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ภูมินิเวศและนิเวศวัฒนธรรม
่ นผูม้ บ
่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
ภูมน
ิ ิ เวศ หมายถึง ความสัมพันธ ์ของมนุ ษย ์กับระบบนิ เวศในฐานะทีเป็
ี ทบาทหน้าทีในส่
่ อการรกั ษาความสมดุลและความยังยื
่ นของธรรมชาติ ประเทศไทยเป็ นพืนที
้ ่
ในระบบนิ เวศ และเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิงต่
่ ความหลากหลายของสภาพภูมป
่
่ิ ชวี ต
หนึ่ งทีมี
ิ ระเทศ เมือรวมเข
้ากับสภาพภูมอ
ิ ากาศแบบร ้อนชืน้ จึงส่งผลใหส้ งมี
ิ ที่
้ มี
่ ความหลากหลายและสัมพันธ ์ไปกับสภาพพืนที
้ ที
่ อาศั
่
อาศัยอยูใ่ นแต่ละพืนที
ยอยู่ ความหลากหลายของธรรมชาติจงึ
ส่งผลใหผ้ ู ้คนเกิดการเรียนรู ้ ปรบั ตัว และถ่ายทอดจากคนรุน
่ หนึ่ งสูร่ น
ุ ่ หนึ่ ง ใหส้ ามารถดาเนิ นชีวต
ิ อยูร่ อดปลอดภัย
่ ลก
่ มพันธ ์ไปกับสภาพของแต่ละพืนที
้ ่
จากแรงกดดันของธรรมชาติ เกิดเป็ นภูมป
ิ ัญญาทีมี
ั ษณะเฉพาะทีสั
่
่ ชวี ต
่
กระบวนทัศน์ทางนิ เวศวิทยาในทางวิทยาศาสตร ์ มีความเห็นว่าความพยายามทีจะแยกสิ
งมี
ิ ออกจากสิงแวดล
้อมที่
่ ชวี ต
่
้
่ อันเป็ นผล
ตนอาศัยอยูข
่ องสิงมี
ิ นั้นไม่สามารถเป็ นจริงได ้ ซึงสอดคล
้องกับแนวคิดพืนฐานของภู
มป
ิ ัญญาท ้องถิน
้ ที
่ อาศั
่
่ าสองแนวคิดดังกล่าวมาประกอบกันเพือ
่
จากการใช ้สติปร ับตัวให ้เข ้ากับสภาพแวดล ้อมในพืนที
ยอยู่ ดังนั้นเมือน
่
่
ทาความเข ้าใจสภาพความสัมพันธ ์ของคน ทรพ
ั ยากร และสิงแวดล
้อม โดยผสานมุมมองในทางข ้อเท็จจริงทีปรากฏแก่
สายตา และในเชิงคุณค่าของสังคมทีร่่ วมใช ้ประโยชน์ อาจทาใหม้ ส
ี ว่ นช่วยในการอนุ รกั ษ ์ ฟื ้ นฟู และการใช ้ประโยชน์
่
่ น
จากทร ัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและสอดคล ้องกับสภาวะทีสมดุ
ลและยังยื
่ อยู
่ อ
่ อท
การศึกษาถึงสภาพทางภูมน
ิ ิเวศหรือถินที
่ าศัย (Habitat) ทีมี
ิ ธิพลต่อรูปแบบวิถช
ี วี ต
ิ และเป็ นแหล่งกาเนิ ดของ
่ เกี
่ ยวข
่
่
้ ่ จะทาใหเ้ ข ้าใจถึงความสัมพันธ ์
ภูมป
ิ ัญญาท ้องถินที
้องกับการใช ้ประโยชน์จากพืชพรรณทีปรากฏอยู
ใ่ นพืนที
่ นผูม้ บ
่ วนหนึ่ งของกระบวนการในระบบนิ เวศ และเป็ นส่วน
ของมนุ ษย ์กับระบบนิ เวศ ในฐานะทีเป็
ี ทบาทหน้าทีในส่
่ อการร ักษาความสมดุลและความยังยื
่ นของธรรมชาติ ในขณะทีผลจากการเปลี
่
่
สาคัญอย่างยิงต่
ยนแปลงทางกายภาพ
่
่ งผลต่อการปรบั ตัวภูมป
สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจนับจากอดีต จะช่วยใหเ้ ข ้าใจถึงสภาพเงือนไขส
าคัญทีส่
ิ ัญญา
่ ซึงจะท
่
่ าลังจะ
ท ้องถิน
าให ้มองเห็นร่องรอยและแนวโน้มความสัมพันธ ์ของชุมชนกับการใช ้ประโยชน์จากพืชพรรณทีก
้
่ ความจาเป็ นต ้อง
เกิดขึนในอนาคตต่
อไปได ้ อันเป็ นไปตามหลักการจัดการทรพ
ั ยากรธรรมชาติในยุคปัจจุบน
ั ทีมี
่ นปัจจัยหลักทีมี
่ ผลต่อการใช ้ประโยชน์
ยอมร ับความหลากหลายของสังคมมนุ ษย ์และวัฒนธรรม ในฐานะทีเป็
่
ทร ัพยากรธรรมชาติ ซึงหากว่
าระบบความสัมพันธ ์ระหว่างมนุ ษย ์กับธรรมชาติได ้สูญเสียไป เปรียบเหมือนการสูญเสีย
่ จะพยายามฟื ้ นฟูหรือสร ้างใหม่เพียงใด ก็ไม่อาจทีจะกลั
่
สภาพป่ าธรรมชาติ หรือการสูญพันธุ ์ของพืช ทีแม้
บมามีสภาพ
เหมือนเดิมได ้
นิ เวศวัฒนธรรม คือการศึกษาการปรบั ตัวของมนุ ษย ์ต่อสภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติและสังคม การปรบั ตัวของมนุ ษย ์
่ หมายถึ
้
่ ษย ์ปรบั สภาพร่างกาย การดารงชีวต
่ จะให
่
ในทีนี
งกระบวนการทีมนุ
ิ และสังคมวัฒนธรรมเพือที
ม้ ช
ี วี ต
ิ รอดภายใต ้
สภาพแวดล ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ ง การศึกษาทางนิ เวศวัฒนธรรมจะเป็ นการศึกษาลักษณะของการใช ้เทคโนโลยี
่ าหนดโดยสภาพแวดล ้อมทาง
ระบบเศรษฐกิจ และการจัดระเบียบทางสังคมภายใต ้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทีก
่
่ ปรากฎอยู
่
ธรรมชาติ ซึงอาจศึ
กษาในมิตป
ิ ระวัตศ
ิ าสตร ์หรือสิงที
ใ่ นปัจจุบน
ั ข ้อถกเถียงสาคัญคือ สังคมของมนุ ษย ์
ดารงอยูใ่ นสภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติได ้อย่างไร และสภาพแวดล ้อมส่งผลต่อการจัดรูปแบบและระเบียบทางสังคม
ของมนุ ษย ์อย่างไร
่ าความเข ้าใจว่ามนุ ษย ์ปรบั ตัวต่อ
นักมานุ ษยวิทยา จูเลียน สจ๊วต อธิบายว่านิ เวศวัฒนธรรมคือการศึกษาทีจะท
้ งคม และ
สภาพแวดล ้อมอย่างไร โดยศึกษาความสัมพันธ ์ระหว่างโครงสร ้างสังคม เทคนิ คการยังชีพ ช่วงชันสั
่ าสภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติสง่ ผลต่อการเกิดวัฒนธรรมของมนุ ษย ์ ซึงประเด็
่
้ าไปสู่
สภาพแวดล ้อม สจ๊วตเชือว่
นนี น
ข ้อวิจารณ์ทว่่ี าธรรมชาติกลายเป็ นตัวกาหนดแบบแผนทางวัฒนธรรม นักมานุ ษยวิทยารุน
่ หลังจึงไม่เห็นด ้วยกับ
ความคิดของสจ๊วต
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่ นสากล ซึงเชื
่ อว่
่ า
สจ๊วตแยกประเด็นการวิเคราะห ์เป็ นสองประการ คือ ประการแรกเขาปฏิเสธแนวคิดวัฒนธรรมทีเป็
่ างกันของ
ส่วนประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมมีสว่ นสร ้างแบบแผนทางสังคมเท่าเทียมกัน เขาโต ้แย ้งว่าส่วนประกอบทีต่
้
วัฒนธรรมขึนอยู
ก
่ บั กระบวนการปรบั ตัว โดยชีว่้ าวัฒนธรรมมีจด
ุ ศูนย ์กลาง เขากล่าวว่าส่วนประกอบต่าง ๆ สัมพันธ ์กับ
่
่ าสังคมทีแตกต่
่
กิจกรรมการยังชีพและลักษณะทางเศรษฐกิจ ประการทีสอง
คือ สจ๊วตไม่เชือว่
างกันจะมีกระบวนการ
่ อนกัน เพราะสังคมแต่ละแห่งมีความซ ับซ ้อนและขนาดไม่เท่ากัน สังคมแบบชนเผ่าต่างจากสังคม
ปร ับตัวทีเหมื
้
่
อุตสาหกรรม ทังในเรื
องการเข
้าถึงและความหลากหลายของทรพ
ั ยากร และยังมีวธิ ก
ี ารควบคุม แจกจ่าย และการปรบั ตัว
ให้เข ้ากับทร ัพยากรต่างกันด ้วย แนวคิดของสจ๊วตสอดคล ้องกับแนวคิดของมานุ ษยวิทยามาร ์ซิสต ์ในเวลาต่อมา
่
่
โดยเฉพาะเรืองข
้อสังเกตเกียวกั
บวิถก
ี ารผลิต
้ั สอง
่
่ เวศวิทยาวัฒนธรรมมีการเปลียนแปลงไปหลายส่
่
หลังสงครามโลกครงที
การวิจยั ในเรืองนิ
วน การวิจยั ได ้สะท ้อนภาพ
ความสาคัญของความรู ้ด ้านภูมศ
ิ าสตร ์ นิ เวศวิทยา การบริโภค มานุ ษยวิทยานิ เวศน์ และทฤษฎีทอธิ
ี่ บายโครงสร ้างระบบ
่ ษย ์ปร ับสภาพของยีนส ์ทีทนโรคได
่
่
ทีมนุ
้ และการปร ับตัวเพือการเพาะปลู
กพืชแบบกินรากในเขตป่ าฝนของแอฟริกา
่ ตอ
้
การศึกษาประสบการณ์ของมนุ ษย ์ทีมี
่ ธรรมชาติ เนื่ องจากวัฒนธรรมแต่ละแห่งจะก่อเป็ นรูปร่างได ้ต ้องขึนอยู
ก
่ บ
ั
้ อ่ จัดประเภท สร ้างสัญลักษณ์ทเกี
่ี ยวกั
่
สภาพแวดล ้อม มนุ ษย ์จะจัดระบบธรรมชาติด ้วยการตังชื
บพืช สัตว ์ และอากาศที่
สอดคล ้องกับวิถก
ี ารดาเนิ นชีวต
ิ สมาชิกในวัฒนธรรมหนึ่ งๆจะแสดงออกโดยสอดคลอ้ งกับสภาพแวดล ้อม แต่การศึกษา
่
่ ฮาโรลด ์ คองลิน ศึกษาชนเผ่า
มานุ ษยวิทยาเชิงนิ เวศน์ไม่อาจลุลว่ งไปได ้ถ ้ามองข ้ามปัจจัยเกียวกั
บภูมป
ิ ัญญาท ้องถิน
้ นอยู
้
่ นตัวอย่างการศึกษาแรกๆ ของ
ฮานู นูในฟิ ลิปปิ นส ์ พบว่าแบบแผนวัฒนธรรมของคนเหล่านี ขึ
ก
่ บั การเพาะปลูก ซึงเป็
มานุ ษยวิทยานิ เวศ
่ “ระบบ” กลายเป็ นสิงส
่ าคัญต่อการวิจยั ทางนิ เวศ แนวคิดนี อธิ
้ บายเรืองโครงสร
่
แนวคิดเรือง
้าง ลาดับชัน้ และ
่ อให
้ เ้ กิดความเข ้าใจต่อแบแผนความสัมพันธ ์ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล ้อม
ความสัมพันธ ์แบบวงจร ซึงเอื
่ กษาปฏิสม
่ ยวโยงไปถึ
่
่
นอกจากนั้นยังมีความสนใจทีจะศึ
ั พันธ ์เชิงนามธรรม เช่น พิธก
ี รรมและสัญลักษณ์ ซึงเกี
งเรืองการ
บริโภค สภาพอากาศ และเทคนิ คการยังชีพ
่
นอกจากนั้นยังสนใจประเด็นเกียวกั
บการปรบั ตัวทางชีววัฒนธรรม การศึกษาสภาพแวดล ้อมโดยคานึ งถึงภูมป
ิ ัญญา
่ และ ความสัมพันธ ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสภาพแวดล ้อมธรรมชาติ
ท ้องถิน
่ าคัญ คือ การศึกษาเรืองการปร
่
่ กษา
แนวโน้มการวิจยั ทีส
ับตัวทางชีววิทยาและวัฒนธรรมภายใต ้ระบบนิ เวศเฉพาะ ซึงศึ
แบบองค ์รวมตามแนวทางมานุ ษยวิทยา ตัวอย่างการศึกษาทีน่่ าสนใจ ได ้แก่ การศึกษาสภาพแวดล ้อมของไข ้มาลาเรีย
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พืชพื้ นถิน่
่ าคือ พรรณพืชผักพืนบ
้ า้ นหรือพรรณไม้พนเมื
่
เมฆ จันทร ์ประยูร (2541) ได ้ใหค้ วามหมายพืชพืนถินว่
ื ้ องในท ้องถิน
่
่ ได
่ ้มาตามแหล่งธรรมชาติ จาก สวน นา ไร่
ทีชาวบ
้านนามาบริโภคเป็ นผัก ตามวัฒนธรรมการบริโภคของท ้องถินที
่
้ า้ นเหล่านนี อาจมี
้
่ื
่ และนาไป
หรือชาวบ ้านนามาปลูกไว ้เพือความสะดวกในการบริ
โภค ผักพืนบ
ชอเฉพาะตามท
้องถิน
่
ประกอบอาหารตามกรรมวิธเี ฉพาะของแต่ละท ้องถิน
่
้ นเป็
่ น พรรณพืชทีมนุ
่ ษย ์ในถินต่
่ างๆ บริโภคในรูปของผัก
รศ.ดร.ยิงยง
ไพสุขศานติวฒ
ั นา (2556) กล่าวว่า พืชพืนถิ
่
เป็ นส่วนผสมหลักในตารบั อาหาร พืชดังกล่าวยังไม่เคยผ่านกระบวนการผสมและปรบั ปรุงพันธุ ์พืช เป็ นพืชทีหาได
้
่
ตามหัวไร่ปลายนา หรือ ตามป่ ารอบหมู่บา้ น บางชนิ ดชาวบ ้านนามาปลูกในสวนหลังบา้ นเพือสะดวกในการเก็
บมา
้ า้ นหลายชนิ ดอาจเป็ นวัชพืช หรือไม้ดอกไม้ประดับที่
ใช ้ หากมีเหลือก็อาจนาไป ขายตามตลาดสดใกล ้บา้ น ผักพืนบ
่
่ ต
่
พบเห็นได ้ทัวไป
กลุม
่ ชนเชือ้ ชาติและชนเผ่าต่างๆ และชาวบ ้านทีอยู
่ ามชนบทห่างไกล ต่างเรียนรู ้เรืองการใช
้
่ี มากมายรอบตัว โดยเฉพาะการใช ้พืชเป็ นอาหารและเป็ นยารกั ษาโรค สะสม
ประโยชน์จากทร ัพยากรธรรมชาติทมี
องค ์ความรู ้และถ่ายทอดสูค
่ นรุน
่ หลัง

สถำนกำรณ์พืชพื้ นถิน่

้ นของคนไทยนั
่
้น อาจกล่าวได ้ว่าเป็ นวิถช
้ โบราณ เนื่ องจากสภาพ
การบริโภคพืชพืนถิ
ี วี ต
ิ ปกติของสังคมไทยมาตังแต่
้ ร่ ะหว่างรอยต่อของภูมอ
้
ทางภูมศ
ิ าสตร ์ของอาณาจักรไทยตังอยู
ิ ากาศหลายแบบ ได ้แก่ แบบเขตร ้อนชืนของเส
้นศูนย ์
สูตรในภาคใต ้ เขตภูมอ
ิ ากาศแบบอินเดีย – พม่า ในภาคตะวันตก แบบหิมาลัยในภาคเหนื อ และ แบบอินโดจีน ใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและตะวันออกของประเทศ จึงมีความหลากหลายของพันธุ ์พืชและสัตว ์สูงมากเป็ น 1 ใน 20
่
ประเทศทัวโลก
หากย ้อนประวัตด
ิ จู ะพบหลักฐานการขุดคน้ พบเมล็ดพันธุ ์พืชนานาชนิ ดตามแหล่ง ต่างๆ เช่น ยุค
่
้ น
่ เช่น แตง ถัว่
บ ้านเชียงย ้อนหลังไปถึงยุคก่อนประวัตศ
ิ าสตร ์ มีการพบเมล็ดพันธุ ์พืชต่างๆ ทีอาจจะเป็
นพืชพืนถิ
้ ้า มะระ บวบ ฯลฯ ยุคกรุงศรีอยธุยาในบันทึกของทูตฝรงเศส
่ั
้ าพริ
้
นาเต
(ลาลูแปร ์) กล่าวว่าคนไทยกินผักจิมน
กและ
่ างๆ ซึงชื
่ อผั
่ กเหล่านั้น
ปลา ยุคต ้นรตั นโกสินทร ์พบว่ามีการกล่าวถึงผักนานาชนิ ดในโคลงกลอน ในวรรณคดีเรืองต่
่
ยังคงเห็นได ้ทัวไปในปั
จจุบน
ั เช่น ผักตบ ผักบุง้ ตับเต่า สายติง่ เป็ นต ้น
่
ในยุคปัจจุบน
ั วัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยเปลียนไปตามโครงสร
้างของสังคม จากสังคมชนบทสู่ สังคมเมือง
่
มากขึน้ การเคลือนย
้ายแรงงานจากชนบทสูภ
่ าคอุตสาหกรรมมากขึน้ ทาใหก้ ระแสนิ ยมบริโภคอาหารจานด่วน หรือ
่ ้อยคุณค่าและนามาซึงโรคภั
่
้ ที
่ ่
อาหารขยะ (Junk Food) ซึงด
ยต่างๆ และผูท้ รี่ บั ผลกระทบโดยตรงคือผูท้ อยู
ี่ ใ่ นพืนที
่
ความเจริญทางวัตถุมอ
ี ท
ิ ธิพลสูงมีชวี ต
ิ ห่างไกลธรรมชาติมากขึน้ ผลกระทบโดยตรงจากการเปลียนแปลงดั
งกล่าวคือ
้ อยลง นับได ้ว่าเป็ นการสูญเสียภูมป
่
้ั งใหญ่
่
ทาใหม้ นุ ษย ์รู ้จักพืชและการใช ้ประโยชน์จากพืนน้
ิ ัญญาท ้องถินคร
งยิ
ของ
่
่
่ ้รบั ถ่ายทอดมา
มนุ ษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงของคนไทย
เนื่ องจากความรู ้เรืองพื
ชและการใช ้ประโยชน์จากพืชทีได
่ านการลองผิดลองถูกมาแล ้วชันหนึ
้
่ งโดยมนุ ษย ์ จึงไม่มค
่
จากบรรพชนเป็ นความรู ้ทีผ่
ี วามเสียงแต่
อย่างใดสาหรบั คน
่
่
่
ปัจจุบน
ั หากบริโภคตามทีบรรพบุ
รษ
ุ สังสอนมา
ผักหลายชนิ ดทีคนไทยบริ
โภคกันเป็ นประจาจัดเป็ นพืชพิษตามตารา
่ ค้ ณ
ของชาวตะวันตก แต่ด ้วยความชาญฉลาดของบรรพชนไทย จึงสามารถคิดคน้ วิธก
ี ารปรบั ปรุงเป็ นอาหารทีให
ุ ค่า
สูง อร่อยและปลอดภัยได ้
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่ “การฟื ้นฟูและอนุ รกั ษ ์ผักพืนบ
้ า้ นภาคกลาง” โดย เหรียญ ชานิ จาก หน่ วยงาน มูลนิ ธข
จากผลการวิจยั เรือง
ิ ้าวขวัญ
้ ้เห็นชัดถึง สาเหตุหลักของการสูญหายไปของผักพืนบ
้ า้ น ได ้แก่ การปลูกพืชเชิงเดียว
่ การใช ้สารเคมีกาจัดวัชพืช
ชีให
้ า้ นของคนรุน
และการขาดกระบวนการถ่ายทอดความรู ้การใช ้ประโยชน์ผก
ั พืนบ
่ ก่อน เป็ นต ้นเหตุใหเ้ กษตรกรส่วนใหญ่
่
้ า้ นไปใช ้ประโยชน์ในด ้านต่างๆ มากนัก แม้วา่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะรู ้จักชนิ ดของผัก
ไม่มค
ี วามรู ้เรืองการน
าพืชพืนบ
้ ้านมาก ประเด็นทีน่่ าสนใจอย่างยิงส
่ าหรบั ผูท้ สนใจอยากร
่ี
้ า้ น คือแม้จะรู ้ว่า พืชนั้นรบั ประทานได้
พืนบ
บั ประทานพืชพืนบ
่ เป็ นเรืองที
่ นั
่ กพัฒนาต ้องคิดว่าจะทาอย่างไรต่อไปเพือส่
่ งเสริม
แต่ไม่รู ้ว่าจะปรุงอย่างไร และจะหาผักนั้นๆ ได ้จากทีใด
้ องใหม้ ากขึนในอนาคต
้
้
ค่านิ ยมในการบริโภคพืชพืนเมื
การสูญเสียทรพ
ั ยากรทังทางตรงและทางอ
้อมอันสืบ
่ านมาซึง่ กาหนดเป็ นนโยบายโดยนักวิชาการและนักการเมืองทีขาดพื
่
เนื่ องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีผ่
น้
่
่ ยวข
่
ฐานความรู ้ด ้านทร ัพยากรธรรมชาติ และคุณค่าทีควร
อนุ รกั ษ ์บวกกับความเห็นแก่ได ้ของบุคคลทีเกี
้องต่างๆ ทาให ้
่
้ วไป
่
มีการใช ้ทร ัพยากรมากเกินไป จนสมดุลธรรมชาติเสียไป ระบบนิ เวศเปลียนแปลงไป
เกิดภาวะมลพิษขึนทั
การตัด
ไม้ทาลายป่ ามีผลโดยตรงต่อการลดปริมาณหรือการ สูญพันธุ ์ของพืชพรรณนานาชนิ ด การกาหนดเป้ าหมายในการ
่
่ อให
้ ป้ ระชากรส่วน ใหญ่ของประเทศอยูอ
่ ร่ ฐั บาลต ้อง
พัฒนาประเทศเพือให
้เกิดสมดุล ทีเอื
่ ย่างมีความสุข น่ าจะเป็ นสิงที
่ ้องปลูกพืชชนิ ดเดียวในพืนที
้ กว
่ ้างขวางเพือสนั
่
คิดใหม้ ากขึน้ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทีต
บสนุ นการส่งออกซึง่
่ านมา มีสว่ นอย่างมากในการ ทาลายระบบนิ เวศดังเดิ
้ ม และทาลายความหลากหลาย
เป็ นนโยบายของหลายรฐั บาลทีผ่
้ ้าน เช่น การขยายพืนที
้ ปลู
่ กมันสาปะหลัง ข ้าวโพด ปาล ์มนามั
้ น ยางพารา ฯลฯ การนาพืชจากต่าง
ของพันธุ ์พืชพืนบ
่
่ เหมาะสม โดยเจตนา หรือ โดยรู ้เท่าไม่ถงึ การณ์เช่น ปลูกกระถินยักษ ์ กระถินณรงค ์ ยูคา
ถินเข
้ามาปลูกในท ้องทีไม่
้ ป่่ าสงวนเสือมโทรมโดยเจตนา
่
ลิปตัส ฯลฯ ตามพืนที
ฟื ้ นฟู สภาพป่ าใหก้ ลับคืนโดยเร็ว กลับเป็ นผลร ้ายต่อความ
่ ทีถู
่ กยึดพืนที
้ ไปอย่
่
่ งกล่าว สิงที
่ ควรตระหนั
่
หลากหลายของพันธุ ์พืชท ้องถิน
างถาวรโดย พืชต่างถินดั
กใหม้ ากใน
ปัจจุบน
ั คือ อิทธิพลของบริษท
ั ธุรกิจเกษตรข ้ามชาติทมี
ี่ ตอ
่ ระบบการผลิตของไทยในปัจจุบน
ั บริษท
ั ดังกล่าวมีทน
ุ และ

เทคโนโลยีมากกว่าในทุกด ้าน มีการผลิตเมล็ดพันธุ ์ลูกผสมมาขายให้เกษตรกรในราคาแพง มีการผลิตสารเคมี
่ ยวข
่
์ นธุ ์พืช ฯลฯ สิงเหล่
่
้ จจัยการผลิต
การเกษตรทีเกี
้องมาขาย มีการจดทะเบียนลิขสิทธิพั
านั้นทาใหเ้ กษตรกรต ้องซือปั
้
่
่
เข ้ามาใช ้มากขึนอย่
างไม่อาจหลีกเลียงได
้ ในอนาคต ทางรอดทางหนึ่ งในระดับครวั เรือนทีเกษตรกรและประชาชน
่
้ มทีบรรพบุ
่
่
ทัวไปอาจช่
วยตนเองได ้ในยุค คือ การหันกลับมาใช ้ทรพ
ั ยากรธรรมชาติและภูมป
ิ ัญญาดังเดิ
รษ
ุ สังสมไว
้ให ้
้ า้ นใหม้ ากขึน้
กล่าวคือ การหันกลับมาช่วยกันปลูกและรบั ประทานพืชพืนบ
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แนวทำงกำรบริโภคพืชพื้ นถิน่
้ นให
่
แนวทางการบริโภคพืชพืนถิ
ไ้ ด ้ประโยชน์สงู สุดนั้นมี 3 ประการดังนี ้
่
่ นประโยชน์
1) เลือกบริโภคตามฤดูกาล เนื่ องจากพืชทีออกตามฤดู
กาลมักมีศต
ั รูธรรมชาตินอ้ ยและมีธาตุ อาหารทีเป็
่ อการบริโภคพืชทีมี
่ การฉี ดยาป้ องกันกาจัดศัตรูพช
สมบูรณ์กว่าพืชนอกฤดูกาลผูบ้ ริโภคจึงไม่ต ้องเสียงต่
ื มาก
ขณะเดียวกันพืชนอกฤดูกาลบางชนิ ดอาจมีการสร ้างสารบางอย่างมากเป็ นพิเศษจนเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริโภค
่ ้พืชพืนบ
้ า้ นหลากหลายชนิ ด เช่น นาพริ
้
้ างๆ แกงเลียง แกงแค ยาผักรวม
2) เลือกร ับประทานตาร ับอาหารทีใช
กผักจิมต่
่ ้องรบั ประทานร่วมกับพืชผักหลากชนิ ดที่ ใช ้เป็ นเครืองเคี
่
่ นอาหารรสจัดต่างๆ เช่น ลาบ
แกงอ่อม อาหารทีต
ยงซึงเป็
้
่ วย
นาตก
แกงไตปลา ขนมจีน เป็ นต ้น การเลือกรบั ประทานอาหารในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะมีประโยชน์ในเรืองช่
่
้ านบางชนิ ด การเลือกรับประทาน
การขับถ่ายแล ้ว ยังได ้ในเรืองความสมดุ
ลของธาตุอาหารและคุณค่าทางยาของพืชพืนบ้
่
้ั
อาหารทีประกอบด
้วยพืชผักเพียงชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งในปริมาณมากและ บ่อยครงอาจก่
อใหเ้ กิดโทษได ้เนื่ องจากขาดสมดุล
่
่ บยัง้
ของธาตุอาหาร เช่น การรบั ประทานกะหลาปลี
สดเป็ นประจาอาจทาใหเ้ กิดโรคคอพอกในเด็กได ้เนื่ องจากมีสารทีไปยั
การดูดซึมธาตุไอโอดีน
้ องหลายชนิ ดมีความเป็ นพิษในตัวเอง เช่น ผักหนาม ซึงมี
่
3) ระมัดระวังบริโภคแต่พช
ื ทีรู่ ้แน่ วา่ ไม่เป็ นพิษ พืชพืนเมื
่ี อถู
่ กย่อยสลายด ้วยเอนไซม ์ในกระเพาะแล ้วได ้ไซยาไนด ์ซึงเป็
่ นพิษ หรือพืชพวกบุก บอน มีผลึกของ
สารเคมีทเมื
่ บั ประทาน พืชหลายชนิ ดหากรบั ประทานมากและต่อเนื่ องอาจทา
แคลเซียมออกซาเลตมากและระคายเคืองทาใหค้ น
ั เมือร
่ ได ้ การรบั ประทานพืชในกลุ่มทีมี
่ พษ
่
ให ้เป็ นนิ่ วในไตหรือโรคอืนๆ
ิ ต่างๆ จึงต ้องสอบถามวิธก
ี ารปรุงจากผูร้ ู ้จริงเพือความ
่
่ ขภาพ อาจพิจารณาดูจากคุณค่าทางอาหารของพืช
ปลอดภัย สาหร ับผูส้ นใจในเรืองการร
บั ประทานอาหารเพือสุ
้ องกลุม
้ ข
้ ้อมูลทางโภชนาการของพืชผักหรือเครืองเทศแต่
่
่
พืนเมื
่ ต่างๆ ทังนี
ละชนิ ดอาจผันแปรไปได ้ตามแหล่งทีมา
่ าบริโภค
ฤดูกาล ความอ่อนแก่ และส่วนทีน
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พฤกษศำสตร์พนบ้
ื้ ำน
้ าน เป็ นศาสตร ์ทีมี
่ ความสาคัญอีกสาขาหนึ่ งของวิชาพฤกษศาสตร ์ ตรงกับนิ ยาม ศัพท ์ภาษาอังกฤษ
พฤกษศาสตร ์พืนบ้
้ ปี ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) จากการศึกษาพรรณไม้ทีชาวพื
่
้ องท ้องถิน
่
ว่า "Ethnobotany" เรียกกันมาตังแต่
นเมื
้ า้ นเป็ น
นามาใช ้ประโยชน์ของ ดร.จอห ์น ดับเบิลยู ฮาร ์ชเบอร ์เกอร ์ (Dr. John W. Harshberger) พฤกษศาสตร ์พืนบ
่ กษาในเรืองพื
่
้ ้าน" หมายถึง กลุม
่
คาผสมระหว่าง "พฤกษศาสตร ์" หมายถึง วิชาทีศึ
ช และ "พืนบ
่ ชนใดกลุม
่ ชนหนึ่ งทีมี
่ ยวกัน นับถือศาสนา หรือความเชือถื
่ อ
เอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งร่วมกัน อาจจะเป็ นการดารงชีพ ใช ้ภาษาท ้องถินเดี
เดียวกัน กล่าวได ้ว่า กลุม
่ ชนนั้นมีจุดรวมของวัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี รว่ มกัน ความหมายของคาว่า
้ า้ นในทีนี
่ ้ ไม่ได ้หมายถึงเฉพาะชาวชนบท หรือชาวไร่ ชาวนา แต่อาจจะเป็ นกลุม
พืนบ
่ ชนเมือง หากกลุม
่ ชนนั้นยังคง
้ า้ นจึงเป็ นวิชาทีศึ
่ กษาถึงความเกียวข
่
้ ้าน
เอกลักษณ์ของกลุม
่ ตนไว ้ได ้ พฤกษศาสตร ์พืนบ
้องระหว่างพืชและกลุม
่ ชนพืนบ
่
้ คอื "การนาพืชมาใช ้ของกลุม
้ า้ นทีสื
่ บทอดต่อกันมาจากบรรพบุรษ
ความหมายทีชัดเจนของวิ
ชานี ก็
่ ชนพืนบ
ุ หรือได ้ร ับ
่
่ ้น" พฤกษศาสตร ์
การถ่ายทอดจากเพือนบ้
านในกลุม
่ ของตน จนเป็ นเอกลักษณ์การใช ้พืชพรรณประจาท ้องถินนั
้ า้ นเกียวข
่
่ อีกหลายสาขา เช่น พฤกษศาสตร ์จาแนกพวกพฤกษนิ เวศ มานุ ษยวิทยา นิ รก
พืนบ
้องกับศาสตร ์อืนๆ
ุ ติ
ศาสตร ์ เภสัชศาสตร ์ ฯลฯ
้ า้ นมีความผูกพันกับพืช มาตังแต่
้ ครงโบราณกาล
้ั
้ า้ น ทีเกี
่ ยวกั
่
จะเห็นได ้ว่า กลุม
่ ชนพืนบ
ภูมป
ิ ัญญาพืนบ
บพืชของกลุม
่
่
่ านไป เมือสั
่ งคมพืนบ
้ ้าน หรือสังคม
ชนในท ้องถินได
้สูญหาย หรือขาดการถ่ายทอดไปแล ้วมากมาย ตามกาลเวลาทีผ่
้ ้านตามแบบแผน ยังคง
ชนบท ได ้พัฒนาไปสูส
่ งั คมเมือง หรือสังคมอุตสาหกรรม แต่การศึกษาวิชาพฤกษศาสตร ์พืนบ
่ ้นของทศวรรษทีผ่
่ านมา ก่อนหน้านั้น งานค ้นคว ้าวิจยั ทีเกี
่ ยวกั
่
อยูใ่ นช่วงเริมต
บการนาพืชมาใช ้ประโยชน์ จะเน้นแต่
่
่ ้ในการ
ความสาคัญ และคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืช เช่น พืชสมุนไพร- เครืองเทศ
พืชอาหาร พืชเส ้นใย พืชทีใช
่
ก่อสร ้าง อันเป็ นการศึกษาวิชาพฤกษศาสตร ์เศรษฐกิจ (Economic botany) มากกว่าทีจะเป็
นการศึกษาพฤกษศาสตร ์

้ าน ซึงมี
่ รป
้ านตามชนบท ทีได
่ ้จากการเก็บหาใน
พืนบ้
ู แบบการศึกษาแตกต่างออกไป เช่น การศึกษาพืชผักพืนบ้
่ ้จากการปลูกในแปลงผักเป็ นส่วนใหญ่ อย่างไรก็
ธรรมชาติ หรือจากป่ า แตกต่างจากการศึกษาพืชผักเศรษฐกิจ ทีได
้ ้านหลายชนิ ด ทีเกิ
่ ดจากภูมป
้ า้ น อาจจะมีศก
้
ตามพืชผักพืนบ
ิ ัญญาพืนบ
ั ยภาพ กลายมาเป็ นพืชผักเศรษฐกิจขึนได
้ใน
อนาคต หากได ้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
้ ้านครอบคลุมไปถึงศาสตร ์ทีเกี
่ ยวข
่
้ ้าน
การศึกษาพฤกษศาสตร ์พืนบ
้องอีกหลายสาขา เช่น เภสัชพืนบ
้ า้ น (Ethnoagriculture) ทีศึ
่ กษาเกียวกั
่
(Ethnopharmacology) เกษตรกรรมพืนบ
บการทาเกษตรกรรมแบบโบราณ
่ อเครืองใช
่
้ า้ น ทีใช
่ ้ทาการเกษตร และการปลูกพันธุ ์พืชดังเดิ
้ ม หรือพันธุ ์พืช ทียั
่ งไม่ได ้ปรบั ปรุงพันธุ ์
เครืองมื
้พืนบ
่ าอางพืนบ
้ ้าน (Ethnocosmetics) ศึกษาเกียวกั
่
่
่ า่ เครืองหอม
่
เครืองส
บเครืองประทิ
นผิว เครืองร
และวิธก
ี ารผลิต เช่น
่
่
้
การนาไม้กระแจะมาเป็ นเครืองประทิ
นผิว การทาเครืองหอมปรุ
งนาอบ
หรือแป้ งรา่ จากดอกชามะนาด ดอกมะลิ ดอก
่
้ าน และพืชทีใช
่ ้ทาเครืองดนตรี
่
กระดังงาไทย ดนตรีพนบ้
ื ้ าน (Ethnomusicology) ศึกษาเกียวกั
บเพลงพืนบ้
พนเมื
ื ้ อง
่
่
และวิธก
ี ารทาเครืองดนตรี
ถึงแม้ว่ามนุ ษย ์จะเกียวข
อ้ งกับพืช โดยนาพืชมาใช ้ประโยชน์หลายรูปแบบมานานแลว้ แต่
้ า้ น ยังเป็ นวิชาทีค่
่ อนขา้ งใหม่ ปัจจุบน
พฤกษศาสตร ์พืนบ
ั อยู่ในความสนใจของนั กพฤกษศาสตร ์ นั กนิ เวศวิทยา นัก
เภสัชศาสตร ์ นักพฤกษเคมี นักมานุ ษยวิทยา นักธรรมชาติวท
ิ ยา นักโบราณคดี นักนิ รก
ุ ติศาสตร ์ ฯลฯ
้ า้ น เป็ นการศึกษาหาความรู ้จากภูมป
้ ้าน ทีเกี
่ ยวกั
่
กล่าวได ้ว่าการศึกษาพฤกษศาสตร ์พืนบ
ิ ัญญาพืนบ
บ พืช โดยศึกษา
่ กต ้อง ชือวิ
่ ทยาศาสตร ์ ชือพื
่ นเมื
้ อง ถินก
่ าเนิ ด ประโยชน์ หรือโทษของพืช ฯลฯ ตลอดจนศึกษาถึง
ถึงชนิ ดพันธุ ์พืชทีถู
้ ้าน ชนบางกลุม
้ ป่่ าไม้
วิธก
ี ารนาพืชไปใช ้ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมของกลุม
่ ชนพืนบ
่ ได ้อนุ รกั ษ ์ต ้นไม้ใหญ่ หรือพืนที
่ อ เกียวกั
่
่
ของหมู่บ ้านเอาไว ้สืบต่อกันมา ด ้วยความเชือถื
บโชคลาง หรือสงวนไม้เพือใช
้สอย เช่น ป่ า ปู่ ตา ทางภาค
่ นป่ าชุมชนประเภทหนึ่ ง ทีมี
่ การอนุ ร ักษ ์ และใช ้ประโยชน์ป่าไม้แบบยังยื
่ น
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึงเป็
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พฤกษศำสตร์พนบ้
ื้ ำนในประเทศไทย
การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ ืนบ้ านในประเทศไทย อยู่ในระยะเริ่มต้ น ข้ อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์พืช โดยผ่านการ
ค้ นคว้ าวิจัยตามแบบแผน มีน้อยมาก เท่าที่มีการจดบันทึกเป็ นหลักฐานอยู่บ้าง ได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ใน
ตารับยาไทยโบราณ ข้ อจากัดของการศึกษาพฤกษศาสตร์ พื้นบ้ านในประเทศไทยก็คือ ประเทศไทยยังขาด ข้ อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรพืช ทั้งยังขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ท่เี ชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ทางด้ านการจาแนก พรรณพืช และขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์พ้ ืนบ้ าน (Ethnobotanist) ผู้มีประสบการณ์สามารถ
จาแนก พืชในละแวกชุมชนของตนเองได้
ข้อมูลพื้นฐานทรัพยากรพรรณพืชของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะปรากฏอยู่ในหนังสือพรรณ พฤกษชาติ (Flora) ประเทศ
ไทยยังไม่เคยมีหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศฉบับสมบูรณ์มาก่อน ในขณะทีป่ ระเทศอื่นในภูมภิ าคเอเชีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ตพี ิมพ์หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศมานานแล้ ว โดยนัก พฤกษศาสตร์ชาวตะวันตก ได้แก่
หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศอินเดีย พม่า แหลมมลายู ภูมภิ าคอินโดจีน และชวา หนังสือพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศไทยตอนแรก ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2538 ตีพิมพ์หนังสือไปได้ เพียงประมาณร้ อยละ 30 ของจานวน
พืชที่มที อ่ ลาเลียง (Vascular Plants) ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งมีประมาณไม่ต่ากว่า 10,000 ชนิด ดังนั้นประเทศไทยยัง
ขาดข้ อมูลพื้นฐานพรรณพฤกษชาติอยูอ่ กี มาก อันเป็ นข้ อจากัดทีส่ าคัญประการหนึ่ง ในการศึกษาค้ นคว้ าพฤกษศาสตร์
พื้นบ้ านในประเทศไทย
การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พ้ ืนบ้ านในประเทศไทยที่ผ่าน
มา ผลงานส่วนใหญ่ปรากฏเป็ นเพียงรายงาน เบื้องต้ น
เกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์พืช ของกลุ่มชนพื้นบ้ าน
โดยเฉพาะการใช้ พืชสมุนไพร และพืชอาหาร นอกจากนี้
มีรายงานไม่ก่เี รื่องที่ กล่าวถึง พืชที่มีพิษ พืชที่ใช้ เป็ น
วัตถุดิบในงาน หัตถกรรมพื้นบ้ าน และพืชโบราณที่
ปรากฏอยู่ใน จารึก หรือถูกกล่าวขานในวรรณคดีไทย
หรือนิทาน พื้นบ้ านในยุคสมัยต่างๆ ส่วนงานค้ นคว้ าวิจัย
พฤกษศาสตร์พ้ ืนบ้ านตามแบบแผนที่ได้ มาตรฐาน โดยมี
การสารวจในพื้นที่พร้ อมบันทึกรายละเอียด และทาการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งไว้ เป็ นหลักฐาน (Voucher Specimen) ยังมีน้อยมาก เท่าที่ปรากฏ มีผลงานเพียงไม่ก่เี รื่อง ได้ แก่ การศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ พืชสมุนไพรของชาวเขาบาง
เผ่าทางภาคเหนือ โดยนักวิชาการชาวต่างประเทศ
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ข้อมูลชุมชนบ้ำนปำงมะกล้วย
่ อตังประมาณ
้
บ ้านปางมะกล ้วย เริมก่
150 ปี เศษ
ราษฎรในหมู่บ ้านมีอาชีพเป็ นเกษตรกร คือการทา
้
เมียงเป็
นหลัก ปัจจุบน
ั มีอาชีพรองคือ มะแขว่น
่
กาแฟ หรืออาชีพอืนๆ
บ ้านปางมะกล ้วยแบ่งออกเป็ น ป๊ อก ปาง หย่อม
่
หรือ เขต เรียกชือตามสั
ญลักษณ์ของแต่ละบา้ น
เช่น บ ้านสบแม่หลวงใต ้ มีลาห้วยแม่หลวงไหลมา
้ ว้ ยแม่รมิ เรียกชือว่
่ าสบแม่หลวง
บรรจบกับนาห
้ั ่
บ ้านปางต ้นหนุ น มีต ้นขนุ นขนาดใหญ่ตงอยู
้
่ ั เป็ น
กลางบา้ น บ ้านปางทองตาด มีนาตกอยู
บ
่ นหม่อมบา้ น บา้ นปางมะกล ้วย มีต ้นมะกล ้วยก๋า(ภาษากลางคือ ฝรง)
้
่ ้าน ผลสุกกินรส
สัญลักษณ์ มะกล ้วยก๋าลาต ้นเป็ นไม้เนื อแข็
ง ตน้ โตเต็มวัยประมาณ 2- 3 เมตร ออกลูก และผลตามกิงก
้ นดับกลินแอลกอฮอล
่
หอมหวาน ยอดอ่อน และผลดิบเป็ นยารกั ษาโรค แก ้ปวดท ้อง แก ้ท ้องร่วง ยอดอ่อน เคียวกิ
์ วิธใี ช ้
่ นไปถึงต ้นมะกล ้วยก๋า ใหพ
่
เมือเดิ
้ นมมือแล ้วกล่าวคาขอหรือคาอธิษฐาน เมือกล่
าวจบ ทาการเด็ดเอายอดอ่อน ประมาณ
้ ส้ ะอาด เคียวกิ
้ นนาหรื
้ อเคียวกิ
้ นทังหมดก็
้
3- 7 ยอด นามาล ้างนาให
ได ้ อาการจะดีขนในพริ
ึ้
บตา ใช ้ในสมัยปู่ ย่าตายาย นี่

่
คือทีมาของสรรพคุ
ณของมะกล ้วยก๋า บ้านปางลาไย มีต ้นลาไยป่ าอยู่ บ้านปางไคร ้ ปางมะนาว มีต ้นมะนาวอยู่ บ้านห้วย
่
พระเจ ้าเหนื อ บา้ นห ้วยพระเจ ้าใต ้ สมัยพ่ออุย๊ แม่อย
ุ ๊ เคยขุดเจอพระพุทธรูปทีตรงต
้นไทรสามแยกมีลาหว้ ยพระเจ ้าไหล
้ ว้ ยแม่รมิ เลยเรียกชือว่
่ า สบหว้ ยพระเจ ้า เป็ นสัญลักษณ์ของบา้ นหว้ ยพระเจ ้า วิเศษไปกว่านั้นคือ สบห ้วย
บรรจบกับนาห
้ รมิ ในปัจจุบน
พระเจ ้ายังเป็ นต ้นกาเนิ ดของนาแม่
ั
่ ขนาดใหญ่ในตาบลป่ าแป๋ มีพระอุโบสถศีลเป็ นสัญลักษณ์ของคาว่า
ในอดีตจนถึงปัจจุบน
ั บา้ นปางมะกล ้วยเป็ นบา้ นทีมี
วัดปางมะกล ้วย ในสมัยนั้นมีตาแหน่ งเป็ นวัดเจ ้าคณะตาบลป่ าแป๋ คือ ครูบาบุญทาธรรมเตโช เป็ นเจ ้าคณะตาบล บา้ น
ปางมะกล ้วยมีตาแหน่ งกานัน 4 คน ได ้แก่ 1) กานันบุญมา ศรีวยั 2) กานันเกษม ใจเย็น 3) กานันสวิง สายหมอก 4)
กานันอินทร มิตรเฉลียว และตาแหน่ งพ่อหลวง 2 คน ไดแ้ ก่ 1) พ่อหลวงแก ้ว สีตะมะ 2) พ่อหลวงรุง่ โรจน์ คาแดง
ปัจจุบน
ั
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ข้อมูลชุมชนบ้ำนดอนเจี ยง
บ้ านดอนเจียงเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านหนึ่งในตาบลสบเปิ ง ตั้งอยู่ หมู่ 8 ตาบลสบเปิ ง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ห่างจาก จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร จากชื่อหมู่บ้านแสดงให้ เห็นถึงสภาพพื้นที่ท่ตี ้ังอยู่บนทาเลที่เป็ นที่ดอน
ล้ อมรอบไปด้ วยพื้นที่ราบสาหรับการปลูกข้ าวและพืชไร่อ่นื ๆ โดยเฉพาะถั่วเหลือง
ถั่วเหลืองเป็ นพืชที่ปลูกง่ายและขายได้ ถึงรัฐบาลไม่ซ้ ือ พ่ อค้ าก็มารับซื้อ ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด โดยพื้นที่ดอนเจียง
ส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองมายาวนานนับ 30-40 ปี แล้ ว มีการปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่าตายาย เพียงแต่ในอดีตมี
การปลูกถั่วเหลืองกันไม่มากนัก คนละงานสองงาน เน้ นปลูกไว้ กนิ เหลือก็ขาย เพราะสมัยก่อนจะอยู่กนั แบบพออยู่พอ
กิน จะไม่ทาเกินกาลัง ทาไว้ กินเป็ นหลัก ไม่ได้ ทาไว้ ขาย ถั่วเหลืองจึงถือว่าเป็ นพืชหลักของหมู่บ้านดอนเจียง จนกระทั่ง
มาช่วงปี 2524 เป็ นต้ นมา จึงเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองกันไปมากขึ้น จนแทบไม่มีท่ดี ินว่าง เหตุผลที่ชุมชนนิยม
ปลูกถั่วเหลืองก็เพราะเป็ นพืชที่ปลูกง่าย ถ้ าคนที่ทาเกษตรเคมีกเ็ พียงแค่ใช้ ยาคุมหญ้ าเท่านั้น คอยดูแลว่ามีโรคแมลง
หรือเปล่า เอานา้ เข้ า นา้ ออกบ้ าง แต่ว่าถ้ าทาอินทรีย์การดูแลก็จะมีมากขึ้น สาหรับข้ าวก็ปลูกกันอยู่แล้ ว หลังจากเกี่ยวข้ าว
แล้ วก็ปลูกถั่วทันที ในส่วนของเรื่องราคาถั่วเหลืองนั้นถือว่าไม่ถูกไม่แพงเกินไป เพราะถั่วเหลืองไม่ค่อยได้ ลงทุนในการ
ผลิตมากเท่าพืชอื่นๆ
เมื่อเทียบกับหมู่บ้านรอบข้ างชุมชนดอนเจียงนับเป็ นชุมชนที่ไม่ค่อยปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ มากนัก เช่น มัน
สาปะหลัง ยาสูบ เพราะคนในหมู่บ้านไม่ค่อยนิยมลองอะไรใหม่ๆ เคยปลูกอะไรก็ปลูกอันนั้น จะมีบ้างบางรายที่ทดลอง
ปลูกพืชใหม่ๆ เช่น ถั่วแระ มันสาปะหลัง ซึ่งบริษัทเป็ นผู้เข้ ามาให้ คาแนะนา แต่ปัจจุบันนี้ไม่ปลูกกันแล้ ว เพราะไม่ได้
ผลผลิตดีตรงตามที่บริษัทโฆษณาไว้ ส่วนใหญ่ปีแรกๆ จะพอได้ ผลผลิตดี แต่เมื่อผ่านไปสองสามปี เริ่มไม่ได้ ผล สุดท้ าย
ก็ล้มกันไป รวมทั้งบ่อยครั้งก็เป็ นปัญหาที่มาจากบริษัทที่เข้ ามาส่งเสริมนั่นเอง
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ข้อมูลชุมชนบ้ำนสันต้นเปำ
บ้ านสันต้ นเปา มีสภาพเป็ นที่ราบเชิงเขา มีหนองนา้ ลาห้ วย ไหลผ่าน เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม ชาวบ้ านที่อาศัยใน
ชุมชนจึงบุกเบิกพื้นที่ทานา ทาไร่ และทาสวน ตาบลสันป่ าเปามีพ้ ืนที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่นา้ ไหลผ่าน 1 สาย
ได้ แก่แม่นา้ กวง และมีลาเหมืองไหลผ่าน 2 สาย ได้ แก่ ลาเหมืองกอน และลาเหมืองเฟยไฮ ลักษณะพื้นที่มีความลาด
เอียงจากทิศเหนือไปทางทอศใต้ สภาพดินโดยทั่วไปเป็ นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทา
การเกษตร เช่น ทานา ทาสวน ปลูกมันเทศ และพืชอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็ นป่ าไม้
วัฒนธรรม ของชุมชนบ้ านสันต้ นเปาความสัมพันธ์ภายในชุมชน เป็ นลักษณะของครอบครัวขยาย ลักษณะการตั้ง
บ้ านเรือนจะขยายไปตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน มีการไปมาหาสู่ระหว่างเครือญาติ และเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงอยู่
เสมอ ผู้คนในชุมชนนับถืออาวุโสในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็ นญาติ และเป็ นผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ดังจะเห็นได้ จากการดาหัวผู้
อาวุโสในโอกาสวันสงกรานต์หรือปี๋ ใหม่เมืองนั่นเอง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนบ้ านสันต้ นเปา ประชากรในหมู่บ้านมีการทากิจกรรมร่วมกันเป็ นประจา โดยเฉพาะ
วันสาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้ าพรรษา วันออกพรรษา เป็ นต้ น ชุมชนจะมี
การทาบุญตักบาตร เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา งานประเพณีสงนา้ พระธาตุ(วัดสันต้ นเปา),ปลูกข้ าวนาปลัง การเวียน
เทียน และการประชุมหารือ เพื่อทากิจกรรมภายในชุมชน โดยมีวัดสันต้ นเปาเป็ นศูนย์กลางชุมชน
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วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ
1. การบอกเล่า บรรยาย ด้ วยวาจา
เป็ นวิธีการที่ผ้ ูถ่ายทอดเป็ นฝ่ ายบอกเล่า อธิบาย หรื อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ส่ังสมของตนให้ แก่
ผู้ รั บการถ่ ายทอด ในรู ป ของคาพู ด โดยผู้ ถ่ ายทอดจะต้ อ งเป็ นฝ่ ายเตรี ยมเนื้ อหาที่จ ะพู ด วิ ธีน้ ี ผ้ ู ถ่ ายทอดจะมี
บทบาทสาคัญในฐานะผู้ให้ ความรู้ ส่วนผู้รับการถ่ายทอดจะเป็ นผู้รับฟัง และจดจา ความรู้หรือบันทึกสาระสาคัญต่าง
ๆ ที่ได้ รับฟังตามไปด้ วย
2. การสาธิต
เป็ นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผ้ ูถ่ายทอดแสดงหรื อกระทาพร้ อมกับการบอกหรื ออธิบายเพื่อให้ ผ้ ูรับการ
ถ่ายทอดได้ ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซึ่งจะทาให้ เข้ าใจวิธีการ ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ การสาธิตที่
นิยมใช้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือการสาธิตวิธกี ารและการสาธิตประกอบการบรรยาย
3. การปฏิบัติจริง
อาจหมายรวมถึงการฝึ กปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็ นวิธีการถ่ายทอดที่ผ้ ูรับการถ่ายทอดลงมือกระทาจริ ง
ในสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็ นผู้คอยแนะนา ตรวจสอบและแก้ ไข เพื่อให้ กระบวนการปฏิบัติถูกต้ อง
ตามขั้นตอน และได้ ผลงานตามที่ต้องการด้ วยวิธีการนี้ผ้ ูรับการถ่ายทอดจะได้ เรี ยนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทีละ
เล็ก ละน้ อ ย จนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง นั บ เป็ นวิ ธี ก ารที่เ หมาะกั บ การถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาที่เ น้ น ทัก ษะ
กระบวนการและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
4. วิธถี ่ายทอดโดยให้ เรียนรู้จากสื่อด้ วยตนเอง
เป็ นวิ ธีท่ีจัดเป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาในรู ปของสื่อประสมที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ และทาความ
เข้ าใจด้ วยตนเองมากที่สดุ เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม ศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นต้ น
5. วิธถี ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้
เป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็ นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาด
นัดภูมิปัญญา เป็ นต้ น โดยจัดเป็ นแหล่งสาหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เปิ ดกว้ างสาหรับทุกคนเข้ าไปศึกษา
หาความรู้ได้ ทุกเวลา การถ่ายทอดโดยวิธีน้ ีอาจรวมหมายถึงการใช้ วิธีลายลักษณ์ในรูปของตาราต่าง ๆ ที่บันทึกไว้
ด้ วย
6. วิธถี ่ายทอดโดยใช้ การแสดงพื้นบ้ านเป็ นสื่อ
เป็ นวิธที ่ใี ช้ การแสดงที่ชาวบ้ านนิยมชมชอบเป็ นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา โดยที่ผ้ ูรับการ
ถ่ายทอดจะได้ รับความเพลินเพลิดไปพร้ อม ๆ กับการเรียนรู้
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7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้ เป็ นลายลักษณ์ เช่น ตาราต่าง ๆ และในรูปของสื่ออื่น ๆ เช่น
วีดีทศั น์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด์ เพื่อให้ คนรุ่นหลังได้ ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิ
ปัญญาต่อไป ไม่ให้ สญ
ู หาย
อย่างไรก็ตามวิธกี ารถ่ายทอดที่กล่าวมานี้ แม้ ว่าจะเป็ นวิธีท่นี ิยมใช้ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแต่ไม่ได้ หมายความ
ว่ าวิธีใด จะดีกว่ าวิธีใด คงไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็ นวิธีท่ดี ีท่สี ุด หากอยู่ท่กี ารเลือกใช้ วิธีการถ่ายทอดให้ เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด องค์ความรู้ท่จี ะถ่ายทอด กลุ่มเป้ าหมายที่จะรับการถ่ายทอด และรวมถึงความพร้ อมของผู้
ถ่ายทอดเอง ซึ่งอาจต้ องใช้ หลายวิธผี สมผสานกันไป จึงจะช่วยให้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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กำรจัดกำรประสบกำรณ์นกั ท่องเที่ยว
การสร้ างประสบการณ์ท่ที าให้ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็ นการจัดการประสบการณ์
นักท่องเที่ยววิธหี นึ่งที่เป็ นการสร้ างอารมณ์ความรู้สกึ ให้ กับนักท่องเที่ยวโดยให้ เขารู้สกึ ว่าสินค้ าหรือบริการนั้นมีความโดด
เด่นน่าสนใจและสัมผัสได้ เป็ นการสร้ างประสบการณ์ท่แี ปลกใหม่ น่าจดจาน่าประทับใจและมีเอกลักษณ์

แนวคิดเกี่ยวกับชุดการจัดการประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ 5 ด้ าน ได้ แก่ การรับสัมผัส (SENSE) คือ ส่วนประกอบ
หนึ่งในกลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ ซึ่งการสัมผัสในความหมายนี้มุ่งเน้ นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยว
ด้ วยวิธกี ารสื่อสารด้ วย ภาพ เสียง การสัมผัสจับต้ อง กลิ่น และรสชาติในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้ ลูกค้ า
มีความสนใจและเปิ ดใจรับสิ่งที่นาเสนอ อารมณ์ความรู้สึก (FEEL) คือ การจัดการที่มุ่งเน้ นสร้ างประสบการณ์ในด้ าน
ความรู้สกึ และอารมณ์ให้ กบั นักท่องเที่ยวเพื่อสร้ างทัศนคติด้านบวก และความรู้สกึ ที่ดีต่อสินค้ า นักท่องเที่ยวมีความ
ภาคภูมิใจเมื่อได้ ใช้ บริการ เกิดความประทับใจและเผยแพร่กนั ไปแบบปากต่อปาก สู่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่และ
นักท่องเที่ยวเดิมกลับมาใช้ บริการซา้ การคิด (THINK) คือ การสร้ างประสบการณ์เพื่อสร้ างความคิดให้ กบั นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวต้ องการหาความรู้และคาตอบสามารถใช้ การนาเสนอกลุ่มสินค้ าและบริการเข้ าสู่ตลาดเป้ าหมาย เพื่อสร้ าง
ความรู้และความเข้ าใจในสินค้ า บริการ และองค์กร การกระทา (ACT) คือการส่งเสริมประสบการณ์การบริโภคสินค้ า
และการบริการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยนาเสนอทางเลือกใหม่ให้ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การอ้ างอิงและ
การสื่อสารผ่านบุคคลที่เป็ นแบบอย่างและเป็ นที่ยอมรับของสังคม เช่น นักแสดง นักร้ องนักกีฬา นักธุรกิจ เป็ นต้ น อาจ
ใช้ เป็ นหลักการเหตุผลและแรงจูงใจที่ส่งผลให้ ลูกค้ าเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคใหม่ได้ การเชื่อมโยง
(RELATE) คือ การสร้ างความสัมพันธ์จากองค์ประกอบของประสบการณ์ 4 ด้ าน คือ การรับสัมผัส อารมณ์ความรู้สกึ
การคิด และการกระทาโดยนาประสบการณ์เฉพาะด้ านในแต่ละส่วน มาผสานเกี่ยวโยงกัน จนทาให้ ประสบการณ์เฉพาะ
บุคคลขยายผลสู่กลุ่มคนในระดับต่าง ๆ
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กำรจัดกำรประสบกำรณ์นกั ท่องเที่ยวเชิงอำหำร
การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็ นรูปแบบการท่องเที่ยวที่รับรู้และสร้ างประสบการณ์ได้ โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
ได้ อย่างชัดเจนที่สดุ มีนักวิชาการด้ านการจัดการประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ได้ ให้ ความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดังนี้ Kivela & Crotts (2006) กล่าวว่า “การทาอาหารและการชิมไวน์เป็ นศิลปะอีก
รูปแบบหนึ่งที่มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้งห้ าของมนุษย์ ทั้งการมองเห็น ได้ ยินเสียงได้ กลิ่น ได้ ล้ ิมรส และได้ สมั ผัส”
Smith, et al. (2010) ได้ กล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีวัฒนธรรมการกินที่แปลกใหม่
อาหารเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ นักท่องเที่ยวมีความรู้สกึ ว่าเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของสถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งนั้น เนื่องจาก
อาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ยว
ต้ องการได้ รับจากการมาท่องเที่ยวในแหล่งนั้น
Cheung (2011) กล่าวว่าสาเหตุท่ที าให้ อาหารไทยเป็ นอาหารที่มีความโดดเด่น เนื่องจากประเทศไทยเป็ น
แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรทางการเกษตรจานวนมากที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักในการทาอาหารได้ หลากหลาย
ชนิดเช่น ข้ าว เครื่องเทศ สมุนไพรไทย เป็ นต้ น อาหารไทยมีเอกลักษณ์ในรสชาติอาหารและวิธกี ารทาที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละภูมิภาค จึงทาให้ อาหารไทยเป็ นอาหารที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนแตกต่างไปจากอาหารชาติอ่นื สร้ างความ
ประทับใจให้ กบั ผู้มาเยือนได้
Richards (2012) กล่าวถึงประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่าเป็ นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเข้ าด้ วยกัน เกิดการพัฒนามื้ออาหารให้ นักท่องเที่ยวได้ รับประสบการณ์พิเศษจากมื้ออาหารที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่น นาเสนอวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ทั้งทางด้ านการผลิตและการบริโภคคุณลักษณะของอาหารที่
สามารถนามาสร้ างความประทับใจและประสบการณ์ให้ กับนักท่องเที่ยวได้ ทาให้ หลายประเทศนาเอาอาหารมาสร้ าง
เป็ นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมายทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และคนท้ องถิ่นที่มีความเป็ นมิตรไมตรีท่ดี ี เป็ นสิ่งจูงใจให้ นักท่องเที่ยวอยาก
เดินทางมาสัมผัส
ดังนั้นการจัดการประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวควรอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เข้ ากับองค์ความรู้ภมู ิปัญญามา
เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวตามลักษณะของประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี้
1. รูป หมายถึง รูปร่างลักษณะหน้ าตาของวัตถุดิบที่นามาประกอบอาหาร หรืออาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้ อย
แล้ ว และนักท่องเที่ยวรับรู้ได้ จากการมองเห็น ไม่ว่าจะเป็ นสีสนั ของอาหาร ความสดใหม่ มีควันขึ้นร้ อน ๆ หรือแม้ แต่
การตกแต่งอาหารจานนั้น
2. รส หมายถึง รสชาติท่สี ัมผัสได้ จากการชิมอาหาร เช่น เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด หรือขม ของอาหารแต่
ละประเภทที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหาร ไม่ว่าจะเป็ นเอกลักษณ์จากเครื่องเทศหรือส่วนผสมอื่น ๆ ไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นรสใดรสหนึ่ง อาจจะเป็ นรสชาติท่กี ลมกล่อมหรือรสชาติเฉพาะของอาหารจานนั้นก็ได้
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3. กลิ่น หมายถึง กลิ่นของอาหารที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้ เป็ นอันดับแรก เริ่มตั้งแต่การ ปรุงอาหาร การยกมา
เสิร์ฟ กลิ่นของอาหารเป็ นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการที่จะลองลิ้มชิมรสในทันที
4. เสียง หมายถึง กระบวนการในการปรุงอาหารเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมเครื่องปรุง เสียง
กระทบกันของครกกับสาก เขียงกับมีด กระทะกับตะหลิว แสดงถึงความ ทะมัดทะแมงของผู้ปรุงอาหาร ทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สกึ กระหายที่จะลิ้มลองอาหารจานนั้น
5. สัมผัส หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวได้ มีส่วนร่ วมในการประกอบอาหารจานนั้น อาจเริ่ มต้ นจากการเลือก
วัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ หรือเพียงแค่ชมกรรมวิธีในการทาอาหารจานนั้น และเมื่อได้ ชิมอาหารแล้ วสิ่งที่ได้ จากการชิม
คือรสสัมผัสของอาหาร ความพึงพอใจที่ได้ ล้ ิมรสอาหารที่ไม่ใช่แค่เพียงความอร่อย ยังรวมถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้
ลิ้มลองอาหารจานพิเศษนั้นในแหล่งท่องเที่ยวจริง
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พืชอัตลักษณ์ชุมชนและองค์ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรกิน
1.มะแขว่น
มะแขว่น (ลูกระมาด) เป็ นพื้นอัตลักษณ์ของบ้ านปางมะกล้ วย ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี ีป่ามะแขว่นกว้ างใหญ่ท่สี ุดในตาบลป่ าแป๋
ชาวบ้ านปางมะกล้ วยจะใช้ มะแขว่นมาบริโภคหลายส่วนตั้งแต่ ยอดอ่อน ดอกอ่อน เมล็ดอ่อน เมล็ดแก่ท้งั แบบดิบและ
แบบแห้ งมาใช้ กินเป็ นอาหาร ในหมู่บ้านมีการถนอมมะแขว่นอ่อนโดยการนาไปดองในนา้ เกลือเพื่อเก็บไว้ กินได้ นานขึ้น
และใช้ กนิ แบบเดียวกับพริกนา้ ปลา ยอดอ่อนมะแขว่นนิยมนาไปกินกับอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ป่าเนื่องจากจะช่วยเพิ่ม
รสซ่ าในการกิน แต่ส่วนที่นิยมมากที่สุดคือเมล็ดแห้ งที่ใช้ เป็ นเครื่ องเทศในอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารประเภท
แกง ประเภทยา และลาบ นอกจากนี้ชาวบ้ านปางมะกล้ วยยังใช้ มะแขว่นในการตานา้ พริก เรียกว่า “นา้ พริกมะแขว่น”กิน
กับข้ าวเหนียวร้ อนๆ และเห็ดป่ านึ่งรสชาตเข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี

2.ใบเมีย่ ง
ใบเมี่ยง หมายถึง ใบของต้ นชาอัสสัมที่มีลักษณะกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ตั้งแต่ใบที่ 5 ถึงใบที่ 8 นับจากยอดลงมา การเก็บใบเมี่ยง
นับเป็ นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของชาวบ้ านปางมะกล้ วย ดังจะเห็นจากแทบทุกบ้ านจะมีโรงนึ่งเมี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของบ้ าน
ด้ วย ปราชญ์อาหารท้ องถิ่นแห่งบ้ านปางมะกล้ วยให้ สัมภาษณ์เอาไว้ ว่ายาใบเมี่ยงและหมี่นา้ เมี่ยงเป็ นอาหารที่ข้ ึนชื่อที่สุด
ของหมู่ บ้าน ในการยาใบเมี่ยงนั้ นชาวบ้ านจะใช้ มะนาวหรื อพื ชรสเปรี้ ยวเช่ น ส้ มอบมาคลุ กเคล้ ากับใบเมี่ยงก่อนเพื่ อ
ป้ องกันไม่ให้ ใบเมี่ยงมีสคี ลา้

ภูมิปัญญาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเมี่ยงคือการทานา้ เมี่ยง ซึ่งได้ จาก
นา้ ที่ได้ จากการหมักเมี่ยงไปเคี่ยวให้ งวดแล้ วเก็บใส่กระปุกไว้ นา้ เมี่ยงที่เคี่ยว
แล้ วจะมีลักษณะเป็ นสีดาคล้ ายนา้ ปู ชาวบ้ านจะนานา้ เมี่ยงไปทาหมี่นา้ เมี่ยง
เป็ นอาหารที่มีลักษณะคล้ ายโจ๊ก กินคู่กับขิงและข้ าวเหนียวร้ อนๆ และนิยม
กินเป็ นอาหารเช้ า
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3.หน่อข่ำแดง
ชาวบ้ านปางมะกล้ วยรู้จักวิธีการนาหน่อข่าแดงซึ่งเป็ นพืชที่ข้ ึนอยู่ท่วั บริเวณหมู่บ้านทั้งในเขตบ้ านและในเขตป่ า ชาวบ้ าน
จะเลือกหน่อที่แทงออกมาจากพื้นดินที่ยังไม่แตกใบมารับประทานกันอย่างแพร่ หลายในพื้นที่ ที่นิยมมากจะนามาแกงใส่
ปลาย่างจะได้ ความหอมของหน่อข่าที่เข้ ากันได้ ดีกบั ปลาย่าง นอกจากนี้ยังนิยมนามานึ่งกินหรือลวกจิ้มนา้ พริก แต่หน่อข่า
แดงจะเป็ นพืชตามฤดูกาลมีกนิ เฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมเท่านั้น

4.หยวกกล้วย
ในพื้นที่สูงและพื้นที่ดอนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาหยวกกล้ วยแต่ละชนิดมากินเป็ นอาหารอย่างดี โดยชาวบ้ านจะรู้ว่า
หน่อกล้ วยชนิดใดที่นามาทาอาหารได้ อร่อย จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ในชุมชนพบว่าชาวบ้ านจะนิยมนาหน่อกล้ วยแดงมา
แกงมากที่สดุ เนื่องจากมีรสหวานอร่อย และชาวบ้ านไม่นิยมกินผลกล้ วยแดงเนื่องจากมีเม็ดมาก อย่างไรก็ตามยังมีหน่อ
กล้ วยที่ชาวบ้ านบอกว่ าอร่ อยที่สุด คือ หน่ อกล้ วยนวล ซึ่งเป็ นกล้ วยต้ นเดียวไม่สามารถขยายพั นธุ์ได้ โดยการแยกหน่ อ
เหมือนกล้ วยชนิดอื่น ต้ องใช้ เมล็ดเท่านั้น ชาวบ้ านนิยมนามาแกงเลี้ยงแขกเมื่อมีงานในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็ นกล้ วยที่มี
ขนาดลาต้ นใหญ่ มาก การแกะหยวกกล้ วยจะเป็ นภูมิปัญญาของแต่ ละพื้ นที่ เช่ นพื้ นที่สูงจะผ่ าครึ่ งลาต้ นของต้ นกล้ วย
ส่วนชาวบ้ านพื้นที่ต้นจะใช้ วิธแี กะกาบกล้ วยจากด้ านนอกเข้ าไป
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5. ผักอีงอ้ อีกำ้ น บอนแบ้ว ผักกูดก๊อง
ผักอีง้ออีก้าน คือต้ นอ่อนและดอกของต้ นบุกลายเป็ นพืชตามฤดูกาลที่จะขึ้นในช่วงต้ นฝนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายนเท่านั้น และในบริเวณเดียวกันจะมีบอนแบ้ วและผักกูดก๊อง ขึ้นบริเวณใกล้ เคียงกัน เป็ นพืชที่ข้ นึ บนป่ าที่ดอน
ชาวบ้ านจะนิยมนามาแกงรวมกันได้ รสชาติหวานกรอบ ภูมิปัญญาการกินผักอีง้ออีก้านนับเป็ นเรื่องสาคัญที่สดุ เนื่องจาก
หากทาไม่เป็ นจะทาเกิดอาการคันคอได้ เคล็ดลับของปราชญ์คือการใส่ใบตาลึงและมะขามเปี ยกลงไปในแกงด้ วยเพื่อ
กาจัดพิษคันจากยางของผักอีง้ออีก้าน

6.ผา
ผาเป็ นสาหร่ายนา้ จืดชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็ นเม็ดกรุปกรอบ ชาวบ้ านดอนเจียงมีภมู ิปัญญาในการเก็บผาขึ้นมาจากแหล่ง
นา้ โดยใช้ กระชอนตาถี่ตักขึ้นมาแล้ วนามาล้ างให้ สะอาดด้ วยผ้ าขาวบาง เป็ นกรรมวิธีท่ตี ้ องใช้ เวลาพอสมควร ชาวบ้ านนิยม
นาผาไปปรุงเป็ นคั่วผา
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7. หน่อไม้ป่ำ
ภูมิปัญญาการกินหน่ อไม้ ป่าของคนในพื้นที่สูงและพื้นที่ดอนมีการสั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาที่สาคัญคือการเลือก
หน่อไปกิน ชาวบ้ านจะนิยมกินหน่อบงมากที่สดุ เนื่องจากเป็ นหน่อไม้ ท่ใี ห้ รสหวาน หากเป็ นหน่อไม้ ซางชาวบ้ านจะนาไปต้ ม
หลายๆ ครั้งเพื่อลดความเฝื่ อน หน่อไม้ อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนาไปกินคือหน่อไผ่หนามหรื อหน่อไร่ ซึ่งจะเป็ นพืชตามฤดูกาล
ในช่วงต้ นฝน ภูมปัญญาอีกอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการหาหน่อไม้ คือ การขุดหน่อบุ่นซึ่งเป็ นหน่อไม้ ท่ยี ังอยู่ใต้ ดิน ชาวบ้ าน
บอกว่าเป็ นหน่อไม้ ท่มี ีรสชาติดีกว่าหน่อที่โผล่พ้นดินมาแล้ ว

8.ผักส้ำ
ผักส้ าในที่น้ ีหมายถึงผักที่กนิ สดหลากหลายชนิด เช่น ผักบั้ง ผักรากกล้ วย ยอดอ่อนมะม่วง ยอดส้ มสุก ใบดีปลี ใบเล็บครุฑ
ใบบัวบก ผักจิก ผักจา้ ผักขี้ต้ วิ ผักขี้มด เป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นผักที่ข้ ึนเองตามธรรมชาติในพื้นที่ท่รี ะบบนิเวศไม่มีการ
ใช้ สารเคมี ชาวบ้ านในพื้นที่ราบลุ่มบ้ านสันป่ าเปาจะนาผักเหล่านี้มายารวมกันกานา้ ยาที่ทามาจากปลานา้ จืดตารวมกับพริก
หอมแดงและกระเทียม
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9.ใบพืชหัว
ชาวบ้ านในพื้นที่ราบลุ่ม รู้จักนาใบพืชหัวเช่นใบไพล ใบขิง ใบขมิ้น ใบกระชายมาเป็ นเครื่องเคียงหรือเป็ นส่วนประกอบใน
การทาอาหาร ลักษณะการใช้ ใบพืชหัวเช่นนี้ไม่พบในพื้นที่สงู หรือพื้นที่ดอน ปราชญ์พืชผักในพื้นที่เล่าให้ ฟังว่าคนสมัย
โบราณไม่ได้ มีตลาดเหมือนสมัยนี้ บางครั้งคนที่ไม่มีท่ดี ินในการเพาะปลูกหรือคนยากจนต้ องค้ นหาว่าอะไรกินได้ บ้าง จึง
เก็บใบไม้ ใบหญ้ าที่ข้ นึ ทั่วไปกินเพื่อประทังชีวิต แต่อาจไปค้ นพบโดยบังเอิญว่ากินได้ และอร่อยดีจึงสืบทอดการกินพืช
เหล่านั้นสู่รุ่นต่อไป

10.วัชพืชริมรั้ว
ภูมิปัญญาการหากินวัชพื ชที่ข้ ึนริมรั้ ว เช่ น ลูกจี๋จ้อ ผักสลิดคา ยอดหญ้ าปื นนกไส้ เป็ นสิ่งที่ปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ราบลุ่ม
แสดงให้ เ ห็นความแตกต่ างจากพื้ นที่สูงและพื้ นที่ดอน พื ช หลายชนิ ดที่ชาวบ้ า นในพื้ นที่ราบลุ่ มกิน เป็ นอาหาร พบว่ า
ชาวบ้ านบนพื้นที่สงู และพื้นที่ดอนไม่นิยมนามากินเป็ นอาหาร เหตุผลที่ปราชญ์ชุมชนอธิบายไว้ คือ พื้นที่สูงและพื้นที่ดอน
มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทาให้ มีพืชผักหลากหลายชนิดมากกว่ าจึงเลือกกินของอร่ อยได้ มากกว่ า ส่วนชาวบ้ านใบพื้นที่ราบลุ่ม
ต้ องอาศัยพืชที่ปลูกเป็ นหลัก แต่หากหมดฤดูเพาะปลูกชาวบ้ านต้ องหาพืชตามธรรมชาติมาเป็ นอาหาร ซึ่งพืชที่ข้ ึนในพื้นที่
ราบลุ่มจะมีน้อยชนิดกว่าทาให้ ไม่สามารถที่จะเลือกกินได้ แบบคนในพื้นที่ป่า
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11.มะกิ้ ง
มะกิ้งเป็ นพืชเถา ซึ่งมีเมล็ดขนาดใหญ่สเี หลืองฟาง สามารถรับประทานหรือใช้ ประกอบอาหารได้ ชาวบ้ านปางมะกล้ วยจะ
เมล็ดนาไปเผาไฟให้ สกุ รับประทานมีรสหวานมัน เนื้อในเมล็ด มีสีขาว รสมัน นิยมนามาตานา้ พริก หรือทอดเป็ นของกิน
เล่น

12. ถั่วเหลือง
บ้ านดอนเจียง มีการผลิตถั่วเหลืองเป็ นอาชีพหลักอย่างหนึ่งมาเป็ นเวลาช้ านาน และสามารถแปรรูปอาหารจากถั่วเหลือง
ได้ หลายรูปแบบ โดยเฉพาะถั่วเน่า ซึ่งใช้ เทคนิคการหมักดองแบบโบราณ โดยการนาถั่วเหลืองไปนึ่งแล้ วทิ้งไว้ ให้ ข้ ึนรา
แล้ วนาไปคลุกเกลือเพื่อเก็บไว้ เป็ นเครื่องปรุงรสและนาไปเป็ นส่วนผสมในเครื่องแกงต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ นาถั่วเน่าไป
แปรรูปต่อเป็ นผงเรียกว่า “ผงคินาโกะ” ใช้ โรยหน้ าอาหารและใช้ ปรุงอาหารแทนผงชูรส

24

13. ผักรสเปรี้ ยว
ปัญญาท้ องถิ่นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการรู้จักพืชผักที่มีรสเปรี้ยวในการปรุงอาหาร โดยจะมีการใช้ ผักที่มีรสเปรี้ยวแตกต่าง
กันไปตามพื้นที่ เนื่องจากผักที่ข้ นึ ตามธรรมชาติในแต่ละพื้นที่น้ันมีความแตกต่างกันผักรสเปรี้ยวที่ใช้ กนั ในพื้นที่สงู บ้ าน
ปางมะกล้ วย พบว่ามีการใช้ ผักในป่ าเช่น ใบส้ มออบแอบ ยอดส้ มปี้ เป็ นต้ น

ผักรสเปรี้ยวที่ใช้ กนั ในพื้นที่ดอน บ้ านดอนเจียง พบว่ามีการใช้ ผักที่ข้ นึ ตามลาห้ วยเช่น ยอดส้ มกุ้ง ยอดส้ มป้ อง
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ผักรสเปรี้ ยวที่ใช้ กันในพื้ นที่ราบลุ่ม บ้ านสันต้ นเปา พบว่ ามีการใช้ รสเปรี้ ยวจากผักที่ข้ ึนทั่วไปในพื้ นที่ เช่ น ยอดส้ มป่ อย
ยอดส้ มกบ (ผักแว่นผี) เป็ นต้ น
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เรื่องเล่ำและควำมเชื่อที่เกีย่ วข้องกับพืชอำหำรพื้ นถิน่
1. ทีม่ ำของป่ ำเมีย่ งบ้ำนปำงมะกล้วย
พ่ อประเสริฐ บัวสา แห่งบ้ านปางมะกล้ วยเล่าให้ ฟังว่าเดิมทีใบเมี่ยงนั้นเป็ นสินค้ าที่เป็ นที่ต้องการของคนในตัวเมือง
เชียงใหม่ เรี ยกได้ ว่าเป็ นสินค้ าเศรษฐกิจของคนในสมัยก่อนเลยทีเดียว ซึ่งต้ นเมี่ยงนั้นเป็ นพื ชที่มีถ่ินกาเนิดในประเทศ
อินเดียและคนที่นาเข้ ามาคือชาวอินเดียที่เข้ ามาค้ าขายในตัวเมืองเชี ยงใหม่ เมื่อพบว่ าเมี่ยงเป็ นสินค้ าที่ขายดีจึงออกใบ
แสวงหาพื้ นที่ปลู กเมี่ยงซึ่งต้ องเป็ นพื้ นที่ภูเขาสูงที่กระจายอยู่รอบตัวเมืองเชี ยงใหม่ จนมาพบกับพื้ นที่บ้านปางมะกล้ วย
ตาบลป่ าแป๋ ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี ีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกเมี่ยงมาก จึงได้ เข้ ามาปลูกเมี่ยงเมื่อประมาณ 200 ปี ก่อน
และให้ คนเข้ ามาตั้งถิ่นฐานเพื่อผลิตเมี่ยงส่งในขายเมืองโดยใช้ วิธีการต่างไปบนหลังวัว ซึ่งเป็ นที่มาของพ่ อค้ าวัวต่าง นับแต่
นั้นเป็ นต้ นมาชาวบ้ านในพื้นที่บ้านปางมะกล้ วยก็ได้ ทาอาชีพปลูกเมี่ยงและผลิตเมี่ยงขายจนมาถึงปัจจุบัน
2. เรือ่ งเล่ำผักพ่อค้ำตีเมีย
เรื่องเล่ าเกี่ยวกับผักพ่ อค้ าตีเมีย มีปรากฏทั้ง 3 พื้นที่ แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้ อยในรายละเอียด ตานานหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านปางมะกล้ วยเล่าว่า “มีพ่อค้ านายหนึ่งจะไปค้ าขายต่างเมือง เมียได้ ไปเก็บผักชนิดนี้มาแกง ปรุงนานเท่าไรก็ไม่
สุกสักที พ่ อค้ าก็รอกินข้ าวจากเมียตั้งนานจึงรู้สึกโมโห จนเกิดการทะเลาะวิวาทลงไม้ ลงมือกัน เมื่อชาวบ้ านได้ ทราบข่าวก็
เลยตั้งชื่อผักชนิดนี้ว่า ผักพ่อค้ าตีเมีย”
ส่วนอีกตานานหนึ่งในพื้นที่บ้านดอนเจียงและบ้ านสันต้ นเปา ปราชญ์ท้องถิ่นได้ เล่าว่า “พ่อค้ ากลับมาจากค้ าขาย เมียนาผัก
นี้มาแกงให้ กินกลับคิดว่าเมียต้ มผักไม่สุก เพราะผักนี้มีลักษณะแข็งและเหนียว พ่ อค้ าจึงเกิดอาการโมโหทุบตีเมียตนเอง
ชาวบ้ านรู้เรื่องก็ต้งั ชื่อว่าผักพ่อค้ าตีเมีย”
3. เรือ่ งเล่ำ “แกงผักไฮ่”
ที่หมู่บ้านดอนเจียง มีการแกงชนิดหนึ่งที่ชาวบ้ านจะเรียกว่า “แกงผักไฮ่” แม่วีนัส สมจักร์ เล่าให้ ฟังว่าในสมัยก่อน
ชาวบ้ านจะขึ้นไปทาไร่ ท่อี ยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 8 กิโลเมตร การออกไปทาไร่ น้ันชาวบ้ านจะห่อไปเพียงพริก เกลือ
และถั่วเน่าเท่านั้น เมื่อได้ เวลาอาหารกลางวัน ชาวบ้ านก็จะเก็บผักที่หาได้ ในบริเวณนั้นมาแกงรวมกัน จึงเรียกแกงชนิดนี้ว่า
“แกงผักไฮ่” เพราะได้ จากผักที่หาได้ ในบริเวณไร่น้ัน ซึ่งในภาษาเหนือจะเรียก “ไร่” ว่า ไฮ่”
4. ควำมเชื่อเกีย่ วกับผักแซ่ ว (มะลิวลั ย์)
แม่ลัดดา ปันธิ บ้ านสันต้ นเปา เล่าให้ ฟังว่าคนในสมัยโบราณจะปลูกต้ นผักแซ่วไว้ ตรงหัวบันไดบ้ าน ตรงบริเวณ
ที่ต้งั ตุ่มล้ างเท้ าหน้ าบ้ าน ด้ วยมีความเชื่อที่ว่าต้ นผักแซ่วหรือเถามะลิวัลย์น้ันเป็ นต้ นไม้ ท่มี ีดอกหอมและสามารถขับไล่ส่งิ ชั่ว
ร้ าย เช่นผีกะยักษ์ ที่จะเข้ ามาในบ้ านได้ ในสมัยก่อนนั้นจะมีประเพณีแอ่วสาว ที่ชายหนุ่มจะไปเกี้ยวสาวตามบ้ าน ซึ่ง
ประเพณีทางเหนือก่อนขึ้นบ้ านจะต้ องล้ างเท้ าก่อน หากว่าชายคนไหนเป็ นผีกะยักษ์จะไม่กล้ าล้ างเท้ าในที่มีมีต้นผักแซ่ว
ขึ้นอยู่ จึงถือเป็ นพืชผักที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ ายหรือมนต์ดาได้
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5. ควำมเชื่อเกีย่ วกับกล้วยนวล (กล้วยต้นเดียว)
ในพื้นที่สูงและพื้นที่ดอนจะพบกล้ วยชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้ านเรียกว่า “กล้ วยนวล” เป็ นกล้ วยที่มีเพียงต้ นเดียว
ชาวบ้ านจะไม่นิยมปลูกกล้ วยชนิดนี้ในบ้ านเนื่องจากมีความเชื่อว่าจะทาให้ หน้ าที่การงานไม่ก้าวหน้ า หรือจะไม่มี
ลูกหลานสืบสกุล กล้ วยนวลจึงพบได้ ในเขตป่ าหรือสวนป่ าของชาวบ้ านเท่านั้น แม้ ว่าจะเป็ นกล้ วยที่มีรสชาติอร่อยทั้ง
หยวกกล้ วยและผลสุกแต่ชาวบ้ านไม่นิยมปลูก
6. กำรเรียกชื่อผักแกล้มลำบบำงชนิดว่ำ “ว่ำนควำยไห้”
การกินลาบเหนือซึ่งในสมัยโบราณจะนิยมทาลาบจากเนื้อควาย และในการกินลาบจะนิยมนาผักหลากหลาย
ชนิดมาแกล้ มลาบ หากผักชนิดใดเข้ ากันกับลาบควายได้ ดี เช่น ผักแปม ใบเพลี้ยฟาน ใบโปร่งฟ้ า (ชะเอมเทศ) ใบดี
ปลากั้ง เป็ นต้ น ชาวบ้ านที่ชอบกินลาบควายจะขนานนามผักเหล่านี้ว่า “ว่านควายไห้ ”

ภูมิปัญญำด้ำนพืชอำหำรกับกำรสังเกตสิง่ แวดล้อม
ชาวบ้ านมีภมู ิปัญญาที่สาคัญอย่างหนึ่งคือการสังเกตสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อการเลือกบริโภคพืชอาหาร สามารถสรุปองค์
ความรู้ท่สี าคัญได้ ดังนี้
1. กินดอกขี้เหล็กในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 5 (เหนือ) จะมีพลังเป็ นอายุวัฒนะ
2. การเก็บยอดมะแขว่นต้ องเด็ดให้ ถึงตรงตาไม้ ห้ ามให้ เป็ นรูจะทาให้ ต้นมะแขว่นตาย
3. ลูกมะกิ้งต้ องรอให้ ผลร่วงลงมาก่อนถึงจะนาไปกินได้
4. หากเห็นปลวกเดินขบวนจะมีเห็ดป่ าขึ้นในบริเวณนั้น
5. เตากินได้ ต้องอยู่ในนา้ นิ่งที่สะอาด
6. งดกินผักตาลึงและผักบุ้งหลังฝนตกใหม่จะทาให้ ท้องร่วง
7. ต้ นเมี่ยงที่อยู่ในที่มีแสงแดดจะรสชาติดีกว่าต้ นที่อยู่ในร่ม
8. ผักบั้งจะขึ้นเฉพาะในพื้นดินที่สมบูรณ์และปลอดสารเคมี
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ภูมิปัญญำด้ำนกำรจับคู่อำหำรกับพืชพื้ นถิน่
ชาวบ้ านมีภมู ิปัญญาการจับคู่อาหารกับพืชพื้นถิ่นที่น่าสนใจดังนี้
1. ผักที่มีรสขม เช่น สะเดา ลิ้นฟ้ า ดีปลากั้ง ใบมะละกอ โปร่งฟ้ า เพี้ยฟาน ยอดมะตูม เข้ ากันได้ ดีกบั ลาบเนื้อ
2. ผักที่มีรสเปรี้ยว เช่น ยอดมะกอกป่ า ใบส้ มป้ อง ผักกีมกุ้ง ผักอ้ มกบ เข้ ากันได้ ดีกบั ลาบหมู
3. ผักอวบนา้ เช่น ตูน ผักแว่น ผักกันจอง เข้ ากันได้ ดีกบั ลาบปลา
4. แกงบอนคู่กบั หนังหมูหรือหนังควาย และใส่ใบตาลึงเพื่อแก้ คันด้ วย
5. ผักเชียงดา ผักฮ้ วน คู่กบั ปลาย่าง

6. เห็ดนึ่งคู่กบั นา้ พริกมะแขว่น
7. สะค่านและผักเผ็ดเมืองคู่กบั แกงแค
8. ใบดีปลีทอดเป็ นกับแกล้ มเบียร์
9. ขมิ้นขาวคู่กบั ยาปลาจ่อม
10. ใบขิงคู่กบั ยาหน่อไม้
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ผูร้ ่วมแบ่งปั นข้อมูล
บ้ำนปำงมะกล้วย
1. นายสง่า สร้ อยอานาจ ปราชญ์มะแขว่น

2. นายดี รัชบดินทรานุกุล ปราชญ์พืชในป่ า

3. นายเพชร ดอกคา

ปราชญ์สมุนไพร

4. นายประเสริฐ บัวสา

ปราชญ์ใบเมี่ยง

5. นายบุญสิง บัวสร้ อย

ปราชญ์พืชอาหารพื้นบ้ าน

6. นายทองดี สีตะมะ

ปราชญ์พืชอาหารพื้นบ้ าน

บ้ำนดอนเจี ยง
1. นายอนันต์ สมจักร์ ปราชญ์ถ่วั เหลือง

2. นายอนันต์ กัญจนพ ปราชญ์สมุนไพร

3. นายอีน พวกละจะ

4. นายกมล เครือคา

ปราชญ์พืชอาหารในป่ า

ปราชญ์พืชในนาข้ าว

5. นายประเสริฐ สมจักร์ ปราชญ์พืชสวนครัว

บ้ำนสันต้นเปำ
1. นายจารัส กันธิยะ ปราชญ์พืชอาหารพื้นบ้ าน

2. นายบุญช่วย ณรงค์ทวี ปราญ์พืชอาหารในป่ า

3. นายทรงเดช แก้ วเขียว ปราชญ์พืชสวนครัว

4. นางสาวลาวัล เบี้ยไธสง ปราชญ์พืชสวนครัว

5. นางจันทร์แสง ไพรบูลย์ ปราชญ์พืชสมุนไพร

6. นายศรีฑรู ย์ ขอดแสงมา ปราชญ์พืชสมุนไพร

7. นายเลื่อน จินะ ปราชญ์พืชอาหารพื้นบ้ าน

สนับสนุ นโดย
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