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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 ລະເ�ດ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນ 
ດາຊ�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 
ລະເ�ດ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, 
ການຂະ�າຍຕ�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 ລະເ�ດ ໃ� ສປປ ລາວ ບາຍກໍໜອຍ ແ�ະ ຈະ 
ເ�ັນພນຖານຕມກຽວກ�ບການຄ�ນຄວາຊ�ນເ�າໃ� ສປປລາວ 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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ຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວຽງພູຄາ, 
  ເ�ືອງ ນາແ�.
- ແ�ວງ ອຸດ�ມໄ�: ເ�ືອງ ໄ�.
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຜາອຸດ�ມ.

       ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ລະເມດ ດໍາລົງ 
ຊີວິດຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລໍາເນົາຢູ່ແຂວງ ຫຼວງ 
ນໍ້າທາ,  ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ອຸດົມໄຊ, ມີປະຊາ    
                    ກອນທັງໝົດ 19.827 ຄົນ,   
     ຍິງ   10.367 ຄົນ,  ເທົ່າກັບ    
      0,4 %  ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ   
                  ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ປີ 2005.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

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

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ ແ�ນໜງໃ�ຈ�ນວນ 49 ຊ�ນເ�າທນອນໃ�ວ�ງ 
ຄະນາຍາດແ�ງຊາດລາວ. ພວກເ�ົາເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍມາຕ�ງພູມລ� 
ເ�ົາຢູປະເ�ດລາວເ�ົາໃ�ເ�ລາດຽວກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ. ສ�ລ�ບ 
ການເ�ອນຍາຍຂອງຊ�ນເ�າດ�ງກາວບມີ�ກຖານທແ�ນອນວາເ�າ 
ມາຢູ ລາວ ເ�ລາໃ�? ແ�ນເ�ອນຍາຍໂ�ຍຜານເ�ນທາງໃ�? ແ�ະ 
ແ�ນໃ�ເ�ັນຜູນ�ພາມາ. ໂ�ຍອີງໃ��ກການທາງພາສາສາດ ແ�ະ 
ວ�ດທະນະທ�ແ�ວພວກເ�ົາເ�າກໍແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ດ�ລ�ງຊີວິດຢູ 
ແ�ນດິນຕອນນເ�ັນເ�ລາເ�ິງນານພໍສ�ມຄວນ. ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງ 
ວາ: “ລະເ�ດ ”, ຊ�ນເ�າອນເ�ນເ�ົາເ�າກໍແ�ນ “ລະເ�ດ ” , ຊທ 
ເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ໃ�ເ�ັນທາງການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນກໍແ�ນ “ລະເ�ດ ”. 

ຖ່າຍພາບໂດຍ: Felipe

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ົາເ�ານິຍ�ມປຸກເ�ັນເ�ືອນຮານມີລ�ກສະນະຄາຍຄືເ�ືອນຂອງ 
ຊ�ນເ�າ ລ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ຍວນ. ພາຍໃ�ເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາ ຜີຢູ 
ແ�ຫອງນອນພແ�. ສະນ�ນ, ຈງມີຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ທ ເ�ີຍປະ 
ຕິບ�ດກ�ນມາແ�ບູຮານນະການບໃ�ສະມາຊິກໃ�ຄອບຄ�ວ ື ແ�ກ 
ທາງນອກລວງເ�າຫອງນອນຂອງພແ�. ສ�ລ�ບໃ�ເ�ືອນ�ງໜງ ຈະມີ 
2-3 ຄອບຄ�ວຢູຮວມກ�ນ, ລ�ກສະນະຂອນຂາງເ�ັນຄອບຄ�ວຂະ�າຍ 
ແ�ະ ອາດຈະມີ 3 ລຸນຄ�ນຂນໄ�ເ�ນ: ຄອບຄ�ວພເ�າ, ແ�ເ�າ, ຄອບ 
ຄ�ວພແ�, ຄອບຄ�ວລູກ, ຄອບຄ�ວານ ແ�ະ ອນໆ.
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      ພນຖານເ�ດຖະກິດ ແ�ະ ອາຊີບຂອງເ�ົາເ�າແ�ນ ໄ�ຖືເ�ົາ ທາງ 
ດານກະ ສິກ�ເ�ັນສວາຍເ�ນ: ການຖາງປາເ�ັດໄ�ປູກເ�າໜຽວ, 
ປູກພືດທເ�ັນທາດແ�ງ ແ�ະ ລ�ມລຸກ. ນອກຈາກນ�ນ, ເ�ົາເ�າກໍຍ�ງ 
ມີມູນເ�ອໃ�ການລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ຄວາຍ, ງ�ວ, ໝູ, ໝາ, 
ເ�ັດ, ໄ� ໄ�ເ�ັນອາຫານ ແ�ະ ເ�ັດພິທີກ�ຕາງໆເ�ນ: ໝາ ລຽງ 
ໄ�ເ�າເ�ືອນ ແ�ະ ລາເ�ອສ�ດປາ. ຄຽງຄູກ�ນນ�ນຜູຊາຍຍ�ງມີຄວາມ 
ຊ�ນານໃ�ດານຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ ແ�ະ ຕີເ�ັກ ເ�ັດເ�ັນເ�ອງມືຮ�ບ 
ໃ�ການຜະລິດ, ເ�ັນເ�ອງປອງກ�ນຕ�ວ ແ�ະ ອນໆ.

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໂ�ຍລວມແ�ວສ�ລ�ບເ�ກະລ�ກວ�ດທະນະທ�ທາງດານເ�ອງ 
ນຸງຫ�ມ ເ�ຢອງ ຂອງຊ�ນເ�ານນ�ບແ�ສະໄ�ປະຖ�ມບູຮານມາຮອດ 
ຍຸກປ�ດຈຸບ�ນ ເ�ົາເ�າແ�ນມີການຮຽນແ�ບກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າທຢູໃ� 
ຄຽງຄື: ຊ�ນເ�າ ລາວ ແ�ະ ຊ�ນເ�າ ຢ�ງ ື ຕາມທເ�ົາເ�າ ນິຍ�ມກ�ນ 
ທ�ວສ�ງຄ�ມໃ�ແ�ລະຍຸກສະໄ�.

   ຖ່າຍພາບໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ຄໍາຮັກ ແກ້ວບຸນຫວນຖ່າຍພາບໂດຍ: Felipe

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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 ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ 
ທຕ�ງຖນຖານຢູເ�ດຊ�ນນະບ�ດ, ການລຽງຊີບໃ�ແ�ລະວ�ນຈະອີງໃ� 
ທ�ມະຊາດເ�ັນ�ກເ�ນ: ການຫາລາເ�ອສ�ດປາ, ເ�ັບເ�ັດຜ�ກປາ 
ແ�ະ ຫາປາຕາມຫວຍຮອງ ແ�ະ ອນໆມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານປະ 
ເ�ດຕາງໆເ�ນ: ລາບ, ແ�ງ, ປງ, ຈ, າມ, ເ�າະ, ໝ�ກ, ຂ�ວ, ແ�ວ 
ແ�ະ ອນໆທມີລ�ດຊາດຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕ�ນ, ເ�ົາເ�າມ�ກ 
ແ�ະ ນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ. ສ�ລ�ບການດມແ�ນດມນ�ດິບ, ເ�າໄ� 
ແ�ະ ສູບຢາເ�ນ.

  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອໃ�ເ�ອງໄ�ຍະສາດ, ຈິດ 
ວິນຍານ ແ�ະ ຂວ�ນໃ�ຮາງກາຍຂອງຄ�ນເ�ົາມີຢູ 2 ຂວ�ນ. ສ�ລ�ບ 
ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆເ�ົາເ�າຈະມີພິທີກ�ເ�ນຂວ�ນ ແ�ະ ຈິດວິນຍານ 
ຂອງບ�ນພະບູລຸດ, ເ�ນຂວ�ນບານພິທີນກຽວກ�ບການປູກຝ�ງ ໂ�ຍສະ 
ເ�າະແ�ນກອນຈະລ�ງມືປູກຝ�ງ ແ�ະ ເ�ັບກຽວເ�າ ຂອງ ທຸກໆປີ, 
ໃ�ການເ�ັດຮີດ ຄອງບານນ�ນເ�ນໄ�ໃ�ເ�ລາ 3 ວ�ນ,  ມີຂ ຫາມ ແ�ະ 
ການຄະລ�ຄື: ຄ�ນໃ�ບໃ�ອອກ ແ�ະ  ຄ�ນນອກບໃ�ເ�າ. ໝາຍ 
ຄວາມວາ: “ຄ�ນບານອນບໃ�ເ�າມາໃ�ບານ ແ�ະ ຄ�ນໃ�ບານບໃ� 
ອອກໄ�ບອນອນ”.

ຖ່າຍພາບໂດຍ: Felipe

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ໃ�ສະໄ�ກອນຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ ໄ�ມີບ�ດຮອງ, ທ�ນອງເ�ບ, 
ມີກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ຄ�ຜະ�າ, ຄ�ສຸພາສິດ, ພນສືບ ແ�ະ 
ມີນິທານພນເ�ືອງ, ເ�ອໃ�ບ�ດເ�ານ�ນແ�ນໄ�ສະແ�ງເ�ິງຄວາມອ�ດ 
ທ�ນ, ຄວາມດຸໝ�ນ, ການຕສູກ�ບສງຕາງໆໃ�ທ�ມະຊາດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມ. 
ພອມກ�ນນ�ນ, ກໍຍ�ງສະແ�ງເ�ິງຄວາມຮ�ກໄ�ຂອງຊາຍໜຸມ, ຍິງສາວ 
ແ�ະ ອນໆ. ປ�ດຈຸບ�ນນແ�ນຫ�ນມາໃ�ເ�ອຮອງທ�ນອງຮວມກ�ບຊ�ນ 
ເ�າຕາງໆ ແ�ະ ຂອງຊາດອນໆ ທເ�າມາໃ�ສ�ງຄ�ມທ�ວໄ�.

  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ລະເ�ດ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ມີພາສາປາກເ�າເ�ັນ 
ສະເ�າະຂອງຕ�ນຊງຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ ມອນ - ຂະແ�. ນອກຈາກ 
ການນ�ໃ�ພາສາຂອງຕ�ນແ�ວເ�ົາເ�າຍ�ງສາມາດເ�າພາສາຂອງຊ�ນ 
ເ�າອນທຢູ ໃ�ຄຽງເ�ອເ�ັນການສສານແ�ກປຽນວ�ດທະນະທ� 
ແ�ະ ເ�ດຖະກິດໄ�ສະດວກ ແ�ະ ວອງໄ�.

dkolq,mP[
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ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ລະເມດ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍຕິ
02      ໂຊກດີ   ເມິນລ໋ອກ

03      ຂອບໃຈ  ລ໋ອກເຟມ
04      ຂໍໂທດ   ສະມາ
05      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ ?  ງາຍມິແມ໋ແມ ?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່ ?  ເປຼາະແມ໋ ?
07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ສອມອຸບຫາຍ ?

08      ລາກ່ອນ  ບຼະເປາະປໍ
09      ພົບກັນໃໝ່   ເປິບເປາະມໍ
10       ບໍ່ເປັນຫຍັງ          ເຈາະເຢິນແມ໋

ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ວງນ�ທາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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