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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 ສາມຕາວ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມ 
ບ�ນດາຊ�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 
ສາມຕາວ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ຊງປະກອບດວຍ: ຊ 
ເ�ນ, ການຂະ�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນ 
ຢູ, ການຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງຮີດ.



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 ສາມຕາວ 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 ສາມຕາວ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ວງນ�ທາ: ເ�ືອງ ວຽງພູຄາ, 
  ເ�ືອງ ນາແ�, ເ�ືອງ ນ�ທາ, ເ�ືອງ ລອງ
- ແ�ວງ ບແ�ວ: ເ�ືອງ ຫວຍຊາຍ.

 ປ�ດຈຸບ�ນພວກເ�ົາເ�າຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາ ແ�ະ ຖນຖານບານຊອງຢູ ແ�ວງ 
ວງນ�ທາ  ແ�ະ ແ�ວງ ບແ�ວ. ມີປະ 
ຊາກອນທ�ງໝ�ດ 3.533 ຄ�ນ, ຍິງ 1.772 
ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0,1 %  ຂອງພ�ນລະເ�ືອງ 

ທ�ວປະເ�ດ.

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 ບໍ່ແກ້ວ
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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 ປະ��ດຄວາມເ�ັນ, ຕ�ນກ�ເ�ີດມາຈາກດິນດອນຕອນໃ�ຂອງ 
ປະເ�ດ ຈີນ ເ�ດ ສິບສອງພ�ນນາ ແ�ະ ເ�ດ ຊຽງຮຸງ, ນ�ພາໂ�ຍ 
ເ�າວງ ອ�ງແ�ງຄ� ຕມາມີພະຍາວ�ງ ແ�ະ ເ�າແ�ງ ເ�ັນຜູສຶບ ທອດ, 
ສາເ�ດຂອງການເ�ອນຍາຍເ�ອງຈາກການປະລາໄ�ເ�ິກສິບສອງ 
ພ�ນນາຈງໄ�ຍ�ກຍາຍບານເ�ືອງມາຢູເ�ືອງສາມພູປາງຊາຍແ�ນຂອງ 
ປະເ�ດ ມຽນມາ  ຈາກນ�ນ, ເ�ົາເ�າເ�ອນຍາຍເ�າມາຕ�ງພູມລ�ເ�ົາ 
ຢູປະເ�ດລາວໄ�ຍະດຽວກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ, ບິດ ແ�ະ ລະເ�ດ.
 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ສາມຕາວ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນ, ຊທເ�ົາ 
ເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທນ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ ກໍແ�ນຊ�ນເ�າ 
“ສາມຕາວ”. ຄວາມໝາຍຂອງຊເ�ນຊ�ນເ�າ ນຕາມປມປະ��ດສາດ 
ແ�ວງ ຜ�ງສາລີ ໄ�ໃ�ຮູວາ: “ສາມຕາວ” ແ�ນຊສາມກ�ກ (ສາມເ�າ) 
ຂອງສາມອານາຈ�ກນອຍ ໃ�ສະໄ�ສແ�ນ ອານມາ (ສະໄ�ສ�ກດີນາ 
ພະມາ ເ�າມາຮຸກຮານປະເ�ດລາວ)
 ສາມຕາວ ຍ�ງມີປະ��ດເ�າສືບຕກ�ນມາ: ແ�ກອນເ�ັນເ�າ 
ດຽວກ�ບຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ, ມີເ�ດໜງຂອງຊ�ນເ�າ ກຶມມຸ ທມີຄວາມຈະ 
ເ�ີນກວາ, ມີໂ�ອ�ກສອນຂອງຕ�ນ. ພວກເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າໄ�ເ�ົາໂ� 
ອ�ກສອນຂອງເ�າຕ�ນໄ�ຂາຍໃ�ເ�າອນ.  ຕາມ�ງມາ, ກໍເ�ີດມີການ 
ຜິດຖຽງທະເ�າະວິວາດກ�ບເ�າດ�ງກາວ, ຈ�ເ�ັນໄ�ກ�ບມາຢູກ�ບຊ�ນ 
ເ�າຕ�ນ, ແ�ປະຊາຊ�ນບຮ�ບເ�ົາເ�ົາເ�າອີກ, ຈງໜີໄ�ຢູຕາງຫາກ, ປະ 
ພາສາ, ປະຮີດຄອງຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ, ລອກແ�ບເ�ົາຂອງຊ�ນເ�າອນ 
ເ�ນ: ຈາກຖືຜີ ມາຖື ພາມ, ຈາກສາສະໜາພາມ ມາຖື ສາສະໜາພຸດ. 
ຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ປະກອບມີໜງແ�ງຄື: “ດອຍ”  
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 ການດ�ເ�ີນທາງດານເ�ດຖະກິດ, ຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ສວນ າຍ 

ປະກອບຊີບທາງດານກະສິກ�ຄື: ການເ�ັດໄ�, ເ�ັດນາປູກເ�າ ໜຽວ. 
ນອກຈາກນພວກເ�ົາເ�າຍ�ງປູກພືດຜ�ກຕາງໆເ�ອຮ�ບໃ�ຊີວິດປະ 
ຈ�ວ�ນຂອງຄອບຄ�ວ. ຜູຊາຍມີມູນເ�ອໃ�ວິຊາຫ�ດຖະກ�ຈ�ກສານ, ຕີ 
ເ�ັກເ�ອເ�ັດເ�ອງໃ�ໃ�ຄອບຄ�ວ, ເ�ອງມືການຜະລິດ ແ�ະ ແ�ຍິງ 
ມີມູນເ�ອໃ�ການຕ�ຫູກທໄ�ເ�ອເ�ັດເ�ອງນຸງຫ�ມ. ສ�ດທເ�ົາເ�າ 
ມ�ກລຽງໄ�ແ� ຄວາຍ, ໝູ ແ�ະ ສ�ດປີກ.

 ຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ມີຄວາມນິຍ�ມຢູເ�ືອນຮານ,  ການອອກແ�ບ 
ໃ�ການປຸກ ສາງເ�ືອນຈະມີຊານ, ມີເ�ຍ,  ເ�ັດເ�ັນຫອງ ແ�ະ ຂ�ນໄ� 
ແ�ນລູກຄີກຄື: 3, 5, 7, 9 ຂ�ນ  ແ�ະ ການຈ�ດຫອງຢູໃ�ເ�ືອນແ�ນ 
ຄາຍຄືກ�ນກ�ບຂອງຊ�ນເ�າ ລ. ສວນວ�ດສະດຸໃ�ການກສາງແ�ນຂນ 
ກ�ບສະພາບຄວາມເ�ັນຈິງ ແ�ະ ຖານະຄອບຄ�ວໃ�ແ�ລະສະໄ�. ຮີດ 
ຄອງປະເ�ນີກຽວກ�ບຂຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ຢູໃ�ເ�ືອນແ�ນບໃ� 
ຄ�ນນອກລວງເ�າຫອງນອນ.
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   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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4

   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ



g7njv’o5j’sqj,
           ການນຸງຖືຂອງຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ  ສ�ລ�ບແ�ຍິງແ�ນ ນຸງເ�ອ 
ປາຍ ແ�ະ ມີລວດລາຍຢູບອນປາຍ ແ�ະ ຕີນເ�ອ,  ແ�ນເ�ອມີແ�ບ 
ລາຍ, ສນ ເ�ັນລາຍດອກາຍສີປ�ນກ�ນ ແ�ະ ກໍມີຜາຄຽນຫ�ວເ�ັນ 
ສີຟາ.  ສ�ລ�ບ ຜູຊາຍແ�ນນຸງເ�ອຄໍເ�ີດມີລວດລາຍຢູຄໍ ແ�ະ ປາກຖ�ງ, 
ໂ�ງ ສີດ�ຂາຍາວ. 

   ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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vksko c]t g7njv’fnj,
     ຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ມີຄວາມນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ, ມ�ກກິນອາຫານ 
ປະເ�ດລາບ ດິບ, ປງ, ຈ, ເ�າະທມີລ�ດຊາດເ�ັດ ແ�ະ ເ�ັມ, ມ�ກດມ 
ເ�າ, ດມນ�ດິບ, ສູບຢາ ແ�ະ ຄຽວໝາກ.
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  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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7;k,g-njv4nj
 ຍອນມີການດ�ລ�ງຊີວິດຢູສະ�ບສ�ບ�າງກ�ບຊ�ນເ�າອນໆເ�ັດ   
ໃ�ເ�ົາເ�າເ�ອຖືສາສະໜາພຸດ, ພາມ ແ�ະ ຜີ ທ�ງແ�ນວ�ດທະນະທ� 
ມີລ�ກສະນະປະສ�ມປະສານກ�ບຊ�ນເ�າອນໆທຢູໃ�ຄຽງເ�ນ: ຢູບານ 
ຂອງເ�ົາເ�າຈະມີວ�ດວາອາຣາມ ແ�ະ ມີພະສ�ງສ�ມະເ�ນ. ຄຽງຄູກ�ນ 
ນ, ຍ�ງມີຄວາມເ�ອຖືທາງໄ�ຍະສາດ, ເ�ອງຜີເ�ນ: ຜີພ, ຜີແ�, ຜີ 
ເ�ືອນ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອງ, ຜີແ�ນ�ລ�ເ�, ຜີປາ ແ�ະ ຄວາມເ�ອ 
ເ�ອງຈິດວິນຍານອນໆ.
 ໃ�ປີໜງໆ ພວກເ�ົາເ�າມີການມວນຊນດວຍການເ�ັດບຸນຕາມ 
ແ�ລະເ�ືອນເ�ນ: ບຸນສູຂ�ວນເ�າ, ບຸນເ�າຈ, ບຸນພະເ�ດ, ບຸນປີ 
ໃ�,  ບຸນເ�າພ�ນສາ, ບຸນເ�າປະດ�ບດິນ, ບຸນເ�າສະາກ ແ�ະ ບຸນ 
ອອກພ�ນສາ (ການອອກຄອງຂອງພະສ�ງສ�ມະເ�ນ) ຕາມຮອບ 
ວຽນຂອງປະຕິທິນລາວໃ�ແ�ລະເ�ືອນ.
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  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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lu]txt;aoot7tfurNog,nv’
      ສ�ລ�ບສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�ານແ�ນປະກອບມີກອນ 
ຂ�ບ, ການລ�, ເ�ັງຮອງ, ທ�ນອງເ�ບ, ມີຄ�ກອນ, ຄ�ຜະ�າ, ສຸພາ 
ສິດ, ມີນິທານ, ພນສືບ ທສອງແ�ງເ�ິງສ�ງຄ�ມຂອງແ�ລະຍຸກສະໄ� 
ແ�ະ ເ�ອງດ�ນຕີເ�ນ: ກອງ, ປ, ຊ, ຄອງ, ຄຸຍ ແ�ະ ອນໆ.

  ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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rklkxkdg;Qk
 ຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ແ�ກໍມີພາສາປາກເ�າ 
ເ�ັນອ�ນສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ. ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ- 
ຂະແ�. ຄຽງຄູກ�ນນຊ�ນເ�າ ສາມຕາວ ຍ�ງສາມາດປາກເ�າພາສາ 
ຂອງຊ�ນເ�າ ລາວລ, ຍວນ, ບິດ ແ�ະ ກຶມມຸ ໄ�ດີ.

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk lk,8jk;

ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ສາມຕ່າວ

01      ສະບາຍດີ   ໂງດຢອງ
02      ໂຊກດີ   ຢອງປືສືມ

03      ຂອບໃຈ  ລິຢ໋ອງ
04      ຂໍໂທດ   ຂໍໂທດ
05      ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?  ມິຈື່ຊື່ເມິະ?
06      ເຮັດຫຍັງຢູ່?  ຈິຊຶເມິະໂງດ?
07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ຫາຍຊອບກ໋ອຍ?

08      ລາກ່ອນ  ເອາະຊິອິເຕິ
09      ພົບກັນໃໝ່   ກ່ອຍມາໃໝ່

11
ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ວງນ�ທາ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


