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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 ກຣີ 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 ກຣີ ໃ� 
ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກສະ 
ເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ກຣີ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ�າຍ 
ຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມລ� 
ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດຄອງປະເ�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 ກຣີ 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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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 ກຣີ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ຄ�ເ�ີດ
- ແ�ວງ ຄ�ມວນ: ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ, ເ�ືອງ ນາກາຍ
- ແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ: ເ�ືອງ ພຽງ

 ສ�ລ�ບຊ�ນເ�າ ກຣີ ຢູໃ� ສປປ 
ລາວ ແ�ນຕ�ງພູມລ�ເ�າ ແ�ະ ທ�ມາຫາ 
ກິນຢູແ�ວງພາກເ�ືອ ແ�ະ ພາກກາງ 
ເ�ນ: ເ�ືອງ ບ�ວລະພາ ເ�ືອງ ຍ�ມມະ 
ລາດ ເ�ືອງ ນາກາຍ ແ�ວງ ຄ�ມວນ 

ເ�ືອງ ຄ�ເ�ີດ ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ� ແ�ະ 
                        ເ�ືອງ ພຽງ ແ�ວງ

                        ໄ�ຍະບູລີ. ນອກຈາກ   
                      ນ, ຊ�ນເ�າ ກຣີ ຍ�ງມີຢູ 

                         ສສ �ຽດນາມ ແ�ະ 
                        ລາຊະອານາຈ�ກ ໄ�. 

                               ຊ�ນເ�າ ກຣີ 
                                ຢູລາວມີ 

                                 ພ�ນລະເ�ືອງ
                                       739 ຄ�ນ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ “ກຣີ” ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທດ�ລ�ງຊີວິດຢູລາວມາເ�ັນ 
ເ�ລາເ�ິງນານ. ຊ�ນເ�ານມີປະ��ດການເ�ອນຍາຍທສ�ບສ�ນ ແ�ະ 
ແ�ກຕາງກ�ນເ�ນ: ຊ�ນເ�າ “ກຣີ” ຢູແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ� ແ�ະ ແ�ວງ 
ຄ�ມວນ ແ�ນເ�ອນຍາຍມາຈາກເ�ດຊາຍແ�ນ�ຽດນາມ, ສວນ 
ຢູແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ ແ�ນເ�ອນຍາຍມາຈາກທິດຕາເ�ັນອອກສຽງເ�ືອ 
ຂອງລາຊະອານາຈ�ກໄ�. 
 ຊ�ນເ�າ “ກຣີ” ໄ�ມີາຍຊເ�ນເ�ນ: ກຣີ, ລາບຣີ, ຢູບຣີ, 
ສະລາງຄອມ, ອາເ�ມ ແ�ະ ອນໆ. ຊ�ນເ�າອນມ�ກເ�ນເ�ົາເ�າວາ: 
“ຕອງເ�ືອງ”, ເ�ົາເ�າບມ�ກ, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງການ 
ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ“ກຣີ”, “ກຣີ”ພາສາຂອງເ�ົາເ�າໝາຍເ�ິງ:” ຄ�ນປາ”.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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     ການດ�ລ�ງຊີວິດຂອງ ຊ�ນເ�າ “ກຣີ” ແ�ນຢູຕາມປາມີ 
ລ�ກສະນະເ�ອນລອຍ, ແ�ບປະຖ�ມປະຖານ, ມີການເ�ອນຍາຍໄ� 
ມາໃ�ປາເ�ອຍໆ, ການກິນຢູແ�ນອາໃ�ທ�ມະຊາດເ�ນ: ລາເ�ອ 
ສ�ດປາ, ຫາປາ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາ. ສວນຈ�ນວນຢູບານຄ�ງທກໍຈະເ�ັດ 
ໄ�, ປູກເ�າ, ພືດຜ�ກທເ�ັນທາດແ�ງເ�ອມາບໍລິໂ�ກປະຈ�ວ�ນ. ສ� 
ລ�ບເ�ອງໃ�ຕາງໆແ�ນມີການແ�ກປຽນຈາກຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງ. 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ລ�ກສະນະເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ “ ກຣີ ” ແ�ນແ�ບປະຖ�ມປະ 
ຖານ, ກະທ�ດຮ�ດງາຍດາຍບແ�ນໜາຖາວອນ. ຊງສາງຂນໂ�ຍອາ 
ໃ�ເ�ອງທຫາໄ�ຕາມທ�ມະຊາດເ�ານ�ນ, ຊ�ນເ�າ “ກຣີ” ຈ�ນວນໜງ 
ຍ�ງຍ�ກຍາຍໄ�ມາໃ�ປາຕາມພູຜາ ແ�ະ ປາຕຶບດ�ງໜາ. ເ�ອອາໃ� 
ການເ�ັດຕູບນອຍໃ�ໂ�ນໄ� ແ�ະ ຖ�ເ�ັນບອນນອນ. ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ 
ອີງໃ�ແ�ວທາງຂອງພ�ກ-ລ�ດ ເ�ົາເ�າກໍມາຕ�ງຖນຖານບານຊອງເ�ັນ 
ບອນຢູຄ�ງທຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ ແ�ະ ຍ�ງບາງເ�ັກນອຍມີຈ�ນວນ 
10 ກວາຄ�ນເ�ານ�ນ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ເ�ືອນຈ�ດສ�ນ ໂ�ງການ ເ�ອນໄ�ຟານ�ເ�ີນ 2 ສາງໃ�  ຊ�ນເ�າ ກຣີ 
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ວ�ດທະນະທ�ກຽວກ�ບເ�ອງນຸງຂອງເ�ົາເ�າແ�ກອນແ�ນ 
ນຸງຫ�ມດວຍເ�ືອກໜອງ, ເ�ືອກໄ�ຕາງໆ ແ�ະ ນອກນ�ນ, ກໍ�ິບໃ� 
ໄ�ເ�ັດເ�ັນເ�ອງນຸງຫ�ມ. ປ�ດຈຸບ�ນສະພາບການດ�ງກາວກໍໄ�ມີການ 
ປຽນແ�ງ, ຍອນການດ�ລ�ງຊີວິດ ແ�ະ ຄວາມເ�ົາໃ�ໃ�ຂອງບ�ນດາ 
ຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງ, ພ�ກ, ລ�ດຖະບານ ແ�ະ ອ�ງການສາກ�ນອນໆ 
ໃ�ການຊວຍເ�ືອທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ.

  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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 ດານອາຫານການກິນຂອງຊ�ນເ�າ ກຣີ ກໍຍ�ງກິນແ�ບທ� 
ມະຊາດເ�ນ: ເ�ືອກ, ມ�ນປາ, ໝາກໄ�ປາ, ຜ�ກປາ ແ�ະ ອນໆ. ນອກ 
ຈາກນ�ນ, ພວກເ�ົາຍ�ງມີຄວາມຊ�ນິຊ�ນານ ໃ�ການລາສ�ດປາດວຍ 
ໜາໜອງແ�ວມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານ ປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ປງ, າມ, 
ໝ�ກດວຍໃ�ຕອງ ແ�ະ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນຍອດໝາກຕາວຕາກແ�ງ 
ແ�ວປະສ�ມນ�ເ�ງ ແ�ະ ອນໆ. ສວນຈ�ນວນທໄ�ຍາຍມາຢູບານ 
ແ�ວກໍແ�ນໄ�ກິນເ�າເ�ັນອາຫານ�ກຄືກ�ບຊ�ນເ�າອນໆ. ການດມ 
ແ�ນດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍ, ຮອງ, ຮອມພູຜາ ື ນ�ຍອດໄ�.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກຣີ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູຫາງໄ�ສອກີກ, ບມີເ�ນທາງ 
ຄ�ມມະນາຄ�ມ, ການພ�ວພ�ນກ�ບສ�ງຄ�ມພາຍນອກຍ�ງມີໜອຍຈງເ�ັດໃ� 
ເ�ົາເ�າຍ�ງມີຄວາມເ�ອໃ�ເ�ອງໄ�ຍະສາດ, ໂ�ກຊາຕາຂອງຄ�ນ ແ�ະ 
ສງທມີຊີວິດເ�ນ: ຜີບ�ນພະບູລຸດ, ຜີພແ�, ຜີຫວຍຮອງ, ຜີພູຜາປາດ�ງ, 
ຜີຟາ, ຜີແ�ນ ແ�ະ ຖືວາຜີເ�ານເ�ັນຜູໃ�ໂ�ກຊາຕາຂອງທຸກຄ�ນ. ສ� 
ລ�ບຈ�ນວນທຕ�ງບານຄ�ງທຈະມີງານບຸນປະຈ�ເ�າຂອງຕ�ນເ�ງຄື: ບຸນປີ 
ໃ�, ບຸນກິນເ�າໃ�. ບຸນທກາວມານແ�ນ�ງຈາກທເ�ັບກຽວເ�າແ�ວ 
ກເ�ມເ�ັດທ�ນທີ, ຮຽນແ�ບຈາກຊ�ນເ�າໃ�ຄຽງ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີພນເ�ືອງຂອງຊ�ນເ�າ “ກຣີ”  ບອຸດ�ມສ�ມ 
ບູນພໍເ�າໃ�ແ�ເ�ົາເ�າຍ�ງມີ “ຂ�ບກະເ�ີມ” ທເ�ັນພາສາຂອງຕ�ນ. 
ນອກຈາກນ�ນກໍແ�ນລອກຮຽນແ�ບຈາກຊ�ນເ�າທຢູໃ�ຄຽງ.

       ພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ກຣີ ໄ�ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດ ພາສາມອນ 
- ຂະແ�, ແ�ສາຂາແ�ກຕາງກ�ນເ�ນ:  ພາກສວນຢູແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ� 
ແ�ະ ແ�ວງ ຄ�ມວນ ຈ�ດເ�າໃ�ສາຂາພາສາ�ຽດ - ເ�ືອງ. ພາກ 
ສວນທດ�ລ�ງຊີວິດຢູແ�ວງ ໄ�ຍະບູລີ ຈ�ດເ�າໃ�ສາຂາກຶມມຸອິກ. ຊ�ນ 
ເ�າ “ກຣີ” ທ�ງສອງພາກສວນນບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. 

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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01      ສະບາຍດີ   ຕະວາຍບອກກີເ�
02      ໂ�ກດີ   ມານເ�ກີຄ

03      ຂອບໃ�  ແ�ນຕອງ
04      ຂໍໂ�ດ   ນຸຍຢາດ

05      ເ�າຊ��ງ?   ຈ�ກມີພິກມ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເ�ຕູເ�ກໍຈຶຈຶ?

07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ອ�ນນ�ນແ�ວບໍ?
08      ລາກອນ  ລາເ�ີດ

09      ພ�ບກ�ນໃ�   ເ�ວຈ�ກຈໍຈ�ກມຣາ

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ກຣີ

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ເ�ືອງ ນາກາຍ ແ�ວງ ຄ�ມວນ 


