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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 ເ�ຣ�າ 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 ເ�ຣ�າ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງ 
ພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�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 ເ�ຣ�າ 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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ໂຂງ

    ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ອາໄ�ຢູແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ 
ແ�ະ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 
22.772 ຄ�ນ, ຍິງ 11.638 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 
0.4% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ.
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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 ເ�ຣ�າ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ, 
  ເ�ືອງ ປາກຊອງ, ເ�ືອງ ໂ�ງ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ຊານໄ�, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ, 
  ເ�ືອງ ສາມ�ກຄີໄ�, ເ�ືອງ ສະໜາມໄ�, ເ�ືອງ ພູວ�ງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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      ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ຕ�ງ 
ຖນຖານບານຊອງຢູລາວມາໄ�າຍປີ ສ�ລ�ບປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ 
ກໍຄືກ�ກເ�າເ�າກໍຂອງເ�ົາເ�າບມີ�ກຖານທຊ�ດເ�ນ, ຕາມການໃ� 
ຂມູນຂອງເ�າແ�ອາວຸໂ�ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ຢູແ�ວງ ອ�ດຕະປືຮູວາ: ຊ�ນ 
ເ�າ ເ�ຣ�າ ໄ�ເ�ອນຍາຍມາຈາກທາງພາກເ�ືອໂ�ຍຜານເ�ດ ທ�ງ 
ໄ�ຫີນ ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ ແ�ະ ເ�ດອນໆ. ຫວຍກາໂ�ດ, ຫວຍ 
ຕາເ�ົາ, ພູລີງແ�ະທ�ງຊ�ກຊຸມ (ເ�ດສາມຽມລາວ-�ຽດນາມ-ກ� 
ປູເ�ຍ). 

ທີ: ບານ�ກ 19, ເ�ືອງບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ, ແ�ວງຈ�ປາສ�ກ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ�ກຄ�ນຄວາຊາວບານ �ກ 19
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 ຊທພວກເ�ົາເ�າເ�ີຍເ�ນຕ�ນເ�ງ ແ�ະ ສະໝ�ກໃ�ນ�ນແ�ນ 
ເ�ຣ�າ ຊງມີຄວາມໝາຍເ�ິງສຽງນ�ກຮອງ. ຊທຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາ 
ເ�າແ�ນ “ລະແ� ແ�ະ ລຸຍເ�”, ຊງມີຄວາມໝາຍຄາຍຄືກ�ນເ�ນ: ລະ  
ແ� ໝາຍເ�ິງ ຕະແ� (ເ�າ), ແ�ນ�ນແ�ນ ແ�ະ ລະແ� ມາຈາກຄ� 
ທວາ: ລຸຍເ�ໝາຍເ�ິງ: ຊນາຍທະຫານຝຣ�ງທບ�ນຊາທະຫານປະຈ� 
ຢູເ�ດຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ອາໄ�ຢູໃ�ເ�ລານ�ນ.

ທີ: ຜາສວມ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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     ໃ�ເ�ອກອນຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ຖືການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າຈາວ 
ເ�ັນຕ�ນຕໍ, ການລາເ�ອສ�ດປາ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາ, ຫາປາຕາມທ�ມະ 
ຊາດ, ປູກສາລີ,ເ�ືອກມ�ນເ�ັນອາຊີບຕ�ນຕໍ. ພອມກ�ນນ�ນ, ເ�ົາເ�าກໍ 
ຍ�ງມີຄວາມຊ�ນານໃ�ການເ�າະໄ�ເ�ັດກະໂ�ກ ແ�ະ ຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ 
ສານຕາງໆ,ແ�ມາຮອດປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ າຍເ�ດໄ�ຫ�ນອາ 
ຊີບຈາກການຖາງປາເ�ັດໄ�ມາເ�ັດນາປູກເ�າຈາວ, ເ�ັດສວນ ແ�ະ 
ລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆ.

       ສະໄ�ກອນບານເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ເ�ັນຮູບວ�ງມ�ນມີສາ 
ລາກວານຢູເ�ງກາງ,ເ�ົາເ�າມີຮ�ວອອມບານ ແ�ະ ໄ�ປູກກວຍຢູແ�ມ 
ປາກປະຕູໂ�ງທາງເ�າບານເ�ອປອງກ�ນບໃ�ຟາຜາ ແ�ະ ປູກ�ານ 
ນາໆຊະນິດເ�ອປອງກ�ນຜູ ຄ �ນບ��ງດີທຈະທ�ລາຍມາງເ� 
ຄວາມສະ��ບສຸກຂອງຊາວບານ. ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າເ�ຣ�າແ�ນເ�ັດ 
ດວຍໄ�ຈິງ,ມີ2ພ�ກຄື: ພ�ກລຸມເ�ັນສະຖານທກິນເ�າ, ເ�ັນບອນແ�ງ 
ກິນ,ບອນດມເ�າ ແ�ະ ພ�ກຜອນຢອນອາລ�ມ, ພ�ກເ�ິງເ�ັນສະຖານ 
ທສ�ລ�ບນອນ ແ�ະ ເ�ົາເ�ອງຂອງໄ�, ພິເ�ດຖາເ�ືອນໃ�ມີລູກສາວ 
ຈະຕອງເ�າະອອກອີກຫອງໜງສູງກວາພ�ກທີ 2 ເ�ັນພ�ກທີ 3 ເ�ອ 
ໃ�ລູກສາວນອນ.

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



ຖາຍທີ: ບານໂ�ນສະອາດ, ເ�ືອງໂ�ງ, ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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       ສະໄ�ກອນບານເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ເ�ັນຮູບວ�ງມ�ນມີສາ 
ລາກວານຢູເ�ງກາງ,ເ�ົາເ�າມີຮ�ວອອມບານ ແ�ະ ໄ�ປູກກວຍຢູແ�ມ 
ປາກປະຕູໂ�ງທາງເ�າບານເ�ອປອງກ�ນບໃ�ຟາຜາ ແ�ະ ປູກ�ານ 
ນາໆຊະນິດເ�ອປອງກ�ນຜູ ຄ �ນບ��ງດີທຈະທ�ລາຍມາງເ� 
ຄວາມສະ��ບສຸກຂອງຊາວບານ. ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າເ�ຣ�າແ�ນເ�ັດ 
ດວຍໄ�ຈິງ,ມີ2ພ�ກຄື: ພ�ກລຸມເ�ັນສະຖານທກິນເ�າ, ເ�ັນບອນແ�ງ 
ກິນ,ບອນດມເ�າ ແ�ະ ພ�ກຜອນຢອນອາລ�ມ, ພ�ກເ�ິງເ�ັນສະຖານ 
ທສ�ລ�ບນອນ ແ�ະ ເ�ົາເ�ອງຂອງໄ�, ພິເ�ດຖາເ�ືອນໃ�ມີລູກສາວ 
ຈະຕອງເ�າະອອກອີກຫອງໜງສູງກວາພ�ກທີ 2 ເ�ັນພ�ກທີ 3 ເ�ອ 
ໃ�ລູກສາວນອນ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: Ye Veu
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gvdt]adg7njv’o5j’sqj,

    ວ�ດທະນະທ�ການນຸງຫ�ມ, ແ�ງກາຍ, ແ�ກອນຜູຊາຍຊ�ນເ�າ 
ເ�ຣ�າແ�ນນຸງກະຕຽວ, ເ�າຜ�ມ, ບອງຫູໃ�ຕາງທເ�ັດດວຍງາ ຊາງ ື 
ໄ�, ສ�ກລາຍຕາມຕ�ນຕ�ວ, ໜາເ�ິກ, ໜາຜາກ, ແ�ມ ແ�ະ ບອນອນໆ, 
ມີປະເ�ນີການຕ�ດແ�ວ, ໃ�ປອກແ�ນ, ປອກຂາ ແ�ະ ໝາກປ�ດ. ສ� 
ລ�ບແ�ຍິງແ�ນນຸງສນກາໂ�, ຫ�ມເ�ອສີດ�, ລາຍເ�ຍ, ເ�າຜ�ມ, ປ�ກ 
ແ�ມດວຍຝາຍສີແ�ງ ແ�ະ ສີຂາວ, ໃ�ຫີວໄ� ື �ີທເ�ັດດວຍເ�ົາ 
ຄວາຍ, ບອງຫູໃ�ຕາງງາຊາງສ�ກລາຍຕາມຕ�ນຕ�ວຄືກ�ນກ�ບຜູຊາຍ.

ທ: ບານ ໂ�ນສະອາດ ເ�ືອງໂ�ງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ
ຖາຍພາບໂ�ຍ: ນ�ກຄ�ນຄວາຊາວບານ �ກ 19
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vksko c]t g7njv’fnj,
     ແ�ກອນປະມານ 60 ປີ ຜານມາຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ແ�ນມີຄວາມ ນິ 
ຍ�ມກິນໜອນທເ�າະຊາກສ�ດຕາຍນ�ນ.ເ�ົາເ�າແ�ນໄ�ຂາສ�ດປະ 
ເ�ດກວາງ, ຟານເ�ອປະໄ�ໃ�ໜອນເ�າະຊາກສ�ດນ�ນ, ການປຸງແ�ງ 
ແ�ນຂ�ວ ື າມ, ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນບໄ�ກິນແ�ວ, ເ�ົາກໍເ�ັດເ�າາມ, 
ອາຫານກໍາມໃ�ບ�ງ. ດມນ�ດິບ, ດມເ�າໄ� ແ�ະ ສູບຢາກອກ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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dkoc8j’fv’
   ຊາວໜຸມ-ຍິງສາວ ຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ມີເ�ລີພາບໃ�ການ 
ຊອກຫາຄູຜ�ວເ�ຍ ແ�ະ ຝາຍຊາຍເ�ັນເ�າພາບໃ�ການສູຂໍຝາຍຍິງ, 
ການແ�ງດອງຈະດ�ເ�ີນຢູເ�ືອນເ�າສາວ. ຊີວິດ�ງການແ�ງດອງຜູ 
ຊາຍຕອງໄ�ຢູເ�ືອນນ�ພແ�ຂອງຝາຍຍິງເ�ັນເ�ລາ 3 ປີ ກອນທຈະ 
ກ�ບຄືນມາຢູເ�ືອນນ�ພແ�ຂອງຕ�ນພອມດວຍເ�ຍ ແ�ະ ລູກໆ. ຖາບ 
ເ�ັບເ�ັນກໍຢູຕະອດໄ�ຖາມີການເ�ັບເ�ັນເ�ອງຈາກຜີເ�ືອນກໍຕອງ 
ກ�ບເ�ືອຢູເ�ືອນຂອງພແ�ຝາຍຍິງ. ເ�ົາເ�າຍ�ງມີປະເ�ນີໃ�ການເ�ົາ 
ເ�ຍຄື: ຖາອາຍເ�ຍຊີວິດຜູເ�ັນນອງຊາຍສາມາດສືບຕເ�ົາເ�ຍຂອງ 
ອາຍໄ�, ກໍລະນີນອງຕາຍອາຍບມີສິດສືບເ�ຍນອງໄ�ໂ�ຍທ�ວໄ�ໃ� 

ເ�ືອນຄູຫາ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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ສ�ງຄ�ມຂອງຊ�ນເ�າ 
ເ�ຣ�າ ສວນາຍແ�ວ 
ເ�ົາເ�າກຈະສືບສາຍ 
ຕະກຸນຕາມພ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’

    ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ໄ�ມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີມີບ�ດບາດຮອງທ� 
ນອງເ�ບທໜາຈ�ບໃ�ເ�ນ: ລ�ເ�ືອງຕສູ, ລ�ເ�ືອງນິທານ, ມີບ�ດຟອນ, 
ມີເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງ ແ�ະ ກມີນິທານພນເ�ືອງຢາງວງາຍເ�ນ: 
ເ�ອງຢະກຶນດືຍ, ນິທານຢະກຼງ, ຢະເ�ົາມາມ ແ�ະ ອນໆ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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rklkxkdg;Qk
 ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນແ�ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນ 
ອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນຊງຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, 
ສາຂາພາສາບ�ນນາຣິກ. ແ�ລະເ�ດຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ມີພາສາປາກ 
ເ�າຄາຍຄືກ�ນ ແ�ະ ແ�ກຕາງກ�ນ, ແ�ກໍສາມາດເ�າໃ�ກ�ນໄ�. ນອກ 
ຈາກພາສາເ�າຂອງຕ�ນແ�ວຍ�ງສາມາດເ�າພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ັງ, 
ໂ�ຍ, ຢຣຸ, ຍະເ�ີນ, ສະດາງ ແ�ະ ພາສາລາວໄ�ດີ.

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk g[iqk

ລຳດັບ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ພາສາ ລາວ
ສະບາຍດີ
ໂຊກດີ
ຂອບໃຈ
ຂໍໂທດ
ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?
ເຮັດຫຍັງຢູ່?
ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?
ລາກ່ອນ
ພົບກັນໃໝ່
ບໍ່ເປັນຫຍັງ

ພາສາ ເບຣົາ
ນຽມແນັກລະ
ໂຈຣກຈາໂຈຣກນຽມ
ສະທູດອມ
ຊົມຍອມ
ໄຮຈະນູປະງາຍ?
ຮາເປີມງາຍ?
ຈັອງເອາະເລີຍລະ?
ຈີເລີຍໂຢະ
ຈັນໂຢຼກເຮີເຄີມ
ອິປະງາຍເອິ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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