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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 ຜອງ 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 
ຜອງ ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບ 
ເ�ກະລ�ກສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຜອງ 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 ຜອງ 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 ຜອງ ຕ�ງ�ກ 
ປ�ກຖານເ�ືອນຊານບານຊອງຢູເ�ດ ພູສະ 

ເ�ີຍ ເ�ືອງ ຊ�ເ�ືອ ເ�ດ ປາຄາ, ເ�ືອງ 
ຫ�ວເ�ືອງ ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ ແ�ະ ເ�ດບກໍ, 
ບເ�ຍ ເ�ືອງ ໜອງແ�ດ, ເ�ດ ເ�ງຊາມ 

ເ�ືອງ ຄ� ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ ແ�ະ
               ເ�ືອງຫີນເ�ີບ ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ  
              ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ    
      26.314 ຄ�ນ, ຍິງ 
   13.143 ຄ�ນ, ເ�າກ�ບ 0.5 %  
     ຂອງພ�ນລະເ�ືອງໃ�ທ�ວປະ  
                         ເ�ດລາວ. ຜ�ນການສ�   
                               ວດພ�ນລະເ�ືອງ   
       ທ�ວປະເ�ດ  

ຄ�ງທີ III 
ປີ 2005

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ແຂວງ ຈໍາປາສັກແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ແຂວງ ອັດຕະປືແຂວງ ອັດຕະປື

ແຂວງ ສາລະວັນແຂວງ ສາລະວັນ

ແຂວງ ເຊກອງແຂວງ ເຊກອງ

ແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນແຂວງ ຄໍາມວນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ໄຊສົມບູນໄຊສົມບູນ

ແຂວງ ຊຽງຂວາງແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນແຂວງ ຫົວພັນ

ແຂວງ ຜ້ົງສາລີແຂວງ ຜ້ົງສາລີ

ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

1

ຊ�ນເ�າ ຜອງ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ
- ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ: ເ�ືອງ ຊ�ເ�ືອ ແ�ະ ເ�ືອງ ຫ�ວເ�ືອງ
- ແ�ວງ ຊຽງຂວາງ: ເ�ືອງ ຄ� ແ�ະ ເ�ືອງ ໜອງແ�ດ
- ແ�ວງ ວຽງຈ�ນ: ເ�ືອງ ຫີນເ�ີບ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ປະ��ດຄວາມເ�ັນມາ ແ�ະ ກ�ກເ�າເ�າກໍຂອງຊ�ນເ�າໄ� 
ເ�ອນຍາຍມາຈາກເ�ດຊາຍແ�ນຂອງປະເ�ດ ມຽນມາ ແ�ະ ຈີນ. 
ບ�ນເ�ນທາງຂອງການຍ�ກຍາຍໃ�ບໍລິເ�ນແ�ນ�ອູປອງໃ�ນ�ຂອງ.  
ຊ�ນເ�ານເ�ີຍໄ�ຕ�ງຖນຖານຢູບໍລິເ�ນເ�ດໜອງຄາງ, ເ�ືອງຊາງ ແ� 
ຍອນເ�ດດ�ງກາວບເ�າະສ�ມສ�ລ�ບການດ�ລ�ງຊິວິດ. ສະນ�ນ, ເ�ົາ 
ເ�າຈິງສືບຕຍ�ກຍາຍໄ�ຢູດິນແ�ນຂອງແ�ວງ ຊຽງຂວາງ ແ�ະ ແ�ວງ 
ຫ�ວພ�ນ. ຕະກຸນບຸນຄຸນເ�ັນຜູນ�ພາໃ�ການເ�ອນຍາຍ.
 
 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ຜອງ” ຊ�ນເ�າອນເ�ົາເ�າເ�ນກໍ 
ແ�ນ “ຜອງ”, ຊທເ�ົາເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທໃ�ທາງລ�ດຖະການໃ�ປ�ດ 
ຈຸບ�ນ ກໍແ�ນ “ຊ�ນເ�າ ຜອງ”, ຄ�ທວາ: “ຜອງ” ພາສາເ�ົາເ�າແ�ວາ: 
“ພະນຽງ” ແ�ະ ຄ�ວາ: “ພະນຽງ” ພາສາລາວແ�ວາ: “ຜອງ” .

 ຊ�ນເ�າ ຜອງ ປະກອບມີາຍແ�ງດວຍກ�ນເ�ນ: ຜອງປຽດ, 
ຜອງລານ, ຜອງຈະປວງ ແ�ະ ຜອງແ�ນ. ແ�ລະແ�ງຊ�ນເ�າມີພາສາ 
ປາກເ�າທແ�ກຕາງກ�ນເ�ັກນອຍ, ທາງດານຮີດຄອງປະເ�ນີຄວາມ 
ເ�ອຖືກໍມີຄວາມແ�ກຕາງກ�ນໄ�ຕາມແ�ລະທອງຖນ, ທ�ງນກໍຍອນ 
ວາເ�ົາເ�າໄ�ຮ�ບອິດທິພ�ນ ແ�ະ ມີການຢຶມວ�ດທະນະທ�ຂອງຊ�ນເ�າ 
ຕາງໆທຢູໃ�ຄຽງເ�າມາປະສ�ມປະສານຕມອີກ.

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ຜອງ ມີອາຊີບ�ກຂອງເ�ົາເ�າແ�ນເ�ົາການເ�ັດໄ�, 
ເ�ັດນາປູກເ�າໜຽວ. ຄຽງຄູກ�ນນ�ນຍ�ງປູກພືດຜ�ກຕາງໆ ນ�ບທ�ງພືດ 
ທເ�ັນທາດແ�ງເ�ອໄ�ກິນແ�ນເ�າໃ�ເ�ລາຂາດເ�ີນ. ສ�ລ�ບສ�ດທ 
ເ�ົາເ�ານິຍ�ມລຽງເ�ັນຕ�ນແ�ນສ�ດປີກ ແ�ະ ໝູ ເ�ງຈະລຽງເ�ືອບທຸກ 
�ງຄາເ�ືອນ. ສ�ດດ�ງກາວມີຄວາມສ�ຄ�ນໃ�ການເ�ັດພິທີກ�ຕາງໆ 
ທາງດານຄວາມເ�ອຖືພຸດທະສາສະໜາ. ສວນສ�ດປະເ�ດ ງ�ວ ແ�ະ 
ຄວາຍກໍໄ�ລຽງ, ເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ົາໃ�ໃ�ດູແ� ແ�ະ ມີການລ�ງທຶນ 
ລຽງສ�ດໃ�ເ�ັນສິນຄາ ແ�ະ ທ�ງໃ�ເ�ັນແ�ງງານລາກແ�. ນອກ 
ຈາກນ,   ພວກຜູຊາຍກໍໃ�ເ�ລາ�າງເ�ອຫາເ�ອງປາຂອງດ�ງ ແ�ະ 
ລາເ�ອສ�ດປາມາເ�ັນອາຫານ, ສວນແ�ຍິງ ແ�ນຫ�ນມາເ�ັດຫ�ດຖະ 
ກ� ຕ�ຫູກທໄ� ແ�ະ ກໍໄ�ກາຍເ�ັນສິນຄາຂະໜາດນອຍມາຈ�ນເ�ິງ 
ປ�ດຈຸບ�ນ.

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

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



muj8A’[hko c]t ginvo
 ລ�ກສະນະການຕ�ງບານເ�ືອນສວນາຍແ�ວມ�ກຕ�ງບານເ�ືອນ 
ໃ�ບອນທມີໂ�ນພູຕ� ແ�ະ ເ�ັນບອນທຄອຍຊ�ນເ�ັກນອຍ. ເ�ົາເ�າ 
ມ�ກປຸກສາງ ແ�ະ ຢູເ�ືອນຮານຕ�ໂ�ຍຈະມີການເ�ືອກມເ�ືອກຍາມ 
ເ�ນ: ມ�ກເ�ືອກເ�ົາເ�ືອນຈຽງ, ເ�ືອນຍ ແ�ະ ີກເ�ນມກ�ຮອນຄື: 5, 
9 ແ�ະ 15 ຄ�. ຂະໜາດຂອງເ�ືອນ, ສະຖານທສ�ລ�ບນອນ, ຮ�ບແ�ກ 
ແ�ະ ແ�ງຢູຄ�ວກິນ, ແ�ນອີງຕາມຈ�ນວນສະມາຊິກຂອງຄ�ວເ�ືອນ. 
ຍອນວາ: ຢູແ�ລະ�ງຄາເ�ືອນຈະມີຮານບູຊາຜີ, ສະນ�ນ,ໃ�ເ�ືອນຈະ 
ມີການຫາມ ແ�ະ ການຄະລ�ຄື: ບໃ�ຄ�ນອນເ�າຫອງນອນ, ບລ�ບ 
ກວນຮານບູຊາຜີເ�ືອນ, ບເ�ົານ�ລາງທາງເ�ຍ, ບເ�ົາຊນດິບທບໄ� 
ຫຸມຫຂນທາງປະຕູສ�ລ�ບຮ�ບແ�ກ, ບກາງມຸງຂາວໃ�ເ�ືອນ, ບໃ� 
ນອນຂວາງຕາມລວງຍາວຂອງເ�ືອນ, ແ�ຍິງ ແ�ະ ແ�ກພາຍນອກ 
ຫາມບໃ�ນ�ງຕ�ງ�າຍ ແ�ະ ສະແ�ນຢູໃ�ເ�ົາໄ�.

4
ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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g7njv’o5j’sqj,

 ເ�ອງນຸງຫ�ມເ�ຢອງຂອງຊ�ນເ�າ ຜອງ ແ�ຍິງແ�ນນຸງເ�ອຝາຍ 
ແ�ນຍາວສີດ�ຍອມນ�ນິນສີຟາ, ນຸງສນຝາຍສີດ�ມີລາຍກາໂ� ແ�ະ 
ມີຜາຄຽນຫ�ວ; ຜູຊາຍແ�ນມ�ກນຸງເ�ອຝາຍແ�ນຍາວສີດ�ຍອມນິນມີ 
ລາຍຕາມແ�ບກະດຸມ.

6

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vksko c]t g7njv’fnj,

 ຊ�ນເ�າ ຜອງ ນິຍ�ມກິນເ�າໜຽວ ແ�ະ ກິນອາຫານປະເ�ດແ�ງ, 
ແ�ວ. ດມນ�ດິບ ແ�ະ ດມເ�າໄ�ໃ�ງານພິທີກ� ື ງານບຸນປະເ�ນີ 
ຕາງໆ. ປ�ດຈຸບ�ນ, ແ�ນມີການປຽນແ�ງໄ�ຕາມສ�ງຄ�ມຍຸກໃ�ນ�ບທ�ງ 
ການກິນ, ການດມ ແ�ະ ການສູບ.

7

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



7;k,g-njv4nj

lu]txt c]t g7bjv’fqo8urNog,nv’

 ຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ວ�ດທະນະທ�ຂອງຊ�ນເ�າ ຜອງ ໄ�ຮ�ບ 
ອິດທິພ�ນ, ມີການຢືມ, ການປະສ�ມປະສານຂອງຊ�ນເ�າອນ, ໂ�ຍສະ 
ເ�າະແ�ນຂອງຊ�ນເ�າລາວ. ດ�ງນ�ນ, ການປະຕິບ�ດກິດຈະກ�ໃ� 
ດານນຈງມີລ�ກສະນະຄາຍຄືກ�ນກ�ບຊ�ນເ�າລາວ. ພອມກ�ນນ�ນກໍ ຍ�ງມີ 
ຄວາມເ�ອໃ�ເ�ອງຜີໄ�ແ�ຜີພແ�, ຜີເ�ືອນ, ບານ, ຜີພູຜາປາ ດ�ງ 
ແ�ະ ຜີອນໆ. ຍອນເ�ົາເ�າມີຄວາມເ�ອຖື ແ�ະ ນ�ບຖືພຸດທະສາສະ 
ໜາ, ຄຽງຄູກ�ບການເ�ອຖືຜີ, ສະນ�ນ, ໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆ ເ�ົາເ�າ 
ຈະມີການຈ�ດງານບຸນປະຈ�ປີ ແ�ະ ພິທີກ�ຕາງໆຄືກ�ນ ກ�ບບ�ນດາຊ�ນ 
ເ�າໃ�ໝວດພາສາ ລາວ-ໄ�, ປະຕິບ�ດຮີດສິບສອງ, ຄອງສິບສ, ມີ 
ການເ�ັດບຸນສິນກິນທານຕາງໆຕາມປະຕິທິນລາວໄ�ກ�ນ�ດໄ�. 
ນອກຈາກນ, ແ�ລະປີກໍຈະມີພິທີກ�ລຽງຜີບານ, ຜີເ�ືອງ. ໂ�ຍມີຈຸດ 
ປະສ�ງໃ�ສງສ�ກສິດດ�ງກາວຊວຍຄຸມຄອງລູການ, ສ�ດລຽງ ແ�ະ ຜ�ນ 
ລະປູກໃ�ໄ�ຮ�ບຜ�ນ ແ�ະ ມີຄວາມອຸດ�ມສ�ມບູນທຸກປະການໃ�ຕະ 
ອດປີ.

 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ຜອງ ມີການປະສ�ມປະ 
ສານຂອງຊ�ນເ�າລາວເ�ົາເ�າມີທ�ນອງໃ�ການຂ�ບລ�ເ�ນ: ຂ�ບຢອນ 
, ຂ�ບກະເ�ິະ, ຂ�ບມະຫາໄ�, ແ�ເ�ອໃ� ແ�ະ ພາສາທໃ�ແ�ນພາສາ 
ລາວ, ເ�ອງດ�ນຕີທໃ�ໃ�ເ�ລາຂ�ບລ�ສວນາຍແ�ນແ�ນ 

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



      ພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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rklkxkdg;Qk

ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຜອງ

01      ສະບາຍດີ   ສະບາຍດີ 
02      ໂ�ກດີ   ໂ�ກດີ 

03      ຂອບໃ�  ຂອບໃ�
04      ຂໍໂ�ດ   ຂໍໂ�ດ
05      ເ�າຊ��ງ?  ນ�ງປືນີມື?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ມ�ງໂ�ມືແ�ນກ�ວ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ໂ�ສະປາບໍ?

08      ລາກອນ  ລາກອນ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ພ�ບກ�ນໃ�

dkolq,mP[ 
rklk ]k; da[ rklk zhv’

 ຊ�ນເ�າ ຜອງ ມີພາສາປາກເ�າທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນ, ບມີ 
ຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ. ພາສາຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�. 

10               ບເ�ັນ��ງ    ຈີຕໍເ�ີ

10
ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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