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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�ັງ 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�ັງ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍ 
ຕ�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 ເ�ັງ 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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ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ອາໄ� ແ�ະ ຕ�ງຖນຖານ
ຢູແ�ວງ ອ�ດຕະປື ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 

7.559 ຄ�ນ, ຍິງ 3.860 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0.1% 
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 ເ�ັງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ສະໜາມໄ�, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຢູ 
ລາວເ�ົາມາດ�ນນານໂ�ຍສະເ�າະຢູແ�ວງ ອ�ດຕະປື ຕາມການໃ�ຂ 
ມູນຂອງນ�ກວິຊາການ ແ�ະ ການຢ�ງຢືນຂອງເ�າແ�ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ, ບາງ 
ທານໄ�ຮູວາ: ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ມີຖນຖານກ�ເ�ີດກ�ບດິນແ�ນແ�ວງ ອ�ດ 
ຕະປື. ຊງເ�ົາເ�າໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດຢູທນ�ນໄ�າຍສະຕະວ�ດ, ຊ�ນເ�ານມີ 
ແ�ຢູແ�ວງ ອ�ດຕະປື ສວນແ�ວງອນ ື ບ�ນດາປະເ�ດອອມຂາງ 
ກໍບປະກ�ດມີຊຊ�ນເ�ານ.
 ເ�ອກອນເ�ົາເ�າດ�ລ�ງຊີວິດດວຍການເ�ັດໄ�ໝູນວຽນນ�ບແ� 
ເ�ດປາອ�ຂນໄ�ຫາພູຈະນ�ງຣຽດໃ�ກ�ບຊາຍແ�ນ ລາວ-�ຽດນາມ. 
ປ�ດຈຸບ�ນຂນກ�ບເ�ືອງ ຊານໄ�, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ ແ�ະ ລ�ງໄ�ຫາ 
ຈະນຽດພາມວ�ງຮູ, ວ�ງມ�ນ, ພູຍະປຸເ�ດລ�ນ�ເ�ຊຸ ທຂນກ�ບເ�ືອງພູວ�ງ. 
ໃ�ຄະນະທພວກເ�ົາເ�າຢູລຽບຕາມລ�ນ� ເ�ຊຸ ກໍໄ�ປະກອບສວນ 
ສາງຜາສາດຫີນຢູເ�ືອງອ�ງການທຕ�ງຢູຍານກາງລ�ນ�ເ�ຊຸ ຮວມກ�ບ 
ຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ຢຣຸ ໃ�ແ�ພະເ�າກ�ມະທາ ເ�ອ 
ເ�ັນຂອງຂວ�ນແ�ພະມະເ�ສີຝາຍຊາຍອ�ງທີສຊວາ: ນາງສີພະເ�ດ, 
ລູກສາວຂອງເ�າເ�ືອງ, ເ�ືອງອ�ງການ, ຜາສາດຫີນດ�ງກາວໄ�ສາງ 
ພອມດຽວກ�ນກ�ບຜາສາດຫີນ ວ�ດພູຈ�ປາສ�ກ ໄ�ຍະຈ�ກກະພ�ດຝຣ�ງ 
ເ�າມາປ�ກຄອງລາວພວກເ�ົາໄ�ຂຸດຄ�ນເ�ົາວ�ດຖຸເ�ິນ, ຄ� ທມີຄາ, ທ�ງ 
ທ�ລາຍຖມສະຖານທນເ�ືອບວາບມີ��ງເ�ືອ. ໄ�ຍະ ພະເ�າໄ�ເ�ດ 
ຖາທິລາດຂນຄອງລາດ, ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ເ�ງໜງແ�ນໄ�ຖືກແ�ງຕ�ງໃ� 
ເ�ັນຜູປ�ກປ�ກຮ�ກສາວ�ດວາອາຮາມເ�ັນຕ�ນ: ວ�ດວງ ແ�ະ ວ�ດທາດ 
ເ�ືອງເ�າຂນກ�ບເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື.
  ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ໄ�ມີກ�ກເ�າເ�າກໍດຽວກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ, ຢຣຸ, 
ຍະເ�ີນ ແ�ະ  ໂ�ຍ. ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າມີຖນຖານພູມລ�ເ�ົາຢູເ�ືອງ ໄ� 
ເ�ດຖາ ແ�ະ ເ�ືອງ ສະໜາມໄ� ແ�ວງ ອ�ດຕະປື.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ແ�ນປະກອບອາຊີບທາງດານການກະເ�ດເ�ັນຕ�ນ 
ຕໍຄື: ເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວ ແ�ະ ການລຽງສ�ດສວນາຍຈະລຽງໄ� 
ເ�ອປະກອບພິທີລຽງຜີ ື ເ�ັດຂ�ວນ, ສ�ດທເ�ົາເ�ານິຍ�ມລຽງໄ�ແ� 
ໝູ, ໄ�. ນອກນ�ນ, ຍ�ງມີຮອງຮອຍເ�ດຖະກິດບູຮານຄື: ການຫາເ�ອງ 
ປາຂອງດ�ງ, ການລາເ�ອສ�ດປາ ແ�ະ ການເ�ັບເ�ັດຜ�ກຕາມປາມາ 
ປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະຈ�ວ�ນ.

 ເ�ືອນຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ມີ 2 ລ�ກສະນະຄື: ແ�ບເ�ືອນດຽວ ແ�ະ 
ເ�ືອນແ�ດ, ເ�ືອນດຽວ ແ�ະ ເ�ືອນແ�ດແ�ນມີປະຕູສອງປອງຄືກ�ນ. 
ປະຕູເ�າອອກຢູສ�ນໜງ ແ�ະ ປະຕູປອງພິເ�ດໄ�ສ�ນໜງ, ບມີປອງ 
ຢຽມ, ເ�ືອນແ�ດ�ງໜງແ�ນເ�ືອນນອນຕອນຮ�ບແ�ກ ແ�ະ ເ�ັດພິ 
ທີກ�ອນໆ. ສວນ�ງທີສອງແ�ນສະເ�າະເ�ືອນຄ�ວ ແ�ະ ບອນນອນ 
ເ�ລາສຸກເ�ີນທາງໜາມີຊານຍາວປະມານ 1-2 ແ�ັດ, ມີອຸແ�ງນ�ຂນ 
ລ�ງດວຍເ�ີີນຕມາມີຂ�ນໄ�ບາງລະດູການ, ພວກເ�ົາຈະຕ�ເ�າຢູນອກ 

  ເ�ັງ ແ�ນຊເ�ນຂອງຊ�ນເ�າໜງມາຈາກຄ�ສ�ບວາ: “ເ�ັງຈ�ວຼຣ” 
ໝາຍເ�ິງ: ການຄວ�ດລວດລາຍລະບາຍສີ ທເ�ັນສິລະປະພນເ�ືອງ 
ຂອງເ�ົາເ�າ, ຜູທໃ�ຊຊ�ນເ�າວາ: “ເ�ັງ” ແ�ນພະເ�າໄ�ເ�ດຖາເ�າ 
ຄອງນະຄອນລານຊາງໃ�ປີ ພ.ສ 2091-2114, ຍອນຊ�ນເ�ານມີ 
ເ�ກະລ�ກດານສີລະປະສະເ�າະຂອງຕ�ນ. ພະອ�ງຈງໃ�ເ�ົາເ�າເ�ັນຜູ 
ອຸປະຖ�ຄ�ຊູວ�ດວາອາຮາມສາສະໜາເ�ັນຕ�ນ: ເ�ລາກຸຕິວິຫານໂ�ດ, 
ຫໍແ�ກເ�ເ�, ພວກເ�ົາຈະເ�ັນຜູສອມແ�ງ ແ�ະ ກສາງຄືນໃ�ຕາມ 
ຮູບແ�ບຂອງສີລະປະລວດລາຍຂອງຊ�ນເ�າເ�ັງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: ທ່ານ ບຸນທະວີ ວິໄລວົງ

ຊານ. ທາງໃ�ເ�ືອນໂ�ໂ�ງໂ�ງກ�ນໝ�ດ, ເ�ລານອນພ, ແ�ຈະນອນ 
ເ�ອງປະຕູປອງພິເ�ດ. ຈາກນ�ນ, ແ�ນຜູນອຍຊາຍຍິງ, ລູກສາວຢູສ�ນ 
ປະຕູເ�າ-ອອກຈະແ�ນລູກຊາຍໃ�, ຖາບມີລູກຊາຍໃ�ກໍແ�ນລູກ 
ຊາຍຜູຖ�ດລ�ງມາ. ສະໄ�ກອນທາງສີໜາເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ກໍຈະ 
ປະກອບດວຍສີລະປະການຄວ�ດລວດລາຍຕາງໆທມີລ�ກສະນະາຍ 
ສີສ�ນສ�ມຄວນ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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vksko c]t g7njv’fnj,

 ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ແ�ນມີການນຸງຖືທມີເ�ກະລ�ກສະເ�າະເ�ນ: ຜູຊາຍ 
ຈ�ງຜ�ມຍາວເ�າຜ�ມເ�ັນລະບຽບ, ນຸງກະຕຽວໝາກປ�ດ ແ�ະ ກະຕຽວ 
ທ�ມະດາຫ�ມເ�ອຕາມມີ, ບອງຫູ, ບາງຄ�ນສ�ກລາຍ. ແ�ຍິງນຸງສນ 
ກາໂ� ແ�ະ ສນທ�ມະດາ, ຫ�ມເ�ອໝາກປ�ດ ແ�ະ ເ�ອ ອນໆ. ປະດ�ບ 
ເ�ຢອງດວຍກອງແ�ນ, ກອງຂາ, ໝາກປ�ດໃ�ຄໍ ແ�ະ ຕຸມຫູທ�ມະດາ.

 ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ແ�ກອນແ�ນນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ, ອາຫານທເ�ົາ 
ເ�າມ�ກກິນແ�ນປະເ�ດາມ. ສວນໃ�ງານບຸນປະເ�ນີຕາງໆຊ�ນເ�າ 
ເ�ັງ ແ�ນມ�ກດມເ�າໄ�, ດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ, ສູບຢາດວຍ 
ກອກເ�໋ິທເ�ັດເ�ງ.

g7njv’o5j’sqj,

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ບາງບານມີລະບ�ບຄວາມເ�ອຖື 2 ຢາງ: ເ�ອພຸດ 
ແ�ະ ຜີຄຽງຄູກ�ນໄ�, ບາງບານຖືແ�ຜີຢາງດຽວ, ໄ�ຍະກອນຫາງ 
ຈາກນປະມານ 100 ປີ ຄືນ�ງຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ເ�ອຖືຜີຢາງໜ�ກໜວງ 
ແ�ະ າຍສ�ມຄວນ. ແ�ລະໆດູການເ�ືອນ 1-12 ຂອງລາວ, ກໍຈະມີພິ 
ທີທາງຜີຕາງກ�ນໂ�ຍສະເ�າະກຽວກ�ບການຜະລິດເ�ນ: ບຣະກະເ�ົາ 
(ພະໄ�) ແ�ເ�ືືອນ 1-3 ບຣະຍະມຸ (ພະສ�ກເ�າ), ເ�ືອນ 4-6 ບຣະ 
ມອກ (ພະເ�າເ�າ), ເ�ືອນ 10-11 ບຣະແ�ສະເ�າະ (ພະເ�າເ�າ), 
ເ�ືອນ 12-2 ລາວ ເ�ອງປະກອບແ�ລະພິທີມີໄ�ຕ�ມ ື ເ�ັດຕ�ມ 1 ໂ�, 
ເ�າ 1 ໄ�. ນອກຈາກນ�ນກໍຍ�ງມີດອກໄ�, ທຽນຂ�ນ 5, ຂ�ນ 8 ແ�ະ 
ອນໆ. ຈຸດປະສ�ງເ�ອບວງສວງບູຊາຜີທອຸປະກະລະຄຸນຕຄ�ນເ�ົາ ແ�ະ 
ກໍເ�ັນການພ�ບປະສາງສ�ນກ�ນຂອງຊາວບານ.

 ດານສິລະປະພນເ�ືອງມີຄອງຈູມ, ຄອງລາ, ຕະໜຽນ, ແ�ນ, ກະ 
ຈ�ບປ, ຫືນ, ຂ�ບລ�ເ�ືອງ ແ�ະ ການຟອນແ�ບເ�ນສາກ. ນອກນຍ�ງມີ 
ນິທານພນເ�ືອງ, ນິທານພນສືບ, ຄ�ຜະ�າ ແ�ະ ອນໆ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

     ພາບໂ�ຍ: ATML

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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dkolq,mP[
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ເ�ັງ

01      ສະບາຍດີ   ປະຈຸຍນະນຽມໂ�ະ
02      ໂ�ກດີ           ພຣານໂ�ະ   

03      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�ຍູໂ�ຍ
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດຊາໂ�ຍ
05      ເ�າຊຍ�ງ?   ນູມາດປະງາຍ?
06      ເ�ັດຍ�ງຢູ?  ຊາເ�ີມງາຍ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈອງເ�ີຍໂ�ະ?

08      ລາກອນ  ລານູໂ�ະ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ໂ�ະງຣຶນພ�ບດາວ
10      ບເ�ັນ��ງ   ອິປະງາຍອອມບະ
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 ຊ�ນເ�າ ເ�ັງ ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນຂອງຕ�ນ, ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. 
ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ� ສາຂາພາສາ ບ�ນນາຣິກ, ພາສາ 
ເ�ັງ ມີລ�ກສະນະຄາຍຄືກ�ນຊ�ນເ�າ ເ�ຣ�າ, ຢຣຸ, ຍະເ�ີນ, ໂ�ຍ ແ�ະ ເ� 
ລາມີການພ�ວພ�ນກ�ນສາມາດເ�າໃ�ໄ�ຢາງງາຍດາຍ. ສວນການພ�ວ 
ພ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນນອກຈາກນແ�ນໃ�ພາສາ ລາວ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື


