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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�ະ 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�ະ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ະ 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�ະ 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�ະ ຕ�ງພູມລ�
ເ�ົາຢູເ�ດເ�ືອງ ດາກຈຶງ ແ�ວງ ເ�ກອງ 

ແ�ະ ເ�ືອງ ຊານໄ� ແ�ວງ ອ�ດຕະປື. 
ນອກຈາກນ, ຊ�ນເ�າແ�ະຍ�ງຕ�ງພູມລ� 

ເ�ົາຢູເ�ດ ກວາງນາມ-ດານ�໋ງ ຂອງປະ ເ�ດ 
�ຽດນາມ ທ�ງມີພ�ນລະເ�ືອງາຍ 

ກວາຢູລາວ. ສ�ລ�ບຢູ
ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ

ທ�ງໜ�ົດ 10.507 ຄ�ນ,
 ຍິງ 5.296 ຄ�ນ, 

ເ�າກ�ບ 0.2%ຂອງພ�ນລະ
ເ�ື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 ແ�ະ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ດ�ກຈຶງ
- ແ�ວງ ອ�ດຕະປື: ເ�ືອງ ຊານໄ�
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 ແ�ະ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ນອນຢູໃ�ວ�ງຄະນາຍາດແ�ງ 
ຊາດລາວ, ເ�ົາເ�າໄ�ຕ�ງ�ກປ�ກຖານ ແ�ະ ທ�ມາຫາກິນຢູເ�ດເ�ືອງ 
ດາກຈຶງ ແ�ວງເ�ກອງ ມາແ�ດຶກດ�ບ�ນສະໄ�ອານາຈ�ກ “ຂອມ” 
ແ�ະ ຕ�ກມາຮອດໄ�ຍະໜງຂອງປະ��ດສາດທຍາວນານມີກຸມຄ�ນ 
ຈ�ນວນໜງຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ະ ທໄ�ເ�ອນຍາຍໄ�ຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູ 
ເ�ດ ກວາງນານ - ດານ�໋ງ ປະເ�ດ �ຽດນາມ ແ�ະ ຈ�ນວນໜງ 
ເ�ອນຍາຍໄ�ຕ�ງຖນຖານຢູເ�ດ ວ�ງຕ�ດ, ເ�ືອງ ຊານໄ� ແ�ວງ ອ�ດ 
ຕະປື. ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: ແ�ະ ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າກໍ 
ແ�ນຊ�ນເ�າ ແ�ະ ແ�ະ “ແ�ະ” ໝາຍເ�ິງກຸມຄ�ນທຕ�ງພູມລ�ເ�ົາຢູ 
ແ�ມຫວຍດາກ, ແ�ະ ທຂນກ�ບ ເ�ືອງດາກຈຶງ ແ�ວງເ�ກອງໃ�ທສຸດ 
ກໍໄ�ຂະໜານນາມຕ�ນເ�ງວາ: ຊ�ນເ�າ ແ�ະ ຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນນຊ 
ເ�ນຕາມພູມລ�ເ�ົາ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພນຖານເ�ດຖະກິດແ�ກອນຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ 
ແ�ະ ຢູປະເ�ດເ�ົາແ�ນຢຶດຖືອາຊີບຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວເ�ັນ 
ຕ�ນຕໍ. ນອກນຍ�ງປູກພືດທມີທາດແ�ງ, ພືດຕະກຸນຖ�ວ, ຫາປາ 
ຕາມທ�ມະຊາດ, ເ�ັດກະດີດ, ກະຕ�, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປານາໆຊະ ນິດ, 
ໝາກໄ�, ໜໄ�, ເ�ັດ ແ�ະ ອນໆເ�ອປຸງແ�ງເ�ັດເ�ັນອາຫານສ� 
ລ�ບບໍລິໂ�ກໃ�ແ�ລະວ�ນ. ຄຽງຄູກ�ນນຊ�ນເ�າ ແ�ະ ຍ�ງມີມູນເ�ອໃ� 
ການລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆຄື: ງ�ວ, ຄວາຍ, ໝູ, ໝາ ແ�ະ ສ�ດປີກ 
ເ�ອໃ�ເ�ັດພິທີກ�ທາງຮີດຄອງ, ກິນເ�ັນອາຫານປະຈ�ວ�ນ, ແ�ຍິງ 
ຊ�ນເ�າ ແ�ະ ມີຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຕ� ຫູກ, ສານສາດປູນອນ, 
ສວນຜູຊາຍມີຄວາມຊ�ນານໃ�ວິຊາຫ�ດ ຖະກ�ຈ�ກສານ, ຕີເ�ັກ ແ�ະ 
ອນໆ.

 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ແ�ະ ຕາມປະເ�ນີແ�ວເ�ົາ 
ເ�າມ�ກຈະປຸກສາງ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານຍາວ, �ງຄາມີລ�ກສະນະກ�ງ 
ໂ�ງຄືອອງເ�າ. ພາຍໃ�ເ�ືອນໄ�ມີການຈ�ດແ�ງຕາມຈ�ນວນສະມາ 
ຊິກຂອງຄອບຄ�ວ. ຊ�ນເ�າ ແ�ະ ມ�ກຕ�ງເ�ືອນມີລ�ກສະນະເ�ັນວ�ງມ�ນ 
ໂ�ຍມີສາລາກວານຢູໃ�ກາງ. ຢູຕໜາສາລາກວານ ແ�ະ ຕໜາເ�ືອນ 
ແ�ລະ�ງລວນແ�ມີ�ກເ�ົາສ�ລ�ບຜູກຄວາຍທຈະຂາໃ�ເ�ລາຈ�ດພິ
ທີກ�ທາງຮີດຄອງ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ



g7njv’o5j’sqj,

4

 ດານການນຸງຖືເ�ຢອງໃ�ເ�ອກອນຜູຊາຍຊ�ນເ�າ ແ�ະ ນິ 
ຍ�ມນຸງກະຕຽວບອງຫູ, ເ�າຜ�ມ, ຕ�ດແ�ວ. ພວກແ�ຍິງນຸງສນຫຸມຮ�ດ 

ຄຽນຮອດເ�ິກແ�ນເ�ອຄືຊ�ນເ�າຕຣຽງ. 
ຖາຫາກຍາມອາກາດໜາວພວກເ�ົາເ�າ 
ຫ�ມຜາແ�ຕມ, ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນການນຸງຖືຂອງ 
ຄ�ນໜຸມມີການປຽນແ�ງໂ�ຍການຫ�ນມາ 
ໃ�ເ�ອງນຸງທໄ�ຈາກການແ�ກປຽນ ຊ- 
ຂາຍຕາມທອງຕະາດ. ສວນເ�ອງນຸງປະ 
ຈ�ຂອງຊ�ນເ�ານ�ນສາມາດພ�ບເ�ັນໄ� 
າຍໃ�ເ�ລາງານບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີ 
ກ�ຕາງໆ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ຊ�ນເ�າ ແ�ະ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ, ມ�ກກິນອາຫານ 
ປະເ�ດ: ປງ, ຈແ�ງ, ລາບດິບ, າມໃ�ບ�ງໄ�, ເ�າະລ�ດຊາດບເ�ັດ, 
ບເ�ັມ. ເ�ົາເ�າມີຄວາມນິຍ�ມດມເ�າໄ�, ບວາຈະແ�ນງານບຸນປະເ� 
ນີ ື ພິທີກ�ຕາງໆ ແ�ະ ດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ ຮອງ, ໜອງບຶງ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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- ບຸນຈາ.       
 ບຸນຈາ ແ�ນບຸນປະເ�ນີໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆ ພາຍ�ງສ� 
ເ�ັດການເ�ັບກຽວຜ�ນຜະລິດແ�ວຊ�ນເ�າ ແ�ະ ຈະໄ�ຈ�ດງານຂນໃ� 
ເ�ືອນສຸດທາຍຂອງທຸກໆປີນ�ນຄື: “ການຈ�ດງານບຸນຈາ” ງານບຸນດັງ 
ກາວຈ�ດຂນເ�ັນເ�ລາ 3 ວ�ນ 3 ຄືນດ�ງນ:
  ມທີ1:      
ແ�ນຫາງຫາກະກຽມເ�ອງຂອງຮ�ບໃ�ງານບຸນດັງກາວເ�ັນຕ�ນ: ຜ�ນ 
ຜະລິດທເ�ົາເ�າໄ�ເ�ັບກຽວມານ�ນ, ເ�າໄ�,  ສ�ດທຈະຂາ (ແ�ກອນ 
ມທີ 1 ຂາຄວາຍ) ແ�ະ ອນໆ.
  ມທີ 2 : 
ເ�ັດຮີດແ�ນໄ�ເ�ົາເ�ອງທໄ�ກະກຽມມານ�ນ, ຂາຄວາຍ 1 ໂ� ແ�ະ 
ເ�າໄ�ຈ�ນວນໜງ. �ງຈາກເ�ັດຮີດແ�ວແ�ນໃ�ຄ�ນໃ�ບານແ�ນ 
ໄ�ກິນເ�າຊຸມແ�ວກ�ນ ແ�ະ ດມເ�າໄ�ວນ ຊນຈ�ນຮອດແ�ງ. 
  ມທີ 3: 
ແ�ນມສຸດທາຍຂາຄວາຍ 1 ໂ� ແ�ງອາຫານ ແ�ະ ກິນເ�າຊຸມແ�ວ 
ມວນຊນໝ�ດມໝ�ດຄືນກໍຖືວາການເ�ັດບຸນຈາ ແ�ນສ�ເ�ັດ.
 ໃ�ໄ�ຍະທເ�ັດບຸນຈານ ແ�ນໄ�ມີການຄະລ�ບານຄື: ຄ�ນ 
ໃ�ບານບໄ�ເ�ັດວຽກ, ບອອກນອກບານ ແ�ະ ຄ�ນນອກບໃ�ເ�າ 
ບານ,ຖາຄ�ນນອກມີຄວາມຈ�ເ�ັນຢາກເ�າແ�ນໄ�ໃ�ຄ�ນໃ�ບານເ�ັດ 
ພິທີຮ�ບຢູນອກບານແ�ວຈງນ�ຄ�ນນອກເ�າມາໃ�ບານໄ�.
 ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ຫ�ນປຽນຈາກການຂາ ຄວາຍ ແ�ະ ງ�ວ ແ�ນ 
ໄ�ຂາໝູທ�ງ 3 ວ�ນ ປຽນແ�ນ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ແ�ະ ແ�ນມີສິລະປະພນເ�ືອງກອນຂ�ບລ�ປະຈ� 
ຂອງເ�ົາເ�າເ�ນ: ຂ�ບລອດ, ຂ�ບອືເ�າະ, ຂ�ບຢ�ນ, ຂ�ບບ�ດກຣ�ງ. ນອກ 
ຈາກສິລະປະພນເ�ືອງຍ�ງມີເ�ອງດ�ນຕີາຍຊະນິດເ�ນ: ກອງລາ, ປ, 
ຄຸຍ ແ�ະ ອນໆ.

 ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

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

01      ສະບາຍດີ   ກວນເ�ເ�ນ
02      ໂ�ກດີ   ກະດຸຍປາຍ 

03      ຂອບໃ�  ແ�ມນໍ
04      ຂໍໂ�ດ   ອິດນອດ
05      ເ�າຊຫຍ�ງ?  ໂ�ມໄ�ແ�?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ມໄ�ດໍ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ສະສາຍຫອຍ?

08      ລາກອນ  ລູລອຍ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ໂ�ມມານາວ
10      ບເ�ັນ��ງ   ໂ�ະແ�ດໍ
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  ຊ�ນເ�າ ແ�ະ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ແ�ເ�ົາເ�າມີພາສາປາກ 
ເ�າເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຕ�ນຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາມອນ-ຂະ ແ�. 
ນອກຈາກນ, ຍ�ງສາມາດເ�າພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ຕຣຽງ, ຮາ ຣ�ກ, 
ກະຕູ, ລາວ ແ�ະ �ຽດນາມໄ�ດີ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ອ�ດຕະປື



10


