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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 ຍວນ 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 ຍວນ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຍວນ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາ, ບາງຮີດ ແ�ະ ປະເ�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 ຍວນ 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’

ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ຍວນ ຢູ ສປປ ລາວ ໄ� ຕ�ງ 
ຖນຖານພູມລ�ເ�ົາ ຢູ ບ�ນດາ ແ�ວງພາກ 
ເ�ືອເ�ນ: ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ, ວງພະບາງ, 
ບແ�ວ, ອຸດ�ມໄ� ແ�ະ ຜ�ງສາລີ, ນອກຈາກ 
ນ, ຊ�ນເ�າ ຍວນ ຍ�ງມີຢູພາກເ�ືອ ຂອງລາ 
ຊະອານາຈ�ກ ໄ�.
         ຊ�ນເ�າ ຍວນ ຢູລາວມີປະ                     
                         ຊາກອນທ�ງໝ�ດ 29.442                                                                                                       
  ຄ�ນ, ຍິງ 14.949 ຄ�ນ,         
                      ເ�າກ�ບ 0,5 ຂອງພ�ນ  ລະ                          
  ລະເ�ືອງທ�ວປະເ�ດ.

1

ຊ�ນເ�າ ຍວນ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ
- ແ�ວງໄ�ຍະບູລີ: ເ�ືອງໄ�ຍະບູລີ, ເ�ືອງ ພຽງ, ເ�ືອງ ຫ�ງສາ, 
  ເ�ືອງ ຊຽງຮອນ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ເ�ືອງ ນານ, ເ�ືອງ ວງພະບາງ, 
ເ�ືອງ ປາກອູ, ເ�ືອງ ນ�ບາກ
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ເ�ືອງ ກາສີ

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 ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



xts;af7;k,gxao,k c]t -njgvUo

vk-u[0v’-qogzqjk p;o

 ຊ�ນເ�າ ຍວນ ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນ 
ເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ� ໄ�ອ�ບພະຍ�ບ ແ�ະ ເ�ອນຍາຍຈາກ 
ພາກໃ� ື ພາກຕາເ�ັນອອກສຽງໃ�ຂອງປະເ�ດ ຈີນ ເ�າສູດິນແ�ນ 
ພາກເ�ືອຂອງລາວເ�ົາໃ�ລະ�າງສະຕະວ�ດທີ XIII ເ�ັນຕ�ນ. 
 ຊ�ນເ�າ ຍວນ ເ�ນຕ�ນເ�ງວາ:“ຍວນ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາ 
ເ�າກໍແ�ນ“ ຍວນ ” ແ�ະ ຊທເ�ົາເ�າມ�ກກໍແ�ນຊ�ນເ�າຍວນ.
 ສ�ລ�ບການທເ�ນຊວາ: “ຍວນ,  ໄ�ຍວນ, ໄ�ຍວນ, ໂ�ນ, 
ໄ�ໂ�ນ, ໄ�ໂ�ນ”, ນຈາກ�ກຖານທາງປະ��ດສາດ ແ�ະ ພຶດຕິກ� 
ບາງຢາງໃ�ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ສ�ນນິຖານວາ: ເ�ັນການເ�ນຊຄ�ນອນທມາ 
ຈາກຊຂອງອານາຈ�ກ “ໂ�ນ�ກ” ອີກຄ�ເ�ັນໜງວາ: “ຍວນ” ແ�ນມາ 
ຈາກໄ�ທ�ຍ�ນ ື ໄ�ກ�ນຜີທເ�ົາເ�າຕອກໄ�ຢູເ�ິງຂອບປະຕູເ�ອງ 
ເ�ິງ. ຊ�ນເ�າ ຍວນ ປະກອບມີສອງແ�ງຄື: ກະລອມ ແ�ະ ງຽວ.

 ການດ�ເ�ີນວິຖີຊີວິດທາງເ�ດຖະກິດຂອງຊ�ນເ�າ ຍວນ ມີ 
ອາຊີບຕ�ນຕໍໃ�ການເ�ັດນາ, ເ�ັດໄ�ປູກເ�າ. ນອກຈາກນ, ຍ�ງເ�ັດ 
ສວນປູກພືດຜ�ກ ແ�ະ ລຽງສ�ດ ເ�ອໃ�ສ�ລ�ບເ�ັນອາຫານ, ຮ�ບໃ�ພິ 
ທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ນ�ໃ�ເ�ັນແ�ງງານໃ�ເ�ລາລາກແ�. ແ�ຍິງຊ�ນ 
ເ�ານມີມູນເ�ອໃ�ການປູກມອນລຽງມອນ, ຕ�ຫູກທໄ�, �ິບປ�ກ 
ຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ຄາຂາຍເ�ັກນອຍ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ທ: ບານ ຊຽງຮອນ, ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຊ�ນເ�າ ຍວນ ມ�ກຕ�ງຖນຖານບານຊອງຢູຕາມເ�ດທ�ງພຽງ 
ລຽບຕາມແ�ມແ�ນ�ລ�ເ�ທມີເ�ອນໄ�ສະດວກໃ�ການດ�ເ�ີນຊີວິດ  
ປະຈ�ວ�ນ ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນບອນທມີເ�ອນໄ�ເ�ັດນາ. ລ�ກສະນະ 
ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຍວນ ຕາມປະເ�ນີແ�ວແ�ນເ�ົາເ�າຈະປຸກເ�ັນ 
ແ�ບເ�ືອນຮານ, ມີການຈ�ດລະບຽບການປະກອບສາງພາຍໃ�ເ�ືອນ 
ຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ລ. ການຈ�ດຫອງແ�ນອີງຕາມຈ�ນວນສະມາ 
ຊິກຂອງຄອບຄ�ວ. ຊ�ນເ�າຍວນນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາຄຽງຄູກ�ບການ 
ເ�ອຖືໃ�ເ�ອງໄ�ຍະສາດ ື ຄວາມເ�ອໃ�ເ�ອງຜີ. ດ�ງນ�ນ, ເ�ົາ 
ເ�າຈະມີຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ໃ�ເ�ືອນຄື: ຫາມບໃ�ຄ�ນນອກເ�າ 
ຫອງນອນ ແ�ະ ນ�ງເ�າະຮອງນ�ງຂອງຜູເ�ັນເ�າຂອງເ�ືອນ.

4ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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g7njv’o5j’sqj,

 ສ�ລ�ບເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງນ�ນສວນາຍແ�ວເ�ົາເ�າມ�ກ 
ຖ�ກແ�ວ ແ�ະ ອອກແ�ບທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນໂ�ຍສະເ�າະແ�ນ 
ສນ, ເ�ອຂອງແ�ຍິງ. ປ�ດຈຸບ�ນເ�ອງນຸງ ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ການແ�ງ 
ກາຍທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງເ�ົາເ�າຈະບປະກ�ດໃ�ເ�ັນຢາງຊ�ດເ�ນ 
ນອກຈາກໃ�ເ�ລາມີພິທີ ື ງານບຸນຕາງໆເ�ານ�ນ.

6

ທ: ບານ ຊຽນຮອນ, ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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7;k,g-njv4nnj

 ຊ�ນເ�າ ຍວນ ຈະກິນອາຫານລ�ດຊາດທີເ�ັມ, ເ�ັດ ແ�ະ 
ປະເ�ດ: ແ�ງໄ�, ລາບໄ�, ເ�າະຊນໝູ, ປງປາ, ແ�ວໝາກເ�ັດ, ຜ�ກ 
ແ�ະ ອນໆ. ພວກເ�ົາຈະດມນ�ດິບ, ດມເ�າໄ�, ເ�າຂາວ, ສູບຢາ 
ເ�ນ, ຄຽວໝາກ ແ�ະ ອນໆ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຍອນມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາຕະອດຮອດການເ�ອນ 
ຍາຍເ�າມາຢູໃ�ດິນດອນຕອນນພອມດຽວກ�ນກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າທ 
ປາກພາສາ ລາວ-ໄ�. ສະນ�ນ, ຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ 
ວ�ດທະນະທ�ຂອງຊ�ນເ�າ ຍວນ ຈງມີລ�ກສະນະຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ 
ໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�. ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອ ແ�ະ ນ�ບຖືພຸດທະ 
ສາສະໜາພອມກ�ນນ�ນ, ກໍຍ�ງເ�ອຖືຜີເ�ນ: ຜີພ, ຜີແ�, ຜີປາ ແ�ະ 
ອນໆ. ໝາຍຄວາມວາ: ການເ�ອຖືໃ�ເ�ອງຂອງຈິດວິນຍານ, ເ�ອ 
ເ�ອງໄ�ຍະສາດ ແ�ະ ສງນອກເ�ືອທ�ມະຊາດທບ�ນພະບູລຸດໄ�ກ� 
ນ�ດໄ�ຍ�ງມີຢູໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນຂອງຊ�ນເ�ານ.

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ອິນເ�ີເ�ັດ

  ຊ�ນເ�າ ຍວນ ຈະມີງານບຸນຄາຍຄືກ�ບຊ�ນເ�າອນໆເ�ນ : 
ບຸນປີໃ�, ບຸນກິນເ�ດ ທຈະໄ�ຈ�ດຂນໃ�ໄ�ຍະທເ�ັບກຽວເ�າແ�ວ. 
ພວກເ�ົາກໍຈະພາກ�ນຫາງຫາກະກຽມເ�ັດເ�າຕ�ມເ�ອເ�ົາມາເ�ັດ 
ງານບຸນປີໃ� ແ�ະ ງານບຸນກິນເ�ດຂອງພວກເ�ົາ.

 ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີກໍມີປະເ�ດ: ກອງ, ແ�ນ, ຄອງ, ແ�ງ 
ແ�ະ ອນໆທໃ�ປະກອບເ�າເ�ັນເ�ອງດ�ນຕີທເ�ົາມາເ�ບງ�ນໃ�ເ�ລາ 
ທມີງານບຸນ, ງານດອງ ແ�ະ ງານ ອນໆ. ພອມທ�ງມີການຂ�ບລ�, 
ຮອງເ�ັງຕາມຈ�ງ�ະຂອງພວກເ�ົາເ�າ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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rklk ]k; da[ rklk p;o

 ຊ�ນເ�າ ຍວນ ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນ, ຊງ 
ຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�. ສຽງສ�ນຽງປາກຂອງຊ�ນເ�າ ຍວນ 
ຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ລ ແ�ະ ອີກດານໜງເ�ົາເ�າກໍມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ 
(ໜ�ງສືທ�) ຄາຍຄືກ�ນກ�ນໜ�ງສືຂອງຊ�ນເ�າ ລ ເ�ນດຽວກ�ນ.

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາຍວນ

01      ສະບາຍດີ   ສ�ບາຍດີ
02      ໂ�ກດີ   ໂ�ກດີ

03      ຂອບໃ�  ຄອບໃ�
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍສຸມາ
05      ເ�າຊ��ງ?   ຕານຈິ��ງ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັຍ��ງຢູ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ກິນເ�າແ�ວກາ?

08      ລາກອນ  ເ�ືອກອນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ປະກ�ນແ�ມໃ�
10      ບເ�ັນ��ງ   ບເ�ັນ��ງ

10
ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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