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ຜູ້ຈັດພີມຈ�ຳໜ່າຍ
• ສູ
 ນການສຶກສາເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈລຶກຊຶ່ງລະຫວ່າງປະເທດພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APCEIU) ກຸງເຊອຸນ

ປະເທດເກົາຫຼີ
• ສູ
 ນພູມິພາກບູຮານຄະດີ ແລະ ວິຈິດສິນໃນອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ຊີມີໂອ

ສະປາຟາ)
• ອົ
 ງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ຊີມີໂອ) ກຸງເທບ ປະເທດໄທ
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ລອກແບບ,

ດັດແປງ,

ນ�ຳອອກສະແດງ

ເຮັດໃຫ້ປາກົດ

ຫຼື

ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນປະການໃດໆ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້ບໍ່ວ່າທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ເວັ້ນແຕ່ໄດ້
ຮັບອານຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງລິຂະສິດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ
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ສະ

ບາຍດີທຸກທ່ານ ທີ່ເຄົາລົບ ໃນນາມຂອງສູນການສຶກສາເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈລຶກຊຶ່ງລະຫວ່າງປະເທດພາກພື້ນອາຊີ ປາຊີຟິກ (Asia – Pacific Centre of Education for International Understanding - APCEIU)

ສູນພູມິພາກບູຮານຄະດີ ແລະ ວິຈິດສິນໃນອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາ ແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEMEO SPAFA)
ແລະສ�ຳນັກງານເລຂາທິການອົງການລັດຖະມົນຕີແຫ່ງອາຊີຕາດເວັນອອກສຽງໃຕ້

(ສ�ຳນັກງານເລຂາທິການ

SEMEO)

ອົງກອນທັງ 3 ຂອງເຮົາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາການສຶກສາ ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີລະຫວ່າງກັນ ຕະຫຼອດຈົນຮອດການເນັ້ນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນະທ�ຳໃນພູມິພາກອາຊີຕສາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ
ເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຊື່ວ່າ “ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຊີມີໂອ (SEMEO) ແລະ APCEIU ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາສື່ການຮຽນຮູ້ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວັດທະນະທ�ຳ”.
ນັບແຕ່ປີ2005,ອົງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ດ�ຳເນີນໂຄງການການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາເລື່ອງວັດທະ
ນະທ�ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໄດ້ແກ່ ເກມກະດານາສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ “O’ oh”,ເກມດີຈີຕໍ “SEA Journey” ຕະຫຼອດຈົນຮອດສື່ການອ່ານ
ແລະ ສື່ໂທລະທັດກ່ຽວກັບນິທານພື້ນເມືອງຈາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປະເທດເກົາຫຼີ (ສື່ການຮຽນຮູ້ກຽ່ ວກັບນິທານພື້
ນເມືອງດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທ່ີ http://asiandolktales.unescoapceiu.org) ປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດພີມໜັ
ງສືສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້

ໂດຍຮວບຮວມຮູບແຕ້ມຈາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ແລະ

ປະເທດເກົາຫຼີ

ຊຶ່ງເປັນຮູບກ່ຽວກັບເທດສະການ ແລະ ພິທີກ�ຳທາງພື້ນເມືອງຈ�ຳນວນໜຶ່ງທີ່ສືບທອດກັນມາຈາກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງເ
ປັນການພັດທະນາການທາງວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ປະຫວັດສາດນັບຫຼາຍສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ (ສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານໃນຮູ
ບແບບດີຈີຕໍໄດ້ຈາກຜູ້ອ�ຳນວຍການ: www.unescoapceiu.org, www.seameo-spafa.org, ແລະ www.seameo.org).
ສຳລັບປີນີ້ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປ
ະເທດແຫ່ງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ

ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນວຽກພິພິດທະພັນ

ແລະ

ນັກວິຊາການດ້ານມະນຸດວິທະຍາ

ເພື່ອຮວບຮວມ “ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ” ຈາກພູມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປະເທດເກົາຫຼີ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່
ອພັດທະນາໜັງສືອ້າງອີງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການສຶກສາ ທີ່ນຳມາສະເໜີຮູບພາບເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້
ໃນເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ນຳ� ມາໃຊ້ປະໂຫຍດ

ເຮັດມາຈາກວັດສະດຸທີ່ຊອກຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ

ເປັນສິ່ງສະທ້ອນວັດທະນະທ�ຳ

ແລະ

ກິດຈະວັດປະຈ�ຳວັນຕ່າງໆ ອັນເປັນວີຖີປະຕິບັດຂອງປະເທດທັງຫຼາຍທີ່ປາກົດໃນປື້ມຫົວນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຈະແຈ້ງຂື້ນກ່ຽວກັ
ບລັກສະນະສະເພາະທາງວັດທະນະທ�ຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີວັດສະດຸອຸປະກອນ
ແລະ ຫຼາຍວິທີຄືດັ່ງທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ໃນພູມິພາກນີ້ມີ ຫຼື ໃຊ້ຄືກັນ, ເຄື່ອງໃຊ້ແຕ່ລະອັນສະທ້ອນສິລະປະ, ເຕັກນິກວິທີການ ແລະ
ກິດຈະວັດປະຈ�ຳວັນ

ຂອງແຕ່ລະວັດທະນະທ�ຳ

ທີ່ຈະເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖີງອົງປະກອບຂອງມະນຸດວິທະຍາ,

ສິລະປະ

ແລະ

ກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆ ໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນຂອງພູມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປະເທດເກົາຫຼີ.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເນື້ອຫາໃນປື້ມຫົວນີ້ ຄືກັບທີ່ເຮົາມີຄວາມສຸບທີ່ໄດ້ເຮັດໂຄງກ
ານນີ້ ໃນໂອກາດນີ້ ເຮົາຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທຸກທ່ານ ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ເກີດຂື້ນມາໄດ້ ກໍ່ຍ້ອນຄຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ,
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທຸກທ່ານ.

ດຣ. ຈຸງ ອຸຕັກ

ດຣ. ໝ.ຣ.ວ. ຣຸຈະຍາ ອາພາກອນ

ດຣ. ວິທະຍາ ຈີຣະເດຊາກຸນ

ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ຜູ້ອຳນວຍການ

APCEIU

ສູນຊີມີໂອ ສະປາຟາ

ສຳນັກງານເລຂາທິການຊີມີໂອ

ສາລະບານ

ຄຳນຳ
ຈົດໝາຍຂໍຂອບໃຈ

5
7

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

1. ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
2. ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
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4. ເຄື່ອງຫຼີ້ນບັນເທີງ
5. ເຄືອ່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
6. ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ

ຜູ້ຈັດພີມຈຳໜ່າຍຜູ້ຈັດພີມຈຳໜ່າຍ
ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບ
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29
51
67
91
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ຄຳນຳ

ຄ

ວາມຫຼາກຫຼາຍທາງວັດທະນະທ�ຳໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າເປັນລັກສະນະເດັ່ນຂອງທະວີບອາຊີ ເຊິ່ງຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງກຸ່ມໃນພູ
ມິພາກນີ້ກໍ່ຍັງມີວິຖີຊີວິດທີ່ຄ້າຍກັນ

ສືບເນື່ອງມາຈາກພື້ນຖານຂອງການເປັນຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ,

ການມີອາຊີບເປັນກະສິກອນ ຕະຫຼອດຮອດການແລກປ່ຽນສິນຄ້າທີ່ດ�ຳເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ.ກຸ່ມຄົນຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ໃຊ້ສະຕິປັ
ນຍາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮຽນຮູມ
້ າຄົ້ນພົບວິທີການຊອກຫາວັດຖຸດິບຈາກທ�ຳມະຊາດມາແຕ່ງເປັນອາຫານ, ຜ່ານຂະບວນກຽມອາຫານຊຶ່ງຕ້ອງໃ
ຊ້ອຸປະກອນຊະນິດຕ່າງໆ, ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ຜ້າ ແລະ ສີຍ້ອມຜ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກທ�ຳມະຊາດມາເຮັດເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ນ�ຳໄມ້-ໄມ້ໃຜ່
ແລະ

ດິນໜຽວມາສ້າງເປັນເຮືອນ

ແລະ

ເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ,

ລວມທັງເຄື່ອງກັບດັກຈັບສັດ(ແຮ້ວ)

ແລະ

ພາຊະນະ

ເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບໃນຮູບຮ່າງ ແລະ ສີສັນທີ່ແຕກຕ່າງຂອງກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ, ນ�ຳໄປສູ່ການເ
ກີດລັກສະນະສະເພາະທາງວັດທະນະທ�ຳ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບປະສົບການ ແລະ ກິດຈະກ�ຳໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ການພັດທະນາທາງປະຫວັດ
ສາດຂອງເຕັກນິກໃນການເຮັດເຄື່ອງໃຊ້ໂລຫະ, ການຄ້າ ແລະ ການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ຕະຫຼອດຮອດການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທາງດ້ານກ
ານເມືອງ ລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈສ່ວນໜຶ່ງຈາກຫຼາຍໆ ປັດໄຈ ທີ່ມີສ່ວນໃນການກ�ຳນົດຮູບແບບຂອງຊຸມຊົນສາທາລະນະ, ວັດທະນະທ�ຳ,
ແລະ ຄວາມເປັນຊາດຕ່າງໆ ໃນພູມິພາກ. ປະຫວັດສາດສະໄໝໃໝ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈພຽງແຕ່ການພັດທະນາຂອງ ໂລກນິຍົມ (Globalism)
ເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການພັດທະນາຂອງການຮ່ວມກຸ່ມລະຫວ່າງປະເທດພາຍໃນພູມິພາກດຽວກັນ

ຫຼື

ພູມິພາກນິຍົມ

(Regionalism) , ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ແລະ ທີ່ກ້ວາງກວ່ານັ້ນຄືແ
ນວຄວາມຄິດເລື່ອງພູມິພາກອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
ໃນການທີ່ເຮົາຈະມຸ່ງໜ້າສູ່ສັດຕະວັດທີ່ 21 ນັ້ນ, ການຍອມຮັບໃນຂະໜົບທ�ຳນຽມປະເພນີທີ່ເຮົາມີຮ່ວມກັນມາ ເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນເຊັ່ນດຽ
ວກັບການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນຄ່າຂອງເອກະລັກທາງວັດທະນະທ�ຳຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີພມ
ູ ິພາກຮ່ວມກັນ ເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ປະ
ພຶດຕາມບັດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ທັງໃນຖານະບຸກຄົນ, ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ, ສະມາຊິກຂອງພູມິພາກ ຫຼື ແມ້ແຕ່ ໃນຖານະພົນລະເມືອງໂລກ
ເພື່ອສັນຕິພາບ, ູວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວກັນ ດັ່ງນັ້ນ, ການຮຽນຮູ້ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ປະສົບການຂອງກັນ ແລະ
ກັນນັ້ນ ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືສ�ຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາ ເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສານັ້ນເປັນກະແຈສ�ຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົ້າ
ໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ສື່ສານລະຫວ່າງວັດທະນະທ�ຳ ຜູ້ຕີພີມຫວັງວ່າ ປື້ມຫົວນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈ�ຳເປັນຂອງການສຶກ
ສາຂ້າມວັດທະນະທ�ຳ

ແລະ

ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສ້າງບົດສົນທະນາ

ລວມເຖິງເກີດຂະບວນການຄິດທີ່ວິພາກໂດຍຜ່ານເຄື່ອງໃຊ້

ຖ້າເຮົາເບິ່ງແບບຜິວເຜີນ ມັນອາດຈະເປັນພຽງເຄື່ອງໃຊ້ສາມັນທ�ຳມະດາ ທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອໃຊ້ສອຍເທົ່ານັ້ນ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການໃຊ້ສອຍສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນອາດຈະຫຼຸດຄວາມເປັນດັ່ງເດີມ, ຄວາມພິເສດ ແລະ ຄວາມ
ຄິດສ້າງສັນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ອັນໜຶ່ງ, ແຕ່ຫາກເບິ່ງດ້ວຍສາຍຕາຂອງຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ສິ່ງຂອງເຫຼົ່ານີ້ກັບກາຍເປັນສິ່ງຂອງແປກໃ
ໝ່ບໍ່ຄືໃຜ.

ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຜະລິດໂດຍວັດທະນະທ�ຳໜຶ່ງໆ

ມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະຕິປັນຍາ,

ປະເພນີ,

ວັດສະດຸ

ແລະ

ທັກສະຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງບາງເທື່ອ ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງດຽວ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ເຄື່ອງ
ໃຊ້ເຫຼາົ່ ນີ້ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຈ�ຳເປັນໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນຂອງບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ຊຸມຊົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ເຮົາອາດ
ຈະຄົ້ນພົບເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ນອກເໜືອຈາການບໍລິໂພກໃຊ້ງານ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນທາງພິພິດທະພັນຊຶ່ງຈັດຫາສະແດງວັດຖຸດ່ງັ ກ່າວ
ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸລັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທ�ຳ.
ໜັງສືຫົວນີ້ໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຈັດກຸ່ມເຄື່ອງໃຊ້ຈ�ຳນວນ 100 ອັນ (10 ອັນຈາກ 10 ປະເທດ) ສອດຄ່ອງກັບປັດໄຈສີ່ ຊຶ່ງຈ�ຳເປັນຕໍ່
ການດ�ຳລົງຄົງຕົວຊີວິດຂອງມະນຸດ ບໍ່ວ່າຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນໃດ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ ອາຫານ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ລວມ

ເຖິງວິທີທີ່ຊຸມຊົນກະສິກ�ຳດັ່ງເດີມຫາລ້ຽງຊີບ, ການປະພຶດຕາມຄວາມເຊື່ອທາງສິກສັກສິດ ຕະຫຼອດຮອດການ ຫຼີ້ນດົນຕີໃນຍາມຫວ່າງ.
ຜູ້ຕີພີມຫວັງວ່າຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປະຕິບັດໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນ,

ປະເພນີ,

ເທັກນິກວິທີການ

ແລະ

ຮູບແບບທາງສິລະປະ ຈາກປະເທດບຼູໄນດາຣຸສະລາມ, ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊີຍ, ປະເທດເກົາຫຼີ, ປະເທດລາວ,
ປະເທດມາເລເຊີຍ, ປະເທດຟິລິບປິນ, ປະເທດສິງກະໂປ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໃຈນີ້ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄ
ງການນີ້ແມ່ນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ເພື່ອສ້າງສື່ການຮຽນການສອນທີ່ຈະຊ່ວຍເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວັດທະນະທ�ຳໃນເລື່ອງວັດທະນະທ�ຳທາງວັດສະດຸ

ແລະ

ວິທີປະຕິບັດຕ່າງໆ ອີກທັງຍັງເສີມສ້າງການໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ�ຳຄັນຂອງວັດທະນະທ�ຳໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ
ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດເກົາຫຼີ.
• ເພື່ອຕີພີມໜັງສືສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ຊຶ່ງໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານກ່ຽວກັບວີທີການໃຊ້ວຽກຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃນ
ຊີວິດປະຈ�ຳວັນ ຊຶ່ງເປັນຮູບຂອງປະຫວັດສາດ, ປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ ສ�ຳລັບໃໍຊເ້ ປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທ�ຳຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່
າງວັດທະນະທ�ຳ.
• ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຜູ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ມະນຸດວິທະຍາຈາກ ບັນກາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ
ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ.
ເມື່ອໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງເຄື່ອງໃຊ້ທັງໝົດ 100
ສິ່ງຂອງຈາກວັດທະນະທ�ຳອື່ນ
ການທ�ຳຄວາມເຂົ້າໃຈປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ

ອັນໃນໜັງສືຫົວນີ້ແລ້ວ ຜູ້ອ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມຄ້າຍຄືກັນລະຫວ່າງ

ກັບ

ສິ່ງຂອງຈາກຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງດ້ວຍວິທີຫຼາກຫຼາຍ
ຫຼື

ການໃຊ້ງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ

ປຽບທຽບຄວາມຄືກັນ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ແລະ

ຄວາມຕ່າງກັນຂອງຮູບແບບທາງສິລະປະ ຫຼື ວິທີການເຮັດສິ່ງຂອງນັ້ນໆ ຫຼື ລະບຸວັດສະດຸທ່ີມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ຊອກເຫັນໃນທ້ອງ
ຖິ່ນຂອງຕົນ, ໃນຂະນະທີ່ ສິ່ງຂອງບາງອັນ ເມື່ອນ�ຳມາປຽບທຽບກັບອີກວັດທະນະທ�ຳໜຶ່ງ ອາດມີຮູບຮ່າງພາຍນອກ, ການໃຊ້ສອຍ ຫຼື
ວັດສະດຸຄ້າຍກັນ ,ແຕ່ເຄື່ອງເຫຼົານັ້ນກໍ່ມີເອກະລັກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງສະຕິປັນຍາທາງວັດທະນະທ�ຳ, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງສັນ
ຕະຫຼອດຮອດຂະໜົບທ�ຳນຽມປະເພນີສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ. ຍ້ອນເຫດນີ້ ການຮຽນຮູ້ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທ�ຳຂອງກັນ ແລະ ກັນ ຜ່ານເ
ຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈ�ຳວັນຈຶ່ງເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກັນ ໂດຍມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະ
ສ້າງຄວາມສ�ຳຄັນໃນວັດທະນະທ�ຳ, ປະຫວັດສາດ, ສາສະໜາ ແລະ ອາຣິຍະທ�ຳ ແລະ ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການເປັນຊຸມຊົນດຽວກັນ
ລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ໃນພູມິພາກ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມ ແບະ

ວັດທະນະທ�ຳອາຊຽນ (ASEAN

Socio-Cultural Community Blueprint) ແລະ ແນວຄວາມຄິດເລື່ອງ “ເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ”.
ຄວາມສ�ຳເລັດຂອງໂຄງການນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເຜີຍແຜ່ສື່ການຮຽນຮູ້ປື້ມຫົວນີ້ເທົ່ານັ້ນ ,ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການທີ່ຜູ້ໃຊ້ປະໂ
ຫຍດ ແລະ ຜູ້ອ່ານນ�ຳຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກປື້ມຫົວນີ້ ໄປປະຍຸກໃຊ້ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ.

ຈົດໝາຍຂໍຂອບໃຈ
ສ�ຳນັກງານເລຂາທິການອົງການລັດຖະມົນຕີສຶກສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ເລຂາທິການ ຊີມີໂອ), (ຊີມີໂອ ສະປາຟາ) ແລະ ສູ
ນການສຶກສາເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລຶກຊຶ່ງລະຫວ່າງປະເທດພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

(APCEIU),

ຂໍຂອບໃຈໜ່ວຍງານ

ແລະ

ບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີ້ ສ�ຳລັບຜົນງານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມອັນມີຄາ່ ຢ່າງຍິ່ງໃນໂຄງການນີ້ໄດ້ແກ່:
• ກົມພິພິດທະພັນບຼູໄນ, ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສະລາມ : Awang Pudarno bin Binchin ຮອງຫົວໜ້າກົມພິພິດທະພັນບຼູໄນ
ແລະ ຜູ້ປົກປັກຮັກສາດ້ານເຜົ່າພັນ ແລະ Awang Puasa bin Kamis ຜູ້ຊ່ວຍນັກວິໄຈ.
• ສູນຂະເໝັນສຶກສາ, ປະເທດກ�ຳປູເຈຍ : Dr. Krisna UK ຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນຂະເໝັນສຶກສາ.
• ພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ: Ms. Mawaddatu
Khusna Rizqika, ຜູ້ປົກປັກຮັກສາ (ດ້ານມະນຸດວິທະຍາວັດທະນະທ�ຳ).
• ມະຫາວິທະຍາໄລແແຫ່ງຊາດ

ກັງວອນ,

ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ:

Professor

Dr.

Geon-Soo

Han

ພາກວິຊາມະນຸດວິທະຍາວັດທະນະທ�ຳ, ວິທະຍາໄລສັງຄົມສາດ).
• ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ: ທ່ານນາງ. ເພັດມາໄລວັນ ແກ້ວບຸນມາ, ຜູ້ອຳ� ນວຍການພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ.
• ກົມພິພດທະພັນມາເລເຊຍ, ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ, ປະເທດມາເລເຊຍ : Ms. Hayati binti
Mohamad Zawawi, ຜູ້ປົກປັກຮັກສາ.
• ພິພິດຕະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ: Ms. Marites Paz Tauro, ນັກວິໄຈ (ພະແນກມະນຸດວິທະຍາ).
• ຄະນະກ�ຳມະການມໍລະດົກໂລກແຫ່ງຊາດ,

ປະເທດສິງກະໂປ:

Ms.

Melissa

Viswani

ຜູ້ຈັດການ

(ຝ່າຍການເຂົ້າຊົມພິພິດທະພັນ ແລະ ການຮຽນຮູ້), ພິພິດທະພັນອາຣິຍະທ�ຳອາຊີ ແລະ ພິພິດທະພັນເປີລານາກັນ.
• ສູນມະນຸດວິທະຍາສິຣິນົນ (ອົງການມະຫາຊົນ) ປະເທດໄທ: Mr. Dorak Payaksri ແລະ Ms. Thanwadee
Sookprasert, ນັກຄົ້ນຄວ້າ.
• ພິພິດທະພັນຊາດພັນວິທະຍາຫວຽດນາມ, ປະເທດຫວຽດນາມ: Ms. An Thu Tra ,ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສື່ສານອົງກອນ
ແລະ ປະຊາສ�ຳພັນ.

ນອກຈາກນີ້, ຄະນະຜູ້ຕີພີມກໍຕ
່ ້ອງຂໍຂອບໃຈຕໍ່ບຸກຄົນຕໍ່ໄປນີ້ ສ�ຳລັບການຊ່ວຍແນະນ�ຳນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຊ�ຳນານການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້:
• Dr. Karim Bin Pengiran Haji Osman, ກ�ຳມະການບໍລິຫານສູນຊີມີໂອ ສະປາຟາ (SEAMEO SPAFA) ແລະ
ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພິພິດທະພັນບຼູໄນ.
• Dra. Intan Mardiana, M.Hum. ຜູ້ອ�ຳນວຍການພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ.
• ທ່ານ.

ວຽງແກ້ວ

ສຸກສະຫວັດດີ,

ກ�ຳທະການບໍລິຫານສູນຊີມີໂອ

ສະປາຟາ

(SEAMEO

SPAFA)

ແລະ

ຮອງຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສາທລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ.
• Dato’

Ibrahim

bin

Ismail,

ຫົວໜ້າກົມພິພິດທະພັນມາເລເຊຍ

ແລະ

Ms.

Eyo

Leng

Yan,

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳ� ນວຍການຝ່າຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ກົມພິພິດທະພັນມາເລເຊຍ, ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ວັດທະນະທ�ຳ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
• Mr. Jeremy R. Barns, ຜູ້ອ�ຳນວຍການ ແລະ Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອ�ຳນວຍກ
ານພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ.
• Dr.

Alan

David

Chong,

ຜູ້ອ�ຳນວຍການ

ແລະ

Dr.

Lim

Chye

Hong,

ຮອງຜູ້ອ�ຳນວຍການ

(ຝ່າຍການເຂົ້າຊົມພິພິດທະພັນ) ພິພິດທະພັນອາຣິຍະທ�ຳອາຊີ, ປະເທດສິງກະໂປ.
• Dr. Somsuda Leyavanija, ຜູ້ອ�ຳນວຍການສູນມະນຸດວິທະຍາສິຣິນົນ (ອົງການມະຫາຊົນ) ປະເທດໄທ.
• Dr. Vo Quang Trong, ຜູ້ອ�ຳນວຍການພິພິດທະພັນຊາດພັນວິທະຍາ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ.

ການກິນ ແລະ
ການກະກຽມອາຫານ
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ໄມ້ຄີບຖູ່ພື້ນເມືອງບຼູໄນ

Supit (ພາສາດຸຊຸນ)

Supit/chandas

Chandas(ພາສາມາລາຢູ-ບຼູໄນ/
ເກີດາຍັນ)

ໃຊ້ສຳລັບຄີບອາຫານທີ່ເອີ້ນວ່າ

ambuyat

ະໜຽວທີ່ເຮັດມາຈາກແປ້ງສາຄູ

ເອີ້ນວ່າ

ໄມ້ຄບ
ີ ຖູ່ພນ
ື້ ເມືອງບຼໄູ ນ
ວັດສະດุຸ: ໄມ້ໃຜ່
ສະຖານທີ່ี่:
ພິພິດທະພັນເທດໂນໂລຢີມາລາຢູ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣູສາລາມ

ເປັນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່ຜ່າເຄິ່ງ

ມີຮູບຮ່າງນ້ອຍຄ້າຍຄືກັບໄມ້ຄີບຖູ່

ແຕ່ດ້າມຈັບບໍ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນ,
,ຊຶ່ງເປັນອາຫານທີ່ມີລັກສະນ

ambulong

ເມື່ອຕອນເຮົາກິນ

ຈະໃຊ້ໄມ້ຄີບຖູ່ລົງໄປກວນໃຫ້ ambuyat ຕິດກັບໄມ້ຄີບຖູ່ຂື້ນມາ, ຈາກນັ້ນນຳ
ໄປຈ່ຳກັບນໍ້າແຈ໋ວທີ່ຮຽກວ່າ Cacah ,ຊຶ່ງນໍ້າແຈ໋ວນັ້ນແມ່ນເຮັດມາຈາກໝາກໄມ້
ພື້ນເມືອງ ຫຼື ກຸ້ງດອງ (ໃນທ້ອງຖິ່ນຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ Cencalu).
ປັດຈຸບັນ
ອງຄົນບຼູໄນ,

supit/chandas

,ຍັງເປັນອຸປະກອນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວຂ

ຕາມຮ້ານອາຫານທີ່ໃຫ້ບໍລິການອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ຫຼາາກຫຼາຍ

ມັກວາງໄມ້ຄີຍຖູ່ໄວ້ຂ້າງບ່ວງ, ຊ້ອມ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບກິນ amnuyat, cencalu
ແລະ ອາຫານລົດຊາດແຊບສ້ອຍອື່ນໆ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ

ເພື່ອໃຫ້

11

ຄົກໄມ้້

Lesung

(ພາສາມາລາຢູ-ບຼູໄນ)

ຄົກໄມ້
ວັດສະດุຸ: ໄມ້ເນື້ອແຂງ ຫຼື
ບາງເທື່ອໃຊ້ໄມ້ເນື້ອອ່ອນຈາກຕົ້ນ
“Kulimpapa” (ຕົ້ນຕີນນົກ)
ສະຖານທີ່ี่:
ພິພິດທະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສະລາມ

Lesung

ເປັນຄົກໄມ້ໃຊ້ສຳລັບຕຳເຂົ້າ, ໂດຍທົ່ວໄປເຮັດມາຈາກໄມ້ເນື້ອແຂງ.

ວິທີໃຊ້ແມ່ນ

ໃສ່ເຂົ້າເປືອກປະມານ

ໜຶ່ງກຳມືລົງໃນຫວ່າງທີ່ຢູ່ເຄິ່ງການຂອງ

ຄົກ, ຈາກນັ້ນ ຜູ້ຍິງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄົນກໍ່ຈະປ່ຽນກັນຕຳເຂົ້າດ້ວຍສາກຕຳເຂົ້າແບ
ບສອງຫົວຮຽກວ່າ alu ,ສາກຕຳເຂົ້າມີຮູບຮ່າງຄືກັບກະບອງ, ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍ,
ປາຍຂອງສາກເປັນຮູບວົງມົນບານອອກ

ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກົດ

ແລະ

ບັດເຂົ້າເປືອກ, ດ້າມຈັບເຄິ່ງກາງຈະກິ່ວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັບດ້ວຍມືເປື້ອງດຽວແບ
ບລົ່ມໆໄດ້.
ການຕຳເມັດເຂົ້າດ້ວຍ

Lesung

ນັບເປັນກິດຈະກຳຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້

amping

(ເຂົ້າສານ)

ທີ່ປະຕິບັດໃນໂອກາດພິເສດ

ໂດຍສະເພາະເທດສະການຂອບໃຈ ພະເຈົ້າ, ນອກຈາກນີ້ ຄົນເກີດາຍັນໃນບຼູໄນ
ຍັງໃຊ້

Lesung

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພິທີແຕ່ງດອງ

ໂດຍເຈົ້າບ່າວ

ແລະ

ເຈົ້າສາວຈະນັ່ງຢູ່ເທິງ Lesung ແທນການນັ່ງເທິງແທ່ນພິທີ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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Bambong Teuk thnaot,

ກະບອກເກັບນໍ້າຕານ

ກະບອກໄມ້ໃຜ່ສຳລັບເກັບນໍ້າຕານຈາກ

ຕົ້ນຕານ

ລັກສະນະນີ້

ແຕ່ເດີມເຮັ

ກະບອກເກັບນໍ້າຕານ

ດມາຈາກກົກໄມ້ໃຜ່ທີ່ນຳມາຕັດເປັນທ່ອນໆ

ວັດສະດุຸ: ໄມ້ໃຜ່ ເຊືອກນິລົງ

ກະບອກໜຶ່ງອັນ ສາມາດເກັບນໍ້າຕານໄດ້ 2 ລິດ, ຫາກກະບອກໃຫຍ່ກວ່ານີ້ຈະບັ

ສະຖານທີ່ี่: ເປຣດັກ, ແຂວງສຽມລຽບ,

ນຈຸນໍ້າຕານໄດ້ເຖິງ 4 ລິດ, ກະບອກທີ່ເຮັດມາຈາາກໄມ້ໃຜ່ແກ່ອາຍຸການໃຊ້ງານໄ

ປະເທດກຳປູເຈຍ

ຝານເປືອກດ້ານນອກອອກ

ເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າໜັກເບົາ ຈາກນັ້ນຫ້ອຍເຊືອກເສັ້ນນ້ອຍໆ ໄວ້ບ່ອນປາກກະບອກ,

ດ້ດົນ ຈົນຮອດ 10 ປີ.
ຄົນກຳປູເຈຍໃຊ້ອຸປະກຶນຫຼາກຫຼາຍປະເພດໃນການເກັບນໍ້າຕານຈາກຕົ້ນຕານ ເຊັ່ນ
ພາຊະນະ ປາສຕິກ, ປ໋ອງນໍ້າອັດລົມ, ທໍ່ນໍ້າ ຫຼື ກະບອກ “ມີການພົບວ່າກະບອກ
ຖືກໃຊ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ ສືບເນື່ອງມາຈາກຄົນເກັບນໍ້າຕານທີ່ເມືອງ ພູມິ ຜະໄດ
ແຂວງສຽມລຽບ,

ນຳເອົານໍ້າຕານທີ່ໄດ້ຈາກຕົ້ນຕານໄປໃຫ້ທະຫານເພື່ອແລກປ່ຽ

ນກັບ ກະບອກປາສຕິກ ຊື່ງມີຂະໜາດຍາວກວ່າພາຊະນະທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ໃຜ່ເລັກນ້
ອຍ, ພາຊະນະລັກສະນະນີ້ໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ເກັບປະລິມານຂອງນໍ້າຕານໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ”
(Reyum, 2001, ເຄື່ອງມື ແລະ ການໃຊ້, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃ
ນຊົນນະບົດຂອງກຳປູເຈຍ, ສຳນັກພີມ Reyum, ພະນົມເປັນ, ໜ້າ 15)

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ກະຕ່າແບບມີຂາ

Kanh Cheu,

ກະຕ່າແບບມີຂາເປັນພາຊະນະທີ່ນິຍົມໃຊ້ເພື່ອຂົນສົ່ງ,

ຫຼື

ຝັດເຂົ້າ

ກະຕ່າແບບມີຂາ

ນອກຈາກນີ້,

ວັດສະດุຸ: ໄມ້ໃຜ່, ຫວາຍ ຫຼື ເຄືອໄມ້

ເອົາກະຕ່າຢອງໄວ້ເທິງຫົວໄດ້ສະດວກ ເມື່ອຕ້ອງຕ້ອງຂົ່ນເມັດພັນພືດໄປຕະຫຼາດ.

lpeak ແລະ ໃບຕານ

ນິທານພື້ນເມືອງກຳປູເຈຍ:

ສະຖານທີ່ี่: ດຳເດກ, ແຂວງສຽມລຽບ,

“ມື້ໜຶ່ງ

ປະເທດກຳປູເຈຍ

ຍັງໃຊ້ເກັບເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ

ເກັບເຄື່ອງ

ລວມເຖິງເມັດພັນພືດຕ່າງໆ

ເຊັ່ນ: ງາ, ສາລີ ແລະ ຖົ່ວ ,ລັກສະນະກະຕ່າທີ່ເປັນສີ່ແຈຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ

ກະຕ່າຍປ່າຮູ້ສຶກຫິວຈົບແສບທ້ອງ

ທັນໃດນັ້ນມັນເຫັນ

ແມ່ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງຍ່າງຜ່ານມາ, ແມ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນຢອງກະຕ່າໄວ້ເທິງຫົວ ຊຶ່ງໃນກະຕ່າ
ນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍໝາກກ້ວຍ ເພື່ອນຳໄປຂາຍທີ່ຕະຫຼາດ, ກະຕ່າຍປ່າຈຶ່ງຄິດອຸບາຍ
ໂດຍທຳທ່າເຮັດນອນຕາຍຂວາງທາງຍ່າງ

ເມື່ອແມ່ເຖົ້າຄົນນັ້ນເຫັນກະຕ່າຍ,

ນາງກໍ່ຄິດວ່າ ກະຕ່າຍປ່າໂຕນີ້ຈະຕ້ອງເປັນອາຫານສຸດວິເສດສຳລັບຄອບຄົວຂອງລາ
ວແທ້, ຈຶ່ງຈັບກະຕ່າຍປ່າໃສ່ກະຕ່າໄປນຳ ລະຫວ່າງທາງກະຕ່າຍກິນໝາກກ້ວຍທີ່ຢູ່
ໃນກະຕ່ານັ້ນຢ່າງສຳລານໃຈ ແລະ ກະໂດດໜີອອກຈາກກະຕ່າຢ່າງໄວວາ”.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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Cetakan Sagu (Forna),

ແມ່ພີມເຄັກສາຄູ

ແມ່ພີມເຄັກສາຄູນີ້ມາຈາກເກາະ

ແມ່ພມ
ີ ເຄັກສາຄູ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ວັດສະດุຸຸ: ດິນໜຽວ

ຄາໂບໄຮເດຼດ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິ ພິ ດ ທະພັ ນ ແຫ່ ງ ຊາດອິ ນ ໂດເນເຊຍ,
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ສຸລາເວສີ

ແຂວງມາລູກູເໜືອ,

ສາຄູເປັນວັດຖຸດິບຫຼັກຊະນິດໜຶ່ງໃນອາຫານຂອງຄົນ

ອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍສະເພາະແຖບຕາເວັນອອກ, ແປ້ງສາຄູເປັນແປ້ງທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍ
ສາມາດນຳມາເຮັດເປັນເຂົ້າໜົມທີ່ແຊບສ້ອຍໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ.

ເຄັກສາຄູ ຫຼື ເຂົ້າໜົມສາຄູເຮັດມາຈາກ ວັດຖຸດິບທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງແປ້ງສາຄູ,
ໝາກພາ້ວ, ຖົ່ວ ຫຼື ໝາກວອລນັທ ອາດຈະໃສ່ນໍ້າຕານແດງ ຫຼື ນໍ້າຕານໝາກພ້າວ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫວານ

ຈາກນັ້ນນຳສ່ວນປະສົມທັງໝົດເທລົງໃນແມ່ພີມເຄັກ

ທີ່ເຮັດມາຈາກດິນໜຽວ ແລ້ວນຳໄປເຜົາ ຈົນເຮັດໃຫ້ສຸກ, ສ່ວນເຂົ້າໜົມສາຄູ
ແມ່ນຈະແຂງກວ່າ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມັກນຳເອົາເຂົ້າໜົມສາຄູໄປຈຸ່ມໃນນໍ້າຊາກ່ອນກິນ.
ຕົ້ນສາຄູ

ເປັນພືດທີ່ເໝາະສົມປູກໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ເພາະມີສະພາບອາກາດແບບຮ້ອນເອົ້າ, ຕົ້ນສາຄູນັ້ນໃຫຍ່ໄດ້ເຖິງ 20-30 ແມັດ.
ສຳລັບສາຄູເມັດນ້ອຍໆ

ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການນຳເອົາໄສ້ໃນລຳຕົ້ນສາຄູມາບົດ,

ແຊ່ນໍ້າ, ຄັ້ນ, ແລ້ວຕອງ ຈາກນັ້ນນຳນໍ້າທີ່ໄດ້ມາ ໄປພັກໃຫ້ຕົກຕະກອນ, ເມື່ອຖອ
ກນໍ້າອອກຈະໄດ້ສາຄູຈາກຕະກອນທີ່ຕົກຄ້າງ ຈາກນັ້ນນຳໄປຕາກແດດ. ການເຮັດ
ແປ້ງສາຄູຈາກຕົ້ນສາຄູຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານປະມານ 4 ຄົນ, ເຮັດວຽກ 3 ມື້ ແປ້ງສາຄູ
ທີ່ແຫ້ງແລ້ວສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ.

ການກິ
ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
การรับນประทานและการเตรี
ยมอาหาร
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ພາຊະນະດິນເຜົາ

Hangari, ພາຊະນະດິນເຜົາ

ພາຊະນະດິນເຜົາ ຫຼື ພາຊະນະໃສ່ຂອງເຫຼວໜ່ວຍນີ້ ຄົນເກົາຫຼີຮຽກວ່າ ong-

ວັດສະດุຸຸ: ດິນໜຽວ

ຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມປະມານ

ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນພື້ນເມືອງແຫ່ງ
ຊາດເກົາຫຼີ

gi,

ໃຊ້ສຳລັບເກັບອາຫານ,

ເຮັດມາຈາກດິນໜຽວນຳໄປເຜົາໃນຄວາມ

600

ຫຼືຫຼາຍກວ່າ

1,100

ອົງສາເຊວຊຽສ,

ພາຊະນະດິນເຜົາຈະເປັນມັນເງົາ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ຂື້ນຢູ່ກັບອຸນຫະພູມທີ່ໃຊ້ໃນການເຜົາ.
ພາຊະນະຊະນິດນີ້ໃຊ້ເກັບເຂົ້າ, ກິມຈິ (ຜັກກາດດອງລົດຊາດເຜັດ) ລວມໄປເຖິງ
ສ່ວນປະສົມໃນອາຫານພື້ນເມືອງເກົາຫຼີ ເຊັ່ນ: ນໍ້າສະອິ້ວ, ແຈ໋ວໝາກເຜັດເກົາຫຼີ,
ນໍ້ໝັກຖົ່ວເຫຼືອງ.

ພາຊະນະລັກສະນະນີ້ເມາະກັບການຮັກສາອາຫານ

ເພາະມີລັກສະນະພິເສດຄື “ຫາຍໃຈເອົາອາກາດເຂົ້າໄປໄດ້” (ອາກາດຊືມຜ່ານໄດ້)
ຂະໜາດຂອງພາຊະນະ

ແລະ

ການໃຊ້ງານແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປ,

ພາຊະນະຂະໜາດໃຫຍ່ໃຊ້ສຳລັບໃສ່ກິມຈິ ສ່ວນ ພາຊະນະຂະໜາດນ້ອຍນິຍົມໃ
ສ່ເຄື່ອງປຸງ. ເຮືອນເກົາຫຼີແບບດັ່ງເດີມຈະມີ jandokdae (ແທ່ນສຳລັບວາງໄຫ)
ຊຶ່ງໃນສະໄໝກ່ອນ ແທ່ນນີ້ເປັນພື້ນທີ່ສັກສິດສຳລັບຜີບ້ານຜີເຮືອນ.
ການໃຊ້ພາຊະນະດິນເຜົາແບບດັ່ງເດີມນີ້ເລີ່ມ
1960

ເມື່ອຮູບແບບການປຸກເຮືອນຂອງຊາວເກົາຫຼີປ່ຽນແປງໄປ,

ເຮືອນໃນເມືອງສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງ
ດີມແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປ,

ຫຼຸດລົງຕັ້ງແຕ່ທົດສະວັດທີ່
ພື້ນທີ່ສຳລັບວາງພາຊະນະດິນເຜົາດັ່ງເ

ຜູ້ຄົນນິຍົມໃຊ້ເຄື່ອງຄົວ

ກວ່າການໃຊ້ພາຊະນະດິນເຜົາພື້ນເມືອງ,

ແລະ

ພາຊະນະທີ່ທັນສະໄໝ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

ຄົນເກົາຫຼີໄດ້ປະເມີນການເຮັດວຽກ hangari ອີກຄັ້ງ ເພື່ອມາດຕະຖານການໃຊ້ຊີ
ວິດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ການກິ
ນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
การรั
บประทานและการเตรี
ยมอาหาร
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Yoogi Bansanggi,
ຊຸດຮັບປະທານອາຫານເຄືອ
່
ງທອງເຫຼອ
ື ງ
ວັດສະດุຸຸ: ທອງເຫຼືອງ
ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດຕະພັນພື້ນເມືອງແຫ່
ງຊາດເກົາຫຼີ (ຊຸດນີ້ບໍລິຈາກໂດຍ Mr.
Lee Dae-Jae)

ຊຸດຮັບປະທານອາຫານເຄື່ອງທອງເຫຼືອງ

ຊຸດພາຊະນະສຳລັບຮັບປະທານອາຫານຊຸດນີ້ເຄຍເປັນເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບຊົນຊັ້ນນຳ
ຊ່ວງກ່ອນກາງສັດຕະວັດທີ່ 20 ພາຊະນະລັກສະນະນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີໃນຊ່ວງລະດູໜາວ
ເນື່ອງຈາກວ່າເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງອາຫານໄດ້ດີ

ຂາວບ້ານທົ່ວໄປບໍ່ສາມາ

ດໃຊ້ພາຊະນະແບບນີ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ ແຕ່ຈະໃຊ້ສຳລັບພິທີນົບໄຫ້ວບັນພະບຸ
ລຸດ.
ກ່ອນທີ່ຈະຮູ້ຈັກການນຳໃຊ້ເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ຂື້ນຂີ້ໝ້ຽງ ຫຼື ສະແຕຼນເລດເຮັດພາຊະນະ,
ທອງເຫຼື ອ ງຖື ກ ຈັ ດ ວ່ າ ເປັ ນ ໂລຫະທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ ໃນການນຳມາເຮັ ດ ພາຊະນະຮັ ບ
ປະທານອາຫານຊ່ວງຍຸກສະໄໝໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີ
1960,
ອງເຫຼືອງ

ໂດຍສະເພາະທົດສະວັດທີ່

ພາຊະນະໃສ່ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກສະເແຕຼນເລດໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ທ
ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງທອງເຫຼືອງ

ແມ່ນທຳຄວາມສະອາດຍາກ

ແລະ

ມັກເກີດປະຕິກິລິຍາ ອົກຊິດິເຊຊັນ (oxidization).
ທຸກມື້ນີ້

ເຄື່ອງທອງເຫຼືອງຈຶ່ງກາຍເປັນ

ພາຊະນະໃສ່ອາຫານສຳລັບ

ພິທີກຳ,

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ດົນມານີ້, ຄົນເກົາຫຼີໄດ້ຄົ້ນພົບອີກເທື່ອວ່າ ການໃຊ້ເຄື່ອງທອງເຫຼື
ອງເປັນພາຊະນະຮັບປະທານອາຫານຈະນຳມາຊຶ່ງສຸຂະພາບທີ່ດີ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ແປ້ນວີເຂົ້າໜຽວ

Phavee Khao,

ແປ້ນໄມ້ນີ້

ໃຊ້ສຳລັບວີເຂົ້າໜຽວທີ່ຫາກໍ່ໜຶ້ງຫາກໍ່ແລ້ວ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໜຽວເຢັນ

ແປ້ນວີເຂົາ້ ໜຽວ

ລົງກ່ອນນຳໄປໃສ່ແອບເຂົ້າ,

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ເນື້ອແຂງ

ເຂົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໜຽວເຢັນລົງກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປໃສ່ແອບເຂົ້າ.

ສະຖານທີ່ີี่:

Phavee Khao (ຜ້າວີເຂົ້າ) ເຮັດມາຈາກໄມ້ເນື້ອແຂງ ເຊັ່ນ ໄມ້ສັກ ແລະ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,

ມັກພົບເຫັນໃນ 2 ແບບ, ປັດຈຸບັນຊອກຫາໄດ້ຍາກ ເນື່ອງຈາກໄມ້ແຜ່ນໃຫຍ່ຊຶ່ງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ

ມີລາຄາແພງ ແລພ ຫາຍາກ. ປັດຈຸບັນພົບເຫັນແປ້ນວີເຂົ້າໜຽວໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍ

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ປັດຈຸບັນໄມ້ແປ້ນລັກສະນະນີ້ພົບເຫັນໜ້ອຍລົງ,

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ໃນຄົວເຮືອນຂອງຊາວລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງນຳໃຊ້ແປ້ນໄມ້ລັກສະນະນີ້ວີ

ເຄື່ອງເກົ່າ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ແອບເຂົ້າ

Aep Khao Niow, ແອບເຂົາ້

ແອບເຂົ້າໃຊ້ສຳລັບໃສ່ເຂົ້າໜຽວທີ່ໜຶ໊ງສຸກແລ້ວ,

ວັດສະດุຸຸ: ຫວາຍ, ໄມ້, ໄມ້ໃຜ່, ເຊືອກ

ເພື່ອຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງເຂົ້າໜຽວ

ສະຖານທີ່ີี่: ຕະຫຼາດເຊົ້າ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ນເຂົ້າໜຽວເປັນປະຈຳທຸກມື້

ຄົນລາວແມ່ນກິ

ໂດຍໃຊ້ແອບເຂົ້າບັນຈຸເຂົ້າໜຽວໜື້ງ
ໂດຍສະເພາະ

ຕອນທີ່ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຕາມໄຮ່ຕາມນາ, ນອກຈາກນີ້ ການນຳເຂົ້າໜຽວມາໃສ່ແ
ອບເຂົ້າໄປເຮັດບຸນ ແລະ ຖວາຍໃຫ້ເຈົ້າຫົວທີ່ວັດຍັງຖືເປັນທຳນຽມປະຕິບັດກັນມາ
ເປັນປະເພນີ.
ປະຫວັດສາດຂອງແອບເຂົ້າໜຽວນັ້ນມີມາຢ່າງດົນນານມາແລ້ວ ນັບແຕ່ມີການສະ
ຖາປະນາອານາຈັກລ້ານຊ້າງໃນສັດຕະວັດທີ່ 14, ຊາວລາວໄດ້ເລີ່ມປູກເຂົ້າໜຽວ
ແລະ ບໍລິໂພກເປັນອາຫານຫຼັກ, ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ເຊື່ອກັນວ່າຄົນລາວໄດ້ໃຊ້ແອບເຂົ້າ
ໃສ່ເຂົ້າໜຽວເປັນທຳນຽມສືບຕໍ່ກັນມາ ເມື່ອເຂົ້າໜຽວກາຍມາເປັນອາຫານຫຼັກທີ່ບໍ
ລິໂພກໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ,ຈຶ່ງໄດ້ກິນເຂົ້າໜຽວກັບອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ:
ແກງ, ຊີ້ນ, ປາ, ລາບ(ຊິ້ນສັບໃສ່ເຄື່ອງເທດ) ແລະ ແຈ໋ວໝາກເຜັດ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ

ແມ່ພີມເຂົ້າໜົມເຄັກກອບແບບມາລາຢູ

Acuan Kuih Karas/ Kuih
Karas,
ແມ່ພມ
ີ ເຂົາ້ ໜົມເຄັກກອບແບບມາລາຢູ
ວັດສະດุຸຸ: ເປືອກໝາກພ້າວ, ໄມ້
ສະຖານທີ່ີี่:
ຫໍພິພິດທະພັນມາເລເຊຍ, ກົວລາລຳເປີ,
ປະເທດມາເລເຊຍ
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ແມ່ພີມນີ້ໃຊ້ສຳລັບເຮັດເຂົ້າໜົມທີ່ເອີ້ນວ່າ Kuih Karas, ເປັນເຂົ້າໜົມດັ່ງເດີມຊ
ະນິດໜຶ່ງທາງແຖບພາກເໜືອຂອງມາເລເຊຍ, ສ່ວນປະສົມຫຼັກຂອງເຂົ້າໜົມນີ້ໄດ້ແ
ກ່ ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ, ນໍ້າຕານ ແລະ ນໍ້າ ເມື່ອນຳສ່ວນປະສົມມາປະສົມກັນຈະໄດ້ແປ້ງທີ່
ມີລັກສະນະ ນຸ່ມລື່ນ ແລະ ຂຸ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຖອກໃສ່ແມ່ພີມ ຈາກນັ້ນນຳໄປໂຮຍໃ
ສ່ໃນໝໍ້ຄາງທີ່ມີນໍ້າມັນຮ້ອນ, ການໂຮຍແປ້ງລົງໄປຈືນ ຈະໂຮຍເປັນວົງມົນໃຫ້ອອ
ກມາເປັນແຜ່ນບາງໆ ຄືກັນກັບ ແພນເຄັກ, ເມື່ອສຸກແລ້ວ ເອົາອອກມາແລ້ວພັບເຄິ່
ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຢັນ ແລະ ແຂງໂຕ.
ໃນສະໄໝກ່ອນ, ການເຮັດເຂົ້າໜົມ Kuih Karas ຈະເຮັດໃນໂອກາດພິເສດ ຫຼື
ງານບຸນເທດສະການ ເຊັ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງອີດຸນຟິຣີ, ປັດຈຸບັນສາມາດພົບເຫັນໄດ້
ທົ່ວໄປໃນຈະຫຼາດນ້ອຍໆ ຫຼື ຕາມພະແນກເຂົ້າໜົມໃນຕະຫຼາດໃຫຍ່ໆ ແລະ ເນື່ອ
ງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທີ່ເພີ່ມສູງຂື້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການສ້າງເຄື່ອງຈັກ
ທັນສະໄໝມາໃຊ້ງານແທນ ອຸປະກອນເຮັດເຂົ້າໜົມ Kuih Karas ແບບດັ່ງເດີມ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ເຄື່ອງເຮັດຢາ

SengKalan, ເຄືອ
່ ງເຮັດຢາ

ໃນສະໄໝກ່ອນ ໃຊ້ SengKalan ເປັນອຸປະກອນເຮັດຢາ, ວິທີໃຊ້ຄື ນຳໃບໄມ້

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ເນຍໂຕ (ຕົ້ນພິກຸນ),

ດ້ານເທິງຂອງເປືອກໝາກພ້າວມາມັດຕິດຢູ່ກັບ

ເປືອກໝາກພ້າວ, ເຊືອກ
ສະຖານທີ່ີี่: ຫໍພິພິດທະພັນມາເລເຊຍ,
ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ

ແລະ ເຄື່ອງເທດໄວ້ເຄິ່ງກາງຂອງຂອງ SengKalan ແລ້ວໃຊ້ເປືອກໝາກພ້າວບົດ
SengKalan

ດ້ວຍເຊືອກ,

ເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັນກັບຄົກ ແລະ ສາກບົດຢາແບບດັ່ງເດີມຂອງຈີນ.
SengKalan

ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນກຸ່ມຄົນມາລາຢູທີ່ອາໄສຢູ່ແຖບຊາຍຝັ່ງຕ

ະເວັນອອກຂອງແຫຼມມາລາຢູ

ການແກະສະຫຼັກລວດລາຍໃສ່ເທິງ

SengKa-

lan ເປັນການເພີ່ມຄວາມສວຍງາມໃຫ້ກັບຕົວວັດຖຸ, ຮູບແບບຂອງ SengKalan

ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກກຸ່ມເຊື້ອສານມາ

ລາຢູປັດຕານີຈາກປະເທດໄທ,

ປັດຈຸບັນ

ບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມກັນໃຊ້ແລ້ວ

ເນື່ອງຈາກການເຮັດຢາພື້ນເມືອງດ້ວຍ SengKalan ນັ້ນໃຊ້ເວລາດົນຫຼາຍ.
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Earthenware
ຄົກແລະສາກ

Luhung & Pumbukbok
(ພາສາອີຟູເກົາ), Lusong &
Pambayo (ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ)

ຄົກນີ້ຮຽກວ່າ luhung ສ່ວນສາກ ຮຽກວ່າ pambayo ໃຊ້ສຳລັບຕຳເຂົ້າ ແລະ
ພືດ.
ໃນກຸ່ມຄົນ ອີຟູເກົາ, ຂະບວນການໄດ້ເມັດເຂົ້າເພື່ອນຳມາບໍລິໂພກນັ້ນ ເລີ່ມຈາກກາ
ນໃຊ້ສາກຕຳເມັດເຂົ້າທີ່ແຫ້ງແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເປືອກຫຼຸດອອກຈາກຮວງ, ຈາກນັ້ນ

ຄົກແລະສາກ

ນຳເຂົ້າເປືອກທີ່ໄດ້ລົງໄປຕຳໃນຄົກອີກເທື່ອໜຶ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າຫຼຸດອອກມາຈາກ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້

ໃນຊ່ວງເທດສະການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼື ພິທີກຳ ຄົນອີສເນກ/ຕິນກວນ ຂອງອັບຣາ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິ ພິ ດ ທ ະ ພັ ນ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ ຟິ ລິ ບ ປິ ນ ,
ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ເປືອກ ແລ້ວນຳໄປຝັດໃນກະດົ້ງ ເພື່ອໃຫ້ແກບຫຼຸດອອກໝົດຈົນໄດ້ເມັດເຂົ້າສານ.
ຈະຕຳເຂົ້າໄປຕາມຈັງຫວະຂອງຄ້ອງ ນອກຈາກນີ້ຈະຄວໍ້າຄົກລົງເພື່ອໃຊ້ເປັນໂຕະສຳ
ລັບວາງເຄື່ອງໄຫ້ວ ເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າບາຊິ ໃຫ້ແກ່ຜີແລະວີນຍານໃນລະຫວ່າງປະກອບພິທີ
ໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ທຸກ. ຄົນຕັ້ກບານົວໃນແຖບປາລາວັນ ໃຊ້ຄົກທີ່ຄວໍ້າລົງນີ້ເປັນແທ່ນ,
ສ່ວນຄົນກຸ່ມອື່ນໃຊ້ຄົກແທນຕັ່ງນັ່ງ ຫຼື ຂຽງ.
ກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ແຖບພູຜາຂອງຟິລິບປິນ,

ໃຊ້ຮູບແບບຂອງຄົກເປັນແບບໃນການ

ອອກແບບລວດລາຍຂອງ ແຜ່ນແພ ຮຽກວ່າ inalson ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າໃນ
ລວດລາຍແຜ່ນແພທີ່ພາດເທິງບ່າໄຫຼ່

ຂອງຮ່າງຊົງໃນລະຫວ່າງປະກອບພິທີ,

ບາງບ່ອນໃຊ້ຫໍ່ສົບຄົນຕາຍ. ເຮົາພົບເລື່ອງ ຄົກແລະສາກ ໃນນິທານພື້ນເມືອງຂອງ
ຟິລິບປິນຫຼາຍເລື່ອງ, ເລື່ອງໜຶ່ງແມ່ນ ເລື່ອງກຳເນີດດວງເດືອນ ແລະ ດວງດາວ (ເບິ່
ງເລື່ອງຈາກຫະວີຈາກປະເທດຟິລິບປິນໃນໜັງສືຫົວນີ້).
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Ang Ku Kueh,

ແມ່ພີມເຂົ້າໜົມເຄັກເຕົ່າແດງ

ແມ່ພີມນີ້ໃຊ້ສຳລັບເຮັດເຂົ້າໜົມ ທີ່ຮຽກວ່າ Ang Ku Kueh ເປັນເຂົ້າໜົມເຄັກແ

ແມ່ພມ
ີ ເຂົາ້ ໜົມເຄັກເຕົ່າແດງ

ບບຈີນເປີຣານາກັນ, ເຂົ້າໜົມເຄັກຮູບຊົງວົງມົນ ເຮັດມາຈາກແປ້ງເຂົ້າໜຽວ ແລະ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້

ນຳເອົາສ່ວນປະກອບຂອງ

ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,

ກະດອງເຕົ່າ

ປະເທດສີງກະໂປ

ວາງໄວ້ເທິງໃບຕອງ

ນໍ້າຕານ Kueh ມີລັກສະນະຄືກັບ ກະດອງເຕົ່າ.
ເຂົ້າໜົມຖອກລົງໃນແມ່ພີມທີ່ມີລັກສະນະຄືກັບ

ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳອອກມາຈາກແມ່ພີມ

ແລ້ວນຳເອົາໄປໜຶ້ງໂດຍ

ສາເຫດທີ່ຕ້ອງເຮັດເຂົ້າໜົມເປັນສີແດງ

ເນື່ອງຈາກວ່າ

ຊາວຈີນເຊື່ອວ່າ ສີແດງເປັນສີມຸງຄຸນ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມໂຊກດີ ແລະ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ໃນພາສາບາບາມາລາຢູ

(ພາສາທີ່ຄົນເປີຣານາກັນໃຊ້ສື່ສານໃນແຖບ

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້) ang ku kueh ໝາຍເຖິງ ເຂົ້າໜົມຊະນິດນີ້ຈະເຮັດໃ
ນຊ່ວງເທດສະການງານບຸນ ເຊັ່ນ: ກຸດຈີນ ຫຼື ສະຫຼອງຕ້ອນຮັບເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່.
ຮູບຊົງຂອງເຂົ້າໜົມຄ້າຍຄືກກັບກະດອງເຕົ່າ ເພາະຄວາມເຊື່ອດັ່ງເດີມຂອງຊາວຈີນ
ເຊື່ອວ່າ ການກິນເຕົ່າຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸໝັ້ນຂວັນຢືນ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ປິ່ງໂຕ

Tingkat, ປິ່ງໂຕ

ປິ່ງໂຕສຳລັບໃສ່ອາຫານ,

ວັດສະດุຸຸ: ໂລຫະສີ ຫຼື ໂລຫະເຄືອບ

ລຫະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໂຕຈັບພາຊະນະທັງ 4 ອັນເຂົ້ານຳກັນ, ປິ່ງໂຕ ລັກສະນະນີ້ຄ້າຍຄື

(ກົ່ວ ຫຼື ເຫຼັກ)
ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,
ປະເທດສີງກະໂປ

ພາສາມາລາຢູຮຽກວ່າ

tingkat

ໃຊ້ໃສ່ເຂົ້າສວຍສຳລັບຄົນເຮັດວຽກ ຫຼື ໃສ່ອາຫານ ເພື່ອບໍລິການສົ່ງລູກຄ້າ. ຫູຫິ້ວໂ
ກັບທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນປະເທດອິນເດຍ,

ນຳເຂົ້າມາໃຊ້ໃນ

ປິນັງ

ແລະ

ສິງກະໂປ

ໂດຍຊາວອັງກິດ ໃນສະໄໝອານານິຄົມເຂົ້າປົກຄອງ.
Tingkat

ຖືກຕົກແຕ່ງດ້ວຍການພົ່ນຫຼາຍດອກໄມ້

ງພື້ນຜີວສີຂຽວຂອງປິ່ງໂຕ,

ແລະ

ແມງກະເບື້ອລົງເທິ

ປິ່ງໂຕເຮັດມາຈາກໂລຫະທີ່ເຄືອບດ້ວຍຜົງແກ້ວ

ເຄືອບເທີງໂລຫະ ເຊຣາມິກ ຫຼື ແກ້ວ ຈາກນັ້ນນຳໄປເຜົາດ້ວຍອຸນຫະພູມສູງ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ

24

ຄົກແລະສາກ

Batu Lesung, ຄົກແລະສາກ

ຄົກແລະສາກ

ວັດສະດุຸຸ: ຫີນແກຣະນິດ

ປະກອບດ້ວຍ ອຸປະກອນ 2 ສ່ວນຄື ຖານສີ່ຫຼ່ຽມ ແລະ ແທ່ນຫີນສຳລັບບົດ,

ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,
ປະເທດສີງກະໂປ

(batu

ນໍ້າແຈ໋ວທີ່ຈຳເປັນໃນອາຫານ

leung)
ເປີຣານາກັນ,

ໃຊ້ສຳລັບກຽມເຄື່ອງເທດ

ຫຼື

ເຮັດວ່າຈາກຫີນແກຣະນິດຫຍາບ

ຄົກນີ້ໃຊ້ສຳລັບ ບົດ ຫຼື ຕຳວັດຖຸດິບໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ, ຕັ້ງແຕ່ຖົ່ວຈົນໄປຮອດ
ຫົວສີໄຄ,

ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ວັດຖຸດິບຕ່ອນໃຫຍ່ໆ

ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງກິ່ນ

ແລະ

ລົດຊາດອອກມາ.
ເວົ້າກັນວ່າ, ແມ່ຜົວຈະໄປຢາມ ເຮືອນຂອງລູກສະໄພ້ ເພື່ອສັງເກດ, ຂະນະທີ່
ລູກໄພ້ກຳລັງແຕ່ງກິນໃນເຮືອນຄົວ ແມ່ຜົວຈະຖ້າຟັງສຽງຕຳແຈ໋ວດ້ວຍ

batu

lesung ເພາະເຊື່ອວ່າ ສຽງຕຳແຈ໋ວສາມາດບົ່ງບອກໄດ້ວ່າ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ມີປະສົບການ
ການແຕ່ງກິນມາກ່ອນຫຼາຍປານໃດ.
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ໄຫຂອບປາກສອງຊັ້ນ

Hai Kob Pak Song Chan
(ໄຫຂອບປາກສອງຊັນ
້ )
ໄຫຂອບປາກສອງຊັນ
້
ວັດສະດุຸຸ: ດິນໜຽວ
ສະຖານທີ່ີี่: ບ້ານ ໂພນບົກ,
ແຂວງໜອງຄາຍ, ປະເທດໄທ

ກຸ່ມຄົນເວົ້າພາສາຕະກຸນໄທ-ລາວ
ຊຶ່ງເປັນພາຊະນະດິນເຜົາປະເພດໜຶ່ງ

ໃນແຖບລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໃຊ້

“ໄຫ”

ເປັນພາຊະນະສຳລັບໃສ່ນໍ້າ

ຫຼື

ອາຫານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ໂດຍສະເພາະອາຫານດອງ ເຊັ່ນ: ປາແດກ, ປາດອງທີ່ຊ່
ວຍເພີ່ມລົດຊາດໃຫ້ອາຫານພື້ນເມືອງ.
ການເຮັດພາຊະນະດິນເຜົາເປັນລາຍໄດ້
ຊ່າງປັ້ນໄຫ

ຈະປັ້ນໄຫຕະຫຼອດປີ,

ຫຼັກຂອງບ້ານໂພນບົກ
ເວັ້ນແຕ່ໄລຍະລະດູເຮັດນາ

ຫຼື

ປູກຝັງ,

ຊ່າງປັ້ນຈະເຮັດພິທີໄຫ້ວເຕົາ ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ ຜີຮັກສົມຮັກສາ
2 ເທື່ອຕໍ່ປີ ຄື ໄລຍະຊ່ວງກາງປີ ແລະ ປາຍປີ ໂດຍຈະນຳຫໍ່ເຂົ້ານ້ອຍໄປວາງໄວ້ບໍລິເ
ວນປາກເຕົາ ຫຼື ຫຼັງເຕົາ ພ້ອມກັບດອກໄມ້ຖູບທຽນ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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Ka Tai Khut Ma Phrao
(ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ),
ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ
ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ເຫຼັກ
ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນເຮືອນຈ່າທະວີ,
ແຂວງພິດສະນຸໂລກ, ປະເທດໄທ

ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ

ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ

ເປັນເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວປະເພດໜຶ່ງ

ທີ່ມີແຜ່ນເຫຼັກຢູ່ປາຍໄວ້ສຳລັບ

ຂູດໝາກພ້າວ,

ໝາກພ້າວທີ່ຂູດແລ້ວ

ເປັນເຄື່ອງປຸງຫຼັກໃນອາຫານໄທ ເຊັ່ນ ແກງກະລີ, ເຂົ້າໜົມຫວານ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ທົ່ວພູມິພາກໃນປະເທດໄທ ແຕ່ມີຊື່ເອີ້ນທີ່ແຕ
ກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະພື້ນທີ່ ເຊັ່ນ: ພາກໃຕ້ຮຽກວ່າ “ເຫຼັກຂູດ” ຫຼື “ເລັບຂູດ”
ໃນຂະນະທີ່ ພາກເໜືອເອີ້ນວ່າ “ແມວຂູດ”.
ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວຂອງໄທມີຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ໝາ,

ນົກ,

ສັດເລືອຄານ

ຫຼື

ບໍ່ວ່າຮູບແບບໃດກໍ່ມັກນິຍົມຮຽກວ່າ

ແມ້ແຕ່

ເຊັ່ນ,

ຮູບແບບແມວ,

ເຮັດເປັນຮູບຄົນ,

“ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ”

ຢ່າງໃດກໍດີ
ມີສົມມຸດຖານ

ສອງຂໍ້ວ່າ ເພາະເຫດໃດຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ກະຕ່າຍຂູດໝາກພ້າວ, ຂໍ້ທຳອິດ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ສ່ວນຂອງແຜ່ນເຫຼັກທີ່ໃຊ້ຂູດໝາກພ້າວນັ້ນ ມີລັກສະນະຄື ແຂ້ວກະຕ່າຍ ແລະ
ຂໍ້ທີ່ສອງ ເພາະວ່າ ຮູບຮ່າງຂອງອັນຂູດໝາກພ້າວນັ້ນຄືກັບໂຕກະຕ່າຍ. ໃນອາດີດ,
ຄົນໄທໃຊ້ ບ່ວງທີ່ເຮັດມາຈາກເປືອກໝາກພ້າວ ຫຼື ໄມ້ໃຜ່ຂູດຕ່ອນໝາກພ້າວ
ຕໍ່ມາ ເມື່ອມີການໃຊ້ ເຫຼັກ ແລະ ໂລຫະມີຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຊາວບ້ານຈຶ່ງ
ເລີມໃຊ້ເຫຼັກເຮັດເປັນບ່ອນຂູດໝາກພ້າວ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ພາຖາດໃສ່ອາຫານ

Mâm Cơm, ພາຖາດໃສ່ອາຫານ

ເຜົ່າພັນ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ຫວາຍ, ໄມ້

ນອກຈາກນີ້

ສະຖານທີ່ີี่:
ພີພິດທະພັນຊົນເຜົ່າຫວຽດນາມ,
ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

Chứt

ທີ່ອາໄສຢູ່ທາງເໜືອຂອງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ

ພາຖາດນີ້ວາງເຂົ້າໜຽວທີ່ໜື້ງແລ້ວ
ລ້ວ,
ມອາຍຸ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກະຈາຍ

ຍັງໃຊ້ເພື່ອກຽມອາຫານ

ເມື່ອຕອນກິນເຂົ້າ

ຫຼື

ແຫ້ງ,

ໃຊ້ເປັນຈານໃສ່ຊີ້ນທີ່ແຕ່ງສຸກແ

ສະມາຊິກໃນເຮືອນຈະນັ່ງອ້ອມຮອບພາຖາດລຽງຕາ

ຫາກໃນຄອບຄົວນັ້ນມີສະມາຊິກຫຼາຍຄົນ

ສຳລັບຊາຍແລະຍີງ,

ແລະ

ໃຊ້

ເມື່ອກິນແລ້ວໆ

ກໍ່ຈະແຍກພາຖາດອາຫານ
ຈະລ້າງພາຖາດໃຫ້ສະອາດ

ແລ້ວນຳໄປແຂວນໄວ້ເທິງຝາເຮືອນ ຫຼື ເສົາເຮືອນ.
ພາຖາດທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ໃຜ່

ປະກອບດ້ວຍ

ສ່ວນຂອງພື້ນຜິວແລະຖານຮອງ
ຊັ້ນ,

2

ສ່ວນປະກົບກັນຄື

ສ່ວນຂອງພື້ນຜິວແມ່ນມີ

ຊັ້ນເທິງແມ່ນເຮັດມາຈາກການ

ສານໄມ້ໃຜ່ແບບ

ເພື່ອໃຫ້ມັນກວ້າງອອກແບບກະຕ່າ,

2
3

ເສັ້ນ

ບ່ອນຂອບສານດ້ວຍຫວາຍ,

ທາງລຸ່ມສານເປັນຮູບ ໝາຈອກ ຊຶ່ງວາງໄວ້ເທິງແຜ່ນໄມ້ໃຜ່ 4 ແຜ່ນທີ່ເຊື່ອມຕິດກັນ
ໃນລັກສະນະສີ່ຫຼ່ຽມ ສ່ວນຖານຮອງມີຄວາມສູງປະມານ 15 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດມາຈາກ
ໄມ້ ຫຼື ໄມ້ໃຜ່ທີ່ມີລັກສະນະກວ້າງອອກ ຈັບກັນດ້ວຍຫວາຍທີ່ເປັນຮ່ວງມົນ, ຜູ້
ຊາຍໃນຄອບຄົວຈະເປັນຜູ້ເຮັດພາຖາດ

ແລະ

ເພື່ອປ້ອງກັນປວກມາລົບກວນ,

ຈຶ່ງຕ້ອງແຂວນໄວ້ເທິງເຕົາໄຟ ດ້ວຍເຫດນີ້ ພາຖາດຈຶ່ງຂື້ນເງົາເປັນສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ
ເພາະລົມຄວັນໄຟ ແລະ ຂີ້ເຖົ່າ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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ໝໍ້ໜື້ງເຂົ້າ

Ninh Xôi, ໝໍ້ໜງື້ ເຂົາ້

ໝໍ້ໜື້ງໝໍ້ນີ້ເຮັດມາຈາກ ທອງແດງເຄືອບດ້ວຍສີດຳ ໃຊ້ສຳລັບໜື້ງເຂົ້າໜຽວ, ຜັກ,

ວັດສະດุຸຸ: ທອງແດງ

ຊືໝ
້ ໜ
ໍ້ ງື້ ມາຈາກຄົນຫວຽດນາມ (kinh). ວິທໃີ ຊ້ໜງື້ ເຂົາ້ ໜຽວຄື ໃສ່ນາໍ້ ລົງໄປໃນໝໍ້

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າຫວຽດນາມ,
ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ອາຫານ ແລະ ກັ່ນເຫຼົ້າພື້ນເມືອງ. ກຸ່ມຄົນໄທ (ເຜົ່າຄົນໄທທີ່ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ)
ຈາກນັ້ໜນຳໄປຕັ້ງເທິງເຕົາໄຟ,

ນຳເອົາເຂົ້າໜຽວໃສ່ໝໍ້ອີກໝໍ້ໜຶ່ງ

ແລ້ວວາງໄວ້ເທີງໝໍ້ໜື້ງ. ປັດຈຸບັນ ໝໍ້ໜື້ງລັກສະນະນີ້ຍັງນິຍົມໃຊ້ໃນກຸ່ມຄົນໄທ
ແລະ ເຜົ່າບາງເຜົ່າ ເຊັ່ນ: ເໝື່ອງ (Muong), ໄຕ່ (Tay), ບຼູ-ເວີນ-ກ່ຽວ (BruVan-Kieu) ແລະ ອື່ນໆ.
ລັກສະນະຂອງໝໍ້ໜື້ງເຂົ້າ
ກ້ວາງອອກເລັກນ້ອຍ,

ເປັນຮູບຊົງກະບອກ
ທາງເທິງຄໍໝໍ້ຈະກິ່ວ.

ກັ່ນເຫຼົ້າດ້ວຍວິທີເຮັດໃຫ້ລະເຫີຍ,

ຕີນໝໍ້ກ້ວາງ,

ນອກຈາກນີ້

ປາກໝໍ້

ຍັງໃຊ້ໝໍ້ໃນການ

ຄົນໄທສາມາດປັ້ນໝໍ້ໜື້ງຈາກດິນເຜົາໄດ້

ສຳລັບຄົນໄທແລ້ວໝໍ້ໜື້ງສຳຄັນຫຼາຍ, ໝໍ້ໜື້ງເປັນຊັບສີນທີ່ມີຄ່າທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັ
ນເຖີງຄວາມລໍ່າລວຍຂອງຄອບຄົວໄດ້. ໝໍ້ໜື້ງບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມໝາຍທາງຈິດວີນຍານ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອຍ້າຍເຂົ້າເຮືອນໃໝ່ ເຂົ້
າຂອງເຮືອນທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍຈະເປັນຜູ້ນຳໝໍ້ໜື້ງເຂົ້າມາໃນເຮືອນ.

ການກິນ ແລະ ການກະກຽມອາຫານ
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Baju Kurung
(ພາສາມາລາຢູ - ບຼໄູ ນ/ເກີດາຍັນ),
ຊຸດພືນ
້ ເມືອງບຼໄູ ນ
ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າໄໝ/ຜ້າຝ້າຍ, ດ້າຍ ແລະ
ຂໍເກາະ
ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດບຼູໄນ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ຊຸດພື້ນເມືອງບຼູໄນ

Baju

Kurung

ເປັນຊຸດແຕ່ງກາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຜູ້ຍີງບຼູໄນ

ເຊື້ອສາຍມາລາຢູ, ລັກສະນະຂອງຊຸດເປັນແບບຫຼົ່ມ ປະກອບໄປດ້ວຍ ກະໂປງ
ແລະ

ເສື້ອແຂນຍາວບໍ່ມີປົກ,

Baju

Kurung

ກະໂປງເຮັດມາຈາກຜ້າຜືນຍາວອ້ອມຂໍ້ຕີນ.

ຕັດມາຈາກຜ້າເນື້ອດີ

ແຕ່ງເຕີມດ້ວຍລວດລາຍເລຂາຄະນິດ

ຫຼື

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຜ້າໄໝ,
ລາຍດອກໄມ້ສີສັນສົດໃສ,

ຜູ້ຍີງ

ມັກສວມໃສ່ Baju Kurung ກັບຜ້າຄຸມຫົວທີ່ເອີ້ນວ່າ Tudung.
ສຳລັບບຼູໄນ Baju Kurung ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຊຸດຫໍ່ຫຸ້ມ ເປັນຊຸດທີ່ສະແດງເຖີ
ງຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ຍີງທີ່ຈະອອກໄປໃນບ່ອນສາທາລະນະ,
ສຳລັບຜູ້ຊາຍຮຽກວ່າ Baju Melayu ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຊຸດມາລາຢູ, ປັດຈຸບັນ
ນັກຮຽນຍີງມັກສວມໃໃສ່ Baju Kurung ເປັນເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ ລວມເຖີງໃ
ສ່ເປັນຊຸດຂ້າລາດຊະການອີກດ້ວຍ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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ຜ້າພື້ນເມືອງບຼູໄນ

Sinjang, ຜ້າພືນ
້ ເມືອງບຼໄູ ນ

Sinjang ຫຼື Kain Samping

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າແສ່ວ, ດ້າຍ

(ຊຸດແຕ່ງກາຍມາລາຢູ), Sinjang ເປັນຜ້າພື້ນເມືອງ ເຮັດມາຈາກຜ້າທີ່ແສ່ວດ້ວ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ໃຊ້ໄວ້ພັນຮອບແອວ

ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບສີ້ນ, ຜູ້ຊາຍຍມາລາຢູ

ເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍປະກອບຂອງຊຸດ

Baju

Melayu

ຍມືທີ່ແສ່ວດ້ວຍ ລວດລາຍດອກໄມ້ ຫຼື ສັນຍາລັກ, ຮູບແບບທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນ
ລາຍ Kain Bertabur (ລາຍດາວປະກາຍ), Kain Jongsarat (ລາຍເຮື
ອທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານ), Kain

Silubang Bangsi (ລາຍຮູບຂຸ່ຍ)

ແລະ Kain Liputan Madu (ລາຍນໍ້າເຜີ້ງ). ຜູ້ຊາຍຈະສວມໃສ່ Sinjang
ໃນໂອກາດທີ່ອອກງານສາທາລະນະ ເຊັ່ນ: ງານແຕ່ງດອງ, ງານທາງລາດຊະການ,
ລວມເຖີງການໄປລະໝາດວັນສຸກທີ່ ມັດສະຍິບ. ນອກຈາກນີ້ Sinjang ຍັງເປັນຂ
ອງຂວັນທີ່ເຈົ້າສາວນິຍົມນຳໄປມອບໃຫ້ເຈົ້າບ່າວໃນມື້ແຕ່ງດອງ.
ການພັນຜ້າ Sinjang ຮຽກວ່າ Menapih Sinjang (ການພັນຜ້າຊິນຈາງ)
ຫຼື tapih Sinjang Tapih Sinjang ມີຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: Tapih Tengah
ແມ່ນການພັນຜ້າກາງເຄິ່ງ, Tapih Bunga ຄືການພັນແບບດອກໄມ້, Tapih
Duan ເປັນການພັນແບບໃບໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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Songkok,

ໝວກພື້ນເມືອງບຼູໄນ

Songkok

ຫຼື

Kopiah

ເປັນໝວກປະເພດໜຶ່ງຂອງຜູ້ຊາຍມາລາຢູ,

ໝວກພືນ
້ ເມືອງບຼໄູ ນ

ເຮັດມາຈາກຜ້າຝ້າຍ ຫຼື ຜ້າກຳມະຫຍີ່ສີດຳ, ຖ້ານຸ່ງ Songkok ກັບເສື້ອແຂນຍາວ,

ວັດສະດุຸຸ: ກະດາດ, ດ້າຍ, ຜ້າກຳມະຫຍີ່

ເຖີງກ່ອນໜ້ານີ້) ທັງໝົດຊຸດນີ້ ເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ຮຽກວ່າ Baju Melayu

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ໂສ້ງຂາຍາວ ແລະ ສວມໃສ່ Sinjang ( ເບີ່ງ Sinjang ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ກ່າວ
(ຊຸດແຕ່ງກາຍມາລາຢູ), ຜູ້ຊາຍມຸດສະລີມ ມັກນຸ່ງ Songkok ເມື່ອໄປລໝາດ
ແລະ ເປັນທຳນຽມປະຕິບັດ ເມື່ອໄປຮ່ວມງານສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ງານແຕ່ງດອງ, ງານສົບ
ແລະ ອື່ນໆ.
ນັກຮຽນຊາຍທີ່ໃສ່

Songkok

ເມື່ອມີການມໍລະນະຂອງສະມາຊິກໃນ
ຫຼື

ອາດີດຊູຕານ,

ຜູ້ທີ່ໃສ່

ລາດຊະວົງບຼູໄນ

Songkok

ເປັນການສະແດງເຖີງການໄວ້ອາໄລ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ
ໂດຍສະເພາະ

ຊູຕານ

ຕ້ອງນຸ່ງຜ້າສີຂາວພັນຮອບໝວກ
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ຜ້າພັນຄໍລາຍຕາກາໂລ່

Checkered Krama,

Krama ເປັນຜ້າອະເນກປະສົງຂອງຄົນກຳປູເຈຍ ໃຊ້ພັນຫົວເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດງ

ຜ້າພັນຄໍລາຍຕາກາໂລ່

ໃຊ້ເມື່ອໄປອາບນໍ້າທີ່ແມ່ນໍ້າ,

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າຝ້າຍ

ຜ້າເຊັດໂຕ, ກະໂປງ ຫຼື ກະເປົ່າ. ເປັນຜ້າອະເນກປະສົງ ຫຼາຍຢ່າງ, ມີນໍ້າໜັກເບົາ,

ສະຖານທີ່ີี่: ພະນົມເປັນ,

ທົນທານ ແລະ ແຫ້ງໄວ.

ປະເທດກຳປູເຈຍ

ຄວາມເປັນທາງການ

Krama

ໃຊ້ເຈ່ຍເດັກນ້ອຍ

ເມື່ອຕ້ອງໄປພົບປະຜູ້ຄົນ,

ຖືກໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່

ຫຼື

ໃຊ້ພັນຄໍເພື່ອສະແດງເຖິງ

ສາມາດໃຊ້ເປັນໄດ້ທັງໝວກ,

ສັດຕະວັດທຳອິດໃນສະໄໝຂອງກະສັດ

ຮຸນຕຽນ (Preah Bath Hun Tean) ແລະ ເປັນ ສັນຍາລັກຂອງ
ອານາຈັກກຳປູເຈຍນັບແຕ່ສະໄໝນັ້ນມາ
ການປົກຄອງຂອງຂະເໝັນແດງໃນຊ່ວງປີ (1975-1979)

ດ້ວຍເຫກນີ້
ໄດກຳນົດໃຫ້ຜ້າ

Krama ເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍບັງຄັບ ລວມເຖີງເປັນວິທີໝາຍວ່າຄົນໃດເປັນຄົນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພື້ນທີ່ສະເພາະ ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະພື້ນທີ່ທີ່ມີສີເປັນລະຫັດ ເຊັ່ນ:
ຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນທີ່ຕະເວັນອອກ ຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຕາກາໂລ່ສີຟ້າ-ຂາວ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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ສີ້ນໄໝ

Sampot Hol Silk, ສີນ
້ ໄໝ

Sampot Hol ເປັນສີ້ນພື້ນເມືອງຂອງກຳປູເຈຍ, Sampot ໝາຍເຖີງຜ້ານຸ່ງ ຫຼື

ວັດສະດุຸຸ: ໄໝ

າມແຕກຕ່າງຈາກການຕໍ່າສີ້ນ(ຜ້າແພທີ່ມາຈາກການຕໍ່າຫູກ), ວິທີການຕໍ່າສີ້ນທີ່ສ້າ

ສະຖານທີ່ີี่: ເມືອງຊ້ອມໂລງ,
ແຂວງຕາແກວ, ປະເທດກຳປູເຈຍ

ສີ້ນ, ສ່ວນ Hol ເປັນຮູບແບບການມັດຍ້ອມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລວດລາຍຂອງຜ້າມີຄວ
ງລວດລາຍຂື້ນມາຈາກຂະບວນການມັດຍ້ອມເສັ້ນໄໝ ເຮັດໃຫ້ເກີດເນື້ອຜ້າໄໝທີ່
ລະອຽດ ແລະ ລວດລາຍທີ່ປານີດງາມຕາ. ຜູ້ຍີງກຳປູເຈຍ ຈະສວມໃສ່ Sampot
Hol ໃນງານເທດສະການບຸນ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຄຸນນະພາບຂອງຜ້າສີ້ນສາມາດສະແ
ດງເຖີງ ສະຖານະທາງສັງຄົມຂອງຜູ້ທີ່ນຸ່ງອີກດ້ວຍ.
ການໃຊ້ໄໝໃນກຳປູເຈຍນັ້ນ

ສາມາດຍ້ອນໄປໃນ

ໜຶ່ງສັດຕະວັດປາກົດໃນບັນທືກຂອງ
ະເທດຈີນທີ່ເດີນທາງມາທີ່ເມືອງ
1296

Zhou

Daguan,

ນະຄອນພະນົມໃນເດືອນ

ໃນສະໄໝລາດຊະການຂອງ

ພະເຈົ້າອິນດຣາວາມັນ

ທູດຈາກປ

ສີງຫາ
ທີ່

ປີ
3

ແລະ

ອາໄສຈົນເຖີງເດືອນກໍລະກົດ ປີ 1297, ເຂົາໄດ້ເຝົ້າເບີ່ງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຜູ້ຄົ
ນໃນເມືອງ ນະຄອນພະນົມ ແລະ ຂຽນບອກເລົ່າໃນບັນທືກ ເຊັ່ນ: ເຂົາໄດ້ກ່າວ
ເຖີງພິທີການກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຜູ້ຍີງ,

ຊຶ່ງພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ຍີງຕ້ອງຈັດຫາສີ້ນໄໝ

ແລະ ສີ້ນປະພດອື່ນໆ ມາຖວາຍພະສົງຜູ້ປະກອບພິທີກຳ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຫາໄດ້,
ຜູ້ຍີງຄົນນັ້ນມີໂອກາດຕົກເປັນກຳມະສິດຂອງ
ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ແຕ່ງດອງອີກເລີຍ.

ເຄື
ອ
່ ງນຸงງ່ กาย
ຫົມ
່
การแต่

ພະສົງໄປຕະຫຼອດຊີວິດ

ແລະ
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ຜ້າມັດຍ້ອມ

Kain Ikat, ຜ້າມັດຍ້ອມ

ຜ້າມັດຍ້ອມແບບສະໄໝໃໝ່ຜີນນີ້ມາຈາກ

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າຝ້າຍ, ສີຍ້ອມສັງເຄາະ

ຜູ້ຍີງໃຊ້ຜ້ານີ້ເປັນຜ້າຄຸມໄຫຼ່,

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ຊຳບາຕາເວັນອອກ

ແຂວງນູຊາເຕີງກາຣາຕາເວັນອອກ,
ໃນສະໄໝກ່ອນ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ພັນຫົວ,

ຫຼື

ພັນຄໍ

ເພື່ອໃຫ້ເບີ່ງຄືທັນສະໄໝ.

ນອກຈາກໃຊ້ຜ້າພື້ນເມືອງນີ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນແລ້ວ

ນຂອງແລກປ່ຽນທາງການຄ້າລະຫວ່າງຍາດພີ່ນ້ອງ.

ຍັງໃຊ້ເປັ

ລວດລາຍທີ່ສວຍງາມຂອງຜື

ນຜ້າໃຊ້ວິທີຮຽກວ່າ Ikat ຄືການມັດຍ້ອມ ຊຶ່ງເປັນວິທີການຕໍ່າຜ້າພື້ນເມືອງທີ່ຄົ
ນຊຳບາພາກພູມໃຈ, Ikat ເປັນວິທີການອອກແບບລວດລາຍຊອງຜ້າໂດຍການ
ມັດຍ້ອມເສັ້ນດ້າຍກ່ອນນຳໄປຕໍ່າ. ລວດລາຍຂອງຜ້າມັກເປັນຮູບສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
ມ້າ, ກຸ້ງ, ໄກ່ ແລະ ລີງ.
ການຕໍ່າຜ້ານັ້ນເປັນວຽກຂອງຜູ້ຍີງ

ໂດຍທົ່ວໄປຈະຕໍ່າເມື່ອມີເວລາຫວ່າງ

ຜູ້ຍີ

ງເລີ່ມເຝີກຕໍ່າຜ້າແຕ່ຕອນອາຍຸ 5 ປີ, ເດັກນ້ອຍຍີງຮຽນຮູ້ການຕໍ່າຜ້າຈາກແມ່
ແລະ ແມ່ເຖົ້າ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ການປູກຝ້າຍທີ່ຫຼັງບ້ານ, ປັ່ນຝ້າຍເພື່ອເຮັດເສັ້ນດ້າຍ,
ຍ້ອມດ້າຍ ແລະ ຕໍ່າຜ້າ ຈົນອອກມາເປັນຜືນຜ້າທີ່ສວຍງາມ. ອຸປະກອນໃນການໃ
ຊ້ຕໍ່າຜ້າມັກຈະຕັ້ງຢູ່ກ້ອງຕະລ່າງຂອງເຮືອນ ລະຫວ່າງຕໍ່າຜ້າ ຈະມີສັດລ້ຽງນອນຫຼັບ
ຫຼື ຍ່າງໄປມາຢູ່ທາງຂ້າງ.

ເຄື
ອ
່ ງນຸงງ່ กาย
ຫົມ
່
การแต่
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ກຸບກັນແດດ

Seraung, ກຸບກັນແດດ

ກຸບກັນແດດນີ້ຮູ້ຈັກກັນໃນອິນໂດເນເຊຍວ່າ

ວັດສະດุຸຸ: ໃບຕານ, ໝາກປັດ,

ກຸບປະເພດນີ້ໃສ່ໄດ້ທຸກເພດທຸກໄວ, ຄົນອິນໂດເນເຊຍມັກຈະໃສ່ຕອນອອກໄປເຮັດ

ເສັ້ນດ້າຍຈາກຝ້າຍ
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ມົວຣາລາຊັນ

Seraung

ແຂວງກາລິມັນຕັນຕາເວັນອອກ,

ມາຈຈາກ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ວຽກໃນໄຮ່ ຫຼື ຫາປາທີ່ແມ່ນໍ້າ. ກາລິມັນຕັນຕາເວັນອອກ ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວັນເສັ້ນສູນສູດ
ດັ່ງນັ້ນ ແຖບນີ້ຈຶ່ງມີແດດກ້າຕະຫຼອດປີ ແລະ ດົນນານ, Seraung ຈື່ງເໝາະສົມທີ່
ຈະໃຊ້ປ້ອງກັນແສງແດດ.
ເຮົ າ ສາມາດເຫັ ນ ກຸ ບ ກັ ນ ແດດໄດ້ ທົ່ ວ ໄປໃນພູ ມ ມິ ພ າກຂອງອິ ນ ໂດເນເຊຍ,
Seraung

ໜ່ວຍນີ້ມີລັກສະນະສະເພາະ

ທີ່ສວບງາມໃນສະໄໝກ່ອນ.
າດເຮັດ

Seraung

ເນື່ອງຈາກວ່າການປະດັບຕົບແຕ່ງ

ຜູ້ຍີງທຸກຄົນໃນກາລິມັນຕັນຕາເວັນອອກສາມ

ສວມໃສ່ເອງໄດ້

ແຕ່ປັດຈຸບັນມີຂາຍທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດ.

ລວດລາຍທີ່ນິຍົມແສ່ວ ແລະ ຕົບແຕ່ງເທິງກຸບມີຫຼາກຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ: ລາຍເສັ້ນ,
ລາຍກາກະບາກ, ດອກໄມ້ ແລະ ແມງກະເບື້ອ. ຊົ້ນຊັ້ນສູງຈະແສ່ວໝາກປັດເຂົ້
າໄປເພື່ອເພີ່ມຄວາມສວຍງາມ

ຍິ່ງຕົບແຕ່ງສວຍງາມຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້

ຜູ້ທີ່ໃສ່ນັ້ໜມີຄວາມສຸກ ແລະ ພູມໃຈຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ຍີງໄວລຸ່ນທີ່ໃສ່
Seraung

ສີສັນສົດໃສເຮັດວຽກໃນໄຮ່ນາທີ່ຂຽວງາມເຮັດໃຫ້ກຸບຍິ່ງໂດດເດັ່ນ

ເປັນຮູບທີ່ງ ົດງາມຫຼາຍ.
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ປິ່ນປັກຜົມ

Binyeo, ປິ່ນປັກຜົມ

Binyeo ເປັນປິ່ນປັກຜົມພື້ນເມືອງດັ່ງເດີມຂອງເກົາຫຼີ ເຊິ່ງຮຽກວ່າ “Yongjam”

ວັດສະດุຸຸ: ເງີນ, ທອງແດງປະສົມໂລຫະ,

ປິ່ນປັກຜົມນີ້ໃຊ້ສຳລັບຍືດຈັບຜົມຂອງຜູ້ຍີງທີ່ໄວ້ຜົມຍາວ

ໄມ້
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິ ພິ ດ ທະພັ ນ ພື້ ນ ເມື ອ ງແຫ່ ງ ຊາດເກົ າ
ຫຼີ, ປະເທດເກົາຫຼີ

ເພາະມີລວດລາຍເປັນຮູບມັງກອນບ່ອນປາຍປິ່ນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນກ້ານຍາວ.
ໂດຍສະເພາະ

ແບບທີ່ຮໜກວ່າ Chignon. ປິ່ນປັກຜົມມີ 2 ປະເພດໄດ້ແກ່ Jam ແລະ
Che,

ແບບ

Jam

ມີລັກສະນະເປັນກ້ານຍາວ,

ໃນຂະນະມີ່ແບບ

Che

ມີລັກສະນະໂຄ້ງຄືຕົວອັກສອນ “n”.
Binyeo ຫຼື ປິ່ນປັກຜົມດັ່ງໃນຮູບພາບ ໃຊ້ກັບຊົງຜົມສຳລັບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ,
ມີຂະໜາດຍາວ ເຂົ້າກັບເສື້ອຜ້າ ແລະ ຊົງຜົມ, ບ່ອນປາຍຂອງປິ່ນຕົບແຕ່ງດ້ວຍແຜ່
ນຄຳ, ບໍລິເວັນຕາ, ປາກ ແລະ ຫົວຂອງມັງກອນແຕ້ມດ້ວຍສີແດງ.
ຕົ້ນກຳເນີດຂອງປິ່ນປັກຜົມນີ້ ມີມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ຢ່າງໃດກໍດີ ຄົນເກົາຫຼີສະ
ໄໝໃໝ່ຈະໃຊ້ປິ່ນປັກຜົມ

ເມື່ອຕອນນຸ່ງຊຸດຮານບົກເທົ່ານັ້ນ

ໂດຍຊຸດຮານບົກ

ແມ່ນນຸ່ງໃນພິທີ ຫຼື ມື້ພັກທີ່ສຳຄັນຕາມປະເພນີ.
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Koreanກະເປົ
Luck
Pocket
່ານຳໂຊກ

Bogjumeoni, ກະເປົ່ານ�ຳໂຊກ

ຖົງນຳໂໍຊກແບບດັ່ງເດີມຂອງຜູ້ຍີງ

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າໄໝ, ຜ້າຂົນສັດ

ໃນງານບຸນເທດສະການກຸງເຊອຸນ (ມື້ທຳອິດຂອງປີຕາມປະຕິທິນຈີນ). ຜູ້ຍີງເກົາຫຼີ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນພື້ນເມືອງແຫ່ງຊາດເກົາຫຼີ,
ປະເທດເກົາຫຼີ

ເປັນກະເປົ່ານ້ອຍໆ

ປະກອບກັບການແຕ່ງກາຍດ້ວຍຊຸດຮານບົກ

ເນື່ອງຈາກຊຸດຮານບົກບໍ່ມີຖົງ.

ຈະສວມໃສ່ຊຸດຮານບົກ ແລະ ໃຊ້ກະເປົ່ານີ້ສຳລັບໃສ່ເງີນຂວັນຖົງທີ່ໄດ້ມາຈາກຜູ້ໃ
ຫຍ່.
ຖົງນຳໂຊກມີລັກສະນະວົງມົນ

ໂດຍປົກກະຕິແສ່ວດ້ວຍຕົວອັກສອນຈີນ

ເຊັ່ນ: 壽 (ຊີວິດ), 福 (ໂຊກ), 富 (ຄວາມໝັ້ນຄົງ), 貴 (ຄວາມສະຫງ່າງາມ),
ເຊິ່ງເຊື່ອວ່ານຳມາແຫ່ງຄວາມໂຊກດີ

ແລະ

ຄວາມສຸກມາໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຖົງ

ສຳລັບຖົງນຳໂຊກທີ່ປາກົດໃນຮູບພາບ ແສ່ວດ້ວຍອັກສອນ壽福

(ຊີວິດ-ໂຊກ)

ທາງດ້ານໜ້າ, ດ້ານຫຼັງແສ່ວຮູບດອກໄມ້ ແລະ ແມງກະເບື້ອ.
ປັດຈຸບັນ

ຖົງນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເມື່ອຕອນສວມໃສ່ຊຸດຮານບົກ

ແຕ່ມັນໃຊ້ເປັນອັນຫໍ່ຂອງຂວັນ

ຫຼື

ກະເປົ່າໃສ່ເຄື່ອງ,

ຄົນເກົາຫຼີໃຊ້ຖົງນີ້ຫໍ່

ຊັອກໂກ໋ແລ໋ດ, ເຂົ້!ໜົມອົມ, ເພັດພອຍ ຫຼື ຂອງຂວັນອັນນ້ອຍໆ.
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Korean
Overcoat
ເສື້ອຄຸມMagpie
ນົກກາງເຂັ
ນ

Kkachi Durumagi,

ເສື້ອຄຸມຜີນນີ້ເຮັດຂື້ນມາພິເສດສຳລັບເດັກນ້ອຍຍີງ.

ເສືອ
້ ຄຸມນົກກາງເຂັນ

ອງເສື້ອມີລັກສະນະຄ້າຍກັບ

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າໄໝ, ຜ້າຂົນສັດ

ສີຟ້າ, ສີເຫຼືອງ, ສີຂາວ ແລະ ສີດຳ. ສີທັງ 5 ນີ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງ ຫຍິນ-ຫຍາງ

ສະຖານທີ່ີี่:

ແລະ ທາດທັງ 5 (ທິດສະດີ 5 ອົງປະກອບ) ໄດ້ແກ່ ໄມ້,ໄຟ, ດິນ, ເຫຼັກ ແລະ ນໍ້າ

ພິ ພິ ດ ທະພັ ນ ພື້ ນ ເມື ອ ງແຫ່ ງ ຊາດເກົ າ
ຫຼີ, ປະເທດເກົາຫຼີ

Durumagi

(ເສື້ອຄຸມ)

ຮູບແບບພື້ນຖານຂ
ຂອງຊຸດຮານບົກ

ຊຶ່ງເປັນຊຸດພື້ນເມືອງເກົາຫຼີ ແຕ່ສຳລັບຜືນນີ້ມີສີ Obang ປະກອບໄປດ້ວຍ ສີແດງ,

ຈາກສັນຍາລັກແຫ່ງສີ ແລະ ທິດສະດີດັ່ງກ່າວ ເຊື່ອວ່າຊຸດນີ້ສາມາດປ້ອງກັນເຄາະຮ້
າຍ, ນຳໂຊກມາໃຫ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດຍືນຍາວ.
ຊື່

“Kkachi

Durumagi”

ແປວ່າ

ເສື້ອຄຸມນົກກາງເຂັນ

ເປັນຊຸດທີ່ໃສ່ໃນໂອກາດພິເສດ ຄື ມື້ສີ້ນປີ ຄົນເກົາຫຼີຮຽກວ່າ “Kkachi Seollal”
(ມື້ທຳອິດຂອງນົກກາງເຂັນໃນປີໃໝ່) ເພາະຄົນເກົາຫຼີ ເຊື່ອວ່ານົກກາງເຂັນນັ້ນຈະນ
ຳຂ່າວດີມາໃຫ້ໃນປີໃໝ່.
ປັດຈຸບັນຄົນເກົາຫຼີໃຊ້ຊຸດນີ້ເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍໃນວັນເກີດປີທຳອິດຂອງເດັກນ້ອຍ
ຍີງ ໂດຍປາດຖະໜາໃຫ້ເດັນ້ອຍຍີງມີອາຍຸຍືນຍາວ ແລະ ມີຄວາມສຸກ.
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ສີ້ນໄໝລາວ

Pha Sin, ສີນ
້ ໄໝລາວ

ສີ້ນໄໝລາວ

ວັດສະດุຸຸ: ໄໝ

ລວມເຖີງງານປະຊຸມທາງການ.

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງວັດທະນະທຳ

ຜູ້ຍີງລາວສວມໃສ່ສີ້ນທຸກມື້

ທັງໄປເຮັດວຽກ,
ສີ້ນນັ້ນມີ

ແລະ

ຂະນົບທຳນຽມລາວ.

ໄປໂຮງຮຽນ,

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ

ໄປວັດ,
ເຊັ່ນ:

ສີ້ນທີ່ເຮັດຢ່າງປານີດ ແລະ ຕໍ່າຈາກໄໝຄຸນນະພາບດີ ມັກໃຊ້ໃສ່ໃນໂອກາດພິເສດ,
ສ່ວນສີ້ນແບບທຳມະດາທົ່ວໄປ ເດັກນ້ອຍຍີງຈະໃສ່ໄປໂຮງຮຽນ.
ລວດລາຍທີ່ປາກົດເທີງສີ້ນ
ເພາະລວດລາຍສະແດງເຖີງເລື່ອງເລົ່າ
ຍນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພື້ນທີ່
ເນື່ອງຈາກເປັນແພທີ່ຕໍ່າດ້ວຍມື,

ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄົນລາວ
ແລະ
ແລະ

ຕຳນານໃນອາດີດ,

ລວດລາ

ຄຸນນະພາບຂອງແພກໍ່ມີຄ່າຫຼາຍ
ຜູ້ຍີງລາວຈຶ່ງມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນ

ຄຸນນະພາບສີ້ນຂອງຕົນເອງ ຖ້າຫາກເຫັນຜູ້ຍີງລາວສວມໃສ່ສີ້ນກໍ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໄດ້ທັ
ນທີ່ວ່າເປັນຜູ້ຍີງລາວ.

ເຄື
ອ
່ ງນຸงງ່ กาย
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ຫົວເຂັ້ມຂັດ

Pending, ຫົວເຂັມ
້ ຂັດ

ຫົວເຂັ້ມຂັດເປັນເຄື່ອງປະດັບເສີມສຳລັບ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍີງມາລາຢູ, ຄົນມາລ

ວັດສະດุຸຸ: ຄຳເນື້ອແຂງ

ເປັນແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງເພັດພອຍ, ເຮັດຂື້ນສະເພາະ ບຸລຸດໃນລາດຊະວົງກຣັນຕັນ.

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນຜ້າແຫ່ງຊາດກົວລາລຳເປີ,
ປະເທດມາເລເຊຍ

າຢູມັກສວມໃສ່ຫົວເຂັ້ມຂັດເຂົ້າກັບເຂັ້ມຂັດ.

ຫົວເຂັ້ມຂັດດັ່ງຢູ່ໃນຮູບພາບນັ້ນ

ພື້ນຜີວຂອງຫົວເຂັ້ມຂັດ ເປັນຮູບລາຍດອກບົວ ພ້ອມສະລັກລວດລາຍທີ່ເປັນເສັ້ນລ
ະອຽດ, ຫົວເຂັ້ມຂັດນີ້ ຕາມຂະນົບທຳນຽມ ຈະໃສ່ກັບຜ້າ Samping ທີ່ເປັນແບບ
Ikat Pancung ແລະ Baju Sikap (ເສື້ອຄຸມມາລາຢູ).
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ອຍ

ໃນຂະນະທີ່

ຜູ້ຍີງຈະສວມໃສ່ຫົວເຂັ້ມຂັດທີ່ປະດັບເພັດພ
ຜູ້ຊາຍຈະໃສ່ແບບບໍ່ມີເພັດພອຍ,

ຜູ້ຍີງໃນກຣັນຕັນ

ນິຍົມນຸ່ງຜ້າສະໂລ່ງກັບເຂັ້ມຂັດ ແບບມີຫົວ ສ່ວນໃນອິນໂດເນເຊຍນິຍົມພັນຜ້າຮອ
ບແອວ ແລ້ວຂັດດ້ວຍເຂັ້ມຂັດລັກສະນະນີ້.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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Kain Limar Bersongket,
ຜ້າຕໍ່າ
(ຜ້າທີຜ
່ ່ານການຕໍ່າຫູກມາ)
ວັດສະດุຸຸ: ໄໝດິບ
(ຍ້ອມໄໝແບບມັດຍ້ອມ), ເສັ້ນຄຳ
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນຜ້າແຫ່ງຊາດກົວລາລຳເປີ,
ປະເທດມາເລເຊຍປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ

ເຄື
ອ
່ ງນຸงງ່ กาย
ຫົມ
່
การแต่

Woven
ຜ້າຕໍ່າ (ຜ້Malaysian
າທີ່ຜ່ານການຕ
ໍ່າຫູກCloth
ມາ)

ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ຍີງມາລາຢູສວມໃສ່ Songket ເປັນສະໂລ່ງ, ບາງຄົນນຳມາພັນຫົວ,
ໃນສະໄໝກ່ອນ

ຜ້າ

Songket

ມັກສວມໃສ່ໃນພິທີທີ່ເປັນທາງການ

ແຕ່ປັດຈຸບັນ ໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໆໄປ ເຊັ່ນ: ສວມໃສ່ເປັນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍສຳເຈົ້າສາວ,
ສວມໃສ່ເພື່ອສິລະປະການສະແດງ ຫຼື ສວມໃສ່ໃນພິທີທີ່ເປັນທາງການ. ການຕໍ່າຜ້າ
Songket ຜືນໜຶ່ງນັ້ນອາດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ເດືອນ, ຂື້ນຢູ່ກັບຮູບແບບ ແລະ
ລາຍຜ້າ.
ຜ້າ Songket

ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຫຼູຫຼ່າ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມ

ເນື່ອງຈາກການອອກແບບທີ່ງ ົດງາມ ແລະ ສົມບູນແບບ. ກຣັນຕັນ ແລະ ຕຣັງ
ການູໄດ້ຊື່ວ່າເປັນແຫຼ່ງໃນການຕໍ່າຜ້າ Songket ກ່າວກັນວ່າ ໃນສະໄໝກ່ອນ
ມີພຽງ

ສະມາຊິກໃນລາດຊະວົງມາລາຢູ,

ກະສັດເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ສວມໃສ່ຜ້າ Songket.

ໂດຍສະເພາະຊູູຕານ

ແລະ
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Philippine
Comb
ຫວີ

Sudlai (ພາສາຮານູໂນ່), Suk-

ຫວີໄມ້ຮູບເດືອນເຄິ່ງໜ່ວຍນີ້

ມາຈາກ

ມິນໂດໂຣຕອນໃຕ້

lay (ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ), ຫວີ

ໃຊ້ສຳລັບຕົບແຕ່ງຜົມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປະດັບຜົມ.

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້

ວີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເທີງປ້າຍຂຸມຝັງສົບຂອງກຸ່ມ ຊາມາໃນແຖບຕາເວັນຕົກສຽ

ສະຖານທີ່ີี่:

ງໃຕ້ຂອງຟິລິບປິນ ໃຊ້ຮູບຫວີຄວໍ້າ ສະແດງໄວ້ເທີງປ້າຍຂຸມຝັງສົບ ເພື່ອສະແດ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,

ງວ່າເປັນຂຸມຝັງສົບຂອງຜູ້ຍີງ,

ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ຍີງເປັນຜູ້ໃຊ້,

ຄົນຟິລິບປິນແຕ່ລະກຸ່ມມີຮູບແບບຂອງຫ

ໃນກຸ່ມຄົນເຕົາຊຸກ

າເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຟິລິບປິນ)

(ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໜຶ່ງໃນແຖບຕ

ຮູບຫວີເດືອນເຄິ່ງໜ່ວຍທີ່ຢູ່ເທີງທຸງແຕ່ງດອງ

ເປັນຕົວແທນຂອງເຈົ້າສາວ.
ຫວີ ແລະ ສາຍຄໍ ລວມໄປເຖີງຄົກ ແລະ ສາກ (ເບິ່ງໄດ້ໃນປື້ມຫົວນີ້) ເປັນສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງນິທານຍອດນິຍົມຂອງຟິລິບປິນ,

ເລື່ອງກຳເນີດຂອງດວງເດືອນ

ແລະ

ດວງດາວ:
“ເມື່ອດົນນານມາແລ້ວ,

ທ້ອງຟ້ານັ້ນຢູ່ຫ່າງ

ພຽງຢື້ແຂນໄປກໍເຖີງແລ້ວ

ມີມື້ໜຶ່ງ ແມ່ໄດ້ບອກກັບລູກສາວໃຫ້ຕຳເຂົ້າ ກ່ອນຕຳເຂົ້າ ລູກສາວໄດ້ເອົາຫວີ
ແລະ

ສາຍຄໍໝາກປັດ

ແຂວນໄວ້ກັບທ້ອງຟ້າ,

ນາງຈຶ່ງຕຳເຂົ້າແບບແຮງໆ,
ວ່າໄປຕຳກັບທ້ອງຟ້າ,

ນາງໄດ້ຍົກສາກສູງ

ທ້ອງຟ້າເລີຍຍົກຕົວສູງຂື້ນ

ເພື່ອໃຫ້ຕຳເຂົ້າແລ້ວໄວຂື້ນ
ໂດຍບໍ່ທັນໄດ້ລະວັງ
ລອຍຂື້ນໄປພ້ອມກັບຫວີ

ແລະ ສາຍຄໍຂອງນາງ, ຫວີຈື່ງກາຍມາເປັນ ດວງເດືອນ ແລະ ສາຍຄໍຫຼາກປັດ
ກະຈາຍກາຍເປັນດວງດາວ.”

ເຄື
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ເສື້ອຄຸມ

Kebaya, ເສືອ
້ ຄຸມ

Kebaya

ວັດສະດุຸຸ: ຝ້າຍ

ຜູ້ຍີງມັກໃສ່ແລ້ວຂັດດ້ວຍເຂັ້ມຂັດ 3 ອັນ ເຊື່ອມດ້ວຍສາຍໂສ້, ເສື້ອ Kebaya

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,
ປະເທດສີງກະໂປ

ເປັນເສື້ອຄຸມນຸ່ງທາງນອກແຂນຍາວຄໍສັ້ນ,

ສຳລັບໃນຮູບພາບເປັນເສື້ອ

Kebaya

ແບບສັ້ນ

ຄວາມຍາວຫຼາກຫຼາຍ
ແລະ

ເຂົ້າຮູບ,

ໃນຮູບເຮັດມາຈາກຜ້າຝ້າຍສີຂາວ, ຕົບແຕ່ງດ້ວຍລາຍແສ່ວ, ເສື້ອ Kebaya ແບບ
ນີ້ຈະໃສ່ຄຸມເສື້ອໃນອີກຜືນໜຶ່ງ.
ຄົນເຊື້ອສາຍຈີນເປີຣານາກັນບໍ່ໄດ້ລອກຮຽນແບບ

ແຟຊັ່ນການແຕ່ງໂຕຂອງຄົນເ

ອີຣົບໃນອິນເດຍຕາເວັນອອກມາທັງໝົດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາໄດ້ຖ່າຍທອດ
ອາລົມທາງດ້ານຄວາມງາມ ແລະ ສິ່ງທີ່ງາມໃນທຳມະຊາດຢ່າງມີສີລະປະລົງໄປໃນ
Sarong Kebaya ໂດຍສ້າງສັນຮູບແບບຂອງເປີຣານາກັນໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່
1920 ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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ເກີບສົ້ນສູງເປີດສົ້ນແສ່ວໝາກປັດ

ເກີບສົນ
້ ສູງເປີດສົນ
້ ແສ່ວໝາກປັດ

ເກີບເປີດສົ້ນແສ່ວໝາກປັດ

ວັດສະດุຸຸ: ໝາກປັດແກ້ວ, ໜັງ

ມາຈາກເອີຣົບ, ສ່ວນເທີງຂອງເກີບທີ່ແສ່ວໝາກປັດແລ້ວຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຊ່າງເຮັດ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,
ປະເທດສີງກະໂປ

(ພາສາມາລາຢູຮຽກວ່າ

Kasut

Manek),

ມັກແສ່ວໂດຍຍ່າຫຍາ (ຜູ້ຍີງລູກເຄິ່ງມາລາຢູ-ຈີນ) ໂດຍໃຊ້ໝາກປັດແກ້ວທີ່ນຳເຂົ້າ
ເກີບ ເພື່ອເຮັດເປັນເກີບສົ້ນສູງ, ບາງເທື່ອວຽກແສ່ວໝາກປັດເປັນໜ້າທີ່ຂອງຍ່າຫຍ
າທີ່ມີ ທັກສະສູງຊຶ່ງສາມາດແສ່ວໝາກປັດທີ່ມີແບບລະອຽດ ແລະ ຊັບຊ້ອນ.
ກ່ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່

2,

ຮຽນຮູ້ວິທີການແສ່ວຜ້າ

ແລະ

ຜູ້ຍີງລູກເຄິ່ງມາລາຢູ-ຈີນຈຳນວນຫຼາຍພະຍາຍາມ
ເຮັດອາຫານໃຫ້ຊຳນານ.

ໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນ

ຜູ້ທີ່ມີທັກສະໃນການແສ່ວ ແລະ ເຮັດອາຫານ ຈະເປັນລູກໄພ້ແບບທີ່ແມ່ຜົວຕ້ອງກ
ານ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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ສະໂລ່ງ

ສະໂລ່ງ

ສະໂລ່ງ ເປັນສີ້ນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເຮັດມາຈາກຜ້າຜືນຍາວ ມັກຫຍິບເປັນຖົງ, ສະໂລ່ງທີ່

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າຝ້າຍບາຕິກີ່້

ນຮູບພາບພັດ, ດອກໄມ້ ແລະ ຮົ່ມ. ຜ້າບາຕິກທີ່ເຮັດຂື້ນມາໂດຍຄົນດັຈ (Dutch)

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,
ປະເທດສີງກະໂປ

ປາກົດໃນຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນລວດລາຍຮຽງກັນ ປະກອບດ້ວຍລວດລາຍທີ່ເປັ
ໃນອິນໂດເນເຊຍ ບາງເທື່ອຮຽກວ່າ Batik Belanda (ຜ້າບາຕິກດັຈ).
ບາຕິກທີ່ຜະລິດໃນອິນໂດເນເຊຍມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກ
ວິທີ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດຜ້າບາຕິກຂອງອິນເດຍ. ຄົນເຮັດຜ້າບາຕິກໃນເກາະຊາ
ວາຕົບແຕ່ງຜ້າດ້ວຍຮູບແບບດັ່ງເດີມທີ່ພົບເຫັນໃນຜ້າອິນເດຍ ແຕ່ກໍຍັງສ້າງສັນລາຍ
ຜ້າຜ້າລາຍໃໝ່ເທີງພື້ນຖານຂອງສີລະປະອິນໂດເນເຊຍແບບດັ່ງເດີມ ຫຼື ໄດ້ຮັບອິດ
ທິພົນມາຈາກວັດທະນະທຳຂອງເຈົ້າອານານິຄົມຕາເວັນຕົກ. ນອກຈາກນີ້ ຜ້າບາຕິກ
ຍັງຖືກຜະລິດໂດຍຊ່າງຄົນຈີນ, ອາຣັບ, ຊາວາ ແລະ ຊ່າງທີ່ມີເຊື້ອສາຍເອີຣົບເໜືອ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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ຜ້າພື້ນເມືອງແພຣວາ

Phrae Wa, ຜ້າພືນ
້ ເມືອງແພຣວາ

ແພຣວາ

ວັດສະດุຸຸ: ໄໝ

ະຈຳວັນ ສ່ວນຜ້າແພຣວາທີ່ມີລວດລາຍລະອຽດຊັບຊ້ອນ ມັກໃຊ້ໃນໂອກາດພິເສດ

ສະຖານທີ່ີี่:
ບ້ານໂພນ, ແຂວງກາລາສິນ,
ປະເທດໄທ

ໝາຍເຖີງ

ຜືນຜ້າທີ່ຜູ້ຍີງນຳມາໃຊ້

ພາດບ່າ

ຫຼື

ຫົວ

ເມື່ອຕອນແຕ່ງຊຸດພື້ນເມືອງ, ຜ້າແພຣວາທີ່ມີລວດລາຍລຽບງ່າຍມັກໃຊ້ໃນຊີວິດປ
ຫຼື ງານບຸນເທດສະການທີ່ສຳຄັນ. ປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການອອກແບບລວດລາຍ ແລະ
ຂະໜາດຂອງຜ້າແພຣວາໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້
າລຸ່ນໃໝ່ ຊຶ່ງຜ້າເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໄປຕັດຫຍິບໃນຮູບແບບທີ່ທັນສະໄໝ.
ຜ້າແພຣວາ
ບ້ານໂພນ

ເປັນວຽກຫັດຖະກຳທ້ອງຖິ່ນຂອງຄົນຜູ້ໄທ
ແຂວງກາລາສິນມາດົນນານຫຼາຍກວ່າ

ລັກສະນະສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຜ້າແພຣວາຄື

200

ປີ.

ຜູ້ຕ່ຳຈະໃຊ້ນີ້ວມືຈົກເສັ້ນໄໝ

ເພື່ອສ້າງລວດລາຍເທີງຜືນຜ້າ. “ຜ້າແສ່ວ” ເປັນຜ້າຕົ້ນແບບຮວບຮວມທຸກລາຍ
ດັ່ງເດີມແຕ່ບູຮານໄວ້ໃນຜ້າຜືນນ້ອຍ,

ເປັນລາຍຜ້າທີ່ຖືກສືບທອດມາຈາກບັນພ

ະບຸລຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປັດຈຸບັນ ຊ່າງຕ່ຳຜ້າຈະສ້າງສັນລາຍຂອງຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນ
ການຕ່ຳຜ້າແພຣວາ

ທີ່ມີຂະໜາດ

ຫຼື

ຈຳນວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຈຶ່ງຂື້ນຢູ່ກັບ

ຄວາມຄິດສ້າງສກັນ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຂອງຜູ້ຕ່ຳ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່
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Takhao, ຕະເກົາ (ຕ້າງຫູ)
ວັດສະດุຸຸ: ເງີນດິບ
ສະຖານທີ່ີี่: ບ້ານໂຊກ ແຂວງສຸຣີນ,
ປະເທດໄທ

ຕະເກົາ (ຕ້າງຫູ)

ໃນແຂວງສຸຣີນ ຄົນພື້ນເມືອງເອີ້ນຕ້າງຫູວ່າ “ຕະເກົາ” ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຮັດ
ມາຈາກຄຳ ຫຼື ເງີນ, ຄົນທ້ອງຖິ່ນເຊື່ອວ່າ ຕະເກົາ ທີ່ເຮັດໂດຍບັນພະບຸລຸດຂອງຕົ
ນຖືວ່າເປັນຂອງສັກສິດ ແລະ ເປັນເຄື່ອງລາງນຳໂຊກ. ຊາວບ້ານຈຶ່ງມັກໃສ່ຕະເກົາ
ເປັນເຄື່ອງປະດັບໃນໂອກາດສຳຄັນ ຫຼື ເທດສະການງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເພາະເຊື່ອວ່
າຕ້າງຫູຈະນຳຄວາມໂຊກດີມາສູ່ຜູ້ສວມໃສ່. ຮູບຮ່າງ ລັກສະນະ ແລະ ຊື່ຮຽກຕະເກົາ
ມາຈາກຊື່ຂອງດອກໄມ້ພື້ນເມືອງ

ແລະ

ລັກສະນະທີ່ຄືກັບດອກຕະເກົາ,

ທາງຫຼັງຂອງຕະເກົາມີກ້ານຕ້າງຫູ ເພື່ອສຳລັບສຽບເຂົ້າກັບຕິ່ງຫູ. ປັດຈຸບັນ
ຊ່າງເງີນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຮຽນຮູ້ການສ້າງສັນລາຍໃໝ່ໆ
ການໃຊ້ເງີນຕ່ອນນ້ອຍໆ

ຕົກແຕ່ງຕະເກົາ

ເຊັ່ນ:

ມີ

ອອກແບບ

ສ້າງລວດລາຍທີ່ງ ົດງາມຂື້ນ

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕະເກົາ ໃນປັດຈຸບັນເບີ່ງມີລະດັບຫຼາຍຂື້ນກວ່າແບບເກົ່າ.
ສັນນິຖານວ່າ ຕະເກົາ ມີຕົ້ນກຳເນີດມາດົນນານກວ່າ 270 ປີ, ເມື່ອຕອນ
ຄົນກຳປູເຈຍ
ຊາວບ້ານໂຊກ

ອົບພະຍົບໜີໄພສົງຄາມຈາກກຳປູເຈຍເຂົ້າມາໃນໄທ,
ສ່ວນໃຫຍ່ມີບັນພະບຸລຸດເປັນຄົນກຳປູເຈຍທີ່ອົບພະຍົບມາຈ

າກພະນົມເປັນ ເຂົ້າມາຢູ່ທີ່ ແຂວງສຸຣີນເມື່ອປະມານ 200 ປີທີ່ແລ້ວ, ຊຶ່ງເ
ປັນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງໃນການເຮັດເຄື່ອງປະດັບຄຳ.

ທ່ານ

ສີນາຣີນ

ອາດີດຫົວໜ້າບ້ານ ແລະ ເປັນຊ່າງຄຳ, ເປັນບຸກຄົນທີ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຄວ
າມຮູ້ເລື່ອງການເຮັດເຄື່ອງເງີນ
ເຄື່ອງເງີນໃນບ້ານໂຊກ

ແລະ

ເຄື່ອງຄຳໃຫ້ກັບຄົນໃນບ້ານ.

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ປັດຈຸບັນ

ຈາກອົງກອນທ້ອງຖິ່ນ

ເຄື່ອງເງີນຈຶ່ງເປັນ ສິ່ງທີ່ດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາໃນບ້ານ ເພື່ອຢ້ຽມເບີ່ງ

ເຄື
ອ
່ ງນຸงງ່ กาย
ຫົມ
່
การแต่

49

ຊຸດພື້ນເມືອງຫວຽດນາມ

Áo Dài ,

áo dài ເປັນຊຸດພືນ
້ ເມືອງທີເ່ ປັນເອກະລັກ ຂອງວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ, ໃນອາດີດ

ຊຸດພືນ
້ ເມືອງຫວຽດນາມ

ທັງຊາຍ ແລະ ຍີງສວມໃສ່ຊຸດ áo dài. ໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ຍີງນິຍົມສວມໃສ່ຫຼາຍກວ່າ

ວັດສະດุຸຸ: ໄໝຫວຽດນາມ

ໃສ່ໃນເທດສະການປີໃໝ່ຕາມປະຕິທິນຈີນ ຂອງຫວຽດນາມ (Tết Nguyên

ສະຖານທີ່ີี่:

Đán), ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳຊາດ, ງານສະແດງແຟຊັ່ນ. ຊຸດ áo dài

ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາຫວຽດນ
າມ, ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ໂດຍສວມໃສ່ໃນຫຼາຍໂອກາດ ເຊັ່ນ: ໃສ່ໄປເຮັດວຽກ, ໃສ່ເປັນເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ,

ນັ້ນມີສີສັນ

ແລະ

ແບບຄໍເສື້ອທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ແຕ່ຍັງຄົງຮູບແບບທີ່ໃກ້ຄຽງ

ແບບດັ່ງເດີມໄວ້, ຄວາມຍາວຂອງຊຸດຢູ່ປະມານເຂົ່າ ຫຼື ໜ້າແຄ່ງ ສ່ວນໂສ້ງທີ່ສວມ
ໃສ່ທາງໃນຈະຍາວອ້ອມຂໍ້ຕີນ, áo dài ສີຂາວ ຫຼື ສິມ່ວງ ເປັນສີທີ່ນັກຮຽນຫວຽ
ດນາມສວມໃສ່ເປັນເຄື່ອງແບບນັກຮຽນ.
ເຈົ້າຊີວິດ ຫວຽນ ຟຸກ ໂຄ້ດ (Nguyễn Phúc Khoát) ຖືເປັນບຸກຄົນທີ່ຄິດ
ແລະ ພັດທະນາ ຊຸດ áo dài ໃນຮູບແບບຮ່ວມສະໄໝ ຊ່ວງກາງສັດຕະວັດທີ່ 18.
ລັກສພນພສະເພາະຂອງຊຸດ ມີທັງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ງົດງາມ ສະທ້ອນຮູບຮ່າງ
ຂອງຜູ້ສວມໃສ່ຢ່າງຊັດເຈນ, ດັ່ງນັ້ນ áo dài ແຕ່ລະຊຸດຈຶ່ງເໝາະສົມ ແລະ ພໍດີ
ກັບຜູ້ທີ່ສວມໃສ່ຄົນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິ áo dài ຈະເຮັດມາຈາກຜ້າໄໝ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍີງສວມໃສ່ເບີ່ງມີສະເໜ່ອອ່ນຫວານ

ມັກນຸ່ງຄູ່ກັບ

ກຸບຊົງຈວາຍ

(nón lá) ຫຼື ໝວກຊົງກົມ (khăn đóng). ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອສວມໃສ່
ກຸບຈວາຍກັບ ຊຸດ áo dài ຈະເຮັດໃຫ້ເບີ່ງງາມຍິ່ງຂື້ນ, ສ່ວນໝວກຊົງກົມ (khăn
đóng) ມັກນິຍົມສວມໃສ່ຄູ່ກັບຊຸດ áo dài ສຳລັບງານດອງ, ເທດສະການ ຫຼື
ງານທີ່ມີລັກສະນະເປັນທາງການ.

ເຄື
ອ
່ ງນຸงງ່ กาย
ຫົມ
່
การแต่
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ກຸບຊົງຈວາຍ

Nón Lá , ກຸບຊົງຈວາຍ

ກຸບຊົງຈວາຍ ໃຊ້ສຳລັບສວມໃສ່ເພື່ອກັນແດດ ແລະ ຝົນ ຫຼື ໃຊ້ເພື່ອວັດຖຸປະສົງອື່ນໆ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ໃບຕານ

ະລິກໃຫ້ສະຫງ່າງາມ ທີ່ໂຕກຸບມີສາຍຜ້າໄໝໄວ້ຮັດຄາງ ເພື່ອໃຫ້ກຸບຍືດຕິດກັບຫົວ

ສະຖານທີ່ີี่: ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່
າວິທະຍາຫວຽດນາມ, ຮາໂນ່ຍ,
ປະເທດຫວຽດນາມ

ເຊັ່ນ: ໃສ່ສິ່ງຂອງ ຫຼື ນໍ້າ ຫຼື ໃຊ້ແທນວີ. ຜູ້ຍີງໃສ່ກຸບຊົງຈວາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເສີມບຸກຄ
ຂອງຜູ້ໃສ່, ກຸບຊົງຈວາຍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນເພງພື້ນເມືອງ ແລະ ບົກກະວີ ແລະ
ຖືເປັນສັນຍາລັກຂອງວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ, ປັດຈຸບັນກຸບ nón lá ຍັງຄົງໃຊ້ຢ່
າງແຜ່ຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.
ໂຄງຮ່າງຂອງກຸບຊົງຈວາຍ ເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່ ນຳມາຂື້ນຮູບເປັນຮູບຊົງຈວາຍ
ຈາກນັ້ນຫຸ້ມດ້ວຍໃບຕານ (lá lụi) ລຽງຊ້ອນກັນເປັນຂັ້ນ ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນຝ້າຍ
ຫຼື

ຜ້າທຽມຫຍິບໃບຕານເຂົ້າກັບໂຄງໄມ້ໃຜ່,

ພາຍໃນຕົບແຕ່ງດ້ວຍດອກໄມ້,

ໃບໄມ້, ນົກ ແລະ ອື່ນໆ, ສ່ວນຜ້າທີ່ຮັດຄາງມັກເຮັດມາຈາກຜ້າໄໝຫຼາຍສີ.
ໃນຫວຽດນາມນັ້ນ ມີຫຼາຍບ່ອນທີ່ເຮັດກຸບຊົງຈວາຍ ແຕກຕ່າງຊະນິດກັນໄປ ເຊັ່ນ:
ເວ້, ກວາງບິ່ນ, ເຫງາະອານ, ບິ່ນດິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ຫົມ
່

ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

3

52

ຝາປົກອາຫານ

Tindulang, ຝາປົກອາຫານ

Tindulang ມາຈາກຄຳວ່າ “Tudong Dulang” ໝາຍເຖີງ ຝາປົກອາຫານ

ວັດສະດุຸຸ: ໃບຕານ, ຫວາຍ,

ແບບການຕົບແຕ່ງທີ່ງ ົດງາມ ຈຶ່ງໃຊ້ Tindulang ເປັນຂອງປະດັບປະດາຕົບແຕ່ງ

ສີ (ສີແຕ້ມຮູບ)
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ໃຊ້ສຳລັບປົກອາຫານ ເຮັດມາຈາກໃບຕານຍ້ອມສີຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ເນື່ອງຈາກຮູບ
ຫຼື

ເປັນຂອງຂວັນມອບໃຫ້ໃນງານແຕ່ງດອງຂອງຄົນມາລາຢູ

ຍັງໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການຟ້ອນລຳ

ໂດຍອອກແບບທ່າລຳ

ນອກຈາກນີ້
ໃຫ້ຜູ້ຍີງຈັບ

Tindulang.
ການສານ Tindulang ເປັນວຽກຫັດຖະກຳຂອງຜູ້ຍີງບຼູໄນທີ່ຕ້ອງເຮັດໂດຍຊ່າງທີ່ມີ
ທັກສະ ຂະບວນການເຮັດນັ້ນບໍ່ງ່າຍຄືທີ່ເຫັນ, ເລີ່ມຕົ້ນຕ້ອງນຳໃບຕານໄປຕົ້ນກ່ອນ
ຈາກນັ້ນນຳໄປແຊ່ນໍ້າ ແລ້ວຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວນຳໄປຍ້ອມສີ, ປັດຈຸບັນ Tindulang

ເປັນວຽກຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດຂື້ນ

ຂາຍຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທ້ອງຖິ່ນ.

ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

ເພື່ອເປັນຂອງປະດັບຕົບແຕ່ງ

ແລະ
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ພາຊະນະໃສ່ໃບພູ

Heb, ພາຊະນະໃສ່ໃບພູ

Heb

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ຕົ້ນງິ້ວ, ຕົ້ນ “Koh”,

ຊ່ອງທີ່ເຫຼືອ ໃສ່ປູນ, ໝາກ ແລະ ໃບຢາສູບ ສ່ວນຫຼັກຂອງ Heb ມັກເກັບມ້ຽນໃບພູ

ໄມ້ໃຜ່, ໄມ້ຕົ້ນຕານ, ຢາງໄມ້ ຫຼື
“Mrak”້
ສະຖານທີ່ີี่:
ດຳເດກ ແຂວງສຽມລຽບ,
ປະເທດກຳປູເຈຍາມ, ຮາໂນ່ຍ,
ປະເທດຫວຽດນາມ

ເປັນພາຊະນະໃສ່ອຸປະກອນຂອງຜູ້ທີ່

ຄ້ຽວໝາກ

ຝາທາງເທີງຂອງພາຊະນະແບ່ງອອກເປັນ 4 ຊ່ອງ, ຊ່ອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໄວ້ສຳລັບໃສ່ໃບພູ,
ແລະ

ສ່ວນປະກອບຈຳເປັນອື່ນຽ,

ເຖີງປັດຈຸບັນການຄ້ຽວໝາກຈະບໍ່ຄ່ອຍເປັນ

ທີ່ນິຍົມແລ້ວ ແຕ່ຊ່າງຍັງຄົງຜະລິດ Heb ຢູ່ ເພາະດ້ວຍຄວາມສວຍງາມ ແລະ
ສາລະພັດປະໂຫຍດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ Heb ກາຍເປັນທີ່ລຳລຶກສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ໃນພິທີແຕ່ງດອງແບບສາສະໜາພຸດ,
ນໜຶ່ງ

Heb

ທີ່ເຮັດມາຈາກເງີນຖືວ່າເປັນສ່ວ

ຂອງຄວາມສຳພັນເຊິງລັກສະນະລະຫວ່າງບຸກຄົນ

ເຈົ້າສາວ

ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຄອບຄົວ

ໃບພູນັ້ນມີຄວາມສຳພັນທັງທາງສັງຄົມ
ການບວດ,

ການແຕ່ງດອງ,

ແລະ

ການຕາຍ

ໃນຄວາມໝາຍການແຕ່ງຂອງຄົນກຳປູເຈຍ

ແລະ

ໂດຍເຈົ້າບ່າວ

ແລະ

ບັນພະບຸລຸດທີ່ນັບຖື.

ພິທີກຳ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກີດ,

ແລະ

ການກັບມາມີຊີວິດໃໝ່

ສິ່ງນີ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກ,

ສັນຍາ ແລະ ການຕົກລົງປົງໃຈ.

ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

54

ຕະກຽງນໍ້າມັນ

Cempor, ຕະກຽງນໍ້າມັນ

ຕະກຽງນໍ້າມັນນີ້ໃຊ້ໂດຍ ຄົນບາດວຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ແຂວງບັນເຕີນ, ເກາະຊາວາ,

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

ໄຟ ໂດຍຈະໃສ່ນໍ້າມັນລົງໄປໃນຖ້ວຍດິນເຜົາ, ໄສ້ຕະກຽງເຮັດຈາກຜ້າຜືນນ້ອຍໆ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ຕະກຽງພື້ນເມືອງລັກສະນະນີ້ໃຊ້ນໍ້າມັນໝາກພ້າວເປັນເຊື້ອ
ຈຸ່ມດ້ວຍນໍ້າມັນໝາກພ້າວ.
ເຮືອນຂອງຄົນບາດວຍ,

ມັກຈະແຂວນຕະກຽງໄວ້
ຕະກຽງຈະຖືກຈູດຕັ້ງແຕ່ຫົວຄໍ່າ,

ກາງຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນໃນ
ພາຍໃຕ້ແສງໄຟ

ສະມາຊິກໃນເຮືອນມັກມານັ່ງລວມກັນ ເພື່ອໂອ້ລົມ 1-2 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ການສົນທ
ະນາມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂື້ນ.
ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ຄົນບາດວຍຮັກສາຂະນົບທຳນຽມຂອງບັນພະບຸລຸດໄວ້ຢ່າ

ງເຄັ່ງຄັດ ລວມໄປເຖີງການຫ້າມໃຊ້ໄຟຟ້າ ພວກເຂົາຈຶ່ງປະດິດ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີ
ວິດປະຈຳວັນຂື້ນມາຈາກສິ່ງທີ່ຢູ່ຮອບໆໂຕເຂົາເຈົ້າ ເຊັ່ນ: ຕະກຽງນໍ້າມັນໃຜ່ ຊຶ່
ງເຮັ ດ ມາຈາກໄມ້ ໃ ຜ່ ທີ່ ຂື້ ນ ຢູ່ ຢ່ າ ງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍໃນພູ ຜ າ,ເຮັ ດ ນໍ້ າ ມັ ນ ໝາກພ້ າ ວດ້ ວ
ຍຕົວເອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ

ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຊອງຕະກຽງ

ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເປີດຮັບ ວັດທະນະທຳພາຍນອກເຂົ້າມາເຊັ່ນກັນ
ເຖີງແມ້ວ່າຈະຈຳກັດການຮັບມາກໍ່ຕາມ

ພວກເຂົາຍິນດີທີ່ມີແຂກມາຢ້ຽມຢາມ

ເມື່ອໃດກໍຕາມ ທີ່ຜູ້ມາຢ້ຽມປະຕິບັດຕາມກົດ ແລະ ຂະນົບທຳນຽມຂອງພວກເຂົາ.

ເຄື
ອ
່ ງໃຊ້
ໃນຄົ
ของใช้
ในครั
วเรืວอເຮືนອນ
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ກັບປະດັັບມຸກ

Najeonham, ກັບປະດັບ
ັ ມຸກ

Najeonham (ກັບປະດັບມຸກ) ເປັນກັບສຳລັບເກັບມ້ຽນເຄືອ
່ ງ, ຈາກຮູບພາບຄາດວ່າ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ຫອຍມຸກ

(1392 – 1910).

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິ ພິ ດ ທະພັ ນ ພື້ ນ ເມື ອ ງແຫ່ ງ ຊາດເກົ າ
ຫຼີ, ປະເທດເກົາຫຼີ

ກັບນີໃ້ ຊ້ສຳລັບມ້ຽນຊຸດສວມໃສ່ແບບທີເ່ ປັນທາງການ
Najeon

ມີຄວາມໝາຍວ່າ

ໃນຊ່ວງລາດຊະວົງ

ໂຊຊອນ

ການສະລັກລາຍດ້ວຍເປືອກຫອຍຕ່ອນນ້ອຍໆ

ເທີງພືນ
້ ຜີວຂອງໄມ້ ຫຼງັ ຈາກປະດັບລາຍດ້ວຍເປືອກຫອຍແລ້ວ ຈະເຄືອບເງົາທີສ
່ ະກັດ
ຈາກຢາງໄມ້ລງົ ເທີງຜີວກັບ, ວິທແ
ີ ບບນີຮ
້ ຽກວ່າ Chilgi ຊຶງ່ ເປັນການຮັກສາໄມ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ຜວ
ີ ໄມ້ເງົາງາມ.
ວິທກ
ີ ານທີຮ
່ ຽກວ່າ

Najeon

ນີ,້

ຊ່າງຄົນຈີນເປັນຜູນ
້ ຳເຂົາ້ ມາ

ແລະ

ແຜ່ຫາຼ ຍຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນປະເທດຈີນ, ເກົາຫຼ,ີ ຢີປ
່ ນ
ຸ່ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຢ່າງໃກໍຕາມ
ສີລະປະ Najeon ແບບເກົາຫຼີ ໄດ້ຖກ
ື ພັດທະນາຈົນເປັນແບບສະບັບຂອງຕົນເອງ ຈາ
ກອິດທິພນ
ົ ຂອງພຸດທະສາສະໜາໃນສະໄໝລາດຊະວົງ ໂຄຢໍ (918 – 1392) ແລະ
ອິດທິພນ
ົ ຂອງລັດທິຂງົ ຈື້ ສະໄໝລາດຊະວົງ ໂຊຊອນ (1392 – 1910) ແຕ່ລະສະ
ໄໝຕ່າງກໍໄດ້ພດ
ັ ທະນາຮູບແບບຂອງ ສີລະປະທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໄປ, ຮູບແບບຂອງໂຄຢໍ
ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຂະນະທີຂ
່ ອງໂຊຊອນມີຮບ
ູ ແບບທີຄ
່ ຂ
ື ອງແທ້.
ກັບປະດັບມຸກນີ້

ເປັນເຄືອ
່ ງລາຄາແພງ

ຂອງຊົນຊັນ
້ ປົກຄອງໃນຊ່ວງກ່ອນສັດຕະວັດ

ທີ່ 20, ເຄືອ
່ ງເຮືອນ Najeonchilgi ເປັນທີນ
່ ຍ
ິ ມ
ົ ຫຼາຍໃນຄອບຄົວຊົນຊັນ
້ ກາງຈົນຮ
ອດ ສັດຕະວັດທີ່ 1970 ຈາກນັນ
້ ໄດ້ເລືອນຫາຍໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງຄົນເກົາຫຼີ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມືອ
່ ບໍດ
່ ນ
ົ ມານີ້ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ Najeon ຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ກບ
ັ ມາເປັນທີນ
່ ຍ
ິ ມ
ົ
ອີກເທືອ
່ ໜຶງ່ .

ເຄືອ
່ ของใช้
ງໃຊ້ໃใນຄົ
นครัວวເຮືเรืອอນน
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Samchengjang,

ລີ້ນຊັກສາມຊັ້ນ

ລີ້ນຊັກນີ້ໃຊ້ສຳລັບມ້ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ, ສະພາບອາກາດຂອງປະເທດເກົາຫຼີນັ້ນ ມີ 4

ລີນ
້ ຊັກສາມຊັນ
້

ລະດູ, ຄົນເກົາຫຼີຈຶ່ງແຕ່ງກາຍຕາມລະດູ ດັ່ງນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງຈັດເກັບເຄື່ອງນຸ່ງຕາມ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ Zelkova,ໄມ້ Pau

ຊ້ໃນຫ້ອງຂອງຜູ້ຍີງ.

lownia, ທອງເຫຼືອງ
ສະຖານທີ່ີี่:
ມູນນິທິມໍລະດົກວັດທະນະທຳເກົາຫຼີ,
ປະເທດເກົາຫຼີ

ລະດູການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລີ້ນຊັກໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງຮູບແບບນີ້ມັກໃ
ລີ້ນຊັກສອງຕູ້ນີ້ມັກໃຊ້ຮ່ວມກັນເປັນຊຸດ

ຍ້ອນວ່າ

ເຄື່ອງເຮືອນທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງຂອງຜູ້ຍີງຕ້ອງເປັນເລກຄູ່

ຂະນົບທຳນຽມຂົງຈື້ເຊື່ອວ່າ
ເຊັ່ນ:

ຕູ້ລີ້ນຊັກ

ດັ່ງໃນຮູບພາບມີພຽງສາມຊັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫາກໃຊ້ສອງຕູ້ໃຫ້ເປັນຊຸດດຽວກັນ
ກໍ່ຈະນັບໄດ້ວ່າເປັນຫົກຊັ້ນ, ລີ້ນຊັກນີ້ເຮັດຂື້ນມາໂດຍ Yang Seok Joong ໜຶ່
ງໃນສີລະປິນທີ່ເປັນຜູ້ບຸກເບີກວຽກງານສີລະປະຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ ຈາກວຽກໂຕນີ້
ເຮັດໃຫ້ລາວຊະນະລາງວັນປະທານາທິບໍດີ ໃນງານສະແດງສີລະປະຫັດຖະກຳພື້ນເມື
ອງປະຈຳປີຂອງ ເກົາຫຼີເມື່ອປີ 2013.

ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ
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ກະຕ່າ

Kata, ກະຕ່າ

ກຸ່ ມ ຊົ ນ ເ ຜົ່ າ ຫຼ າ ຍ ກຸ່ ມ ທີ່ ອ າ ໄ ສ ຢູ່ ແ ຖ ບ ບໍ ລິ ເ ວ ນ ແ ຄ ມ ນໍ້ າ ຂ ອ ງ ໃ ນ ລ າ ວ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ຫວາຍ, ໄມ້ໃຜ່

ແລະ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ

ໃຊ້ວຽກກະຕ່າລັກສະນະນີ້ ເຊັ່ນ: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຜູ້ຍີງມັກໃຊ້ກະຕ່າເກັບຜັກ,

ໃສ່ເຄື່ອງປ່າ

ຫຼື

ບາງເທື່ອໃຊ້ເກັບ ເຄື່ອງນຸ່ງໃນເຮືອນ ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຊ້ຂົນເຄື່ອງຈາກໄຮ່ນາກັບມ
າທີ່ເຮືອນ, ຜູ້ຊາຍໃຊ້ກະຕ່າແບບນີ້ກໍ່ໄດ້.
ກະຕ່ານີ້ຍັງຖືກໃຊ້ປະກອບສີລະປະການສະແດງພື້ນເມືອງ
າຍໄວ້ທີ່ບ່າໄຫຼ່

ໂດຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ສະແດງພ

ປະກອບກັບການຮ້ອງເພງພື້ນເມືອງທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດຊົນນະບົດ,

ການເຮັດກະສິກອນ ແລະ ການເກັບກ່ຽວ.

ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ
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Huat Neung Khao,

ຫວດໜື້ງເຂົ້າໜຽວ

ຫວດໜື້ງເຂົ້າໃຊ້ສຳລັບ

ໜື້ງເຂົ້າໜຽວ

ຫຼັງຈາກທີ່ແຊ່ເຂົ້າໃນນໍ້າ

1

ຄືນ,

ຫວດໜືງ້ ເຂົາ້ ໜຽວ

ນຳເຂົ້າໃສ່ໃນຫວດ ຈາກນັ້ນນຳໄປໜື້ງຈົນເຂົ້າສຸກ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 20 –

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່

ຫວດໜື້ງເຂົ້າ ເປັນອຸປະກອນເຮັດອາຫານດັ່ງເດີມຂອງ ຄົນລາວທີ່ໃຊ້ກັນມາຕັ້ງແຕ່

ສະຖານທີ່ີี่:
ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ

ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

30 ນາທີ, ທຸກຄົວເຮືອນຂອງລາວຍັງຄົງໜື້ງເຂົ້າໜຽວດ້ວຍວິທີພື້ນບ້ານແບບນີ້.
ສະໄໝບູຮານ, ໝໍ້ໜື້ງລັກສະນະນີ້ ຍັງໃຊ້ໜື້ງອາຫານຊະນິດອື່ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
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ຄັນຮົ່ມ

Khanhom, ຄັນຮົ່ມ

ຄັນຮົ່ມພື້ນເມືອງ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ກະດາດ,

ການຜະລິດຄັນຮົ່ມພື້ນເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນກຳລັງຈະສູນຫາຍ,

ສີຍ້ອມທຳມະຊາດ, ຢາງຕົ້ນໄມ້
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,ນະຄອ
ນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ

ໂຕນີ້ເຮັດຂື້ນມາໃນແຖບພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ

ໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຝົນ ແລະ ແສງແດດ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້

ໄດ້ມີການຜະລິດຂື້ນມາອີກຄັ້ງ,

ຢ່າງໃດກໍຕາມ
ຄັນຮົ່ມລັກສະນະນີ້

ເປັນວຽກຫັດຖະກຳທ້ອງຖິນ
່ ເຮັດຈາກກະດາດ ແລ້ວຍ້ອມດ້ວຍສີທໄີ່ ດ້ມາຈາກທຳມ
ະຊາດ ສ່ວນຢາງຕົ້ນໄມ້ໃຊ້ສຳລັບເຄືອບຄັນຮົ່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດກັນນໍ້າໄດ້.

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ
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ພາຊະນະໃສ່ເຄື່ອງ

Cepu, ພາຊະນະໃສ່ເຄືອ
່ ງ

Cepu ເປັນພາຊະນະໃສ່ອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງ ຂອງຊາວປະມົງເມື່ອຕ້ອງການ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ຫວາຍ, ເສັ້ນລວດ

ນຳມາຂື້ນຮູບໃຫ້ເຄິ່ງກາງເປັນ ວົງມົນ ສ່ວນບ່ອນຈັບເຮັດມາຈາກລວດ ແລະ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າວິທະຍາໂລກມາລາ
ຢູ, ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ

ອອກທະເລໄປຫາປາ, Cepu ໜ່ວຍນີ້ເຮັດມາຈາກ ໝາກມີ້ ແລະ ໄມ້ດູ່ທະເລ
ຫວາຍ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫິ້ວ Cepu ໄດ້, ອີກທັງຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ຝາປີດໄດ້ແໜ້ນໜາ
ປ້ອງກັນອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຢູ່ດ້ານໃນປຽກນໍ້າ.
ໃນສະໄໝກ່ອນ Cepu ທີ່ເຮັດມາຈາກໄມ້ ມັກໃຊ້ໂດຍຊາວປະມົງມາລາຢູ ທີ່ຢູ່ແ
ຖບຊາຍຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງມາເລເຊຍ ນອກຈາກນີ້ Cepu ທີ່ເຮັດມາຈາກໄມ້ຍັງ
ສາມາດໃຊ້ເປັນກົງເບງຊ່ວຍຊີວິດກໍລະນີ ທີ່ເຮືອຈົມທະເລ.

ເຄື
ອ
່ ງໃຊ້
ໃນຄົ
ของใช้
ในครั
วเรืວอເຮືนອນ
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ເສື່ອປູນອນ

Baluy (ພາສາສາມາ), Banig

ເສື່ອສານຈາກໃບເຕີຍ

ໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ສຳລັບປູນອນ

(ພສາຟິລບ
ິ ປິນ), ເສືອ
່ ປູນອນ

ຈຶ່ງຈະໃຊ້ປູພື້ນຫ້ອງທີ່ເປັນໄມ້ໃຜ່

ວັດສະດุຸຸ: ໃບເຕີຍ (ເຕີຍທະເລ),

ເປັນເງີນຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍແທນເງີນຈຳນວນຫຼາຍເ

ສີສັງເຄາະ
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,
ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ຫຼື

ໃຊ້ເສື່ອປູສຳລັບການນັ່ງສວດມົນ,

ພື້ນໄມ້,

ໃນໂອກາດພິເສດ
ໃນຟິລິບປິນຕອນໃຕ້

ມອບເປັນຂອງຂວັນ,

ເປັນສິນສອດ

ຫຼື

ຊັ່ນ: ເຮືອລຳໃໝ່, ເສື່ອທີ່ສານໃໝ່ຍັງຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນວາງເຄື່ອງເຊັ່ນ: ໄຫ້ວຜີ
ຂະນະທີ່ປະກອບພິທີກຳ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ຈານອາຫານ ແລະ ໃບພູ ຂະນະທີ່ ເສື່ອເກົ່າ
ຍັງໃຊ້ສຳລັບຕາກຜົນຜະລິດທາງການກະເສດ ເຊັ່ນ: ເນື້ອໝາກພ້າວແຫ້ງ, ໂກໂກ້.
ເສື່ອທີ່ຕໍ່າແບບຫຍາບໆ ຍັງສາມາດໃຊ້ບັນຈຸຢາສູບ, ອາບາຄະ (ພືດຈຳພວກ Musa
Textilis ໃນຟິລິບປິນ ໃຊ້ໃນການເຮັດເຊືອກ) ເພື່ອຂົນສົ່ງທາງເຮືອ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່
ມີໂລງສົບທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ເສື່ອຍັງສາມາດໃຊ້ຫໍ່ສົບຄົນຕາຍໄດ້.
ການຕໍ່າເສື່ອເປັນວຽກທີ່ຜູ້ຍີງ
ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ
ຕົ້ມ,

ເຮັດທົ່ວປະເທດ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການຕັດໃບເຕີຍ,

ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ,

ແລ້ວນຳໄປຍ້ອມສີ,

ຂະບວນການກຽມເຮັດເສື່ອ
ນຳມານວດ,

ລອກອອກເປັນແຜ່ນຍາວ,

ຈັບໃຫ້ຂື້ນຮູບ,

ນຳໄປຟອກ

ລວດລາຍຂອງການຕໍ່າເສື່ອເປັນການຈົດຈຳ

ເຮັດໃຫ້ນຸ່ມ
ແລະ

ສົ່ງຕໍ່ຈາກລຸ່ນສູ່ລຸ່ນ.
ນອກຈາກເສື່ອທີ່ສານຈາກໃບເຕີຍ

ຍັງພົບວັດສະດຸອື່ນທີ່ນຳມາສານເສື່ອໄດ້

ເຊັ່ນ: Sesed (ພືດຕະກຸນກົກຊະນິດໜຶ່ງ), Tikog (ກົກ), Buri (ໃບປາມ),
ກ້ານກ້ວຍຕາກແຫ້ງ ແລະ ຫວາຍ. ປັດຈຸບັນເສື່ອ ພາລສຕິກໄດ້ເຂົ້າມາແທນທີ່ເສື່ອ
ທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸທຳມະຊາດ ຊຶ່ງມີຄວາມຄົງທົນໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ ແຕ່ບໍ່ເໝາະສົມ
ກັບປະເທດທີ່ມີສະພາບອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ.

ເຄືອ
່ ของใช้
ງໃຊ້ໃใນຄົ
นครัວวເຮືเรืອอນน
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Burnay (ພາສາອີໂລຄາໂນ),

ໄຫດິນເຜົາ

ໄຫດິນເຜົານີ້ໃຊ້ເປັນພາຊະນະເກັບມ້ຽນອາຫານ

ວັດສະດุຸຸ: ດິນໜຽວ

ບ່ອນເກັບມ້ຽນຊົ່ວຄາວນອກເຮືອນ, ໄຫຂະໜາດນ້ອຍໃຊ້ສຳລັບເກັບ Bagoong

ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ະນິດໄດ້ຈາກການດອງນໍ້າອ້ອຍ,

(

ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ)

Basi

(ເຫຼົ້າແວງພື້ນເມືອງ)

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,

Suka

ເກັບ

ໄຫດິນເຜົາ
ສະຖານທີ່ີี่:

ແລະ

ແລະ

ຊຶ່ງທັງສອງຊ

ໄຫຈະຕັ້ງໄວ້ບໍລິເວນທີ່ມີຮົ່ມເງົາ

ຫຼື

(ແຈ໋ວໝາກເຜັດກຸ້ງ ຫຼື ປາ) ແລະ ເກືອ ວາງໄວ້ໃກ້ກັບພື້ນເຕົາ ຫຼື ໃນເຮືອນຄົວ.
ການໃຊ້
ນຟິລິບປິນ

Burnay

ມີມາກ່ອນທີ່ເຈົ້າອານານິຄົມແອສະປາຍຈະເຂົ້າມາໃ

ໂດຍການນຳເຂົ້າມາຂອງຄົນຈີນ

ທາງເຮືອທີ່ທົນຕໍ່ທຸກສະພາບອາກາດ,

ເປັນພາຊະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປກັບລະຫວ່າງ

ຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ໃນອາຊີ ຕ້ອງຜ່ານເມືອງທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນປັດຈຸບັນຄື
ເມືອງວີກັນ ແຂວງ ອີໂລໂກຊູລ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງທາງດ້ານການຄ້າຂອງເກາະລູຊອນ
ຊ່ວງກ່ອນຕົກເປັນຫົວເມືອງ ແລະ ຊ່ວງເປັນຫົວເມືອງຂີ້ນຂອງແອສະປາຍ, ຄົນຈີນ
ທີ່ມາຕັ້ງຖານດຳລົງຊີວິດຍຸກທຳອິດ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມອຸດສາຫະກຳການຜະລິດໄຫຂື້ນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ.
ປັດຈຸບັນການຜະລິດ Burnay ໃນເມືອງວີກັນ ແຂວງອີໂລໂກຊູລ ຍັງຄົງມີຢູ່
ໂດຍສອງຄອບຄົວທີ່ມີບັນພະບຸລຸດເປັນຄົນຈີນ,

ໄຫໜ່ວຍທີ່ເກົ່າແກ່ຖືເປັນມໍລ

ະດົກສືບທອດກັນມາຂອງຄອບຄົວ ແລະ ພົບເຫັນເປັນເຄື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ ຫຼື
ເປັນພາຊະນະໃສ່ນໍ້າຕັ້ງຢູ່ໃນສວນ.
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ກອກສູບຢາ

Suako (ພາສາຕິງກວານ/
ພາສາອິດເນັ່ງ/ພາສາອີໂລຄາໂນ),
Pipa (ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ),

ໃນຟິລິບປິນ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍີງ ທັງໄວລຸ່ນໜຸ່ມສາວ ແລະ ໄວຊະລາ ຕ່າງກໍ່ສູບຢາ
ສູບທີ່ລີດແຫ້ງດ້ວຍກອກສູບຢາ ຫຼັງຈາກສູບແລ້ວ ມັກເໜັບກອກສູບຢາໄວ້ທີ່ຜົມ,
ຜ້າຮັດຫົວ ຫຼື ໝວກ ບາງເທື່ອໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາຮ່ວມກັບ ໃບພູ ໂດຍສະເພາະ
ເມື່ອເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ.

ກອກສູບຢາ

ຫົວກອກສູບຢາ ອາດເຮັດມາຈາກໄມ້, ໄມ້ໃຜ່, ດິນໜຽວ ຫຼື ໂລຫະ ສ່ວນຂ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ພາລສຕິກ ແລະ ໂລຫະ

ກສູບຢາເງີນທີ່ເຮັດມາຈາກຫຼຽນເງີນ

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຈາກການນຳເຂົ້າມາຂອງ

ຄົນອີໂລຄາໂນ

ສ່ວນກອກສູບຢາໂລຫະຊະນິດອື່ນໆ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,
ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ອງລຳກອກເຮັດມາຈາກລຳຕົ້ນຂອງຫຍ້າລົ້ມລຸກ, ໂລຫະ ຫຼື ພາລສຕິກ. ກອ
ຈາກລູຊອນເໜືອ.

ທີ່ເຮັດຈາກທອງເຫຼືອງ, ລູກປືນ, ຕົບແຕ່ງກ້ວຍໂສ້, ຫຼຽນ ແລະ ເປືອກຫອຍ
ບາງແບບມີໂລຫະແຫຼມແນບມາ

ໄວ້ສຳລັບເຮັດຄວາມສະອາດຫົວກອກຢາສູບ,

ຜູ້ຊາຍມັກກເປັນຄົນເຮັດກອກຢາສູບ.
ໃບຢາສູບ ພາສາພື້ນເມືອງເອີ້ນວ່າ Tabako ມາຈາກໝູ່ເກາະໂມລຸກກະ ນຳເຂົ້າມ
າໃນຟິລິບປິນໂດຍຄົນປອກຕຸຍການ. ໃນສັດຕະວັດທີ່ 19, ເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍ
ໃນການປູກຕົ້ນຢາສູບທາງຕອນເໜືອຂອງຟິລິບປິນ ໃນຖານະເປັນພືດເສດຖະກິດ
ແລະ ເປັນລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງລັດຖະບານ ແອສະປາຍທີ່ເປັນເຈົ້າອານານິຄົມ.
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ໄຫ

Tempayan, ໄຫ

ໄຫ ລັກສະນະນີ້ໃຊ້ສຳລັບ ເກັບມ້ຽນເຂົ້າສາວ, ນໍ້າ ຫຼື ວັດຖຸດິບສຳຄັນໃນເຮືອນ

ວັດສະດุຸຸ: ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ເຫຼັກ

ໂດຍປິດໄຫດ້ວຍຝາໄມ້ ແລະ ວາງໄວ້ເທີງພື້ນຍົກລະດັບ.

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເປີຣານາກັນ,
ປະເທດສີງກະໂປ

ຂອງຊາວປະມົງເປີຣານາກັນ

ຍ້ອນເປັນການປ້ອງກັນການລົບກວນຈາກແມງໄມ້

ຄອບຄົວຄົນເປີຣນາກັນນິຍົມໃຊ້ໄຫຊົງໄຂ່,
ຮູບຊົງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບ

ໝາກເຟືອງ

ນີ້ກາຍເປັນເຄື່ອງຕົກທອດຕາມມໍລະດົກ

ຮູບຊົງຫົກຫຼ່ຽມ

ຫຼື

ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ

ໄຫເຫຼົ່າ

ເປັນສົມບັດຂອງຄອບຄົວ

ແລະ

ສົ່ງຜ່ານໄປຍັງຄົນລຸ່ນຕໍ່ໄປ, ໄຫຈຶ່ງປຽບຄືກັບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ແລະ ການດຳ
ເນີນໃຊ້ຊີວິດຕໍ່ໄປຂອງຄອບຄົວ.
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ໝອນຂວານ

Mon Kwan, ໝອນຂວານ

ໝອນຂວານມີສີ, ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຂື້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ງານ,

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າຝ້າຍແສ່ວດ້ວຍມື, ງິ້ວ

ານັ່ງກັບພື້ນ ຫຼື ເທີງເສື່ອ ສ່ວນໝອນຮູບຊົງສີ່ຫຼ່ຽມຜືນຜ້າ ນິຍົມໃຊ້ເປັນໝອນອີງຄໍ

ສະຖານທີ່ີี่: ເມືອງ ອູ່ທອງ,
ແຂວງສຸພັນບຸລີ, ປະເທດໄທ

ໝອນທີ່ມີຮູບຊົງສາມຫຼ່ຽມລັກສະນະຄ້າຍຄືຫົວຂວານ ເປັນໝອນອີງທີ່ໃຊ້ໃນເວລ
ແລະ ແອວ ຕອນເວລານັ່ງເທີງຕັ່ງ ຫຼື ໂຊວາ ບາງເທື່ອໃຊ້ໄວ້ໜູນນອນແບບໝອນ
ທົ່ວໄປ.
ໝອນຂວານເຮັດມາຈາກຜ້າຝ້າຍແສ່ວດ້ວຍມືຍັດງິ້ວ,

ບໍ່ໃສ່ຊົບ,

ມັກຕົບແຕ່ງດ້ວຍລາຍແສ່ວ ຫຼື ເຮັດຈາກຜ້າແສ່ວທີ່ມີລວດລາຍ, ລາຍຜ້າ ແລະ
ລວດລາຍການແສ່ວນັ້ນ

ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖີງວັດທະນະທຳຂອງກຸ່ມຊົ

ນເຜົ່າທີ່ເປັນຜູ້ສ້າງສັນຜົນງານໄດ້ດັ່ງ ໝອນຂວານທີ່ປາກົດໃນຮູບພາບ ເປັນໝ
ອນຂວານທີ່ເຮັດໂດຍກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ລາວໂຊ່ງ ໃນເມືອງອູ່ທອງ ແຂວງສຸພັນບຸລີ,
ໝອນໜ່ວຍນີ້ຕົບແຕ່ງລວດລາຍດ້ວຍຮູບແບບສີລະປະ

ແບບລາວໂຊ່ງ

ໝອນຂວານນັ້ນເຮັດຂື້ນມາເພື່ອ ຖວາຍໃຫ້ເຈົ້າຫົວ ຫຼື ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໄດ້.
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Chain Mak,
ກະໂລ່ງຄ້ຽວໝາກ
(ກະໂລ່ງໃສ່ອນ
ັ ຄ້ຽວໝາກ)
ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ນໍ້າມັນຂັດເງົາ
ສະຖານທີ່ີี่: ບ້ານປະອາວ,
ແຂວງອຸດອນຖານີ, ປະເທດໄທ

ກະໂລ່ງຄ້ຽວໝາກ (ກະໂລ່ງໃສ່ອັນຄ້ຽວໝາກ)

ກະໂລ່ງໜ່ວຍນີ້

ເປັນຮູບແບບກະໂລ່ງຄ້ຽວໝາກ

ຂອງທາງພາກສີສານ

ໃຊ້ສຳລັບໃສ່ໝາກ ແລະ ອຸປະກອນການກິນໝາກ ປະກອບດ້ວຍ ໃບພູ, ໝາກສົດ
ແລະ

ໝາກແຫ້ງ,

ປູນແດງ

ລວມເຖີງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການກຽມໝາກ

ເຊັ່ນ: ຊອງພູ, ເຕົາປູນໃສ່ປູນແດງ, ມີດຕັດໜີບໝາກ ແລະ ຕະບັນໝາກ.
ບໍລິເວນ

ພື້ນຜິວຂອງກະໂລ່ງໝາກແມ່ນຈະທາສີແດງ

ຫຼື

ດຳ

ແລະ

ແກະສະລັກລວດລາຍແບບລຽບງ່າຍ. ປັດຈຸບັນ ຊອກຄົນລຸ່ນໃໝ່ມາຄ້ຽວໝາກນີ້
ແມ່ນເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງການເຮັດກະໂລ່ງໝາກໃນ
ທຸກມື້ນີ້ ຈຶ່ງເຮັດເພື່ອເປັນຂອງປະດັບ ຕົບແຕ່ງເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ປະມານສັດຕະວັດທີ່

20

ການກິນໝາກ

ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນສະຫຍາມ

(ປະເທດໄທ) ຊ່ວງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ 2 ສະໄໝຈອມພົນ ປ. ພິບູລສົງຄາມ
ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍົກເລີກ

ພຶດຕິກຳການກິນໝາກຂອງຄົນໄທ
ສືບເນື່ອງມາຈາກ
ະເທດແຫ່ງຊາດໃນປີ

ໂດຍການອອກກົດໝາຍຫ້າມກິນໝາກ

ການປະກາດລະບຽບແຜນທີ່ປະຕິບັດຂອງຄົນໃນປ
1942

ຊຶ່ງປະກາດໃຫ້ຫ້າມກິນ

ລວມໄປເຖີງກຳນົດໃຫ້ການຖົ່ມນໍ້າລາຍ

ຫຼື

ຫຼື

ຄ້ຽວໝາກ

ນໍ້າໝາກເທີງຖະໜົນ

ແລະ

ບ່ອນສາທາລະນະ ເປັນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ສິ່ງເຫຼົານີ້ເປັນຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຈອມພົນ ປ. ພິບູລສົງຄາມ ທີ່ຈະປັບປຸງວັດທະນະທຳໃຫ້ຄືກັບປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ.
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Utar-Utar (ພາສາດູສນ
ັ ),
Kipas Tarik
(ພາສາມາລາຢູ-ບຼໄູ ນ),

ເຄື່ອງຫຼີ້ນໃບພັດພື້ນເມືອງບຼູໄນ

Utar-Utar ຫຼື Kipas Tarik ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ການປິ່ນດ້ວຍການດຶງ”
ເປັນເກມພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮຽນແບບການປິ່ນຂອງພັດລົມ

ຫຼື

ໃບພັດ.

ວິທີການເຮັດເຄື່ອງຫຼີ້ນໃບພັດແມ່ນ ນຳໝາກ Mungkog ທາເຈາະເປັນ 3 ຮູ
ເພື່ອໃຫ້ດ້າມໄມ້ສອດເຂົ້າໄປໃນໄດ້ ພ້ອມເຊືອກທີ່ມັດຕິດໄວ້ກັບດ້າມໄມ້ ບ່ອນປ

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
ີ້ ໃບພັດພືນ
້ ເມືອງບຼໄູ ນ

າຍສຸດຂອງດ້າມໄມ້ແມ່ນຕິດແຜ່ນໄມ້ຮູບໃບພັດ Kipas Tarik ຫຼື Utar-Utar

ວັດສະດุຸຸ: ໝາກ Mungkog,

ແລະ ປະຫຼາດໃຈກັບກົນໄກຂອງເຄື່ອງຫຼີ້ນ.

ເຂືອກ, ໄມ້
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ນັບເປັນເຄື່ອງຫຼີ້ນກົນຈັກທີ່ມິຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ເດັກນ້ອຍບຼູໄນຫຼີ້ນເພາະມ່ວນຊື່ນ
ການເຮັດໃຫ້ໃບພັດ

Utar-Utar

ຜູ້ຫຼີ້ນຈະຕ້ອງປິ່ນກ້ານຫມ້

ເພື່ອໃຫ້ເຊືອກພັນຮອບກ້ານໄມ້ ຈາກນັ້ນດຶງເຊືອກເພື່ອໃຫ້ໃບພັດປິ່ນໄປໃນທິດທາ
ງທີ່ກົງກັນຂ້າມ, ການເຮັດແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຊືອກມ້ວນຕີກັບໄປຕາມທິດທາງເກົ່າ
ແລະ ສົ່ງໃຫ້ໃບພັດຍົກລອຍຕົວຂີ້ນ ຜູ້ຫຼີ້ນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ເຊືອກຫຍ່ອນໜ້ອຍໜຶ່ງ
ຫຼັງຈາກການປິ່ນແຕ່ລະເທື່ອ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ

ປິ່ນນັ້ນ,
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ເກມໝາກດ້າມ

Pasang, ເກມໝາກດ້າມ

Pasang

ວັດສະດุຸຸ: ກະດຸມ, ໄມ້

ມ້ສີ່ຫຼ່ຽມ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດບຼູໄນ,
ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ມີຄວາມໝາຍຕາມຕົວອັກສອນວ່າ

ເປັນເກມໝາກດ້າມສຳລັບຫຼີ້ນສອງຄົນ

“ສ້າງຂື້ນ”

ໂດຍຈະຫຼີ້ນເທີງແຜ່ນກະດານໄ

ທີ່ແຕ້ມເປັນຕາຕະລາງຊ່ອງສີ່ຫຼ່ຽມນ້ອຍໆ,

ທົ່ວທັງກະດານ,

ເຄິ່ງກາງກະດານມີພາຊະນະ ຂະໜາດ 7x7 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ກະດຸມສີດຳ ແລະ
ຂາວໄວ້ 120 ເມັດ , ຮຽກວ່າ Buah (ໝາຍເຖີງໝາກໄມ້), Buah ສີຂາວ
60 ເມັດ ແລະ ສີດຳ 60 ເມັດ, ຈະເລີ່ມຕົ້ນວາງໄວ້

1 ຮູບແບບ ຈາກ 30

ຮູບແບບ, ເປົ້າໝາຍຂອງເກມນີ້ແມ່ນ ໃນແຕ່ລະການເດີນໝາກດ້າມຂອງຕົວເອງ,
ຜູ້ຫຼີ້ນຈະຕ້ອງເກັບຄະແນນ

ຈາກການຄອບຄອງ

Buah

ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ,

ຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ມີ Buah ຫຼາຍທີ່ສຸດຈະເປັນຜູ້ຊະນະ.
Pasang ເປັນເກມທີ່ຕ້ອງຄິດຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ມີຍຸດທະວິທີທີ່ດີ ໂດຍທົ່ວໄປ
ຜູ້ຍີງຈະນິຍົມຫຼີ້ນໃນງານແຕ່ງດອງ, ປັດຈຸບັນ ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມຫຼີ້ນກັນໃນໜູ່ນັກ
ຮຽນ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນ ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນໃນບຼູໄນ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ
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ດອກຂົນໄກ່

Asey, ດອກຂົນໄກ່

ການເຕະດອກຂົນໄກ່

ວັດສະດุຸຸ: ໃບຕານ, ຂົນໄກ່, ເຊືອກ

ໃຫ້ດົນທີ່ສຸດ ໂດຍໃຊ້ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ (ຍົກເວັ້ນມື) ເຕະ ຫຼື ສົ່ງດອກຂົ

ສະຖານທີ່ີี่: ແຂວງສຽມລຽບ,
ປະເດກຳປູເຈຍ

ເປັນຄວາມບັນເທີງປະເພດໜຶ່ງທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນປະເທດກຳ

ປູເຈຍ, ເປົ້າໝາຍຂອງເກມຄື ຜູ້ຫຼີ້ນຕ້ອງລ້ຽງດອກຂົນໄກ່ໃຫ້ລອຍຢູ່ໃນອາກາດ
ນໄກ່ໄປໃຫ້ຜູ້ຫຼີ້ນຄົນອື່ນໆ

ແຕ່ກ່ອນນັ້ນສ່ວນເທີງຂອງດອກຂົນໄກ່ເຮັດມາຈາກ

ໃບຕານສານ, ປັດຈຸບັນມີການໃຊ້ພາລສຕິກເຂົ້າມາແທນ.
ເກມເຕະດອກຂົນໄກ່ດັ່ງເດີມແມ່ນມາຈາກປະເທດຈີນ
ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກປະມານ

2000

ປີມາແລ້ວ,

ຮຽກວ່າ

Jianzi

ຮູບແບບທຳອິດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແມ່ນ

ຍ້ອນໄປປະມານ ສັດຕະວັດທີ່ 5 ກ່ອນ ຄ.ສ, ເກມນີ້ເຊື່ອກັນວ່າ ມີວິວັດທະນາກ
ານມາຈາກເກມທີ່ຊວນໃຫ້ຄິດຮອດເຕະບານສະໄໝໃໝ່ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຝຶກທະຫ
ານ, ແມ່ທັບຄົນຈີນຫຼາຍຄົນໃຊ້ Jianzi ທັງເພື່ອການຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຝຶກກອງກ
ຳລັງທະຫານໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ, 1000 ປີຕໍ່ມາ ເກມນີ້ໄດ້ແຜ່ຫຼາຍໄປທົ່ວອາຊີ
ພ້ອມກັບມີຊີວິດຮຽກໃໝ່ ແລະ ກົດການຫຼີ້ນທີ່ຫຼາກຫຼາຍອອກໄປ ທ້າຍທີ່ສຸດໄດ້ແ
ຜ່ເຂົ້າໄປໃນທະວີບເອີຣົບ ກ່ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ 2.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ
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ຂຸ່ຍ

Khloy, ຂຸ່ຍ

ຂຸ່ຍ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່

Kar.

ສະຖານທີ່ີี่: ແປຣ ດັດ,
ແຂວງສຽມລຽບ, ປະເທດກຳປູເຈຍ

ເປັນເຄື່ອງດົນຕີປະເພດເປົ່າທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນກຳປູເຈຍ,

ຂຸ່ຍນັ້ນສາມາດເປົ່າດ່ຽວ ຫຼື ຫຼີ້ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງ Mohori (ມະໂຫລີ) ຫຼື
ຂຸ່ຍ

ຂອງກຳປູເຈຍນັບເປັນ

1

ໃນເຄື່ອງດົນຕີທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃອາຊີ

ແລະ

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ມີມາຕັ້ງແຕ່ປະມານສັດຕະວັດທີ່ 7, ຂຸ່ຍກຳປູເຈຍມີລັກ
ສະນະຄືຂຸ່ຍທີ່ມາຈາກຈີນ ຮຽກວ່າ Dizi ຖືກກຳເນີດມາແລ້ວປະມານ 7000 ປີ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ
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ລະນາດຝຼັ່ງ

Roneat Aek, ລະນາດຝຼັ່ງ

ລະນາດຝຼັ່ງຂອງກຳປູເຈຍ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ໄມ້

ຄື້ນ, ໄມ້ຕີລະນາດຝຼັ່ງສອງອັນສຳລັບຕີລູກລະນາດ 21 ລູກທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ໃຜ່

ສະຖານທີ່ີี่: ສຍມລຽບ,
ແຂວງສຽມລຽບ, ປະເທດກຳປູເຈຍ

ມັກໃຊ້ເປັນເຄື່ອງດົນຕີຫຼັກໃນວົງມະໂຫລີ

ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເພງ ແລະ ກະຕຸ້ນເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດອື່ນໃຫ້ມີຄວາມຄຶກ
ຫ້ອຍດ້ວຍເຊືອກແຂວນໄວ້ກັບລາງ, ມີຄວາມກ້ວາງຂອງລະດັບສຽງຄອບຄຸມເຖີງ
3 ຊ່ວງທົບສຽງ.
ເຄື່ອງດົນຕີຂອງກຳປູເຈຍນັ້ນ
ລະນາດຫຼາກຫຼາຍປະເພດ

ປະກອບໄປດ້ວຍ
ເຊັ່ນ:

Roneat

Daek

Roneat

ຫຼື

ຄ້າຍກັບລະນາດຝຼັ່ງ

ແຕ່ມີຮູບຮ່າງສີ່ຫຼ່ຽມຜືນຜ້າ ມີ 21 ສຽງ ເຮັດມາຈາກເຫຼັກ, ສ່ວນ Roneat
Tung ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີສີ່ຂາ, Roneat Tung Thom ມີ 22
ສຽງ, Roneat Teang ມີພຽງ 16 ສຽງ ເຮັດມາຈາກໂລຫະປະສົມສີຄຳ, ສ່ວນ
Roneat Lopwwng Lopong ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າກຸຍ ແລະ
ລູກລະນາດບໍ່ົດ້ຫ້ອຍເຂົ້ານຳກັນແບບ ລະນາດກຳປູເຈຍ.

กรณ์
สันເທີทนาการ
ເຄືอุອ
່ ปງຫຼ
ນ
້ີ ບັນ
ງ
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ເຄື່ອງຫຼີ້ນ

Dhakon, ເຄືອ
່ ງຫຼນ
ີ້

Dhakon ເປັນເກມສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນສອງຄົນ, ເທີງຮາງ Dhakon ມີຂຸມຂະໜາດໃຫຍ່

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້

ຢູ່ບໍລິເວນປາຍທັງ 2 ດ້າຂອງຮາງ. ຂຸມນ້ອຍທຸກຂຸມ ຈະມີແກ່ນພືດຢູ່ 9 ແກ່ນ,

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

20 ຂຸມ, ປະກອບດ້ວຍຂຸມຂະໜາດນ້ອຍ 18 ຂຸມ ແລະ ຂຸມຂະໜາດໃຫຍ່ 2 ຂຸມ
ຜູ້ຫຼີ້ນຄົນໜຶ່ງຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມເກມໂດຍນຳແກ່ຮພືດທັງ 9 ແກ່ນໃສ່ໃນຂຸມທຸກຂຸມ,
ຂຸມລະ 1 ແກ່ນ ໂດຍເລີ່ມຈາກທາງດ້ານຂວາຂອງຂຸມທີ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ເມື່ອໃສ່
ແກ່ນຈົນເຖີງຂຸມສຸດທ້າຍທີ່ມີແເ່ນພືດຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ນຳແກ່ນພືດທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຂຸມນັ້
ນວົນໃສ່ອີກ ເລີ່ມຈາກຂຸມທີ່ຢູ່ຂວາມື ໂດຍຮອບນີ້ໃສ່ໄດ້ທັງຂຸມນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່,
ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະດຳເນີນໄປຕະຫຼອດ ຈົນຈະເຫຼືອແກ່ນສຸດທ້າຍ ໃສ່ລົງໃນຂຸມທີ່ວ່າງ,
ຊຶ່ງເວລານີ້ແມ່ນເວລາທີ່ຈະປ່ຽນຜູ້ຫຼີ້ນ, ເກມຈະຈົບລົງເມື່ອແກ່ນພືດທັງໝົດໄປຢູ່ໃ
ນຂຸມໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່ເຫຼືອແກ່ນພືດໃນຂຸມນ້ອຍເລີຍ, ຜູ້ຊະນະແມ່ນຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ໃສ່ແກ່ນ
ພືດລົງໃນຂຸມໃຫຍ່ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
Dhakon ເປັນເກມຂອງເດັກນ້ອຍໃນຊາວາ, ໃນຈາກາຕາຮຽກ Dhakon ວ່າ
Congklak, ແກ່ນພືດທີ່ມັກຫຼີ້ນມັກນຳມາຈາກແກ່ນຂອງ Kecik Sapodilla
(Sawo Keci) ເປັນ ແກ່ນໝາກລະມຸດ ຫຼື ອາດໃຊ້ແກ່ນພືດຊະນິດອື່ນກໍ່ໄດ້,
ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ Dhakon ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກຫຼີ້ນໃນອິນໂດເນເຊຍເທົ່ານັ້ນ ເພ
າະພົບເຫັນໄດ້ໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ,
ວັນອອກກາງ

ແລະ

ອິນເດຍເປັນຜູ້ນຳ

ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າພໍ່ຄ້າຊາວຕາເ
Dhakon

ເຂົ້າມາໃນອິນໂດເນເຊຍ

ໃນຊາວາກາງ, ເກມນີ້ຫຼີ້ນໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນຊົນຊັ້ນສູງເທົ່ານັ້ນ, ຄວາມຈິງນີ້
ເຫັນໄດ້ຈາກສ່ວນຫົວຂອງຮາງ Dhakon ທີ່ເປັນຮູບມັງກອນ ອັນເປັນສັນຍາລັ
ກຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປັດຈຸບັນ ທຸກຄົນສາມາດຫຼີ້ນ Dhakon
ໄດ້ໂດຍປາສະຈາກຊົນຊັ້ນທາງສັງຄົມ.
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ປີ່

Serunai, ປີ່

ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້ຮຽກວ່າ Serunai ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກເມືອງສີລັດ ປັນຈາງ,

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ເຂົາຄວາຍ

ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງສູງ ແລະ ສຽງຕໍ່າ, ບໍລິເວນສ່ວນປາຍຂອງປີ່ມີລັກສະນະບານ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,
ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ແຂວງຣີເຍົາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເປັນເຄື່ອງດົນຕີປະເພດເຄື່ອງເປົ່າ ມີຮູ 7 ຮູ
ອອກເຮັດໜ້າທີ່ຂະຫຍາຍລະດັບສຽງ,

ປີ່ມັກຫຼີ້ນປະກອບກັບເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມື

ອງຊະນິດອື່ນໆ ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເຊັ່ນ: ງານແຕ່ງດອງ ແລະ ພິທີເຂົ້າຮັບຕ
ຳແໜ່ງຜູ້ອາວຸໂສໃນໝູ່ບ້ານ ຫຼື ສາມາດຫຼີ້ນດ່ຽວ ເຊັ່ນ: ຊ່ວງລະດູເກັບກ່ຽວ ຫຼື
ເຮັດວຽກໃນໄຮ່ນາ.
ນັກປະຫວັດສາດເຫັນດີນຳກັນວ່າ
ແຖບຕາເວັນອອກກາງ

(ອາຣັບ-ເປີເຊຍ),

ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້ມາຈາກ
ໃນຕາເວັນອອກກາງມີຊື່ເອີ້ນຫຼາຍຊື່

ເຊັ່ນ: Surnai, Sirnai, ແລະ Shanai. ທຳນອງທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງປີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້
ຜູ້ຟັງຮ້ອງ ແລະ ເຕັ້ນຕາມ, ເນື້ອເພງທີ່ມັກຮ້ອງເປັນເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ,
ມິດຕະພາບ, ລວມໄປເຖີງຄ່ານິຍົມທີ່ດີງາມ ດ້ວຍເນື້ອເພງປະກອບກັບທຳນອງທີ່ສ
ວຍງາມຂອງປີ່ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກມີຄວາມສຸກ, ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສະຫງົບ.
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ເກມໝາກດ້າມ

Yutpan, ເກມໝາກດ້າມ

ໝາກດ້າມເປັນເກມພື້ນເມືອງຂອງເກົາຫຼີ ຮຽກວ່າ Yutnori , ສ່ວນ Yutpan

ວັດສະດุຸຸ: ກະດາດ

ເຈຍ, ດອກໄມ້ ແລະ ຕົວອັກສອນຈີນທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າການມີອາຍຸຍືນຍາວ ແລະ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພີ ພິ ດ ທະພັ ນ ພື້ ນ ເມື ອ ງແຫ່ ງ ຊາດເກົ າ
ຫຼີ, ປະເທດເກົາຫຼີ

ເປັນກະດານເຮັດຈາກກະດາດມັນ ແລະ ຕົບແຕ່ງດ້ວຍຮູບທີ່ເປັນສິລິມຸງຄຸນ ເຊັ່ນ:
ຄວາມສຸກ, ປັດຈຸບັນ ນິຍົມຫຼີ້ນໃນຊ່ວງມື້ພັກຕາມປະເພນີ.
Yutnori

ເປັນໜຶ່ງໃນເກມພື້ນເມືອງທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງເກົາຫຼີ,

ວິທີຫຼີ້ນແມ່ນ ຜູ້ຫຼີ້ນຈະໂຍ່ນກ້ານໄມ້ (Yut) 4 ອັນ ເມື່ອຕົກລົງມາເທີງກະດານຈ
ະນັບເບິ່ງວ່າມີໄມ້ທີ່ຫງາຍ ຫຼື ຄວໍ້າຈັກອັນ, ການຄວໍ້າ ແລະ ຫງາຍ ຂອງກ້ານໄມ້ມີ
5 ຮູບແບບ ຫາກໄມ້ອັນໜຶ່ງຫງາຍ ແລະ ອີກສາມອັນຄວໍ້າ ຮຽກວ່າ ‘Do’ ຜູ້ຫຼີ້ນ
ຈະສາມາດເດີນຫຼຽນຂອງຕົນເອງເທີງກະດານໄດ້ໜຶ່ງຊ່ອງ, ຫາກໄມ້ສອງອັນຫງາຍ
ແລະ ອີກສອງອັນຄວໍ້າ ຮຽກວ່າ ‘Gae’ ຜູ້ຫຼີ້ນຈະສາມາດເດີນຫຼຽນເທີງກະດາ
ນໄດ້ 2 ຊ່ອງ, ຫາກໄມ້ ສາມອັນຫງາຍ ແລະ ອີກໜຶ່ງອັນຄວໍ້າ ຮຽກວ່າ ‘Geol’
ຜູ້ຫຼີ້ນຈະສາມາດເດີນຫຼຽນໄດ້ 3 ຊ່ອງ, ຫາກໄມ້ທັງ 4 ອັນຫງາຍ ຮຽກວ່າ ‘yut’
ຜູ້ຫຼີ້ນຈະສາມາດເດີນຫຼຽນໄດ້ 4 ຊ່ອງ ແລະ ຫາກໄມ້ທັງສີ່ ອັນຄວໍ້າຮຽກວ່າ ‘Mo’
ຜູ້ຫຼີ້ນສາມາດເດີນຫຼຽນໄດ້ 5 ຊ່ອງ.
ເທີງກະດານມີ 29 ສະຖານີ (ຊ່ອງ) ໂດຍຢູ່ເທີງເສັ້ນວົງມົນ 20 ສະຖານີ ແລະ
ຢູ່ເທີງເສັ້ນຕັດ 2 ເສັ້ນ, ກາງວົງມົນ 9 ສະຖານີ. Yut ອີກຮູບແບບໜຶ່ງມີກ
ະດານເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມຜືນຜ້າ

ໂດຍມີທາງເດີນເປັນເສັ້ນອ່ຽງພາຍໃນສີ່ຫຼ່ຽມ.

ຜູ້ຫຼີ້ນສາມາດເດີນຫຼຽນໄດ້ 4 ຫຼຽນ ຂື້ນຢູ່ກັບການໂຍ່ນກ້ານ Yut.
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ແຄນ

Kane, ແຄນ

ແຄນ ເປັນເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງປະເພດເປົ່າ ເຮັດມາຈາກລຳໄມ້ໃຜ່ເຈາະຮູ, ລົນໄຟ,

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່ລຳນ້ອຍ, ໄມ້, ຂີ້ເຜີ້ງ

ນບ້ານລາວ.

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຕົບແຕ່ງໃຫ້ສວຍງາມ ແລ້ວເຄືອບເງົາ ໂດຍປົກກະຕິໃຊ້ປະກກອບການຫຼີ້ນດົນຕີພື້
ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນບ້ານຂອງລາວນັ້ນ ຫຼີ້ນກັນມາຕັ້ງແຕ່ບັນພະບຸລຸດ ແລະ ຍັງຄົງສືບ
ທອດກັນມາຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ

ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງດົນຕີທີ່ຫຼີ້ນ

ໃນງານເທດສະການ ແລະ ພິທີກຳ ເຊັ່ນ: ງານບຸນພະເວດ (ບຸນພະເວດສັນດອນ/
ເວດສັນຕະຣະ),

ບຸນບັ້ງໄຟ,

ງານປະເພນີແຂ່ງເຮືອ.

ງານບຸນນະມັດຊະການພະທາດຫຼວງ

ແຕ່ກ່ອນ

ແລະ

ຜູ້ບ່າວຈະເປົ່າແຄນໄປຮອບເມືອງ

ເປັນການສະແດງເຖີງການລົມສາວ.
ໃນຄວາມນຶກຄິດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຜູ້ໃດກໍ່ຕາມທີ່ຢູ່ເຮືອນແບບສາລາ, ກິນເຂົ້າໜຽວ,
ນຸ່ງສີ້ນ ແລະ ຟັງສຽງແຄນ ນັບວ່າເປັນແບບສະບັບຄົນລາວໂດຍແທ້.
ແຄນ

ຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນເຖີງກອງດອງຊອນ

ຊຶ່ງເຊື່ອວ່າຖືກເຮັດຂື້ນມາໃນ

ຊ່ວງສັດຕະວັດທີ່ 6 ກ່ອນ ຄ.ສ ເຖີງສັດຕະວັດທີ່ 3, ກອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄົ້ນພົ
ບຕາມບ່ອນຕ່າງໆ

ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້,

ກ່າວກັນວ່າ

ແຄນ

ແລະ

ທຳນອງຄົນຕີມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ແຂວງສາລະວັນ ຊຶ່ງອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ບົດເພງ
ແລະ ດົນຕີຂອງສາລະວັນເປັນວັດທະນະທຳບູຮານ.

กรณ์
สันເທີทนาการ
ເຄືอุອ
່ ปງຫຼ
ນ
້ີ ບັນ
ງ
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ກອງ

Kong, ກອງ

ກອງ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ໜັງ, ຂອດທອງເຫຼືອງ

ບເງົາ, ກອງສອງໜ້າດັ່ງໃນຮູບພາບ ມັກໃຊ້ຫຼີ້ນໃນດົນຕີພື້ນເມືອງລາວ.

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາຊົນລາວ

ປະຊາທິປະໄຕ

ເຮັດມາຈາກໄມ້,

ໜັງຄວາຍ

ແລະ

ຂອດໂລຫະ

ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຈັບແຜ່ນໜັງໃຫ້ແໜ້ນ ສ່ວນເຄິ່ງກາງຂອງກອງໜ່ວຍນີ້ເປັນໄມ້ເຄືອ
ກອງຈະຫຼີ້ນປະກອບກັບ ເຄື່ອງດົນຕີ ພື້ນເມືອງລາວຊະນິດອືນໆ ເຊັ່ນດຽວກັບແຄນ,
ມັກຫຼີ້ນໃນງານບຸນເທດສະການຕະຫຼອດທັງປີ, ເຖີງແມ້ວ່າກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ອາໄ
ສຢູ່ລາວຈະໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີປະສົມປະສານແຕກຕ່າງກັນໄປ ແຕ່ກອງຊະນິດນີ້ໃຊ້ໄດ້ໂ
ດຍທົ່ວປະເທດ ແລະ ມັກສະແດງໃນງານບຸນ ແລະ ງານສະຫຼີມສະຫຼອງເຊັ່ນດຽວກັນ.

อุปกรณ์
ันทนาการ
ເຄືອ
່ สງຫຼ
ນ
້ີ ບັນເທີງ
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ໝາກຂ່າງ

Gasing Uri, ໝາກຂ່າງ

Gasing

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ ແລະ ກົ່ວ, ເຫຼັກ

ຫຼີ້ນ,

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພດ
ິ ທະພັນຊົນເຜົາ່ ວິທະຍາໂລກມາລາຢູ,
ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ

Uri

ຕຣັງການູ,

ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼີ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນກາລິມັນຕັນ

ເກມການຫຼີ້ນນີ້

ແລະ

ຈະເປັນການກະຊັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຜູ້

ມັກແຂ່ງກັນລະຫວ່າງສອງກຸ່ມ

ຈາກສອງບ້ານ

ໃນເມືອງດຽວກັນ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເກມນີ້ຈະມີຜູ້ຫຼີ້ນຝ່າຍລະ 2 ຄົນ, ຜູ້ຫຼີ້ນຄົນໜຶ່ງຈະເປັນຜູ້ຖື
Cokok ສ່ວນອີກຄົນໜຶ່ງຈະເປັນຜູ້ດຶງ Gasing ໃນໜຶ່ງເກມ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະຕໍ່ສູ້ກັນ
7 ຊຸດ.
ກຸ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ Gasing Uri ປິ່ນໄດ້ດົນທີ່ສຸດ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະ, ສະຖິຕິການປິ່ນ
Gasing Uri ນັ້ນ ດົນທີ່ສຸດແມ່ນ 2 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ, ຝ່າຍທີ່ແພ້ ຊຶ່ງແພ້ຕິດຕໍ່ກັນ
7 ຮອບ, ຕ້ອງເສຍ Gasing Uri 7 ຊຸດ ໃຫ້ກັບຝ່າຍທີ່ຊະນະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ
ເກມນີ້ຈະຈັດຂື້ນທຸກໆ 2 ອາທິດໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ຂື້ນຢູ່ກັບການປຶກສາຫາລື
ລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ
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ເຄື່ອງຫຼີ້ນ

Kercang, ເຄືອ
່ ງຫຼນ
ີ້

Kercang

ວັດສະດุຸຸ: ຫວາຍ

Kercang ເມື່ອເຂົ້າປ່າລ່າສັດ ເພາະເຊື່ອວ່າສາມາດປ້ອງກັນສັດປ່າເຂົ້າທຳຮ້າຍ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນງານຝີມືໂອຣັງອາສິລີ,
ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ

ເປັນເກມທີ່ໃຊ້ທົດສອບສະພາບຈິດໃຈ

ໄດຮັບການພັດທະນາໂດຍ

ຊົນເຜົ່າຍາຄຸນ (ຊົນເຜົ່າໂອຣັງອາສິລີໃນປາຫັງ ແລະ ຍະໂຮ), ຄົນຍາຄຸນມັກຫຼີ້ນ
ໂດຍໃຊ້ດຶກໄປທາງສັດ ເພື່ອຊ່ວຍດຶງຄວາມສົນໃຈ, ກ່າວກັນວ່າ ສັດຈະຫັນໄປຫຼີ້ນ
Kercang ແທນ ແລະ ຈະບໍ່ສົນໃຈຄົນທີ່ເປັນເຫຍື່ອ, ຜູ້ຫຼີ້ນຕ້ອງອາໄສກົນວິທີທີ່ຖື
ກຕ້ອງຈຶ່ງຈະແກ້ປິດສະໜາຂອງ Kercang ໄດ້.
Kercang ຍັງເປັນເຄື່ອງມືຫາທາງອອກໃຫ້ກັບຜູ້ຊາຍທີ່ກຳລັງຕົກຂຸມຮັກຍີງສາວ
ທີ່ມີຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນມາຕິດພັນ ຄື ຜູ້ຊາຍຄົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດແກ້ປິດສະໜາຂອງ
Kercang ໄດ້ເປັນຄົນທທຳອິດ ຈະໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ແຕ່ງດອງກັບຍີງສາວຄົນນັ້ນ,
Kercang ນັ້ນມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີຫຼາຍຂະໜາດ ຕັ້ງແຕ່ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ
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ເຄື່ອງດົນຕີ

Rebak, ເຄືອ
່ ງດົນຕີ

Rebak

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ເນື້ອແຂງ,

ໂອລີນ ແລະ ມັກຫຼີ້ນໂດຍຜູ້ຊາຍຄົນເຊເມໄລ ໃນຊ່ວງເທດສະການງານເກັບກ່ຽວ,

ເປືອກໝາກພ້າວ, ໜັງປາປັກກະເປົ້າ
ແລະ ເຊືອກນີລົງ
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນງານຝີມືໂອຣັງອາສິລີ,
ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ເປັນເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າເຊເມໄລ

ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ

18

ຊົນເຜົ່າຂອງກຸ່ມ ໂອຣັງອາສິລີຂອງມາເລເຊຍ, ເຄື່ອງດົນນີ້ອັນນີ້ຫຼີ້ນຄ້າຍຄືກັບໄວ
ບາງຄົນກໍ່ຫຼີ້ນໃນຊ່ວງເວລາພັກຜ່ອນ, ປົກກະຕິແລ້ວຈະຫຼີ້ນຮ່ວມກັບເຄື່ອງດົນຕີອື່
ນໆເຊັ່ນ: Keranting ແລະ Pensol.
ສ່ວນທີ່ນ່າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງ Rebak ຄືສ່ວນຫົວ ຊຶ່ງເຮັດມາຈາກເປືອກໝາກພ້າວ
ໂດຍມີໜັງປາປັກກະເປົ້າຫໍ່ຫຸ້ມໂດຍຮອບ

ກ່າວກັນວ່າ

ສາເຫດທີ່ໃຊ້ໜັງປາປັກກະເປົ້າ ເພາະມີຮູບແບບພິເສດບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ຍັງມີພາວະທຳ
ມະຊາດທີ່ໄດ້ຈາກນໍ້າເມືອກຂອງໜັງປາ ນອກຈາກນີ້ຜີວໜັງທີ່ມີໜາມແຫຼມຂອງປ
າປັກກະເປົ້າ ຍັງເຮັດໃຫ້ສຽງຂອງ Rebak ມ່ວນອ່ອນຊອນຂື້ນຕື່ມອີກ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ
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ໝາກຂ່າງ

Batigie/ Betig
(ພາສາມາຣານາວ),
Trumpo (ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ),
ໝາກຂ່າງ
ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ເນື້ອແຂງ, ເງີນ ແລະ
ຕະປູເຫຼັກ
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,
ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ໝາກຂ່າງນີ້ເຮັດມາຈາກໄມ້ແກະສະລັກຝັງດ້ວຍເງີນ
ແລະ

ຜູ້ໃຫຍ່

ຜູ້ຊາຍທັງໄວລຸ່ນ

ຈະຫຼີ້ນໝາກຂ່າງທີ່ສະໜາມກາງແຈ້ງ.

ວິທີຫຼີ້ນ

ແມ່ນ

ໃຊ້ເຊືອກທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 1 ແມັດພັນບໍລິເວນ ສ່ວນລຸ່ມຂອງໝາກຂ່າງ,
ໃຊ້ນິ້ວໂປ້

ແລະ

ອກໜ້ອຍໜຶ່ງ

ນິ້ວຊີ້ຈັບໝາກຂ່າງໄວ້
ເພື່ອໃຫ້ໝາກຂ່າງປິ່ນ,

ມັກໃຊ້ຫຼີ້ນເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ

ຈາກນັ້ນດຶກໄປເທີງພື້ນແລ້ວດຶງເຊື
ໝາກຂ່າງທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ເນື້ອອ່ອນ

ຂະນະທີ່ໝາກຂ່າງທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ເນື້ອແຂງມັກໃ

ຊ້ເພື່ອການແຂ່ງຂັນ, ເປົ້າໝາຍຂອງການຫຼີ້ນຄື ເຮັດໃຫ້ໝາກຂ່າງປິ່ນໃຫ້ໄດ້ດົນທີ່
ສຸດ ຫຼື ທຳລາຍໝາກຂ່າງຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມໃຫ້ເສຍຫາຍ.
ມີຄົນຫຼາຍກຸ່ມໃນປະເທດຟິລິບປິນ

ທີ່ຫຼີ້ນໝາກຂ່າງໄມ້,

ຄົນອີຟູເກົາ

ແລະ

ບອນທ໋ອກ ທີ່ອາໄສແຖບພູຜາ. ຄົນຮານຸນູ - ແມງຍັນ ຂອງ ມິນໂດໂຣ, ຄົນໂມບ໋ອກ,
ຕັ້ກບານົວ ແລະ ປາລາວັນ ໃນປາລາວັນ ຄົນມາຣານາວ ແລະ ມາກິນດານາວ. ໝາ
ກຂ່າງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຝັງດ້ວຍເງີນ ຫຼື ມຸກ ເປັນເຄື່ອງຂອງຄົນມາຣານາວ ສ່ວນ
ໝາກຂ່າງທອງເຫຼືອງພົບໃນຄົນມາກິນດານາວ.
ປັດຈຸບັນ

ຊ່າງໄມ້ທີ່ມີຂະໜາດໜ້ອຍຫຼາຍ

ແລະ

ແກະສະລັກຢ່າງຫຍາບໆ

ມັກຫຼີ້ນກັນ ໃນໝູ່ເດັກນ້ອຍຊາຍ ຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຫຼື ປິດເທີມ.
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Sipa (ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ),

ກະຕໍ້ຫວາຍ

ໝາກກະຕໍ້ສານຈາກຫວາຍນີ້ໃຊ້ສຳລັບເຕະເປັນເກມກິລາ ຣຽກວ່າ Sipa.

ກະຕໍ້ຫວາຍ

ຜູ້ຫຼີ້ນ Sipa ຈະຢືນອ້ອມຮອບເປັນວົງມົນ, ເຕະກະຕໍ້ຫວາຍໄປທາງຫຼັງ ຫຼື ທາງໜ້າ

ວັດສະດุຸຸ: ຫວາຍ

ຜິດຈະເສຍຄະແນນ, ຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ເສຍຄະແນນນ້ອຍທີ່ສຸດເປັນຜູ້ຊະນະ. ໃນຊ່ວງທີ່ອາເ

ສະຖານທີ່ີี่:

ມຣິກາເຂົ້າມາປົກຄອງຟິລິບປິນ, ການເຕະ Sipa ໄດ້ຖືກປັບໃຫ້ເປັນການຫຼີ້ນແບບ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,

2 ຝ່າຍ ໂດຍເຕະຕອບໂຕ້ກັນ ໂດຍກະຕໍ້ຈະຖືກເຕະໃຫ້ຂ້າມຕານ່າງທີ່ກັ້ນໄວ້ເຄິ່ງກ

ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

າງ ລະຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ, ການເຕະກະຕໍ້ ກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ພຽງສົ້ນຕີນ ແລະ ສັນຕີນ. ໃນ

ໂດຍຄວບຄຸມກະຕໍ້ໃຫ້ຢູ່ໄດ້ໃນອາກາດດົນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້, ຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ສົ່ງກະຕໍ້

ກຸ່ມຂອງຄົນຟິລິບປິນທີ່ເປັນມຸສະລີມ ຜູ້ຫຼີ້ນຈະສະແດງທັກສະການເຕະກະຕໍ້ໃຫ້ລົງ
ໃນກະຕ່າຄ້າຍການຫຼີ້ນ ກິລາບານບ້ວງ.
ກຸ່ມຊົນຊັ້ນສູງທາຣານາວມີປະເພນີຫຼີ້ນ Sipa ໃນຊ່ວງຊຸມນຸມພິເສດບໍລິເວນສະນ
າມຫຍ້າຂອງໂທໂຣກັນ (ເຮືອນຂອງຊົນຊັ້ນສູງ), Kasipa Sa Manggis ເປັນ
ການຫຼີ້ນເຕະໝາກກະຕໍ້ຫວາຍອີກປະເພດໜຶ່ງ ໂດຍຜູ້ຫຼີ້ນຈະເຕະກະຕໍ້ໃຫ້ຖືກກັບນ້
ອຍໆ ທີ່ຫ້ອຍລົງມາຈາກ Manggis ຊຶ່ງເປັນເສົາໄມ້ໃຜ່ປະດັບທຸງ, ຜູ້ທີ່ເຕະຖືກກັ
ບໃຫ້ຕົກລົງມາໄດ້ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ.
Kasipa ເປັນເກມການຫຼີ້ນທີ່ມັກເປັນແຫຼ່ງລວມຕົວກັນຂອງເຈົ້ານາຍຈາກອານາ
ຈັກຊູຕານຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າຊາຍຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ເຕະ Sipa ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ
ຂອງເຈົ້າຍີງຊູຕານ ຫຼື ລາມີນໄດ້ ຈະຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນຄູ່ກັບເຈົ້າຍີງ.
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ສີຊໍ

Erhu, ສີຊໍ

ສີຊໍ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ໂລຫະ

ງຄໍຊໍແກະສະລັກເປັນຮູບຫົວມັງກອນ ສີຊໍໃຊ້ເປັນເຄື່ອງດົນຕີບັນເລງດ່ຽວ ແລະ

ສະຖານທີ່ີี่:

ຫຼີ້ນໃນວົງດົນຕີຂະໜາດນ້ອຍ ລວມໄປເຖີງວົງດົນຕີຂະໜາດໃຫຍ່.

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດສີງກະໂປ,

ເຄື່ອງດົນຕີອັນນີ້ ແຕ່ກ່ອນເປັນສະມາຄົມດົນຕີ ແລະ ການສະແດງສະມັກຫຼີ້ນ, ເອີ ວູ

ປະເທດສີງກະໂປ

(Er Woo) ຊຶ່ງກໍ່ຕັ້ງຂື້ນເມື່ອປີ 1912 ໂດຍກຸ່ມນັກທຸລະກິດຄົນຈີນແຕ້ຈິ໋ວໃນສີງ

ເປັນເຄື່ອງດົນຕີປະເພດເຄື່ອງສາຍດັ່ງເດີມຂອງຈີນ,ຄໍຊໍມີລັກສະນະຍາວ,

ໂຕຊໍເຮັດມາຈາກໄມ້ ໃຊ້ຄັນສັກ ໃນການສີໃຫ້ເກີດສຽງ, ບໍລິເວນສ່ວນເທີງຂອ

ກະໂປ, ສະມາຄົມທີ່ຈະສົ່ງເສີມດົນຕີ ແລະ ການສະແດງລະຄອນເພງຂອງຄົນຮານ
(Han)

ຊຶ່ງມີຖິ່ນຖານກຳເນີດມາຈາກ

ແຂວງ

ຫູເປີ່ຍ

ປະເທດຈີນ

ປະມານສັດຕະວັດທີ່ 16. ສີລະປະການສະແດງຊະນິດນີ້ໄດ້ແຜ່ຫຼາຍໄປເທື່ອລະໜ້
ອຍ ແລະ ປະມານສັດຕະວັດທີ່ 19 ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼາຍໃນຊຸມຊົນຄົນຈີນ
ຮາກກາ ແລະ ຈີນແຕ້ຈິ໋ວໃນ ແຂວງກວາງຕຸ້ງ.
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ກອງ

ກອງ

ກອງໄມ້ Gendang) ມີພື້ນຜີວໜ້າກອງທີ່ດເຮັດມາຈາກໜັງງົວ ຫຼື ໜັງແກະ

ວັດສະດุຸຸ: ໜັງງົວ, ໜັງສັດ,

ແລ້ວເຊື່ອມກັນດ້ວຍເສັ້ນຫວາຍ.

ຫວາຍ, ໄມ້

ລະຄອນເວທີ, ການຟ້ອນລຳ ຫຼື ການສະແດງ ເພື່ອຄວາມບັນເທີງຮູບແບບອື່ນໆ ມັ

ສະຖານທີ່ີี่:

ກມີດົນຕີພື້ນເມືອງມາລາຢູຫຼີ້ນປະກອບ ແລະ ເຄື່ອງດົນຕີພື້ນຖານສຳລັບດົນຕີພື້ນເ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດສີງກະໂປ,

ມືອງມາລາຢູ ແມ່ນ ກອງ.

ປະເທດສີງກະໂປ
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ໂປງລາງ

Pong Lang, ໂປງລາງ

ໂປງລາງ ເປັນເຄື່ອງດົນຕີປະເພດເຄື່ອງເຄາະ ຫຼື ເຄື່ອງຕີ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືລະນາດ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ເຊືອກ

ໃນສະໄໝກ່ອນ ຊາວບ້ານໃຊ້ໂປງລາງເປັນເຄື່ອງຕີຈັງຫວະທົ່ວໆໄປ ໂດຍຈະຫອບໂ

ສະຖານທີ່ີี่: ແຂວງມະຫາສາຣາຄາມ,

ປງລາງໄປດ້ວຍເມື່ອຕ້ອງໄປເຮັດວຽກໃນໄຮ່ນາ ແລະ ຈະຫຼີ້ນເມື່ອມີເວລາວ່າງ.

ປະເທດໄທ

ປີ 1983, ທ່ານ ເປື້ຼອງ ສາຍລັດສະໝີ ສີລະປິນແຫ່ງຊາດ ສາຂາສີລະປະການສະແດງ

ແຕ່ແຂວນໃນແນວຊື່ລົງ ເຮັດມາຈາກໄມ້ພື້ນເມືອງທີ່ ຊາວບ້ານຕັດມາຈາກທ້ອງນາ.

(ດົນຕີພື້ນເມືອງ) ເປັນຜູ້ພັດທະນາເຄື່ອງດົນຕີໂປງລາງແບບ ທີ່ເຫັນໃນປັດຈຸບັນ.
ວົງໂປງລາງປະກອບດ້ວຍ: ໂປງລາງ, ຫວີດ, ແຄນ, ກອງ ແລະ ພິນ. ເພງ
ທີ່ນິຍົມບັນເລງສ່ວນຫຼາຍເປັນເພງທີ່ມີຈັງຫວະຄຶກຄັກ,
ນລະຫວ່າງຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີ,

ນັກດົນຕີຈະເຕັ້ນໃ

ການຫຼີ້ນໂປງລາງສາມາດຫຼີ້ນໄດ້ຫຼາຍໂອກາດ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນພິທີກຳ, ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຫຼື້ ງານສະແດງດົນຕີ. ກ່ອນການສະແດງ
ນັກດົນຕີຈະເຮັດພິທີໄຫ້ວຄູ ໂດຍໃຊ້ເຫຼົ້າ, ດອກໄມ້, ຖູບທຽນ ເປັນເຄື່ອງໄຫ້ວ.

ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ

86

ວ່າວຈຸລາ

Wao Chula, ວ່າວຈຸລາ

ວ່າວ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ກະດາດ, ເຊືອກ

າວມີຄວາມຊັບຊ້ອນກວ່າການເຮັດວ່າວຊະນິດອື່ນ

ສະຖານທີ່ີี่:

ວ່າວປັກກະເປົ້າ

ພິພິດທະພັນວ່າວໄທ, ກຸງເທບ,

ງໃນການເຮັດ ໂດຍສະເພາະ ການເຮັດໃຫ້ວ່າວມີຄວາມສົມດຸນ, ລ້ຽງໂຕໄດ້ດີ

ປະເທດໄທ

ໂດຍໃຊ້ກົ່ວຖ່ວງໄວ້ບ່ອນຫົວ ແລະ ຫ່າງວ່າວ ເພື່ອໃຫ້ວ່າວຈຸລາສາມາດລອຍ

ເປັນເຄື່ອງຫຼີ້ນຂອງເດັກນ້ອຍ

ເປັນວ່າວຊະນິດໜຶ່ງຂອງໄທ

ໂຕໄດ້ສູງ

ແລະ

ຜູ້ໃຫຍ່,

ວ່າວຈຸລາ

ມີລັກສະນະເປັນຮູບດາວຫ້າແຈ,

ການເຮັດວ່

ເຊັ່ນ:

ເພື່ອໃຫ້ວ່າວລອຍໄດ້ຄືນົກໂຕໃຫຍ່,

ບາງເທື່ອເອີ້ນວ່າ

ວ່າວອີຕຸ້ຍ

ແລະ

ຜູ້ເຮັດວ່າວຈຶ່ງມີທັກສະສູ

ວ່າວຫາວເນື່ອງຈາກສຽງຫາວທີ່ອອກມາຈາກໂຕວ່

າວ ຊຶ່ງເປັນສຽງທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອວ່າວລອຍໂຕ ໄປປະທະກັບລົມແຮງ ແລະ
ເກີດສຽງຫວີດຈາກໃບຕານອັນນ້ອຍໆ
ເທດສະການຫຼີ້ນວ່າວປະຈຳປີ

(ຄັນສຽງ)

ແລະ

ທີ່ແນບຕິດກັບໂຕວ່າວ.

ຈະມີຂື້ນເດືອນກຸມພາ

ເຖີງເມສາ

ຂອງທຸກໆປີກ່ອນເຂົ້າລະດູຝົນ.
ການຫຼີ້ນວ່າວ

ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍໃນສະຫຍາມ

ໃນກຸ່ມເຊື້ອພະວົງ

ສະໄໝອາຍຸດທະຍາ

(ປະເທດໄທ)
ແລະ

ໂດຍສະເພາະ
ລັດຕະນະໂກສີນ

ຍຸດຮຸ່ງເຮືອງຂອງການຫຼີ້ນວ່າວ ໃນຖານະເກມກິລາ ຄື ໃນສະໄໝລາດຊະການທີ່
5

ຊື່ງເປັນຊ່ວງທີ່ມີການແຂ່ງຂັນວ່າວເປັນປະຈຳທຸກປີ,

ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງ

ວ່າວຈຸລາ ກັບວ່າວປັກກະເປົ້າ ເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ. ໃນກຸງເທບ, ສະຖານ
ທີ່ຫຼີ້ນວ່າວທີ່ເປັນບ່ອນຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດແມ່ນ
ສຳລັບໃນຕ່າງແຂວງງງ
ເທີງຖະໜົນ ຫຼື ໃນທົ່ງນາ.

กรณ์
สันເທີทนาการ
ເຄືอุອ
່ ปງຫຼ
ນ
້ີ ບັນ
ງ

ທົ່ງພະເມຣຸ

(ສະໜາມຫຼວງ)

ຜູ້ຄົນຈະຫຼີ້ນວ່າວໃນບໍລິເວນສະໜາມຫຍ້າໂລ່ງກ້ວາງ
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ໂຄມໄຟກອງກຳລັງ

è
Đ n Kéo Quân,

ໂຄມໄຟກອງກຳລັງ

ເປັນເຄື່ອງຫຼີ້ນຂອງເດັກນ້ອຍຊະນິດໜຶ່ງ

ໂຄມໄຟກອງກ�ຳລັງ

ຊ່ວງເທດສະການໄຫ້ວເດືອນ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ກະດາດ,

ານຄວາມຮ້ອນ

ກະດາດແກ້ວ

ເມື່ອເບິ່ງຈາກພາຍນອກຈະເຫັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ

ສະຖານທີ່ີี่:

ວັດຖຸທີ່ເຮັດມາຈາກກະດາດ,

ພິພດ
ິ ທະພັນຊົນເຜົາ່ ວິທະຍາຫວຽດນາມ,
ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ຫຼື

ເທດສະການລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ

ວນໄວ້ໜ້າເຮືອນໃກ້ໆໂຖໝາກໄມ້ຕົບແຕ່ງ,
ເຮັດໃຫ້ລໍ້ກະດາດປິ່ນ

ທີ່ຫຼີ້ນກັນໃນ
ໂດຍມັກແຂ

ເມື່ອຈູດທຽນຈະເກີດພະລັງງ
ແລະ

ເຮັດໃຫ້ແກນປິ່ນເຄື່ອນໄຫວ
ຫຼື

ການເຮັດໂຄມໄຟຊະນິດນີ້ມີຄວາມຍາກ

ແລະ

ຊັບຊ້ອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີພຽງຄອບຄົວທີ່ມີຖານະ ໃຊ້ໂຄມໄຟປະເພດນີ້, ປັດຈຸບັນ
ຫຼາຍຄອບຄົວຊື້ໂຄມໄຟ ຫຼື ສ້າງເອງ ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວຫຼີ້ນ.
ໂຄມໄຟກອງທະຫານມີຮູບຊົງແປດຫຼ່ຽມ ຫຼື ຊົງບ້ອງ ບໍລິເວນທາງລຸ່ມເຮັດມ
າຈາກກະດາດແຂງ,

ມີຄວາມໜາ,

ສ່ວນໂຄງຂອງຕົວໂຄມໄຟເຮັດມາຈາກໄມ້

ໃຜ່ ໃຊ້ກະດາດສຮແຜ່ນບາງໆ (ກະດາດ dó ) ເຮັດເປັນຮູບດອກເດຊີ ແລະ
ດອກໝາກນາວ ຊຶ່ງຕິດກັບໂຕໂຄມດ້ວຍກາວ, ສ່ວນຂອບໂຄມໄຟຕົບແຕ່ງດ້ວຍໄ
ໝຫຍິບທີ່ເຮັດມາຈາກໄໝສີເຫຼືອງ. ການຕັດກະດາດສາມາດເຮັດເປັນຮູບທີ່ຫຼາກ
ຫຼາຍໄດ້ ເຊັ່ນເ ຮູບຊາວນາກຳລັງໄຖນາ, ກອງທະຫານ, ຜູ້ເຖົ້າກຳລັງສີເຂົ້າ, ປາ, ປູ
ແລະ ອື່ນໆ.

อุปกรณ์
ันทนาการ
ເຄືອ
່ สງຫຼ
ນ
້ີ ບັນເທີງ
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ເຄື່ອງດົນຕີ

iĐ ng Tăk Tar, ເຄືອ
່ ງດົນຕີ

ing

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ນໍ້າເຕົ້າ, ທອງແດງ

50 ຊັງຕີແມັດເທີງລຳໄມ້ໃຜ່ເຈາະຮູ 3 ຮູ ແລະ ມີແຜ່ນທອງແດງບາງໆ ເຮັດເປັນລີ້ນ

ສະຖານທີ່ີี่:

ໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທື່ອນ, ດ້ານໜຶ່ງຂອງລຳໄມ້ໃຜ່ຕິດກັບໝາກນໍ້າເຕົ້າແຫ້ງ ແລະ

ພິພດ
ິ ທະພັນຊົນເຜົາ່ ວິທະຍາຫວຽດນາມ,

ໃຊ້ຂີ້ເຜີ້ງຖາຕໍ່ໃຫ້ປິດແຈບຈົນລົມເຂົ້າບໍ່ໄດ້, ຮູທີ່ຢູ່ບໍລິເວນ ສ່ວນຫົວຂອງນໍ້າເຕົ້າ

ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ເຮັດຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄມ້ໃຜ່ອັນນ້ອຍໆ ໄວ້ສຳລັບເປົ່າ.

tăk

tar

ເປັນເຄື່ອງດົນຕີປະເພດເປົ່າທີ່ມີລີ້ນ

ແລະ

ການສັ່ນສະເທື່ອນແບບອິດສະຫຼະ, ໂຕເຄື່ອງເປົ່າເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່ ຍາວປະມານ

ing tăk tar ຈະຫຼີ້ນໂດຍຜູ້ຊາຍເທົ່ານັ້ນໃນຫຼາຍໂອກາດເຊັ່ນ: ພິທີໄຫ້ວບັນພະບຸລຸດ
ແລະ

ລະດູເກັບກ່ຽວ,

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເອເດບີນ

ໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້

ໃນພິທີຂື້ນເຮຶອນໃໝ່, ຄົນມະນົງໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້ ເພື່ອການບູຊາຍັນຄວາຍ
ຫຼື ກ່ອນການຈູດນາ, ຄົນໝະ ແລະ ຄົນເກີໂຮ ມີເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້ເຊັ່ນກັນ,
ຊາວບ້ານຫຼີ້ນ

Đing

tăk

tar

ລວມເຖີງເມື່ອຮ້ອງເພງຂອງມະຫາພາກ

ຊ່ວງພັກຜ່ອນທີ່ເຮືອນ
Khan.

ຫຼື

ນອກເຮືອນ

ການຫຼີ້ນເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້

ຈະໃຊ້ມືໜຶ່ງຈັບລຳໄມ້ໃຜ່ ແລະ ອີກມືໜຶ່ງບີບໄວ້ທີ່ຮູ, ປັດຈຸບັນ ເຄື່ອງດົນຕີຊະນິດນີ້
ຍັງຄົງຜະລິດ ແລະ ຫຼີ້ນຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່.

กรณ์
สันເທີทนาการ
ເຄືอุອ
່ ปງຫຼ
ນ
້ີ ບັນ
ງ

89

ກອງ

Trn
ố g Pa-ra-nưng, ກອງ

ການຫຼີ້ນກອງນີ້

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ໜັງ

ແຂນເບື້ອງໜຶ່ງຈັບກອງໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ

ສະຖານທີ່ີี่:

ກອງຊະນິດນີ້ຖືວ່າເປັນສິ່ງສັກສິດ

ພິພດທະພັນຊົນເຜົາ່ ວິທະຍາຫວຽດນາມ,

ກ່ອນຫຼີ້ນຕ້ອງມີພິທີຂໍອານຸຍາດ ດັ່ງເດີມນັ້ນ paranưng ຈະຫຼີ້ນໃນພິທີກຳເທົ່ານັ້ນ

ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ແຕ່ປັດຈຸບັນໃຊ້ຫຼີ້ນເທີງເວທີສະແດງ.

ບື້ອງ

ຜູ້ຫຼີ້ນຈະຕ້ອງນັ່ງແບບເອົາຂາເບື້ອງໜຶ່ງມາເຕັ່ງໃສ່ອີກເ

ວາງກອງໄວ້ເທີງຕົ້ນຂາ

paranưng

ໂດຍໃຫ້ກົ້ນກອງຢູ່ໃກ້ກັບອົກຂອງຜູ້ຫຼີ້ນ
ຂະນະທີ່ໃຊ້ອີກມືທັງ
ດັ່ງນັ້ນ

ເປັນເຄື່ອງດົນຕີທີ່ເປັນຕາຟັງ

2

ຕີກອງ,

ຜູ້ຫຼີ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບການນັບຖືຄືກັບຄູ

ໂດຍຕີພຽງຄ່ອຍໆ ເທີງແຜ່ນໜັງ.

ຮູບຊົງຂອງກອງ paranưng ເປັນຊົງກະບອກສັ້ນ ເຮັດມາຈາກເຫຼັກ ແລະ ໄມ້
cóc, ອີດ້ານໜຶ່ງຫຸ້ມດ້ວຍໜັງແກະ ຫຼື ກວາງ ທີ່ຈັບເກາະດ້ວຍໄມ້ 12 ແທ່ງ
ພ້ອມຫວ່ງ ແລະ ເສັ້ນຫວາຍ. ຄຳວ່າ ‘paranưng,’ ‘ginang’, ແລະ ‘Saranai

Tube’

ໝາຍເຖີງສ່ວນຕ່າງໆ

ຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ,

paranưng

ປຽບເໝືອນລະບົບຂອງຮ່າງກາຍ, Ginang ເປັນຂາ ແລະ Saranai Tube
ເປັນຫົວ.

อุปกรณ์
ันทนาการ
ເຄືອ
່ สງຫຼ
ນ
້ີ ບັນເທີງ
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ເຄືອ
່ ງຫຼນ
້ີ ບັນເທີງ

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ
ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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Rihal,
ແທ່ນວາງພະຄ�ຳພີອລ
ັ ກຸຣອານ
(Quran)
ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,

ແທ່ນວາງພະຄຳພີອັລກຸຣອານ (Quran)

Rihal ເປັນແທ່ນໄມ້ສຳລັບວາງພະຄຳພີອັລກຸຣອານ ໃຊ້ລະຫວ່າງການສວດພະຄຳພີ.
ໃນບຼູໄນຮຽກວ່າ Rehal, ມາຈາກພາສາອູຣດູ ຄື ‘Rehal’. ແທ່ນນີ້ໄດ້ຮັບການພັດ
ທະນາຂື້ນຕາມຂະນົບທຳນຽມຂອງມຸສະລີມ, ການວາງພະຄຳພີອັລກຸຣອານເທີງພື້ນ
ຂະນະສວດຖືເປັນການບໍ່ເຄົາລົບ.

ການສະລັກລວດລາຍດອກໄມ້ທີ່ສວຍງາມເທີງ

Rehal ເຊື່ອວ່າເປັນການເພີ່ມຄວາມສຸກໃຈໃນການອ່ານພະຄຳພີອັລກຸຣອານ.
ປັດຈຸບັນຊ່າງແກະສະລັກໄມ້ຄົນບຼູໄນບາງຄົນ ເຮັດ Rehal ເພື່ອການຄ້າ ແລະ
ວາງຂາຍໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ.

ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ພາຊະນະໃສ່ເຄື່ອງ

Kompeh, ພາຊະນະໃສ່ເຄືອ
່ ງ

Kompeh

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ຈາກຕົ້ນງິ້ວ, ຕົ້ນ Koh,

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຊ້ໃສ່ຂອງຂວັນ ເພື່ອມອບແກ່ຄອບຄົວເຈົ້າສາວໃນພິທີແຕ່ງດອງ

ໄມ້ໃຜ່, ຕົ້ນຕານ, ຢາງໄມ້

ນອກຈາກນີ້

ສະຖານທີ່ີี่: ດຳເດກ, ແຂວງສຽມລຽບ,

ພາຊະນະໃສ່ໝາກ) ຊຶ່ງໃສ່ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຄ້ຽວໝາກ.

ຳລັບ

ເປັນພາຊະນະໃສ່ເຄື່ອງ

ຊາວພຸດ

ໂດຍໃຊ້ໃສ່ທູບ,

ທຽນ

ແຕ່ກ່ອນເຮັດມາເພື່ອໃຊ້ໃນພິທີກຳສ
ແລະ

ອາຫານເພື່ອຖວາຍເຈົ້າຫົວ

Kompeh ຍັງມັກໃຊ້ເປັນບ່ອນໃສ່ເຄື່ອງຄ້ຽວໝາກ (ເບິ່ງ Heb

ປະເທດກຳປູເຈຍ

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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Nampan Pulur,

ພາຖາດເຄືອບຮັກ

ພາຖາດເຄືອບເງົານີ້

ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບ

ໃນແຂວງ

ພາຖາດເຄືອບຮັກ

ສຸມາດຕຣາໃຕ້,

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ຮັກ (ນໍ້າມັນຂັດເງົາ),

ດ້ວຍຄວາມງົດງາມຂອງຮູບຊົງ ແລະ ລວດລາຍ ຂຶ່ງໃຊ້ເປັນຂອງຕົບແຕ່ງຝາເຮືອນ

ຄຳແປວສີເຫຼືອງອອກນໍ້າຕານ

ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ລວດລາຍເທີງຖາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນສູງຈາກວັດທະນະທຳຈີນ ເຊັ່ນ: ຮູ

ສະຖານທີ່ີี่:

ບພາບສັດໃນຕຳນານເຄິ່ງມັງກອນເຄິ່ງສີງ. ໃນສະໄໝກ່ອນ ມີພຽງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,

ຫຼື ພໍ່ຄ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຖາດລັກສະນະນີ້.

ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ຄົນປາເລັມບັງ

ການປະກອບພິທີກຳຕ່າງໆ

ຮັກ
“ຄຣັ່ງ”

ແລະ

ເນື່ອງຈາກໃຊ້ສຳລັບໃສ່ອາຫານໃນ

ໃຊ້ສຳລັບໃສ່ຂອງຂວັນໃນພິທີແຕ່ງດອງ,

ເປັນຊື່ຢາງຊະນິດໜຶ່ງ
ຕົ້ນໄມ້ທີ່

ເມືອງປເເລັມບັງ,

ຄຣັ່ງອາໄສຢູ່

ໄດ້ຈາກການຜະລິດຂອງແມງໄມ້
ຮຽກວ່

ແຂວງສຸມາດຕຣາໃຕ້

ທີ່ຜະລິດພາຖາດລົງຮັກຮູບແບບນີ້

ຕົ້ນເກມາໂລ

(Kemalo)

ເປັນແຫຼ່ງດຽວໃນອິນໂດເນເຊຍ

ພື້ນທີ່ແຖບນີ້ມີຄວາມສຳພັນທາງວັດທະນະ

ທຳທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຄົນຈີນອົບພະຍົບ ຕັ້ງແຕ່ປະມານ ສັດຕະວັດທີ່ 7, ຄົນຈີນອົ
ບພະຍົບໃຊ້ເວລາວ່າງເຮັດເຄື່ອງຕື້ນລົງຮັກ ເຊັ່ນ: ພາຖາດ, ກັບໃສ່ເພັດພອຍ,
ກັບໃສ່ໃບພູ. ລັກສະນະສຳຄັນຂອງພາຊະນະລົງຮັກ ຄື ຄວາມສາມາດກັນນໍ້າໄດ້
ແລະ ປະກອບດ້ວຍສີພຽງ 3 ສີ ຄື: ດຳ, ແດງ ແລະ ທອງ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ເຄື່ອງປະດັບຝາ

Ukiran, ເຄືອ
່ ງປະດັບຝາ

ເຄືອ
່ ງປະດັບຕົບແຕ່ງຝາໂຕນີ້

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້

ຕິແຂວນເຄືອ
່ ງປະດັບນີໄ້ ວ້ໃນເຮືອນ ໂດຍສະເພາະໃນຫ້ອງນັງ່ ຫຼນ
້ີ , ເຮົາເຫັນອິດທິພນ
ົ ຂ

ສະຖານທີ່ີี่:

ອງວັດທະນະທຳອາຣັບໄດ້ຈາກພາສາອາຣັບທີສ
່ ະລັກລົງເທີງໄມ້ ຊຶງ່ ສະລັກໄວ້ວາ່ “Laa

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,

ilaaha illallah” ໝາຍເຖີງບໍມ
່ ພ
ີ ະເຈົາ້ ອົງໃດ ນອກຈາກອົງອັລເລາະ ເຊືອ
່ ກັນວ່າສິງ່ ນີຈ
້

ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ະຄຸມ
້ ຄອງເຈົາ້ ຂອງເຮືອນຈາກໄພອັນຕະລາຍ, ຂະນະດຽວກັນ ເຮົາກໍຈ
່ ະພົບອິດທິພນ
ົ ຂອງ

ມາຈາກເມືອງເຊີຣບ
ິ ອນ

ແຂວງຊາວາຕາເວັນຕົກ,

ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ລາຍລະອຽດທີປ
່ າກົດເທີງແຜ່ນໄມ້ຈາກວິທແ
ີ ກະສະລັກ, ປົກກະ

ວັດທະນະທຳຈີນຈາກຮູບແບບຂອງສີລະປະ. ການສະລັກຮູບເມກຝົນ (Mega Mendung), ລວດລາຍນີເ້ ຊືອ
່ ວ່າ ຈະນຳຄວາມຮັງ່ ມີ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸງ່ ເຮືອງມາໃຫ້ ປຽບ
ກັບດິນທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຄວາມອຸດມ
ົ ສົມບູນຈາກສາຍຝົນ.
ເມືອງເຊີຣບ
ີ ອນຢູແ
່ ຖບຊາຍຝັງ່ ທະເລ
າຣັບ

ແລະ

ຈີນ,

2

ວັດທະນະທຳລະຫວ່າງຄົນ

ຈຶງ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອິດທິພນ
ົ ຈາກວັດທະນະທຳອ

ເຄືອ
່ ງປະດັບຝານີເ້ ປັນຕົວຢ່າງ

ລວດລາຍເທີງເຄືອ
່ ງປະດັບຝາໂຕນີ້

ພືນ
້ ເມືອງ

ແລະ

ຄົນອົບພະຍົບ.

ເປັນການຮຽນແບບວດລາຍທີພ
່ ບ
ົ ເຫັນເທີງເຄືອ
່

ງປັນ
້ ດິນເຜົາຂອງຈີນໂດຍຊ່າງຝີມພ
ື ນ
້ື ເມືອງ
ຂະນະດຽວກັນ

ຂອງການປະສົມປະສານຂອງ

ມີຂາຍໂດຍທົວ
່ ໄປໃນເມືອງເຊີຣບ
ີ ອນ

ສາສະໜາອິດສະລາມທີເ່ ຂົາ້ ມາໃນຊາວາຜ່ານຜູອ
້ ບ
ົ ພະຍົບຄົນອາຣັບ

ກໍໄ່ ດ້ຮບ
ັ ການຍອມຮັບເປັນຢ່າງດີ ຈາກຄົນພືນ
້ ເມືອງ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຄ່ານິຍມ
ົ ແບບອິດສະລ
າມຈຶງ່ ເຕີບໃຫຍ່ຢາ່ ງວ່ອງໄວ ໃນອານາຈັກຊູຕານເຊີຣບ
ີ ອນ ແລະ ກຸມ
່ ປະຊາຊົນ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ໜ້າກາກ

Hahoe Tal, ໜ້າກາກ

ໜ້າກາກ Yangban (ຂຸນນາງ) ນີ້ ເປັນໜ້າກາກສຳລັບການສະແດງເຕັ້ນລະ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້

ແບບ, ເປັນຕົວແທນຂອງຄົນ 11 ຄົນ ເຊັ່ນ: ເຈົ້າຫົວ, ຄົນຂາຍຊີ້ນ, ຍີງສາວ,

ສະຖານທີ່ີี่:

ເຈົ້າສາວ, ນັກປາດ, ຄົນບ້າປະຈຳບ້ານ, ຄົນຮັບໃຊ້, ຍີງໝ້າຍ, ໃນບັນດາທັງໝົດນີ້

ພິພິດທະພັນພື້ນເມືອງແຫ່ງຊາດເກົາຫຼີ,

ໜ້າກາກ

ປະເທດເກົາຫຼີ

ບໍລິເວນຄິ້ວເປັນເສັ້ນຮ່ອງເລິກ,

ບຳ Hahoe Byeolshin Gut Talnori, ການເຕັ້ນລະບຳນີ້ມີໜ້າກາກ 11

Yangban

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດ

ໜ້າກາກ

ຊາວບ້ານຈະສະແດງລະບຳໜ້າກາກ

ມີດັງກ້ວາງ,
Hahoe

ໃນມື້ທີ່ເດືອນເຕັມດວງ ຄັ້ງທຳອິດຕາມປະຕິທິນຈີນ ເພື່ອເປັນການຢອກລໍ້ຫົວໜ້າ
ຂອງກຸ່ມຂຸນນາງ Yangban.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ໝວກໂບ

Sangmo, ໝວກໂບ

Sangmo

ວັດສະດุຸຸ: ຂົນນົກ, ກະດາດ

ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງເຄາະທັງ 4 ອັນ ໄດ້ແກ່: Kkwaenggari (ຄ້ອງນ້ອຍ), Jing

ສະຖານທີ່ີี่:

(ຄ້ອງ), Janggu (ກອງສອງສົ້ນ), ແລະ Buk (ກອງ).

ພິພິດທະພັນພື້ນເມືອງແຫ່ງຊາດເກົາຫຼີ,

ຜູ້ນຳວົງ (Sangshoi) ຈະໃຊ້ Sangmo ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງຈັງຫວະດົນຕີ

ປະເທດເກົາຫຼີ

ແລະ

ເປັນໝວກໂບທີ່ສະມາຊິກຂອງວົງດົນຕີຊາວນາສວມໃສ່,

ໝວກໂບນີ້ມີ ເຊືອກຍາວກັບຂົນນົກ, ວົງດົນຕີຊາວນາເກົາຫຼີຮຽກວ່າ Pungmul

ການສະແດງຂອງວົງ,

ເພື່ອໃຫ້ໝວກປ່ຽນທິດທາງ

ຜູ້ທີ່ສວມໃສ່ຈະເໜັງໝວກ
ແລະ

ເຮັດໃຫ້ໂບປ່ຽນຮູບຮ່າງ

ແລະ

ປິ່ນໂບ

ກໍເພື່ອຄວບຄຸມ

ແລະ ກຳນົດທິດທາງການສະແດງ, ການເຕັ້ນລະບຳ ແລະ ການເໜັງ. Sangmo
ເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ຍາກຫຼາຍ, ບາງເທື່ອຜູ້ນຳວົງຈະເຂົ້າໄປຮ່ວມການສະແດງກາຍຍະ
ກຳນຳອີກດ້ວຍ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ຜ້າບ່ຽງ

Phabieng, ຜ້າບ່ຽງ

ຜູ້ຍີງລາວນິຍົມໃຊ້

ວັດສະດุຸຸ: ຝ້າຍ, ໄໝ

ຜູ້ຊາຍກໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ສະຖານທີ່ີี่:

ຜູ້ຍີງລາວຕໍ່າຜ້າມາແຕ່ດົນນານຫຼາຍສັດຕະວັດມາແລ້ວ, ລາວຂື້ນຊື່ວ່າເປັນສູນກາງ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,

ການຕໍ່າຜ້າຂອງໂລກ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ

າວ.

ໃຊ້ຄຸມໂຕ

ຫຼື

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ

ຜ້າບ່ຽງໃນໂອອກາດສຳຄັນ
ຄຸມບ່າໄຫຼ່ເມື່ອໄປວັດ

ແລະ

ເຊັ່ນ:

ງານແຕ່ງດອງ

ຫຼື

ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ,

ການຕໍ່າຜ້າຈື່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະນົບທຳນຽມປະເພນີລ
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ໝອນແສ່ວ

Bantal Bertekat, ໝອນແສ່ວ

ໝອນແສ່ວນີມ
້ ກ
ັ ໃຊ້ໃນງານແຕ່ງດອງຂອງຄົນມາລາຢູ ໂດຍໃຊ້ເປັນໝອນອີງສຳລັບ

ວັດສະດุຸຸ: ຜ້າກຳມະຫຍີ່,

tal Bertekat ນີ້ ຕ້ອງໃຊ້ເປັນຄູ່ສະເໝີ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງໃຊ້ຕົບແຕ່ງຫ້ອງນອນຂ

ດ້າຍຄຳ ຫຼື ເງີນ

ອງຄູ່ແຕ່ງດອງ, ການເຮັດໝອນນັ້ນ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ເດືອນ ຂື້ນຢູ່ກັບຂະໜາດ

ສະຖານທີ່ີี่:

ແລະ ຄວາມຍາວໃນການແສ່ວລວດລາຍເທີງໝອນ.

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດກົວລາລຳເປີ,

ເມືອງກົວລາກັງຊາຣ

ປະເທດມາເລເຊຍ

ເປັນແຫຼ່ງດຽວທີ່ຜະລິດໝອນແສ່ວລາຍ

ກ່າວກັນວ່າ

ມເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບງານແຕ່ງດອງຂອງຕົນ,

ຫຍິບແສ່ວເຄື່ອງດ້ວຍຕົນເອງ

ເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວ ຫຼື ໃຊ້ສຳລັບຮອງມືບ່າວສາວ ຂະນະທີ່ຮັບຄຳອວຍພອນ. Ban-

ໃນລັດ

ເປຣັດ,

ມາເລເຊຍ,

ຂື້ນຊື່ວ່າ

ຍີງສາວຈຳເປັນຕ້ອງກຽ
ເຊັ່ນ:

ປະດັບຕົບແຕ່ງໂຊຟາ, ຊົບໝອບ, ຜ້າປູບ່ອນນອນ, ພັດລົມ, ເກີບ. ສິ່ງເຫຼົານີ້ສະແ
ດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍີງສາວມາລາຢູ ໄດ້ຖືກເຝິກ ແລະ ສອນທັກສະທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນກ່
ອນທີ່ຈະແຕ່ງດອງ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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Anting-anting / Agimat

ເຄື່ອງລາງ

ເ ຄື່ ອ ງ ລ າ ງ ນີ້ ໃ ຊ້ ເ ພື່ ອ ປົ ກ ປ້ ອ ງ ຄຸ້ ມ ຄ ອ ງ ໄ ພ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ

(ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ), ເຄືອ
່ ງລາງ

ລວມເຖີງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ໂຊກດີ ຫຼື ຄວາມຮັກ.

ວັດສະດุຸຸ: ໂລຫະ ແລະ ຂີ້ເຜີ້ງ

ເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນກະເປົາເສື້ອ,

ສະຖານທີ່ີี่:

ບາງູົນໃສ່ເປັນສາຍແຂນ, ສາຍຄໍ ຫຼື ລວມໄວ້ກັບຜ້າເຊັດໜ້າ ຫຼື ເຄື່ອງນຸ່ງເດັກນ້ອຍ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,

ໂດຍສະເພາະ

ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

Anting

–

Anting/Agimat

ມັກຫໍ່ດ້ວຍຜ້າສີແດງ

ກະເປົາພາຍ

ໃນຊົນນະບົດຂອງ

ຟິລິບປິນ

ຫຼື

ຫຼື

ດຳ

ຂັດໄວ້ກັບເສື້ອຜ້າ,

ຖືກສັ່ງໃຫ້ສວມໃສ່ເຄື່ອງລາງນີ້

ເພາະເຊື່ອວ່າເດັກນ້ອຍອ່ອນໄຫວ ຕໍ່ຈິດວີນຍານຊົ່ວຮ້າຍ, ນາຍພານສັດຄົນປາລາວັນ
ໃສ່ເຄື່ອງລາງນີ້

ເພື່ອໃຫ້ລ່າສັດໄດ້ສຳເລັດ,

ໃນຊ່ວງປະຕິວັດແອສະປາຍ

ແລະ

ອາເມຣິກາ, ທະຫານຄົນຟິລິບປິນ ໃສ່ເຄື່ອງລາງນີ້ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ມີ
ຊີວິດຫຼອດກັບຄືນມາ.
ມົນຂອງເຄື່ອງລາງນີ້ຖືກເພີ່ມດ້ວຍການສວດມົນໃນວັນສຸກ

ໂດຍສະເພາະ

ວັນສຸກປະເສີດ (Good Friday) ເຄື່ອງລາງຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຖ້ວຍ ຫຼື ຕຸ
ກທີ່ມີນໍ້າມັນໝາກພ້າວເມື່ອໄດ້ສວມໃສ່

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງລາງຍັງຄົງມີຊີ

ວິດ. ເມື່ອເຈົ້າຂອງເສຍຊີວິດ, ສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຄື່ອງລາງໄປຍັງຜູ້ອື່ນຕໍ່ໄດ້. ເຄື່ອງ
ລາງສ່ວນຫຼາຍທີ່ຂາຍຢູ່ແຖບເກຍໂປ

ຜະລິດຈາກໂດໂລເຣສ

ແຂວງຄິວຊອນ,

ນັກສະແຫວງບຸນຈະເດີນທາງໄປທີ່ພູຜາ ບານາຮອກເປັນປະຈຳ ເພື່ອຮັກສາກຳລັງ.
ດ້ວຍອິດທິພົນສາສະໜາຄຣິສນິກາຍ
ເຮັດໃຫ້

ສາຍຄໍພວງໝາກບີ່

(ສຳລັບສວດມົນ),

ໂຮມັນຄາໂທລິກໃນປະເທດ
ສາຍຄໍໄມ້ກາງເຂນ

ແລະ

ຮູບເຄົາລົບຂອບພະເຍຊູ ແລະ ພະແມ່ມາຣີ ເຂົ້າມາແທນເຄື່ອງລາງ, ດັ່ງນັ້ນ ບາງເ

ย่ วกับจิตวิญญาณและสิ
ง่ ของที
มชนມຊົນ
ເຄືสิອ
່ ง่ ของอั
ງສັກສິนດเกีໃນທາງສາສະໜາ
ແລະ ເຄື
ອ
່ ງໃຊ້เ่ ป็ທนເ່ີ ของชุ
ປັນຂອງຊຸ
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ບ້ອງສູບຢາ

Luka
(Hanunoo-Mangyan),
ບ້ອງສູບຢາ
ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,
ມະນິລາ, ປະເທດຟິລິບປິນ

ພາຊະນະນີ້ໃຊ້ສຳລັບໃສ່ໃບຢາສູບແຫ້ງ,
ໂດຍໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາພາຍ

ຫຼື

ໃຊ້ໄດ້ທັງຜູ້ຊາຍ

ກະເປົາຈັບ,

ແລະ

ຜູ້ຍີງ

ຮ່ວມກັນສ່ວນປະສົມອື່ນໆ

ໃນການຄ້ຽວໝາກໄດ້ແກ່: ໝາກ, ໃບພູ ແລະ ປູນຂາວ, ຝາບ້ອງທີ່ປິດແໜ້ນຈະເຮັ
ດໃຫ້ກິ່ນຫອມ ແລະ ລົດຊາດຂອງຢາສູບຍັງຄົງຄວາມເຂັ້ມຂົນບໍ່ປ່ຽນແປງ.
ບ້ອງໄມ້ໃຜ່ໃສ່ຢາສູບ ແລະ ປູນຂາວ ຂອງຄົນຮານຸນູ ຈາກມິນໂດໂຣ ມັກສະລັກ
Ambahan

ຊຶ່ງເປັນກອນເຈັດພະຍາງ,

ສະລັກດ້ວຍຕົວອັກສອນຂອງຕົວເອງ.

ບ້ອງນີ້ຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືອະນຸລັກ

ແລະ

ສົ່ງຕໍ່ບົດກອນ

ລວມເຖີງຕົວອັກສອນຂອງຄົນຮນຸນູ, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຂື້ນທະບຽນນານາຊາດຂອງອົ
ງການ ຢູເນສໂກ (UNESCO) ໃຫ້ເປັນເອກະສານມໍລະດົກໂລກ.
ການຄ້ຽວໝາກ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ເປັນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ
ແລະ

ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ,

ທີ່ແຜ່ຫຼາຍຂອງຄົນໃນແຖບອາຊີ
ເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ສ້າງຄວາມສຳພັນ

ເປັນເຄື່ອງໄຫ້ວບັນພະບຸລຸດ ແລະ ຜີໃນພິທີກຳຮັກສາພະຍາດ ລວມໄປເຖີງເປັນສ່ວ
ນໜຶ່ງຂອງພິທີແຕ່ງດອງ.

สิง่ ສິของอั
นเกีย่ วกับจิตวิญແລະ
ญาณและสิ
ง่ ของที
นของชุມมຊົชน
ເຄືອ
່ ງສັກ
ດໃນທາງສາສະໜາ
ເຄືອ
່ ງໃຊ້
ທເ່ີ ປັเ่ ນป็ຂອງຊຸ
ນ
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ຊຸດໃສ່ໝາກພູ

Sireh, ຊຸດໃສ່ໝາກພູ

ຊຸດ Sireh (Tempat Sireh) ເປັນກັບບັນຈຸພາຊະນະໃສ່ ສ່ວນປະກອບ

ວັດສະດุຸຸ: ທອງເຫຼືອງ

ແລະ ຢາສູບ (Temaco) ນຳມາຫໍ່ລວມກັນເປັນກ້ອນມົນໆ ຫຍ້ຳເພື່ອຜ່ອນຄາຍ,

ສະຖານທີ່ີี่:

ຊຸດໃສ່ໝາກພູໃນຮູບພາບ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດສີງກະໂປ,

ຫຼາຍກວ່າໃຊ້ໃນໂອກາດພິເສດ.

ປະເທດສີງກະໂປ

ການຄ້ຽວໝາກ ເປັນພິທີກຳທາງສັງຄົມທີ່ສຳຄັນ, ໝາກພູ ເປັນສິ່ງທີ່ລະບຸອັນກະລັ

ໃນການຄ້ຽວໝາກ, ສ່ວນປະກອບໄດ້ແກ່: ປູນຂາວ (Kapur), ໝາກ (Pinang)
ເປັນແບບບໍ່ມີການຕົບແຕ່ງ,

ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ກທາງວັດທະນະທຳໃນສັງຄົມຂອງຄົນມາລາຢູ ແລະ ຖືກໃຊ້ໃນພິທີກຳທີ່ມີຄວາມສ
ຳພັນກັບຊ່ວງຕ່າງໆ ຂອງຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ເກີດ, ແຕ່ງດອງ ຈົນເຖີງການຕາຍ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ວີໃບຕານ

Talapat, ວີໃບຕານ

ເຈົ້າຫົວໃນພຸດທະສາສະໜາ ໃຊ້ວີໃບຕານ ຮູບຊົງຄືວີພັດ ທີ່ເຮັດຈາກໃບຕານ,

ວັດສະດุຸຸ: ໃບຕານ, ໄມ້

ໂດຍວາງວີໃບຕານໄວ້ທາງດ້ານໜ້າ

ສະຖານທີ່ີี่: ວັດໜັງ, ກຸງເທບ,

ານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນມີການຕົບແຕ່ງລວດລາຍ

ປະເທດໄທ

2

ບໍ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງລວດລາຍ,

ປະເພດ:

ປະເພດທຳອິດ

ໃຊ້ປະກອບໃນພິທີທາງສາສະໜາ
ຂະນະສວດມົນ.

ຢາງໃດກໍຕາມ

ວີໃບຕ

ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ

ເປັນເຄື່ອງບອກຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຈົ້າຊີວິດ

ເມື່ອຜ່ານຂັ້ນບາລີໄດ້ ຮຽກໄດ້ວ່າ “ພັດຍົດ” ໃຊ້ໃນງານພິທີທາງສາສະໜາ ແລະ
ລາດຊະການ. ປະເພດທີ່ສອງ ຄື ວີໃບຕານທີ່ເຮັດຂາຍທົ່ວໄປ.
ຄຳວ່າ “ວີໃບຕານ (ตาลปัตร)” ມາຈາກພາສາບາລີ ເປັນພາສາບູຮານຈາກອາຊີໃຕ້
ຊຶ່ງເປັນອັກສອນພາສາທີ່ໃຊ້ບັນທຶກພະໄຕປີດົກ,
ກມັກຈະບັນທືກລົງເທີງໃບລານ

ຫຼື

ໃບຕານ.

ການບັນທືກພະໄຕປີດົ
ວີໃບຕານຈາກໃບລານນີ້

ກ່າວກັນວ່າ ເປັນປະເພດທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທ. ໃນສະໄໝກ່ອນ
ວີໃບຕານ

ເຮັດມາຈາກໃບຕານຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ

ແຕ່ປັດຈຸບັນ

ມີການໃຊ້ວັດສະດຸຊະນິດອື່ນເຊັ່ນ: ຜ້າໄໝ, ຂົນນົກ, ຜ້າຂົນສັດ, ຜ້າກຳມະຫຍີ່.
ຢ່າງໃດກໍຕາມກໍຍັງຄົງຮຽກວ່າ ວີໃບຕານ ຫຼື ພັດ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ
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ກະດິງໄມ້ໃຜ່

Mõ Tre, ກະດິງໄມ້ໃຜ່

ກະດິງນີ້ໃຊ້ເຄາະ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ໄມ້

ດຕາມສຽງເຄາະ ເຊັ່ນ: ສຽງເຄາະຍາວ 3 ບາດ ສະຫຼັບກັບສຽງເຄາະປົກກະຕິ

ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນຊົນເຜົ່າຫວຽດນາມ,
ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ເພື່ອສົ່ງສັນຍານ

ຮ້ອງທຸກຄົນໃນບ້ານໃຫ້ມາປະຊຸມ,
3

ບາດ

ເມື່ອມີເຫດດ່ວນ

ຫຼື

ບາງບ້ານມີກົດວ່າຊາວບ້ານຕ້ອງປະຕິບັ

ໝາຍເຖີງເຊີນຊາວບ້ານທຸກຄົນມາປະຊຸມ,

ສຽງເຄາະຍາວ

1

ບາດສະຫຼັບກັບສຽງເຄາະປົກກະຕິ 3 ບາດ ໝາຍເຖີງເຊີນສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອ
ງບ້ານມາປະຊຸມ ແລະ ຫາກເປັນສຽງເຄາະລົວໆ ຍາວໆ ໝາຍເຖີງມີເຫດດ່ວນ.
ວິທີເຄາະ ແມ່ນ ໃຊ້ມືເບື້ອງໜຶ່ງຈັບກະດິງ ສ່ວນມືອີກເບື້ອງຈັບກ້ານໄມ້. ປັດຈຸບັນ
ກະດິງປະເພດນີ້ຍັງຄົງໃຊ້ຢູ່ ເຖີງແມ້ຈະມີກະດິງໂລຫະແບບອື່ນໆ ກໍ່ຕາມ.
ກະດິງທີ່ເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່ ຕັດເປັນປ່ຽງຍາວປະມານ 5 – 7 ຊັງຕີແມັດ, ບໍລິເວນ
ເຄິ່ງກາງຂອງກ້ານໄມ້ໃຜ່ຈະເຈາະຮູກ້ວາງ 3 ຊັງຕີແມັດ ເປັນແບບຍາວໄປຕະຫຼອດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງ, ບາງບ້ານໃຊ້ໄມ້ໝາກມີ້ເຮັດກະດິງດ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າໄຕ ນອ
ກຈາກໃຊ້ເພື່ອສົ່ງສານໃນຊຸມຊົນແລ້ວ ຍັງໃຊ້ແຂວນໄວ້ທີ່ຄໍຂອງໂຕຄວາຍ ເພື່ອໃຫ້
ຊອກຫາຄວາຍໄດ້ງ່າຍເມື່ອຢູ່ໃນປ່າ, ຖ້າຫາກໜຶ່ງຄອບຄົວມີຄວາຍຫຼາຍໂຕ ຈະແຂ
ວນກະດິງໃຫ້ຄວາຍທີ່ເປັນຫົວໜ້າຝູງໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ເຄືອ
່ ງສັກສິດໃນທາງສາສະໜາ ແລະ ເຄືອ
່ ງໃຊ້ທເ່ີ ປັນຂອງຊຸມຊົນ

ການກະສິກຳ,
ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ
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ຕຸ້ມໃສ່ປາ

Bubu, ຕຸ້ມໃສ່ປາ

Bubu

ວັດສະດุຸຸ: ຫວາຍ, ໄມ້ໃຜ່

ແຕ່ປາຍກິ່ວເປັນຮູບຈວາຍ, ບໍລິເວນປາກ (ສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອີກດ້ານ) ຕິດຈ

ສະຖານທີ່ີี่:

ວາຍແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບເປັນທາງເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ປາ ຫຼື ກຸ້ງເຂົ້າໄປໃນຕຸ້ມໃສ່ປາ

ພິພິດທະພັນເຕັກໂນໂລຢີມາລາຢູ,

ທິດທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ,

ປະເທດບຼູໄນດາຣຸສາລາມ

ບໍລິເວນທີ່ນໍ້າຕື້ນລະດັບຫົວເຂົ່າ ຫຼື ຕົ້ນຂາ ຫຼື ຕາມຮ່ອງນໍ້ທີ່ມີນໍ້າໄຫຼຜ່ານ.

ເປັນຕຸ້ມໃສ່ປາ

ເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່

ໃຊ້ສຳລັບດັກຈັບປານໍ້າຈືດ

ດ້ວຍເຫດນີ້

ປົກກະຕິວາງ

ແລະ

ໂຄງຫວາຍວົງມົນ
ຈຶ່ງມີຮູບຊົງຄ້າຍຄືຖັງ

Bubuໄວ້ໃນແນວນອນ

ໃນສະໄໝກ່ອນ ໃຊ້ Bubu ໃນພິທີກຳສະເພາະທີ່ຮຽກວ່າ Alai Bubu (BuBu) ຊຶ່ງ
ກຸ່ມນັກຮ້ອງຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜີອອກມາເຕັ້ນລະບຳ, ກຸ່ມນັກຮ້ອງຈະຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຮອບໆ
ຈັບ Bubu ໄວ້ ສ່ວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງການສະແດງຈະຖືກທ້າທາຍໃຫ້ເຂົ້າມາແຂ່ງກັບຄວ
າມແຂງແຮງຂອງ Bubu, ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ Bubu ທີ່ໂືກວີນຍານເຂົ້າສີງຈະຍິ່ງເຕັ
ມໄປດ້ວຍພາລະກຳລັງ ຫາກຮ້ອງປະກອບກັບເພງ Alai Bubu.

ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ
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ຂ້ອງ

Cheal Kor Sdouch, ຂ້ອງ

ຂ້ອງ

ວັດສະດุຸຸ: ຫວາຍ,

ມາຈາກຂ້ອງ, ເມື່ອອອກໄປຈັບປາ ຊາວປະມົງຈະແຂວນຂ້ອງ ໂດຍໃຫ້ທາງກົ້ນຂ

ໃນກຳປູເຈຍຮູ້ຈັກໃນຄຳວ່າ “Ipeak”

ອງຂ້ອງຈຸ່ມຢູ່ໃນນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ປາບໍ່ຕາຍ, ລະຫວ່າງທາງເມືອເຮືອນ ຫຼື ໄປຕະຫຼາດ

ສະຖານທີ່ີี่: ເມືອງເກີປວກ,

ຈະໃຊ້ຜັກຕົບຫໍ່ປາເອົາໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ປາຍັງຄົງສົດຢູ່.

ແຂວງສຽມລຽບ, ປະເທດກຳປູເຈຍ

ນິທານພື້ນເມືອງກຳປູເຈຍກ່ຽວກັບຂ້ອງໃສ່ປາ:

ເປັນເຄື່ອງຈັກສານສຳລັບໃສ່ປາ

ທີ່ໃຊ້ໂດຍຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນ,

ຮູບຊົງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຝາງວມດ້ານເທີງມີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປາເຕັ້ນອອກ

“ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ,

ມີຄົນຈັບປາທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນຄົນໜຶ່ງ

ອາໄສຢູ່ກັບເມຍຂອງລາວ,
ໄປໄດ້ທຸກເທື່ອ

ກໍຍ້ອນ

ລາວໄປຈັບປາທຸກມື້

ແຕ່ເມຍມັກປ່ອຍໃຫ້ປາໜີ

ເພາະມີຮູຢູ່ທີ່ກົ້ນຂ້ອງເຮັດໃຫ້ປາລອດອອກມາໄດ້,

ເມຍຂອງລາວເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໃສ່ໃຈທີ່ຈະສ້ອມແປງຂ້ອງໃສ່ປາເລີຍ,
ນາງມີຊື່ວ່າ Srey Kanh Choru Tlouh ແປວ່າ ຜູ້ຍີງທີ່ມາພ້ອມກັບກະຕ່າເປັນຮູ,
ມື້ໜຶ່ງມີພໍ່ຄ້າຜ່ານມາ ແລະ ຕົກຂຸມຮັກເມຍຂອງຄົນຈັບປາ, ພໍ່ຄ້າຈຶ່ງໃຊ້ເລ່ຫຼ່ຽມ
ຊື້ເມຍຂອງຄົນຈັບປາ ແລະ ພາຈາກໄປ, ຄົນຈັບປາຈຶ່ງມີເມຍໃໝ່ ຊຶ່ງເປັນຄົນດີ,
ນາງໄດ້ສສ້ອມແປງຂ້ອງໃສ່ປາໃຫ້, ນາງຍັງຊ່ວຍຜົວຈັບປາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄປຂາ
ຍທີ່ຕະຫຼາດຈົນ ເຮັດໃຫ້ຖານະລໍ່າລວຍຂື້ນມາ, ສ່ວນພໍ່ຄ້າຜູ້ລໍ່າລວຍຄົນນັ້ນກັບກາ
ຍເປັນຜູ້ໂຊກຮ້າຍແທນ ເພາະເມຍໃໝ່ຜູ້ສວຍງາມຂອງລາວທີ່ລາວຊື້ມາເຮັດໃຫ້ລາ
ວໝົດໂຕ ແລະ ຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກ.”

ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ
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ເຄື່ອງກ່ຽວເຂົ້າ

Pakato, ເຄືອ
່ ງກ່ຽວເຂົາ້

ເຄື່ອງກ່ຽວເຂົ້ານີ້

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ໄມ້, ເຫຼັກ

ເຄື່ອງ Pakato, ຄົນຄາຈາງດຳລົງຊີວິດດ້ວຍການປູກເຂົ້າ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ກາເຟ,

ສະຖານທີ່ີี่:

ໂກໂກ໋, ສະໝຸນໄພ, ເຄື່ອງເທດ. ອາຫານຫຼັກຂອງຄົນຄາຈາງ ແມ່ນເຂົ້າ ແລລະ

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,

ສາລີ,

ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ລຸດ, ພວກເຂົາຢູ່ແບບລຽບງ່າຍ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງມືສະໄໝໃໝ່

ເປັນເຄື່ອງກຸ່ມເຜົ່າພັນຄາຈາງ

ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຕານາເຕົາ,

ບູລູກຳບາ ແຂວງສຸລາເວສີໃຕ້, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາພື້ນເມືອງຮຽກວ່າ

ທຸກມື້ນີ້ຄົນຄາຈາງຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມວັດທະນະທຳປະເພນີຂອງບັນພະບຸ

ລວມເຖີງໄຟຟ້າ.
ຜູ້ຍີງຄົນຄາຈາງຈະຊ່ວຍຜົວ ແລະ ພໍ່ແມ່ ສະເພາະບາງເວລາ ເຊັ່ນ: ລະດູໜາວ
ຂະນະທີ່ໃຊ້
ລົບ,

Pakato

ເກັບເຂົ້າ,

ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄິດເລື່ອງໃນເຊີງ

ຫຼັງສີ້ນສຸດການເກັບກ່ຽວແຕ່ລະເທື່ອ,

“Rumatang”
mmatoa,

ຄົນຄາຈາງຈະມີພິທີກຳເອີ້ນວ່າ

ນຳປະກອບພິທີໂດຍຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຂອງບ້ານທີ່ຮຽກວ່າ

Am-

ພິທີກຳນີ້ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ເທບພະເ

ຈົ້າ, ຜູ້ຍີງຄາຈາງ ຈະເປັນຜູ້ກຽມເຄື່ອງໄຫ້ວ ປະກອບດ້ວຍ ອາຫານຫຼາກຫຼາຍ
ຊະນິດທີ່ເຮັດມາຈາກເຂົ້າດຳ ແລະ ເຂົ້າຂາວ ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍຈະມັດເຂົ້າທີ່ກ່ຽວໄດ້ເ
ປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ.

ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ
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ເຄື່ອງມືການກະເສດ

Baliung, ເຄືອ
່ ງມືການກະເສດ

ເຄື່ອງມືການກະເສດທີ່ຮຽກວ່າ Baliung ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກສຸມາດຕຣາຕາເວັ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້, ເຫຼັກ, ຫວາຍ

ບູນ, ເຄື່ອງມືນີ້ໃຊ້ສຳລັບທຸບ ຫຼື ສັບດິນທີ່ແຂງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນງ່າຍແກ່ການປູກ

ສະຖານທີ່ີี่:

ນອກຈາກນີ້

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ,

ເຮັດໃຫ້ດິນລຽບ. Baliung ເຮັດມາຈາກເຫຼັກ, ມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານ,

ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ໃຊ້ ເພາະວຽກປູກຝັງເປັນວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງຫຼາຍ.

ນຕົກ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຊື່ງເປັນພື້ນທີ່ທາງການກະເສດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມ
ຍັງໃຊ້ຄັດແຍກຫຍ້າທີ່ຕິດມາກັບດິນ

ເພື່ອໃຫ້ດິນສະອາດ

ຫຼັກຖານທາງບູຮານຄະດີຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Baliung
ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝກ່ອນປະຫວັດສາດ,

ອິນໂດເນເຊຍ

ນຜະລິດທາງການກະເສດທີ່ຫຼາຍ,

ທຸກໆຕອນເຊົ້າ

ແລະ

ຖືກໃຊ້ໃນອິນໂດເນເຊຍ
ເປັນປະເທດກະສິກຳທີ່ມີຜົ
ໃນບ້ານຕ່າງໆ

ຈະພົບເຫັ

ນຊາວນາກຳລັງເດີນທາງໄປໄຮ່ນາ ພ້ອມແບກ Baliung ໄວ້ເທີງບ່າໄຫຼ່ ຫຼື
ມັດຕິດໄວ້ກັບລົດຈັກ. ຄຳສັບ ແລະ ຮູບລັກສະນະຂອງ Baliung ທີ່ໃຊ້ໃນອິນ
ໂດເນເຊຍນັ້ນມີຫຼາກຫຼາຍ ແຕ່ໜ້າທີ່ການໃຊ້ງານເປັນແບບດຽວກັນ, Baliung
ໃນຊາວາມີແຜ່ນເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ ຮຽກວ່າ Cangkul.
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ສຸ້ມຈັບປາ

Soum Chap pa, ສຸ້ມຈັບປາ

ສຸ້ມຈັບປານີ້ ໃຊ້ໂດຍຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ ແຖບຊົນນະບົດ ເພື່ອຈັບປາໃນ ແ່ນໍ້າ,

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ເຊືອກ

ປາຖືວ່າເປັນອາຫານຫຼັກຂອງຄົນລາວ.

ສະຖານທີ່ີี่:

ນິທານພື້ນເມືອງລາວ:

ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ,

“ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສາທາລະນະລັດ

ແລະ ເມື່ອຍ ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກໜັກໃນນາ, ລາວຍ່າງກັບໄປຫາທ່ຽງນາ

ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ແລະ

ລຳທານ ແລະ ທະເລສາບ. ສາມາດພົບເຫັນສຸ້ມຈັບປາໄດ້ຕາມແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ມີປາ,

ມີຜູ້ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງອາໄສຢູ່ຄົນດຽວ,

ຍ່າງຜ່ານສານນໍ້າ,

ຢາກຈັບປາມາເຮັດອາຫານ

ໃນຂະນະນັ້ນເອງ

ມື້ໜຶ່ງລາວຫິວເຂົ້າຫຼາຍ
ລາວໄດ້ເຫັນປາ

ແລະ

ແຕ່ລາວບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຈັບເອົາປາມາໄດ້ແນວໃດ

ເມື່ອລາວໄປຮອດທ່ຽງນາ ລາວກໍ່ຄິດວິທີທີ່ຈະຈັບປາໄດ້ ຂຶ່ງຕັດສິນໃຈຕັດໄມ້ໃຜ່ຈ
າກປ່າມາເຮັດເປັນອັນດັກຈັບປາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວກໍ່ໄປຈັບປາມາເປັນອາຫານ ຕັ້ງ
ແຕ່ນັ້ນມາສຸ້ມຈັບປາກໍ່ໃຊ້ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.”
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ກະດົ້ງຝັດເຂົ້າ

Nyiru, ກະດົງ້ ຝັດເຂົາ້

ອຸປະກອນນີ້ໃຊ້ສຳລັບຝັດເຂົ້າເປືອກ, ເຂົ້າສານ ແລະ ທັນຍາພືດ ເພື່ອໃຫ້ແກບ, ຂີ້ຝຸ່ນ

ວັດສະດุຸຸ: ໃບປາມ, ຫວາຍ,

ໃນສະໄໝກ່ອນການຝັດເຂົ້າ

ເປືອກໄມ້ໃຜ່

ອງຍົກກະດົ້ງຝັດເຂົ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັບຫົວ

ສະຖານທີ່ີี่:

ແຮງລົມຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແກບປີວອອກໄປ

ກົມພິພດ
ິ ທະພັນມາເລເຊຍກົວລາລຳເປີ,

ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຊ້ Nyiru ເປັນພາຊະນະໃນການຕາກປາ, ໝາກກ້ວຍ ຫຼື ແປ້ງ.

ປະເທດມາເລເຊຍ

Nyiru

ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນໆ ຫຼຸດອອກຈາກເມັດເຂົ້າ, ຜີວກະດົ້ງສານຢ່າງແໜ້ນໜາ.
ເປັນໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍີງ,

ວິທີຝັດເຂົ້າຈະຕ້
ຈາກນັ້ນແກ່ວງກະດົ້ງ

ເຫຼືໄວ້ພຽງແຕ່ເມັດເຂົ້າສານ

ປາກົດໃນສຸພາສິດຄຳພັງເພຍບູຮານຂອງຄົນມາລາຢູຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ,

ຂະໜາດຂອງ Nyiru ໃຫຍ່ກວ່າຂະໜາດຂອງຝາມືສອງຂ້າງລວມກັນ ດັ່ງນັ້ນ
Nyiru

ຈຶ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຄຳຂອບໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເ

ຫຼືອ. ໃນສະໄໝກ່ອນ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນມາລາຢູຕິດພັນຢູ່ກັບການເຮັດການ
ກະເສດ. ປັດຈຸບັນຈື່ງພົບເຫັນ Nyiru ໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍໃນເຮືອນຂອງຄົນມາລາຢູສະ
ໄໝໃໝ່.
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Baroto / Bayoto /
Bauto (ພາສາມາໂນໂບ),
Bangka (ພາສາຟິລບ
ິ ປິນ),
ເຮືອໄມ້ dugout (ເຮືອທີເ່ ອົາຕົ້

ເຮືອໄມ້ dugout (ເຮືອທີ່ເອົາຕົ້ນໄມ້ມາເຈາະເປັນເຮືອ)

ແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ເຮືອໄມ້ແບບນີ້ໃຊ້ຂີ່ ເພື່ອອອກຫາປາ ຫຼື ເປັນພາຫະນະຂົນສົ່ງຜູ້ຄົນ
ຫຼື ສິນຄ້າ, ການເລືອກໄມ້ມາເຮັດເຮືອຕ້ອງມີພິທີກຳ ໂດຍກຽມເຄື່ອງໄ້ວດ້ວຍ
ໄກ່ແດງ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜີໃຈຮ້າຍ,

ຂະໜາດຂອງ

ຂື້ນຢູ່ກັບວັດຖຸປະສົງໃນການໃຊ້,

Baroto

ແຕກຕ່າງກັນ

ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ

ແລະ

ກະແສນໍ້າທ້ອງຖິ່ນ, ເຮືອນີ້ສາມາດສ້າງຂະໜາດບັນຈຸຄົນໄດ້ຫຼາຍເຖີງ 20 ຄົນ,

ນໄມ້ມາເຈາະເປັນເຮືອ)

ຈາກບັນທືກທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ, ເຮືອຊະນິດນີ້ເຄີຍໃຊ້ຂົນສົ່ງເຂົ້າໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 1 – 20

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ພື້ນເມືອງທີ່ຮຽກວ່າ

ເນື່ອງຈາກເຮືອ Baroto ບໍ່ມີ Katig (ໄມ້ພາຍເຮືອທີເຮັດໃຫ້ມີອັນຈັບຕິດກັບເ

“Lauan”
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນ,
ບູຕູອັນ, ປະເທດຟິລິບປິນ

Cavan (ປະມານ 1,200 ກິໂລກຣັມ).
ຮືອ) ມັນຈຶ່ງຖືກໃຊ້ຢູ່ພຽງນ່ານນໍ້າພາຍໃນປະເທດເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ປ່າຊາຍແດຂອງ
Agusan Marsh ພາກໃຕ້ຂອງຟິລິບປິນ ທີ່ຄົນມາໂນໂບ ອາໄສຢູ່ ນອກຈາກນີ້
ຍັງໃຊ້ Baroto ເພື່ອເຮັດຢ່າງອື່ນ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ເປັນບ່ອນລ້າງໄສ້ໃນທີ່ເປື່ອຍຂອງ
ຕົ້ນສາຄູ ແປ້ງທີ່ຕົກຕະກອນທີ່ກົ້ນເຮືອ ຮຽກວ່າ Unau ຊຶ່ງນຳໄປເຮັດເຄັກເຂົ້າ
ຫຼື

ອາຫານຫຼັກ

ບາງເທື່ອໃຊ້ເປັນພາຊະນະຊົ່ວຄາວໃນການຕີຮວງເຂົ້າ

ກ່ອນນຳເຂົ້າເປືອກໄປຕຳໃນຄົກ.

เครื่องมืກอຳ,เครืການປູ
่องใช้ກทຝັางการเกษตร
กสิกງรรม และการประมง
ການກະສິ
ງ ແລະ ການປະມົ
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ໄຊດັກຈັບປາ

Tum Pla Yon, ໄຊດັກຈັບປາ

ໄຊດັກປາ

ວັດສະດุຸຸ: ລຳໄມ້ໃຜ່ ແລະ

ຕະຫຼອດສາຍແມ່ນໍ້າຂອງໄປເຖີງແມ່ນໍ້າມູນ ຊ່ວງລະດູອົບພະຍົບປາຊະນິດນີ້ ຈຶ່ງຊ່ວ

ໄມ້ໃຜ່ເສັ້ນຍາວ

ຍກະຕຸ້ນພາກເສດຖະກິດການປະມົງ ຊຶ່ງເປັນພາກເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງບ້າ

ສະຖານທີ່ີี่: ບ້ານຄໍ້ໃຕ້,

ນຄໍ້ໃຕ້ ສ່ວນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງໄຊດັກປາແມ່ນ ງາ ຊຶ່ງເປັນທາງເຂົ້າສູ່ພາຍໃນໄຊ

ແຂວງອຸບົນລາດຊະທານີ

ເມື່ອປາລອຍເຂົ້າໄປໃນໄຊແລ້ວ,

ເປັນເຄື່ອງດັກຈັບປາປະເພດໜຶ່ງ

ເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່

ໃຊ້ສຳລັບດັກປາດຸກໃນແຈ່ລະປີ, ປະມານຕົ້ນເດືອນເມສາ ປາດຸກຈະລອຍທວນນໍ້າ

ດ້,

ງາຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປາລອຍໜີອອກມາໄ

ຊາວປະມົງຈະປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງງາ

ຫາກປາບໍ່ຍອມລອຍເຂົ້າໄປໃນໄຊ,

ຊາວປະມົງ ບາງຄົນພະຍາຍາມພັດທະນາວິທີການສານງາ ຫຼື ໃຊ້ວັດສະດຸໃໝ່ໆ
ໃນການເຮັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໄມ້ໃຜ່ເປັນວັດສະດຸທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດງາ.
ໃນລະດຸນໍ້າຂື້ນ
ປັດຈຸບັນ

ມີກັບດັກປາຫຼາຍກວ່າ
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ພື້ນທີ່ແຖບນີ້ກຳລັງປະສົບບັນຫາ

ອັນວາງທົ່ວທັງແມ່ນໍ້າມູນ.
ແມ່ນໍ້າ,

ຄົນ

ແລະ

ສະພາບແວດລ້ອມຮອບໆກຳລັງປ່ຽນໄປ, ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດສູງຂື້ນຕ
າມຄວາມຕ້ອງການຈັບປາທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນປາກມູນ,
ໂຄງການນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫ້ປາຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຫຼຸດລົງ

ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຼ

ກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງມືຈັບປາ ແລະ ພູມປັນຍາໃນການເຮັດເຄື່ອງດັກຈັບປາກໍ່ຫຼຸດລົງເ
ຊັ່ນກັນ.

ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ
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Bù Nhìn Hình Vn
ượ ,
ຫຸ່ນໄລ່ກາຮູບລີງ

ຫຸ່ນໄລ່ກາຮູບລີງ

ຫຸ່ນໄລ່ກາໃຊ້ສຳລັບໄລ່

ນົກ

ແລະ

ສັດອື່ນໆ

ບໍ່ໃຫ້ມາກິນພືດໃນໄຮ່ນາ

ກ່ອນການເກັບກ່ຽວ, ຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ເຮັດຫຸ່ນໄລ່ກາ, ຊາວບ້ານຈະແຂວນຫຸ່ນໄລ່ກ
າຢູ່ໃນທົ່ງນາ ໂດຍມັດຕິດກັບໂຄງໄມ້ໃຜ່, ແຮງລົມ ຫຼື ນໍ້າເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນເໜັງໄດ້,
ບາງຄົນມັດກະດິ່ງຕິດໄວ້ນຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງຂູ່, ການເຮັດແບບນີ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່ສານ
(ຕົບແຕ່ງດ້ວຍຖ່ານ ຫຼື
ເຮັດໃຫ້ເປັນສີດຳດ້ວຍຄວັນ)
ສະຖານທີ່ີี่:
ພິພິດທະຊົນເຜົ່າວິທະຍາຫວຽດນາມ,
ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ນົກ ຫຼື ສັດອື່ນໆ ເຂົ້າມາທຳຄວາມເສຍຫາຍແກ່ພືດທີ່ປູກໄວ້, ວິທີການປົກປ້ອງຜົນ
ຜະລິດແບບດັ້ງເດີມນີ້ ຍັງຄົງເຮັດໃນບ່ອນທີ່ມີການຕັດ ແລະ ຈູດໄຮ່ນາ.
ຫຸ່ນໄລ່ກາມັກເຮັດມາຈາກໄມ້ໃຜ່ສານ

ໂດຍໃຊ້ວິທີສານແບບສອງເສັ້ນ,

ນໄລ່ ກ າຮູ ບ ໂຕລີ ງ ນີ້ ມັ ດ ຍື ດ ຕິ ດ ຢູ່ ກັ ບ ໂຄງໄມ້ ໃ ຜ່ ທີ່ ຍື ດ ຕິ ດ ດ້ ວ ຍເສັ້ ນ ຫວາຍ
ສ່ວນຫົວມີການແຕ້ມໜ້າ, ຕາ, ດັງ, ປາກ ແລະ ຫູ, ບາງສ່ວນຖາສີດຳຈາກຖ່ານ ຫຼື
ຮົມຄວັນ ເພື່ອໃຫ້ຮູບຮ່າງໂດດເດັ່ນໃນບ່ອນທີ່ແຈ້ງ.
ໃນສະໄໝກ່ອນທີ່ຍັງມີປ່າໄມ້ໜາແໜ້ນ

ແລະ

ມີການເຮັດໄຮ່ແບບຕັດ

ຈູດສະຫຼັບຢູ່ກັບປ່າ, ການໄລ່ນົກ ຫຼື ສັດປ່າຈຶ່ງເປັນວຽງານທີ່ສຳຄັນ.

ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ

ຫຸ່

ແລະ
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ແຮ້ວໄກ່ປ່າ

Byẫ Gà Mồi, ແຮ້ວໄກ່ປ່າ

ກຸ່ມຊົນເຜົ່າເໝື່ອງມັກໃຊ້ໄກ່ເປັນ

ວັດສະດุຸຸ: ໄມ້ໃຜ່, ຫວາຍ

ຊຶ່ງມີຂອບອ່ຽງ ແລະ ຫຸ້ມດ້ວຍໄມ້ໃຜ່ສານ ໂດຍວິທີສານແບບຂື້ນລົງ ເພື່ອໃຫ້ເກີ

ສະຖານທີ່ີี่:

ດລວດລາຍສີ່ຫຼ່ຽມເຂົ້າປາດປູນ, ດ້ານທີ່ອ່ຽງຈະປິດໄວ້ ສ່ວນອີກເບື້ອງອັດໄວ້ດ້ວຍ

ພິພດ
ິ ທະພັນຊົນເຜົາ່ ວິທະຍາຫວຽດນາມ,

ວົງມົນສອງອັນ ເຮັດມາຈາກຫວາຍຂະໜາດຕ່າງກັນ, ວົງມົນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້

ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດຫວຽດນາມ

ອຍສຸດມີຂະໜາດພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄກ່ເອົາຄໍລອດເຂົ້າມາໄດ້ ເມື່ອໄກ່ເຂົ້າມາໃນແຮ້ວ

ເຂົ້າມາຕິດແຮ້ວ,

(ໄກ່ຍັງມີຊີວິດ)

ສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອລແຮ້ວມີຄື

ກ້ານໄມ້ໃຜ່ດ້ານຫຼັງກໍ່ຈະອັດລົງມາ,

ເປັນເຫຍື່ອລໍ່ໃຫ້ໄກ່ໂຕອື່ນ
ວັດຖຸຊົງບ້ອງ

(ກະບອກ)

ຄໍໄກ່ກໍ່ຈະຄິດຢູ່ກັບຫວາຍວົງມົນຊຶ່ງຢູ່ເບື້ອງ

ທາງໜ້າຂອງແຮ້ວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະນຳແຮ້ວໄປວາງໄວ້ໃນປ່າ ຫຼື ຟຸ່ມໄມ້ທີ່ຢູ່ໄກ
ເມື່ອໄກ່ທີ່ເປັນເຫຍື່ອລໍ່ສົ່ງສຽງຮ້ອງອອກມາ,
ຂອງໄກ່ປ່າໂຕອື່ນໃຫ້ເຂົ້າມາຕິດກັບແຮ້ວ,

ມັນຈະໄປດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ
ແຮ້ວມີທາງເຂົ້າທາງດຽວ,

ບາງຄົນກໍ່ນຳເຊືອກມາເປັນແຮ້ວ. ປັດຈຸບັນ ຄົນເໝື່ອງຍັງຄົງໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ໃນການດັ
ກຈັບໄກ່ປ່າ. ລະດູການອອກລ່າໄກ່ປ່າ ແມ່ນເດືອນສອງ ຫາ ເດືອນສີ່, ເດືອນເກົ້າ
ແລະ ເດືອນສິບ ຕາມປະຕິທິນຈີນ.

ການກະສິກຳ, ການປູກຝັງ ແລະ ການປະມົງ

ຜູ້ຈັດພີມຈຳໜ່າຍ

www.unescoapceiu.org
ສູນການສຶກສາເພືອ
່ ຄວາມເຂົາ້ ໃຈອັນລຶກຊຶງ່ ລະຫວ່າງປະເທດພາກພືນ
້ ອາຊີ

-

ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຂອງອົງການຢູເນສໂກ

2000

(UNESCO),

ກໍຕ
່ ງ້ັ ຂືນ
້ ໃນປີ

ປາຊີຟກ
ິ

(APCEIU),

ຊຶງ່ ເປັນປີສາກົນແຫ່ງສັນຕິວດ
ັ ທະນະທຳ

ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການສຶກສາ ເພືອ
່ ຄວາມເຂົາ້ ໃຈລະຫວ່າງປະເທດທີມ
່ ຕ
ີ ສ
່ໍ ນ
ັ ຕິວດ
ັ ທະນະທຳ ໃນພາກພືນ
້ ອາຊີ - ປາຊີຟກ
ິ , ກໍເ່ ພືອ
່ ເປັນໄປຕາມຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົ
ງລະຫວ່າງລັດຖະບານສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ແລະ ອົງການຢູເນສໂກ ແລະ ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງພາລະກິດໃຫ້ສມ
ົ ບູນ, APCEIU ໃນຖານະທີເ່
ປັນສູນພາກພືນ
້ ບ່ອນທຳອິດທີເ່ ຮັດວຽກງານດ້ານນີ້ ຈຶງ່ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດຂອງ ອົງການຢູເນສໂກ,
ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກປະຊາຄົມຂອງປະເທດສະມາຊິກອົງການຢູເນສໂກໃນພາກພືນ
້ . (www.unescoapceiu.org)

www.seameo.org
ອົງການລັດຖະມົນຕີສກ
ຶ ສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

(ຊີມໂີ ອ)

ເປັນອົງການລະຫວ່າງປະເທດໃນລະດັບພູມພ
ິ າກ

ທີກ
່ ຕ
່ໍ ງ້ັ ຂືນ
້

ເພືອ
່ ເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມເຂົາ້ ໃຈທີດ
່ ລ
ີ ະຫວ່າງກັນທາງດ້ານການສຶກສາ, ວິທະນາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳໃນພູມພ
ິ າກ, ປັດ
ຈຸບນ
ັ ອົວການຊີມໂີ ອມີສະມາຊິກລວມ 11 ປະເທດຄື: ບຼໄູ ນດາຣຸສາລາມ, ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ອິນຖດເນເຊຍ, ມຽນມາ, ຟິລບ
ິ ປິນ, ສີງກະໂປ,
ໄທ, ຕີມເໍ ລສເຕ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະມີສະມາຊິດສົມທົບອີກ 8 ປະເທດຄື ອອສເຕເຣຍ, ແຄນາດາ, ຝຼງ່ັ , ເຢຍລະມັນ,ໂຮນລັງ, ນີວຊີແລນ,
ແອສະປາຍ ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ. ນອກຈາກນີຍ
້ ງັ ມີໜວ
່ ຍງານທີເ່ ປັນສະມາຊິກສົມທົບອີກ 3 ແຫ່ງ ຄື: ສະພາລະຫວ່າງປະເທດດ້ານກາ
ນສຶກສາທາງໄກ (International Council Education : ICDE), ມະຫາວິທະຍາໄລຊູກບ
ູ າ ປະເທດຢີປ
່ ນ
ຸ່ ແລະ ປະເທດເຄືອຈັກກະພົບ
ກວ່າ 4 ທົດສະວັດທີຜ
່ າ່ ນມາ, ຊີມໂີ ອໄດ້ເປັນຜູນ
້ ຳໃນພູມພ
ິ າກໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານທີຫ
່ າຼ ກຫຼາຍໃ
ນດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ສຸຂະພາບ, ສິງ່ ແວດລ້ອມ, ກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. (www.seameo.org)

www.seameo-spafa.org
ສູນພູມພ
ິ າກບູຮານຄະດີ ແລະ ວິຈດ
ິ ສີລະປະໃນອົງການລັດຖະມົນຕີສກ
ຶ ສາແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ຊີມໂີ ອ ສະປາຟາ) ເຮັດໜ້າທີເ່ ປັນຜູ້
ປະສານງານໃນລະດັບພູມພ
ິ າກດ້ານບູຮານຄະດີ ແລະ ວິຈດ
ິ ສີນ, ສູນຈັດໃຫ້ມກ
ີ ານວິໄຈ ແລະ ກິດຈະກຳທີສ
່ າ້ ງຂີດຄວາມສາມາດ ໂດຍມຸງ່ ໝາ
ຍເນັນ
້ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຢ່າງທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ເອກະລັກຂອງພູມພ
ິ າກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ລວມເຖີງການປູກຝັງຈິດໃຕ້ສຳນຶກ ແລະ
ຄວາມມັກໃນມໍລະດົກໂລກວັດທະນະທຳ ລວມເຖີງການພັດທະນາຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດລະດັບມືອາຊີຍໃນສາຂາ ທີເ່ ປັນພາລະກິດຂອງຕົນ,
ດັງ່ ນັນ
້ ສູນຈຶງ່ ມີຄວາມມຸງ່ ຫວັງທີຈ
່ ະສົງ່ ເສີມຄວາມເຂົາ້ ໃຈຊຶງ່ ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນເພີມ
່ ພູນ ຄວາມຮູໃ້
ນກຸມ
່ ປະເທດໃນພູມພ
ິ າກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. (www.seameo-spafa.org)

ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບໂດຍ
• ປະເທດບຼໄູ ນດາຣຸສາລາມ:

ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍກົມພິພດ
ິ ທະພັນບຼໄູ ນ,

ກະຊວງວັດທະນະທຳເຍົາວະຊົນ

ແລະ

ກິລາ,

ປະເທດບຼໄູ ນດາຣຸສາມລາມ.
• ປະເທດກຳປູເຈຍ: ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍ Dr. Krisna Uk, ຜູອ
້ ຳນວຍການສູນຂະເໆັນສຶກສາ, ປະເທດກຳປູເຈຍ.
• ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ: ເືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖຍ
່ ຮູບໂດຍ ພິພດ
ິ ທະພັນແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ວັດທະນະທຳ,
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
• ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼ:ີ ເອຶອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍ ພິພດ
ິ ທະພັນພືນ
້ ເມືອງແຫ່ງຊາດເກົາຫຼ,ີ ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ແລະ ຖ່າຍຮູບ
“ລີນ
້ ຊັກສາມຊັນ
້ ” ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ໂດຍມູນນິທມ
ິ ລ
ໍ ະດົກວັດທະນະທຳເກົາຫຼ.ີ
• ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ໃນການຖ່າຍຮູບໂດຍພິພດ
ິ ທະພັນແຫ່ງຊາດລາວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
• ປະເທດມາເລເຊຍ:

ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍ

ກົມພິພດ
ິ ທະພັນມາເລເຊຍ,

ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ປະເທດມາເລເຊຍ.
• ປະເທດຟິລບ
ິ ປິນ: ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ໃນການຖ່າຍຮູບໂດຍ ພິພດ
ິ ທະພັນແຫ່ງຊາດຟິລບ
ິ ປິນ, ປະເທດຟິລບ
ິ ປິນ.
• ປະເທດສີງກະໂປ: ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກແຫ່ງຊາດ, ປະເທດສີງກະໂປ.
• ປະເທດໄທ: ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍ ສູນມະນຸດວິທະຍາສີຣນ
ິ ນ
ົ (ອົງການມະຫາຊົນ), ປະເທດໄທ.
• ປະເທດຫວຽດນາມ: ເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຖາ່ ຍຮູບໂດຍ ພິພດ
ິ ທະພັນຊົນເຜົາ່ ວິທະຍາຫວຽດນາມ, ປະເທດຫວຽດນາມ.

ວັດທະນະທຳ,

ຄະນະບັນນາທິການ
• APCEIU
		
		

Dr. Kwang-Hyun Kim
Mr. Hyun Kim
Ms. So-Young Choi

• SEAMEO SPAFA                 
		

Dr. M.R. Rujaya Abhakorn
Ms. Linh Anh Moreau

•   SEAMEO Secretariat
		

Dr. Tinsiri Siribodhi
Ms. Piyapa Su-angavatin

•   Publishing Coordinator

Ms. Wilasinee Thabuengkarn(SEAMEO SPAFA)

“

“ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດ
ກິດຈະວັດປະຈຳວັນຕ່າງໆ

ເຮັດມາຈາກວັດສະດຸທີ່ຊອກຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ

ເປັນສິ່ງສະທ້ອນວັດທະນະທຳ

ອັນເປັນວີຖີປະຕິບັດຂອງປະເທດທັງຫຼາຍທີ່ປາກົດໃນປື້ມຫົວນີ້

ຈ້ງຂື້ນກ່ຽວກັບລັກສະນະສະເພາະທາງວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ

ແລະ

ແລະ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຈະແ

ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

ມີວັດສະດຸອຸປະກອນ ແລະ ຫຼາຍວິທີຄືດັ່ງທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ໃນພູມິພາກນີ້ມີ ຫຼື ໃຊ້ຄືກັນ, ເຄື່ອງໃຊ້ແຕ່ລະອັນສະທ້ອນສິລະປະ,
ເຕັກນິກວິທີການ ແລະ ກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ຂອງແຕ່ລະວັດທະນະທຳ ທີ່ຈະເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖີງອົງປະກອບຂອງມະນຸດວິທະ
ຍາ, ສິລະປະ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພູມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ປະເທດເກົາຫຼີ.”
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