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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 ແ�ນ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�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 
ແ�ນ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ນ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, 
ການຕ�ງພູມລ�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 ແ�ນ 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�ນຊ�ນເ�າ ແ�ນ  ໄ�ຕ�ງ 
ຖນຖານບານຊອງຢູສອງບານຄື: ບານ 
ສາ ແ�ະ ບານງວ, ເ�ດພູສະໜາມ, 
ເ�ືອງ ວຽງຄ� ແ�ວງ ວງພະບາງ. ມີ 

ພ�ນລະເ�ືອງທ�ງໝ�ດ 514 ຄ�ນ, 
ຍິງ 266 ຄ�ນ. 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຊ�ນເ�າ ແ�ນ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ວງພະບາງ: ເ�ືອງ ວຽງຄ�

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ປະຫ�ວດຄວາມເ�ັນມາຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ນ ທດ�ລ�ງຊິວິດຢູ 
ສປປ ລາວ ໂ�ຍມີການເ�ອນຍາຍຈາກຊາຍແ�ນຂອງປະເ�ດ ມຽນ 
ມາ ໃ�ຕ�ນສະຕະວ�ດທີ XIX ຜູນ�ພາການ ເ�ອນຍາຍມີຊວາ: ນາງ 
ອາງລາງ, ສາເ�ດຂອງການຍ�ກຍາຍແ�ນຍອນເ�ິກສ�ງຄາມ ແ�ະ 
ການຊອກເ�ອທເ�ັດການຜະລິດ, ທຢູອາໄ�ຖາວອນ, ມີຄວາມສະ 
ດວກ ແ�ະ ປອດໄ�.

  ເ�ົາເ�າເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ແ�ນ”, ຊ�ນເ�າອນເ�ນ,  ຊທເ�ົາ 
ເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ໃ�ທາງການກໍແ�ນຊ�ນເ�າ “ ແ�ນ ”.

  ເ�ົາເ�າມີອາຊີບຕ�ນຕໍໃ�ການເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວຊງເ�ັນ 
ການຜະລິດເ�ອກຸມກິນຂອງຄອບຄ�ວເ�ັນ�ກ. ສະນ�ນ, ເ�ລາຂອງ 
ເ�ົາເ�າສວນາຍແ�ນຈະຢູກ�ບການເ�ັດໄ�ເ�າ, ຄຽງຄູກ�ບການປູກ 
ເ�າແ�ວ ຍ�ງປູກພືດຜ�ກຕາງໆໄ�ບໍລິໂ�ກໃ�ຄ�ວເ�ືອນຄື: ໄ�ເ�າຜືນ 
ດຽວນ�ນເ�ົາເ�າສາມາດປູກທ�ງພືດຜ�ກ, ໝາກອຶ, ໝາກຟ�ກ,ໝາກຖ�ວ, 
ໝາກເ�ັດ, ໝາກເ�ືອ, ໝາກໂ�ນ, ໝາກແ�ງ, ສາລີ, ມ�ນ ແ�ະ ອນໆ 
ເ�ອເ�ັນອາຫານໃ�ສ�ດລຽງ ແ�ະ ຮ�ບປະກ�ນການບໍລິໂ�ກໃ�ເ�ລາ 
ຂາດເ�ີນເ�າກິນ.

 ສ�ລ�ບການລຽງສ�ດຂອງພວກເ�ົາເ�າທເ�ັນທຸກຄອບຄ�ວ 
ຈະມີການລຽງໄ� ແ�ະ ໝູ ຊງສ�ດເ�ານຈະລຽງໄ�ເ�ອປະກອບໃ� 
ພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ກໍຂາກິນເ�ັນອາຫານໃ�ບາງໂ�ກາດເ�ານ�ນ. 
ຊ�ນເ�າ ແ�ນ ເ�ອເ�ົາເ�າມີເ�ລາຫວາງກໍຈະເ�ີນທາງມາແ�ກປຽນ 
ຊ-ຂາຍຕາມທອງຕະາດໃ�ເ�ືອງ ື ຕະາດທຈ�ດຂນໃ�ທອງຖນ.
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       ຕາມປະເ�ນີທເ�ີຍສືບທອດກ�ນມາແ�ບູຮານນະການເ�ົາເ�າ 
ມ�ກປຸກສາງ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານ. ພາຍໃ�ເ�ືອນຈະມີການຈ�ດແ�ງເ�ັນ 
ສອງສວນຄື: ສວນທີໜງແ�ນໃ�ສ�ລ�ບເ�ັນບອນນອນ ແ�ະ ຮ�ບແ�ກ, 
ອີກສວນໜງໃ�ສ�ລ�ບແ�ງຢູຄ�ວກິນ. 
 ສ�ລ�ບການຈ�ດແ�ງ ຫອງນອນ ແ�ະ ຂະໜາດຄວາມໃ� 
ນອຍຂອງເ�ືອນແ�ນອີງຕາມສະມາຊິກຂອງຄ�ວເ�ືອນ, ຍອນວາເ�ົາ 
ເ�າມີຄວາມເ�ອຖືເ�ອງຜີຢູແ�ລະ�ງຄາເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາຊງສວນ 
າຍແ�ວຈະຢູໃ�ຫອງນອນ ພ, ແ� ຜູເ�ັນເ�າຂອງເ�ືອນ. ສະນ�ນ, 
ຊ�ນເ�ານຈງມີຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ� ຄື: ຫາມເ�າຫອງນອນ ແ�ະ 
ຫາມຂນເ�ືອນເ�ັດຂາດໃ�ເ�ລາມີເ�ອງໝາຍທເ�ັນຟ�ດໄ�ດິບຕິດ 
ຢູຝາເ�ືອນ. 

  ພາບໂດຍ:  ອົງການ SDC
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 ໃ�ສະໄ�ກອນ ຜູຊາຍນຸງໂ�ງຫ�ວຕ, ນຸງເ�ອມີແ�ງ, ແ� 
ຍິງນຸງສນຕຫ�ວ, ຕີນເ�າະ, ຜາຄຽນຫ�ວສີຂາວສອງສ�ນເ�ັນາຍສີ, 
ສວນາຍແ�ນແ�ຝາຍຍອມນິນທຜະລິດດວຍສີໄ�ລາຍມືອ�ນປານີດ 
ຂອງແ�ຍິງ. ປ�ດຈຸບ�ນ, ເ�ອງນຸງຫ�ມຂອງເ�ົາເ�າຈະຫ�ນມາຊ�ມໃ�ຜະ 
ລິດຕະພ�ນທສ�ເ�ັດຮູບຕາມທອງຕະາດ. 
 ສວນເ�ອງນຸງທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນນ�ນ 
ຈະນ�ໃ�ໃ�ເ�ລາທເ�ັດພິທີກ�, ງານວາງສະແ�ງເ�ອງນຸງຫ�ມ, ການ 
ສະແ�ງສິລະປະ ແ�ະ ວ�ນສ�ຄ�ນຕາງທມີຄວາມຕອງການ.
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 ຊ�ນເ�າ ແ�ນ ແ�ນນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວທເ�ົາເ�າໄ�ປູກເ�ງ 
ແ�ະ ສວນອາຫານທເ�ົາເ�າມ�ກກິນແ�ນປະເ�ດ: ແ�ງ, ລາບ ແ�ະ 
ແ�ວ. ສ�ລ�ບການກິນດມເ�ົາເ�າມ�ກດມເ�າຂາວ (ເ�າເ�ັດ) ແ�ະ 
ດມນ�ດິບຕາມທ�ມະຊາດທບໄ�ຕ�ມ ື ກ�ນຕອງ. ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການ 
ຫ�ນປຽນໄ�ຕາມສະພາບຄວາມເ�ັນຈິງຂອງສ�ງຄ�ມທມີການພ�ດທະ 
ນາທ�ງການກິນ, ການດມ, ການສູບ ແ�ະ ອນໆ.
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 ສະໄ�ກອນທເ�ົາເ�າຕ�ງພູມລ�ເ�ົາດ�ລ�ງຊີວິດຢູປາ ແ�ະ 
ພູດອຍ ຕອງໄ�ນ�ບໄ�ຜີ ເ�ອີກເ�ນກຽວກ�ບສງຊ�ວຮາຍເ�ີດຂນ. 
ໄ�ບູຊາຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີພແ�, ທ�ງໄ�ມີຄວາມເ�ອຖືເ�ອງໂ�ກລາງ. 
ນອກຈາກນ�ນ, ຍ�ງເ�ອຜີປູຕາ, ຜີພູຜາປາດ�ງ, ຜີແ�ນ�້ລ�ເ�, ຜີກ�ກ 
ໄ�ໃ�ເ�ານເ�ັນຕ�ນ.
 ຍອນການເ�ອນຍາຍຂອງເ�ົາເ�າໄ�າຍເ�ດແ�ວນ 
ສ�ມທ�ບກ�ບການດ�ລ�ງຊິວິດທຢູສະ�ບສ�ບຫວາງກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າຕາງ
ໆ ແ�ະ ຈາກການຕິດຕພ�ວພ�ນເ�ງກ�ນ ແ�ະ ກ�ນລະຫວາງຊ�ນເ�າທຢູ 
ໃ�ຄຽງຈງເ�ັດໃ�ເ�ົາເ�າມີຮີດຄອງປະເ�ນີ, ຄວາມເ�ອຖືແ�ບປະສ�ມ 
ປະສານຄື: ຄວາມເ�ອຖືໃ�ພຸດທະສາສະໜາຄຽງຄູກ�ບຄວາມເ�ອໃ� 
ເ�ອງຈິດວິນຍານ ແ�ະ ເ�ອຖືຜີອີກດວຍ. 
 ຮອບວຽນໃ�ເ�ືອນ 8 ຂອງທຸກໆປີແ�ນໄ�ຈ�ດພິທີລຽງຜີ 
ນາງອາງລາງ ປີທີ1 ແ�ະ 2 ແ�ນເ�ົາໄ�ລຽງ, ປີທີ 3 ແ�ນເ�ົາໝູລຽງ, 
ຈະມີຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ຄື: ຄ�ນນອກບໃ�ເ�າ, ຄ�ນໃ�ບານບໃ� 
ອອກ, ຖາມີການລວງລະເ�ີດກໍຈະມີການປ�ບໄ�ຕາມແ�ກໍລະນີ ແ�ະ 
ລຽງຜີບານ.
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີມີລ�ກສະນະປະສ�ມປະສານ ແ�ະ 
ຢຶມຈາກຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງ, ການຂ�ບລ�ຕາງໆແ�ນມີລ�ກສະນະແ�ບ 
ຊ�ນເ�າ ລາວ. ໝາຍຄວາມວາ: ວ�ດທະນະທ�ໃ�ດານນບມີເ�ກະລ�ກ 
ທເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຕ�ນ. 
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ແ�ນ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍດີວະ
02      ໂ�ກດີ   ແ�ໂ�ກມໍ

03      ຂອບໃ�  ງອ�ບກ�ງປີມູມໍ
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ 
05      ເ�າຊ��ງ?   ເ�ັດເ�ນມໍ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ັດມໍເ�ໂ�ຍໂ�ະ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ມະເ�ງກ�ດວະ?

08      ລາກອນ  ເ�ນປະລະມໍ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ມເ�ບປ�ນເ�ະຕາເ�ະ່
10      ບເ�ັນ��ງ   ກໍເ�ະແ�ວໃ�ວະ

 ຊ�ນເ�າ ແ�ນ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະ 
ຂອງຕ�ນເ�ງ, ຈ�ດເ�າຢູໃ�ໝວດພາສາມອນ-ຂະແ�, ບມີຕ�ວໜ�ງສື 
ຂຽນ, ສາມາດເ�າພາສາລາວ ແ�ະ ພາສາຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ໄ�ດີ.
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