
ลาพี ซฺ่าทอ  
บีซู บา จาดืง อางงาย. กางพากางลอง คลาซาง จ̣ ่า กานแง. ลาพี ซ̣ ่าทอ  จ̣ ่า  นี นืงกอง ฮ่าง แต่ง จ̣ ่า. 

ยาว ลากาน ปล่อง วา กาเมอ. นาวา ยาวา มือยู กาเมอ. ยูม แต่ง จ̣ ่า อางกงา. 
  
ลาพี ซฺ่าทอ ทอเซ่อ (ทือ คอ) 

๑) แกซาม (ค่องคลาว เซฺอ) ลาง อางเจนจาบ คลา เซฺอ อางญอ ด่อ อางญอ ปาคา อาง กงา ลาปู 
ทื่อวอง มือ. 

๒) ฮอมเตม ท่ือ โฮ ซอง โฮ. 
๓) ลาพีพิกนูก ฮา – เจด แกน (ซอวา) กาด วือ อางกงา คลา จ̣ ่า  อางกงา. 
๔) ลาพีอางจู่ม อางฮือ ท่ือแซ – ซีบฮา แกน. 
๕) ซูมปอย อางญอ ค่องคลาว กามทือ ทาง แฮอือเมอ เซฺอ อางกงา. ซูมปอย อางญอ ทื่อ วอง 

มือ. 
๖) ฮอมแปน  จ̣ ือชีเมอ คลา เซอ ค่องคลาว อือเมอ อางพา ทื่อ วองมือ. 
๗) แมงซ̣ ือพา  แมงซ̣ ืออางอู  ค่องคลาว คลา จ̣ ่า  อางพา ท่ือ วองมือ บ่าอา ยาว อางอู ทื่อ อู 

กานเวอม อางกงา. 
๘) ป่องพี ค่องคลาว ยูม คลาว คลา จ̣ ่าซาม – ซี่ ตู่. 
๙) ปาฮาปาแตบ อางกือ กาด วือ ฮา โต บ่าอ่า ยาว ท่ือแซ โต. 
๑๐) จ̣ ่าแม กาด วือ อามกอลอ แน กาน แง. 
 

อางเกิ่งอางกอ จายย่าง 
๑) ต่างล่าง  ซ่องก่อง  คลาว  เวอ  เตอ  แลแง  ล่ามายอางแก  อือ  ยู  แง  ซ̣ ื่อช่ีอือ  ยู  แง  กาม

ปอ  ช่ีอือ  เตอ  มอง  แฮ  ปามาน  ก่าซอกกา  บ่าอา  ยาว  ทื่อ  ปล่อง  อางกงา  ยา  พ่า  โคบ  แน  ปลาก  ยาว  
จาย  กงาคางยา. 

๒) ฮมยา  ตู่แลม  อ่าล่อ  ม้อง  แน. 
 

แต่งยาง 
๑) ลาพีอางจู่ม  แฮ้งต่างลางโย้  กาน  ทอออน  ทอเมอ  บ่า  ป่ี  ทาน  ออก. 
๒) ป่องพ่ี  ซูมปอย  อางญอ,  แมงซ̣ ื่อพ่า  บ่าอ่า  ยาว  อางอู  แฮ้ง  อางกงา, ฮอมแตม, จ่าแม, 

ฮอมแป้น, แกซาม. ต่างล่างโย้  บืน  แน  กานทอ. 
๓) ปาฮาอางกือ  แน  พีกนูก  บืน  แน  กาน  ทอ  แง. 



๔) ฮ้าน  จ̣ ่า  ลากงาคางยา.  ก่างพ่าก่างลอง  แฮ้  อางจูม  อางกงา  อางมีง  อางกงา  ค่าตอง  
ซอวา.  แน  ฮางมีง  อางกงา. 

 
ยางจฺ่าบือ  ต่าง  บืงย้าง 

๑) ล่าพี  ซฺ่าทอ  อางจ̣ ่าบือ  นี้.  อ่าจอก  ป่ีโจ. แม้น  บา  แน  ล่าพีอางจู่ม  อางซ่ือ  ฮ้ือ  อ่ากาน  
บย่า  โจ̣. 

๒) ทอ  เปิน  ยาว  ซอก  แน  จ̣ ่า.  อางมลาง  แน  อา  กอย  ชี  โจ̣. 
๓) กอย  ชี  แฮ้  อาพ่า  ทาว  เป. 
๔) กางพ่า  กางล่องอางจู่ม  โซด  โซด. 
 

อางพี  ซฺ่าทอ ปราโยด 
๑) ช̣าง  นา  ฮาย  กางพ่า  จ̣ ่า  บย่า  ปืงแง. 
๒) พ่าญาด  นา  กาน  แง  ยาว  ความดาน  บาววาน  ชฺาวบา  แฮอือ  นายา 
๓) อางโต  ฮาย  แกนปีคา  ปืงแง. 

 
ลาบพริก 

ชนเผ่าบีซูมีวิถีชีวิตเรียบง่าย อยู่กินตามธรรมชาติด้วยการหาพืชผักสมุนไพรมาเป็นอาหาร คือ ลาบ
พริกสมุนไพร ส่วนใหญ่ทํากินกันในม้ือกลางวัน เวลาชาวบ้านช่วยกันลงแขก หรือทํากินเองในครัวเรือน 

 
ส่วนผสมลาบพริก (สําหรับ ๑ จาน) 

๑) ผักไผ่ (เก็บในหมู่บ้าน) หาได้บริเวณที่มีน้ําชุ่มช้ืน เก็บยอดอ่อน หรือใบแก่ ใช้ประมาณ ๑ หยิบ
มือ  

๒) กระเทียม ๑ – ๒ หัว 
๓) พริกข้ีหนู ๕ – ๗ เม็ด ตามความชอบ 
๔) พริกหนุ่ม ซ้ือจากตลาดหรือปลูกเอง ๑๐ – ๑๕ เม็ด 
๕) ยอดส้มป่อย เก็บได้บริเวณริมร้ัวในหมู่บ้าน ใช้ยอดประมาณ ๑ กํามือ 
๖) ใบต้นหอม (หอมแป้น) เก็บได้บริเวณที่มีน้ําชุ่มช้ืนในหมู่บ้าน ใช้ใบประมาณ ๑ กํามือ 
๗) ใบขิง หรือหัวขิง ปลูกกินเองในครอบครัว ใช้ใบ ๑ กํามือ หรือใช้หัวขิง ๑ หัวเล็ก 
๘) ตะไคร้ประมาณ ๓ – ๔ ต้น ปลูกกินเองในครัวเรือน 
๙) ปลาร้าแห้ง ซื้อจากตลาด ประมาณ ๕ – ๑๐ ตัว 



๑๐) เกลือ ซ้ือจากตลาด ใช้ตามความเหมาะสม 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
๑) กระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่ง ไปตัดเองในป่า เลือกลําไม้ไผ่ที่แก่แล้ว ต้ังตรง ตัดให้ได้ขนาดยาว

ประมาณ ๑ ศอก หรือ ๑ ปล้อง ผ่าคร่ึงแล้วนํามาใช้ได้เลย 
๒) มีดปลายแหลม ขนาดยาว 
 

วิธีทํา 
๑) นําพริกหนุ่มมาสับในกระบอกไม้ไผ่เป็นลําดับแรก จะทําให้เวลาสับแล้วไม่กระเด็นออกมา 
๒) นาํตะไคร้, ยอดส้มป่อย, ใบขิงหรือหัวขิง, กระเทียม, เกลือ, หอมแป้น, ใบผักไผ่ สับให้ละเอียด

ในกระบอกไม้ไผ่ 
๓) นําปลาร้าแห้ง และพริกข้ีหนูสับให้ละเอียด 
๔) นํามารับประทานพร้อมกับผักสดต่าง ๆ และผักลวกตามที่ชอบ รับประทานกับข้าวเหนียว 
 

เคล็ดลับความอร่อย 
๑) ลาบพริกที่อร่อย ไม่ควรแฉะเกินไป หรือไม่ควรใส่พริกหนุ่มเยอะเกินไป 
๒) ทําเสร็จควรกินทันที ไม่ควรเก็บไว้นาน 
๓) วิธีเก็บควรห่อใบตอง 
๔) ผักที่ใช้ต้องเป็นผักสด 

ประโยชน์ของลาบพริก 
๑) ทําให้คนกินผักได้เยอะ 
๒) ป้องกันโรค เช่น ความดัน โรคเบาหวาน โรคหวัด เป็นต้น 
๓) ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 



เพ่ง  ลาพี ซฺ่าทอ  
แต่งโดย  ทีมวิจัยชุมชนชาวบีซู 
 
ซูมปอย  อางญอ  ลาพี ซฺ่าทอ 
กาน จฺ่า   ซีคา  ป่องพี  คาตา 
แมงช̣ ือ  พา แกซาม ฮอมปอม 
จฺ่าแม  เย  แน   อางฮอม 
มานพี  ทื่อกอม  เวิม   กงาคางยา 
ต่างลาง  แฮ่  อาจ่า  ยาว  ฮมยา  ทา   ต่ีแฮงยาวา   
ยอนี่ก้าม  กางพา  กาบ  เซฺ่อยา 
คาตอง   ซอ    แม 
(ทื่อเทอ  ลองแลว) 
ยอนี่ก้าม  กางพา  กาบ  เซฺ่อยา 
คาตอง   ซอ    แม 
 
เพลง ลาบพริก 
ยอดส้มป่อย  ทําลาบพริก 
ใส่ตระไคร้กินด้วย 
ขิง ใบผักไผ่ ผักชี 
เกลือ และ กระเทียม 
ใส่ข่าหน่ึงท่อน 
หาต่างลางกับมีดคม 
หาผักจ้ิมกับลาบพริกตามชอบใจ 

 


