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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 ມອຍ 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 ມອຍ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ມອຍ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�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 ມອຍ 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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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
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ຊົນເຜົ່າ ມ້ອຍ ທີ່ແຈກຢາຍຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ
- ແຂວງ ຫົວພັນ: ບ້ານ ດອນ, ເມືອງຊຳເໜືອ

 ປັດຈຸບັນຊົນເຜົ່າ ມ້ອຍ ແມ່ນຍັງຮັກສາ 
ແລະ ດຳລົງຊີວິດຕັ້ງພູມລຳເນົາໃນ ສປປ ລາວ 

ຢູ່ບ້ານ ດອນ ເມືອງ ຊຳເໜືອ ແຂວງ ຫົວພັນ 
ເໝືອນເດີມ (ທົ່ວປະເທດມີບ້ານດຽວເທົ່ານັ້ນ). 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສສ
        ຫວຽດນາມ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ຮົ່ວບິງ ແລະ

                                ແຂວງ ແທງຮວາ.
ຊົນເຜົ່າ ມ້ອຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ

                                  ມີຈຳນວນພົນລະເມືອງ
                              ທັງໝົດ 634 ຄົນ,

ຍິງ 257 ຄົນ 
                            ຜົນການສໍາຫຼວດ   
                  ພົນລະເມືອງທົ່ວ    
                            ປະເທດ ປີ 2005

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ເ�ົາເ�າໄ�ເ�ອນຍາຍຈາກດິນແ�ນພາກເ�ືອບານຫ�ວມາເ�ືອງ 
ຫ�ວເ�ືອງ ແ�ວງແ�ງຮວາ ສສ �ຽດນາມ ປີ 1707–1708 ມາຕາມ 
ສາຍນ�ຊ� ຢູບານ ນາເ�ິງ 1 ປີ, ບານວ�ດປະມານ 3 ປີ ແ�ະ ບານທ�ງ 
ນາຮາບໄ�ປະມານ 3–4 ປີ. ຈາກນ�ນ, ຕາແ�ງຮາບບອກວາ:  ຍ�ງມີ 
ດິນດອນໜງ, ມີແ�ນ�ໃ�, ປາາຍ, ມີປາດ�ງ (ດອນແ�ວ), ພິເ�ດ 
ຕາແ�ງຮາບມອບຜາເ�ງໃ� ແ�ະ ມີເ�ງເ�າວ�ນນ. ຊ�ນເ�ານເ�ນຕ�ນ 
ເ�ງວາ: “ມອຍ” , ຊ�ນເ�າອນເ�ນໃ�ເ�ົາເ�າກໍແ�ນ “ມອຍ”, ຊທເ�ົາ 
ເ�າມ�ກ ແ�ະ ຊທນ�ໃ�ໃ�ທາງລ�ດຖະການ ກໍແ�ນຊ�ນເ�າ “ມອຍ”. 
ປ�ດຈຸບ�ນຢູ ສສ �ຽດນາມຊ�ນເ�າດ�ງກາວເ�ນວາ: ຊ�ນເ�າ “ເ�ືອງ”.

 ນ�ບແ�ໃ�ມາຊ�ນເ�າ ມອຍ ມີການປະກອບອາຊີບທາງດານກະສິ 
ກ�ເ�ັນຕ�ນແ�ນການເ�ັດໄ�, ເ�ັດນາປູກເ�າໜຽວ, ເ�າຈາວ, ປູກພືດ 
ຜ�ກຕາງໆຕາມລະດູການໂ�ຍອີງໃ�ທ�ມະຊາດເ�ັນ�ກ, ມີການລຽງ 
ສ�ດປະເ�ດຕາງໆເ�ນ: ຄວາຍ, ງ�ວ, ໝູ, ເ�ັດ, ໄ�. ນອກຈາກນ�ນ, ເ�ົາ 
ເ�າຍ�ງມີການປູກຕ�ນໄ�ກິນໝາກ, ໄ�ອຸດສະຫະກ� (ໄ�ໂ�ງເ�ງ),ໄ� 
ປອງ, ຕ�ນຊາເ�ອເ�ັນສິນຄາສ�ງອອກ ແ�ະ ຍ�ງມີຫ�ດຖະກ�ທຜະລິດ 
ດວຍໄ�ປອງເ�ນ: ຊຸດໂ�ຟາ, ຕ�ງນ�ງ, ໂ�ະ ແ�ະ ອນໆ.  ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ 
ເ�ົາເ�າໄ�ເ�ັດການຜະລິດເ�ັນກຸມ ແ�ະ ຍ�ງສາມາດວາງສະແ�ງຕາມ 
ງານຕາງໆ. ສ�ລ�ບແ�ຍິງກໍມີຄວາມຊ�ນານໃ�ການຕ�ຫູກທໄ�ເ�ອ 
ຜະລິດເ�ອງນຸງຫ�ມປະຈ�ຊ�ນເ�າຂອງຕ�ນທ�ງເ�ັນສິນຄາສາງລາຍຮ�ບ 
ໃ�ແ�ຄອບຄ�ວ. 

 ໂ�ຍທ�ວໄ�ກຽວກ�ບການຊອກຫາສະຖານຕ�ງບານ ແ�ະ ເ�ືອນ 
ຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າກໍຈະມີອ�ນແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: ຊ�ນເ�າມອຍ 
ເ�ົາເ�າມີການເ�ືອກມເ�ືອກຍາມ, ເ�ງສວນາຍແ�ນເ�ົາເ�ືອນຂນ, 
ເ�ືອນເ�ັງ, ເ�ອໄ�ຊອກເ�ັນສະຖານທໆ ເ�າະສ�ມ ແ�ະ ເ�ັນບອນທ 
ຮາບພຽງດີທ�ງກວດກາເ�ງບອນທຈະຂຸດຂຸມແ�ວເ�ົາເ�າສານ 7 ເ�ັດ 
ລ�ງໃ�ຂຸມນ�ນເ�ົາໄ�ມາວາເ�ງເ�ັດເ�າຈະຢູຈຸດເ�າ, ��ບເ�າ ື ຍາຍ 
ອອກໄ�ຈາກບອນທໝາຍໄ� (ຮູບການສຽງນ�ນແ�ນຈະໄ�ເ�ງເ�ິງຊີ 
ວິດຂອງຄ�ນ, ການລຽງສ�ດຈະເ�ີດແ�ແ�ລູກ, ການຄາຂາຍ ແ�ະ ການ 
ຜະລິດຈະໄ�ຮ�ບຜ�ນດີືບ). ຖາບອນນ�ນມີຄວາມພອມທຸກປະການ ື 
ເ�ັນແ�ວໃ�ກໍກ�ບຄືນມາເ�ອລາຍງານໃ�ກ�ບຊາວບານຮ�ບຮູນ� ແ�ະ 

2

ພອມກ�ນຊອກສະຖານທໃ� ື ພອມພາກ�ນໄ�ເ�ງ ແ�ະ ຈ�ດສ�ນໃ� 
ແ�ລະຄອບຄ�ວໄ�ບຸກເ�ີກຖາກຖາງ ແ�ະ ກະກຽມຄວາມພອມຈງໄ� 
ຕ�ງເ�ືອນຂອງໃ�ລາວ. ມີການເ�ືອກໄ�ເ�ັດເ�ົາເ�ືອນເ�ນ: ໄ�ກ�ກໜງ 
ຂນສອງລ�ໃ�ຕ�ດເ�ົາລ�ໜງ ແ�ະ ພິເ�ດກ�ກໄ�ທມີຮ�ງເ�ງຈ�ບແ�ນ 
ເ�ົາມາເ�ັດເ�ືອນບໄ�. ລ�ກສະນະການປຸກເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າແ�ນປຸກ 
ເ�ືອນຮານ , ເ�ົາເ�ືອນເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນມີ 9 ເ�ົາ, 12 ເ�ົາ,  ຂນກ�ບ 
ຄວາມຕອງການຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ແ�ມດວຍຝາ 
ໄ�ເ�ຍ, ໄ�ຫ�ກ, ປູດວຍໄ�ຟາກເ�ົາໄ�ປອງມາສ�ບເ�ັດຟາກ ື ເ�ົາໄ� 
ລຽນລ�. ເ�ືອນມີ 3 ຫອງ ແ�ະ ຫອງໜງເ�ັນຫອງນອນພແ�ມີຮານ 
ບູຊາຜີ, ຫອງນອນບ�ນດາລູກຊາຍ ແ�ະ ລູກຍິງ ມີການເ�າະອອກ 
ໄ�ອີກສວນໜງເ�ັດເ�ັນເ�ືອນຄ�ວ, ເ�ືອນນອຍ, ສວນຂ�ນໄ�ຈະເ�ັດ 
ເ�ັນລູກຄີກ 3, 5, 7, 9 ຂ�ນ ຂນກ�ບເ�ືອນສູງ ື ຕ�.       

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



muj8A’[hko c]t gInvo
 ໂ�ຍທ�ວໄ�ກຽວກ�ບການຊອກຫາສະຖານຕ�ງບານ ແ�ະ ເ�ືອນ 
ຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າກໍຈະມີອ�ນແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: ຊ�ນເ�າມອຍ 
ເ�ົາເ�າມີການເ�ືອກມເ�ືອກຍາມ, ເ�ງສວນາຍແ�ນເ�ົາເ�ືອນຂນ, 
ເ�ືອນເ�ັງ, ເ�ອໄ�ຊອກເ�ັນສະຖານທໆ ເ�າະສ�ມ ແ�ະ ເ�ັນບອນທ 
ຮາບພຽງດີທ�ງກວດກາເ�ງບອນທຈະຂຸດຂຸມແ�ວເ�ົາເ�າສານ 7 ເ�ັດ 
ລ�ງໃ�ຂຸມນ�ນເ�ົາໄ�ມາວາເ�ງເ�ັດເ�າຈະຢູຈຸດເ�າ, ��ບເ�າ ື ຍາຍ 
ອອກໄ�ຈາກບອນທໝາຍໄ� (ຮູບການສຽງນ�ນແ�ນຈະໄ�ເ�ງເ�ິງຊີ 
ວິດຂອງຄ�ນ, ການລຽງສ�ດຈະເ�ີດແ�ແ�ລູກ, ການຄາຂາຍ ແ�ະ ການ 
ຜະລິດຈະໄ�ຮ�ບຜ�ນດີືບ). ຖາບອນນ�ນມີຄວາມພອມທຸກປະການ ື 
ເ�ັນແ�ວໃ�ກໍກ�ບຄືນມາເ�ອລາຍງານໃ�ກ�ບຊາວບານຮ�ບຮູນ� ແ�ະ 
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   ພາບໂ�ຍ: ກ�ມຊ�ນເ�າ

ພອມກ�ນຊອກສະຖານທໃ� ື ພອມພາກ�ນໄ�ເ�ງ ແ�ະ ຈ�ດສ�ນໃ� 
ແ�ລະຄອບຄ�ວໄ�ບຸກເ�ີກຖາກຖາງ ແ�ະ ກະກຽມຄວາມພອມຈງໄ� 
ຕ�ງເ�ືອນຂອງໃ�ລາວ. ມີການເ�ືອກໄ�ເ�ັດເ�ົາເ�ືອນເ�ນ: ໄ�ກ�ກໜງ 
ຂນສອງລ�ໃ�ຕ�ດເ�ົາລ�ໜງ ແ�ະ ພິເ�ດກ�ກໄ�ທມີຮ�ງເ�ງຈ�ບແ�ນ 
ເ�ົາມາເ�ັດເ�ືອນບໄ�. ລ�ກສະນະການປຸກເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າແ�ນປຸກ 
ເ�ືອນຮານ , ເ�ົາເ�ືອນເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນມີ 9 ເ�ົາ, 12 ເ�ົາ,  ຂນກ�ບ 
ຄວາມຕອງການຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ແ�ມດວຍຝາ 
ໄ�ເ�ຍ, ໄ�ຫ�ກ, ປູດວຍໄ�ຟາກເ�ົາໄ�ປອງມາສ�ບເ�ັດຟາກ ື ເ�ົາໄ� 
ລຽນລ�. ເ�ືອນມີ 3 ຫອງ ແ�ະ ຫອງໜງເ�ັນຫອງນອນພແ�ມີຮານ 
ບູຊາຜີ, ຫອງນອນບ�ນດາລູກຊາຍ ແ�ະ ລູກຍິງ ມີການເ�າະອອກ 
ໄ�ອີກສວນໜງເ�ັດເ�ັນເ�ືອນຄ�ວ, ເ�ືອນນອຍ, ສວນຂ�ນໄ�ຈະເ�ັດ 
ເ�ັນລູກຄີກ 3, 5, 7, 9 ຂ�ນ ຂນກ�ບເ�ືອນສູງ ື ຕ�.       

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



 ໂ�ຍທ�ວໄ�ກຽວກ�ບການຊອກຫາສະຖານຕ�ງບານ ແ�ະ ເ�ືອນ 
ຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າກໍຈະມີອ�ນແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: ຊ�ນເ�າມອຍ 
ເ�ົາເ�າມີການເ�ືອກມເ�ືອກຍາມ, ເ�ງສວນາຍແ�ນເ�ົາເ�ືອນຂນ, 
ເ�ືອນເ�ັງ, ເ�ອໄ�ຊອກເ�ັນສະຖານທໆ ເ�າະສ�ມ ແ�ະ ເ�ັນບອນທ 
ຮາບພຽງດີທ�ງກວດກາເ�ງບອນທຈະຂຸດຂຸມແ�ວເ�ົາເ�າສານ 7 ເ�ັດ 
ລ�ງໃ�ຂຸມນ�ນເ�ົາໄ�ມາວາເ�ງເ�ັດເ�າຈະຢູຈຸດເ�າ, ��ບເ�າ ື ຍາຍ 
ອອກໄ�ຈາກບອນທໝາຍໄ� (ຮູບການສຽງນ�ນແ�ນຈະໄ�ເ�ງເ�ິງຊີ 
ວິດຂອງຄ�ນ, ການລຽງສ�ດຈະເ�ີດແ�ແ�ລູກ, ການຄາຂາຍ ແ�ະ ການ 
ຜະລິດຈະໄ�ຮ�ບຜ�ນດີືບ). ຖາບອນນ�ນມີຄວາມພອມທຸກປະການ ື 
ເ�ັນແ�ວໃ�ກໍກ�ບຄືນມາເ�ອລາຍງານໃ�ກ�ບຊາວບານຮ�ບຮູນ� ແ�ະ 

 ນ�ບແ�ປີ 1957–1958 ເ�ັນຕ�ນມາການເ�ັດເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ 
ມອຍ ໄ�ມີການພ�ດທະນາຂນເ�ນ: ມີການມຸງດວຍສ�ງກະສີ, ແ�ມດວຍ 
ແ�ນ, ປູແ�ນ ແ�ະ ມີຮອດປ�ດຈຸບ�ນກໍຍງມີການປຽນແ�ງໄ�ເ�ອຍໆຄື: 
ມຸງດວຍກະເ�ອງ ແ�ະ ອນໆ ແ�ຍ�ງຮ�ກສາເ�ີມກຽວກ�ບເ�ືອນຮານ, 
ມີຊານ, ມີເ�ຍ ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງເ�ົາເ�າ.
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ພອມກ�ນຊອກສະຖານທໃ� ື ພອມພາກ�ນໄ�ເ�ງ ແ�ະ ຈ�ດສ�ນໃ� 
ແ�ລະຄອບຄ�ວໄ�ບຸກເ�ີກຖາກຖາງ ແ�ະ ກະກຽມຄວາມພອມຈງໄ� 
ຕ�ງເ�ືອນຂອງໃ�ລາວ. ມີການເ�ືອກໄ�ເ�ັດເ�ົາເ�ືອນເ�ນ: ໄ�ກ�ກໜງ 
ຂນສອງລ�ໃ�ຕ�ດເ�ົາລ�ໜງ ແ�ະ ພິເ�ດກ�ກໄ�ທມີຮ�ງເ�ງຈ�ບແ�ນ 
ເ�ົາມາເ�ັດເ�ືອນບໄ�. ລ�ກສະນະການປຸກເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າແ�ນປຸກ 
ເ�ືອນຮານ , ເ�ົາເ�ືອນເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນມີ 9 ເ�ົາ, 12 ເ�ົາ,  ຂນກ�ບ 
ຄວາມຕອງການຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ແ�ມດວຍຝາ 
ໄ�ເ�ຍ, ໄ�ຫ�ກ, ປູດວຍໄ�ຟາກເ�ົາໄ�ປອງມາສ�ບເ�ັດຟາກ ື ເ�ົາໄ� 
ລຽນລ�. ເ�ືອນມີ 3 ຫອງ ແ�ະ ຫອງໜງເ�ັນຫອງນອນພແ�ມີຮານ 
ບູຊາຜີ, ຫອງນອນບ�ນດາລູກຊາຍ ແ�ະ ລູກຍິງ ມີການເ�າະອອກ 
ໄ�ອີກສວນໜງເ�ັດເ�ັນເ�ືອນຄ�ວ, ເ�ືອນນອຍ, ສວນຂ�ນໄ�ຈະເ�ັດ 
ເ�ັນລູກຄີກ 3, 5, 7, 9 ຂ�ນ ຂນກ�ບເ�ືອນສູງ ື ຕ�.       

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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 ຊ�ນເ�າ ມອຍ ແ�ນຊ�ນເ�າໜງທຍ�ງຮ�ກສາເ�ກະລ�ກວ�ດທະນະ 
ທ�ທາງດານເ�ອງນຸງຫ�ມຂອງເ�ົາເ�າໄ�ເ�ນ: ເ�ອງນຸງປະເ�ດສີດ� 
ຍອມນິນ, ຍອມຄາບ, ຜູຊາຍນຸງເ�ອສີດ�ມີແ�ບ, ຄໍມ�ນ, ຄໍແ�ມ, ແ�ນ 
ສ�ນ, ແ�ນຍາວຕາມຄວາມຕອງການ, ນຸງສ�ງຫ�ວຮູດ ສີດ�, ຂາສ�ນ, ຂາ 
ຍາວ ແ�ະ ຂາສາມສວນ, ບບອງຫູ, ບສ�ກລາຍ, ສວນແ�ຍິງແ�ນນຸງ 
ສນເ�ືອເ�ອບພໍເ�ນ: ເ�ອສີດ�ມີແ�ບ, ຈ�ບເ�ິນໃ�, ນຸງສນມີຕີນສວນ 
າຍແ�ນຜະລິດດວຍຕ�ນເ�ງ. ມີເ�ອງເ�ຢອງຄື: ປອກແ�ນ, ປອກ 
ຂາ, ປອກຄໍ, ໃ�ຕາງຫູ ທເ�ັດດວຍເ�ິນ, ທອງເ�ືອງ, ທອງແ�ງ ແ�ະ 
ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນໄ�ປະຍຸກຫ�ນມານິຍ�ມໃ�ເ�ິນ, ຄ� ແ�ະ ເ�ອງປະດ�ບ 
ຕາມທອງຕະາດາຍຂນ.

 ໂ�ຍທ�ວໄ�ກຽວກ�ບການຊອກຫາສະຖານຕ�ງບານ ແ�ະ ເ�ືອນ 
ຂອງບ�ນດາຊ�ນເ�າກໍຈະມີອ�ນແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: ຊ�ນເ�າມອຍ 
ເ�ົາເ�າມີການເ�ືອກມເ�ືອກຍາມ, ເ�ງສວນາຍແ�ນເ�ົາເ�ືອນຂນ, 
ເ�ືອນເ�ັງ, ເ�ອໄ�ຊອກເ�ັນສະຖານທໆ ເ�າະສ�ມ ແ�ະ ເ�ັນບອນທ 
ຮາບພຽງດີທ�ງກວດກາເ�ງບອນທຈະຂຸດຂຸມແ�ວເ�ົາເ�າສານ 7 ເ�ັດ 
ລ�ງໃ�ຂຸມນ�ນເ�ົາໄ�ມາວາເ�ງເ�ັດເ�າຈະຢູຈຸດເ�າ, ��ບເ�າ ື ຍາຍ 
ອອກໄ�ຈາກບອນທໝາຍໄ� (ຮູບການສຽງນ�ນແ�ນຈະໄ�ເ�ງເ�ິງຊີ 
ວິດຂອງຄ�ນ, ການລຽງສ�ດຈະເ�ີດແ�ແ�ລູກ, ການຄາຂາຍ ແ�ະ ການ 
ຜະລິດຈະໄ�ຮ�ບຜ�ນດີືບ). ຖາບອນນ�ນມີຄວາມພອມທຸກປະການ ື 
ເ�ັນແ�ວໃ�ກໍກ�ບຄືນມາເ�ອລາຍງານໃ�ກ�ບຊາວບານຮ�ບຮູນ� ແ�ະ 
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ພອມກ�ນຊອກສະຖານທໃ� ື ພອມພາກ�ນໄ�ເ�ງ ແ�ະ ຈ�ດສ�ນໃ� 
ແ�ລະຄອບຄ�ວໄ�ບຸກເ�ີກຖາກຖາງ ແ�ະ ກະກຽມຄວາມພອມຈງໄ� 
ຕ�ງເ�ືອນຂອງໃ�ລາວ. ມີການເ�ືອກໄ�ເ�ັດເ�ົາເ�ືອນເ�ນ: ໄ�ກ�ກໜງ 
ຂນສອງລ�ໃ�ຕ�ດເ�ົາລ�ໜງ ແ�ະ ພິເ�ດກ�ກໄ�ທມີຮ�ງເ�ງຈ�ບແ�ນ 
ເ�ົາມາເ�ັດເ�ືອນບໄ�. ລ�ກສະນະການປຸກເ�ືອນຂອງເ�ົາເ�າແ�ນປຸກ 
ເ�ືອນຮານ , ເ�ົາເ�ືອນເ�ັດດວຍໄ�ແ�ນມີ 9 ເ�ົາ, 12 ເ�ົາ,  ຂນກ�ບ 
ຄວາມຕອງການຂອງແ�ລະຄອບຄ�ວ, ມຸງດວຍ�າຄາ, ແ�ມດວຍຝາ 
ໄ�ເ�ຍ, ໄ�ຫ�ກ, ປູດວຍໄ�ຟາກເ�ົາໄ�ປອງມາສ�ບເ�ັດຟາກ ື ເ�ົາໄ� 
ລຽນລ�. ເ�ືອນມີ 3 ຫອງ ແ�ະ ຫອງໜງເ�ັນຫອງນອນພແ�ມີຮານ 
ບູຊາຜີ, ຫອງນອນບ�ນດາລູກຊາຍ ແ�ະ ລູກຍິງ ມີການເ�າະອອກ 
ໄ�ອີກສວນໜງເ�ັດເ�ັນເ�ືອນຄ�ວ, ເ�ືອນນອຍ, ສວນຂ�ນໄ�ຈະເ�ັດ 
ເ�ັນລູກຄີກ 3, 5, 7, 9 ຂ�ນ ຂນກ�ບເ�ືອນສູງ ື ຕ�.       
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 ຕາມປະເ�ນີແ�ດຶກດ�ບ�ນຂອງຊ�ນເ�າ ມອຍ ແ�ນໄ�ສືບຕກ�ນ 
ມາໃ�ການກິນເ�ນ: ກິນເ�າຈາວ, ອາຫານປະເ�ດ, ແ�ງ, ຂ�ວ, າມ, 
ເ�າະ, ດມນ�ຊາ , ເ�າໄ�, ເ�າຂາວ, ສູບກອກຮີດ, ອາຫານ�ກແ�ນ 
ປາ, ສ�ມປາ, ປງ, ໜງ ແ�ະ ໜໄ�ສ�ມ. ປ�ດຈຸບ�ນແ�ນໄ�ຫ�ນມາປະຍຸກ 
ປຸງແ�ງອາຫານການກິນຕາມສະພາບຄວາມເ�ັນຈິງຂອງສ�ງຄ�ມ 
ຍຸກໃ�.
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 ໃ�ສະໄ�ກອນ ແ�ະ ປ�ດຈຸບ�ນຕາມປະເ�ນີຂອງຊ�ນເ�າ ມອຍ 
ແ�ນມີມູນເ�ອສືບຕກ�ນມາລຸນຕລຸນເ�ນ: ມີການຈ�ດງານສູຂວ�ນໃ�ມ 
ແ�ງດອງ, ແ�ນອຍເ�ີດໃ�, ຂນເ�ືອນໃ�, ພາຍ�ງດີຈາກການເ�ັບ 
ເ�ັນ, ໄ�ສຶກສາຮ�ຮຽນ ແ�ະ ແ�ກມາຢຽມຢາມ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ການ 
ຈ�ດງານແ�ລະຄ�ງແ�ນຂນກ�ບເ�ອນໄ�ສະພາບຄວາມເ�ັນຈິງຂອງ 
ຄອບຄ�ວ ື ຂອງອ�ງການຈ�ດຕ�ງຂອງບານຈະຈ�ດໃ�ຂະໜາດໃ�. ການ 
ຈ�ດງານແ�ລະຄ�ງຈະມີຄວາມໝາຍທແ�ກຕາງກ�ນເ�ນ: ມີຄວາມໝາຍ 
ເ�ົາເ�ິກເ�ົາໄ�, ປ�ດສະຈາກສງຊ�ວຮາຍອອກໄ� ແ�ະ ເ�ົາແ�ສງດີໆ 
ເ�າມາແ�ນ, ທ�ງເ�ັນການສາງສ�ນຄວາມສາມ�ກຄີ ແ�ະ ພ�ບປະຍາດຕິ 
ພນອງເ�ອນມິດສະຫາຍ. ພິເ�ດໃ�ຮອບວຽນປີໜງໆ ຂອງເ�ົາເ�າຈະ 
ມີການຈ�ດງານໃ�ໝ�ດບານຄື: “ບຸນກິນເ�ດ”, ຈ�ດຂນໃ�ເ�ືອນສອງ 
ຂອງທຸກໆປີ, ມີລ�ກສະນະ ແ�ະ ເ�ລາດຽວກ�ນກ�ບຢູ ສສ �ຽດນາມ, 
ໃ�ພິທີຈ�ດງານສງທຂາດບໄ�ທເ�ັນເ�ກະລ�ກຂອງງານບຸນດ�ງກາວ 
ແ�ນຫເ�າຕ�ມໃ�, ປະເ�ດເ�ອງດອງ, ເ�າໜ�ມ,  ປາສ�ມ ແ�ະ ອນໆ. 
ການຈ�ດງານແ�ນໃ�ຂອບເ�ດ 3 ມ, ມທີໜງແ�ນເ�ັນແ�ກຢາຍປ�ດໃ� 
ໃ�ແ�ຍາດຕິພນອງ, ມທີສອງແ�ນໄ�ພະຈ�ນ ແ�ະ ມທີສາມແ�ນ 
ຂນປີໃ�ມີກິນຊຸມແ�ວມວນຊນ ແ�ະ ເ�ັນອ�ນວາຈ�ບພິທີດ�ງກາວ.
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 ດານສິລະປະວ�ນນະຄະດີຂອງຊ�ນເ�ານມີຄວາມອຸດ�ມສ�ມບູນ 
ແ�ະ ຮ�ງມີໄ�ດວຍບ�ດຮອງທ�ນອງເ�ບ, ກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ຄ�ສຸ 
ພາສິດ, ຄ�ຜະ�າ ແ�ະ ອນໆທສະແ�ງເ�ິງການຕໍແ�ກ�ນລະ�າງ 
ບາວ - ສາວ ແ�ະ ສ�ມທຽບກ�ບທ�ມະຊາດຕາງໆນາໆ. ພອມກ�ນນ�ນ, 
ກໍຍ�ງມີເ�ອງດ�ນຕີປະເ�ດ: ກອງ, ຄອງ, ເ�າປ, ສີຊໍ ແ�ະ ອນໆ.
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ລໍາດັບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ມ້ອຍ

01      ສະບາຍດີ   ກວນແຂຈັງ
02      ໂຊກດີ   ໂຊກດີ

03      ຂອບໃຈ  ຈ່າເອີນ
04      ຂໍໂທດ   ເກືອຍໂທດ
05      ເຈົ້າຊຫື່ຍັງ?  ຢາເຊນຈີ?
06      ເຮັດຍັງຢູ່?  ລາຈີເອີ?
07      ກິນເຂົ້າແລ້ວບໍ?   ອັນເກີມຖວຍຈົວ?

08      ລາກ່ອນ  ສີເຫີເນີນ
09      ພົບກັນໃໝ່   ຕອມກະທາເມີຍ

dkolq,mP[
rklk ]k; da[ rklk ,hvp

 ພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ມອຍ ຈ�ດເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ - ຂະແ�, 
ສາຂາ �ຽດເ�ືອງ, ເ�ົາເ�າຍ�ງສາມາດເ�າພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ໄ�, 
ໄ�ຂາວ, ໄ�ແ�ງ ແ�ະ ພາສາລາວໄ�ດີ.

10               ບ່ໍເປັັນຫຍັງ                        ຈັງເດງຈີ

10
ຂມູນໂ�ຍ: ນາຍບານ ບານ ດອນ ເ�ືອງ ຊ�ເ�ືອ ແ�ວງ ຫ�ວພ�ນ
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