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โครงการการพฒันาศกัยภาพบุคลากรท้องถ่ินเพื่อยกระดบัการสรา้งประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์อาหาร 
จากพชืพืน้ถ่ินล้านนา 
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ค ำน ำ 

 คู่มือการน าเที่ยวพืชพ้ืนถิ่นเล่มนี้จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือ

ยกระดับการสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์อาหารจากพืชพ้ืนถิ่นล้านนา ซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561   

 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนับเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มี

ความหลากหลายทางระบบภูมินิเวศ การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในพืชพ้ืนถิ่นของตนจะช่วยยกระดับการ

สร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวได้ เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ครอบคลุมถึงความรู้ด้านภูมินิเวศในพื้นที่สูง พื้นที่ดอน และพ้ืนที่ราบ

ลุ่ม พืชพรรณที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงเรื่องราวความรู้ ความเชื่อเก่ียวกับพืชพ้ืนถิ่น เพื่อน าไปถ่ายทอดและสร้าง

ประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มสนใจอาหารจากพืชพ้ืนถิ่นล้านนาต่อไป 

 คณะผู้ร่วมจัดท าคู่มือเล่มนี้ซึ่งนอกเหนือจากทีมนักวิจัยแล้วยังประกอบไปด้วยปราชญ์และผู้รู้ในชุมชน นักวิชาการด้าน

พืชพ้ืนถิ่น ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ท างานด้านพืชพื้นถ่ินมายาวนานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์

และสามารถน าไปใช้อบรมบุคลากรท้องถิ่นรุ่นต่อๆ ไปได้ 

 

          คณะผู้จัดท า 

          ตุลาคม 2561 
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ภูมินิเวศและนเิวศวฒันธรรม 

ภมูนิิเวศ หมายถงึ ความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัระบบนิเวศในฐานะทีเ่ป็นผูม้บีทบาทหนา้ทีใ่นสว่นหน่ึงของกระบวนการ

ในระบบนิเวศ และเป็นสว่นส าคญัอยา่งยิง่ตอ่การรกัษาความสมดลุและความยัง่ยนืของธรรมชาต ิประเทศไทยเป็นพืน้ที่

หน่ึงทีม่คีวามหลากหลายของสภาพภมูปิระเทศ เมือ่รวมเขา้กบัสภาพภมูอิากาศแบบรอ้นชืน้ จงึสง่ผลใหส้ิง่มชีวีติที่

อาศยัอยูใ่นแตล่ะพืน้ทีม่คีวามหลากหลายและสมัพนัธไ์ปกบัสภาพพืน้ทีท่ีอ่าศยัอยู ่ความหลากหลายของธรรมชาตจิงึ

สง่ผลใหผู้ค้นเกดิการเรยีนรู ้ปรบัตวั และถา่ยทอดจากคนรุน่หน่ึงสูรุ่น่หน่ึง ใหส้ามารถด าเนินชวีติอยูร่อดปลอดภยั

จากแรงกดดนัของธรรมชาต ิเกดิเป็นภมูปัิญญาทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีส่มัพนัธไ์ปกบัสภาพของแตล่ะพืน้ที ่

กระบวนทศันท์างนิเวศวทิยาในทางวทิยาศาสตร ์มคีวามเห็นวา่ความพยายามทีจ่ะแยกสิง่มชีวีติออกจากสิง่แวดลอ้มที่

ตนอาศยัอยูข่องสิง่มชีวีติน้ันไม่สามารถเป็นจรงิได ้ซ ึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิพืน้ฐานของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ อนัเป็นผล

จากการใชส้ตปิรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีท่ีอ่าศยัอยู ่ดงัน้ันเมือ่น าสองแนวคดิดงักลา่วมาประกอบกนัเพือ่

ท าความเขา้ใจสภาพความสมัพนัธข์องคน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม โดยผสานมุมมองในทางขอ้เท็จจรงิทีป่รากฏแก่

สายตา และในเชงิคณุคา่ของสงัคมทีร่ว่มใชป้ระโยชน ์อาจท าใหม้สีว่นชว่ยในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และการใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะทีส่มดลุและยัง่ยนื 

การศกึษาถงึสภาพทางภมูนิิเวศหรอืถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั (Habitat) ทีม่อีทิธพิลตอ่รปูแบบวถิชีวีติ และเป็นแหลง่ก าเนิดของ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชป้ระโยชนจ์ากพชืพรรณทีป่รากฏอยูใ่นพืน้ที ่จะท าใหเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธ ์

ของมนุษยก์บัระบบนิเวศ ในฐานะทีเ่ป็นผูม้บีทบาทหนา้ทีใ่นสว่นหน่ึงของกระบวนการในระบบนิเวศ และเป็นสว่น

ส าคญัอยา่งยิง่ตอ่การรกัษาความสมดลุและความยัง่ยนืของธรรมชาต ิในขณะทีผ่ลจากการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 

สงัคมวฒันธรรม และเศรษฐกจินับจากอดตี จะชว่ยใหเ้ขา้ใจถงึสภาพเงือ่นไขส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การปรบัตวัภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ ซ ึง่จะท าใหม้องเห็นรอ่งรอยและแนวโนม้ความสมัพนัธข์องชมุชนกบัการใชป้ระโยชนจ์ากพชืพรรณทีก่ าลงัจะ

เกดิขึน้ในอนาคตตอ่ไปได ้อนัเป็นไปตามหลกัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินยคุปัจจบุนั ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้ง

ยอมรบัความหลากหลายของสงัคมมนุษยแ์ละวฒันธรรม ในฐานะทีเ่ป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลตอ่การใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาต ิซ ึง่หากวา่ระบบความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตไิดสู้ญเสยีไป เปรยีบเหมอืนการสญูเสยี

สภาพป่าธรรมชาต ิหรอืการสญูพนัธุข์องพชื ทีแ่มจ้ะพยายามฟ้ืนฟูหรอืสรา้งใหม่เพยีงใด ก็ไม่อาจทีจ่ะกลบัมามสีภาพ

เหมอืนเดมิได ้

นิเวศวฒันธรรม คอืการศกึษาการปรบัตวัของมนุษยต์อ่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคม การปรบัตวัของมนุษย ์

ในทีนี่ห้มายถงึกระบวนการทีม่นุษยป์รบัสภาพรา่งกาย การด ารงชวีติและสงัคมวฒันธรรมเพือ่ทีจ่ะใหม้ชีวีติรอดภายใต ้

สภาพแวดลอ้มอยา่งใดอยา่งหน่ึง  การศกึษาทางนิเวศวฒันธรรมจะเป็นการศกึษาลกัษณะของการใชเ้ทคโนโลย ี

ระบบเศรษฐกจิ และการจดัระเบยีบทางสงัคมภายใตป้ระสบการณท์างวฒันธรรมทีก่ าหนดโดยสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาต ิซ ึง่อาจศกึษาในมติปิระวตัศิาสตรห์รอืสิง่ทีป่รากฎอยูใ่นปัจจบุนั  ขอ้ถกเถยีงส าคญัคอื สงัคมของมนุษย ์

ด ารงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตไิดอ้ยา่งไร และสภาพแวดลอ้มสง่ผลตอ่การจดัรปูแบบและระเบยีบทางสงัคม

ของมนุษยอ์ยา่งไร   

นักมานุษยวทิยา จเูลยีน สจว๊ต อธบิายวา่นิเวศวฒันธรรมคอืการศกึษาทีจ่ะท าความเขา้ใจวา่มนุษยป์รบัตวัตอ่

สภาพแวดลอ้มอยา่งไร โดยศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งสงัคม เทคนิคการยงัชพี ชว่งช ัน้สงัคม และ

สภาพแวดลอ้ม สจว๊ตเชือ่วา่สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตสิง่ผลตอ่การเกดิวฒันธรรมของมนุษย ์ซ ึง่ประเด็นนีน้ าไปสู่

ขอ้วจิารณท์ีว่า่ธรรมชาตกิลายเป็นตวัก าหนดแบบแผนทางวฒันธรรม นักมานุษยวทิยารุน่หลงัจงึไม่เห็นดว้ยกบั

ความคดิของสจว๊ต 
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สจว๊ตแยกประเด็นการวเิคราะหเ์ป็นสองประการ คอื ประการแรกเขาปฏเิสธแนวคดิวฒันธรรมทีเ่ป็นสากล ซึง่เช ือ่วา่

สว่นประกอบตา่งๆ ของวฒันธรรมมสีว่นสรา้งแบบแผนทางสงัคมเทา่เทยีมกนั  เขาโตแ้ยง้วา่สว่นประกอบทีต่า่งกนัของ

วฒันธรรมขึน้อยูก่บักระบวนการปรบัตวั โดยชีว้า่วฒันธรรมมจีดุศูนยก์ลาง  เขากลา่ววา่สว่นประกอบตา่ง ๆ สมัพนัธก์บั

กจิกรรมการยงัชพีและลกัษณะทางเศรษฐกจิ ประการทีส่อง คอื สจว๊ตไม่เช ือ่วา่สงัคมทีแ่ตกตา่งกนัจะมกีระบวนการ

ปรบัตวัทีเ่หมอืนกนั เพราะสงัคมแตล่ะแห่งมคีวามซบัซอ้นและขนาดไม่เทา่กนั สงัคมแบบชนเผ่าตา่งจากสงัคม

อตุสาหกรรม ทัง้ในเร ือ่งการเขา้ถงึและความหลากหลายของทรพัยากร และยงัมวีธิกีารควบคมุ แจกจา่ย และการปรบัตวั

ใหเ้ขา้กบัทรพัยากรตา่งกนัดว้ย แนวคดิของสจว๊ตสอดคลอ้งกบัแนวคดิของมานุษยวทิยามารซ์สิตใ์นเวลาตอ่มา 

โดยเฉพาะเร ือ่งขอ้สงัเกตเกีย่วกบัวถิกีารผลติ 

หลงัสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง การวจิยัในเร ือ่งนิเวศวทิยาวฒันธรรมมกีารเปลีย่นแปลงไปหลายสว่น การวจิยัไดส้ะทอ้นภาพ

ความส าคญัของความรูด้า้นภมูศิาสตร ์นิเวศวทิยา การบรโิภค มานุษยวทิยานิเวศน ์และทฤษฎทีีอ่ธบิายโครงสรา้งระบบ

ทีม่นุษยป์รบัสภาพของยนีสท์ีท่นโรคได ้และการปรบัตวัเพือ่การเพาะปลกูพชืแบบกนิรากในเขตป่าฝนของแอฟรกิา 

การศกึษาประสบการณข์องมนุษยท์ีม่ตีอ่ธรรมชาต ิ เน่ืองจากวฒันธรรมแตล่ะแห่งจะกอ่เป็นรปูรา่งไดต้อ้งขึน้อยูก่บั

สภาพแวดลอ้ม มนุษยจ์ะจดัระบบธรรมชาตดิว้ยการตัง้ช ือ่ จดัประเภท สรา้งสญัลกัษณท์ีเ่กีย่วกบัพชื สตัว ์และอากาศที่

สอดคลอ้งกบัวถิกีารด าเนินชวีติ สมาชกิในวฒันธรรมหน่ึงๆจะแสดงออกโดยสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม แตก่ารศกึษา

มานุษยวทิยาเชงินิเวศนไ์ม่อาจลลุว่งไปไดถ้า้มองขา้มปัจจยัเกีย่วกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ฮาโรลด ์คองลนิ ศกึษาชนเผ่า

ฮานูนูในฟิลปิปินส ์พบวา่แบบแผนวฒันธรรมของคนเหลา่นีข้ึน้อยูก่บัการเพาะปลกู ซ ึง่เป็นตวัอยา่งการศกึษาแรกๆ ของ

มานุษยวทิยานิเวศ 

แนวคดิเร ือ่ง “ระบบ”  กลายเป็นสิง่ส าคญัตอ่การวจิยัทางนิเวศ  แนวคดินีอ้ธบิายเร ือ่งโครงสรา้ง ล าดบัช ัน้ และ

ความสมัพนัธแ์บบวงจร ซึง่เอือ้ใหเ้กดิความเขา้ใจตอ่แบแผนความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม 

นอกจากน้ันยงัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปฏสิมัพนัธเ์ชงินามธรรม เชน่ พธิกีรรมและสญัลกัษณ ์ซึง่เกีย่วโยงไปถงึเร ือ่งการ

บรโิภค สภาพอากาศ และเทคนิคการยงัชพี 

นอกจากน้ันยงัสนใจประเด็นเกีย่วกบัการปรบัตวัทางชวีวฒันธรรม การศกึษาสภาพแวดลอ้มโดยค านึงถงึภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ และ ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมกบัสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิ

แนวโนม้การวจิยัทีส่ าคญั คอื การศกึษาเร ือ่งการปรบัตวัทางชวีวทิยาและวฒันธรรมภายใตร้ะบบนิเวศเฉพาะ ซึง่ศกึษา

แบบองคร์วมตามแนวทางมานุษยวทิยา  ตวัอยา่งการศกึษาทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่การศกึษาสภาพแวดลอ้มของไขม้าลาเรยี 
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พืชพื้ นถิน่ 

เมฆ จนัทรป์ระยรู (2541) ไดใ้หค้วามหมายพชืพนืถิน่วา่คอื พรรณพชืผกัพืน้บา้นหรอืพรรณไมพ้ืน้เมอืงในทอ้งถิน่

ทีช่าวบา้นน ามาบรโิภคเป็นผกั ตามวฒันธรรมการบรโิภคของทอ้งถิน่ทีไ่ดม้าตามแหลง่ธรรมชาต ิจาก สวน นา ไร ่

หรอืชาวบา้นน ามาปลกูไวเ้พือ่ความสะดวกในการบรโิภค ผกัพืน้บา้นเหลา่นนีอ้าจมชี ือ่เฉพาะตามทอ้งถิน่ และน าไป

ประกอบอาหารตามกรรมวธิเีฉพาะของแตล่ะทอ้งถิน่  

รศ.ดร.ยิง่ยง ไพสขุศานตวิฒันา (2556) กลา่ววา่ พชืพืน้ถิน่เป็น พรรณพชืทีม่นุษยใ์นถิน่ตา่งๆ บรโิภคในรปูของผกั 

เป็นสว่นผสมหลกัในต ารบัอาหาร พชืดงักลา่วยงัไม่เคยผ่านกระบวนการผสมและปรบัปรงุพนัธุพ์ชื เป็นพชืทีห่าได ้

ตามหวัไรป่ลายนา หรอื ตามป่ารอบหมู่บา้น บางชนิดชาวบา้นน ามาปลกูในสวนหลงับา้นเพือ่สะดวกในการเก็บมา

ใช ้หากมเีหลอืก็อาจน าไป ขายตามตลาดสดใกลบ้า้น ผกัพืน้บา้นหลายชนิดอาจเป็นวชัพชื หรอืไมด้อกไมป้ระดบัที่

พบเห็นไดท้ ัว่ไป กลุม่ชนเชือ้ ชาตแิละชนเผา่ตา่งๆ และชาวบา้นทีอ่ยูต่ามชนบทหา่งไกล ตา่งเรยีนรูเ้ร ือ่งการใช ้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่มีากมายรอบตวั โดยเฉพาะการใชพ้ชืเป็นอาหารและเป็นยารกัษาโรค  สะสม

องคค์วามรูแ้ละถา่ยทอดสูค่นรุน่หลงั 

 

สถำนกำรณพ์ืชพื้ นถิน่ 

การบรโิภคพชืพืน้ถิน่ของคนไทยน้ัน อาจกลา่วไดว้า่เป็นวถิชีวีติปกตขิองสงัคมไทยมาตัง้แตโ่บราณ เน่ืองจากสภาพ

ทางภมูศิาสตรข์องอาณาจกัรไทยตัง้อยูร่ะหวา่งรอยตอ่ของภมูอิากาศหลายแบบ ไดแ้ก ่แบบเขตรอ้นชืน้ของเสน้ศูนย ์

สตูรในภาคใต ้เขตภมูอิากาศแบบอนิเดยี – พม่า ในภาคตะวนัตก แบบหมิาลยัในภาคเหนือ และ แบบอนิโดจนี ใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัออกของประเทศ จงึมคีวามหลากหลายของพนัธุพ์ชืและสตัวส์งูมากเป็น 1 ใน 20 

ประเทศทัว่โลก หากยอ้นประวตัดิจูะพบหลกัฐานการขดุคน้พบเมล็ดพนัธุพ์ชืนานาชนิดตามแหลง่ ตา่งๆ เชน่ ยุค

บา้นเชยีงยอ้นหลงัไปถงึยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์มกีารพบเมล็ดพนัธุพ์ชืตา่งๆ ทีอ่าจจะเป็นพชืพืน้ถิน่ เชน่ แตง ถัว่ 

น า้เตา้ มะระ บวบ ฯลฯ ยคุกรงุศรอียธยุาในบนัทกึของทตูฝร ัง่เศส (ลาลแูปร)์ กลา่ววา่คนไทยกนิผกัจิม้น า้พรกิและ

ปลา ยคุตน้รตันโกสนิทรพ์บวา่มกีารกลา่วถงึผกันานาชนิดในโคลงกลอน ในวรรณคดเีร ือ่งตา่งๆ ซ ึง่ช ือ่ผกัเหลา่น้ัน 

ยงัคงเห็นไดท้ ัว่ไปในปัจจบุนั เชน่ ผกัตบ ผกับุง้ ตบัเตา่ สายติง่ เป็นตน้ 

ในยคุปัจจบุนั วฒันธรรมการบรโิภคของคนไทยเปลีย่นไปตามโครงสรา้งของสงัคม จากสงัคมชนบทสู ่สงัคมเมอืง

มากขึน้ การเคลือ่นยา้ยแรงงานจากชนบทสูภ่าคอตุสาหกรรมมากขึน้ ท าใหก้ระแสนิยมบรโิภคอาหารจานดว่น หรอื 

อาหารขยะ (Junk Food) ซ ึง่ดอ้ยคณุคา่และน ามาซึง่โรคภยัตา่งๆ และผูท้ีร่บัผลกระทบโดยตรงคอืผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ี่

ความเจรญิทางวตัถมุอีทิธพิลสงูมชีวีติห่างไกลธรรมชาตมิากขึน้ ผลกระทบโดยตรงจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วคอื

ท าใหม้นุษยร์ูจ้กัพชืและการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้นอ้ยลง นับไดว้า่เป็นการสญูเสยีภมูปัิญญาทอ้งถิน่คร ัง้ยิง่ใหญข่อง

มนุษยชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของคนไทย เน่ืองจากความรูเ้ร ือ่งพชืและการใชป้ระโยชนจ์ากพชืทีไ่ดร้บัถา่ยทอดมา

จากบรรพชนเป็นความรูท้ีผ่า่นการลองผดิลองถกูมาแลว้ช ัน้หน่ึงโดยมนุษย ์ จงึไม่มคีวามเสีย่งแตอ่ยา่งใดส าหรบัคน

ปัจจบุนัหากบรโิภคตามทีบ่รรพบุรษุสัง่สอนมา ผกัหลายชนิดทีค่นไทยบรโิภคกนัเป็นประจ าจดัเป็นพชืพษิตามต ารา

ของชาวตะวนัตก แตด่ว้ยความชาญฉลาดของบรรพชนไทย จงึสามารถคดิคน้วธิกีารปรบัปรงุเป็นอาหารทีใ่หค้ณุคา่

สงู อรอ่ยและปลอดภยัได ้  

 



 7 

จากผลการวจิยัเร ือ่ง “การฟ้ืนฟูและอนุรกัษผ์กัพืน้บา้นภาคกลาง”  โดย เหรยีญ ช านิ จาก หน่วยงาน มูลนิธขิา้วขวญั  

ช ีใ้หเ้ห็นชดัถงึ สาเหตหุลกัของการสญูหายไปของผกัพืน้บา้น ไดแ้ก ่การปลกูพชืเชงิเดีย่ว การใชส้ารเคมกี าจดัวชัพชื 

และการขาดกระบวนการถา่ยทอดความรูก้ารใชป้ระโยชนผ์กัพืน้บา้นของคนรุน่กอ่น เป็นตน้เหตใุหเ้กษตรกรสว่นใหญ่

ไม่มคีวามรูเ้ร ือ่งการน าพชืพืน้บา้นไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ มากนัก แมว้า่เกษตรกรสว่นใหญจ่ะรูจ้กัชนิดของผกั

พืน้บา้นมาก ประเด็นทีน่่าสนใจอยา่งยิง่ส าหรบัผูท้ีส่นใจอยากรบัประทานพชืพืน้บา้น คอืแมจ้ะรูว้า่ พชืน้ันรบัประทานได้

แตไ่ม่รูว้า่จะปรงุอยา่งไร และจะหาผกัน้ันๆ ไดจ้ากทีใ่ด เป็นเร ือ่งทีนั่กพฒันาตอ้งคดิวา่จะท าอยา่งไรตอ่ไปเพือ่สง่เสรมิ

คา่นิยมในการบรโิภคพชืพืน้เมอืงใหม้ากขึน้ในอนาคต  การสญูเสยีทรพัยากรทัง้ทางตรงและทางออ้มอนัสบื

เน่ืองมาจากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่่านมาซึง่ ก าหนดเป็นนโยบายโดยนักวชิาการและนักการเมอืงทีข่าดพืน้

ฐานความรูด้า้นทรพัยากรธรรมชาต ิและคณุคา่ทีค่วร อนุรกัษบ์วกกบัความเห็นแกไ่ดข้องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ท าให ้

มกีารใชท้รพัยากรมากเกนิไป จนสมดลุธรรมชาตเิสยีไป ระบบนิเวศเปลีย่นแปลงไป เกดิภาวะมลพษิขึน้ทัว่ไป การตดั

ไมท้ าลายป่ามผีลโดยตรงต่อการลดปรมิาณหรอืการ สญูพนัธุข์องพชืพรรณนานาชนิด การก าหนดเป้าหมายในการ

พฒันาประเทศเพือ่ใหเ้กดิสมดลุ ทีเ่อือ้ใหป้ระชากรสว่น ใหญข่องประเทศอยูอ่ยา่งมคีวามสขุ น่าจะเป็นสิง่ทีร่ฐับาลตอ้ง

คดิใหม้ากขึน้  เทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม่ ทีต่อ้งปลูกพชืชนิดเดยีวในพืน้ทีก่วา้งขวางเพือ่สนับสนุนการสง่ออกซึง่

เป็นนโยบายของหลายรฐับาลทีผ่่านมา มสีว่นอยา่งมากในการ ท าลายระบบนิเวศดัง้เดมิ และท าลายความหลากหลาย

ของพนัธุพ์ชืพืน้บา้น เชน่ การขยายพืน้ทีป่ลกูมนัส าปะหลงั ขา้วโพด ปาลม์น า้มนั ยางพารา ฯลฯ การน าพชืจากตา่ง

ถิน่เขา้มาปลกูในทอ้งทีไ่ม่เหมาะสม โดยเจตนา หรอื โดยรูเ้ทา่ไม่ถงึการณเ์ชน่ ปลกูกระถนิยกัษ ์กระถนิณรงค ์ยูคา

ลปิตสั ฯลฯ ตามพืน้ทีป่่าสงวนเสือ่มโทรมโดยเจตนา ฟ้ืนฟู สภาพป่าใหก้ลบัคนืโดยเรว็ กลบัเป็นผลรา้ยตอ่ความ

หลากหลายของพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่ ทีถู่กยดึพืน้ทีไ่ปอยา่งถาวรโดย พชืตา่งถิน่ดงักลา่ว  สิง่ทีค่วรตระหนักใหม้ากใน

ปัจจบุนั คอื อทิธพิลของบรษิทัธรุกจิเกษตรขา้มชาตทิีม่ตีอ่ระบบการผลติของไทยในปัจจบุนั บรษิทัดงักลา่วมทีนุและ

เทคโนโลยมีากกวา่ในทกุดา้น มกีารผลติเมล็ดพนัธุล์กูผสมมาขายใหเ้กษตรกรในราคาแพง  มกีารผลติสารเคมี

การเกษตรทีเ่กีย่วขอ้งมาขาย  มกีารจดทะเบยีนลขิสทิธิพ์นัธุพ์ชื ฯลฯ สิง่เหลา่น้ันท าใหเ้กษตรกรตอ้งซือ้ปัจจยัการผลติ

เขา้มาใชม้ากขึน้อยา่งไม่อาจหลกีเลีย่งได ้ในอนาคต  ทางรอดทางหน่ึงในระดบัครวัเรอืนทีเ่กษตรกรและประชาชน

ทัว่ไปอาจชว่ยตนเองไดใ้นยุค คอื การหนักลบัมาใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละภมูปัิญญาดัง้เดมิทีบ่รรพบุรษุสัง่สมไวใ้ห ้ 

กลา่วคอื การหนักลบัมาชว่ยกนัปลกูและรบัประทานพชืพืน้บา้นใหม้ากขึน้ 
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แนวทำงกำรบริโภคพืชพื้ นถิน่ 

แนวทางการบรโิภคพชืพืน้ถิน่ใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุน้ันม ี3 ประการดงันี ้

1) เลอืกบรโิภคตามฤดกูาล เน่ืองจากพชืทีอ่อกตามฤดกูาลมกัมศีตัรธูรรมชาตนิอ้ยและมธีาต ุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์

สมบูรณก์วา่พชืนอกฤดกูาลผูบ้รโิภคจงึไม่ตอ้งเสีย่งตอ่การบรโิภคพชืทีม่กีารฉีดยาป้องกนัก าจดัศตัรพูชืมาก 

ขณะเดยีวกนัพชืนอกฤดกูาลบางชนิดอาจมกีารสรา้งสารบางอยา่งมากเป็นพเิศษจนเป็นอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภค  

2) เลอืกรบัประทานต ารบัอาหารทีใ่ชพ้ชืพืน้บา้นหลากหลายชนิด เชน่ น า้พรกิผกัจิม้ตา่งๆ แกงเลยีง แกงแค ย าผกัรวม 

แกงออ่ม  อาหารทีต่อ้งรบัประทานรว่มกบัพชืผกัหลากชนิดที ่ใชเ้ป็นเคร ือ่งเคยีงซึง่เป็นอาหารรสจดัตา่งๆ เชน่ ลาบ 

น า้ตก แกงไตปลา ขนมจนี  เป็นตน้ การเลอืกรบัประทานอาหารในลกัษณะดงักลา่วนอกจากจะมปีระโยชนใ์นเร ือ่งชว่ย

การขบัถา่ยแลว้ ยงัไดใ้นเร ือ่งความสมดลุของธาตอุาหารและคณุคา่ทางยาของพชืพืน้บา้นบางชนิด การเลอืกรบัประทาน

อาหารทีป่ระกอบดว้ยพชืผกัเพยีงชนิดใดชนิดหน่ึงในปรมิาณมากและ บ่อยคร ัง้อาจกอ่ใหเ้กดิโทษไดเ้น่ืองจากขาดสมดลุ

ของธาตอุาหาร เชน่ การรบัประทานกะหล ่าปลสีดเป็นประจ าอาจท าใหเ้กดิโรคคอพอกในเด็กไดเ้น่ืองจากมสีารทีไ่ปยบัยัง้

การดดูซมึธาตไุอโอดนี  

3) ระมดัระวงับรโิภคแตพ่ชืทีรู่แ้น่วา่ไม่เป็นพษิ พชืพืน้เมอืงหลายชนิดมคีวามเป็นพษิในตวัเอง เชน่ ผกัหนาม ซึง่มี

สารเคมทีีเ่มือ่ถกูยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมใ์นกระเพาะแลว้ไดไ้ซยาไนดซ์ ึง่เป็นพษิ หรอืพชืพวกบุก บอน มผีลกึของ

แคลเซยีมออกซาเลตมากและระคายเคอืงท าใหค้นัเมือ่รบัประทาน พชืหลายชนิดหากรบัประทานมากและตอ่เน่ืองอาจท า

ใหเ้ป็นน่ิวในไตหรอืโรคอืน่ๆ ได ้การรบัประทานพชืในกลุ่มทีม่พีษิตา่งๆ จงึตอ้งสอบถามวธิกีารปรงุจากผูรู้จ้รงิเพือ่ความ

ปลอดภยั ส าหรบัผูส้นใจในเร ือ่งการรบัประทานอาหารเพือ่สขุภาพ อาจพจิารณาดจูากคณุคา่ทางอาหารของพชื

พืน้เมอืงกลุม่ตา่งๆ ทัง้นีข้อ้มูลทางโภชนาการของพชืผกัหรอืเคร ือ่งเทศแตล่ะชนิดอาจผนัแปรไปไดต้ามแหลง่ทีม่า 

ฤดกูาล ความออ่นแก ่และส่วนทีน่ าบรโิภค   
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 พฤกษศำสตรพ์ื้ นบำ้น 

 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น เป็นศาสตรท์ีม่คีวามส าคญัอกีสาขาหน่ึงของวชิาพฤกษศาสตร ์ตรงกบันิยาม ศพัทภ์าษาองักฤษ

วา่ "Ethnobotany" เรยีกกนัมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) จากการศกึษาพรรณไมท้ีช่าวพืน้เมอืงทอ้งถิน่

น ามาใชป้ระโยชนข์อง ดร.จอหน์ ดบัเบลิย ูฮารช์เบอรเ์กอร ์(Dr. John W. Harshberger) พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นเป็น

ค าผสมระหวา่ง "พฤกษศาสตร"์ หมายถงึ วชิาทีศ่กึษาในเร ือ่งพชื และ "พืน้บา้น" หมายถงึ กลุม่ชนใดกลุม่ชนหน่ึงทีม่ี

เอกลกัษณอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงรว่มกนั อาจจะเป็นการด ารงชพี ใชภ้าษาทอ้งถิน่เดยีวกนั นับถอืศาสนา หรอืความเชือ่ถอื

เดยีวกนั กลา่วไดว้า่ กลุม่ชนน้ันมจีุดรวมของวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีรว่มกนั ความหมายของค าวา่ 

พืน้บา้นในทีนี่ ้ไม่ไดห้มายถงึเฉพาะชาวชนบท หรอืชาวไร ่ชาวนา แตอ่าจจะเป็นกลุม่ชนเมอืง หากกลุม่ชนน้ันยงัคง

เอกลกัษณข์องกลุม่ตนไวไ้ด ้พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นจงึเป็นวชิาทีศ่กึษาถงึความเกีย่วขอ้งระหวา่งพชืและกลุม่ชนพืน้บา้น 

ความหมายทีช่ดัเจนของวชิานีก็้คอื "การน าพชืมาใชข้องกลุม่ชนพืน้บา้นทีส่บืทอดตอ่กนัมาจากบรรพบุรษุ หรอืไดร้บั

การถา่ยทอดจากเพือ่นบา้นในกลุม่ของตน จนเป็นเอกลกัษณก์ารใชพ้ชืพรรณประจ าทอ้งถิน่น้ัน" พฤกษศาสตร ์

พืน้บา้นเกีย่วขอ้งกบัศาสตรอ์ืน่ๆ อกีหลายสาขา เชน่ พฤกษศาสตรจ์ าแนกพวกพฤกษนิเวศ มานุษยวทิยา นิรกุติ

ศาสตร ์เภสชัศาสตร ์ฯลฯ 

 จะเห็นไดว้า่ กลุม่ชนพืน้บา้นมคีวามผูกพนักบัพชื มาตัง้แตค่ร ัง้โบราณกาล ภมูปัิญญาพืน้บา้น ทีเ่กีย่วกบัพชืของกลุม่

ชนในทอ้งถิน่ไดส้ญูหาย หรอืขาดการถา่ยทอดไปแลว้มากมาย ตามกาลเวลาทีผ่่านไป เมือ่สงัคมพืน้บา้น หรอืสงัคม

ชนบท ไดพ้ฒันาไปสูส่งัคมเมอืง หรอืสงัคมอตุสาหกรรม แต่การศกึษาวชิาพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นตามแบบแผน ยงัคง

อยูใ่นชว่งเร ิม่ตน้ของทศวรรษทีผ่่านมา กอ่นหนา้น้ัน งานคน้ควา้วจิยั ทีเ่กีย่วกบัการน าพชืมาใชป้ระโยชน ์จะเนน้แต่

ความส าคญั และคณุคา่ทางเศรษฐกจิของพชื เชน่ พชืสมุนไพร- เคร ือ่งเทศ พชือาหาร พชืเสน้ใย พชืทีใ่ชใ้นการ

กอ่สรา้ง อนัเป็นการศกึษาวชิาพฤกษศาสตรเ์ศรษฐกจิ (Economic botany) มากกวา่ทีจ่ะเป็นการศกึษาพฤกษศาสตร ์

พืน้บา้น ซึง่มรีปูแบบการศกึษาแตกตา่งออกไป เชน่ การศกึษาพชืผกัพืน้บา้นตามชนบท ทีไ่ดจ้ากการเก็บหาใน

ธรรมชาต ิหรอืจากป่า แตกตา่งจากการศกึษาพชืผกัเศรษฐกจิ ทีไ่ดจ้ากการปลกูในแปลงผกัเป็นสว่นใหญ ่อยา่งไรก็

ตามพชืผกัพืน้บา้นหลายชนิด ทีเ่กดิจากภมูปัิญญาพืน้บา้น อาจจะมศีกัยภาพ กลายมาเป็นพชืผกัเศรษฐกจิขึน้ไดใ้น

อนาคต หากไดร้บัการสง่เสรมิอยา่งจรงิจงั  

 การศกึษาพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นครอบคลมุไปถงึศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งอกีหลายสาขา เชน่ เภสชัพืน้บา้น 

(Ethnopharmacology) เกษตรกรรมพืน้บา้น (Ethnoagriculture) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการท าเกษตรกรรมแบบโบราณ 

เคร ือ่งมอืเคร ือ่งใชพ้ืน้บา้น ทีใ่ชท้ าการเกษตร และการปลกูพนัธุพ์ชืดัง้เดมิ หรอืพนัธุพ์ชื ทีย่งัไม่ไดป้รบัปรงุพนัธุ ์

เคร ือ่งส าอางพืน้บา้น (Ethnocosmetics) ศกึษาเกีย่วกบัเคร ือ่งประทนิผวิ เคร ือ่งร า่ เคร ือ่งหอม และวธิกีารผลติ เชน่ 

การน าไมก้ระแจะมาเป็นเคร ือ่งประทนิผวิ การท าเคร ือ่งหอมปรงุน า้อบ หรอืแป้งร า่ จากดอกช ามะนาด ดอกมะล ิดอก

กระดงังาไทย ดนตรพีืน้บา้น (Ethnomusicology) ศกึษาเกีย่วกบัเพลงพืน้บา้น และพชืทีใ่ชท้ าเคร ือ่งดนตรพีืน้เมอืง 

และวธิกีารท าเคร ือ่งดนตร ีถงึแมว้่ามนุษยจ์ะเกีย่วขอ้งกบัพืช โดยน าพชืมาใชป้ระโยชนห์ลายรูปแบบมานานแลว้ แต่

พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น ยงัเป็นวชิาทีค่่อนขา้งใหม่ ปัจจุบนัอยู่ในความสนใจของนักพฤกษศาสตร ์นักนิเวศวทิยา นัก

เภสชัศาสตร ์นักพฤกษเคม ีนักมานุษยวทิยา นักธรรมชาตวิทิยา นักโบราณคด ีนักนิรกุตศิาสตร ์ฯลฯ  

 กลา่วไดว้า่การศกึษาพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น เป็นการศกึษาหาความรูจ้ากภมูปัิญญาพืน้บา้น ทีเ่กีย่วกบั พชื โดยศกึษา

ถงึชนิดพนัธุพ์ชืทีถ่กูตอ้ง ชือ่วทิยาศาสตร ์ช ือ่พืน้เมอืง ถิน่ก าเนิด ประโยชน ์หรอืโทษของพชื ฯลฯ ตลอดจนศกึษาถงึ

วธิกีารน าพชืไปใช ้จนกลายเป็นวฒันธรรมของกลุม่ชนพืน้บา้น ชนบางกลุม่ไดอ้นุรกัษต์น้ไมใ้หญ ่หรอืพืน้ทีป่่าไม ้

ของหมู่บา้นเอาไวส้บืตอ่กนัมา ดว้ยความเชือ่ถอื เกีย่วกบัโชคลาง หรอืสงวนไมเ้พือ่ใชส้อย เชน่ ป่า ปู่ ตา ทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นป่าชมุชนประเภทหน่ึง ทีม่กีารอนุรกัษ ์และใชป้ระโยชนป่์าไมแ้บบยัง่ยนื 
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พฤกษศำสตรพ์ื้ นบำ้นในประเทศไทย 

การศึกษาพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทย อยู่ในระยะเร่ิมต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์พืช  โดยผ่านการ

ค้นคว้าวิจัยตามแบบแผน มีน้อยมาก เทา่ที่มีการจดบันทกึเป็นหลักฐานอยู่บ้าง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัพืชสมุนไพร ใน

ต ารับยาไทยโบราณ ข้อจ ากัดของการศึกษาพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ้านในประเทศไทยกค็ือ ประเทศไทยยังขาด ข้อมูล

พ้ืนฐานเกี่ยวกบัความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรพืช ทั้งยังขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์ที่เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์

ทางด้านการจ าแนก พรรณพืช และขาดแคลนนักพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน (Ethnobotanist) ผู้มีประสบการณ์สามารถ

จ าแนก พืชในละแวกชุมชนของตนเองได้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานทรัพยากรพรรณพืชของประเทศใดประเทศหน่ึง จะปรากฏอยู่ในหนังสอืพรรณ พฤกษชาต ิ(Flora) ประเทศ

ไทยยังไม่เคยมีหนังสอืพรรณพฤกษชาติของประเทศฉบับสมบูรณม์ากอ่น ในขณะทีป่ระเทศอื่นในภมิูภาคเอเชีย และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตพิีมพ์หนังสอืพรรณพฤกษชาตขิองประเทศมานานแล้ว โดยนัก พฤกษศาสตร์ชาวตะวันตก ได้แก ่

หนังสอืพรรณพฤกษชาตขิองประเทศอนิเดยี พม่า แหลมมลายู ภมูภิาคอนิโดจีน และชวา หนังสอืพรรณพฤกษชาตขิอง

ประเทศไทยตอนแรก ตพิีมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2538 ตพิีมพ์หนังสอืไปได้เพียงประมาณร้อยละ 30 ของจ านวน

พืชที่มีทอ่ล าเลียง (Vascular Plants) ทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงมปีระมาณไม่ต ่ากว่า 10,000 ชนิด ดงัน้ันประเทศไทยยัง

ขาดข้อมูลพ้ืนฐานพรรณพฤกษชาติอยู่อกีมาก อนัเป็นข้อจ ากดัทีส่  าคัญประการหน่ึง ในการศึกษาค้นคว้าพฤกษศาสตร์

พ้ืนบ้านในประเทศไทย  

การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านในประเทศไทยที่ผ่าน

มา ผลงานส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเพียงรายงาน เบ้ืองต้น 

เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์พืช ของกลุ่มชนพ้ืนบ้าน 

โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพร และพืชอาหาร นอกจากน้ี

มีรายงานไม่กี่เร่ืองที่ กล่าวถึง พืชที่มีพิษ พืชที่ใช้เป็น

วัตถุดิบในงาน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน และพืชโบราณที่

ปรากฏอยู่ใน จารึก หรือถูกกล่าวขานในวรรณคดีไทย

หรือนิทาน พ้ืนบ้านในยุคสมัยต่างๆ ส่วนงานค้นคว้าวิจัย 

พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านตามแบบแผนที่ได้มาตรฐาน โดยมี

การส ารวจในพ้ืนที่พร้อมบันทกึรายละเอียด และท าการเกบ็ตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้เป็นหลักฐาน (Voucher Speci-

men) ยังมีน้อยมาก เทา่ที่ปรากฏ มีผลงานเพียงไม่กี่เร่ือง ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกบั การใช้พืชสมุนไพรของชาวเขาบาง

เผ่าทางภาคเหนือ โดยนักวิชาการชาวต่างประเทศ  
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ขอ้มูลชุมชนบำ้นปำงมะกลว้ย 

บา้นปางมะกลว้ย เร ิม่กอ่ตัง้ประมาณ 150 ปีเศษ 

ราษฎรในหมู่บา้นมอีาชพีเป็นเกษตรกร คอืการท า

เมีย้งเป็นหลกั ปัจจบุนัมอีาชพีรองคอื มะแขวน่ 

กาแฟ หรอือาชพีอืน่ๆ 

บา้นปางมะกลว้ยแบ่งออกเป็น ป๊อก ปาง หยอ่ม 

หรอื เขต เรยีกชือ่ตามสญัลกัษณข์องแตล่ะบา้น  

เชน่ บา้นสบแม่หลวงใต ้มลี าหว้ยแม่หลวงไหลมา

บรรจบกบัน า้หว้ยแม่รมิ เรยีกชือ่วา่สบแม่หลวง 

บา้นปางตน้หนุน มตีน้ขนุนขนาดใหญ่ตัง้อยู่

กลางบา้น บา้นปางทองตาด มนี า้ตกอยูบ่นหม่อมบา้น บา้นปางมะกลว้ย มตีน้มะกลว้ยกา๋(ภาษากลางคอื ฝร ัง่) เป็น

สญัลกัษณ ์มะกลว้ยกา๋ล าตน้เป็นไมเ้นือ้แข็ง ตน้โตเต็มวยัประมาณ 2- 3 เมตร ออกลูก และผลตามกิง่กา้น ผลสกุกนิรส

หอมหวาน ยอดออ่น และผลดบิเป็นยารกัษาโรค แกป้วดทอ้ง แกท้อ้งรว่ง ยอดออ่น เคีย้วกนิดบักลิน่แอลกอฮอล ์วธิใีช ้

เมือ่เดนิไปถงึตน้มะกลว้ยกา๋ ใหพ้นมมอืแลว้กลา่วค าขอหรอืค าอธษิฐาน เมือ่กลา่วจบ ท าการเด็ดเอายอดออ่น ประมาณ 

3- 7 ยอด น ามาลา้งน า้ใหส้ะอาด เคีย้วกนิน า้หรอืเคีย้วกนิทัง้หมดก็ได ้อาการจะดขีึน้ในพรบิตา ใชใ้นสมยัปู่ ยา่ตายาย น่ี

คอืทีม่าของสรรพคณุของมะกลว้ยกา๋ บา้นปางล าไย มตีน้ล าไยป่าอยู ่บา้นปางไคร ้ปางมะนาว มตีน้มะนาวอยู ่บา้นหว้ย

พระเจา้เหนือ บา้นหว้ยพระเจา้ใต ้สมยัพ่ออุย๊ แม่อุย๊ เคยขดุเจอพระพุทธรปูทีต่รงตน้ไทรสามแยกมลี าหว้ยพระเจา้ไหล

บรรจบกบัน า้หว้ยแม่รมิ เลยเรยีกชือ่วา่ สบหว้ยพระเจา้ เป็นสญัลกัษณข์องบา้นหว้ยพระเจา้ วเิศษไปกวา่น้ันคอื สบหว้ย

พระเจา้ยงัเป็นตน้ก าเนิดของน า้แม่รมิในปัจจบุนั 

ในอดตีจนถงึปัจจบุนับา้นปางมะกลว้ยเป็นบา้นทีม่ขีนาดใหญใ่นต าบลป่าแป๋ มพีระอโุบสถศลีเป็นสญัลกัษณข์องค าวา่ 

วดัปางมะกลว้ย ในสมยัน้ันมตี าแหน่งเป็นวดัเจา้คณะต าบลป่าแป๋ คอื ครบูาบุญทาธรรมเตโช เป็นเจา้คณะต าบล บา้น

ปางมะกลว้ยมตี าแหน่งก านัน 4 คน ไดแ้ก ่1) ก านันบุญมา ศรวียั 2) ก านันเกษม ใจเย็น 3) ก านันสวงิ สายหมอก 4) 

ก านันอนิทร มติรเฉลยีว และต าแหน่งพ่อหลวง 2 คน ไดแ้ก ่1) พ่อหลวงแกว้ สตีะมะ 2) พ่อหลวงรุง่โรจน ์ค าแดง 

ปัจจบุนั  
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ขอ้มูลชุมชนบำ้นดอนเจียง 

บ้านดอนเจียงเป็นหมู่บ้านเลก็ๆ หมู่บ้านหน่ึงในต าบลสบเปิง ตั้งอยู่ หมู่ 8 ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ห่างจาก จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 50 กโิลเมตร จากช่ือหมู่บ้านแสดงให้เหน็ถึงสภาพพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่บนท าเลที่เป็นที่ดอน 

ล้อมรอบไปด้วยพ้ืนที่ราบส าหรับการปลูกข้าวและพืชไร่อื่นๆ โดยเฉพาะถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองเป็นพืชที่ปลูกง่ายและขายได้ ถึงรัฐบาลไม่ซ้ือ พ่อค้ากม็ารับซ้ือ ราคาข้ึนอยู่กับราคาตลาด โดยพ้ืนที่ดอนเจียง

ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองมายาวนานนับ 30-40 ปีแล้ว มีการปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่  ย่าตายาย เพียงแต่ในอดีตมี

การปลูกถั่วเหลืองกนัไม่มากนัก คนละงานสองงาน  เน้นปลูกไว้กนิ เหลือกข็าย เพราะสมัยก่อนจะอยู่กนัแบบพออยู่พอ

กนิ จะไม่ท าเกนิก าลัง ท าไว้กินเป็นหลัก ไม่ได้ท าไว้ขาย ถั่วเหลืองจึงถือว่าเป็นพืชหลักของหมู่บ้านดอนเจียง จนกระทั่ง

มาช่วงปี 2524 เป็นต้นมา จึงเร่ิมมีการขยายพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองกนัไปมากข้ึน จนแทบไม่มีที่ดินว่าง เหตุผลที่ชุมชนนิยม

ปลูกถั่วเหลืองกเ็พราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย ถ้าคนที่ท  าเกษตรเคมีกเ็พียงแค่ใช้ยาคุมหญ้าเทา่น้ัน คอยดูแลว่ามีโรคแมลง

หรือเปล่า เอาน า้เข้า น า้ออกบ้าง แต่ว่าถ้าท าอนิทรีย์การดูแลกจ็ะมีมากข้ึน ส าหรับข้าวกป็ลูกกนัอยู่แล้ว หลังจากเกี่ยวข้าว

แล้วกป็ลูกถั่วทนัท ีในส่วนของเร่ืองราคาถั่วเหลืองน้ันถือว่าไม่ถูกไม่แพงเกนิไป เพราะถั่วเหลืองไม่ค่อยได้ลงทุนในการ

ผลิตมากเทา่พืชอื่นๆ 

เม่ือเทยีบกบัหมู่บ้านรอบข้างชุมชนดอนเจียงนับเป็นชุมชนที่ไม่ค่อยปลูกพืชเศรษฐกจิชนิดอื่นๆ มากนัก เช่น มัน

ส าปะหลัง ยาสบู เพราะคนในหมู่บ้านไม่ค่อยนิยมลองอะไรใหม่ๆ เคยปลูกอะไรกป็ลูกอนัน้ัน  จะมีบ้างบางรายที่ทดลอง

ปลูกพืชใหม่ๆ เช่น ถั่วแระ มันส าปะหลัง ซ่ึงบริษัทเป็นผู้เข้ามาให้ค าแนะน า แต่ปัจจุบันนี้ ไม่ปลูกกนัแล้ว เพราะไม่ได้

ผลผลิตดีตรงตามที่บริษัทโฆษณาไว้  ส่วนใหญ่ปีแรกๆ จะพอได้ผลผลิตดี แต่เม่ือผ่านไปสองสามปีเร่ิมไม่ได้ผล สดุท้าย

กล้็มกนัไป รวมทั้งบ่อยคร้ังกเ็ป็นปัญหาที่มาจากบริษัทที่เข้ามาส่งเสริมน่ันเอง 
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ขอ้มูลชุมชนบำ้นสนัตน้เปำ 

บ้านสนัต้นเปา มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีหนองน า้ ล าห้วย ไหลผ่าน เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ชาวบ้านที่อาศัยใน

ชุมชนจึงบุกเบิกพ้ืนที่ท  านา ท าไร่ และท าสวน ต าบลสนัป่าเปามีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น า้ไหลผ่าน 1 สาย 

ได้แก่แม่น า้กวง และมีล าเหมืองไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ ล าเหมืองกอน และล าเหมืองเฟยไฮ ลักษณะพ้ืนที่มีความลาด

เอยีงจากทศิเหนือไปทางทอศใต้ สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท า

การเกษตร เช่น ท านา ท าสวน ปลูกมันเทศ และพืชอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 

วัฒนธรรม ของชุมชนบ้านสันต้นเปาความสมัพันธ์ภายในชุมชน เป็นลักษณะของครอบครัวขยาย ลักษณะการตั้ง

บ้านเรือนจะขยายไปตามถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน มีการไปมาหาสู่ระหว่างเครือญาติ และเพ่ือนบ้านใกล้เคียงอยู่

เสมอ ผู้คนในชุมชนนับถืออาวุโสในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นญาติ และเป็นผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ดังจะเหน็ได้จากการด าหัวผู้

อาวุโสในโอกาสวันสงกรานต์หรือป๋ีใหม่เมืองน่ันเอง 

การมีส่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชนบ้านสนัต้นเปา ประชากรในหมู่บ้านมีการท ากจิกรรมร่วมกนัเป็นประจ า โดยเฉพาะ

วันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น ชุมชนจะมี

การท าบุญตักบาตร เน่ืองในวันส าคัญทางศาสนา งานประเพณีสงน า้พระธาตุ(วัดสนัต้นเปา),ปลูกข้าวนาปลัง การเวียน

เทยีน และการประชุมหารือ เพ่ือท ากจิกรรมภายในชุมชน โดยมีวัดสนัต้นเปาเป็นศูนย์กลางชุมชน 
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วิธีกำรถำ่ยทอดภูมิปัญญำ  

 1. การบอกเล่า บรรยาย  ด้วยวาจา   

เป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝ่ายบอกเล่า อธิบาย หรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่

ผู้รับการถ่ายทอด  ในรูปของค าพูด  โดยผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นฝ่ายเตรียมเน้ือหาที่จะพูด  วิธีน้ีผู้ถ่ายทอดจะมี

บทบาทส าคัญในฐานะผู้ให้ความรู้ ส่วนผู้รับการถ่ายทอดจะเป็นผู้รับฟัง และจดจ า ความรู้หรือบันทกึสาระส าคัญต่าง 

ๆ ที่ได้รับฟังตามไปด้วย 

2. การสาธติ   

 เป็นวิธีการถ่ายทอดภมิูปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อมกับการบอกหรืออธิบายเพ่ือให้ผู้รับการ

ถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม  ซ่ึงจะท าให้เข้าใจวิธีการ ข้ันตอน และสามารถปฏิบัติได้ การสาธิตที่

นิยมใช้ในการถ่ายทอดภมูิปัญญา คือการสาธติวิธกีารและการสาธติประกอบการบรรยาย 

 3. การปฏบัิติจริง   

 อาจหมายรวมถึงการฝึกปฏบัิติในสถานการณ์จริง เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระท าจริง

ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะน า  ตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏบัิติถูกต้อง

ตามข้ันตอน และได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการน้ีผู้รับการถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ไปทลีะ

เล็กละน้อย จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  นับเป็นวิธีการที่เหมาะกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เน้นทักษะ

กระบวนการและผลงานที่เกดิจากการปฏบัิติ  

 4. วิธถ่ีายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง   

 เป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาในรูปของสื่อประสมที่เอื้ อต่อการเรียนรู้และท าความ

เข้าใจด้วยตนเองมากที่สดุ เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม  ศูนย์การเรียน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น  

 5. วิธถ่ีายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้    

 เป็นการถ่ายทอดภมิูปัญญาที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  ศูนย์การเรียนรู้  ตลาด

นัดภมิูปัญญา เป็นต้น  โดยจัดเป็นแหล่งส าหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภมิูปัญญาที่เปิดกว้างส าหรับทุกคนเข้าไปศึกษา

หาความรู้ได้ทุกเวลา การถ่ายทอดโดยวิธีน้ีอาจรวมหมายถึงการใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของต าราต่าง ๆ ที่บันทึกไว้

ด้วย  

 6. วิธถ่ีายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อ   

 เป็นวิธทีี่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยมชมชอบเป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางภมิูปัญญา โดยที่ผู้รับการ

ถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิดไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้   
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7. วิธีถ่ายทอดภมูิปัญญาโดยบันทกึองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ต าราต่าง ๆ และในรูปของสื่ออื่น ๆ  เช่น 

วีดีทศัน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสยีง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเวบ็ไซด์ เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภมูิ

ปัญญาต่อไป  ไม่ให้สญูหาย 

อย่างไรกต็ามวิธกีารถ่ายทอดที่กล่าวมาน้ี แม้ว่าจะเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภมิูปัญญาแต่ไม่ได้หมายความ

ว่าวิธีใด จะดีกว่าวิธีใด  คงไม่มีวิธีการถ่ายทอดใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด หากอยู่ที่การเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอด และรวมถึงความพร้อมของผู้

ถ่ายทอดเอง ซ่ึงอาจต้องใช้หลายวิธผีสมผสานกนัไป  จึงจะช่วยให้การถ่ายทอดภมูิปัญญาเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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กำรจดักำรประสบกำรณน์กัท่องเที่ยว  

การสร้างประสบการณ์ที่ท  าให้นักทอ่งเที่ยวสามารถสมัผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นการจัดการประสบการณ์

นักทอ่งเที่ยววิธหีน่ึงที่เป็นการสร้างอารมณ์ความรู้สกึให้กับนักทอ่งเที่ยวโดยให้เขารู้สกึว่าสนิค้าหรือบริการน้ันมีความโดด

เด่นน่าสนใจและสัมผัสได้เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าจดจ าน่าประทบัใจและมีเอกลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวคิดเกี่ยวกบัชุดการจัดการประสบการณ์เชิงกลยุทธ ์5 ด้าน ได้แก่ การรับสมัผัส (SENSE) คือ ส่วนประกอบ

หน่ึงในกลยุทธก์ารจัดการประสบการณ์ ซ่ึงการสมัผัสในความหมายน้ีมุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสมัผัสของนักทอ่งเที่ยว

ด้วยวิธกีารสื่อสารด้วย ภาพ เสยีง การสัมผัสจับต้อง กล่ิน และรสชาติในหลายรูปแบบที่แตกต่างกนั เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้า

มีความสนใจและเปิดใจรับสิ่งที่น าเสนอ อารมณ์ความรู้สึก (FEEL) คือ การจัดการที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ในด้าน

ความรู้สกึ และอารมณ์ให้กบันักทอ่งเที่ยวเพ่ือสร้างทศันคติด้านบวก และความรู้สกึที่ดีต่อสนิค้า นักทอ่งเที่ยวมีความ

ภาคภมิูใจเม่ือได้ใช้บริการ เกดิความประทบัใจและเผยแพร่กนัไปแบบปากต่อปาก สู่นักทอ่งเที่ยวกลุ่มใหม่และ

นักทอ่งเที่ยวเดิมกลับมาใช้บริการซ า้ การคิด (THINK) คือ การสร้างประสบการณ์เพ่ือสร้างความคิดให้กบันักท่องเที่ยว

นักทอ่งเที่ยวต้องการหาความรู้และค าตอบสามารถใช้การน าเสนอกลุ่มสนิค้าและบริการเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย เพ่ือสร้าง

ความรู้และความเข้าใจในสนิค้า บริการ และองค์กร การกระท า (ACT) คือการส่งเสริมประสบการณ์การบริโภคสินค้า

และการบริการของกลุ่มเป้าหมาย โดยน าเสนอทางเลือกใหม่ให้นักทอ่งเที่ยวมีส่วนร่วมในกจิกรรม เช่น การอ้างอิงและ

การสื่อสารผ่านบุคคลที่เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น นักแสดง นักร้องนักกฬีา นักธุรกจิ เป็นต้น อาจ

ใช้เป็นหลักการเหตุผลและแรงจูงใจที่ส่งผลให้ลูกค้าเปล่ียนวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคใหม่ได้ การเช่ือมโยง 

(RELATE) คือ การสร้างความสมัพันธจ์ากองค์ประกอบของประสบการณ์ 4 ด้าน คือ การรับสมัผัส อารมณ์ความรู้สกึ 

การคิด และการกระท าโดยน าประสบการณ์เฉพาะด้านในแต่ละส่วน มาผสานเกี่ยวโยงกนั จนท าให้ประสบการณ์เฉพาะ

บุคคลขยายผลสู่กลุ่มคนในระดับต่าง ๆ  
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กำรจดักำรประสบกำรณน์กัท่องเท่ียวเชิงอำหำร 

การทอ่งเที่ยวเชิงอาหารเป็นรูปแบบการทอ่งเที่ยวที่รับรู้และสร้างประสบการณ์ได้โดยผ่านประสาทสมัผัสทั้ง 5 

ได้อย่างชัดเจนที่สดุ มีนักวิชาการด้านการจัดการประสบการณ์ทางการทอ่งเที่ยว ได้ให้ความเหน็ที่เกี่ยวข้องกบัการจัด

กจิกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงอาหาร ดังน้ี Kivela & Crotts (2006) กล่าวว่า “การท าอาหารและการชิมไวน์เป็นศิลปะอกี

รูปแบบหน่ึงที่มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์ ทั้งการมองเหน็ ได้ยินเสยีงได้กล่ิน ได้ล้ิมรส และได้สมัผัส” 

Smith, et al. (2010) ได้กล่าวถึงประเทศไทยว่าเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอาหารที่มีวัฒนธรรมการกนิที่แปลกใหม่ 

อาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่ท  าให้นักทอ่งเที่ยวมีความรู้สกึว่าเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสถานที่ทอ่งเที่ยวแห่งน้ัน เน่ืองจาก

อาหารสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซ่ึงเป็นประสบการณ์ที่นักทอ่งเที่ยว

ต้องการได้รับจากการมาทอ่งเที่ยวในแหล่งน้ัน 

Cheung (2011) กล่าวว่าสาเหตุที่ท  าให้อาหารไทยเป็นอาหารที่มีความโดดเด่น เน่ืองจากประเทศไทยเป็น

แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรทางการเกษตรจ านวนมากที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท าอาหารได้หลากหลาย

ชนิดเช่น ข้าว เคร่ืองเทศ สมุนไพรไทย เป็นต้น อาหารไทยมีเอกลักษณ์ในรสชาติอาหารและวิธกีารท าที่แตกต่างกนัไป

ตามแต่ละภมิูภาค จึงท าให้อาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนแตกต่างไปจากอาหารชาติอื่นสร้างความ

ประทบัใจให้กบัผู้มาเยือนได้  

Richards (2012) กล่าวถึงประสบการณ์ทางการทอ่งเที่ยวเชิงอาหารว่าเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงระหว่างวัฒนธรรม

และการทอ่งเที่ยวเข้าด้วยกนั เกดิการพัฒนาม้ืออาหารให้นักทอ่งเที่ยวได้รับประสบการณ์พิเศษจากม้ืออาหารที่มี

เอกลักษณ์โดดเด่น น าเสนอวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งทางด้านการผลิตและการบริโภคคุณลักษณะของอาหารที่

สามารถน ามาสร้างความประทบัใจและประสบการณ์ให้กับนักทอ่งเที่ยวได้ท าให้หลายประเทศน าเอาอาหารมาสร้าง

เป็นจุดขายเพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ยว เช่น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางการทอ่งเที่ยวมากมายทั้งแหล่ง

ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และคนท้องถิ่นที่มีความเป็นมิตรไมตรีที่ดี เป็นสิ่งจูงใจให้นักทอ่งเที่ยวอยาก

เดินทางมาสมัผัส  

ดังน้ันการจัดการประสบการณ์ของนักทอ่งเที่ยวควรอาศัยประสาทสมัผัสทั้ง 5 เข้ากบัองค์ความรู้ภมิูปัญญามา

เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างประสบการณ์แก่นักทอ่งเที่ยวตามลักษณะของประสาทสมัผัสทั้ง 5 อย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

  1. รูป หมายถึง รูปร่างลักษณะหน้าตาของวัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหาร หรืออาหารที่ปรุงเสรจ็เรียบร้อย

แล้ว และนักทอ่งเที่ยวรับรู้ได้จากการมองเหน็ ไม่ว่าจะเป็นสสีนัของอาหาร ความสดใหม่ มีควันข้ึนร้อน ๆ หรือแม้แต่

การตกแต่งอาหารจานนั้น 

2. รส หมายถึง รสชาติที่สัมผัสได้จากการชิมอาหาร เช่น เปร้ียว หวาน มัน เคม็ เผด็ หรือขม ของอาหารแต่

ละประเภทที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์จากเคร่ืองเทศหรือส่วนผสมอื่น ๆ ไม่

จ าเป็นต้องเป็นรสใดรสหน่ึง อาจจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมหรือรสชาติเฉพาะของอาหารจานน้ันกไ็ด้ 
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 3. กล่ิน หมายถึง กล่ินของอาหารที่นักทอ่งเที่ยวสัมผัสได้เป็นอนัดับแรก เร่ิมต้ังแต่การ ปรุงอาหาร การยกมา

เสร์ิฟ กล่ินของอาหารเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถดึงดูดและกระตุ้นให้เกดิความต้องการที่จะลองล้ิมชิมรสในทนัท ี

  4. เสยีง หมายถึง กระบวนการในการปรุงอาหารเร่ิมต้ังแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมเคร่ืองปรุง เสยีง

กระทบกนัของครกกบัสาก เขียงกบัมีด กระทะกบัตะหลิว แสดงถึงความ ทะมัดทะแมงของผู้ปรุงอาหาร ท าให้

นักทอ่งเที่ยวเกดิความรู้สกึกระหายที่จะล้ิมลองอาหารจานน้ัน 

5. สัมผัส หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารจานน้ัน อาจเร่ิมต้นจากการเลือก

วัตถุดิบ เตรียมวัตถุดิบ หรือเพียงแค่ชมกรรมวิธีในการท าอาหารจานน้ัน และเม่ือได้ชิมอาหารแล้วสิ่งที่ได้จากการชิม

คือรสสมัผัสของอาหาร ความพึงพอใจที่ได้ล้ิมรสอาหารที่ไม่ใช่แค่เพียงความอร่อย ยังรวมถึงความรู้สึกภาคภมิูใจที่ได้

ล้ิมลองอาหารจานพิเศษน้ันในแหล่งทอ่งเที่ยวจริง 
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พืชอตัลกัษณช์ุมชนและองคค์วำมรูเ้กีย่วกบักำรกิน 

1.มะแขว่น 

มะแขว่น (ลูกระมาด) เป็นพ้ืนอัตลักษณ์ของบ้านปางมะกล้วย ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีป่ามะแขว่นกว้างใหญ่ที่สุดในต าบลป่าแป๋ 

ชาวบ้านปางมะกล้วยจะใช้มะแขว่นมาบริโภคหลายส่วนตั้งแต่ ยอดอ่อน ดอกอ่อน เมลด็อ่อน เมลด็แก่ทั้งแบบดิบและ

แบบแห้งมาใช้กินเป็นอาหาร ในหมู่บ้านมีการถนอมมะแขว่นอ่อนโดยการน าไปดองในน า้เกลือเพ่ือเกบ็ไว้กินได้นานขึ้ น

และใช้กนิแบบเดียวกบัพริกน า้ปลา  ยอดอ่อนมะแขว่นนิยมน าไปกินกับอาหารที่ปรุงจากเน้ือสัตว์ป่าเน่ืองจากจะช่วยเพ่ิม

รสซ่าในการกิน แต่ส่วนที่นิยมมากที่สุดคือเมลด็แห้งที่ใช้เป็นเคร่ืองเทศในอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารประเภท

แกง ประเภทย า และลาบ นอกจากน้ีชาวบ้านปางมะกล้วยยังใช้มะแขว่นในการต าน า้พริก เรียกว่า “น า้พริกมะแขว่น”กิน

กบัข้าวเหนียวร้อนๆ และเหด็ป่านึ่งรสชาตเข้ากนัได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ใบเมีย่ง 

ใบเม่ียง หมายถึง ใบของต้นชาอสัสมัที่มีลักษณะกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ต้ังแต่ใบที่ 5 ถึงใบที่ 8 นับจากยอดลงมา การเกบ็ใบเม่ียง

นับเป็นอาชีพหลักอย่างหน่ึงของชาวบ้านปางมะกล้วย ดังจะเหน็จากแทบทุกบ้านจะมีโรงน่ึงเม่ียงเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน

ด้วย ปราชญ์อาหารท้องถิ่นแห่งบ้านปางมะกล้วยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าย าใบเม่ียงและหม่ีน า้เม่ียงเป็นอาหารที่ข้ึนช่ือที่สุด

ของหมู่บ้าน ในการย าใบเม่ียงน้ันชาวบ้านจะใช้มะนาวหรือพืชรสเปร้ียวเช่น ส้มอบมาคลุกเคล้ากับใบเม่ียงก่อนเพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้ใบเม่ียงมีสคีล า้  

 ภมิูปัญญาที่น่าสนใจอกีอย่างหน่ึงเกี่ยวกับเม่ียงคือการท าน า้เม่ียง ซ่ึงได้จาก

น า้ที่ได้จากการหมักเม่ียงไปเค่ียวให้งวดแล้วเกบ็ใส่กระปุกไว้ น า้เม่ียงที่เค่ียว

แล้วจะมีลักษณะเป็นสีด าคล้ายน า้ปู ชาวบ้านจะน าน า้เม่ียงไปท าหม่ีน า้เม่ียง 

เป็นอาหารที่มีลักษณะคล้ายโจ๊ก กินคู่กับขิงและข้าวเหนียวร้อนๆ และนิยม

กนิเป็นอาหารเช้า 
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3.หน่อข่ำแดง 

ชาวบ้านปางมะกล้วยรู้จักวิธีการน าหน่อข่าแดงซ่ึงเป็นพืชที่ข้ึนอยู่ทั่วบริเวณหมู่บ้านทั้งในเขตบ้านและในเขตป่า ชาวบ้าน

จะเลือกหน่อที่แทงออกมาจากพ้ืนดินที่ยังไม่แตกใบมารับประทานกันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ ที่นิยมมากจะน ามาแกงใส่

ปลาย่างจะได้ความหอมของหน่อข่าที่เข้ากนัได้ดีกบัปลาย่าง นอกจากน้ียังนิยมน ามาน่ึงกินหรือลวกจ้ิมน า้พริก แต่หน่อข่า

แดงจะเป็นพืชตามฤดูกาลมีกนิเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมเทา่นั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.หยวกกลว้ย 

ในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการน าหยวกกล้วยแต่ละชนิดมากินเป็นอาหารอย่างดี โดยชาวบ้านจะรู้ว่า

หน่อกล้วยชนิดใดที่น ามาท าอาหารได้อร่อย จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ในชุมชนพบว่าชาวบ้านจะนิยมน าหน่อกล้วยแดงมา

แกงมากที่สดุเน่ืองจากมีรสหวานอร่อย และชาวบ้านไม่นิยมกินผลกล้วยแดงเน่ืองจากมีเมด็มาก  อย่างไรกต็ามยังมีหน่อ

กล้วยที่ชาวบ้านบอกว่าอร่อยที่สุด คือ หน่อกล้วยนวล ซ่ึงเป็นกล้วยต้นเดียวไม่สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหน่อ

เหมือนกล้วยชนิดอื่น ต้องใช้เมลด็เท่าน้ัน ชาวบ้านนิยมน ามาแกงเล้ียงแขกเม่ือมีงานในหมู่บ้าน เน่ืองจากเป็นกล้วยที่มี

ขนาดล าต้นใหญ่มาก การแกะหยวกกล้วยจะเป็นภูมิปัญญาของแต่ละพ้ืนที่ เช่นพ้ืนที่สูงจะผ่าคร่ึงล าต้นของต้นกล้วย  

ส่วนชาวบ้านพ้ืนที่ต้นจะใช้วิธแีกะกาบกล้วยจากด้านนอกเข้าไป 
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5. ผกัอีงอ้อีกำ้น บอนแบว้ ผกักูดกอ๊ง 

ผักอง้ีออก้ีาน คือต้นอ่อนและดอกของต้นบุกลายเป็นพืชตามฤดูกาลที่จะข้ึนในช่วงต้นฝนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

มิถุนายนเทา่น้ัน และในบริเวณเดียวกนัจะมีบอนแบ้วและผักกูดกอ๊ง ข้ึนบริเวณใกล้เคียงกนั เป็นพืชที่ข้ึนบนป่าที่ดอน 

ชาวบ้านจะนิยมน ามาแกงรวมกนัได้รสชาติหวานกรอบ ภมิูปัญญาการกนิผักอง้ีออก้ีานนับเป็นเร่ืองส าคัญที่สดุเน่ืองจาก

หากท าไม่เป็นจะท าเกดิอาการคันคอได้ เคลด็ลับของปราชญ์คือการใส่ใบต าลึงและมะขามเปียกลงไปในแกงด้วยเพ่ือ

ก าจัดพิษคันจากยางของผักอง้ีออก้ีาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ผ า 

 ผ าเป็นสาหร่ายน า้จืดชนิดหน่ึงมีลักษณะเป็นเมด็กรุปกรอบ ชาวบ้านดอนเจียงมีภมูิปัญญาในการเกบ็ผ าขึ้นมาจากแหล่ง

น า้โดยใช้กระชอนตาถี่ตักข้ึนมาแล้วน ามาล้างให้สะอาดด้วยผ้าขาวบาง เป็นกรรมวิธีที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ชาวบ้านนิยม

น าผ าไปปรุงเป็นคั่วผ า 
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7. หน่อไมป่้ำ 

ภมิูปัญญาการกินหน่อไม้ป่าของคนในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอนมีการสั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ภมิูปัญญาที่ส าคัญคือการเลือก

หน่อไปกนิ ชาวบ้านจะนิยมกนิหน่อบงมากที่สดุเน่ืองจากเป็นหน่อไม้ที่ให้รสหวาน หากเป็นหน่อไม้ซางชาวบ้านจะน าไปต้ม

หลายๆ คร้ังเพ่ือลดความเฝ่ือน หน่อไม้อีกชนิดหน่ึงที่นิยมน าไปกินคือหน่อไผ่หนามหรือหน่อไร่ ซ่ึงจะเป็นพืชตามฤดูกาล

ในช่วงต้นฝน  ภมูปัญญาอกีอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกบัการหาหน่อไม้คือ การขุดหน่อบุ่นซ่ึงเป็นหน่อไม้ที่ยังอยู่ใต้ดิน ชาวบ้าน

บอกว่าเป็นหน่อไม้ที่มีรสชาติดีกว่าหน่อที่โผล่พ้นดินมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

8.ผกัสำ้ 

ผักส้าในที่น้ีหมายถึงผักที่กนิสดหลากหลายชนิด เช่น ผักบ้ัง ผักรากกล้วย ยอดอ่อนมะม่วง ยอดส้มสุก ใบดีปลี ใบเลบ็ครุฑ 

ใบบัวบก ผักจิก ผักจ า้ ผักข้ีต้ิว ผักข้ีมด เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ข้ึนเองตามธรรมชาติในพ้ืนที่ที่ระบบนิเวศไม่มีการ

ใช้สารเคมี ชาวบ้านในพ้ืนที่ราบลุ่มบ้านสันป่าเปาจะน าผักเหล่าน้ีมาย ารวมกันก าน า้ย าที่ท  ามาจากปลาน า้จืดต ารวมกับพริก

หอมแดงและกระเทยีม 
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9.ใบพชืหวั 

ชาวบ้านในพ้ืนที่ราบลุ่ม รู้จักน าใบพืชหัวเช่นใบไพล ใบขิง ใบขม้ิน ใบกระชายมาเป็นเคร่ืองเคียงหรือเป็นส่วนประกอบใน

การท าอาหาร ลักษณะการใช้ใบพืชหัวเช่นน้ีไม่พบในพ้ืนที่สงูหรือพ้ืนที่ดอน ปราชญ์พืชผักในพ้ืนที่เล่าให้ฟังว่าคนสมัย

โบราณไม่ได้มีตลาดเหมือนสมัยน้ี บางคร้ังคนที่ไม่มีที่ดินในการเพาะปลูกหรือคนยากจนต้องค้นหาว่าอะไรกนิได้บ้าง จึง

เกบ็ใบไม้ใบหญ้าที่ข้ึนทั่วไปกนิเพ่ือประทงัชีวิต แต่อาจไปค้นพบโดยบังเอญิว่ากนิได้และอร่อยดีจึงสบืทอดการกินพืช

เหล่านั้นสู่รุ่นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.วชัพชืริมรั้ว 

ภมิูปัญญาการหากินวัชพืชที่ข้ึนริมร้ัว เช่น ลูกจ๋ีจ้อ ผักสลิดคา ยอดหญ้าปืนนกไส้ เป็นสิ่งที่ปราชญ์ชุมชนในพ้ืนที่ราบลุ่ม

แสดงให้เห็นความแตกต่างจากพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอน พืชหลายชนิดที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ราบลุ่มกินเป็นอาหาร พบว่า

ชาวบ้านบนพ้ืนที่สงูและพ้ืนที่ดอนไม่นิยมน ามากนิเป็นอาหาร เหตุผลที่ปราชญ์ชุมชนอธิบายไว้คือ พ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอน

มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ท าให้มีพืชผักหลากหลายชนิดมากกว่าจึงเลือกกินของอร่อยได้มากกว่า ส่วนชาวบ้านใบพ้ืนที่ราบลุ่ม

ต้องอาศัยพืชที่ปลูกเป็นหลัก แต่หากหมดฤดูเพาะปลูกชาวบ้านต้องหาพืชตามธรรมชาติมาเป็นอาหาร ซ่ึงพืชที่ข้ึนในพ้ืนที่

ราบลุ่มจะมีน้อยชนิดกว่าท าให้ไม่สามารถที่จะเลือกกนิได้แบบคนในพ้ืนที่ป่า 
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11.มะกิ้ ง  

มะกิ้งเป็นพืชเถา ซ่ึงมีเมลด็ขนาดใหญ่สเีหลืองฟาง สามารถรับประทานหรือใช้ประกอบอาหารได้ ชาวบ้านปางมะกล้วยจะ

เมลด็น าไปเผาไฟให้สกุรับประทานมีรสหวานมัน เน้ือในเมลด็ มีสีขาว รสมัน นิยมน ามาต าน า้พริก หรือทอดเป็นของกิน

เล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ถั่วเหลือง 

บ้านดอนเจียง มีการผลิตถั่วเหลืองเป็นอาชีพหลักอย่างหน่ึงมาเป็นเวลาช้านาน และสามารถแปรรูปอาหารจากถั่วเหลือง

ได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะถั่วเน่า ซ่ึงใช้เทคนิคการหมักดองแบบโบราณ โดยการน าถั่วเหลืองไปน่ึงแล้วทิ้ งไว้ให้ขึ้นรา

แล้วน าไปคลุกเกลือเพ่ือเกบ็ไว้เป็นเคร่ืองปรุงรสและน าไปเป็นส่วนผสมในเคร่ืองแกงต่างๆ นอกจากน้ียังได้น าถั่วเน่าไป

แปรรูปต่อเป็นผงเรียกว่า “ผงคินาโกะ” ใช้โรยหน้าอาหารและใช้ปรุงอาหารแทนผงชูรส 
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13. ผกัรสเปร้ียว 

ปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจอย่างหน่ึงคือการรู้จักพืชผักที่มีรสเปร้ียวในการปรุงอาหาร โดยจะมีการใช้ผักที่มีรสเปร้ียวแตกต่าง

กนัไปตามพ้ืนที่ เน่ืองจากผักที่ข้ึนตามธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่น้ันมีความแตกต่างกนัผักรสเปร้ียวที่ใช้กนัในพ้ืนที่สงู บ้าน

ปางมะกล้วย พบว่ามีการใช้ผักในป่าเช่น ใบส้มออบแอบ  ยอดส้มป้ี  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผักรสเปร้ียวที่ใช้กนัในพ้ืนที่ดอน บ้านดอนเจียง พบว่ามีการใช้ผักที่ข้ึนตามล าห้วยเช่น ยอดส้มกุ้ง ยอดส้มป้อง 
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ผักรสเปร้ียวที่ใช้กันในพ้ืนที่ราบลุ่ม บ้านสันต้นเปา พบว่ามีการใช้รสเปร้ียวจากผักที่ข้ึนทั่วไปในพ้ืนที่ เช่น ยอดส้มป่อย 

ยอดส้มกบ (ผักแว่นผี) เป็นต้น 
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เรื่องเล่ำและควำมเช่ือท่ีเกีย่วขอ้งกบัพืชอำหำรพื้ นถิน่ 

 1. ทีม่ำของป่ำเมีย่งบำ้นปำงมะกลว้ย 

 พ่อประเสริฐ บัวสา แห่งบ้านปางมะกล้วยเล่าให้ฟังว่าเดิมทใีบเม่ียงน้ันเป็นสนิค้าที่เป็นที่ต้องการของคนในตัวเมือง

เชียงใหม่ เรียกได้ว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจของคนในสมัยก่อนเลยทีเดียว ซ่ึงต้นเม่ียงน้ันเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศ

อินเดียและคนที่น าเข้ามาคือชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขายในตัวเมืองเชียงใหม่ เม่ือพบว่าเม่ียงเป็นสินค้าที่ขายดีจึงออกใบ

แสวงหาพ้ืนที่ปลูกเม่ียงซ่ึงต้องเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงที่กระจายอยู่รอบตัวเมืองเชียงใหม่ จนมาพบกับพ้ืนที่บ้านปางมะกล้วย 

ต าบลป่าแป๋ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกเม่ียงมาก จึงได้เข้ามาปลูกเม่ียงเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน 

และให้คนเข้ามาต้ังถิ่นฐานเพ่ือผลิตเม่ียงส่งในขายเมืองโดยใช้วิธีการต่างไปบนหลังวัว ซ่ึงเป็นที่มาของพ่อค้าวัวต่าง นับแต่

น้ันเป็นต้นมาชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านปางมะกล้วยกไ็ด้ท าอาชีพปลูกเม่ียงและผลิตเม่ียงขายจนมาถึงปัจจุบัน 

 2. เรือ่งเล่ำผกัพ่อคำ้ตีเมีย  

 เร่ืองเล่าเกี่ยวกับผักพ่อค้าตีเมีย มีปรากฏทั้ง 3 พ้ืนที่ แต่มีความแตกต่างกันเลก็น้อยในรายละเอียด ต านานหน่ึง

ในพ้ืนที่บ้านปางมะกล้วยเล่าว่า “มีพ่อค้านายหน่ึงจะไปค้าขายต่างเมือง เมียได้ไปเกบ็ผักชนิดน้ีมาแกง ปรุงนานเท่าไรกไ็ม่

สุกสักที พ่อค้ากร็อกินข้าวจากเมียตั้งนานจึงรู้สึกโมโห จนเกิดการทะเลาะวิวาทลงไม้ลงมือกัน เมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวก็

เลยตั้งช่ือผักชนิดน้ีว่า ผักพ่อค้าตีเมีย”  

ส่วนอกีต านานหน่ึงในพ้ืนที่บ้านดอนเจียงและบ้านสนัต้นเปา ปราชญ์ท้องถิ่นได้เล่าว่า “พ่อค้ากลับมาจากค้าขาย เมียน าผัก

น้ีมาแกงให้กินกลับคิดว่าเมียต้มผักไม่สุก เพราะผักน้ีมีลักษณะแขง็และเหนียว พ่อค้าจึงเกิดอาการโมโหทุบตีเมียตนเอง 

ชาวบ้านรู้เร่ืองกต็ั้งช่ือว่าผักพ่อค้าตีเมีย” 

 3. เรือ่งเล่ำ “แกงผกัไฮ่” 

 ที่หมู่บ้านดอนเจียง มีการแกงชนิดหน่ึงที่ชาวบ้านจะเรียกว่า “แกงผักไฮ่” แม่วีนัส สมจักร์ เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อน

ชาวบ้านจะข้ึนไปท าไร่ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 8 กิโลเมตร การออกไปท าไร่น้ันชาวบ้านจะห่อไปเพียงพริก เกลือ

และถั่วเน่าเทา่น้ัน เม่ือได้เวลาอาหารกลางวัน ชาวบ้านกจ็ะเกบ็ผักที่หาได้ในบริเวณน้ันมาแกงรวมกัน จึงเรียกแกงชนิดน้ีว่า 

“แกงผักไฮ่” เพราะได้จากผักที่หาได้ในบริเวณไร่น้ัน ซ่ึงในภาษาเหนือจะเรียก “ไร่” ว่า ไฮ่”  

 4. ควำมเชื่อเกีย่วกบัผกัแซ่ว (มะลิวลัย)์ 

 แม่ลัดดา ปันธิ บ้านสนัต้นเปา เล่าให้ฟังว่าคนในสมัยโบราณจะปลูกต้นผักแซ่วไว้ตรงหัวบันไดบ้าน ตรงบริเวณ

ที่ต้ังตุ่มล้างเท้าหน้าบ้าน ด้วยมีความเช่ือที่ว่าต้นผักแซ่วหรือเถามะลิวัลย์น้ันเป็นต้นไม้ที่มีดอกหอมและสามารถขับไล่สิ่งช่ัว

ร้าย เช่นผีกะยักษ์ ที่จะเข้ามาในบ้านได้ ในสมัยก่อนน้ันจะมีประเพณีแอ่วสาว ที่ชายหนุ่มจะไปเกี้ยวสาวตามบ้าน ซ่ึง

ประเพณีทางเหนือก่อนข้ึนบ้านจะต้องล้างเท้าก่อน หากว่าชายคนไหนเป็นผีกะยักษ์จะไม่กล้าล้างเท้าในที่มีมีต้นผักแซ่ว

ข้ึนอยู่ จึงถือเป็นพืชผักที่ป้องกนัสิ่งช่ัวร้ายหรือมนต์ด าได้ 
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 5. ควำมเชื่อเกีย่วกบักลว้ยนวล (กลว้ยตน้เดียว) 

 ในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ดอนจะพบกล้วยชนิดหน่ึงซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า “กล้วยนวล” เป็นกล้วยที่มีเพียงต้นเดียว 

ชาวบ้านจะไม่นิยมปลูกกล้วยชนิดน้ีในบ้านเน่ืองจากมีความเช่ือว่าจะท าให้หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า หรือจะไม่มี

ลูกหลานสบืสกุล กล้วยนวลจึงพบได้ในเขตป่าหรือสวนป่าของชาวบ้านเทา่น้ัน แม้ว่าจะเป็นกล้วยที่มีรสชาติอร่อยทั้ง

หยวกกล้วยและผลสกุแต่ชาวบ้านไม่นิยมปลูก 

6. กำรเรียกช่ือผกัแกลม้ลำบบำงชนิดว่ำ “ว่ำนควำยไห”้ 

 การกินลาบเหนือซ่ึงในสมัยโบราณจะนิยมท าลาบจากเน้ือควาย และในการกินลาบจะนิยมน าผักหลากหลาย

ชนิดมาแกล้มลาบ หากผักชนิดใดเข้ากันกับลาบควายได้ดี เช่น ผักแปม ใบเพล้ียฟาน ใบโปร่งฟ้า (ชะเอมเทศ) ใบดี

ปลากั้ง เป็นต้น  ชาวบ้านที่ชอบกนิลาบควายจะขนานนามผักเหล่าน้ีว่า “ว่านควายไห้” 

 

ภูมิปัญญำดำ้นพืชอำหำรกบักำรสงัเกตสิง่แวดลอ้ม 

ชาวบ้านมีภมิูปัญญาที่ส าคัญอย่างหน่ึงคือการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเลือกบริโภคพืชอาหาร สามารถสรุปองค์

ความรู้ที่ส าคัญได้ดังน้ี 

1. กนิดอกขี้ เหลก็ในวันเพญ็ขึ้น 15 ค ่า เดือน 5 (เหนือ) จะมีพลังเป็นอายุวัฒนะ 

2. การเกบ็ยอดมะแขว่นต้องเดด็ให้ถึงตรงตาไม้ ห้ามให้เป็นรูจะท าให้ต้นมะแขว่นตาย 

3. ลูกมะกิ้งต้องรอให้ผลร่วงลงมาก่อนถึงจะน าไปกนิได้ 

4. หากเหน็ปลวกเดินขบวนจะมีเหด็ป่าขึ้นในบริเวณนั้น 

5. เตากนิได้ต้องอยู่ในน า้น่ิงที่สะอาด 

6. งดกนิผักต าลึงและผักบุ้งหลังฝนตกใหม่จะท าให้ท้องร่วง 

7. ต้นเม่ียงที่อยู่ในที่มีแสงแดดจะรสชาติดีกว่าต้นที่อยู่ในร่ม 

8. ผักบ้ังจะข้ึนเฉพาะในพ้ืนดินที่สมบูรณ์และปลอดสารเคมี 
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ภูมิปัญญำดำ้นกำรจบัคู่อำหำรกบัพืชพื้ นถิน่ 

 ชาวบ้านมีภมิูปัญญาการจับคู่อาหารกบัพืชพ้ืนถิ่นที่น่าสนใจดังน้ี 

1. ผักที่มีรสขม เช่น สะเดา ล้ินฟ้า ดีปลากั้ง ใบมะละกอ โปร่งฟ้า เพ้ียฟาน ยอดมะตูม เข้ากนัได้ดีกบัลาบเน้ือ 

2. ผักที่มีรสเปร้ียว เช่น ยอดมะกอกป่า ใบส้มป้อง ผักกีมกุ้ง ผักอ้มกบ เข้ากนัได้ดีกบัลาบหมู 

3. ผักอวบน า้ เช่น ตูน ผักแว่น ผักกนัจอง เข้ากนัได้ดีกบัลาบปลา 

4. แกงบอนคู่กบัหนังหมูหรือหนังควาย และใส่ใบต าลึงเพ่ือแก้คันด้วย 

5. ผักเชียงดา ผักฮ้วน คู่กบัปลาย่าง 

6. เหด็น่ึงคู่กบัน า้พริกมะแขว่น 

7. สะค่านและผักเผด็เมืองคู่กบัแกงแค 

8. ใบดีปลีทอดเป็นกบัแกล้มเบียร์ 

9. ขม้ินขาวคู่กบัย าปลาจ่อม 

10. ใบขิงคู่กบัย าหน่อไม้ 
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ผูร่้วมแบ่งปันขอ้มูล 

 

บำ้นปำงมะกลว้ย  

1. นายสง่า สร้อยอ านาจ   ปราชญ์มะแขว่น   2. นายดี รัชบดินทรานุกุล  ปราชญ์พืชในป่า 

3. นายเพชร ดอกค า   ปราชญ์สมุนไพร  4. นายประเสริฐ บัวสา   ปราชญ์ใบเม่ียง 

5. นายบุญสิง บัวสร้อย   ปราชญ์พืชอาหารพ้ืนบ้าน 6. นายทองดี สีตะมะ   ปราชญ์พืชอาหารพ้ืนบ้าน 

 

บำ้นดอนเจียง  

1. นายอนันต์ สมจักร์ ปราชญ์ถั่วเหลือง  2. นายอนันต์ กญัจนพ ปราชญ์สมุนไพร 

3. นายอนี พวกละจะ ปราชญ์พืชอาหารในป่า  4. นายกมล เครือค า ปราชญ์พืชในนาข้าว 

5. นายประเสริฐ สมจักร์ ปราชญ์พืชสวนครัว 

 

บำ้นสนัตน้เปำ  

1. นายจ ารัส กนัธยิะ ปราชญ์พืชอาหารพ้ืนบ้าน 2. นายบุญช่วย ณรงค์ทวี   ปราญ์พืชอาหารในป่า 

3. นายทรงเดช แก้วเขียว ปราชญ์พืชสวนครัว  4. นางสาวลาวัล เบ้ียไธสง ปราชญ์พืชสวนครัว 

5. นางจันทร์แสง ไพรบูลย์ ปราชญ์พืชสมุนไพร  6. นายศรีฑรูย์ ขอดแสงมา ปราชญ์พืชสมุนไพร 

7. นายเล่ือน จินะ ปราชญ์พืชอาหารพ้ืนบ้าน 

 

สนบัสนุนโดย 


