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



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 ຮາຣ�ກ  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



czomujdkoc9d
1kprqo]tg,nv’

1

ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ອາໄ�ຢູແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ, 
ແ�ວງ ສາລະວ�ນ, ແ�ວງເ�ກອງ ແ�ະ ແ�ວງ 

ອ�ດຕະປື ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 21.280 
ຄ�ນ,ຍິງ 10.831 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0.4% 

ຂອງພ�ນລະເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ.

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 ຮາຣ�ກ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ເ�າງາມ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ລະມາມ, ເ�ືອງ ທາແ�ງ
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ປາກຊອງ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ�, ເ�ືອງ ຊານໄ�

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງໃ�ບ�ນດາຊ�ນເ�າທໄ�ເ�ອນ 
ຍາຍ ແ�ະ ຕ�ງ�ກປ�ກຖານຢູເ�ດເ�ືອງ ລະມາມ ແ�ວງ ເ�ກອງ 
ແ�ະ ເ�ືອງ ຊານໄ� ແ�ວງ ອ�ດຕະປື ໄ�າຍຮອຍປີ. ພາຍ�ງການ 
ປະຕິວ�ດຊາດ - ປະຊາທິປະໄ�. ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ຈ�ນວນໜງເ�ອນ 
ຍາຍດວຍການຫ�ນປຽນອາຊີບເ�ີມຄືຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວ, 
ເ�ັດສວນກາເ�ຢູໃ�ເ�ືອງ ເ�າງາມ ແ�ວງ ສາລະວ�ນ, ເ�ືອງບາ 
ຈຽງຈະເ�ີນສຸກ, ເ�ືອງ ປາກຊອງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ.
 ຊເ�ີມຊທເ�ົາເ�າເ�ນຕ�ນເ�ງ, ຊທພວກເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ມ ີ
ຄວາມສະໝ�ກໃ�ກໍແ�ນຊ�ນເ�າ “ຮາຣ�ກ”. ໃ�ສະໄ�ການປະຕິວ�ດ 
ຊາດ - ປະຊາທິປະໄ� ເ�ົາເ�າມີຊວາ: “ອາລ�ກ” ທປຽນມາຈາກ 

ຮາຮ�ກ ຊງມີ ຄວາມໝາຍວາ: 
ພວກຮາຣ�ກ. ນອກນ�ນ, ຍ�ງມີຊ 
ວາກະເ�ງ ໝາຍເ�ິງ: ນ�ເ�ບ, 
ນ�ເ�ງ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ມີອາຊີບໃ�ການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ 
ເ�ັນຕ�ນຕໍ, ປູກພືດທມີທາດແ�ງ, ພືດລ�ມລຸກ, ພືດຕະກຸນຖ�ວເ�ັນ 
ສ�ຮອງ, ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ສວນາຍໄ�ມີການຫ�ນປຽນອາ 
ຊີບເ�ັດສວນປູກກາເ� ແ�ະ ເ�ັດນາປູກເ�າຈາວ. ຜູຊາຍຂອງຊ�ນ 
ເ�າ ຮາຣ�ກ ມີມູນເ�ອໃ�ລາເ�ອສ�ດປາ, ຫາປາຕາມທ�ມະຊາດ, 
ເ�ັດກະດີດ, ກະຕ�, ໂ�ນ, ມີຄວາມຊ�ນານໃ�ການຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ 
ສານ, ຕີເ�ັກ, ຖາກໄ� ແ�ະ ອນໆ. ສະເ�າະແ�ຍິງມີຄວາມຊ�ນານ 
ງານໃ�ການຕ�ຫູກ, ສານສາດປູນອນໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວ ແ�ະ ຂາຍ 
ເ�ັນສິນຄາ, ມີມູນເ�ອໃ�ການສອນກຸງ, ສອນປາຕາມຫວຍຮອງ 
ຄອງບຶງ ແ�ະ ລຽບຕາມລ�ນ�ເ�ກອງສະແ�ງໃ�ເ�ັນໃ�ບ�ດຟອນ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ . ເ�ົາເ�າມີມູນເ�ອໃ�ການລຽງສ�ດປະເ�ດ 
ຕາງໆຄື: ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ສ�ດປີກເ�ອຂາກິນໃ�ເ�ລາເ�ັດຮີດຈອງ 
ກະປຽວ, ຂາຍເ�ັນສິນຄາ, ໃ�ເ�ັນຄາດອງສິນສອດໃ�ລູກຊາຍໃ� 
ເ�ລາແ�ງດອງ ແ�ະ ອນໆ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ. ພອນປະເ�ີດ ຜາພູເ�ິນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂດຍ: ອີນເຕີເນັດ

 ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູແ�ວງ ເ�ກອງ, ອ�ດຕະປື, ຈ� 
ປາສ�ກ ແ�ະ ແ�ວງ ສາລະວ�ນ.ໃ�ສະໄ�ບູຮານຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ມີ 
ຄວາມນິຍ�ມປຸກເ�ືອນຮານທເ�ັດດວຍໄ�ມອກຕອກ ື ປະຖ�ມປະ 
ຖານແ�ດເ�າະກ�ບການດ�ລ�ງຊີວິດໃ�ສະໄ�ນ�ນ. ເ�ືອນເ�ັນເ�ກະ 
ລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ, ມີຮູບລ�ກສະນະຄືເ�ືອສະເ�ົາ, ຢູໃ� 
ຫອງມີການຈ�ດວາງແ�ດເ�າະກ�ບຮີດຄອງປະເ�ນີ ແ�ະ ຈ�ນວນ 
ສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ. ການຄະລ�ຢູພາຍໃ�ເ�ືອນກອນປີ 1975 
ຄືນ�ງນອນກາງມຸງໃ�ຫອງບໄ�ເ�ັດຂາດ.

ຖ່າຍພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ການນຸງຖືເ�ຢອງຂອງຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ກໍຄາຍຄືກ�ນກ�ບບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າທນອນໃ�ໝວດພາສາມອນ - ຂະແ�ຢູພາກໃ�ເ�ັນຕ�ນ: 
ຜູຊາຍນຸງກະຕຽວ, ບຫ�ມເ�ອແ�ເ�ົາເ�າບງຜາແ� ແ�ະ ຫ�ມຜາ 
ບຽງຍາມໜາວເ�ົາຜາກາໂ�ພ�ນຄີງແ�ບຫ�ມເ�ອຍາວຢອນລ�ງ 
ຮອດບີແ�ງ. ສ�ລ�ບແ�ຍິງແ�ນຸງສນໂ�ມຮ�ດເ�ິກຢອນລ�ງຮອດບີ 
ແ�ງ, ມີແ�ມ�ດແ�ວ, ບອງຫູກວາງກວາຜູຊາຍຈງສາມາດໃ�ຕາງ 
ໃ�, ຈ�ງຜ�ມຍາວ, ເ�າຜ�ມເ�ອງໜາ, ໃ�ໝາກປ�ດ, ປອກແ�ນ, 
ຮອດກະສຽນອາຍຸ 15-18 ປີກໍຕ�ດແ�ວ.

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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 ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ແ�ນນິຍ�ມກິນເ�າຈາວແ�ໃ�ມາ. ສວນາຍ 
ເ�ົາເ�າມ�ກກິນອາຫານປະເ�ດາມ ແ�ະ ຄວາມນິຍ�ມດມເ�າໄ� 
ບວາຈະແ�ນງານບຸນປະເ�ນີ ື ພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ດມນ�ດິບທ 
ຕ�ກຈາກຫວຍຮອງໜອງບຶງ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ແ�ນມີຄວາມເ�ອຖືໃ�ເ�ອງຜີເ�ນ: ຜີເ�ືອນ, 
ຜີຮ�ກສາບານ ແ�ະ ໃ�ຜີຢູແ�ະກ�ບເ�ົາໄ�. ນອກນ�ນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງ 
ເ�ັດຮີດຄອງ “ຈອງກະປຽວ” ດວຍການຂາຄວາຍຢູໃ�ແ�ລະຄອບ 
ຄ�ວປີລະເ�ອ ແ�ະ ເ�ັດລວມໝ�ດບານປີລະເ�ອ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີ 
ການປຽນແ�ງໂ�ຍມີການກ�ນ�ດ 2- 3 ປີ ຈງເ�ັດເ�ອໜງ.

  
 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ມີເ�ອງດ�ນຕີປະເ�ດ 
ຕາງໆຄື: ປ, ແ�ນ, ກອງ, ພະເ�າະ, 
ມີກອນຂ�ບລ�, ມີນິທານພນເ�ືອງທ 
ເ�າເ�ິງຟາແ�ນ, ດິນ, ເ�ອງທາວ 
ກາດ� ແ�ະ  ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ແ�ນຈະລືຊໃ�ການນ�ານ, ຢາ, 
ເ�ດມ�ນກ�ນກະຖາ ແ�ະ ອນໆ. 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາຮາຣ�ກ

01      ເ�າຊ��ງ?   ໄ�ຈີເ�າະຢາເ�າະ ?
02      ເ�ັດ��ງຢູ?  ປາມໍໄ�ເ� ?
03      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈ�ອງປາຍໂ�ມ ?

04      ລາກອນ  ລາລ�ເ�ີ
05      ພ�ບກ�ນໃ�   ຍ�ນໆຕອງໄ�ເ�
06      ບເ�ັນ��ງ   ຍີເ�ໆ
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  ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ແ�ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນ 
ອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ, ຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ - 
ຂະແ�. ຊ�ນເ�າ ຮາຣ�ກ ສາມາດເ�າພາສາຂອງາຍຊ�ນເ�າເ�ນ: 
ພາສາຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ, ລະວີ, ແ�ະ, ກະຕູ, ຕຣີ, ລາວ ແ�ະ ເ�ັງ 
ໄ�ດີ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື
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