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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 ຂະແ� 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 
ຂະແ� ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຂະແ� ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດ.



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 ຂະແ� 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 ຂະແ� ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ

- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ມູນລະປະໂ�ກ, ເ�ືອງ ສຸຂຸມາ

 ປ�ດຈຸບ�ນນຊ�ນເ�າ ຂະແ� ຕ�ງ 
ຖນຖານບານຊອງຢູເ�ືອງ 

ມູນລະປະໂ�ກ, ເ�ືອງ ສຸຂຸມາ ແ�ວງ 
ຈ�ປາສ�ກ, ນອກຈາກນຍ�ງມີຢູ ສສ 

�ຽດນາມ ແ�ະ ລາຊະອານາຈ�ກກ�ປູ 
ເ�ຍ.     ຊ�ນເ�າ ຂະແ� ຢູໃ�ລາວເ�ົາມີ   

 ປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 3.908 ຄ�ນ,  
              ຍິງ 2.051 ຄ�ນ, 

ເ�າກ�ບ 0,1%
                     ຂອງພ�ນລະເ�ືອງລາວ 

                              ທ�ວປະເ�ດ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຂະແ� ແ�ນຊ�ນເ�າທໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ດ� 
ລ�ງຊີວິດຢູລາວເ�ົາມາແ�ດຶກດ�ບ�ນ ຊ�ນເ�າດ�ງກາວໄ�ມີ�ກຖານທາງ 
ດານພາສາສາດ ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ຂອງເ�ົາເ�າກໍແ�ນອ�ນດຽວກ�ນ 
ກ�ບຊ�ນເ�າ ຂະແ� ຢູອານາຈ�ກ ວາສະວະລີ ທລຸມແ�ນ�ເ�າພະຍາຊງ 
ໄ�ສາງຂນໃ�ລະ�າງສະຕະວ�ດທີ V ສ�ລ�ບປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ 
ແ�ະ ກ�ກເ�າເ�າກໍແ�ນຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າທປາກພາສາ ມອນ-ຂະແ� 
ື ຕະກຸນດຽວກ�ນກ�ບພວກ ໂ�ສໂ�ຼນີເ�ຍ.
 ຊ�ນເ�າ ຂະແ� ມີຊເ�ນທາງການ ແ�ະ ຊທເ�ົາເ�າມ�ກກໍ 
ແ�ນ “ຂະແ�” ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າກໍແ�ນ “ຂະແ�”.

 ການປະກອບອາຊີບວຽກງານຂອງເ�ົາເ�າມີຄວາມຊ�ນານ 
ວຽກງານການກະສິກ�, ປູກເ�າໜຽວ, ປູກພືດທາດແ�ງ, ຜ�ກຕາງໆ 
ຮ�ບໃ�ຄອບຄ�ວປະເ�ດສ�ດລຽງແ�ນ: ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ເ�ັດ, ໄ�. 
ຜູຊາຍມີຄວາມຊ�ນານໃ�ດານຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ ແ�ະ ການຄວ�ດ 
ລວດລາຍ, ແ�ຍິງມີຄວາມຄອງແ�ວໃ�ການຕ�ຫູກ ແ�ະ ການຊອກ 
ເ�ິນດວຍວິທີການຄາຂາຍແ�ກປຽນວ�ດຖຸສງຂອງຕາງໆ. 

ງານວາງສະແ�ງສິນຄາຫ�ດຖະກ�
ທ: ລາວ-ໄ�ເ�ັກ ຢູ ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ປີ 2014
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຂະແ� ແ�ນນິຍ�ມປຸກສາງ 
ແ�ບເ�ືອນຮານທ�ງກະທ�ດຮ�ດ ແ�ະ ງາຍດາຍ, �ງຄາເ�ອງ�ງຈະສູງ 
ກວາເ�ອງໜາເ�ອໃ�ນ�ໄ�ໄ�ສະດວກ. ປ�ດຈຸບ�ນນບ�ນດາເ�ກະລ�ກ 
ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າກມີການປຽນແ�ງ ແ�ະ ປະຍຸກໄ�ຕາມສະໄ�. 
ໂ�ຍຫ�ນມາປຸກເ�ືອນແ�ບຊ�ນເ�າ ລາວ ເ�ັນສວນາຍ.

   ບານໜອງງາ ເ�ືອງ ມູນລະປະໂ�ກ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ
   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

   ບານໜອງງາ ເ�ືອງ ມູນລະປະໂ�ກ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ
   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ບານໜອງງາ ເ�ືອງ ມູນລະປະໂ�ກ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ
   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ສ�ລ�ບເ�ກະລ�ກ ເ�ອງນຸງຫ�ມຂອງຊ�ນເ�າ ຂະແ� ໃ�ສະ 
ໄ�ກອນຈະມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ບຍຸກປ�ດຈຸບ�ນເ�ນ: ຜູຊາຍນຸງໂ�ງຫ�ວ 
ຮູດ, ຫ�ວໃ�ແ�ວວິທີນຸງແ�ນປາຍເ�ົາຄືກ�ນກ�ບນຸງສນ, ເ�ົາສາຍ 
ເ�ືອກມ�ດ (ທເ�ັດດວຍແ�ຝາຍ), ຂາໃ�, ຕ�ດວຍຝາຍ, ຍອມດວຍ 
ຄາມ, ສີດ�, ສີຂາວ, ຫ�ມເ�ອຄໍມ�ນ, ແ�ນຍາວ, ໃ�ໝວກສີຂາວເ�ັດ 
ດວຍຜາຝາຍມີລະໃ�ທາງ�ງ ແ�ະ ມີສາຍມ�ດທາງ�ງໝວກ, ສວນ 
ທາງໜາແ�ນບມີ��ງ, ໃ�ເ�ີບທເ�ັດດວຍໄ�ຍໍ ແ�ະ ສາຍເ�ີບ 
ເ�ັດດວຍໜ�ງຄວາຍ, ເ�ອງນຸງຫ�ມ ແ�ລະຢາງແ�ນເ�ັດດວຍຝາຍທ 
ຜະລິດດວຍຕ�ນເ�ງ ແ�ະ �ິບດວຍມື. ສວນແ�ຍິງແ�ນນຸງສນກະ 
ຕຸກ ບມີຕີນ, ນຸງເ�ອນຄໍມ�ນແ�ນຍາວ 
ສີຂາວ, ບອງຫູໃ�ຕາງ, ຈ�ງຜ�ມຍາວ 
ພຽງ�ງແ�ວມ�ດໃ�ປອກແ�ນ, ປອກ 
ຂາ ແ�ະ ໃ�ໝາກປ�ດເ�ອງເ�ຢອງ 
ແ�ລະຊະນິດແ�ນເ�ັດດວຍເ�ິນສ�ດ 
ແ�ະ ໃ�ເ�ີບຄືກ�ບຜູຊາຍ. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ຄ�ນຮຸນໜຸມຫ�ນມານິຍ�ມເ�ອງນຸງຫ�ມ 
ແ�ບຊ�ນເ�າລາວ ແ�ະ ຫາຊຕາມ 
ທອງຕະາດເ�ັນສວນາຍ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຂະແ� ສະໄ�ກອນແ�ນມ�ກກິນອາຫານທມີລ�ດ 
ຊາດເ�ັດ, ເ�ັມ ປະເ�ດ: ລາບ (ສຸກ, ດິບ, ຊອຍ ແ�ເ�ຍ ແ�ະ ແ�ນ 
ຊນສ�ດ), ແ�ງ, ຕ�ມ, ປງ ສງທຂາດບໄ�ແ�ນແ�ວ ແ�ະ ເ�າໜຽວ. 
ການດມ ກໍແ�ນດມນ�ດິບທຕ�ກມາຈາກຫວຍ, ຮອງ ື ຂຸດເ�ັນນ� 
ສາງໄ�, ດມເ�າຂາວທເ�ັດດວຍເ�າໜຽວ ແ�ະ ຕ�ມເ�ົາ, ເ�າສະໂ� 
ແ�ະ ມີການສູບຢາເ�ນທ 
ເ�ົາໃ�ຕອງກວຍແ�ງມາ 
ພ�ນ ແ�ະ ມີການຄຽວໝາກ 
ດວຍການເ�ົາເ�ືອກ, ແ�ນ 
ໄ� ແ�ະ ອນໆເ�ນ: ເ�ືອກ 
ຫາດ, ເ�ືອກເ�ືອກ, ສີສຽດ, 
ແ�ນຄູນ, ໜາກອອນ, ໝາກ 
ແ�, ໃ�ພູ, ປູນຂາວສວນ 
າຍແ�ນແ�ຍິງ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພນຖານວ�ດທະນະທ�ຕາງໆຂອງເ�ົາເ�າມີຢາງວງາຍ, 
ຍອນຄວາມເ�ອມໄ�ທາງພຸດທະສາສະໜາ, ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ 
ແ�ະ ຜີໄ�ພອມບ�ນດາໝູບານ ຊ�ນເ�າ ຂະແ� ບາງບານມີວ�ດວາອາ 
ຮາມທເ�ັນບອນສ�ກກາລະບູຊາດ�ງກາວ, ເ�ົາເ�າຈງມີາຍປາງບຸນຄື: 
ບຸນປີໃ�, ບຸນວ�ນເ�ີດຂອງພະພຸດທະເ�າ, ບຸນບູຊາດວງເ�ືອນ ແ�ະ 
ການຈ�ດງານບຸນປະຈ�ແ�ລະເ�ືອນຕາມປະຕິທິນຄືກ�ບຊ�ນເ�າ ລາວ 
ເ�ນ: ໃ�ຄວາມໝາຍການຈ�ດງານບຸນແ�ນໄ�ອີງໃ�ປະຕິທິນປະຈ� 
ເ�ືອນລາວຄື: “ເ�ືອນຈຽງ (ລຽງຜີຟາຜີແ�ນ), ເ�ືອນຍ (ເ�ັດບຸນ 
ເ�າຄູນລານ), ເ�ືອນສາມເ�ັງ (ບຸນເ�າຈ-ບຸນມາຄະບູຊາ, ບຸນວ�ດພູ, 
ບຸນທາດອີງຮ�ງ, ບຸນພະທາດສີໂ�ດ), ເ�ືອນສ (ບຸນພະເ�ດ, ບຸນມະ 
ຫາຊາດ), ເ�ືອນຫາ(ບຸນປີໃ�ລາວ, ຫ�ດນ�ຜູ�ກຜູໃ�), ເ�ືອນ 
ຫ�ກ (ບຸນວິສາຂະບູຊາ ແ�ະ ບຸນບ�ງໄ�)  ເ�ືອນເ�ັດ (ບຸນເ�ີກຊ�ລະ 
ບານມາລຽງປູຕາເ�ອກະກຽມເ�າສູການຜະລິດ), ເ�ືອນແ�ດ (ບຸນ 
ເ�າພ�ນສາແ�ນເ�າກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະເ�ນເ�ັນເ�ລາ 3 ເ�ືອນ), 
ເ�ືອນເ�າ (ບຸນຫເ�າປະດ�ບດິນ ຊງແ�ນຄວາມເ�ອມາແ�ບູຮານນະ 
ການເ�ັນການຖວາຍໃ�ບ�ນດາຜູທລວງລ�ບໄ�ນ�ນໃ�ມາຮ�ບເ�ົາ), 
ເ�ືອນສິບ (ບຸນຫເ�າສະາກ ແ�ນການກຽມເ�ັບຜ�ນຜະລິດ ື 
ຄວາມໝາຍໜງແ�ນການເ�ນເ�າກອນການເ�ັບກຽວ), ເ�ືອນສິບ 
ເ�ັດ (ບຸນອອກພ�ນສາແ�ນການອອກກ�ຂອງພະສ�ງສ�ມະເ�ນທໄ� 
ປະຕິບ�ດມາເ�ັນໄ�ຍະ 3 ເ�ືອນ) ແ�ະ ເ�ືອນສິບສອງແ�ນບຸນກະ  
ຖິນ”.

ຄ�ດຈາກປມ ຮີດ 12
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີວ�ດທະນະທ�ຂອງຊ�ນເ�າ ຂະແ� 
ແ�ນມີຄວາມອຸດ�ມສ�ມບູນ ແ�ະ ຮ�ງມີໂ�ຍສະເ�າະການຄວ�ດລວລາຍ, 
ການແ�ມລະບາຍສີຕາມວ�ດວາອາຮາມ, ພອມກ�ນນເ�ົາເ�າຍ�ງມີກອນ 
ຂ�ບລ�, ບ�ດຟອນ, ນິທານພນເ�ືອງ, ເ�ອງເ�ບດ�ນຕີ ແ�ະ ອນ ໆ.

 ຊ�ນເ�າ ຂະແ� ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນ, 
ຈ�ດເ�າໃ� ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີ 
ຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ ຊງເ�ັນຕ�ວໜ�ງສືທ� ທໃ�ຄຽງຄູກ�ບຕ�ວໜ�ງສືລາວ ແ�ະ 
ພາສາລາວ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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01      ສະບາຍດີ   ເ�ຍລະອໍ
02      ໂ�ກດີ        ອອຍສ�ນາງລະພອນລະອໍ

03      ຂອບໃ�  ລະອໍກຸນ
04      ຂໍໂ�ດ     ສາມາຕຸ
05      ເ�າຊ��ງ   ສະເ�າະໄ�?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ິກໄ�?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ສິເ�ຍເ�ີຍ?

08      ລາກອນ  ເ�ຍເ�ັນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ປະເ�ຄະເ�ຍ

10      ບເ�ັນ��ງ  ບອງເ�ີດໄ�

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຂະແ�

ຂມູນໂ�ຍ: ນາຍບານ ບານ ໜອງງາ ເ�ືອງ ມູນລະປະໂ�ກ 
 ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ




