັນ��ງ   ຢີພໍ໋
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