


gvdt]ad0v’-qogzqjkgvdt]ad0v’-qogzqjk

[yf

2015



ຈັດພິມໂດຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ ສູນກາງແ�ວລາວສາງຊາດ

ຮ່ວມກັບ: CLICK

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: SDC
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confe’de’ration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Embassy of Switzerland



7egsao
0v’sq;|hkdq,-qogzqjk l6odk’co;]k;lhk’-kf

 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 ບິດ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມ ໄ�ເ�າ 
ໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ບິດ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ບິດ 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 ບິດ 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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     ປ�ດຈຸບ�ນ ຊ�ນເ�າ ບິດ ສວນາຍຈະດ� 
ລ�ງຊີວິດຢູບ�ນດາ ແ�ວງພາກເ�ືອ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ເ�ນ: ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ, ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ� ແ�ະ 
ແ�ວງ ວງນ�ທາ. ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ1.509 

ຄ�ນ, ຍິງ 747 ຄ�ນ,  ຜ�ນການສ�ວດ  
ພ�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 ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 ຊ�ນເ�າ ບິດ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ: ເ�ືອງ ບຸນເ�ືອ, 
  ເ�ືອງ ບຸນໃ�, ເ�ືອງ ຂວາ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວງນ�ທາ
- ແ�ວງ ອຸົມໄ�: ເ�ືອງ ນາໝ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ບິດ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງໃ�ວ�ງຄະນະຍາດແ�ງຊາດ 
ລາວເ�ກະພາບ, ເ�ົາເ�າໄ�ມາຕ�ງ�ກປ�ກຖານບ�ນດິນແ�ນແ�ງນແ� 
ສະຕະວ�ດທີ V ເ�ັນຕ�ນມາ. ໄ�ເ�ອນຍາຍເ�າມາດິນລາວຊວງໄ�ຍະ 
ດຽວກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ແ�ະ ຊ�ນເ�າລະເ�ດ, ແ�ກອນມີນິທານ 
ກາວວາຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ແ�ະ ຊ�ນເ�າບິດແ�ນອາຍນອງຮວມອຸທອນ 
ດຽວກ�ນ. ເ�ອງມາຈາກການຄວາມເ�າໃ�ຜິດໃ�ການແ�ງຊນໂ�ຊາງ 
ແ�ະ ຊນໂ�ເ�ນຈງແ�ກແ�ກກ�ນ. ຜູເ�ັນນອງໄ�ເ�າປາແ�ວຮຽນ 
ເ�ົາສຽງນ�ຕ�ກຕາດ, ສຽງກ�ກໄ�ສີກ�ນ, ສຽງໂ�ສ�ດຮອງເ�ັນພາສາ 
ຕ�ນເ�ງ. ສະນ�ນ, ຄ�ນຊ�ນເ�າ ບິດ ຈງຮູທ�ງພາສາຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ແ�ະ ມີ 
ທ�ງພາສາຂອງຕ�ນສວນຄ�ນກຶມມຸບສາມາດຮູໄ�ພາສາຂອງຊ�ນເ�າບິດ
 ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ຊ�ນເ�າບິດວາ: “ຂາບິດືຂະບິດ” ແ� 
ເ�ົາເ�າບມ�ກ, ຊທເ�ົາມ�ກແ�ນຄ�ວາ: “ບິດ” ມີຄວາມໝາຍວາ: ພິກ 
ປນຈາກເ�າໜງ ແ�ະ ພາສາໜງມາເ�ັນຊ�ນ ເ�າໃ� ແ�ະ ພາສາໃ�
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   ການດ�ເ�ີນຊີວິດທາງດານເ�ດຖະກິດຂອງເ�ົາເ�າມີອາຊີບ 
ໃ�ການເ�ັດໄ�ປະສ�ມກ�ບການເ�ັດນາ, ລຽງສ�ດ ແ�ະ ປູກພຶດຜ�ກ. 
ນອກນ, ຍ�ງມີການຫາປາຕາມທ�ມະຊາດ ແ�ະ ມີຄວາມຊ�ນານໃ� 
ວຽກງານຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ສ�ລ�ບການຕ�ຫູກນ�ນ, ແ�ຍິງຊ�ນເ�າ 
ນບມີພອນສະ��ນຈງອາໃ�ການຊ ແ�ະ ແ�ກປຽນນ�ເ�າອນໆ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ຊ�ນເ�າ ບິດ ມີຄວາມນິຍ�ມສາງແ�ະຢູເ�ືອນຮານໃ�ເ�ືອນ 
ຈະແ�ງເ�ັນສອງຫອງ ແ�ະ ມີຮານບູຊາຜີບ�ນພະບຸລຸດຄື: ຫອງນອນ 
ຂອງພແ� ແ�ະ ຫອງທ�ວໄ�ເ�ັນຫອງຮ�ບແ�ກ ແ�ະ ບ�ນດາລູກໆທບ 
ທ�ນໄ�ແ�ງດອງ, ຄ�ນທາງນອກຈະບມີສິດລວງເ�າຫອງນອນຂອງພ 
ແ� ແ�ະ ຫອງຮານບູຊາຜີເ�ືອນ, ເ�ືອນແ�ລະ�ງຈະມີຊານ, ເ�ຍ 
ແ�ະ ເ�ືອນຄ�ວເ�ັນບອນແ�ງຢູຄ�ວກິນ. ສະໄ�ກອນການເ�ັດເ�ືອນ 
ຂອງເ�ົາເ�າແ�ນເ�ົາໄ�ແ�ນ, ມີ 9-12 ເ�ົາ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ແ�ມ 
ດວຍຝາໄ�ເ�ຍ, ປູດວຍໄ�ແ�ນ ື ໄ�ຟາກ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການປະ 
ດິດຄິດແ�ງ ແ�ະ ຫ�ນມາໃ�ເ�ຶອງກສາງທທ�ນກ�ບຍຸກສະໄ� ແ�ະ 
ທມີໃ�ຕະາດຂອງທອງຖນຕ�ນ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ “ບິດ” ບມີເ�ອງນຸງປະຈ�ເ�າ, ການນຸງຖືສວນາຍ 
ໃ�ສະໄ�ກອນແ�ນການແ�ກປຽນຈາກຊ�ນເ�າໃ�ຄຽງ ແ�ະ ຫາຊ 
ຕາມທອງຕະາດໄ�ຕາມແ�ລະຍຸກສະໄ�ຂອງສ�ງຄ�ມ.

ທີ່: ບ້ານນໍ້າວິໄລ, ເມືອງວຽງພູຄາ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທ່າ
ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ບິດ ກໍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆໃ�ສະໄ�ກອນແ�ນ 
ອາໄ�ການຫາກິນຕາມທ�ມະຊາດເ�ັນ: ຫາລາເ�ອສ�ດປາ, ຫາປາ 
ຕາມຫວຍຮອງ, ໜອງບຶງ, ແ�ະ ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາເ�ອມາປຸງແ�ງເ�ັນ 
ອາຫານເ�ນ: ປະເ�ດແ�ງ, ຕ�ມຜ�ກ, ລາບ, ແ�ວປງ, ໝ�ກ, າມ ແ�ະ 
ອນໆປະຈ�ວ�ນ, ອາຫານແ�ລະປະເ�ດຈະມີລ�ດຊາດເ�ັມ ແ�ະ ເ�ົາ 
ເ�າມ�ກກິນເ�າຈາວ, ສວນເ�າໜຽວເ�ັນບາງຄ�ງຄາວ. ການດມຂອງ 
ເ�ົາເ�າຈະມ�ກດມນ�ດິບ ແ�ະ ດມເ�າໄ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກໃ�ຄຽງ 
ກ�ບຊ�ນເ�າກຶມມຸ. ປ�ດຈຸບ�ນນໃ�ເ�ລາມີງານຕາງໆຈະມີການດມເ�ຍ 
ແ�ະ ດມນ�ທຜະລິດຈາກໂ�ງງານ. 

ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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     ຊ�ນເ�າ “ບິດ” ແ�ໃ�ມາແ�ນໄ�ມີຄວາມເ�ອຖືຜີບ�ນພະບູ 
ລຸດຂອງຕ�ນເ�ັນຕ�ນ: ຜີພ, ຜີແ�(ຜີເ�ືອນ), ຜີບານ, ຜີເ�ືອງ. ແ�ລະ 
ເ�ືອນລວນແ�ມີຮານບູຊາຜີບ�ນພະບຸດລຸດຂອງຕ�ນ. ການຈ�ດພິທີລຽງ 
ຜີນ�ນຈະອີງໃ�ຄວາມສ�ຄ�ນືບ�ດບາດຂອງແ�ລະຜີຊງຈະມີການຕ�ບ 
ແ�ງຕາງກ�ນອອກໄ�າມແ�ລະພິທີກ�. ຊ�ນເ�າ “ບິດ” ມີປະເ�ນີເ�ນ 
ຂວ�ນເ�ືອນ ແ�ະ ຂວ�ນບານໃ�ທຸກໆປີລະ�າງຮອບວຽນຂອງການ 
ປູກເ�າໄ�. ນອກນເ�ລາມີການເ�ັບເ�ັນ ື ເ�ີດພະຍາດຕາງໆເ�ົາ 
ເ�າກຈະເ�ັດພິທີເ�ອຂໍຮອງໃ�ຈິດວິນຍານ ື ຜີທດີມາຊວຍໃ�ປີ 
ໜງໆເ�ົາເ�າມີການຈ�ດພິທີສະເ�ີມສະອງ ື ມວນຊນສອງເ�ອຄື: 
ເ�ລາບຸນດອກຝາງແ�ງ ແ�ະ ເ�ລາຈູດໄ�ເ�າ.

ພາ�ານພາຄາວເ�ນຂວ�ນເ�ືອນ ແ�ະ ຂວ�ນບານ
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ຊ�ນເ�າ “ບິດ’’ ມີພາສາປາກເ�າສະເ�າະຂອງຕ�ນ, ຊງຈ�ດເ�າ 
ໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�. ສະນ�ນ, ພາສາປາກເ�າຂອງເ�ົາເ�າມີ 
າຍຄ�ຄາຍຄືກ�ບພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ “ກຶມມຸ, ລະເ�ດ ແ�ະ 
ສາມຕາວ”. ພອມກ�ນນ�ນກໍມີບາງຄ�ເ�າຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດ 
ພາສາ ມອນ-ຂະແ� ຢູທາງພາກໃ�ຂອງລາວເ�ົາ. ຊ�ນເ�າ “ບິດ” 
ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ແ�ຍ�ງຮູພາສາຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງເ�ນ: ພາສາລ, 
ຢ�ງ, ຍວນ, ລະເ�ດ ແ�ະ ອນໆ

 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ “ບິດ” ເ�ົາເ�າບມ�ກ, 
ບມີການຂ�ບລ� ແ�ະ ນິທານພນເ�ືອງຕາງໆທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຕ�ນ. ໃ�ກໍລະນີມວນຊນກໍຈະຮອງເ�ງລາວ, ຂ�ບລ ື ຂ�ບ 
ຊ�ນເ�າອນໆທຢູໃ�ຄຽງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ພາສາ ລາວ
ສະບາຍດີ
ໂ�ກດີ
ຂອບໃ�
ຂໍໂ�ດ
ເ�າຊ��ງ?
ເ�ັດ��ງຢູ?
ກິນເ�າແ�ວບໍ?
ລາກອນ
ພ�ບກ�ນໃ�
ບເ�ັນ��ງ

ພາສາ ບິດ
ສຶມມາຍເ�
ໂ�ກເ�
ຂອບ�ືເ�ືອຽມ
ຂໍສູມາ
ຊຶງເ�ະບາເ�ະເ�ິ໋?
ແ�ງເ�?
ເ�ະມະແ�ວໂ�ະ?
ເ�າະເ�ິເ�ີມ
ບມເ�າະຫຶມເ�ະ
ອ�ແ�ລເ�

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ວງນ�ທາ
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