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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 ກະຕູ 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 ກະຕູ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕູ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�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 ກະຕູ 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 ຜົ້ງສາລີແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

ແຂວງ ບໍແກ້ວແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ແຂວງ ອຸດົມໄຊແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ແຂວງ ວຽງຈັນແຂວງ ວຽງຈັນ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 ຊ�ນເ�າ ກະຕູ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ:
- ແ�ວງ ຈ�ປາສ�ກ: ເ�ືອງ ປາກຊອງ,
  ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ
- ແ�ວງ ສາລະວ�ນ: ເ�ືອງ ສາລະວ�ນ, ເ�ືອງ
  ເ�າງາມ
- ແ�ວງ ເ�ກອງ: ເ�ືອງ ດາກຈຶງ, ເ�ືອງ ທາແ�ງ, 
  ເ�ືອງ ກະລຶມ

ປ�ດຈຸບ�ນຊ�ນເ�າ ກະຕູ ຕ�ງຖນຖານພູມ ລ�ເ�ົາ 
ແ�ະ ດ�ລ�ງຊີວິດສວນາຍຢູບ�ນດາແ�ວງພາກ 
ໃ�ຂອງລາວເ�ົາເ�ນ: ເ�ືອງ ກະລຶມ, ດາກຈຶງ, 

ທາແ�ງ ແ�ວງ ເ�ກອງ, ເ�ືອງ ເ�ົາງາມ, ເ�ືອງ  
  ສາລະວ�ນ ແ�ວງ ສາລາວ�ນ. ເ�ືອງ ປາກຊອງ     
      ແ�ະ ເ�ືອງ ບາຈຽງຈະເ�ີນສຸກ ແ�ວງ         
             ຈ�ປາສ�ກ. ນອກຈາກນ, ຊ�ນເ�າ    
    ກະຕູ ຍ�ງມີຢູ �ຽດນາມເ�ນ: 

ແ�ວງກວາງນາມ, ດານ�ງ ແ�ະ  
                       ເ�ອທຽນເ�. ຊ�ນ

                      ເ�າ ກະຕູ ຢູ ສປປ ລາວ 
                          ມີປະຊາກອນທ�ງໝ�ດ 
                               22.759 ຄ�ນ, ຍິງ 
                              11.580 ຄ�ນ, ເ�າ 
                                 ກ�ບ0.4% ຂອງ
                                     ພ�ນລະເ�ືອງ

                         ໃ�ປະເ�ດ.
 

1ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກະຕູ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທໄ�ຕ�ງຖນຖານພູມລ�ເ�ົາ 
ຢູ ລາວ ເ�ົາໄ�າຍຮອຍປີ. ສ�ລ�ບປະຫ�ວດຄວາມເ�ັນມາ ແ�ະ ຕ�ນ 
ກ�ເ�ີດຂອງຊ�ນເ�ານແ�ນຄາຍຄືກ�ບບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ�ໝວດພາສາ 
ມອນ-ຂະແ�, ຊງນ�ກຄ�ນຄວາາຍຄ�ນໄ�ສ�ນນິຖານວາ: ໄ�ອ�ບພະຍ�ບ 
ແ�ະ ເ�ອນຍາຍມາຈາກພາກຕາເ�ັນອອກສຽງໃ�ຂອງອິນເ�ຍ ແ�ະ 
ບໍລິເ�ນຕອນໃ�ຂອງ ສປ ຈີນ ເ�າະຢູເ�ດນຍ�ງປະກ�ດມີກຸມຄ�ນທປາກ 
ເ�າ ພາສາມອນ-ຂະແ� ຄື: ພວກມູນດະ ແ�ະ ພວກໂ�ນເ�ັນຕ�ນ.

 ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນເ�ງວາ: “ກະຕູ” ຊ�ນເ�າອນເ�ນ ແ�ະ ຊທ 
ເ�ົາເ�າມ�ກກໍແ�ນ “ກະຕູ”. ສ�ລ�ບຄວາມໝາຍຂອງຊເ�ນວາ: “ກະ 
ຕູ” ຖາຈະແ�ຕາມພາສາຂອງເ�ົາເ�າຄືຄ�ວາ: “ກະ” ແ�ວາ: ລຸງ ແ�ະ 
“ຕູ” ແ�ວາ: ຍອດນ�ືຍອດຫວຍ. ຊ�ນເ�າກະຕູປະກອບາຍແ�ງ 
ດວຍກ�ນຄື: ຕຣີວ, ດາກກ�ງ (ປ�ນເ�ງ), ອ�ຣນາອາສານ ແ�ະ ເ�ືອງ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

2ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ກະຕູ ສວນາຍແ�ວເ�ົາເ�າຍ�ງດ�ລ�ງຊີວິດຢູເ�ດ 
ພູດອຍທຫາງໄ�ສອກີກ, ເ�ົາເ�າມີອາຊີບ�ກໃ�ການເ�ັດໄ� ປູກ 
ເ�າພອມກ�ນນຍ�ງປູກພືດຜ�ກ ແ�ະ ພືດທາດແ�ງອນໆ ເ�ອໄ�ບໍລິ 
ໂ�ກໃ�ຄ�ວເ�ືອນ. ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວ, ວິທີການດ�ເ�ີນຊີວິດປະຈ�ວ�ນ 
ຂອງເ�ົາເ�າຍ�ງຕິດພ�ນຢູກ�ບທ�ມະຊາດເ�ັນສວນໃ�, ເ�ຶອງມືອຸປະ 
ກອນ ແ�ະ ເ�ັກນິກວິທີການຜະລິດກໍຍ�ງແ�ນລ�ກສະນະພນບານ, 
ພນເ�ືອງ. ການລຽງສ�ດປະເ�ດຕາງໆກໍເ�ັນອາຊີບໜງທຊ�ນເ�າກະ 
ຕູ ມີມູນເ�ອມາແ�ດ�ນນານ.   

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

 ຕາມປະເ�ນີເ�ົາເ�າມ�ກຈະປຸກສາງເ�ືອນແ�ບເ�ັນຮູບວ�ງມ�ນ 
ອອມສາລາກວານ ແ�ະ ໃ�ຢູໃ�ກ�ບຕະກຸນ ື ເ�ອສາຍຂອງຕ�ນ 
ລ�ກສະນະເ�ັນເ�ືອນຮານຕ� ແ�ະ ເ�ັນເ�ືອນຍາວໂ�ຍອາໄ�ຢູນ�ກ�ນ 
າຍຄອບຄ�ວ ແ�ະ າຍເ�ນຄ�ນ, ໝາຍຄວາມວາ: ໃ�ບານຂອງຊ�ນ 
ເ�າ ກະຕູ ຈະມີເ�ືອນສາລາກວານຢູໃ�ກາງ. ຊງສາລາກວານນເ�ົາ 
ເ�າຈະໃ�ເ�ັນສະຖານທໂ�ມຊຸມນຸມ, ເ�ັນບອນຮ�ບແ�ກ, ຈ�ດງານພິທີ 
ກ�ຕາງໆກຽວກ�ບຄວາມເ�ອຖືເ�ອປະຕິບ�ດຕາມຮີດຄອງປະເ�ນີ 
ຂອງຊ�ນເ�າກະຕູໃ�ບານ, ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າມີການຄະລ� ແ�ະ ຂ 
ຫາມາຍຢາງເ�ນ: 
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 ກອນຈະເ�າບານຕອງສ�ງເ�ດເ�ງປະຕູໂ�ງວາມີຟ�ດໄ� ື ບ, 
ຖາມີຟ�ດໄ�ດິບສະແ�ງວາຫາມເ�າບານ, ກອນຈະຮູດເ�າ, ກຽວເ�າ 
ມີການຄະລ�ບານໂ�ຍ “ຄ�ນໃ�ບໃ�ອອກ, ຄ�ນນອກບໃ�ເ�າ”, ຫາມ 
ຂນເ�ືອນໃ�ເ�ລາມີຟ�ດໄ�ດິບຕິດຢູຝາເ�ືອນ ື ປະຕູ, ບໃ�ນ�ງອີງ 
ເ�ົາເ�ືອນ, ບໃ�ນອນຂວາງເ�ືອນ ແ�ະ ການເ�າອອກເ�ືອນຂອງ 
ແ�ກຕອງເ�າອອກປະຕູທໃ�ສ�ລ�ບຮ�ບແ�ກເ�ານ�ນ.
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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g7njv’o5j’sqj,
 ຊ�ນເ�າ ກະຕູ ມີເ�ອງນຸງຫ�ມທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນຊງ 
ແ�ກອນຜູຊາຍມ�ກນຸງກະຕຽວ, ປ�ດຈຸບ�ນໄ�ມີການປຽນແ�ງໂ�ຍຫ�ນ 
ມານຸງເ�ອງທຊຈາກຕະາດແ�ນສ�ລ�ບແ�ຍິງຈະສາມາດຮ�ກສາ 
ເ�ອງນຸງ ແ�ະ ການເ�ຢອງທເ�ັນເ�ກະລ�ກຈະໄ�ດີກວາຜູຊາຍຊງຈະ 
ເ�ັນໄ�ໃ�ເ�ລາມີພິທີກ� ແ�ະ ງານບຸນຕາງໆ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

7ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vksko c]t g7njv’fnj,
 ຊ�ນເ�າ ກະຕູ ແ�ກອນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນແ�ນກິນເ�າໜຽວ, 
ເ�ົາເ�າມ�ກດມນ�ດິບທຕ�ກຈາກຫວຍຮອງ. ສວນອາຫານແ�ນຈະມ�ກ 
ກິນປະເ�ດ: າມ ແ�ະ ມ�ກສູບຢາດວຍກອກເ�ິ໋ນ�ໃ�ຮອດປ�ດຈຸບ�ນ.

ຖາຍພາບໂ�ຍ: ທານ ວ�ງປະເ�ີດ ເ�ີຍທອນ

8ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



7;k,g-njv4nj
 ແ�ລະປີຊ�ນເ�າ ກະຕູ ຈະມີພິທີກ�ໃ� ແ�ະ ນອຍາຍ 
ຄ�ງເ�ອຂໍຄວາມສ�ກສິດ, ຄວາມຢູເ�ັນເ�ັນສຸກໃ�ການດ�ລ�ງຊີວິດກໍຄື 
ການຜະລິດ. ບຸນປະເ�ນີທສ�ຄ�ນໄ�ແ�ການເ�ັດບຸນຂວ�ນເ�າ, ພາ 
ສາ ກະຕູ ເ�ນວາ “ອາຢາ”, ບຸນກອນຈະລ�ງມືປູກຝ�ງ (ຕະເ�ຍຣ), 
ບຸນກອນການຮູດ ື ກຽວເ�າ (ຕະເ�ຍ ື ຈາຣຶບ), ບຸນສາລາກວານ 
(ເ�ຣ�າໂ�ງ) ແ�ະ ພິທີກ�ອນໆ. ການເ�ັດບຸນແ�ະພິທີກ�ຕາງໆທ 
ໄ�ກາວມານ�ນມີທ�ງເ�ັດຢູໃ�ຄອບຄ�ວ ແ�ະ ເ�ັດລວມບານ. ໃ�ເ�ລາ 
ເ�ັດພິທີນ�ນເ�ົາເ�າມ�ກຂາໄ�, ໝູ ື ຂາຄວາຍເ�ອຖວາຍແ�ສງສ�ກ 
ສິດ ແ�ະ ເ�ັນອາຫານສ�ລ�ບແ�ກຄ�ນທມາຮວມງານ.

ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

9ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



g7njv’fqo8u c]t ly]txtrNog,nv’

 

  ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕູ ມີກອນຂ�ບລ�, 
ເ�ອຮອງທ�ນອງເ�ບ ແ�ະ ນິທານຕາງໆທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງຕ�ນ. 
ສ�ລ�ບເ�ອງດ�ນຕີພນເ�ືອງຂອງເ�ົາເ�າມີຄອງ, ແ�ນ, ປ ແ�ະ ອນໆ.
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ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ພາບໂ�ຍ: ATML

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ                  ພາສາ ກະຕູ

  ພາສາປາກເ�າຂອງຊ�ນເ�າ ກະຕູ ນ�ນຈ�ດຢູໃ�ໝວດພາສາ 
ມອນ- ຂະແ�, ເ�ົາເ�າບມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ.

01
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03
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ສະບາຍດີ

ໂ�ກດີ

ຂອບໃ�

ຂໍໂ�ດ

ເ�າຊ��ງ?

ເ�ັດ��ງຢູ?

ກິນເ�າແ�ວບໍ?

ລາກອນ

ພ�ບກ�ນໃ�

ບເ�ັນ��ງ

ສະບາຍດີ

ອຸມດ�

ອະມອງກະເ�ີ

ຂໍໂ�ດ

ອະໄ�ຕະບອກອາເ�ົາ?

ອາເ�ົາມະຕ�ກ?

ເ�ິໄ�ຈາຈ�ມຫອມ?

ມໍເ�ີກເ�ົາ

ອ�ນຕຶນຕະກ�ວ

ເ�ີອາເ�ົາ
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ຂມູນໂ�ຍ: ແ�ວລາວສາງຊາດ ແ�ວງ ເ�ກອງ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ


