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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 ຕູມ ຄືນໃ�ໂ�ຍແ�ກຈາກປມບ�ນດາ 
ຊ�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 ຕູມ 
ໃ� ສປປ ລາວ. ປມນອຍຫ�ວນແ�ນບ�ນລະຍາຍກຽວກ�ບເ�ກະລ�ກ 
ສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າ ຕູມ ຊງປະກອບດວຍ: ຊເ�ນ, ການຂະ 
�າຍຕ�ວຂອງພ�ນລະເ�ືອງ, ການນຸງຫ�ມ, ການກິນຢູ, ການຕ�ງພູມ 
ລ�ເ�ົາ ແ�ະ ບາງປະເ�ນີ.
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    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 ຕູມ 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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 ຊົນເຜົ່າ ຕູ້ມ ໄດ້ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ 
ບາງເຂດຂອງແຜ່ນດິນລາວໂດຍສະເພາະ 
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນບ້ານ 

ເຮືອນຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.ນອກຈາກຢູ່ລາວ 
       ແລ້ວຍັງມີຢູ່ ເມືອງ ແທງເຈືອງ, ເມືອງ  
        ກວານກວາງ, ເຂດແມ່ນໍ້າລີຮ່າ ແລະ        

    ເຂດອື່ນໆຂອງແຂວງ ເຫງ້ 
ອານແຫ່ງສ.ສ ຫວຽດ 

          ນາມ.ສ່ວນຢູ່ ສປປ ລາວ  
             ປະຊາກອນທັງ ໝົດ 

4,458 ຄົນ,
 ຍິງ  2,206 ຄົນ, 

ເທົ່າກັບ 0,1 % 
      ຜົນການສໍາຫຼວດ  
            ພົນລະເມືອງ  
             ທົ່ວປະເທດ    
           ຄັ້ງທີ III 

ປີ 2005
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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

ຊ�ນເ�າ ຕູມ ທແ�ກຢາຍຢູແ�ລະບອນ

- ແ�ວງ ບໍລິຄ�ໄ�: ເ�ືອງ ໄ�ຈ�ພອນ
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 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີປະ��ດການເ�ອນຍາຍມາຈາກໜອງແ�ງ 
ຍານ ປະເ�ດ ຈີນ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ເ�ົາເ�າມີການເ�ອນຍາຍລອງລ�ງມາ 
ຕາມລ�ແ�ນ�ຂອງ ແ�ະ ບາງຈ�ນວນກໍໄ�ເ�າມາ �ຽດນາມ ໂ�ຍ 
ຜານເ�ືອງ ແ�ງເ�ືອງ, ເ�ືອງ ກວານກວາງ ແ�ະ ເ�ດອນໆ ຂອງ 
ແ�ວງ ເ�ອານ ເ�າມາຕ�ງ�ກ ປ�ກຖານຢູບໍລິເ�ນ ເ�ດເ�ືອງຈ�ພອນ 
ໃ�ລາຊະການຂອງເ�າ ຟາງມ ປ�ກຄອງອານາຈ�ກ ລານຊາງ ເ�ອ ພສ 
1353-1373. ຜູນ�ພາມາແ�ນຈູມເ�ອຂອງສຸລິຍະ ຕ�ງບານເ�ືອນໄ�  
3ປີແ�ວກໍກ�ບຄືນປະເ�ດ�ຽດນາມອີກເ�ອໜງ, ຂາກ�ບຈາກ�ຽດ 
ນາມມາເ�ືອງລາວ ກໍໄ�ນ�ເ�ົາຈູມເ�ອຂອງພະພ�ມມະວ�ງສາມາພອມ 
ຕຈາກນ�ນາຍປີກໍມີ 4 ອາຍນອງຈາກ �ຽດນາມມາປ�ກຄອງເ�ດ 
ດ�ງກາວຄື: 
 1. ທາວ ຕ�ງກະລືມ ໄ�ປ�ກຄອງທາງຍອດນ�ສະໂ�ຍ.
 2. ທາວ ຕ�ງນາມ ແ�ະ ຕ�ງໄ�ໄ�ປ�ກຄອງທາງເ�ືອງຈ�ພອນ
 3. ຜູທສນອງຊາຍ (ບຮູຊ) ໄ�ປ�ກຄອງຢູທາງເ�ືອງຍອຍ 
 ເ�ດເ�ືອງ ວຽງທອງ ຢູປ�ດຈຸບ�ນ.

  ໃ�ລະ�າງປີ ຄ.ສ 1891 ຊງແ�ນໄ�ຍະຝຣ�ງປ�ກຄອງ ອິນ 
ດູຈີນ ໄ�ມີຊ�ນເ�າ ຕູມ ຈາກແ�ວງ ເ�ອານ ສ.ສ �ຽດນາມ ເ�າ 
ມາຕມຊວາ: ທາວກວຸຍ ເ�ັນຜູນ�ພາຂະບວນມາຕ�ງ�ກແ�ງຢູເ�ດ 
ເ�ືອງຈ�ພອນສ�ມທ�ບກ�ບພວກຢູກອນ.    
  ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີາຍຊເ�ນຄື: ຕູມ, ປຸມ, ພອງ, ໄ�ຈ�, ລືຮາ 
ແ�ະ ອນໆ, ແ�ຊເ�ນທຖືກຕອງແ�, ເ�ົາເ�າມ�ກເ�ນ ແ�ະ ຮ�ບຮູຢາງ 
ເ�ັນທາງການແ�ແ�ນ “ຕູມ” ຕູມ ຢູ �ຽດນາມ ເ�ນວາ: “ໂ�” ມີຊ 
ເ�ນຢາງອນ ແ�ະ ບໃ�ເ�ັນທາງ ການເ�ນ: ແ�ວ, ກອຍໂ�, ໄ�ປອງ, 
ດານໄ� ແ�ະ ລ ຮາ ທຂນກ�ບໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ສາຂາພາສາ 
�ຽດ-ເ�ືອງ ື �ຽດຕິກ.

 ສ�ລ�ບສະຖານທຊ�ນເ�າ ຕູມ ຢູປ�ດຈຸບ�ນໄ�ຍະກອນ ຝຣ�ງ 
ເ�ດເ�າມາປ�ກຄອງລາວ ກໍໄ�ເ�ນຊວາ: ພູແ�ວ, ຖ�ແ�ວ ແ�ະ ຫວຍ 
ແ�ວ, ເ�ັນເ�ດທຈ�ກກະພ�ດຝຮ�ງຮ�ບຮູແ�ນທພອມທ�ງວາມີແ�ວທມີ 
ລາຄາແ�ງ, ພວກເ�ົາ��ງຈະຂຸດຄ�ນເ�ົາແ�ວໃ�ແ�ງນເ�ືອປະເ�ດ 
ໃ�ໄ�, ແ�ພະຊ�ນລະບານຫ�ວໜາເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າຂອງຊ�ນເ�າຢູເ�ດ 
ນຮູຈງໄ�ລະດ�ມປະຊາຊ�ນຂ�ນກອນຫີນນອຍ, ໃ�ອ�ດປາກຖ�ກິນນ� 
ສາບານເ�ອຮ�ກສາຄວາມລ�ບ. ພອມກ�ນນ�ນ, ກໍໄ�ປຽນຊແ�ງນວາ: 
“ຕູມ” ດ�ງນ�ນ, ຊ�ນເ�າໂ�ເ�ດນຈງຊວາ: “ຕູມ” ເ�າທຸກວ�ນນ.

2



 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີປະ��ດການເ�ອນຍາຍມາຈາກໜອງແ�ງ 
ຍານ ປະເ�ດ ຈີນ ໃ�ປ�ດຈຸບ�ນ. ເ�ົາເ�າມີການເ�ອນຍາຍລອງລ�ງມາ 
ຕາມລ�ແ�ນ�ຂອງ ແ�ະ ບາງຈ�ນວນກໍໄ�ເ�າມາ �ຽດນາມ ໂ�ຍ 
ຜານເ�ືອງ ແ�ງເ�ືອງ, ເ�ືອງ ກວານກວາງ ແ�ະ ເ�ດອນໆ ຂອງ 
ແ�ວງ ເ�ອານ ເ�າມາຕ�ງ�ກ ປ�ກຖານຢູບໍລິເ�ນ ເ�ດເ�ືອງຈ�ພອນ 
ໃ�ລາຊະການຂອງເ�າ ຟາງມ ປ�ກຄອງອານາຈ�ກ ລານຊາງ ເ�ອ ພສ 
1353-1373. ຜູນ�ພາມາແ�ນຈູມເ�ອຂອງສຸລິຍະ ຕ�ງບານເ�ືອນໄ�  
3ປີແ�ວກໍກ�ບຄືນປະເ�ດ�ຽດນາມອີກເ�ອໜງ, ຂາກ�ບຈາກ�ຽດ 
ນາມມາເ�ືອງລາວ ກໍໄ�ນ�ເ�ົາຈູມເ�ອຂອງພະພ�ມມະວ�ງສາມາພອມ 
ຕຈາກນ�ນາຍປີກໍມີ 4 ອາຍນອງຈາກ �ຽດນາມມາປ�ກຄອງເ�ດ 
ດ�ງກາວຄື: 
 1. ທາວ ຕ�ງກະລືມ ໄ�ປ�ກຄອງທາງຍອດນ�ສະໂ�ຍ.
 2. ທາວ ຕ�ງນາມ ແ�ະ ຕ�ງໄ�ໄ�ປ�ກຄອງທາງເ�ືອງຈ�ພອນ
 3. ຜູທສນອງຊາຍ (ບຮູຊ) ໄ�ປ�ກຄອງຢູທາງເ�ືອງຍອຍ 
 ເ�ດເ�ືອງ ວຽງທອງ ຢູປ�ດຈຸບ�ນ.

  ໃ�ລະ�າງປີ ຄ.ສ 1891 ຊງແ�ນໄ�ຍະຝຣ�ງປ�ກຄອງ ອິນ 
ດູຈີນ ໄ�ມີຊ�ນເ�າ ຕູມ ຈາກແ�ວງ ເ�ອານ ສ.ສ �ຽດນາມ ເ�າ 
ມາຕມຊວາ: ທາວກວຸຍ ເ�ັນຜູນ�ພາຂະບວນມາຕ�ງ�ກແ�ງຢູເ�ດ 
ເ�ືອງຈ�ພອນສ�ມທ�ບກ�ບພວກຢູກອນ.    
  ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີາຍຊເ�ນຄື: ຕູມ, ປຸມ, ພອງ, ໄ�ຈ�, ລືຮາ 
ແ�ະ ອນໆ, ແ�ຊເ�ນທຖືກຕອງແ�, ເ�ົາເ�າມ�ກເ�ນ ແ�ະ ຮ�ບຮູຢາງ 
ເ�ັນທາງການແ�ແ�ນ “ຕູມ” ຕູມ ຢູ �ຽດນາມ ເ�ນວາ: “ໂ�” ມີຊ 
ເ�ນຢາງອນ ແ�ະ ບໃ�ເ�ັນທາງ ການເ�ນ: ແ�ວ, ກອຍໂ�, ໄ�ປອງ, 
ດານໄ� ແ�ະ ລ ຮາ ທຂນກ�ບໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ສາຂາພາສາ 
�ຽດ-ເ�ືອງ ື �ຽດຕິກ.

 ສ�ລ�ບສະຖານທຊ�ນເ�າ ຕູມ ຢູປ�ດຈຸບ�ນໄ�ຍະກອນ ຝຣ�ງ 
ເ�ດເ�າມາປ�ກຄອງລາວ ກໍໄ�ເ�ນຊວາ: ພູແ�ວ, ຖ�ແ�ວ ແ�ະ ຫວຍ 
ແ�ວ, ເ�ັນເ�ດທຈ�ກກະພ�ດຝຮ�ງຮ�ບຮູແ�ນທພອມທ�ງວາມີແ�ວທມີ 
ລາຄາແ�ງ, ພວກເ�ົາ��ງຈະຂຸດຄ�ນເ�ົາແ�ວໃ�ແ�ງນເ�ືອປະເ�ດ 
ໃ�ໄ�, ແ�ພະຊ�ນລະບານຫ�ວໜາເ�າກ�ກ, ເ�າເ�າຂອງຊ�ນເ�າຢູເ�ດ 
ນຮູຈງໄ�ລະດ�ມປະຊາຊ�ນຂ�ນກອນຫີນນອຍ, ໃ�ອ�ດປາກຖ�ກິນນ� 
ສາບານເ�ອຮ�ກສາຄວາມລ�ບ. ພອມກ�ນນ�ນ, ກໍໄ�ປຽນຊແ�ງນວາ: 
“ຕູມ” ດ�ງນ�ນ, ຊ�ນເ�າໂ�ເ�ດນຈງຊວາ: “ຕູມ” ເ�າທຸກວ�ນນ.

ຖ່າຍພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

3ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



vk-u[0v’-qogzqjk 86h,
  ອາຊີບຂອງຊ�ນເ�າ ຕູມ ໃ�ເ�ອກອນແ�ນຢຶດຖືການເ�ັດ 
ໄ�ເ�ັນຕ�ນຕໍແ�ບຄ�ງທມີລ�ກສະນະເ�ອນລອຍ ແ�ະ ຍາຍບານເ�ືອນ 
ໄ�ຕາມເ�ອທການຜະລິດ. ເ�ົາເ�າມ�ກປູກເ�າຈາວ, ເ�ືອກ, ມ�ນ, ສາ 
ລີ ແ�ະ ອນໆ. ປະເ�ດສ�ດລຽງ ມີໝູ, ງ�ວ, ແ� ແ�ະ ສ�ດປີກ, ເ�ັບ 
ເ�ັດຜ�ກປາມາປຸງແ�ງເ�ັນອາຫານ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີອາຊີບ 
ລາເ�ອ ແ�ະ ຫາປາທເ�ັນວິຊາຫາລຽງຊີບ. ປ�ດຈຸບ�ນເ�ົາເ�າຍ�ງຢຶດ 
ຖືອາຊີບກະສິກ�ເ�ັນ�ກ, ການເ�ັດນາ, ເ�ັດໄ�ໝູນວຽນ, ໄ�ຄ�ງທ 
ແ�ະ ສວນເ�ອປູກເ�າຈາວ, ເ�າໜຽວ, ພືດທມີທາດແ�ງ, ຕ�ນໄ�ກິນ 
ໝາກຍາວນານ ແ�ະ ພືດຊະນິດອນໆ, ການລຽງສ�ດກໍມີການຂະ 
�າຍຕ�ວແ�ງສ�ມຄວນຄື: ຄວາຍ, ງ�ວ, ມາ, ແ� ແ�ະ ສ�ດປີກທເ�ັນ 
ເ�ດຖະກິດຂາຍອອກຂອງຄອບຄ�ວ. ນອກນຜູຊາຍຊ�ນເ�າ ຕູມ ຍ�ງມີ 
ຄວາມສາມາດຕີເ�ັກ, ປ�ນໝ, ໄ� ແ�ະ ວິຊາຈ�ກສານອນໆ.
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: ອົງການ SDC
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ຖ່າຍພາບໂດຍ: ອົງການ SDC



muj8A’[hko c]t gInvo
       ເ�ືອນຂອງຊ�ນເ�າ ຕູມ ແ�ະ ບ�ນດາແ�ງແ�ນຄາຍຄືກ�ນທສຸດ, 
ເ�ັນເ�ືອນ�ງດຽວ 2-2,5 ແ�ັດ ມີຂ�ນໄ�ກາຍທາງໜາ, ມີຊານຍນ 
ອອກໄ�ປະມານ 1-2 ແ�ັດ, ມີຄ�ກຕ�ເ�າຢູຊານ, ມີປະຕູ 2 ປອງ, 
ປອງໜງໄ�ທຽວເ�າອອກ ແ�ະ ປອງທີ 2 ຈະບໄ�ຈ�ກເ�ອ, ຍ�ກເ�ນ 
ສຸກເ�ີນ, ຕິດກ�ບປະຕູເ�າອອກຈະມີຄີໄ�ຂາງໜງ ແ�ະ ອີກຂາງໜງ 
ຈະມີຄຸນ� ແ�ະ ເ�ອງໃ�ບາງຢາງ, ບມີປອງຢຽມ, ທາງໃ�ຈະເ�ັນ 
ໂ�ງກວາງຍາວ, ຫອງນອນຈະຈ�ດໄ�ຂາງໜງ ແ�ະ ເ�ັນລ�ອກບອນ 
ນອນຂອງໃ�ລາວ, ລ�ອກທ�ຕິດກ�ບປະຕູປອງພິເ�ດຈະມີຫອງຜີ, ຖ�ດ 
ນ�ນແ�ນຫອງນອນພແ�, ຫອງນອນບ�ນດາລູກໆ ແ�ະ ຫອງນອນ 
ລູກໄ�ຢູຕີນບອນນອນ, ແ�ລະຫອງຈະມີຄີໄ�ນອຍເ�ອໄ�ດ�ງໄ�ຝີງ 
ໃ�ຍາມລະດູໜາວ.
 ສວນແ�ງລີຮາ ການຈ�ດວາງຕາງກ�ນເ�ັກນອຍເ�ນ: ຄີໄ� 
ຢູເ�ງກາງ, ຫາງຈາກຝາເ�ືອນເ�ອງຕີນບອນນອນປະມານ 1 ແ�ັດ 
ໄ�ຍະກອນປ�ດປອຍຊາດບາງແ�ງຂອງຊ�ນເ�າ ຕູມ ຖືຮີດຄອງເ�ງ 
ຄ�ດ, ກອນການປຸກເ�ືອນຕອງຫາງຫາເ�ອງເ�ືອນຄ�ບຖວນແ�ວຈງ 
ຊອກຫາມສ�ນວ�ນດີຄ�ກແ�ໝາຍຄວາມວາ: ປຸກເ�ືອນ, ຂນເ�ືອນໃ�ມ 
ດຽວກ�ນຈະກາຍໄ�ຫາມໃ�ບໄ�ເ�ັດຂາດ, ບາງຄອບຄ�ວຫາເ�ອງບ 
ພໍກໍແ�ນໄ�ຢູເ�ືອນຮາງແ�ຕອງໄ�ຂນໃ�ມນ�ນ. 

6ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ
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່



g7njv’o5j’sqj,

 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ເ�ອ 40 ປີ ຄືນ�ງຜູຊາຍນຸງໂ�ງຫ�ວວ�ນທ�ິບ 
ດວຍມື ື ຜູທມີບ�ດບາດຈະນຸງຜາສະໂ�ງ, ຫ�ມເ�ອແ�ນຍາວແ�ບ 
ແ�ນປອຍ ື ເ�ອຂາວແ�ນຍາວທມີຖ�ງໄ�ໃ�ຢາສູບ, ບາງຄ�ນຄຽວ 
ໝາກ, ຍອມແ�ວດວຍຢາງໄ�ເ�ອເ�ັດໃ�ແ�ວໝ�ນທ�ນທານທ�ງເ�ົາ 
ງາມອີກດວຍ. ແ�ຍິງຈະນຸງສນໝ ື ສນທ�ມະດາຫ�ມເ�ອແ�ວດວຍ 
ເ�ິນບມີຈ�ນວນ 10 ບ ຢູທາງໜາ, ແ�ນຍາວມີກະດູມ, ປອກແ�ນ, 
ປອກຄໍ, ໃ�ໝາກ ປ�ດ, ເ�າຜ�ມງຽງໄ�ທາງຂາງ, ບາງຄ�ງງຽງໄ�ທາງ 
ຊາຍ ແ�ະ ຂວາ, ຜູຍ�ງເ�ັນສາວຈະມີຜ�ມປອມມາເ�ີມເ�າຜ�ມໃ� ໃ� 
ຜິດປ�ກກະຕິ.          

8

ຖ່າຍພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ
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vksko c]t g7njv’fnj,
  ອາຫານຂອງຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີລ�ດຊາດເ�ັມ, ອາຫານທເ�ັນ 
ເ�ກະລ�ກແ�ນແ�ງ, ປງ, ຈ, ລາບ, ໃ�ການແ�ງຕ�ມສວນາຍແ�ນໃ� 
ປາ ເ�ັນຕ�ນຕໍ, ປະເ�ດເ�ອງດມມີເ�າເ�ັດ, ເ�າໄ� ແ�ະ ສູບຢາເ�ນ 
ທປູກດວຍຕ�ນເ�ງ.

 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບໄ�ຜີຢາງໜ�ກໜວງ ແ�ະ 
ບາງຈ�ນວນກໄ�ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ. ຄຽງຄູກ�ບຄວາມເ�ອຖືດ�ງ 
ກາວມ�ນໄ�ກາຍເ�ັນທເ�ງທາງໃ�. ຊ�ນເ�າ ຕູມ ໃ�ຈ�ດພິທີກ�ທາງຜີ 
ກອນຈະລ�ງມືສູການຜະລິດ, ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ແ�ະ ພາຍ�ງ 
ສນສຸດວຽກໄ�ການນາຮຽບຮອຍແ�ວພວກເ�ົາເ�າຈະເ�ັດແ�ບລວມ 
ກ�ນໝ�ດບານເ�ນ: ການບະຕາງໆເ�ອຂໍສງສ�ກສິດຊວຍດ�ນບ�ນດານ 
ໃ�ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງງອກງາມປ�ດສະຈາກການທ�ລາຍຂອງສ�ດຕູພືດ.

 ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ຕອງໄ�ເ�ັດຮີດກິນເ�າໃ�, ເ�ັດຢູ 
ເ�ືອນໃ�ເ�ືອນລາວ. ພາຍ�ງສ�ເ�ັດວຽກໄ�ການນາແ�ວພວກເ�ົາ 
ເ�າກໍພາກ�ນເ�ັດບຸນໄ�ປະຕູເ�າເ�າ. ນອກຈາກນຊ�ນເ�າ ຕູມຍ�ງຕອງ 
ໄ�ລຽງຜີເ�ືອງ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອນ, ຜີພ ແ� ແ�ະ ຜີມ�ນ. 

 ສວນການນ�ບຖືສາສະໜາພຸດນ�ນມີລ�ກສະນະຄື: ສາສະໜາ 
ພຸດຢູວ�ດ, ຜີຢູເ�ືອນ ແ�ະ ການເ�ັດບຸນປະຈ�ປີຄື: ບຸນປີໃ�ທຂາດບ 
ໄ�ແ�ນການກິນເ�ດ, ຈ�ດລ�ກສະນະດຽວ ແ�ະ ໃ�ມດຽວກ�ບ ປະເ�ດ 
�ຽດນາມ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີພິທີກ�ໃ�ການແ�ງດອງທມີ 
ລ�ກສະນະແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: 

1. ດອງນ�ໝຽງ:
 ໝາຍເ�ິງ: ສອງກ�ສອງຝາຍເ�ົາ 3 ເ�າ 4 ແ�ມາຕ�ກລ�ງ 
ກ�ນແ�ບງາຍ ື ເ�ນວາພິທີສູຂໍກໍໄ�. ຝາຍຊາຍຈະເ�ົາໂ�ງ, ເ�ອ ື 
ວ�ດຖຸມີຄາໃ�ໜງມອບໃ�ຝາຍຍິງເ�ອເ�ັນ�ກຖານພອມທ�ງທາບ 
ທາມຄາດອງ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ພິທີນ, ພຽງແ�ຕ�ມນ�ໝຽງສູກ�ນກິນ 
(ໃ�ຊາດິບ) ຈາກນ�ນກໍເ�ີກລາກ�ນ.

ຖ່າຍພາບໂດຍ: ກົມຊົນເຜົ່າ

2. ດອງຝາກຊູ.
 ດອງນຈະດ�ເ�ີນໃ�ຄອບຄ�ວຂອງເ�າບາວທຍ�ງບທ�ນ 
ພຽບພອມ ໝາຍເ�ິງດານການເ�ິນ ແ�ະ ວ�ດຖຸມີຄາຍ�ງບທ�ນພອມ, 
ຝາຍລູກເ�ີຍຈະຕອງໄ�ໄ�ຢູນ�ພເ�າ, ແ�ເ�າເ�ັນເ�ລານານນ�ບແ� 
4 ປີ ຂນໄ�ເ�ີຍ ຈງມີສິດອອກເ�ືອນ ື ຈະ ເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, 
ແ�ຂອງຕ�ນ. ດອງນສະໄ�ກອນໄ�ໃ�ປາເ�ັນອາຫານ�ກຈາກນ�ນກໍ 
ໄ�ໃ�ໝູ ື ໄ� ປຽນ ແ�ນຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.

3. ດອງຕານເ�ືອ.
 ດອງນໝາຍຄວາມວາ: ຈະເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, ແ� 
ຂອງຜ�ວ, ດອງນາຍປີ ື ໄ�ລູກເ�າ 2-3 ຄ�ນຈງເ�ັດກໍໄ�. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ນເ�ັດດອງເ�ີຍກໍໄ�ທ�ງສອງຝາຍຈະຕ�ກລ�ງກ�ນ. ພາຍ�ງດອງນສນ 
ສຸດລ�ງປະມານ 4 ໂ�ງແ�ງກໍ ຈະເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ເ�ລານ 
ຝາຍຊາຍຈະເ�ຍໝູ 2 ໂ�, ນ�ໜ�ກບໃ�ດໂ�ລະ 50 ກິໂ�ກຼາມ. 
ໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຝາຍຍິງ ແ�ະ ອີກໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຂອງຝາຍຊາຍ. 
ກອນເ�ີຍຈະລ�ງເ�ືອນໄ�ຕອງຊອກຫາເ�ິນຄາດອງຕ�ສຸດ 2 ຂ�ນເ�ິນ 
ເ�າໃ�ພ, ແ�ເ�ຍ, ບາງຄ�ນຈະບ�ງໃ�ເ�ລານ�ນ ແ�ະ ບາງຄ�ນ 2-3 ປີ 
ື ເ�ລາເ�ືອຢາມພ, ແ�ເ�ຍ ື ບາງ ພແ� ກໍຈະສ�ງຄືນດວຍວິທີ 
ຜູກແ�ກໃ�ານຄ�ນໃ�ໜງ.
 ສ�ລ�ບ ແ�ງລີຮາ ດອງນຝາຍຊາຍຈະຕອງຊອກຫາປາໃ� 
ໄ�ຈ�ນວນ 350 ໂ�, 300 ໂ� ແ�ນປາາຍຊະນິດ, ສວນ 50 ໂ� ນ�ນ 
ແ�ນປາຊະນິດດຽວກ�ນຄື: “ປາມອມ” 

4.ດອງໂ�ມໄ�.
 ແ�ນດອງສຸດທາຍພາຍ�ງດອງຕານເ�ືອສນສຸດລ�ງແ�ວ 
4 ໂ�ງແ�ງກໍມີການແ�ລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ລູກໄ�ຈະຂນເ�ືອນ 
ທາງປອງພິເ�ດ, ເ�າໃ�ເ�ືອນແ�ວລູກໄ�ຈະເ�ະປະຕູຫອງ 3 ບາດ 
ເ�ອປາບຜີເ�ືອນ, ຈາກນ�ນລູກໄ�ຈະລ�ງໄ�ລຸມເ�ອໄ�ຂາໝູຕີດວຍ 

ຄອນ 3 ບາດ, ໝູກໍຈະຮອງ, ເ�ລານ�ນຄ�ນທມາຮວມພິທີກໍຈະພາກ�ນ 
ທວງຂນດວຍສຽງດ�ງວາ: ລູກໄ�ຂາໝູລຽງຜີເ�ືອນ, ໝູນ�ນຈະຕາຍ 
ື ບຕາຍກໍໄ�, ຜູອນຂາຕໂ�ຍບໃ�ເ�ົາມີດແ�ງຄໍ, ໝູດ�ງກາວແ�ນ 
ຜູກໄ�ຕະລາງຊຫ�ວບອນນອນບອນຜີເ�ືອນຢູມີນ�ໜ�ກ 50 ກິໂ� 
ກຼາມຂນໄ�.
 ດອງໂ�ມໄ�ມີຄວາມໝາຍຄື: ເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�າຜີເ�ືອນ 
ແ�ະ ມອບວຽກເ�ືອນຊານທ�ງໝ�ດໃ�ລູກໄ�ເ�ັນຜູຄູມຄອງ, ດອງ 
ນໃ�ໝູຢາງດຽວໃ�ພິທີຈະແ�ງພາເ�າ 9 ພາໆລະ 9 ຕອນຊນ, ຈະ 
ແ�ງອາຫານາຍເ�ອງກໍໄ�, ພາເ�າເ�ົາຂນເ�ິງຂວ�ນ 2 ພາຕ�ງ 
ຊອນກ�ນ, ບູຊາຜີໃ�ເ�ືອນຕ�ງພາຍໃ�ເ�ືອນ 7 ພາ, ນອກນ�ນລຽງ 
ແ�ກຄ�ນເ�ັນທ�ມະດາ.
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 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບໄ�ຜີຢາງໜ�ກໜວງ ແ�ະ 
ບາງຈ�ນວນກໄ�ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ. ຄຽງຄູກ�ບຄວາມເ�ອຖືດ�ງ 
ກາວມ�ນໄ�ກາຍເ�ັນທເ�ງທາງໃ�. ຊ�ນເ�າ ຕູມ ໃ�ຈ�ດພິທີກ�ທາງຜີ 
ກອນຈະລ�ງມືສູການຜະລິດ, ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ແ�ະ ພາຍ�ງ 
ສນສຸດວຽກໄ�ການນາຮຽບຮອຍແ�ວພວກເ�ົາເ�າຈະເ�ັດແ�ບລວມ 
ກ�ນໝ�ດບານເ�ນ: ການບະຕາງໆເ�ອຂໍສງສ�ກສິດຊວຍດ�ນບ�ນດານ 
ໃ�ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງງອກງາມປ�ດສະຈາກການທ�ລາຍຂອງສ�ດຕູພືດ.

 ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ຕອງໄ�ເ�ັດຮີດກິນເ�າໃ�, ເ�ັດຢູ 
ເ�ືອນໃ�ເ�ືອນລາວ. ພາຍ�ງສ�ເ�ັດວຽກໄ�ການນາແ�ວພວກເ�ົາ 
ເ�າກໍພາກ�ນເ�ັດບຸນໄ�ປະຕູເ�າເ�າ. ນອກຈາກນຊ�ນເ�າ ຕູມຍ�ງຕອງ 
ໄ�ລຽງຜີເ�ືອງ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອນ, ຜີພ ແ� ແ�ະ ຜີມ�ນ. 

 ສວນການນ�ບຖືສາສະໜາພຸດນ�ນມີລ�ກສະນະຄື: ສາສະໜາ 
ພຸດຢູວ�ດ, ຜີຢູເ�ືອນ ແ�ະ ການເ�ັດບຸນປະຈ�ປີຄື: ບຸນປີໃ�ທຂາດບ 
ໄ�ແ�ນການກິນເ�ດ, ຈ�ດລ�ກສະນະດຽວ ແ�ະ ໃ�ມດຽວກ�ບ ປະເ�ດ 
�ຽດນາມ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີພິທີກ�ໃ�ການແ�ງດອງທມີ 
ລ�ກສະນະແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: 

1. ດອງນ�ໝຽງ:
 ໝາຍເ�ິງ: ສອງກ�ສອງຝາຍເ�ົາ 3 ເ�າ 4 ແ�ມາຕ�ກລ�ງ 
ກ�ນແ�ບງາຍ ື ເ�ນວາພິທີສູຂໍກໍໄ�. ຝາຍຊາຍຈະເ�ົາໂ�ງ, ເ�ອ ື 
ວ�ດຖຸມີຄາໃ�ໜງມອບໃ�ຝາຍຍິງເ�ອເ�ັນ�ກຖານພອມທ�ງທາບ 
ທາມຄາດອງ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ພິທີນ, ພຽງແ�ຕ�ມນ�ໝຽງສູກ�ນກິນ 
(ໃ�ຊາດິບ) ຈາກນ�ນກໍເ�ີກລາກ�ນ.

2. ດອງຝາກຊູ.
 ດອງນຈະດ�ເ�ີນໃ�ຄອບຄ�ວຂອງເ�າບາວທຍ�ງບທ�ນ 
ພຽບພອມ ໝາຍເ�ິງດານການເ�ິນ ແ�ະ ວ�ດຖຸມີຄາຍ�ງບທ�ນພອມ, 
ຝາຍລູກເ�ີຍຈະຕອງໄ�ໄ�ຢູນ�ພເ�າ, ແ�ເ�າເ�ັນເ�ລານານນ�ບແ� 
4 ປີ ຂນໄ�ເ�ີຍ ຈງມີສິດອອກເ�ືອນ ື ຈະ ເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, 
ແ�ຂອງຕ�ນ. ດອງນສະໄ�ກອນໄ�ໃ�ປາເ�ັນອາຫານ�ກຈາກນ�ນກໍ 
ໄ�ໃ�ໝູ ື ໄ� ປຽນ ແ�ນຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.

3. ດອງຕານເ�ືອ.
 ດອງນໝາຍຄວາມວາ: ຈະເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, ແ� 
ຂອງຜ�ວ, ດອງນາຍປີ ື ໄ�ລູກເ�າ 2-3 ຄ�ນຈງເ�ັດກໍໄ�. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ນເ�ັດດອງເ�ີຍກໍໄ�ທ�ງສອງຝາຍຈະຕ�ກລ�ງກ�ນ. ພາຍ�ງດອງນສນ 
ສຸດລ�ງປະມານ 4 ໂ�ງແ�ງກໍ ຈະເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ເ�ລານ 
ຝາຍຊາຍຈະເ�ຍໝູ 2 ໂ�, ນ�ໜ�ກບໃ�ດໂ�ລະ 50 ກິໂ�ກຼາມ. 
ໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຝາຍຍິງ ແ�ະ ອີກໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຂອງຝາຍຊາຍ. 
ກອນເ�ີຍຈະລ�ງເ�ືອນໄ�ຕອງຊອກຫາເ�ິນຄາດອງຕ�ສຸດ 2 ຂ�ນເ�ິນ 
ເ�າໃ�ພ, ແ�ເ�ຍ, ບາງຄ�ນຈະບ�ງໃ�ເ�ລານ�ນ ແ�ະ ບາງຄ�ນ 2-3 ປີ 
ື ເ�ລາເ�ືອຢາມພ, ແ�ເ�ຍ ື ບາງ ພແ� ກໍຈະສ�ງຄືນດວຍວິທີ 
ຜູກແ�ກໃ�ານຄ�ນໃ�ໜງ.
 ສ�ລ�ບ ແ�ງລີຮາ ດອງນຝາຍຊາຍຈະຕອງຊອກຫາປາໃ� 
ໄ�ຈ�ນວນ 350 ໂ�, 300 ໂ� ແ�ນປາາຍຊະນິດ, ສວນ 50 ໂ� ນ�ນ 
ແ�ນປາຊະນິດດຽວກ�ນຄື: “ປາມອມ” 

4.ດອງໂ�ມໄ�.
 ແ�ນດອງສຸດທາຍພາຍ�ງດອງຕານເ�ືອສນສຸດລ�ງແ�ວ 
4 ໂ�ງແ�ງກໍມີການແ�ລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ລູກໄ�ຈະຂນເ�ືອນ 
ທາງປອງພິເ�ດ, ເ�າໃ�ເ�ືອນແ�ວລູກໄ�ຈະເ�ະປະຕູຫອງ 3 ບາດ 
ເ�ອປາບຜີເ�ືອນ, ຈາກນ�ນລູກໄ�ຈະລ�ງໄ�ລຸມເ�ອໄ�ຂາໝູຕີດວຍ 

ຄອນ 3 ບາດ, ໝູກໍຈະຮອງ, ເ�ລານ�ນຄ�ນທມາຮວມພິທີກໍຈະພາກ�ນ 
ທວງຂນດວຍສຽງດ�ງວາ: ລູກໄ�ຂາໝູລຽງຜີເ�ືອນ, ໝູນ�ນຈະຕາຍ 
ື ບຕາຍກໍໄ�, ຜູອນຂາຕໂ�ຍບໃ�ເ�ົາມີດແ�ງຄໍ, ໝູດ�ງກາວແ�ນ 
ຜູກໄ�ຕະລາງຊຫ�ວບອນນອນບອນຜີເ�ືອນຢູມີນ�ໜ�ກ 50 ກິໂ� 
ກຼາມຂນໄ�.
 ດອງໂ�ມໄ�ມີຄວາມໝາຍຄື: ເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�າຜີເ�ືອນ 
ແ�ະ ມອບວຽກເ�ືອນຊານທ�ງໝ�ດໃ�ລູກໄ�ເ�ັນຜູຄູມຄອງ, ດອງ 
ນໃ�ໝູຢາງດຽວໃ�ພິທີຈະແ�ງພາເ�າ 9 ພາໆລະ 9 ຕອນຊນ, ຈະ 
ແ�ງອາຫານາຍເ�ອງກໍໄ�, ພາເ�າເ�ົາຂນເ�ິງຂວ�ນ 2 ພາຕ�ງ 
ຊອນກ�ນ, ບູຊາຜີໃ�ເ�ືອນຕ�ງພາຍໃ�ເ�ືອນ 7 ພາ, ນອກນ�ນລຽງ 
ແ�ກຄ�ນເ�ັນທ�ມະດາ.
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  ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີ ແ�ກອນເ�ົາເ�າມີ ຄ� 
ຜະ�າ, ຄ�ສຸພາສິດ, ນິທານພນເ�ືອງ, ທສອງແ�ງເ�ິງຊີວິດຂອງ 
ເ�ົາເ�າໃ�ເ�ລາອອກແ�ງງານ ແ�ະ ເ�ອນໄ�ຕາງໆ. ນອກຈາກນ, 
ຊ�ນເ�າ ຕູມ ຍ�ງມີກອນຂ�ບ, ກອນລ�, ທ�ນອງທມີສຽງສ�ນຽງອອນ 
ຊອນ, ມີເ�ອໃ�ກຽວພາລາສີຢອກໄ�ກ�ນ
  ແ�ກອນສາມາດລ�ເ�ັນ ພາສາຕູມໄ�,  ປ�ດຈຸບ�ນນໄ�ນ� 
ໃ�ພາສາລາວແ�ນ. ຊ�ນເ�າ  ຕູມ ມີສິລະປະວ�ນນະຄະດີພນເ�ືອງອຸ 
ດ�ມສ�ມບູນພໍສ�ມຄວນ ແ�ບໄ�ຮ�ບການຖາຍທອດໃ�ຄ�ນລຸນໃ�.

 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບໄ�ຜີຢາງໜ�ກໜວງ ແ�ະ 
ບາງຈ�ນວນກໄ�ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ. ຄຽງຄູກ�ບຄວາມເ�ອຖືດ�ງ 
ກາວມ�ນໄ�ກາຍເ�ັນທເ�ງທາງໃ�. ຊ�ນເ�າ ຕູມ ໃ�ຈ�ດພິທີກ�ທາງຜີ 
ກອນຈະລ�ງມືສູການຜະລິດ, ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ແ�ະ ພາຍ�ງ 
ສນສຸດວຽກໄ�ການນາຮຽບຮອຍແ�ວພວກເ�ົາເ�າຈະເ�ັດແ�ບລວມ 
ກ�ນໝ�ດບານເ�ນ: ການບະຕາງໆເ�ອຂໍສງສ�ກສິດຊວຍດ�ນບ�ນດານ 
ໃ�ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງງອກງາມປ�ດສະຈາກການທ�ລາຍຂອງສ�ດຕູພືດ.

 ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ຕອງໄ�ເ�ັດຮີດກິນເ�າໃ�, ເ�ັດຢູ 
ເ�ືອນໃ�ເ�ືອນລາວ. ພາຍ�ງສ�ເ�ັດວຽກໄ�ການນາແ�ວພວກເ�ົາ 
ເ�າກໍພາກ�ນເ�ັດບຸນໄ�ປະຕູເ�າເ�າ. ນອກຈາກນຊ�ນເ�າ ຕູມຍ�ງຕອງ 
ໄ�ລຽງຜີເ�ືອງ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອນ, ຜີພ ແ� ແ�ະ ຜີມ�ນ. 

 ສວນການນ�ບຖືສາສະໜາພຸດນ�ນມີລ�ກສະນະຄື: ສາສະໜາ 
ພຸດຢູວ�ດ, ຜີຢູເ�ືອນ ແ�ະ ການເ�ັດບຸນປະຈ�ປີຄື: ບຸນປີໃ�ທຂາດບ 
ໄ�ແ�ນການກິນເ�ດ, ຈ�ດລ�ກສະນະດຽວ ແ�ະ ໃ�ມດຽວກ�ບ ປະເ�ດ 
�ຽດນາມ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີພິທີກ�ໃ�ການແ�ງດອງທມີ 
ລ�ກສະນະແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: 

1. ດອງນ�ໝຽງ:
 ໝາຍເ�ິງ: ສອງກ�ສອງຝາຍເ�ົາ 3 ເ�າ 4 ແ�ມາຕ�ກລ�ງ 
ກ�ນແ�ບງາຍ ື ເ�ນວາພິທີສູຂໍກໍໄ�. ຝາຍຊາຍຈະເ�ົາໂ�ງ, ເ�ອ ື 
ວ�ດຖຸມີຄາໃ�ໜງມອບໃ�ຝາຍຍິງເ�ອເ�ັນ�ກຖານພອມທ�ງທາບ 
ທາມຄາດອງ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ພິທີນ, ພຽງແ�ຕ�ມນ�ໝຽງສູກ�ນກິນ 
(ໃ�ຊາດິບ) ຈາກນ�ນກໍເ�ີກລາກ�ນ.

2. ດອງຝາກຊູ.
 ດອງນຈະດ�ເ�ີນໃ�ຄອບຄ�ວຂອງເ�າບາວທຍ�ງບທ�ນ 
ພຽບພອມ ໝາຍເ�ິງດານການເ�ິນ ແ�ະ ວ�ດຖຸມີຄາຍ�ງບທ�ນພອມ, 
ຝາຍລູກເ�ີຍຈະຕອງໄ�ໄ�ຢູນ�ພເ�າ, ແ�ເ�າເ�ັນເ�ລານານນ�ບແ� 
4 ປີ ຂນໄ�ເ�ີຍ ຈງມີສິດອອກເ�ືອນ ື ຈະ ເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, 
ແ�ຂອງຕ�ນ. ດອງນສະໄ�ກອນໄ�ໃ�ປາເ�ັນອາຫານ�ກຈາກນ�ນກໍ 
ໄ�ໃ�ໝູ ື ໄ� ປຽນ ແ�ນຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.

3. ດອງຕານເ�ືອ.
 ດອງນໝາຍຄວາມວາ: ຈະເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, ແ� 
ຂອງຜ�ວ, ດອງນາຍປີ ື ໄ�ລູກເ�າ 2-3 ຄ�ນຈງເ�ັດກໍໄ�. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ນເ�ັດດອງເ�ີຍກໍໄ�ທ�ງສອງຝາຍຈະຕ�ກລ�ງກ�ນ. ພາຍ�ງດອງນສນ 
ສຸດລ�ງປະມານ 4 ໂ�ງແ�ງກໍ ຈະເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ເ�ລານ 
ຝາຍຊາຍຈະເ�ຍໝູ 2 ໂ�, ນ�ໜ�ກບໃ�ດໂ�ລະ 50 ກິໂ�ກຼາມ. 
ໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຝາຍຍິງ ແ�ະ ອີກໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຂອງຝາຍຊາຍ. 
ກອນເ�ີຍຈະລ�ງເ�ືອນໄ�ຕອງຊອກຫາເ�ິນຄາດອງຕ�ສຸດ 2 ຂ�ນເ�ິນ 
ເ�າໃ�ພ, ແ�ເ�ຍ, ບາງຄ�ນຈະບ�ງໃ�ເ�ລານ�ນ ແ�ະ ບາງຄ�ນ 2-3 ປີ 
ື ເ�ລາເ�ືອຢາມພ, ແ�ເ�ຍ ື ບາງ ພແ� ກໍຈະສ�ງຄືນດວຍວິທີ 
ຜູກແ�ກໃ�ານຄ�ນໃ�ໜງ.
 ສ�ລ�ບ ແ�ງລີຮາ ດອງນຝາຍຊາຍຈະຕອງຊອກຫາປາໃ� 
ໄ�ຈ�ນວນ 350 ໂ�, 300 ໂ� ແ�ນປາາຍຊະນິດ, ສວນ 50 ໂ� ນ�ນ 
ແ�ນປາຊະນິດດຽວກ�ນຄື: “ປາມອມ” 

4.ດອງໂ�ມໄ�.
 ແ�ນດອງສຸດທາຍພາຍ�ງດອງຕານເ�ືອສນສຸດລ�ງແ�ວ 
4 ໂ�ງແ�ງກໍມີການແ�ລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ລູກໄ�ຈະຂນເ�ືອນ 
ທາງປອງພິເ�ດ, ເ�າໃ�ເ�ືອນແ�ວລູກໄ�ຈະເ�ະປະຕູຫອງ 3 ບາດ 
ເ�ອປາບຜີເ�ືອນ, ຈາກນ�ນລູກໄ�ຈະລ�ງໄ�ລຸມເ�ອໄ�ຂາໝູຕີດວຍ 

ຄອນ 3 ບາດ, ໝູກໍຈະຮອງ, ເ�ລານ�ນຄ�ນທມາຮວມພິທີກໍຈະພາກ�ນ 
ທວງຂນດວຍສຽງດ�ງວາ: ລູກໄ�ຂາໝູລຽງຜີເ�ືອນ, ໝູນ�ນຈະຕາຍ 
ື ບຕາຍກໍໄ�, ຜູອນຂາຕໂ�ຍບໃ�ເ�ົາມີດແ�ງຄໍ, ໝູດ�ງກາວແ�ນ 
ຜູກໄ�ຕະລາງຊຫ�ວບອນນອນບອນຜີເ�ືອນຢູມີນ�ໜ�ກ 50 ກິໂ� 
ກຼາມຂນໄ�.
 ດອງໂ�ມໄ�ມີຄວາມໝາຍຄື: ເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�າຜີເ�ືອນ 
ແ�ະ ມອບວຽກເ�ືອນຊານທ�ງໝ�ດໃ�ລູກໄ�ເ�ັນຜູຄູມຄອງ, ດອງ 
ນໃ�ໝູຢາງດຽວໃ�ພິທີຈະແ�ງພາເ�າ 9 ພາໆລະ 9 ຕອນຊນ, ຈະ 
ແ�ງອາຫານາຍເ�ອງກໍໄ�, ພາເ�າເ�ົາຂນເ�ິງຂວ�ນ 2 ພາຕ�ງ 
ຊອນກ�ນ, ບູຊາຜີໃ�ເ�ືອນຕ�ງພາຍໃ�ເ�ືອນ 7 ພາ, ນອກນ�ນລຽງ 
ແ�ກຄ�ນເ�ັນທ�ມະດາ.
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 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີຄວາມເ�ົາລ�ບນ�ບໄ�ຜີຢາງໜ�ກໜວງ ແ�ະ 
ບາງຈ�ນວນກໄ�ນ�ບຖືພຸດທະສາສະໜາ. ຄຽງຄູກ�ບຄວາມເ�ອຖືດ�ງ 
ກາວມ�ນໄ�ກາຍເ�ັນທເ�ງທາງໃ�. ຊ�ນເ�າ ຕູມ ໃ�ຈ�ດພິທີກ�ທາງຜີ 
ກອນຈະລ�ງມືສູການຜະລິດ, ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ແ�ະ ພາຍ�ງ 
ສນສຸດວຽກໄ�ການນາຮຽບຮອຍແ�ວພວກເ�ົາເ�າຈະເ�ັດແ�ບລວມ 
ກ�ນໝ�ດບານເ�ນ: ການບະຕາງໆເ�ອຂໍສງສ�ກສິດຊວຍດ�ນບ�ນດານ 
ໃ�ເ�ອງປູກຂອງຝ�ງງອກງາມປ�ດສະຈາກການທ�ລາຍຂອງສ�ດຕູພືດ.

 ກອນຈະເ�ັບກຽວເ�າ ຕອງໄ�ເ�ັດຮີດກິນເ�າໃ�, ເ�ັດຢູ 
ເ�ືອນໃ�ເ�ືອນລາວ. ພາຍ�ງສ�ເ�ັດວຽກໄ�ການນາແ�ວພວກເ�ົາ 
ເ�າກໍພາກ�ນເ�ັດບຸນໄ�ປະຕູເ�າເ�າ. ນອກຈາກນຊ�ນເ�າ ຕູມຍ�ງຕອງ 
ໄ�ລຽງຜີເ�ືອງ, ຜີບານ, ຜີເ�ືອນ, ຜີພ ແ� ແ�ະ ຜີມ�ນ. 

 ສວນການນ�ບຖືສາສະໜາພຸດນ�ນມີລ�ກສະນະຄື: ສາສະໜາ 
ພຸດຢູວ�ດ, ຜີຢູເ�ືອນ ແ�ະ ການເ�ັດບຸນປະຈ�ປີຄື: ບຸນປີໃ�ທຂາດບ 
ໄ�ແ�ນການກິນເ�ດ, ຈ�ດລ�ກສະນະດຽວ ແ�ະ ໃ�ມດຽວກ�ບ ປະເ�ດ 
�ຽດນາມ. ນອກຈາກນ, ເ�ົາເ�າຍ�ງມີພິທີກ�ໃ�ການແ�ງດອງທມີ 
ລ�ກສະນະແ�ກຕາງກ�ນອອກໄ�ເ�ນ: 

1. ດອງນ�ໝຽງ:
 ໝາຍເ�ິງ: ສອງກ�ສອງຝາຍເ�ົາ 3 ເ�າ 4 ແ�ມາຕ�ກລ�ງ 
ກ�ນແ�ບງາຍ ື ເ�ນວາພິທີສູຂໍກໍໄ�. ຝາຍຊາຍຈະເ�ົາໂ�ງ, ເ�ອ ື 
ວ�ດຖຸມີຄາໃ�ໜງມອບໃ�ຝາຍຍິງເ�ອເ�ັນ�ກຖານພອມທ�ງທາບ 
ທາມຄາດອງ ແ�ະ ອນໆ. ໃ�ພິທີນ, ພຽງແ�ຕ�ມນ�ໝຽງສູກ�ນກິນ 
(ໃ�ຊາດິບ) ຈາກນ�ນກໍເ�ີກລາກ�ນ.

2. ດອງຝາກຊູ.
 ດອງນຈະດ�ເ�ີນໃ�ຄອບຄ�ວຂອງເ�າບາວທຍ�ງບທ�ນ 
ພຽບພອມ ໝາຍເ�ິງດານການເ�ິນ ແ�ະ ວ�ດຖຸມີຄາຍ�ງບທ�ນພອມ, 
ຝາຍລູກເ�ີຍຈະຕອງໄ�ໄ�ຢູນ�ພເ�າ, ແ�ເ�າເ�ັນເ�ລານານນ�ບແ� 
4 ປີ ຂນໄ�ເ�ີຍ ຈງມີສິດອອກເ�ືອນ ື ຈະ ເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, 
ແ�ຂອງຕ�ນ. ດອງນສະໄ�ກອນໄ�ໃ�ປາເ�ັນອາຫານ�ກຈາກນ�ນກໍ 
ໄ�ໃ�ໝູ ື ໄ� ປຽນ ແ�ນຈ�ນເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນນ.

3. ດອງຕານເ�ືອ.
 ດອງນໝາຍຄວາມວາ: ຈະເ�ົາເ�ຍເ�ືອຢູເ�ືອນນ�ພ, ແ� 
ຂອງຜ�ວ, ດອງນາຍປີ ື ໄ�ລູກເ�າ 2-3 ຄ�ນຈງເ�ັດກໍໄ�. ປ�ດຈຸບ�ນ 
ນເ�ັດດອງເ�ີຍກໍໄ�ທ�ງສອງຝາຍຈະຕ�ກລ�ງກ�ນ. ພາຍ�ງດອງນສນ 
ສຸດລ�ງປະມານ 4 ໂ�ງແ�ງກໍ ຈະເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ເ�ລານ 
ຝາຍຊາຍຈະເ�ຍໝູ 2 ໂ�, ນ�ໜ�ກບໃ�ດໂ�ລະ 50 ກິໂ�ກຼາມ. 
ໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຝາຍຍິງ ແ�ະ ອີກໂ�ໜງຂາຢູເ�ືອນຂອງຝາຍຊາຍ. 
ກອນເ�ີຍຈະລ�ງເ�ືອນໄ�ຕອງຊອກຫາເ�ິນຄາດອງຕ�ສຸດ 2 ຂ�ນເ�ິນ 
ເ�າໃ�ພ, ແ�ເ�ຍ, ບາງຄ�ນຈະບ�ງໃ�ເ�ລານ�ນ ແ�ະ ບາງຄ�ນ 2-3 ປີ 
ື ເ�ລາເ�ືອຢາມພ, ແ�ເ�ຍ ື ບາງ ພແ� ກໍຈະສ�ງຄືນດວຍວິທີ 
ຜູກແ�ກໃ�ານຄ�ນໃ�ໜງ.
 ສ�ລ�ບ ແ�ງລີຮາ ດອງນຝາຍຊາຍຈະຕອງຊອກຫາປາໃ� 
ໄ�ຈ�ນວນ 350 ໂ�, 300 ໂ� ແ�ນປາາຍຊະນິດ, ສວນ 50 ໂ� ນ�ນ 
ແ�ນປາຊະນິດດຽວກ�ນຄື: “ປາມອມ” 

4.ດອງໂ�ມໄ�.
 ແ�ນດອງສຸດທາຍພາຍ�ງດອງຕານເ�ືອສນສຸດລ�ງແ�ວ 
4 ໂ�ງແ�ງກໍມີການແ�ລູກໄ�ເ�ືອເ�ືອນປູ, ຍາ, ລູກໄ�ຈະຂນເ�ືອນ 
ທາງປອງພິເ�ດ, ເ�າໃ�ເ�ືອນແ�ວລູກໄ�ຈະເ�ະປະຕູຫອງ 3 ບາດ 
ເ�ອປາບຜີເ�ືອນ, ຈາກນ�ນລູກໄ�ຈະລ�ງໄ�ລຸມເ�ອໄ�ຂາໝູຕີດວຍ 

ຄອນ 3 ບາດ, ໝູກໍຈະຮອງ, ເ�ລານ�ນຄ�ນທມາຮວມພິທີກໍຈະພາກ�ນ 
ທວງຂນດວຍສຽງດ�ງວາ: ລູກໄ�ຂາໝູລຽງຜີເ�ືອນ, ໝູນ�ນຈະຕາຍ 
ື ບຕາຍກໍໄ�, ຜູອນຂາຕໂ�ຍບໃ�ເ�ົາມີດແ�ງຄໍ, ໝູດ�ງກາວແ�ນ 
ຜູກໄ�ຕະລາງຊຫ�ວບອນນອນບອນຜີເ�ືອນຢູມີນ�ໜ�ກ 50 ກິໂ� 
ກຼາມຂນໄ�.
 ດອງໂ�ມໄ�ມີຄວາມໝາຍຄື: ເ�ົາລູກໄ�ເ�ືອເ�າຜີເ�ືອນ 
ແ�ະ ມອບວຽກເ�ືອນຊານທ�ງໝ�ດໃ�ລູກໄ�ເ�ັນຜູຄູມຄອງ, ດອງ 
ນໃ�ໝູຢາງດຽວໃ�ພິທີຈະແ�ງພາເ�າ 9 ພາໆລະ 9 ຕອນຊນ, ຈະ 
ແ�ງອາຫານາຍເ�ອງກໍໄ�, ພາເ�າເ�ົາຂນເ�ິງຂວ�ນ 2 ພາຕ�ງ 
ຊອນກ�ນ, ບູຊາຜີໃ�ເ�ືອນຕ�ງພາຍໃ�ເ�ືອນ 7 ພາ, ນອກນ�ນລຽງ 
ແ�ກຄ�ນເ�ັນທ�ມະດາ.
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ລ�ດ�ບ      ພາສາ ລາວ   ພາສາ ຕູມ

01      ສະບາຍດີ   ເ�ຶງໄ�ຼ
02      ໂ�ກດີ   ເ�ິງມານ

03      ຂອບໃ�  ກຊາເ�ນ
04      ຂໍໂທດ   ທິນໂຢຼຍ
05      ເ�າຊ��ງ?   ໄ�ຼເ�ງເ�ງມາວ?
06      ເ�ັດ��ງຢູ?  ເເ�ອນກິຈິເ�ຼີ?
07      ກິນເ�າແ�ວບໍ?   ອ�ນເ�ິມໂ�ຼຢວາ?

08      ລາກອນ  ໄ�ຼເ�ຼີເ�ຼີ
09      ພ�ບກ�ນໃ�   ຈຼວບຈ�ມຈ�ກເ�ຍ
10      ບເ�ັນ��ງ   ນໍເ�ງຈີ

 ຊ�ນເ�າ ຕູມ ມີພາສາປາກເ�າສະເ�າະຂອງຊ�ນເ�າຕ�ນ, ບ 
ມີຕ�ວໜ�ງສືຂຽນ, ເ�ົາເ�າໃ�ພາສາ ຕູມ ໃ�ການສສານພ�ວພ�ນກ�ບຊ�ນ 
ເ�າຕ�ນເ�ງ, ນ�ໃ�ພາສາລາວໃ�ການແ�ກປຽນ, ການຊຂາຍ ແ�ະ 
ອນໆ ກ�ບຊ�ນເ�າຕາງໆ. ນອກຈາກນ, ຊ�ນເ�າ ຕູມ ຍ�ງມີຄວາມສາ 
ມາດໃ�ການນ�ໃ�ພາສາ �ຽດນາມ ໄ�ຢາງຄອງແ�ວ.
 ປ�ດຈຸບ�ນພາສາຂອງຊ�ນເ�າ ຕູມ ໄ�ເ�ືອປ�ນກ�ບພາສາ ລາວ 
ຍອນຄວາມໃ�ຊິດ ແ�ະ ການຮວມວຽກງານນ�ກ�ນ. ພາສາຕູມຈ�ດ 
ເ�າໃ�ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແ�, ສາຂາພາສາ�ຽດເ�ືອງ.

14 ຂມູນໂ�ຍ: ທານ ທອງໃ� ໄ�ຍະທິຈ�ກ

ຄ�ດຈາກປມບ�ນດາຊ�ນເ�າໃ� ສປປ ລາວ



15


