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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 ຜູນອຍ 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 
ຜູນອຍ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�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 ຜູນອຍ 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
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 ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ສວນ
າຍຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູແ�ວງ ຜ�ງສາລີ, ວງ

ນ�ທາ ແ�ະ ແ�ກຢາຍຢູແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�,
ບແ�ວ ແ�ະ ວງພະບາງ. ຢູລາວມີປະຊາ
  ກອນທ�ງໝ�ດ 37.447 ຄ�ນ, ຍິງ 18.893
     ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0,7% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ

                       ທ�ວປະເ�ດ (ຜ�ນການສ�
                           ວດພ�ນລະເ�ືອງທ�ວ
                                   ປະເ�ດຄ�ງທີ III

                          ປີ 2005.)

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 ຜູນອຍ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ມີຢູທຸກເ�ືອງ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ສິງ, ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ເ�ືອງ ນາໝ, ເ�ືອງ ໄ�, ເ�ືອງ າ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ເ�ືອງ ວງພະບາງ, ເ�ືຶອງ ນ�ບາກ
  ເ�ືອງ ໂ�ນໄ�

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ເ�ອກອນສວນາຍເ�ົາເ�າມີອາຊີບໃ�ການກະເ�ດ 
ເ�ັນຕ�ນ: ເ�ັດໄ�ປູກເ�າ, ນອກຈາກນກໍປູກສາລີ ແ�ະ ພືດຜ�ກຊະນິດ  
ຕາງໆທເ�ັນອາຫານສ�ລ�ບຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວ. 
 ສ�ດທເ�ົາເ�າມ�ກລຽງແ�ນໄ�, ໝູ, ງ�ວ ແ�ະ ຄວາຍ, ສ�ດດ�ງ 
ກາວມີຄວາມສ�ຄ�ນໃ�ການໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ� ແ�ະ ປະກອບ 
ເ�າໃ�ພິທີກ�ທາງດານຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ຮີດຄອງປະເ�ນີ. 
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 ຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາ 
ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູປະເ�ດລາວມາໄ�າຍຮອຍປີ. ໂ�ຍອີງໃ�ບ�ນດາ 
ເ�ກະສານ ແ�ະ ຕາມການບອກເ�າຂອງບ�ນດາເ�າກ�ກ-ເ�າເ�າໃ� 
ຮູວາ: “ຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ” ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຈາກປະເ�ດ ມຽນມາ 
ແ�ະ ໄ�ເ�ອນຍາຍເ�າມາລາວຢູເ�ດ ວຽງພູຄາ ໃ�ຕ�ນສະຕະວ�ດທີ 
XVI ຮອດສະຕະວ�ດທີ XVIII – XIX ເ�ັນໄ�ຍະສ�ງຄາມສ�ກດີນາ 
ຈີນກ�ບພະມາ, ເ�ົາເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍໄ�ຢູດິນແ�ນ ແ�ວງຜ�ງສາລີ ໃ� 
ປ�ດຈຸບ�ນດວຍາຍເ�ນທາງ ແ�ະ າຍໄ�ຍະທແ�ກຕາງກ�ນ.
 ສ�ລ�ບຊຂອງຊ�ນເ�ານມີາຍຊເ�ນດວຍກ�ນເ�ນ: “ຜູນອຍ, 
ປູນອຍ, ພູນອຍ, ໄ�ຜ�ງສາລີ, ສິງສີລິ, ປີຊູ ແ�ະ ອນໆ” ຊເ�ນຕາງໆ 
ແ�ນມີາຍເ�ອງແ�ກຕາງກ�ນທຊແ�ງເ�ິງຊເ�ນໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. 
 ຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ປະກອບດວຍາຍແ�ງເ�ນ: “ພູຍອດ, ຕາ 
ປາດ, ບານຕ�ງ, ຈາຫໍ, ລາວແ�ງໄ�, ລາວປານ, ຜ�ງກູ ແ�ະ ຜ�ງ ເ�ດ. 
ຊງແ�ລະແ�ງນ�ນຈະມີພາສາ ແ�ະ ຮີດຄອງປະເ�ນີທ ຄາຍຄືກ�ນ ແ�ະ 
ແ�ກຕາງກ�ນບາງເ�ັກນອຍໄ�ຕາມແ�ລະທອງ ຖນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຕາມປ�ກກະຕິແ�ວຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ເ�ົາເ�າມ�ກດ�ລ�ງຊີວິດ 
ແ�ະ ຕ�ງບານເ�ືອນຢູຕາມເ�ນພູ ື ຕີນພູ ແ�ະ ໃ�ກ�ບຫວຍນ�ລ� 
ທານ. ລ�ກສະນະເ�ືອນນ�ນມ�ກປຸກສາງເ�ືອນຮານຕ�ມີ ເ�ຍ, ຝ�ງເ�ົາ 
ເ�ືອນດວຍໄ�ທແ�ງແ�ນ, ຝາແ�ມດວຍຝາໄ�ເ�ຍ ື ໄ�ແ�ນ, ໃ�ເ�ືອນ 
ຈະມີການຈ�ດເ�ັນາຍຫອງຄື: ຫອງນອນພ, ແ�, ຫອງລູກຊາຍທສາງ 
ຄອບຄ�ວແ�ວ, ຫອງລູກສາວທຍ�ງເ�ັນໂ�ດ, ໃ�ຫອງນອນຂອງພ,ແ� 
ຈະມີຫອງໜງຕ�ງຫງຜີທ�ງເ�ັນບອນເ�ົາລ�ບບູຊາຂອງສະມາຊິກໃ� 
ຄ�ວຄອບ. ເ�ືອນມີ 2 ປະຕູ ຄື: ປະຕູດານໜາໃ�ເ�າ-ອອກຕາມປ�ກກະ 
ຕິ ແ�ະ ອີກປະຕູໜງເ�ັນປະຕູສ�ຮອງຢູດານ�ງໄ�ເ�ັດພິທີຮຽກຂວ�ນ, 
ການບູຊານ�ບໄ�ວຜີຕາງໆ ື ໃ�ໃ�ເ�ລານ�ເ�ົາສ�ບຄ�ນຕາຍລ�ງເ�ືອນ 
ໄ�ຝ�ງ. ປ�ດຈຸບ�ນລ�ກສະນະຂອງເ�ືອນມີການປຽນແ�ງໄ�ຕາມຍຸກສະ 
ໄ�ແ�ງການພ�ດທະນາ. 

 ສ�ລ�ບການປູກຝ�ງ ແ�ະ ລຽງສ�ດແ�ນແ�ບພນບານທສືບ 
ທອດກ�ນມາແ�ປູ, ຍາ ແ�ະ ຕິດພ�ນກ�ບທ�ມະຊາດ. ແ�ເ�ົາເ�າເ�ັນ 
ຄ�ນທດຸໝ�ນຂະ��ນພຽນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນແ�ຍິງມີມູນເ�ອໃ�ການ 
�ິບປ�ກຖ�ກແ�ວ, ຕ�ແ�ນແ�ເ�ອເ�ັດເ�ອງນຸງຫ�ມ ແ�ະ ຄາຂາຍ. 
ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ມີວິຖີການດ�ລ�ງຊີວິດປຽນແ�ງໄ�ຈາກເ�ີມ, 
ມີການປະກອບອາຊີບທວງາຍ, ມີທ�ງການເ�ັດໄ�, ເ�ັດນາປະສານ
ກ�ນໄ�ຕາມສະພາບຕ�ວຈິງຂອງແ�ລະທອງຖນທເ�ົາເ�າອາໄ�ຢູ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂດຍ:  ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ມີເ�ອງນຸງຫ�ມ ແ�ະ ການເ�ຢອງປະຈ�ເ�າ 
ຂອງຕ�ນທ�ງຜູຊາຍ ແ�ະ ແ�ຍິງ, ເ�ອງນຸງຫ�ມສວນາຍຈະເ�ັນສີດ� 
ຊງປະດ�ບເ�ດວຍສີສ�ນລວດລາຍຕາງໆທສວຍສ�ດງ�ດງາມຈາກສີ 
ໄ�ລາຍມືອ�ນຄອງແ�ວ ແ�ະ ປານີດຂອງແ�ຍິງຊ�ນເ�ານເ�ງຊງຈະເ�ັນ 
ໃ�ມວ�ນບຸນ ື ພິທີກ�ທາງສາສະໜາຕາງໆ.

ພາບໂດຍ:  ກົມຊົນເຜົ່າ 

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

ພາບໂດຍ:  ກົມຊົນເຜົ່າພາບໂດຍ:  ເຜົ່າຜູ້ນ້ອຍ
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: ນາງ ອາລີ ສີລິວົງ
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: ນາງ ອາລີ ສີລິວົງ
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 ສ�ລ�ບອາຫານສວນາຍແ�ນຫາມາໄ�ຈາກທ�ມະຊາດ 
ແ�ວກໍນ�ມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ແ�ງໝູ, ຕ�ມຜ�ກ, 
ລາບຊນໝູ, ແ�ວໝາກເ�ັດ, ປງຊນ, ປງປາ ແ�ະ ອນໆ. ອາຫານຈະມີ 
ລ�ດເ�ັມ ແ�ະ ກິນເ�າຈາວ, ສວນການດມແ�ນດມນ�ດິບ, ນ�ຕ�ມໃ�ຊາ, 
ດມເ�າຂຽວ, ເ�າຂາວ ແ�ະ ສູບຢາ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ມີຮີດຄອງປະເ�ນີຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດ 
ທະນະທ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນເ�ງມາແ�ບູຮານນະການມີການ 
ນ�ບຖືສາສະໜາພຸດ. ວ�ດຂອງເ�ົາເ�ານ�ນມີລ�ກສະນະເ�ົາບາງກວາວ�ນ 
ຂອງຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາລາວ-ໄ�. ຄຽງຄູກ�ບການນ�ບຖືສາສະໜາ 
ພຸດເ�ົາເ�າກໍຍ�ງເ�ອຖືຜີເ�ນ: ຜີພແ�, ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີແ�ນ�ລ�ທານ, 
ຜີກ�ກໄ�ໃ� ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ແ�ລະເ�ືອນຈະມີຫງຜີເ�ງເ�ັນບອນສ�ກ 
ກາລະບູຊາຂອງຄອບຄ�ວ.

 ໃ�ຮອບວຽນປີໜງຂອງຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ແ�ນໄ�ປະຕິບ�ດ 
ຕາມປະຕິທິນຂອງລາວນ�ນນ�ບແ�ເ�ືອນ 1–12 ຈະມີການຈ�ດງານບຸນ 
ຕາມແ�ລະເ�ືອນ.
 ພິເ�ດພາຍ�ງເ�ັບກຽວຜ�ນລະປູກແ�ວເ�ົາເ�າກໍຈະຈ�ດ 
ງານບຸນຂນໃ�ເ�ືອນນ�ນ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຖາຍໂ�ຍ:  ອິນເ�ີເ�ັດ
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 ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີກໍມີປະເ�ດ: ກອງ, ແ�ນ, ຄອງ, ແ�ງ ແ�ະ 
ອນໆ ທໃ�ປະກອບເ�າເ�ັນເ�ອງດ�ນຕີທເ�ົາມາເ�ບງ�ນໃ�ເ�ລາທມີ 
ງານບຸນ, ງານດອງ ແ�ະ ຈະມີຜູເ�າ, ຊາຍໜຸມ, ຍິງສາວເ�ັນຜູຮອງເ�ງ, 
ຂ�ບລ�ຕາມຈ�ງ�ະຂອງຕ�ນ.  

ຖ່າຍພາບໂດຍ: ນາງ ອາລີ ສີລິວົງ

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

01      ສະບາຍດີ        ອາຈາອານງປືລຣາ 

02      ໂ�ກດີ        ເ�ັນໂ�ມາງໂ�ຈາວຶແ�  

03      ຂອບໃ�       ອາເ�ົາບຶຢາ 

04      ຂໍໂ�ດ        ປາລາຍບາ
05      ເ�າຊຍ�ງ?       ນ�ອາງມງມາຊາງເ�ີ?   

06      ເ�ັດຍ�ງຢູ?       ອຶເ�ີຈີຍເ�ີ?  

07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?        ອາຈາເ�ຍ ແ�ຣະ?  
08      ລາກອນ       ຈາຊວານເ�ວ�ນແ�  

09      ພ�ບກ�ນໃ�        ນຸງຈາງນງດມຍນາແ�ແ�   

10      ບເ�ັນ��ງ        ອຶທີຄາ
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 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ຜູນອຍ ຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ ຈີນ - ຕີເ�ດ, 
ສາຂາ ຕີເ�ດ - ມຽນມາ ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.

ຂມູນໂ�ຍ: ນາງ ເ�ົາຄ� ສະພູນສຸກ 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຂມູນໂ�ຍ: ນາງ ເ�ົາຄ� ສະພູນສຸກ 


