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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�ງກາວໃ�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 ກຣຽງ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�ນເ�າຢູ ສປປ ລາວ ໃ�ເ�ອກອນ. ເ�ອເ�ີຍແ�ໃ�ສ�ງຄ�ມ ໄ� 
ເ�າໃ�ຮີດຄອງປະເ�ນີອ�ນເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ 
ກຣຽງ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�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 ກຣຽງໃ� 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 ກຣຽງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ສາລະວ�ນ, ເ�ືອງ ເ�າງາມ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ກະລຶມ, ເ�ືອງ ທາແ�ງ

 ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ອາໄ�ຕ�ງຖນ 
ຖານ ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດຢູແ�ວງ ສາລະວ�ນ 
ແ�ະ ແ�ວງ ເ�ກອງ ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 
12.879 ຄ�ນ, ຍິງ 6.504 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 
0.2% ຂອງພ�ນລະເ�ືອງໃ�ທ�ວປະເ�ດ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ມີປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ ແ�ະ ຕ�ນກ�ເ�ີດ 
ຄືກ�ນກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດ ພາສາມອນ-ຂະແ�. ໝາຍຄວາມ 
ວາ: ເ�ົາເ�າໄ�ມາອາໄ� ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວີດຢູໃ�ດິນແ�ນລາວຂອງ 
ພວກເ�ົາມາໄ�າຍສະຕະວ�ດແ�ວ. ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ໄ�ຕ�ງ 
ຖນຖານພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ທ�ມາຫາກິນຢູບ�ນດາແ�ວງພາກໃ�ຂອງ 
ລາວາຍກວາໝູແ�ນຢູ ເ�ືອງ ກະລືມ, ເ�ືອງ ທາແ�ງ ແ�ະ ເ�ືອງ ລະ 
ມາມ ແ�ວງ ເ�ກອງ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດຢູເ�ືອງ 
ສາລະວ�ນ ແ�ວງ ສາລະວ�ນ ແ�ະ ເ�ືອງ ປາກຊອງ ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ.
  ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າວາ: “ແ�ະ”, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ 
ຊທນ�ໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການປ�ດຈຸບ�ນແ�ນ “ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ”. ຊ�ນເ�າ 
ກຣຽງ ປະກອບດວຍ 2 ແ�ງຄື: ເ�າະ ແ�ະ ຈະຕອງ.

ພາບໂ�ຍ: ອ�ງການ SDC

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ສວນາຍມີອາຊີບເ�ັດໄ�ປູກເ�າພອມໆ 
ກ�ບການປູກເ�າກໍຍ�ງປູກພືດຜ�ກເ�ອໄ�ບໍລິໂ�ກເ�ນ: ໃ�ໄ�ຜືນດຽວ 
ນ�ນເ�ົາເ�າຈະປູກາຍຢາງຄື: ພືດຜ�ກ, ເ�ືອກ, ມ�ນ, ໝາກອຶ, ໝາກ 
ເ�ັດ, ໝາກເ�ືອ, ໝາກໂ�ນ, ໝາກແ�ງ, ສາລີ ແ�ະ ອນໆເ�ອ 
ໄ�ກິນໃ�ເ�ລາຂາດເ�ີນເ�າ. ການລຽງສ�ດປະເ�ດໄ� ແ�ະ ໝູ, ຈະ 
ລຽງເ�ືອບທຸກຄ�ວເ�ືອນ ຊງມີເ�າໝາຍເ�ອໄ�ປະກອບ ພິທີກ� ແ�ະ 
ກິນເ�ັນອາຫານໃ�ບາງໂ�ກາດເ�ານ�ນ. ສວນສ�ດປະເ�ດ ງ�ວ, ຄວາຍ 
ກໍລຽງແ�ບາຍເ�ົາເ�າຈະຫາເ�ລາ�າງໄ�ຊອກຫາເ�ອງປາຂອງ 
ດ�ງເ�ອໄ�ຂາຍ ແ�ະ ແ�ກປຽນສງຂອງກໍຄື ເ�ອງໃ�ສອຍຕາງໆ 
ທຈ�ເ�ັນໃ�ການດ�ເ�ີນຊີວິດປະຈ�ວ�ນ. ປ�ດຈຸບ�ນມີຈ�ນວນໜງໄ�ມີ 
ການຫ�ນມາປູກຕ�ນໄ�ກິນໝາກເ�ນ: ກາເ�, ຢາສູບ ແ�ະ ອນໆ. 
ຄຽງຄູກ�ບບ�ນຫາທກາວມານ�ນຍ�ງມີມູນເ�ອທາງດານຫ�ດຖະກ�ຈ�ກ 
ສານ, �ິບປ�ກຖ�ກແ�ວອີກດວຍ.

 ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ສວນາຍໄ�ຕ�ງຖນຖານບານຊອງຢູເ�ດທ 
ຫາງໄ�ສອກີກລ�ກສະນະຂອງບ�ານຈະເ�ັນຮູບວ�ງມ�ນມີສາລາກວານ
ການປຸກສາງເ�ືອນກໍຍ�ງປະຕິບ�ດຕາມປະເ�ນີຂອງເ�ົາເ�າຄື: ຊ�ນເ�າ 
ກຣຽງ ມ�ກຈະປຸກສາງ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານ. ການຈ�ດແ�ງຫອງໃ� 
ເ�ືອນນ�ນແ�ນອີງຕາມຈ�ນວນສະມາຊິກຂອງຄ�ວເ�ືອນຊງມີລ�ກສະ 
ນະຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ກະຕູ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ
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 ສ�ລ�ບການນຸ ງຖືເ�ຢອງທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຊ�ນເ�າ 
ກຣຽງ ນ�ນແ�ນນິຍ�ມໃ�ເ�ລາມີພິທີກ� ື ງານບຸນປະເ�ນີເ�ານ�ນ, 
ແ�ໃ�ວ�ນທ�ມະດາທ�ວໄ�ເ�ົາເ�າຫ�ນມານຸງເ�ອງທຊຈາກຕະາດ 
ເ�ັນສວນາຍ.
  ການນຸງຫ�ມເ�ຢອງຂອງຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ກໍຄາຍຄືກ�ນກ�ບ 
ບ�ນດາຊ�ນເ�າທນອນໃ�ໝວດ ພາສາມອນ-ຂະແ� ຢູພາກໃ�ເ�ັນ 
ຕ�ນຜູຊາຍນຸງກະຕຽວ, ບຫ�ມເ�ອແ�ເ�ົາເ�າບງຜາແ� ແ�ະ ຫ�ມຜາ 
ບຽງ, ຍາມໜາວເ�ົາຜາກາໂ�ພ�ນຄີງແ�ບຫ�ມເ�ອຍາວຢອນລ�ງຮອດ 
ບີແ�ງ. 
  ປະເ�ນີຕ�ດແ�ວ, ບອງຫູ ແ�ະ ສ�ກລາຍຕາມຕ�ນຕ�ວເ�ອ 
ສະແ�ງເ�ິງຄວາມເ�ງກາ, ຄວາມອ�ດທ�ນ ແ�ະ ຄວາມຮ�ງມີເ�ານ 
ເ�ັນຕ�ນ.

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



vksko c]t g7njv’fnj,

7

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ແ�ນກິນເ�າໜຽວ, ອາຫານແ�ນນິຍ�ມກິນ 
ປະເ�ດາມ, ດມເ�າໄ�, ສູບຢາດວຍກອກເ�ິ. ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນໄ�ຫ�ນ 
ປຽນມານິຍ�ມກິນອາຫານແ�ບຊ�ນເ�າລາວ ແ�ະ ຊ�ນເ�າອນໆທຢູ 
ໃ�ຄຽງ. ໄ�ຕາມການດ�ລ�ງຊີວິດຢູແ�ລະທອງຖນ. 

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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   ສ�ລ�ບບຸນປະເ�ນີ ແ�ະ ພິທີກ�ທສ�ຄ�ນຂອງຊ�ນເ�າ ກຣຽງ 
ເ�ົາເ�າຈະມີການສະເ�ີມສະອງດວຍາຍຮູບການ ແ�ະ ໃ�ປີໜງ 
ໜງຈະເ�ັດາຍຄ�ງເ�ັນຕ�ນແ�ນການເ�ັດພິທີກ�ເ�ອລະນຶກເ�ິງຈິດ 
ວິນຍານຂອງພ, ແ� ຊງເ�ນມ�ກຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນສ, ບຸນປີໃ�(ບຸນງະ)  
ສະຖານທສ�ລ�ບຈ�ດພິທີກ�ສວນາຍແ�ວແ�ນເ�ືອນສາລາກວານ. 
ເ�ອມີພິທີກ�ດານຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ງານບຸນປະເ�ນີສວນາຍແ�ວ 
ເ�ົາເ�າຈະຂາຄວາຍເ�ອຖວາຍ ແ�ະ ເ�ັນອາຫານ. ນອກຈາກນ, 
ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ຍ�ງມີພິທີກ�ໃ�ຮອບປີໜງໆທກຽວກ�ບ ການຜະລິດ 
ແ�ະ ເ�ລາເ�ີດໄ�ພິບ�ດຕາງໆເ�ນ: ການເ�ັດພິທີກ� ກອນຈະຮູດ ື 
ເ�ັບກຽວເ�າຊງຈະມີການຄະລ�ບານເ�ັນເ�ລາ 3 ວ�ນ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ມີພາ 
ສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຕ�ນ ຊງຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ 
ມອນ-ຂະແ�. ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. ເ�ົາເ�າມີກອນຂ�ບລ�, ມີນິ 
ທານພນເ�ືອງ ມີການເ�ນລ�ຕາມຈ�ງ�ະຂອງດ�ນຕີ ແ�ະ ອນໆ. ຊງ 
ເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງເ�ົາເ�າ. 

    ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

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

03      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ
05      ເ�າຊ��ງ?   ອາແ�ະຈາຣແ�ະ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ໄ�ແ�ະຕ�ກ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ຈາເ�ິຍເ�ິ?

08      ລາກອນ  ໂ�ເ�ິ໋ຍ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ແ�ະພ�ບຕ�ແ�ະ
10      ບເ�ັນ��ງ   ແ�ະແ�ະແ�ະ

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ກຣຽງ

 ຊ�ນເ�າ ກຣຽງ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກສະເ�າະ 
ຂອງຕ�ນ ຊງຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ເ�ກອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ




