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This research aims to study a variety of indigenous plants for consumption and 

their cooking traditional based on local wisdoms of Lao Khrang in order to access to the 
database of available dishes and recipes. In addition, the research will lead to useful 
applications of natural resources that are available and to the development of 
knowledge about the conservation of natural resource, which is critical to maintain their 
culture and sustainable use of natural resource. The research was carried out in the 
manner of a participatory action research (PAR) between the researchers and key 
informants who are knowledgeable about indigenous plants in the Lao Khrang 
community such as the Lao Khrang’s housewives. These housewives are able to cook 
dishes with original taste from every indigenous plant. Results showed that 49 species 
of indigenous plants of Ban Tung Pak Good, Huay Duan Sub-District, Don Tum District, 
Nakhon Pathom Province, consumed as local wisdom food of Lao Khrang are found on 
the rice field or in the forest around the village. Some villagers plant in the backyard for 
convenience. These vegetable are eaten fresh or pickled. Boiled vegetable can be 
eaten with curry sauce or be a part of the recipe for other food, including soup or spicy 
salad. Seven popular dishes in the household and ceremonies that contain indigenous 
plants are (1) Kaeng Pum (2) Kang Hua Tan (3) Kang Hoi Jub (4) Prik Jaew Mor (5) 
Kang Prea (6) Kang Bon (a. 7) Corn/Bamboo Snack 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

พชืผกัพื้นบา้น (Indigenous plants) มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินชวีติมา

ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ในแทบทุกภูมภิาคของประเทศไทย ชาวบ้านได้พึ่งพงึประโยชน์จาก

พชืผกัพื้นบ้านที่มอียู่ตามธรรมชาต ิได้แก่ ป่า สวน ไร่ นาและแหล่งน ้าล าคลอง หรอืชาวบ้าน

อาจน ามาปลูกไว้ใกลบ้้านเพื่อง่ายต่อการเกบ็มาบรโิภคกไ็ด ้โดยมไิดน้ าผกัพืน้บา้นมาใชใ้นการ

ประกอบอาหารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัน ามาใชป้ระโยชน์ในหลายดา้น ทัง้ดา้นวฒันธรรม 

สงัคม และรวมถึงการใช้ประโยชน์ในทางด้านการรกัษาโรคด้วย โดยในแต่ละภูมิภาคของ

ประเทศไทยจะมคีวามแตกต่างกนัของชนิดของผกัพืน้บา้น รวมถงึรปูแบบการน ามารบัประทาน 

ซึ่งขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง อาท ิสภาพแวดล้อมสภาพภูมปิระเทศและความแตกต่างด้าน

วฒันธรรมของคนในแต่ละท้องถิน่ ซึ่งองคค์วามรูใ้นการใช้ประโยชน์จากพชืผกัพื้นบา้นทีไ่ด้รบั

การถ่ายทอดสบืทอดต่อกนัมาเนิ่นนาน จนกลายเป็นวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่ม จดัว่าเป็นภูมิ

ปญัญาของชนแต่ละกลุ่มทีเ่รยีกว่า ภมูปิญัญาพืน้บา้น  

ปจัจุบนัความรู้เกี่ยวกบัการใช้พชืผกัพื้นบ้านเป็นอาหารและยา ซึ่งเป็นภูมปิญัญาของ

ชาวบา้นในทอ้งถิน่ต่างๆ ก าลงัจะสูญหายไป พรอ้มกบัการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ

และการลดปรมิาณลงของทรพัยากรธรรมชาต ิการใชผ้กัพืน้บา้นเป็นอาหารและยาแสดงใหเ้หน็

ถงึภมูปิญัญาของชาวบา้นในแต่ละทอ้งถิน่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความชาญฉลาดในการสงัเกตและ

เลอืกพชืแต่ละชนิดมาใช ้เป็นความรูท้ีม่กีารสัง่สมมาจากบรรพบุรษุ และมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนั

มาจนกลายเป็นองคค์วามรูท้ีม่คีุณค่าควรแก่การศกึษาคน้ควา้และสบืทอดภูมปิญัญาของทอ้งถิน่

เหล่านัน้ไวต่้อไป (สาปีนะห,์ 2547) ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร บ่งชี้

ว่าบรรพบุรุษของชาวลาวคัง่ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ที่พลดัพรากจากถิ่นก าเนิดเดิม คอื ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เข้ามาสู่ประเทศไทยสมยัต้นกรุงรตันโกสนิทร์ ด้วย

เหตุผลทางการเมอืงหรอืทางเศรษฐกจิ กลุ่มชาตพินัธุน์ี้มภีาษา ประเพณีวฒันธรรมของตนเองที่

บ่งบอกถงึอตัลกัษณ์ความเป็นลาวคัง่ โดยเฉพาะเรือ่งการทอผา้ อาหาร ประเพณี ความเชื่อเรื่อง

ผเีจา้นายและผเีทวดา ซึง่แฝงไวด้ว้ยสญัลกัษณ์และความหมายของการจดัระเบยีบทางสงัคม ให้

อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
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กลุ่มชาตพินัธุ์ลาวคัง่บา้นทุ่งผกักูด ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม มี

ภูมปิญัญา ในศาสตร์ต่างๆ เช่น ภาษา ประเพณีวฒันธรรมของตนเองที่บ่งบอกถึงอตัลกัษณ์

ความเป็นลาวคัง่ โดยเฉพาะเรื่องการทอผ้า อาหาร ประเพณี ความเชื่อเรื่องผเีจ้านายและผี

เทวดา แต่ปจัจุบนัก าลงัประสบปญัหาการขาดแคลนผู้ถ่ายทอดภูมปิญัญา เน่ืองจากผู้มคีวามรู้

ความสามารถด้านภูมปิญัญา ถึงขัน้ว่าเป็นผู้ทรงภูมปิญัญามอีายุมากขึ้น และเสยีชวีติไปเป็น

จ านวนมาก คนรุ่นหลงัที่ไดร้บัการสบืทอดต่อมามจี านวนน้อยลง จงึท าให้ขาดแคลนผู้ถ่ายทอด

ภมูปิญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชป้ระโยชน์จากผกัพืน้บา้นในการน ามาบรโิภคเป็นอาหารซึง่

ถอืว่า เป็นภูมปิญัญาท้องถิ่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ส ัง่สมและสบืทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม ่

โดยอาศยัการจดจ าและการเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ไม่มีการจดบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานแต่

อย่างใด การวจิยัครัง้นี้จงึมุ่งศกึษาความหลากหลายของผกัพืน้บา้นที่ใช้บรโิภคเป็นอาหารตาม

ภูมปิญัญาของชาวลาวคัง่ ศึกษาภูมปิญัญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารพื้นบ้านลาวคัง่จาก

พืชผกัพื้นบ้าน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของผกัพื้นบ้านและต ารับอาหารที่มีอยู่ อันจะ

น าไปสู่การประยุกต์ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์บนพืน้ฐานของทรพัยากรของชาตทิีม่อียู่และสามารถน า

ข้อมูลมาพัฒนาความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมต่อท้องถิ่นซึ่งมี

ความส าคญัยิง่ต่อการด ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมของชุมชนและการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื 

 

2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาความหลากหลายของผกัพืน้บา้นทีใ่ชบ้รโิภคเป็นอาหารตามภูมปิญัญาของ

ชาวลาวคัง่ 

2. เพื่อศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาหารพืน้บา้นลาวคัง่จากพชืผกัพืน้บา้น 

3. เพื่อจดัท าหนังสอืองคค์วามรู ้เรื่อง ภูมปิญัญาในการใช้ประโยชน์พชืผกัพืน้บา้นของ

ชาวลาวคัง่ ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจยั 

การวจิยันี้ด าเนินการในลกัษณะของการวจิยัปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

Action Research) ระหว่างผู้วิจยั ผู้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน โดยมรีายละเอียดขอบเขต

โครงการวจิยั ดงันี้ 
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1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา/ตวัแปรทีศ่กึษา 

ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ

หลากหลายทางชีวภาพในชุมชน ชนิดของพชืผกัพื้นบ้านที่น ามาประกอบอาหาร รวมทัง้ภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาหาร ดงัน้ี 

(1) ศกึษาบรบิทชุมชน สภาพความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติ 

(2) ศกึษาความหลากหลายของพชืผกัพืน้บา้นทีใ่ชบ้รโิภคเป็นอาหารของชาวลาวคัง่ 

(3) ศกึษาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาหารพืน้บา้นลาวคัง่จากพชืผกัพืน้บา้น 

(4) ศกึษาต ารบัอาหารพืน้บา้นลาวคัง่ ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดั

นครปฐม 

2. ขอบเขตดา้นประชากรทีศ่กึษา 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย กลุ่มผูรู้ ้(Key Informants) คอื ผูใ้หข้อ้มลูที่

มคีวามรอบรูเ้รือ่งพชืผกัพืน้บา้นในชุมชนทีเ่ป็นชาวลาวคัง่แต่ก าเนิด เช่น ปราชญ์ชาวบา้น กลุ่ม

แม่บ้านชาวลาวคัง่ ที่สามารถใชพ้ชืผกัพื้นบ้านปรุงอาหารพื้นบ้านของลาวคัง่ได้ทุกอย่างและมี

รสชาตติามสตูรดัง้เดมิ 

3. ขอบเขตดา้นพืน้ที่/สถานทีศ่กึษา 

การเลอืกพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา ใชว้ธิแีบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นชุมชน

ทีม่ปีระชากรเป็นชาวลาวคัง่ทัง้หมูบ่า้นในต าบลหว้ยดว้น ไดแ้ก่ บา้นทุ่งผกักูด 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาทีศ่กึษา 

ใชร้ะยะเวลาในการศกึษา ตลอดโครงการ 12 เดอืน 

 

4. นิยามศพัทท่ี์ใช้ในการศึกษา 

พชืผกัพืน้บา้น หมายถงึ ชนิดของพชืผกัพืน้บา้นในทอ้งถิน่ทีช่าวบา้นน ามาบรโิภคเป็น

อาหาร สามารถหาไดต้ามธรรมชาต ิและบรเิวณบา้นเรอืน 

ภูมปิญัญาการใช้ประโยชน์พชืผกัพืน้บ้าน หมายถงึ วธิกีาร เทคนิค เคลด็ลบั การเลอืก

พชืผกัพืน้บา้น  การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร และความเชื่อเกี่ยวกบัอาหารพืน้บา้นทีม่ ี

การถ่ายทอดมาจากรุน่สู่รุน่ 

ลาวคัง่ หมายถงึ กลุ่มชาตพินัธุ ์ในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่ ลาวคัง่บา้นทุ่งผกักูด ต าบลหว้ย

ดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
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อาหารพื้นบ้านลาวคัง่  หมายถึง  เป็นอาหารที่ชาวลาวคัง่นิยมท าทานกันใน

ชวีติประจ าวนั หรอืกนิในเทศกาลและงานประเพณ ีไดแ้ก่ แกงผ า แกงหวัตาล แกงหอยขม พรกิ

แจว่หมอ้ แกงบอน ขนมหน่อไม ้ขนมกน้กระทะ 

 

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ชุมชนลาวคัง่ไดอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืผกัพืน้บา้นทีใ่ชส้ าหรบัประกอบอาหาร รวมทัง้

องคค์วามรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในการประกอบอาหารพืน้บา้นลาวคัง่จากพชืผกัพืน้บา้นใน

ชุมชนของตนเอง ซึง่ท าให้ชุมชนไดต้ระหนักถงึความส าคญัในการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์

จากทรพัยากรทีม่ใีนทอ้งถิน่ 

2. ชุมชนได้ต ารบัอาหารพื้นบ้านลาวคัง่ ซึ่งจะเป็นการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาท้องถิ่นด้าน

อาหารพืน้บา้นลาวคัง่ใหค้งอยูต่่อไป 

3. เยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคญัของภูมปิญัญาการใช้พืชผักพื้นบ้านประกอบ

อาหารทีแ่สดงอตัลกัษณ์ของชาตพินัธุต์นเอง 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและ

อนุรกัษ์การใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และเกดิความมัน่คงดา้นอาหารภายใน

ชุมชนเพื่อความยัง่ยนืต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาเรื่อง “ภูมปิญัญาในการใช้ประโยชน์พชืผกัพืน้บ้านของชาวลาวคัง่ ต าบล

หว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม” ผู้วจิยัได้ศกึษาแนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งในหวัขอ้ภมูปิญัญาในการใชป้ระโยชน์พชืผกัพืน้บา้นของชาวลาวคัง่ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประวตัศิาสตรช์าวลาวคัง่ 
2. แนวคดิเกีย่วกบัพชื 
3. แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมอาหาร 
4. แนวคดิเกีย่วกบัภูมปิญัญา 
5.งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1. ประวติัศาสตรช์าวลาวคัง่ 
 ประวตัศิาสตร ์คอื การศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของสิง่ใดสิง่หนึ่ง จากการที่ไดบ้นัทกึ
เกบ็ไว ้หรอืจากประสบการณ์จากผูม้อีาวุโส ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่จงึเป็นประวตัศิาสตรท์ีม่ชีวีติ 
(Lining  History)  มคีวามเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพราะขอ้มลูทีน่ ามาศกึษานัน้มกีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลาตามการรบัรู้และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยหากมองประวัติศาสตร์ในมิติ
ความสมัพนัธ์ทีม่คีวามซบัซ้อนมากขึน้ ยิง่จะท าให้เขา้ใจ “ตวัตน” ของชุมชนในหลากหลายมติิ
ขึน้ดว้ย (ธดิา สาระยา, 2539) การศกึษาประวตัศิาสตรช์ุมชนจงึไม่อาจจะละเลยมุมมองเกี่ยวกบั 
“คน” ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็พลวตัรและกระบวนการเปลีย่นแปลงจากภายในชุมชน
อันเป็นหัวใจของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (อนุวัตร  อินทะนา, 2557) การศึกษา
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของชาวลาวคัง่ การ
ยา้ยถิน่ฐาน วฒันธรรม ประเพณีและความเชื่อทีถ่อืปฏบิตัสิบืทอดมายาวนาน โดยเฉพาะชุมชน
ลาวคัง่พืน้ทีต่ าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม  

ประวตัิความเป็นมาของลาวครัง่นัน้   จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ลาวครัง่ พบว่า
บรรพบุรุษได้อพยพมาจากอาณาจกัรเวียงจนัทร์ และหลวงพระบางพร้อมกับลาวกลุ่มอื่นๆ 
อพยพเข้ามาอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ในประเทศไทยด้วยเหตุผลทางสงครามในช่วงสมัย
รตันโกสนิทรต์อนต้น จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ชาวลาวกลุ่มต่างๆ ทัง้อาณาจกัรเวยีงจนัทร์
และหลวงพระบางตอ้งถูกกวาดตอ้นใหเ้ขา้มาอยู่ตามหวัเมอืงต่างๆ หลายที ่ในบรรดาเชลยทีถู่ก
กวาดตอ้นมาในเวลานัน้  มคีนลาวแถบภูคงัปะปนมาดว้ย จงึท าใหค้นทัว่ไปเรยีนกลาวกลุ่มนี้ว่า 
“ลาวภูคัง” และในเวลาต่อมามีการเรียกชื่อผิดเพี้ยนจากเดิมหลายชื่อ เช่น “ลาวขี้ครัง่”        
“ลาวครัง่” ดงัทีล่าวครัง่ต าบลห้วยดว้น นิยมเรยีกตวัเองว่า “ลาวครัง่หรอืลาวขีค้ร ัง่” ตามบรรพ
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บุรุษ ปจัจุบันลาวครัง่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในหลายพื้นที่ เช่นในจังหวัดเลย พิษณุโลก สุโขทัย 
ก าแพงเพชร นครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท สุพรรณบุรกีาญจนบุร ีและนครปฐม 

ชุมชนลาวครัง่ ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม มคีวามส าคญัและมี
ประวตัศิาสตรท์้องถิน่ที่ยงัปรากฏร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคด ีเช่น โบสถ์เก่าบรเิวณวดักง
ลาด วดัทุ่งผกักูดและวดัใกลเ้คยีงที่สรา้งขึน้ในปลายสมยักรุงธนบุรตี้นรชักาลที ่1 สนันิษฐานว่า
อายปุระมาณ 200 กว่าปี ส าหรบัการตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนนัน้ ประชากรส่วนใหญ่ 99 % เป็นลาว
ครัง่ทีถู่กกวาดต้อนมาจากเมอืงหลวงพระบาง ประเทศลาว ทีบ่า้นกงลาด เดมิทใีนสมยัรชักาลที ่
6 นัน้ไดแ้ต่งตัง้ใหห้มูบ่า้นน้ีเป็นกองลาดตระเวนของกองเสอืป่าหมู่บา้นนี้ จงึไดช้ื่อว่า “กองลาด” 
ต่อมาเพี้ยนมาเป็น “กงลาด” ส่วนทีช่ื่อว่าห้วยดว้นนัน้ในอดตีมลี าหว้ยหนองน ้าไหลยาวและมา
สิน้สุดทีท่า้ยหมูบ่า้น จงึไดช้ื่อว่า “หว้ยดว้น” ความเก่าแก่ของโบราณสถานทีต่ าบลหว้ยดว้น  

โดยเป็นกลุ่มลาวที่อพยพด้วยเหตุผลทางการเมอืงเช่นเดียวกับลาวกลุ่มอื่น ๆ 
ในช่วงสมยัรชักาลที ่3 ต่อมาสมยัรชักาลที่ 5 ไดจ้ดัสรรทีท่ ากนิใหก้บักลุ่มลาวที่อพยพ ลาวครัง่
ไดม้าตัง้หลกัปกัฐานอยูบ่รเิวณ อ าเภอดอนตูม (ทุ่งสามแกว้ในอดตี) บรเิวณดงักล่าวมผีูค้นอาศยั
อยูเ่ป็นจ านวนมาก บางกลุ่มจงึไดอ้พยพเพื่อหาทีท่ ากนิใหม่ขยายออกมาเรื่อยทัว่อ าเภอดอนตูม
รวมถึงที่ต าบลห้วยด้วนด้วยและเป็นกลุ่มที่ยงัคงรกัษาขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณ ี
พธิกีรรมและความเชื่อ (ฮีตสิบสอง คองสบิสี่ ฮตี) ฮีต มาจากค าว่า จารตี สิบสอง หมายถึง 
เดอืนทัง้ 12 ฮตีสบิสอง คองสบิสี่ จงึหมายถงึ ประเพณีที่ชาวอสีานปฏบิตัสิบืต่อมาแต่โบราณ
ของชาวลาว รวมทัง้ภาษาพดูทีใ่ชส้ื่อสารในชวีติประจ าวนั การแต่งกายดว้ยชุดประจ ากลุ่มคอืชุด
ลาวครัง่สแีดงสดตามบรรพบุรุษโบราณ พบทีต่ าบลหว้ยดว้น ซึง่เป็นอตัลกัษณ์ทีไ่ดร้บัการสัง่สม
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานสบืต่อกนัมาจนถงึปจัจุบนั สิง่หน่ึง นอกเหนือจากที่กล่าว
มาก็คอืสญัลกัษณ์อนัเป็นสิง่ที่บ่งบอกถงึการเป็นลาวครัง่นัน่ก็คอื “ศาลเจา้นาย ศาลเจา้พ่อหรอื
หอปู่เสือ้ ย่าเสือ้” ทีช่าวลาวครัง่ใหค้วามเคารพนับถอื เชื่อว่าเป็นวรีบุรุษ ดูแลทุกข ์สุข ของลาว
ครัง่ อุทศิตน เพื่อลาวครัง่ เมือ่เสยีชวีติไปจงึมกีารสรา้งศาลใหเ้ป็นทีส่ถติเพื่อใหลู้กหลานได ้เซ่น
ไหวส้กัการะ ขอพร เป็นทีพ่ึง่ทางใจของลาวครัง่ทุกคน ลกัษณะของศาล มทีัง้หมด 7 หลงั หลงั
ใหญ่ 2 หลงั หลงัเลก็ 5 หลงั กลางหมู่บ้านบรเิวณที่มตี้นไมห้นาร่มรื่นและจะมกีารเลี้ยงปีหรอื
เลีย้งผทีุกเดอืน 7 ของทุกปีเพื่อใหลู้กหลาน ลาวครัง่ได้แสดงความกตญัญู ขอขมาที่ไดล้่วงเกนิ
และขอบคุณวรีบุรุษที่ได้ให้ความคุ้มครองพวกเขา หอผเีจ้านายบ้านทุ่ง ผกักูด หอผีเจ้านาย        
บา้นกงลาด การด าเนินชวีติทีย่ดึถอืในเรือ่งผขีองชาวลาวครัง่นัน้ ชาวลาวครัง่จะสอนลูกหลานมา
ตลอดเวลาถึงธรรมเนียมการปฏิบตัิและการให้ความเคารพ นับถือผีประจ าหมู่บ้าน เพราะ
ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิบ์นัดาลทุกข์หรอืสุขได้ ดงันัน้ชาวบ้านจงึเลอืกปฏบิตัิตามค า
บอกเล่าและปฏบิตัติามจารตีของชุมชนซึง่ผูสู้งอายุไดป้ฏบิตัเิป็นแม่แบบทีด่ทีีท่ าใหเ้กดิความสุข
ต่อตนเองและชุมชน (จติกว ีกระจา่งเมฆ, 2553) 
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2. แนวคิดเก่ียวกบัพืชผกัพื้นบ้าน 
การด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาหรือใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตมิอีทิธพิลต่อความคดิและวฒันธรรมต่างๆของมนุษย ์มนุษยน์ าเอาสิง่
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชวีติในลกัษณะต่างๆ มาชา้นาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การใชป้ระโยชน์ในด้านปจัจยัสี่ ซึ่งเป็นปจัจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติ ได้แก่ อาหาร ที่
อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีมกัจะได้มาจากพชื (สาปีนะห์ แมงสา
โมง, 2547)  

พชืผกัพื้นบ้าน มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินชวีติมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 
ในแทบทุกภูมภิาคของประเทศไทย ชาวบ้านได้พึ่งพงึประโยชน์จากพชืผกัพื้นบ้านที่มอียู่ตาม
ธรรมชาต ิ โดยมไิด้น าผกัพื้นบ้านมาใช้ในการประกอบอาหารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แ ต่ยงั
น ามาใชป้ระโยชน์ในหลายดา้น ทัง้ดา้นวฒันธรรม สงัคม และรวมถงึการใชป้ระโยชน์ในทางดา้น
การรกัษาโรคดว้ย ซึ่งองคค์วามรูใ้นการใชป้ระโยชน์จากพชืผกัพืน้บ้านทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดสบื
ทอดต่อกนัมาเน่ินนาน จนกลายเป็นวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่ม จดัว่าเป็นภูมปิญัญาของชนแต่
ละกลุ่มทีเ่รยีกว่า ภมูปิญัญาพืน้บา้น ปจัจบุนัความรูเ้กีย่วกบัการใชพ้ชืผกัพืน้บา้นเป็นอาหารและ
ยา ซึ่งเป็นภูมปิญัญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ก าลงัจะสูญหายไป พร้อมกบัการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชวีภาพและการลดปรมิาณลงของทรพัยากรธรรมชาต ิการใช้ผกัพื้นบ้าน
เป็นอาหารและยาแสดงให้เห็นถึงภูมปิญัญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความชาญฉลาดในการสงัเกตและเลอืกพชืแต่ละชนิดมาใช ้เป็นความรูท้ีม่กีารสัง่สมมาจากบรรพ
บุรษุ และมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจนกลายเป็นองคค์วามรูท้ีม่คีุณค่าควรแก่การศกึษาคน้ควา้
และสบืทอดภูมปิญัญาของท้องถิ่นเหล่านัน้ไว้ต่อไป (สาปีนะห์ แมงสาโมง, 2547) พืชผกั
พืน้บ้านส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านน ามารบัประทานนัน้มสีรรพคุณทางยาอยู่ด้วย แต่ผู้ใช้บางคนก็ไม่
สามารถบอกชื่อและชนิดของพชืผกัพืน้บา้นนัน้ได ้ 

ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร บ่งชี้ว่าบรรพบุรุษของชาวลาว
ครัง่ เป็นกลุ่มชาตพินัธ์ที่พลดัพรากจากถิน่ก าเนิดเดมิ คอื ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว เขา้มาสู่ประเทศไทยสมยัต้นกรุงรตันโกสนิทร ์ดว้ยเหตุผลทางการเมอืงหรอืทาง
เศรษฐกจิ กลุ่มชาตพินัธุ์นี้มภีาษา ประเพณีวฒันธรรมของตนเองที่บ่งบอกถงึอตัลกัษณ์ความ
เป็นลาวครัง่ โดยเฉพาะเรื่องการทอผ้า อาหาร ประเพณี ความเชื่อเรื่องผเีจา้นายและผเีทวดา 
ซึง่แฝงไว้ดว้ยสญัลกัษณ์และความหมายของการจดัระเบยีบทางสงัคม ให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างมี
ความสุข ปจัจุบนัภูมปิญัญาศาสตรต่์างๆของชาวลาวครัง่ต าบลห้วยด้วนประสบปญัหาการขาด
แคลนผูถ่้ายทอดภมูปิญัญา เน่ืองจากผูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นภูมปิญัญา ถงึขัน้ว่าเป็นผูท้รง
ภูมปิญัญามอีายุมากขึน้ และเสยีชวีติไปเป็นจ านวนมาก คนรุ่นหลงัที่ได้รบัการสบืทอดต่อมามี
จ านวนน้อยลง จงึท าให้ขาดแคลนผู้ถ่ายทอดภูมปิญัญา การศึกษาภูมปิญัญาด้านการจดัการ
ความหลากหลายของพชืผกัพืน้บา้นของชาวลาวครัง่ กรณศีกึษา ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม 
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จงัหวดันครปฐม จะท าใหค้นในชุมชน ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่
ในทอ้งถิน่และช่วยสรา้งจติส านึกในการส่งเสรมิและอนุรกัษ์การพฒันาแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
ในดา้นต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้ยงัสามารถส่งเสรมิให้ชุมชนมคีวามตระหนักถงึคุณค่า
ของพืชผกัพื้นบ้านที่มอียู่ในท้องถิ่นของตน และยงัเป็นการช่วยสืบสานวิถีชุมชน วฒันธรรม 
ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวกบัพชืผกัพื้นบ้านของชาตพินัธุ์ลาวครัง่ของต าบลห้วยด้วนให้คงอยู่
ต่อไป แมว้่าสภาพวถิชีวีติของชุมชนจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเจรญิทีเ่ขา้สู่ชุมชน 

พชืผกัพืน้บา้น หมายถงึ พรรณพชืผกัพืน้บา้นหรอืพรรณไมพ้ืน้เมอืงทอ้งถิน่ ทีน่ ามา
บรโิภคกนัในทอ้งถิน่ ซึง่อาจเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหรอืน ามาปลกูไวเ้พื่อสะดวกในการเกบ็มา
บรโิภค ผกัพืน้บา้น จงึมชีื่อเฉพาะในแต่ละท้องถิน่และมกัน าไปประกอบอาหารตามทอ้งถิน่นัน้ 
ๆ ดว้ยเหตุนี้ผกัพืน้บา้นจงึเป็นแหล่งอาหารทีห่าไดง้่ายในชนบทของ ประเทศไทย ประชาชน
นิยมปลกูไวเ้พื่อบรโิภคเองในครวัเรอืน หรอื น ามาขายเพื่อเพิม่รายได ้ทีส่ าคญัผกัพืน้บา้นมี
ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ผกัพืน้บา้นแบ่งตามการน าส่วนต่างๆของพชืผกั 
มาบรโิภค เป็น 5 ประเภท ดงันี้ (ณฐั อาจสมติ,ิ 2548) 

1. ใบและยอด เช่น ผกับุง้ ผกัต าลงึ ยอดชะเอม 
2. รากและหวั เช่น มนัเทศ ขงิ ขา่ ขมิน้ 
3. ดอก เช่น ดอกขจร ดอกโสน ดอกสะเดา 
4. ฝกั เช่น เพกา สะตอ มะรมุ 
5. ผล เช่น มะเขอื น ้าเต้า 
พชืผกัพื้นบ้าน มคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินชวีติมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

ในแทบทุกภูมภิาคของประเทศไทย ชาวบ้านได้พึ่งพงึประโยชน์จากพชืผกัพื้นบ้านที่มอียู่ตาม
ธรรมชาต ิ โดยมไิด้น าผกัพื้นบ้านมาใช้ในการประกอบอาหารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงั
น ามาใชป้ระโยชน์ในหลายดา้น ทัง้ดา้นวฒันธรรม สงัคม และรวมถงึการใชป้ระโยชน์ในทางดา้น
การรกัษาโรคดว้ย ซึ่งองคค์วามรูใ้นการใชป้ระโยชน์จากพชืผกัพืน้บ้านทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดสบื
ทอดต่อกนัมาเน่ินนาน จนกลายเป็นวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่ม จดัว่าเป็นภูมปิญัญาของชนแต่
ละกลุ่มทีเ่รยีกว่า ภมูปิญัญาพืน้บา้น ปจัจบุนัความรูเ้กีย่วกบัการใชพ้ชืผกัพืน้บา้นเป็นอาหารและ
ยา ซึ่งเป็นภูมปิญัญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ก าลงัจะสูญหายไป พร้อมกบัการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชวีภาพและการลดปรมิาณลงของทรพัยากรธรรมชาต ิการใช้ผกัพื้นบ้าน
เป็นอาหารและยาแสดงให้เห็นถึงภูมปิญัญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความชาญฉลาดในการสงัเกตและเลอืกพชืแต่ละชนิดมาใช ้เป็นความรูท้ีม่กีารสัง่สมมาจากบรรพ
บุรษุ และมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจนกลายเป็นองคค์วามรูท้ีม่คีุณค่าควรแก่การศกึษาคน้ควา้
และสบืทอดภมูปิญัญาของทอ้งถิน่เหล่านัน้ไวต่้อไป (สาปีนะห ์แมงสาโมง, 2547)  
  ณัฐ อาจสมติิ (2548) พชืผกัพื้นบ้าน หมายถงึ พรรณพชืผกัพื้นบ้านหรอืพรรณไม้
พืน้เมอืงทอ้งถิน่    ทีน่ ามาบรโิภคกนัในทอ้งถิน่ ซึง่อาจเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิหรอืน ามาปลูก
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ไว้เพื่อสะดวกในการเก็บมาบรโิภค ผกัพื้นบ้าน จงึมชีื่อเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นและมกัน าไป
ประกอบอาหารตามทอ้งถิน่นัน้ ๆ  
   สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย (2555) ผกัพืน้บา้น หมายถงึ พชืชนิดใดกไ็ดท้ีช่าวบา้นใน
ทอ้งถิน่สามารถหาเกบ็ไดจ้ากแหล่งธรรมชาตใินแต่ละฤดูกาล แต่ละภูมภิาคทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ป่า
เขา รมิล าธาร ล าหว้ยเลก็ๆ หรอืตามหัวไร่ปลายนา เพื่อใช้ประกอบอาหารในแต่ละวนั ตามวถิี
ชวีติความเป็นอยู่และวฒันธรรมการบรโิภคของกลุ่มชนนัน้ๆ อกีทัง้ยงัใหคุ้ณค่าทางโภชนาการ 
และสมนุไพรในครวัเรอืนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

แหล่งท่ีมาของพืชผกัพื้นบ้าน  
พชืผกัพืน้บา้น เป็นพชืทีเ่จรญิงอกงามตามธรรมชาตใินทอ้งถิน่ ทีม่สี่วนของต้น ใบ ยอด

อ่อน ดอก ผล เมลด็ หน่อ หรอืราก ใชบ้รโิภคเป็นอาหารและใชบ้รโิภคเป็นยา ของคนในทอ้งถิน่
แต่ละทอ้งถิน่ ซึง่การใชป้ระโยชน์จากพชืผกัพืน้บา้นเป็นอาหารและยานี้ เป็นองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บั
การถ่ายทอดสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน จนกลายเป็นวฒันธรรมไทยในการบรโิภคพชืผกั
พื้นบ้านของคนในแต่ละท้องถิน่ พชืผกัพชืบ้านที่มอียู่ตามท้องถิน่มทีัง้ที่เป็นพชืผกัพื้นบ้านที่มี
ถิ่นก าเนิดดัง้เดมิในท้องถิ่น และเป็นพชืผกัพื้นบ้านที่เป็นพชืที่มาจากต่างถิ่นที่น าเข้าปลูกใน
ท้องถิ่นเป็นเวลานานหลายชัว่อายุคน จนสามารถปรบัตวัเจรญิงอกงามได้ดตีามธรรมชาติใน
ท้องถิ่น จนบางครัง้เข้าใจว่าเป็นพืชผกัพื้นบ้านที่มถีิ่นก าเนิดในท้องถิ่นนัน้ เช่น สะระแหน่ 
พรกิไทย ผกัชฝีรัง่ เป็นพชืผกัมาจากต่างถิน่ทีน่ าเขา้มาปลกูและใชบ้รโิภคเป็นเวลานานหลายชัว่
อายคุน จนคนไทยส่วนใหญ่คดิว่าเป็นพชืผกัทีม่ถีิน่ก าเนิดในเมอืงไทย  

การจ าแนกความหลากหลายทางชนิดและความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
พืชผกัพ้ืนบ้าน  

การจ าแนกตามลกัษณะล าตน้ หรอืทรงตน้ ของพชืผกัพืน้บา้น ล าต้นของพชืผกัพืน้บา้น
มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป ท าใหเ้กดิทรงตน้ที่มรีปูทรงทีแ่ตกต่างกนัออกไปดงันี้ 

1. ไม้ยนืต้น (Tree) เป็นพชืผกัพื้นบ้านที่มลี าต้นสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาด้านบนใน
ระดบัสงูใหร้ม่เงา เช่น ผกัเฮอืด ผกัเสีย้ว ขีเ้หลก็ มะกอก มะลดิไม ้สะเดา 

2. ไมพุ้่ม (Shrub) เป็นพชืผกัพืน้บา้นทีแ่ตกกิง่ก้านสาขาในระดบัใกลก้บัผิวดนิ ท าใหล้ า
ตน้ไมส้งูใหญ่แต่จะเป็นพุ่มแผ่ออก เช่น ผกัหวาน มะนาว ชะอม เลบ็ครฑุ ผกัแปบ พรกิ มะเขอื 

3. ไมเ้ถาเลือ้ย (Climber) เป็นพชืผกัพืน้บา้นทีม่ลี าต้นยาวเป็นเถาเลือ้ยพนัอาศยัต้นไม้
อื่นเป็นหลกั เพราะล าต้นไม่สามารถทรงตวัอยู่ได้เองโดยล าพงั เช่น ผกัเชยีงดา ผักฮ้วนหม ู
ต าลงึ มะห่อย สะแล ผกัป ัง๋ 

4. ไมก้อ (Clump) เป็นพชืผกัพืน้บา้นทีแ่ตกหน่อจากล าต้นใต้ดนิเป็นล าต้นหลายล าต้น
รวมกนัเป็นกออยูเ่หนือพืน้ดนิ เช่น ไผ่ กลว้ย ขา่ ขมิน้ กระทอื ตะไคร้ 
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5. ไมค้ลุมดนิ (Creeping Herb) เป็นพชืผกัพืน้บ้านทีม่ลี าต้นอ่อนเจรญิเตบิโตทอดไป
ตามผวิดนิ เช่น สะระแหน่ บวับก ผกัไผ่ ชะพล ูผกัคาวตอง 

การจ าแนกตามลกัษณะใบของพชืผกัพืน้บา้น แบ่งไดเ้ป็น 2 พวก คอื  
 1. ดอกเดีย่ว (Simple Flower) เป็นดอกทีม่ดีอกเดยีวตดิอยู่บนก้านดอกหนึ่งก้าน เช่น 
ฟกัทอง  มะห่อย แตงกวา พรกิ มะเขอื 
 2. ดอกช่อ (Inflorescence Flower) เป็นดอกทีม่ดีอกย่อยหลายดอกตดิอยู่บนก้านดอก
หนึ่งกา้น เช่น ขีเ้หลก็ ผกัอว้นหม ูมะแล สะเดา กลว้ย 
 การจ าแนกตามลกัษณะผลของพชืผกัพืน้บา้น แบ่งได ้2 พวก คอื  
 1. ผลเดี่ยว (Simple Fruit) เป็นผลที่เกดิจากดอกที่มรีงัไข่เดี่ยว เช่น มะนาว พรกิ 
มะเขอื มะละกอ แตงกวา 
 2. ผลรวม (Multiple Fruit) เป็นผลที่เกิดจากรงัไข่หลายรงัไข่ เช่น ขนุน สบัปะรด 
มะเดื่อ 
 ความหลากหลายทางนิ เวศวิทยา สามารถจ าแนกพืชผักพื้นบ้านตามลักษณะ
สิง่แวดลอ้มได ้ดงันี้ 
 การจ าแนกตามลกัษณะความเขม้ขน้ของแสงทีเ่หมาะสมในการเจรญิเตบิโตของพชืผกั
พืน้บา้น แบ่งเป็น 2 พวก คอื  
 1. พชืผกัพืน้บา้นทีเ่ป็นไมร้่ม (Indoor Plant) เป็นพนัธุผ์กัพืน้บา้นทีเ่จรญิเตบิโตไดด้ ีใน
ทีร่ม่ร าไร หรอืในปา่ธรรมชาต ิจะขึน้เจรญิงอกงามไดด้ ีใตร้ม่เงาของไมใ้หญ่ เช่น กะทอื กระชาย 
ขมิน้ คนู สะระแหน่ ชะพล ู
 2. พชืผกัพื้นบ้านที่เป็นไม้กลางแจ้ง (Outdoor Plant) เป็นพนัธุ์พชืผกัพื้นบ้านที่
เจรญิเตบิโตได้ดใีนที่กลางแจง้ได้รบัแสงแดดเต็มที่ตลอดวนั เช่น สะเดา ขีเ้หลก็ มะรุม ชะอม 
ตะไคร ้
 การจ าแนกตามลกัษณะอุณหภูมทิีเ่หมาะสมในการเจรญิเตบิโตของพชืผกัพืน้บา้น แบ่ง
ได ้เป็น 2 พวก คอื  
 1. พชืผกัพืน้บา้นทีช่อบอากาศหนาวเยน็ เป็นพชืผกัพืน้บา้นทีเ่จรญิเตบิโตในพืน้ทีสู่งที่
มอีากาศหนาวเยน็ เช่น ตา้งหลาง มะเขอืเครอื ผกักูดคอย กระเจยีว คอ้ดอย 
 2. พชืผกัพื้นบา้นทีช่อบอากาศรอ้นเป็นผกัพื้นบ้านที่เจรญิเตบิโตในพื้นทีร่าบทัว่ไปที่มี
อากาศรอ้น เช่น ขีเ้หลก็ สะเดา มะกอก ชะอม ผกัเสีย้ว  
 การจ าแนกตามลกัษณะดนิหรอืพื้นที่ที่เหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของพชืผกัพื้นบ้าน 
แบ่งได ้เป็น 3 พวก คอื  
 1. พชืผกัพืน้บา้นทีเ่จรญิเตบิโตไดด้ใีนดนิ ทรายระบายน ้าด ีหรอืพื้นทีภู่เขาดนิลูกรงัปน
กรวดระบายน ้าด ีเช่นผกัหวานปา่ ยางเหยีง เป้ง พลองเหมอืด ผกัติว้ 
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 2. พชืผกัพื้นบ้านที่เจรญิเตบิโตได้ดมีอีนิทรยีวตัถุสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ในพื้นที่
ราบพชืผกัพื้นบ้านทีเ่จรญิงอกงามไดด้เีป็นพวกทีม่ลี าต้นใต้ดนิหรอืรากสะสมอาหารใต้ดนิ  เช่น 
ขงิ ขา่ ขมิน้ กระชาย กระเจยีว บุก ตูน เผอืก บุด 
 3. พชืผกัพื้นบ้านที่เจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิเหนียว หรอืดนิตะกอนอุ้มน ้าได้ด ีส่วนใหญ่
เป็นพืน้ทีร่าบรมิแมน่ ้า เช่น ผกับุง้ มะดนั ชะพล ูผกัไผ่ บวับก 
 การจ าแนกตามลกัษณะของปรมิาณน ้าทีเ่หมาะสมในการเจรญิเตบิโตของพชืผกัพืน้บา้น
แบ่งไดเ้ป็น 3 พวก คอื 
 1. พชืผกัพื้นบ้านที่เจรญิเติบโตได้ดใีนที่ที่มนี ้าน้อยหรอืแห้งแล้งมปีรมิาณน ้าน้อย ซึ่ง
เรยีกว่าพชืผกัพืน้บา้น เช่นผกัหวานบา้น ยางเหยีง พลองเหมอืด เป้ง 
 2. พชืผกัพืน้บา้นทีเ่จรญิเตบิโตในทีม่นี ้าปานกลางไดร้บัน ้าฝนอย่างสม ่าเสมอเป็นพชืผกั
พืน้บา้นทีข่ ึน้ในทีร่าบชุ่มชืน้ทัว่ไปเช่น ขีเ้หลก็ ขนุน มะนาว พรกิ มะเขอื สะระแหน่  
 3. พืชผกัพื้นบ้านที่เจรญิเติบโตได้ดีในที่ที่มปีรมิาณน ้ามากเป็นพืชผกัพื้นบ้านที่ขึ้น
เจรญิเตบิโตในทีม่นี ้าขงัหรอืตามแหล่งน ้าต่างๆ เช่น ผกักระเฉด บวัสาย ผกับุง้ ผกัแว่น ผกัพาย 
ผกัตบชวา 
 สรุปไดว้่า พชืผกัพืน้บา้น หมายถงึ พรรณพชืผกัพืน้บา้นหรอืพรรณไมพ้ืน้เมอืงทอ้งถิน่ 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรอืน ามาปลูกไว้เพื่อสะดวกในการเก็บมาบรโิภค  พชืผกั
พื้นบ้านนัน้ สามารถน ามาใช้บรโิภค เป็นได้ทัง้อาหารและยารกัษาโรค แสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปญัญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รบัการถ่ายทอดสบืต่อกนัมา จน
กลายเป็นวฒันธรรมไทยในการบรโิภคพชืผกัพืน้บา้นของคนในแต่ละทอ้งถิน่ 
 
3. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมอาหาร 

เป็นองค์ความรู้ที่ได้ร ับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายชัว่อายุคน จนกลายเป็น
วฒันธรรมไทยในการบรโิภคพชืผกัพืน้บา้นของคนในแต่ละทอ้งถิน่ 
 วฒันธรรม คอื ความเจรญิงอกงาม ซึง่เป็นผลจากระบบความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั
มนุษย ์มนุษยก์บัสงัคม และมนุษยก์บัธรรมชาต ิจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คอื จติใจ สงัคม และ
วตัถุ มกีารสรา้งสมและสบืทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอกีรุ่นหนึ่ง จากสงัคมหนึ่งไปสู่สงัคมหนึ่ง จน
กลายเป็นแบบแผนสามารถเรยีนรู้และก่อให้เกิดผลติกรรมและผลติผล ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม (วฒันธรรมการบรโิภคอาหารนานาชาติ, 2554) ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมทางสงัคม 
วฒันธรรมทางภาษา วฒันธรรมการแต่งกาย วฒันธรรมดา้นประเพณี ความเชื่อ และวฒันธรรม
ดา้นการกนิหรอืวฒันธรรมอาหาร วฒันธรรมจงึเป็นสิง่ที่มนุษยส์รา้งขึน้เพื่อการอยู่ร่วมกนั และ
อยูร่อดในสภาพแวดลอ้มทีต่นเองอาศยั 

วฒันธรรมอาหาร เป็นหนึ่งของวฒันธรรมที่มคีวามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มกีารแลก
และรบัเอาจากวฒันธรรมอื่น กล่าวว่าเป็นวฒันธรรมหนึ่งทีม่กีารเรยีนรู ้แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั
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ของคนต่างวฒันธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของวฒันธรรมต่างๆ ช่วยให้มนุษยชาติ
เขา้ใจ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกันไดง้่าย (พฒันะ วศิวะ, 2549) นอกจากนี้วฒันธรรมอาหารยงัเป็น
ภาพสะทอ้นทีเ่ป็นรปูธรรมของอุปนิสยั ภูมปิญัญา วถิชีวีติ ความเชื่อเฉพาะตวัของแต่ละชนชาติ
ทาให้มนุษยไ์ม่มองหรอืเข้าใจโดยใช้พื้นฐานของตนเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิคนต่างวฒันธรรม 
นอกจากนี้วธิกีารกนิ การปรงุ ฤดกูาลหรอืเวลาทีเ่หมาะสมหรอืความเชื่อของการกนิอาหารแต่ละ
ชนิดแต่ละอย่างล้วนเกดิจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษทัง้สิ้น ซึ่งอาหารแต่ละชนิดเหมาะสม
กับภูมิอากาศและสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขต วฒันธรรมอาหารมคีวามสัมพันธ์
ระหว่างอาหารกบัความเชื่อ โดยเฉพาะการหาวตัถุดบิมาปรุงอาหารจะมเีรื่องความเชื่อกากบัไว้
แตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ ความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารนัน้ส่วนใหญ่จะให้คุณกับร่างกาย มี
ประโยชน์ทัง้ในด้านยาไปพร้อมๆ กบัความเชื่อซึ่งแตกต่างกนัไปแต่ละพื้นที่ ในขณะเดยีวกนั
วฒันธรรมและความเชื่อเรื่องอาหารของคนต่างชาตต่ิางภาษายังส่งผลสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสุขภาพ
ของคนในสงัคมนัน้ๆไดเ้ป็นอยา่งด ี(ประหยดั สายวเิชยีร, 2547) 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาความหมายของวฒันธรรมจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมผีูใ้ห้
ความหมายของวฒันธรรมและวฒันธรรมอาหาร ไวด้งันี้   

วรีะ บ ารงุรกัษ์ (2540)  กล่าวว่า วฒันธรรม คอื ส่วนประกอบทีส่ลบัซบัซอ้นทัง้หมดของ
ลกัษณะอนัชดัเจนของจติวญิญาณ วตัถุ สติปญัญา และอารมณ์ ซึ่งประกอบกนัขึ้นเป็นสงัคม
หรอืหมู่คณะวฒันธรรมมไิด้หมายถงึเพยีง ศิลปะและวรรณกรรมเท่านัน้แต่หมายถึงฐานนิยม
ต่างๆของชวีติสทิธพิืน้ฐานต่างๆของมนุษยร์ะบบนิยมขนบธรรมเนียมประเพณแีละความเชื่อ 
   สุพตัรา สุภาพ (2546)  กล่าวว่า วฒันธรรม มคีวามหมายครอบคลุมถงึทุกสิง่ทุกอย่างที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ที่
ประกอบดว้ยความรู ้ความเชื่อศลิปะ ศลิธรรม กฎหมาย ประเพณี วทิยาการ และทุกสิง่ทุกอย่าง
ทีค่ดิและท าในฐานะสมาชกิของสงัคม  
  ประเวศ วะส ี(2547) กล่าวว่า  วฒันธรรม คอืวถิชีวีติร่วมกนัของชุมชนที่สอดคลอ้งกบั
สิง่แวดลอ้มหนึ่งๆ โดยไดข้ยายความว่า การรวมกลุ่มเพื่อใชว้ถิชีวีติแบบเดยีวกนั หรอืร่วมกนัอนั
ไดร้บัการเลอืกแลว้ว่าสอดคลอ้งกบัสิง่นัน้ ทีสุ่ด กเ็พื่อความอยูร่อด วถิชีวีติร่วมกนั มคีวามหมาย
กว้างขวางครอบคลุมเชื่อมโยงมาก  คอื ครอบคลุมทัง้เรื่องความเชื่อ ค่านิยม และขนมธรรม
เนียมประเพณี เช่น ที่อยู่อาศัย การแต่งกาน สุนทรียกรรม และเรื่องอาหารการกิน ใน
สิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั วถิชีวีติรว่มกนัในสิง่แวดลอ้มหนึ่งๆ  จงึไมเ่หมอืนกนั ฉะนัน้วฒันธรรม
ในแต่ละแห่งจงึไมเ่หมอืนกนั เกดิเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 นิยพรรณ วรรณศริ ิ(2550) วฒันธรรม ความหมายในเชงิมนุษยศาสตรใ์ห้ความหมาย 
ถงึความดงีามไมว่่าจะเป็นพฤตกิรรมของคนหรอืสิง่ของจะตอ้งแสดงออกถงึความดงีามจึงจะเป็น
วฒันธรรม ในขณะที่ทางสงัคมวิทยา ให้ความหมายไปที่กระบวนการอบรม ปลูกฝ ัง่สัง่สอน 
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เรยีนรูถ้งึการด ารงวถิชีวีติทีเ่ป็นรปูแบบเดยีวกนัแลว้เกบ็ไวเ้ป็นมรดกตกทอดส่งต่อไปใหส้มาชกิ
รุน่ใหม่ๆ  ของสงัคมต่อไป  

สรปุไดว้่า วฒันธรรม หมายถงึ สิง่ทีแ่สดงออกถงึวถิชีวีติของมนุษยใ์นสงัคมของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งหรอืสงัคมใดสงัคมหนึ่ง ที่ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศลิธรรม กฎหมาย 
ประเพณี วิทยาการ และทุกสิง่ทุกอย่างที่คดิและท าในฐานะสมาชกิของสงัคมเรยีน และเป็น
มรดกตกทอดส่งต่อไปใหส้มาชกิใหม่ๆ  ของสงัคม 
   พทัยา สายหู (2534) กล่าวไว้ว่า วฒันธรรมอาหาร หมายถงึ ธรรมเนียม วธิกีารและ
ประเพณีต่างๆ ซึง่เกี่ยวกบัอาหารทีค่นในชุมชนหนึ่ง หรอืสงัคมหนึ่ง ยดึถอืปฏบิตักินัมาในเรื่อง
เกี่ยวกบัอาหารทุกขัน้ตอน คอืมกีารก าหนด มกีารเสรมิสรา้งให้มากกว่าสภาพจากธรรมชาติ
ตามปกตขิองวตัถุดบินัน้ๆ ที่คนน ามาใช้เป็นอาหาร ซึ่งไม่มมีนุษย์คนใดรบัประทานอาหารใน
สภาพธรรมชาติแท้ๆ ของวตัถุดิบนัน้ๆ หรือกินตามความรู้สึกที่ต้องการทางชีววิทยา โดย
ธรรมชาตขิองคนนัน้ๆ ตามปกตวิสิยัของคน เมื่อเกดิความหวิจะมุ่งหาแต่อาหารที่เคยชนิก่อน 
เช่น คนไทยหวิจะเรยีกหาขา้วและกบัทีป่รุงแต่งรสชาตปิระจ าทีช่อบ หรอือาหารประจ าทอ้งถิน่
ของตวัเองเป็นตน้  

พาณพีนัธุ ์ฉตัรอ าไพวงศ์ และคณะ (2544) ไดส้รุปว่า วฒันธรรมอาหาร เป็นแบบอย่าง
การด าเนินชวีติทางอาหาร ซึง่ประกอบดว้ยความรูค้วามเชื่อ ค่านิยมทีเ่กี่ยวกบัอาหาร ตลอดจน
วธิกีารต่างๆ ที่เกดิ จากการประดษิฐ์คดิค้นสรา้งหรือท าขึน้ซึ่งบุคคลได้เรยีนรูแ้ละรบัถ่ายทอด
ต่อๆ กนั จากรุน่หน่ึงสู่อกีรุน่หน่ึง 

สรุปไดว้่า วฒันธรรมอาหาร หมายถงึ  ธรรมเนียมและประเพณีพฤตกิรรม ของคนใน
สงัคมทีย่ดึถอืปฏบิตักินัมาในเรื่องเกี่ยวกบัอาหารทุกขัน้ตอน และเป็นแบบอย่างการด าเนินชวีติ
ทางอาหารซึง่ประกอบดว้ยความรู ้ความเชื่อ ค่านิยมทีเ่กี่ยวกบัอาหาร ตลอดจนวธิกีารต่างๆ ที่
เกดิจากการประดษิฐ์ คดิคน้ สรา้งหรอืท าขึน้ ซึง่บุคคลไดเ้รยีนรูแ้ละรบัถ่ายทอดต่อๆกนัจากรุ่น
หนึ่งสู่อกีรุน่หน่ึง  

วัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ โดยวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดวิถีชีวิตและเป็น
รปูแบบสงัคม อนัแสดงถงึความเจรญิงอกงามใหก้บัสงัคมและกลุ่มบุคคลในสงัคม โดยชุมชนลาว
ครัง่ มกีารด าเนินวถิีชวีติและวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้แก่ ภาษา การแต่งกาย
ประเพณ ีและพธิกีรรมความเชื่อ ต่างๆโดยไดถ้อืปฏบิตัสิบืต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย
ผู้วจิยัได้ศกึษาการแบ่งประเภททางวฒันธรรมจากเอกสารปละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผู้วจิยัเห็น
สอดคล้องกับการแบ่งประเภททางวัฒนธรรมของ รัชนีกร เศรษโฐ ที่ได้แบ่งประเภทของ
วฒันธรรมออกเป็น 9 ประเภท ดงันี้ (รชันีกร เศรษโฐ ,2532) 

1. วัฒนธรรมการบริโภคหรือวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรบัประทานอาหาร ได้แก่ วิธี
ประกอบวธิปีรบัปรงุ และวธิรีบัประทาน 

2. วฒันธรรมการอยู ่ไดแ้ก่ วธิกีารจดัและสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั 
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3. วฒันธรรมการแต่งกาย ไดแ้ก่ การปกคลุมรา่งกายวสัดุทีใ่ช ้วธิกี าหนดชนิดสเีครื่องใช้
วธิกีารก าหนดรกัษาความสะอาดของรา่งกาย และวธิกีารแต่งกาย ตามโอกาสต่างๆ 

4. วฒันธรรมการพกัผ่อน ได้แก่ วธิีการจดัการผกัผ่อน ชนิดอุปกรณ์ และเครื่องมอื
เครือ่งใชใ้นการผกัผ่อนนัน้ๆ 

5. วฒันธรรมเกี่ยวกบัการแสดงอารมณ์ ได้แก่วธิแีสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์รกั 
เกลยีดโกรธ และวธิกีารแสดงอารมณ์ทางเพศตามกาลเทศะ 
  6. วฒันธรรมการสื่อความหมาย ไดแ้ก่วธิสี่ง และรบัข่าวสาร เช่น ภาษา ท่าทาง รวมทัง้
เครือ่งมอืเครือ่งใชเ้กีย่วกบัสื่อความหมายนัน้ๆ 
  7. วฒันธรรมเกีย่วกบัการจราจรขนส่ง ไดแ้ก่ วธิเีดนิ การส่งสิง่ของ และระบบจราจร 

8. วฒันธรรมเกี่ยวกบัการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ คอื ระบบการปกครองและควบคุม
ป้องกนัสงัคม ไดแ้ก่ วธิสีรา้งความสามคัครีกัใครร่ะหว่างกลุ่ม วธิกีารบรหิารขององคก์ร วธิจีดัตัง้
หรอืยกเลกิรฐับาล และวธิคีวบคุมพฤตกิรรมบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล 

9. วฒันธรรมเกี่ยวกบัการแสวงหาความสุขทางจติใจและหลกัเกณฑด์ าเนินชวีติ ไดแ้ก่
ความคดิ ความเชื่อทางศาสนา และปรชัญา   

อาหารเป็นหน่ึงในปจัจยัสี่และเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย ์ซึ่งมจี าเป็นในการ
ด ารงชวีติ เพราะอาหารท าใหร้่างกายเจรญิเตบิโต อาหารเป็นเครื่องแสดงถงึฐานะทางเศรษฐกจิ 
สงัคม และวฒันธรรมของตนเองและหมู่คณะ อาหารที่รบัประทานกนัในท้องถิน่ย่อมมลีกัษณะ
แตกต่างกนั (เสถยีร โกเศศ, 2515) โดยวฒันธรรมอาหารจงึมอีงคป์ระกอบดงันี้ (จุฑารตัน์ สุ
ภาษ.ี 2544,หน้า 8) 

1. การรูว้่าสิง่ใดในธรรมชาตเิป็นอาหารได ้และวสัดุอาหารแต่ละชนิดมปีระโยชน์อยา่งไร 
2. การมวีธิกีารทีเ่กบ็หาวสัดุนัน้มาแปรรปูใหบ้รโิภคได้ 
3. การมกีฎเกณฑข์องสงัคมก าหนดเงือ่นไขของการบรโิภคตามสถานภาพของบุคคล 
4. การมขีอ้บญัญตักิ าหนดประเภทของอาหารส าหรบัเทศกาล หรอื โอกาสพเิศษต่างๆ 
อย่างไรกต็าม จากการทีม่กีลุ่มชาตพินัธุอ์ยู่หลากหลาย  การตดิต่อสมัพนัธก์นักบัผูค้น

ต่างวฒันธรรมต่างขนบธรรมเนียม ประเพณี จงึมกีารถ่ายเทวฒันธรรมขา้มเผ่าพนัธุ์ขึ้น ทัง้
ทางด้านภาษา ธรรมเนียมปฏบิตักิารแต่งกาย อาหาร ซึ่งเป็นวถิทีางหนึ่งเรยีนรูเ้รื่องของ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั โดยวธิกีารเรยีนรูจ้ากการประกอบอาหาร และการบรโิภคอาหารของ
กลุ่มชนที่ต่างกนั อาหารจงึเป็นสื่อกลางส าคญัทีจ่ะท าให้คนต่างวฒันธรรม เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ
พฤตกิรรมของกนัและกนัช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจกนั โดยเฉพาะสงัคมทีม่คีนต่างวฒันธรรมอาศยั
อยูร่วมกนั และมกีารผสมกลมกลนืระหว่างคนต่าง วฒันธรรมโดยอาศยัอาหารเป็นสื่อดว้ยเหตุนี้
จงึท าให้แต่ละสงัคมต้องมกีารแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั ดงันัน้การส่งเสรมิความ
เจรญิทางดา้นวฒันธรรมจงึตอ้งพยายามด าเนินไปพรอ้มกบัการด ารงรกัษาวฒันธรรมอนัเป็นเอก
ลกัษณะของสงัคมเอาไวด้ว้ย 
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4. แนวคิดเก่ียวกบัภมิูปัญญา 
ภูมิปญัญาเป็นผลมาจากการสัง่สมประสบการณ์ การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

ปฏสิมัพนัธ ์ในกลุ่มชนเดยีวกนั หรอืระหว่างกลุ่มชนหลายชาตพินัธ ์รวมไปถงึโลกทศัน์ทีม่ต่ีอสิง่
เหนือธรรมชาติ (สิรพินัธ์ รุ่งวิชานิวฒัน์ และ อบัดลขารมี หมดัสู, 2552)  ทัง้นี้การสัง่สมภูมิ
ปญัญาเฉพาะของตนที่มอียู่เป็นจ านวนมากนัน้ บางพืน้ทีม่กีารสรา้งภูมปิญัญาทีใ่ชใ้นพื้นที่ของ
ตน จนเรยีกได้ว่าเป็นภูมปิญัญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรอืภูมปิญัญาชาวบ้าน (Popular 
Wisdom) เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และ
พฤตกิรรม (Behavior) ซึง่เป็นการแสดงถงึความสมัพนัธท์ีเ่ป็นองคร์วมระหว่างคนกบัคน คนกบั
ธรรมชาต ิและคนกบัสิง่เหนือธรรมชาต ิ(กนกพร ฉิมพล,ี 2555)  สงัคมทีด่ ารงอยู่ไดด้ว้ยตนเอง
เป็นเวลาชา้นานจะต้องมภีูมปิญัญาของตนเอง (ประเวส  วะส,ี 2534) นับแต่อดตีชุมชนแต่ละ
ชุมชนต่างก็มวีฒันธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง โดยวฒันธรรมและประเพณีเหล่านัน้  ได้
ถอืก าเนิดและสบืทอดโดยคนในชุมชน กระบวนการในการสบืทอดเกดิขึน้จากการทีค่นในชุมชน
ไดส้ัง่สมภูมปิญัญาดา้นต่างๆ มกีารใช้และการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติ ปรบัเปลีย่น 
และประยุกต์จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน เช่น  การสรา้งบา้นเรอืน  การแต่งกาย  ความ
เชื่อและพธิกีรรมต่างๆ  ซึ่งสงัคมไทยเป็นสงัคมที่มคีวามหลากหลาย ทัง้สภาพบรบิทของพื้นที่
และกลุ่มชาตพินัธุ ์ มปีระวตัคิวามเป็นมาอย่างยาวนาน สมาชกิในชุมชนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้ 
การปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม การสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้การสะสมและถ่ายทอดภูมปิญัญา
กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง ทัง้ด้านภาษา วฒันธรรม ประเพณี การแต่งกาย 
รวมไปถงึแบบแผนอาหารการกนิและการเลอืกสรรในชวีติประวนั 

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้และด ารงอยูก่บัสงัคมมนุษยม์าชา้นาน เป็นการด ารง
อยูใ่นชวีติทีเ่กีย่วพนักบัธรรมชาตขิองแต่ละทอ้งถิน่ โดยมกีารปรบัสภาพการด าเนินชวีติให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มตามการเวลา ภูมปิญัญาทอ้งถิน่มเีอกลกัษณ์ทีส่ าคญัอย่างหน่ึง คอื 
เป็นองคค์วามรูท้ีม่คีวามเชื่อมโยง ไมว่่าจะเป็นอาชพี เศรษฐกจิ ความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม 
(ประเวศ วะส,ี 2530) เป็นการถ่ายทอดจากบรรพบุรษุหรอืจากผูม้คีวามรูใ้นชุมชน  จงึเป็นสิง่ที่
น่าสนใจ โดยมผีูใ้หค้วามหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ไวด้งัน้ี 

ประเวศ  วะส ี(2536) กล่าวว่า ภูมปิญัญาชาวบา้น หรอืภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เกดิจากการ
สะสมประสบการณ์ในชวีติ สงัคมและสภาพสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัไป และสามารถ่ายทอดต่อ
กนัมาเป็นวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ลีกัษณะเหมาะสมกบัทอ้งถิน่นัน้ๆ คอื ลกัษณะบรบิท
ที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น และมคีวามสัมพนัธ์กับธรรมชาติ เครอืญาติ หรอืสภาพทัว่ไป 
รวมถงึมกีารเคารพในผู้อาวุโสในชุมชน  ซึ่งภูมปิญัญาท้องถิน่หรอืภูมปิญัญาชาวบ้านมทีี่มา 3 
ประการ คอื ภูมปิญัญาที่มาจากการใช้ชวีติตามธรรมชาต ิ ภูมปิญัญาที่เกิดจากประสบการณ์
และภมูปิญัญาเฉพาะดา้น เกีย่วกบัการท ามาหากนิ อาชพีและภมูปิญัญาดา้นอาหาร 
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  เสร ี พงศ์พศิ (2529) กล่าวว่า ภูมปิญัญาท้องถิน่  เป็นความรู้ที่เกดิการเรยีนรู้ สะสม
และสบืทอด ซึ่งเป็นประสบการณ์ของชวีติของชาวบ้านในท้องถิน่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คอื ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่มลีกัษณะเป็นนามธรรม เป็นโลกทศัน์ ชีวทศัน์ เป็นปรชัญา วิถีการ
ด าเนินชวีติเกีย่วกบัการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย คุณค่าและความหายของทุกสิง่ในชวีติประจ าวนั และ 
ลกัษณะภูมปิญัญาท้องถิน่ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกบัศลิปวฒันธรรม วตัถุต่างๆ ทัง้
ทางการเกษตร การท ามาหาหากนิ ดนตรแีละศลิปวฒันธรรมดา้นอื่น ๆ 
 รตันะ บวัสนธิ ์(2535) กล่าวว่า ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ หมายถงึกระบวนทศัน์ของบุคคลทีม่ ี
ต่อตนเอง ต่อโลกและสิง่แวดลอ้ม ซึง่กระบวนทศัน์ดงักล่าวมรีากฐานจกค าสอนทางศาสนา คต ิ
จารตีประเพณีที่ไดร้บัการถ่ายทอด สัง่สมและปฏบิตัสิบืต่อกนัมา ปรบัเขา้กบับรบิททางสงัคมที่
เปลีย่นแปลงแต่ละสมยั ทัง้น้ีโดยมเีป้าหมายเพื่อความสงบสุขของส่วนที่เป็นชุมชน และปจัเจก
บุคคล 
  สามารถ จนัทรส์ูรย ์(2536) อธบิายว่า ภูมปิญัญาท้องถิน่ หมายถงึ พืน้เพรากฐานของ
ชวีติ ความรู้ของชาวบ้านที่เกดิจากการเรยีนรูท้ ัง้ทางตรงและการปฏบิตั ิ ทัง้จากประสบการณ์
ดว้ยตนเอง หรอืทางออ้มทีผ่่านมาจากผูใ้หญ่ หรอืความรูท้ีส่บืต่อสะสมกนัมา ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
เป็นทุกสิง่ทุกอย่างทีช่าวบา้นคดิไดเ้อง น ามาใชใ้นการแก้ไขปญัหาและพฒันาสตปิญัญาอนัเกดิ
จากความรูข้องชาวบา้นทัง้หมด ทีช่าวบา้นคดิไดเ้อง และมศีกัยภาพเพื่อน ามาใชแ้ก้ไขปญัหาใน
ชวีติแต่ละทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 จารุวรรณ ธรรมวตั ิ(2542) ได้ให้ความหมายของภูมปิญัญาท้องถิน่ คอื แบบแผนการ
ด าเนินชติทีม่คีุณค่าทีแ่สดงถงึความเฉลยีวฉลาดของบุคคล และสงัคมซึง่สัง่สมและปฏบิตัต่ิอกน
มา ภมูปิญัญาจะเป็นทรพัยากรบุคคลหรอืทรพัยากรความรูก้ไ็ด ้
 สรุปได้ว่า ภูมปิญัญาท้องถิ่น หมายถงึ ความรูท้ี่เกดิการเรยีนรู้ สัง่สมและสบืทอด ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ของวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น  และภูมปิญัญาท้องถิ่นที่มลีกัษณะ
เหมาะสมกบัทอ้งถิน่นัน้ๆ คอื ลกัษณะบรบิททีเ่หมาะสมกบัแต่ละทอ้งถิน่ และมคีวามสมัพนัธก์บั
ธรรมชาต ิเครอืญาต ิหรอืสภาพทัว่ไป รวมถงึมกีารเคารพในผูอ้าวุโสในชุมชน 
 
 ลกัษณะส าคญัของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็นเรื่องของการด าเนินวถิชีวีติในสงัคมหรอืชุมชนนัน้ๆ เป็นการสบื
ทอดประสบการณ์จากอดตีจนถงึปจัจุบนั ชุมชน สงัคม ต่างๆ ล้วนมภีูมปิญัญาเป็นของตนเอง
และมคีวามหลากหลายทางภมูปิญัญา ซึง่มผีูก้ล่าวถงึภมูปิญัญาทอ้งถิน่ไวด้งัน้ี 
 เสร ีพงศ์พศิ (2536) กล่าวว่า ภูมปิญัญาม ี2 ลกัษณะ คอื 1) มลีกัษณะเป็นนามธรรม 
เป็นโลกทศัน์ ชวีทศัน์ เป็นปรชัญาในการด าเนินชวีติ เป็นเรื่องเกี่ยวกบัการเกดิ แก่ เจบ็ตาย 
คุณค่าและความหมายในชีวติประจ าวนั 2) มลีกัษณะเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด้าน
ต่างๆ เช่น การเกษตร หตัถกรรม ศลิปะ ดนตร ีและอื่นๆ  
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้สรุปว่า ลักษณะส าคัญ
กระบวนการเกดิและปจัจยัที่ท าให้เกิดภูมปิญัญาท้องถิ่น คอื 1) ความรูเ้ดมิและประสบการณ์
ความรูใ้หม ่2) การสัง่สมสบืทอด 3) ประสบการณ์ 4)รากฐานทางพุทธศาสนาและความเชื่อ 

 
การถ่ายทอดและการกระจายภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมปิญัญาเป็นเรื่องของการสบืทอดประสบการณ์ จาดอดตีถึงปจัจุบนัที่เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องไมข่าดสาย เป็นธรรมชาตขิองชาวบา้นทีเ่ชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรส์บืต่อกนัมามไิดข้าด 
เป็นลกัษณะของความสมัพนัธภ์ายในโดยชาวบา้นเอง ภูมปิญัญาจงึนับเป็นความคดิทางสงัคม 
(Social Thought) ทีส่ าคญัอย่างหนึ่ง ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นนามธรรม คอื ปรชัญาแนวทางในการ
ด าเนินชวีติ และในลกัษณะที่เป็นรูปธรรม คอื การท ามาหากนิ ศลิปะ ดนตร ีหตัถกรรมและสิง่
อื่นๆ ซึ่งในสงัคมใดที่มกีารด ารงอยู่มายาวนานย่อมจะต้องมภีูมปิญัญาด้วยกนัทุกสงัคม ระบบ
ดงักล่าวจะประกอบไปด้วย ความรู้และระบบความรู้ สัง่สมการเข้าถึงความรู้ การถ่ายทอด
ความรู้และระบบความรู้ และการสร้างสรรค์และการปรบัปรุงภูมิปญัญาความรู้ (ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต,ิ 2533) การถ่ายทอดภมูปิญัญาจงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ  โดย ดวง
ฤทยั (2552) กล่าวว่า วธิกีารถ่ายทอดความรู้ของภูมปิญัญาท้องถิ่น คอื การบอกวชิาความรู้
ใหก้บัผูเ้รยีนหรอืกลุ่มเป้าหมายไปโดยอตัโนมตั ิไมเ่รยีนวชิาการสอนมาจากสถาบนัใด และจะใช้
สามญัส านึกแบบสงัคมประกติ คอื การเรยีนการสอนที่เกดิจากการเรยีนแบบและการจดจ าสบื
ทอดกนัมาในครอบครวั และมวีธิกีารถ่ายทอด 2 รปูแบบ คอื 1)การใชว้ธิกีารสาธติ ม าใหดู้เป็น
ตวัอยา่ง อธบิายทุกขัน้ตอนใหผ้เูรยีนเขา้ใจและปฏบิตัติาม และ 2) ใชว้ธิกีารปฏบิตัจิรงิ คอืฟงัค า
บรรยาย อธบิาย การสาธติแล้วน าไปปฏบิตัจิรงิ และปฏบิตัซิ ้าๆ จนเกิดความช านาญ เพราะ
ผลงานทีจ่ะใช้ด ารงชวีติไดต้องเป็นผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ สามารถน าเอาไปใชป้ระโยชน์ได้ ไม่ใช่
ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในต าราเท่านัน้ ดงันัน้กลุ่มเปาหมายของภูมปิญัญาท้องถิ่น ผู้เรยีนหรอื
กลุ่มเป้าหมายที่รบัการถ่ายทอภูมปิญัญาจากผู้รูใ้นท้องถิน่ส่วนมากเป็นคนในครอบครวั เป็น
ญาตโิดยสาบเลอืด เนื่องจากความรูบ้างอย่างผูรู้ท้ ัง้หลายมกัหวงแหนและไม่อาจแพร่งพรายให้
คนอื่นรูไ้ด ้

ซึง่สอดคลอ้งกบั สุมาล ีสงัขศ์ร ี(2550) กล่าวว่า วธิกีารถ่ายทอดภูมปิญัญาทีนิ่ยมใชก้นั
อยู่ทุกภูมภิาค มดีงัต่อไปนี้ 1) การบอกเล่า บรรยายด้วยวาจา 2) การสาธติ 3) การปฏบิตัจิรงิ 
4) วธิกีารถ่ายทอดโดยใหเ้รยีนรูจ้ากสื่อดว้ยตนเอง 5) วธิถ่ีายทอดโดยจดัในรูปของแหล่งเรยีนรู ้
6) วธิถ่ีายทอดโดยใชก้ารแสดงพืน้บ้านเป็นสื่อ 7) วธิถ่ีายทอดภูมปิญัญาโดยบนัทกึองคค์วามรู้
ไว้เป็นลายลกัษณ์ให้ถูกกับรสนิยมของคนไทย  จงึท าให้ยงัคงเอกลกัษณ์ไว้ได้อย่างโดด
เด่น  และกล่าวโดยสรปุไดว้่าวธิกีารถ่ายทอดภมูปิญัญาแบ่งการถ่ายทอดออกเป็น 2 รปูแบบ คอื 
การถ่ายทอดแบบไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และการถ่ายทอดแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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สรุปได้ว่า การใชป้ระโยชน์พชืผกัพื้นบ้าน เป็นภูมปิญัญาทางวฒันธรรมอย่างหน่ึงของ
ชุมชน ที่คนในชุมชนไดเ้รยีนรู ้เลอืกสรร และปรุงแต่งใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ ความเป็น
ธรรมชาตขิองแต่ละท้องถิน่และปรบัตวัให้เขา้กบัวถิชีวีติประจ าวนั ภูมปิญัญาการใช้ประโยชน์
พชืผกัพืน้บา้นจงึเป็นวฒันธรรมทีม่คีุณค่าทีท่ าใหส้ามารถด ารงชวีติสบืต่อมารุ่นสู่รุ่น สะท้อนถงึ
วธิคีดิ โลกทศัน์ ความเชื่อ ประเพณแีละวฒันธรรม 
 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 นวลจนัทร์ แก้วทบัทมิ (2518) ได้กล่าวถึงความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อที่เกี่ยวกับ
อาหาร (Food Belief) และความเชื่อในการบอกเล่าทีส่บืทอดกนัมา โดยไม่มหีลกัวทิยาศาสตร ์
และในแต่ละทอ้งถิน่จะมคีวามเชื่อทีแ่ตกต่างกนัออกไป ทัง้นี้เพราะสิง่แวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เช่น ประเพณีบางท้องถิ่นจะห้ามเด็กกินปลา
จนกว่าจะพดูค าว่า “ปลา” ได ้หรอืเมือ่เกดิการเจบ็ปวดจะลดเรื่องอาหารหลายชนิด เพราะเชื่อว่า 
แสลงต่อสุขภาพหรอืไม่ยอมใหเ้ดก็กนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ เช่น  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ความเชื่อว่าแม่ลูกอ่อนที่ให้นมบุตรห้ามรบัประทานผกัชะอม เพราะจะท าให้น ้านม หรอืห้าม
รบัประทานผกัต าลงึเพราะกลวัมดลกูจะลอยขึน้ เป็นตน้ 
 เครอืวลัย ์หุตานุวตัร และวไิลวจัน์ กฤษณภูต ิ(2528) ท าการศกึษาเกี่ยวกบัอาหารการ
กนิของชาวอสีาน ผลการศกึษาพบว่า อาหารทีช่าวอสีานบรโิภคส่วนใหญ่ไดม้าจากแหล่งอาหาร
ตามธรรมชาต ิการซือ้ขายมน้ีอย การประกอบอาหารท ากนัง่ายๆ ปจัจยัทีท่ าใหช้อบหรอืไม่ชอบ
อาหารบางชนิด เกดิจากประสบการณ์ทีเ่คยรบัประทานอาหารนัน้ และความเชื่อในการบอกเล่า
ทีส่บืทอดกนัมา 

บงัอร ฝ่ายสจัจา (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องการใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอนการศกึษานอกระบบโรงเรยีน ผลการวจิยัพบว่า 1. แหล่งภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา มทีัง้หมดแบ่งเป็น 9 ประเภทไดแ้ก่ดา้นเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
และหตัถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ดา้นกองทุนและธุรกจิชุมชน ดา้นศลิปกรรม ดา้นภาษาและวรรณกรรมดา้นปรชัญา ศาสนา และ
ประเพณี และดา้นโภชนาการ 2. ลกัษณะการน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนการศึกษานอกโรงเรยีนในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ส่วนใหญ่น ามาใช้ในด้านการเป็นวทิยากร 
โดยน ามาใชม้ากในกจิกรรมการศกึษาเพื่อพฒันาอาชพี 3. ปญัหาการน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่ มา
ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรยีนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ด้านการ
พฒันาหลกัสูตรและจดักจิกรรม ไดแ้ก่ผู้ปฏบิตังิานในหน่วยงานขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นบุคคลไม่มคีวามรูพ้อทีจ่ะมามสี่วนร่วมในการ
พฒันาหลกัสูตรและการจดักจิกรรม ดา้นการน ามาเป็นวทิยากรไดแ้ก่ไม่มทีกัษะในการถ่ายทอด
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ความรู ้ท าให้การเรยีนการสอนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ และด้านการน ามาเป็นสื่อเพื่อการศกึษา
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใช้เป็น
สื่อการศึกษา 4.ข้อเสนอแนะการน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การศกึษานอกระบบโรงเรยีน ได้แก่ สถานศึกษาควรรวบรวมแหล่งภูมปิญัญาท้องถิ่น จดัท า
ท าเนียบภูมปิญัญาและจดัอบรมใหค้วามรูก้บัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทีจ่ะน ามาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนใหม้ทีกัษะการถ่ายทอดความรู ้
  สุวรรณี ไชยชนะ (2547) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสบืทอดภูมปิญัญาด้านการจดัการ
ความหลากหลายของพชืสมุนไพรชุมชนปกากะญอ: กรณีศกึษาบา้นหนองหลกั ต าบลตะเคยีน
ปมอ าเภอทุ่งหัวช้าง จงัหวัดล าพูน ซึ่งมีผลการศึกษาคือ ภูมิปญัญาด้านการจดัการความ
หลากหลายของพชืสมุนไพรเป็นการใช้ระบบความเชื่อค่านิยม และระบบอาวุโสเป็นกลไกทาง
สงัคมในกระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาความรู ้ความเขา้ใจและวธิกีารจดัการทรพัยากรท้องถิน่ที่
เคยมอียู่ในชุมชนปกากะญอ ซึง่การจดัการนัน้ด าเนินการโดยอาศยัภูมปิญัญาดัง้เดมิผสมผสาน 
กบัองคค์วามรูใ้หม ่เป็นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่กีารเรยีนรู ้การถ่ายทอด และการสบืทอด โดยผ่าน
บุคคลต่างๆ ดงันี้ 

1) การถ่ายทอดการใชส้มุนไพรระดบัครอบครวั เป็นการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ 
จากบดิา มารดาถ่ายทอดสู่ลูกหลาน โดยการสอนให้ไปเก็บต้นสมุนไพร บอกวธิเีก็บ วธิกีาร
น ามาใชใ้นการรกัษาโรค เพื่อน ามารกัษาตนเองและคนในครอบครวั 

 2) การถ่ายทอดจากหมอเมอืงหรอืหมอพื้นบ้านสู่ผู้ป่วยหรอืญาตผิู้ป่วยในเน้ือหาของ
ชนิดของพชืสมุนไพรที่ใช้รกัษาโรคนัน้ วธิเีก็บสมุนไพร และการจดัการพชืสมุนไพรประกอบ
อาหาร การน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นการใชส้อย และการใชป้ระโยชน์ตามพธิกีรรม ความเชื่อ  

3) การถ่ายทอดจากผู้ป่วยหรอือดตีผู้ป่วยโดยบอกสบืต่อกนัไปจากคนหน่ึงไปอีกคน
หนึ่งหรอืจากชุมชนหนึ่งไปยงัชุมชนใกลเ้คยีง 

สาปีนะห ์แมงสาโมง (2547) ศกึษาการใชพ้ชืผกัพืน้บา้นเป็นอาหารและยาของชาวบา้น 
อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส  พบว่า พชืผกัพืน้บา้นทีช่าวบา้นนิยมน ามาใชเ้ป็นอาหาร โดยการ
ใชพ้ชืผกับางชนิดเป็นผกัสด บางชนิดใชเ้ป็นผกัประกอบการปรุงอาหารบางอย่าง และบางชนิด
ใชไ้ดท้ัง้สองลกัษณะ  โดยไดจ้ าแนกการใชพ้ชืผกัพืน้บา้นออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พชืยนืต้น 
พชืลม้ลุกและพชืไมเ้ลือ้ยและพชือื่นๆ  

รชต ชานนทส์กุล (2550) ศกึษาเรื่อง เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชนเผามเูซอแดงที่
เกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมประเพณแีละความเชื่อของชุมชน ทีแ่สดงออกเป็นพิธกีรรมต่างๆ อนัเป็น
สิง่ยดึเหนี่ยวที่ท าให้ชุมชนเกิดความสามคัคแีละอยู่ร่วมกนอย่างสงบสุขในการศึกษาใช้กรณี
หมู่บ้านยาป่าแหน หมู่ที ่5 ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศกึษา
พบว่า พธิกีรรมส าคญัๆ ของชนเผามเูซอแดงในรอบ 1 ปี มอียู่4 พธิกีรรม ไดแ้ก่ 1) ปี ใหม่ "กนิ
วอ" ขอ่จาเว 2) ก่อเจดยีท์ราย "แชะก่อเว" 3) ช่วงเขา้พรรษา "ส่ามาแอ๋ตาเว" 4) บูชาขา้วใหม่ / 
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จา่ตาเว (ออกพรรษา)โดยมพีืน้ฐานความเชื่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบผฟ้ีา “ฮื่อซา ภาษา ลาหู่” คอยก ากบั
ด้านพฤติกรรม องค์ความรู้ชุมชนจะถูกแฝงไว้ในการด ารงชีพของชุมชน อาทิ ความรู้ด้าน
การเกษตร การรกัษาอาการบาดเจบ็ เป็นตน้ 

มธุรพร ภาคพรต (2550) ศกึษาเรื่อง วฒันธรรมอาหารของชาวไทยมุสลมิ ชุมชนบาง
หลวง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอาหารในชวีติประจ าวนั อาหารใน
สถานการณ์พเิศษและ อาหารในประเพณีและพธิกีรรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลมิชุมชนบาง
หลวง ผลการศกึษาพบว่า ชาวไทยมสุลมิชุมชนบางหลวงยดึหลกัปฏบิตัติามแนวทางของศาสนา
อิสลามในการบรโิภคอาหาร อาหารในชวีิตประจ าวนัของชาวไทยมุสลมิชุมชนบางหลวงคือ 
อาหารไทย เพราะว่าอาหารมุสลมิมเีครื่องปรุง และขัน้ตอนในการท าอาหารค่อนขา้งยุ่งยากอกี
ทัง้มรีสชาตเิผด็ร้อน ไม่เหมาะที่จะรบัประทานทุกวนัอาหารในสถานการณ์พเิศษของชาวไทย
มุสลมิชุมชนบางหลวงขึ้นอยู่กับวฒันธรรม ประเพณี และความเชื่อของครอบครวั เช่น การ
แลกเปลีย่นอาหารในช่วงถอืศลีอด หญงิหลงัคลอดบุตรใหร้บัประทานแกงเลยีง ช่วยให้มนี ้านม
ส าหรบัเลีย้งทารก และหา้มดื่มน ้าเยน็และรบัประทานน ้าแขง็ เพราะท าใหเ้ลอืดแขง็ตวั อาหารใน
ประเพณีและพธิกีรรมทางศาสนาคอื อาหารมุสลมิ และในงานประเพณีและพธิกีรรมทางศาสนา
ถอืเป็นเวทใีนการประชนัฝีมอืในการท าอาหารของคนในชุมชน 

ดลวานะ ตาเยะ, จารุวจัน์ สองเมอืง และคณะ (2550) ศกึษาเรื่อง การศกึษาวฒันธรรม
ดา้นอาหาร ละศลีอดในเดอืนรอมฎอน: กรณีศกึษาต าบลเขาตูม อ าเภอยะรงั จงัหวดัปตัตานี มี
วตัถุประสงคก์ารวจิยั คอื 1) เพื่อศกึษาชนิด องค์ประกอบ กระบวนการในการประกอบอาหาร
ส าหรบัการละศลีอดในเดอืนรอมฏอน 2) เพื่อศกึษาวฒันธรรม ความเชื่อ และค่านิยมเกี่ยวกบ
อาหารเพื่อการละศลีอด  ในเดอืนรอมฏอน และ 3) เพื่อสรา้งกระบวนการของชุมชนในการหา
แนวทางอนุรกัษ์ส่งเสรมิและเผยแพร่การประกอบอาหารส าหรบัการละศลีอดในเดอืนรอมฏอน 
ผลการศกึษาพบว่า อาหารละศลีอดถอืเป็นอาหารมือ้พเิศษของครอบครวั การประกอบอาหารละ
ศลีอดของชุมชนในอดตีเน้นการใชว้ตัถุดบิทีม่อียู่ในชุมชนเป็นหลกั บทบาทการประกอบอาหาร
เป็นของสตรใีนครอบครวั การเรยีนรูว้ธิกีารประกอบอาหารจงึเป็นการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก หรอื
การเรยีนรู้โดยการสงัเกต การสอบถามระหว่างเครอืญาติและเพื่อนบ้าน ส าหรบัผู้ชายไม่มี
บทบาทใดๆ ในการประกอบอาหารในครวัเรอืน ยกเวน้การประกอบอาหารทีโ่รงครวัของมสัยดิ
ส าหรบัการละศลีอดรว่มกนัในเดอืนรอมฏอน ส าหรบัขัน้ตอนการละศลีอดเริม่จากการดื่มน ้าและ
รบัประทานของหวาน จากนัน้ละหมาดมฆัรบิและรบัประทานอาหารคาวเป็นอาหารสุดท้าย 
ปจัจุบนัพบว่า มอีาหารหลายรายการที่หายไปจากชุมชน และพบว่าแนวทางการละศลีอดของ
ชุมชนสอดคล้องกบแบบฉบบัของศาสนทูต (ซ.ล) และมกีิจกรรมอกีหลายอยางที่เกกดขึ้นใน
ชุมชนเนื่องจากหลกัค าสอนของศาสนาอสิลาม 

เลอศกัดิ ์ (2551) ศกึษาการใช้ประโยชน์จากพชืสมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากะหร่าง
บา้นโปง่ลกึน้ี ยงัพบว่ายงัมผีูรู้อ้ยู่พอสมควรทัง้น้ีเพราะความจ าเป็นในการด ารงชวีติทีต่้องพึง่พา
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ธรรมชาตยิงัมมีากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร  ที่อยู่อาศยั และยารกัษาโรค ซึ่งยงัมกีารถ่ายทอด
ไปสู่รุ่นเดก็อยู่บ้าง แต่อย่างไรกต็าม ด้วยความเจรญิที่เริม่เขา้ไปสู่ภายในหมู่บา้นประกอบกบัมี
การรบัวฒันธรรมจากคนเมอืงเขา้ไปในหมู่บ้านมากขึน้ท าให้ชาวบ้านบางส่วนเขา้มาท างานใน
เมอืงท าใหล้ะทิ้งการเพาะปลูกและการผลติเพื่อการบรโิภคภายในครวัเรอืนกลายมาเป็นการซื้อ
หาจากภายนอก ท าใหข้าดการถ่ายทอดภูมปิญัญาจากรุ่นสู่รุ่นบางส่วนขาดหายไป และหากยงั
เป็นเช่นน้ีอยูอ่าจจะท าใหภ้มูปิญัญาต่างๆค่อยๆเลอืนหายไปได ้

 
 จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมานัน้ ผู้วิจ ัยได้น ามาเป็นแนวทางใน
การศกึษาภูมปิญัญาในการใช้ประโยชน์พชืผกัพื้นบ้านของชาวลาวครัง่ ต าบลห้วยดว้น อ าเภอ
ดอนตูม จงัหวดันครปฐม” ในครัง้นี้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การศกึษาเรื่อง ภูมปิญัญาในการใช้ประโยชน์พชืผกัพืน้บา้นของชาวลาวคัง่ ต าบลหว้ย

ดว้น อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ด าเนินการในลกัษณะของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วน
ร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างผูว้จิยั ผูน้ าชุมชน กลุ่มแม่บา้น โดยวธิกีารเกบ็
ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative Methods) ขอ้มูลทีน่ ามาศกึษาและวเิคราะหน์ัน้จะเป็นขอ้มูล
ภาคสนาม โดยเน้นเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant interviews) มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยผูน้ าชุมชนมสี่วนร่วมในการคดัเลอืก ประกอบด้วย กลุ่มผูรู้ ้ (Key Informants) 
คือ ผู้ให้ข้อมูลที่มคีวามรอบรู้เรื่องพืชผกัพื้นบ้านในชุมชนที่เป็นชาวลาวคัง่แต่ก าเนิด เช่น 
ปราชญช์าวบา้น กลุ่มแมบ่า้นชาวลาวคัง่ ทีส่ามารถใช้พชืผกัพืน้บา้นปรุงอาหารพืน้บา้นของลาว
คัง่ไดทุ้กอยา่งและมรีสชาตติามสตูรดัง้เดมิ 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  
(1)  แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง จ านวน 2 ชุด ประกอบดว้ย 

- ชุดที ่1 เพื่อศกึษาบรบิทชุมชน สภาพความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติ 
- ชุดที่ 2 เพื่อศึกษาภูมปิญัญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารพื้นบ้านลาวคัง่จาก

พชืผกัพืน้บา้น 
(2) แบบส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อบนัทกึข้อมูลชื่อที่ใช้เรยีกพชื โดยคณะผู้วจิยัลง

พืน้ทีส่ ารวจพรอ้มกบัชาวบา้น และเยาวชนในชุมชน เพื่อส ารวจพชืผกัพื้นบา้นทีม่ภีายในชุมชน 
ทัง้ตามธรรมชาตแิละบรเิวณบา้นเรอืน และการบนัทกึภาพ 
 
3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ระยะท่ี 1 การเตรียมการ 
(1) ประชุมปรึกษาทีมวิจ ัยร่วมกับผู้น าชุมชน และผู้แทนกลุ่มแม่บ้านร่วมกัน

วางแผนก าหนดรายละเอยีดขัน้ตอนวธิกีารวจิยั และกจิกรรมการด าเนินงานวจิยั 
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(2) ทบทวนเอกสาร ต ารา บทความทางวชิาการ งานวจิยัที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
พืน้ฐานเพิม่เตมิ จากแหล่งขอ้มลูต่างๆ รวมทัง้จากชุมชน 

ระยะท่ี 2 การด าเนินการ 
(1) การรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบับรบิทชุมชน สภาพความเป็นอยู่และวถิีชวีติ โดย

แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง ชุดที ่1 
(2) จดัการสนทนากลุ่ม โดยมกีลุ่มแม่บา้น และผูรู้ใ้นชุมชน เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เกีย่วกบัอาหารพืน้บา้นลาวคัง่ และผกัพืน้บา้นทีเ่ป็นส่วนประกอบหลกัในอาหารพืน้บา้น โดยใช้
แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง ชุดที ่2  

(3) การส ารวจพืน้ทีร่่วมกบัชุมชน  เพื่อรวบรวมขอ้มลูความหลากหลายของพชืผกั
พืน้บา้นของบา้นทุ่งผกักูด  พรอ้มกบัการบนัทกึภาพและบนัทกึเสยีง 

(4) จดัการประชุมกลุ่มแม่บ้าน เพื่อระดมความคดิและสาธติการประกอบอาหาร
จากผกัพืน้บา้น ในการรวบรวมขอ้มลูต ารบัอาหารพืน้บา้นลาวคัง่ ต าบลหว้ยดว้น อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม โดยคณะผู้วจิยัร่วมสงัเกตการณ์ และร่วมประกอบอาหารกบัตวัแทนชุมชน 
รวมทัง้ม ีการบนัทกึภาพถ่าย และจดบนัทึกรายละเอียดการประกอบอาหารตัง้แต่ส่วนผสม 
วธิกีารเตรยีม และปรงุอาหาร ตลอดจนวธิกีารรบัประทานอาหาร 

(5) วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา มาจดัท าหนังสอืองคค์วามรู ้เรื่อง ภูมปิญัญา
ในการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านของชาวลาวคัง่ ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จงัหวัด
นครปฐม 
 

 
ภาพท่ี 3.1 การสมัภาษณ์เพื่อรวบรวมขอ้มลูบรบิทชุมชน สภาพความเป็นอยูแ่ละวถิชีวีติ 
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ภาพท่ี 3.2 การส ารวจพืน้ทีร่ว่มกบัชุมชน 

 
ภาพท่ี 3.3 การสาธติการประกอบอาหารพืน้บา้นลาวคัง่ของกลุ่มแมบ่า้น 
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ภาพท่ี 3.4 เยาวชนในชุมชนมารว่มเรยีนรูว้ธิกีารประกอบอาหารพืน้บา้นลาวคัง่ 

 
4. การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

ผู้วิจ ัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นย าของข้อมูล โดยด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเส้า (triangulation) (สุภางค์, 2551) ดว้ยการใชว้ธิกีารเก็บขอ้มูลที่
แตกต่างกันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมกับการ
สงัเกตการณ์ รวมทัง้การหาข้อมูลจากแหล่งเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนัน้ยงัท าการ
ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคลต่างๆ กัน คือ ผู้ให้ข้อมูลหลกัและการสมัภาษณ์ผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งอื่นดว้ย และการตรวจสอบโดยการสนทนากลุ่มกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของขอ้มลูดว้ย เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 
 
5. การวิเคราะหข้์อมลู 

ผู้วิจยัน าข้อมูลมาจดัหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้
บันทึกไว้ ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ตัง้ไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
1. บริบทชุมชน สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต 

1.1 ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
ต าบลหว้ยดว้น เป็นต าบลหนึ่งใน 8 ต าบลของอ าเภอดอนตูม อยูห่่างจากอ าเภอ

ดอนตูม ประมาณ 12 กโิลเมตร มอีาณาเขตตดิต่อกบัต าบลต่างๆ ดงันี้ 
ทศิเหนือ  ตดิต่อกบัต าบลดอนพุทรา  อ าเภอดอนตูม 
ทศิใต ้ ตดิต่อกบัต าบลมาบแค  อ าเภอเมอืงนครปฐม 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัต าบลดอนรวก  อ าเภอดอนตูม 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัต าบลหว้ยพระ  อ าเภอดอนตูม 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บา้น  ดงันี้  หมู่ที ่ 1 บา้นทุ่งผกักูด  หมู่ที ่ 2

บา้นทุ่งผกักูด  หมูท่ี ่3  บา้นดอนแกะแระ  หมู่ที ่4  บา้นหว้ยดว้น  หมู่ที ่5  บา้นกงลาด หมู่ที ่6
บา้นกงลาด และหมู่ที ่7  บา้นหว้ยดว้น โดยเฉพาะทีบ่า้นทุ่งผกักูดและบา้นกงลาด ประชากรใน
พืน้ทีเ่ป็นลาวครัง่ 99% (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยดว้น, 2553) 
 

1.2 ประวติัความเป็นมาของชาติพนัธุล์าวคัง่ ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม 

ลาวคัง่ มชีื่อเรยีกต่างๆ กนัว่า ลาวขีค้ ัง่ ลาวครัง่ ที่มาของค าว่า คัง่หรอืครัง่ มขี้อ
สนันิษฐาน 3 ประการ (1) สนันิษฐานว่ามาจากค าว่า ภูฆงั หรอื ภูครงั ซึง่เป็นภูเขาทีม่ลีกัษณะ
คล้ายระฆงัอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของหลวงพระบางในประเทศลาว ซึ่งเป็นถิ่นฐาน
เดมิของลาวคัง่ (2) คัง่หรอืขีค้ ัง่ คอื ครัง่ทีใ่ชผ้นึกตราไปรษณีย ์และมาออกเสยีงว่า คัง่ ในภาษา
ลาวคัง่ เพราะในภาษานี้ไม่มเีสยีงพยญัชนะควบกล ้า (3) ลาวคัง่ นิยมเลีย้งครัง่ และใชค้รัง่ยอ้ม
ผา้ จงึใชค้รัง่เป็นของส่งส่วยใหก้บัรฐับาลไทยสมยัเป็นเมอืงขึน้จงึเรยีกว่าลาวขีค้ ัง่ (สมทรง และ
คณะ, 2552) สอดคลอ้งกบัทีช่าวลาวคัง่ ต าบลหว้ยดว้น บอกเล่าว่า ลาวคัง่ เป็นค าทีม่าจากการ
ท าน ้าครัง่เพื่อยอ้มผา้ โดยการยอ้มเชงิผา้เป็นสแีดง พืน้ผา้สดี า พอถูกกวาดต้อนมา จงึเอาครัง่
มาเลีย้ง และส่งเขา้เมอืงหลวง 

ประวตัคิวามเป็นมาลาวคัง่บ้านทุ่งผกักูด กล่าวว่า พื้นที่แห่งนี้สมยัโบราณเป็นทุ่ง
กว้างใหญ่มสีภาพป่าไมท้ี่อุดมสมบูรณ์ มลี าห้วยซึ่งเป็นชื่อต าบลคอื ห้วยด้วน ไหลผ่าน ระบบ
นิเวศน์มคีวามชุ่มชื้นสูง พชืชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลเฟิรน์ ชาวบ้านในท้องถิน่เรยีกว่า “ผกักูด” 
ขึน้อยู่เป็นจ านวนมาก ประชาชนในท้องถิน่บา้นทุ่งผกักูดส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาดว้ย
เหตุผลทางสงครามช่วงรตันโกสินทร์ตอนต้น สมยัรชักาลที่ 3 (พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
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เจา้อยู่หวั) ไดม้กีารกวาดต้อนชาวลาวมาไวต้ามหวัเมอืงชัน้ในต่างๆ ใกล้กรุงเทพฯ อ าเภอดอน
ตูม จงัหวดันครปฐม เป็นพืน้ทีห่นึ่งทีม่ชีาวลาวอาศยัอยู่มาก ชาวลาวเหล่านี้เรยีกตนเองว่า “ลาว
คัง่” เนื่องจากชาวลาวคัง่มพีืน้ฐานถิน่เดมิอยู่ทีเ่ทอืกเขาภูคงั เมอืงหลวงพระบาง หลกัฐานทีช่่วย
ยนืยนัที่มาของลาวกลุ่มนี้คือระบบฐานเสยีง ส าเนียงพูด มคีวามคล้ายคลงึกบัลาวแถบเมอื ง
หลวงพระบางมากกว่าลาวเมอืงเวยีงจนัทร ์

พระครูจนัทโชตวิฒัน์ (2556) เจา้อาวาสวดักงลาด กล่าวว่า ลาวครัง่ที่ต าบลห้วย
ดว้น นี้เดมิมาจากหลวงพระบาง ไทยกวาดต้อนมาและส่งมารวมพกัไวท้ีบ่า้นกงลาดจ านวนมาก
จนไม่มทีี่ท ามาหากินจงึได้ขยบัขยายไปพื้นที่ใกล้เคียง จากการบอกเล่าผู้ สูงอายุ พบว่า ได้
อพยพจากเมอืงเวยีงจนัทน์หรอืหลวงพระบาง แลว้มาตัง้หลกัแหล่งอยู่ทีต่ าบลหว้ยดว้นและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง 

 
1.3 ลกัษณะบ้านเรือน 

บา้นลาวคัง่ดัง้เดมิเป็นบา้นไมช้ัน้เดยีว ใต้ถุนสูง บนบา้นเป็นหอ้งโถงใหญ่ กัน้หอ้ง
นอนเพยีงห้องเดยีว ใต้ถุนบ้านเอาไว้เลี้ยงสตัว์ เก็บอุปกรณ์ท านา และทอผ้า บ้านของลาวคัง่
เป็นเรอืนหลงัคาจัว่ยอดไม่แหลมนัก สร้างห้องไว้ห้องเดียว ตรงบรเิวณเรอืนด้านหลงัยกพื้น
กระดานส่วนนัน้ให้สูงกว่าบรเิวณอื่น ส่วนนัน้จะมบีรเิวณที่ไม่ได้กัน้เป็นห้องเรยีกว่า เปิง เป็น
บรเิวณที่พ่อแม่นอน ส่วนลูกสาวจะนอนในห้อง บรเิวณเปิง มกีระดานพื้นเรอืนที่ปูขวางแผ่น
สุดทา้ยบรเิวณหน้าเรอืน เรยีกว่า แป้นถ่อง ระหว่างแป้นถ่องกบัเปิงจะมไีมก้ระดานกัน้เป็นแนว
ตอกตรงึระหว่างเสาเรอืนเรยีกว่า พงึ มหีลงัคาและพื้นเรอืนต่อจากบรเิวณนัน้มาทางด้านหน้า
เรอืน พื้นเรอืนส่วนนี้ปูพื้นกระดานเป็นแนวขวางและมรีะดบัต ่ากว่าบรเิวณห้องและเปิง เรยีก
บรเิวณนี้ว่า ระเบยีง ใช้เป็นบรเิวณที่นัง่ ที่นอน ฯลฯ ต่อจากระเบยีงมาทางด้านหน้าลดหลัน่
ต ่าลงมาเป็นบรเิวณชานเรอืน เป็นบรเิวณที่ตัง้โอ่งน ้า ไหกะปิ น ้าปลา ปลารา้ เป็นบรเิวณที่ใช้
ลา้งจานแลว้ปล่อยน ้าลงใตถุ้น น ้าทีอ่ยูบ่รเิวณใตถุ้นเรยีกว่า น ้าขีส้กี  

ชานเรอืนส่วนหนึ่งใช้นัง่เล่นหรอืเป็นที่ตากปลา ตากกุ้งฝอย ฯลฯ บนัไดเรอืนจะ
พาดกบัชานเรอืน บางเรอืนท าบนัไดทีย่กขึน้บนชานได ้เมื่อเวลาไม่อยู่เรอืนหรอืกลางคนืกจ็ะยก
บนัไดนี้ไว้บนชาน บนัไดที่ยกได ้มกัเป็นบนัไดที่ท าจากไมไ้ผ่แต่บางเรอืนท าบนัไดด้วยไมเ้นื้อ
แขง็กจ็ะไมส่ามารถยกเคลื่อนยา้ยได ้แต่จะท าประตูกัน้ตรงบนัไดหรอืใชใ้บตาล ไมข้ ัดแตะกัน้ไว ้
ครวัจะต่อจากตัวเรอืนไปทางทิศตะวนัตก เป็นห้องขนาดเล็ก ในสมยัก่อนจะมเีตาที่ใช้ฟืน มี
กระบอกไมไ้ผ่ส าหรบัเปา่ไฟ เหนือเตาไฟมกัแขวนหวัหอม หวักระเทยีม พรกิแหง้ไวเ้พื่อใชค้วนั
หรอืความรอ้นอบไมใ่หเ้กดิเชือ้รา คนลาวครัง่จะสรา้งเลา้ขา้ว หรอืยุง้ขา้วไวเ้กอืบทุกหลงัคาเรอืน 
ซึง่อยู่ดา้นใดดา้นหนึ่งของตวัเรอืน ส่วนใหญ่จะเป็นทางทศิเหนือ มลีกัษณะเป็นเรอืนหลงัเลก็ ๆ 
มฝีาไมไ้ผ่ฉาบดว้ยขีค้วายผสมดนิและแกลบ บา้นทีม่ฐีานะร ่ารวยจะสรา้งยุง้ขา้วหลงัใหญ่ท าดว้ย
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ไมท้ัง้หลงั มปีระตูเปิด ปิด ยุง้ขา้วท าดว้ยไมก้ระดานแผ่นเรยีงซอ้นกันมเีลขก ากบักระดานแต่ละ
แผ่น หลงัจากเปิดยุง้ขา้วเพื่อใชง้านแลว้จะไดปิ้ดสนิทดงัเดมิ (มยรุ ีถาวรพฒัน์ และคณะ, 2548) 

 

   
ภาพท่ี 4.1 ลกัษณะบา้นเรอืนดัง้เดมิ   

ท่ีมา : ป่ิน บุตร ี(2556) 

การปลูกบ้านของชาวลาวคัง่บ้านทุ่งผกักูด ในปจัจุบนัพบว่า ลกัษณะบ้านเรอืน
เปลี่ยนไปสรา้งบ้านเรอืนทรงสมยัใหม่ ท าเป็นสองชัน้ ชัน้ล่างก่ออฐิถอืปูน โดยชัน้บนใช้ไมเ้ป็น
พื้นบ้านและฝาบ้าน หรอืบางครอบครวัสร้างบ้านเรอืนเป็นตึกทัง้หมดชัน้เดียวหรอืสองชัน้ 
หลงัคามงุดว้ยสงักะสหีรอืกระเบือ้ง 

 

 
ภาพท่ี 4.2 ลกัษณะบา้นเรอืนปจัจบุนั   

ท่ีมา : คณะผูว้จิยั (2557) 
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1.4 การแต่งกาย 
ปจัจุบนัการแต่งกายของหนุ่มสาวลาวคัง่ เป็นไปตามสมยันิยม ชาวลาวครัง่ส่วน

ใหญ่แต่งกายแบบเรยีบงา่ยเวลาอยูบ่า้น ผูห้ญงิสงูอายุนิยมนุ่งผา้ถุงทีซ่ือ้มาจากตลาดแทนผา้ซิน่
ผา้ฝ้าย สวมเสือ้คอกระเชา้ จะแต่งตวัพเิศษในช่วงเทศกาล หรอืในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น วนั
สงกรานต์ วนัสารท วนัเขา้พรรษา และวนัออกพรรษา สวมเสื้อลายฉลุ หรอืเสื้อตามสมยันิยม 
นุ่งซิน่ที่สวยงามมสีสีนั หรอืผ้าทอลาวครัง่ แต่ถ้าเป็นการไปถอืศีล ฟงัธรรมที่วดั ผู้สูงอายุ ทัง้
หญงิและชายจะนุ่งขาวห่มขาวมผีา้สไบเฉียง เรยีกว่า ผา้เบีย่งโต่ง ผูช้ายเมื่ออยู่กบับา้นแต่งกาย
ดว้ยกางเกงขาก๊วย หรอืโสรง่ สวมเสือ้คอกลม หรอืไมส่วมเลย บางคนกใ็ชผ้า้ขาวมา้พาดบ่าหรอื
เคยีนเอว แต่ถา้ออกจากบา้นจะนุ่งกางเกงขาสัน้หรอืขายาว ใส่เสือ้คอกลม 

 

 
ภาพท่ี 4.3 เอกลกัษณ์ดา้นการแต่งกายของชาวลาวคัง่   

 
1.5 ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม 

ชาวลาวครัง่ มคีวามเชื่อในเรือ่งผบีรรพบุรษุเป็นอยา่งมาก การนับถอืผขีองชาวลาว
ครัง่เป็นการถอืผตีามบรรพบุรุษ  คอื ผเีจา้นายและผเีทวดา การนับถอืมอีทิธพิลต่อชาวลาวครัง่
มาก แม้แต่ในแง่ของการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรม หรือการด ารง
ชวีติประจ าวนั  กจ็ะตอ้งไปขอ้งเกีย่วกบัผขีองบรรพบุรษุ ผเีจา้นาย คอื มลูนายทีอ่พยพเขา้มาอยู่
ก่อน เป็นนักรบผู้สบืเชื้อสายเผ่าพนัธุ์เดยีวกบัสมาชกิในชุมชน จะอญัเชญิผเีจา้นายมาสถติใน
ศาลของหมู่บา้นเรยีกว่า “หอเจา้นาย” ความเชื่อ “ผเีจา้นาย” ถอืเป็นเครื่องมอืในการจดัระเบยีบ
ของสงัคม ด้วยมขีอ้ห้ามเรื่อง “ผดิผ”ี เป็นจารตีที่ทุกคนต้องปฏบิตั ิหากเกดิผดิผจีะต้องท าพธิี
เซ่นไหวข้อขมาผแีล้วแต่จะท าการสิง่ใดออกนอกหมู่บ้านไปคา้ขาย หรอืท าไร่ ท านา หรอืมงีาน



30 
 

ประเพณีใด ๆ จะต้องมาบอกกล่าวผเีจา้นายเพื่อใหผ้เีจา้นายได้ช่วยดูแลคุม้ครอง ปกปกัรกัษา
ไม่ให้สิง่ไม่ดเีขา้มากล ้ากราย ให้พบแต่สิง่ที่ดมีคีวามเจรญิ ส่วน “ผเีทวดา” คอื วญิญาณของ
เทวดาที่เคยปกปกัรกัษาบ้านเมอืงของตนมาตัง้แต่อยู่ที่ล้านช้าง จะมจีารตีและพธิีกรรมเพื่อ
แสดงถงึการเคารพนับถอื “หิ้งเทวดา” จะมลีกัษณะเป็นหิง้ไม ้2 ชัน้ ชัน้บนเลก็กว่า เป็นทีว่าง
พานทองเหลอืงใส่คมัภรีโ์บราณ 2 เล่ม และดาบเหลก็ดา้มไม ้1 อนั ส่วนขา้งล่างใหญ่กว่าเป็นที่
วางเครือ่งสกัการะ ไดแ้ก่ ดอกไม ้ธปูเทยีน และส่วยทีช่าวบา้นน ามาท าพธิแีก้บน ดอกไมท้ี่น ามา
แก้บนไม่สามารถน าลงจากหิ้งได้ จนกว่าจะถึงงานเลี้ยงผ ีจงึเปลี่ยนได้และน าดอกไมม้าแทน 
ผู้ท าพิธแีละสื่อสารติดต่อกบัเทวดา เรยีกว่า “คนต้น” เป็นผู้หญิงหรอืผู้ชายมกัจะสืบทอด
ต าแหน่งตามสายโลหติ (บุญเรอืง ปานแสนกุล, 2550) 

แมว้่าชาวลาวคัง่จะอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยมานานแลว้กต็าม ชาวลาวคัง่
ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมอนัดงีามไวเ้ป็นอย่างด ีเช่น ประเพณแีห่ธงสงกรานต ์พธิไีต้
น ้ามนัวนัออกพรรษา ท าบุญกลางบา้น และท าบุญขา้วจี่ 

(1) ประเพณแีห่ธงสงกรานต์ 
 ประเพณีการแห่ธงสงกรานต์ เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปฏบิตัิ

สบืทอดกนัมาชา้นานในหมูค่นไทยเชือ้สายลาวครัง่ ในช่วงเทศกาลสงกรานตข์องทุกปี  
เริม่ตัง้แต่วนัที ่13 เมษายนของทุกปี นอกเหนือจากการท าบุญตกับาตร ก่อเจดยี์

ทราย การสรงน ้าพระ และการบงัสุกุลอุทศิส่วนกุศลถงึญาตผิูล้่วงลบัเหมอืนกบัทีป่ฏบิตักินัทัว่ๆ 
ไปแลว้ ชาวไทยครัง่ยงัมกีารแห่ธงสงกรานต์ หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า “ทอดผา้ป่าลาว” ในวนั
สุดทา้ยของงานอกีดว้ย 

 
ภาพท่ี 4.4 ประเพณแีห่ธงสงกรานต ์  
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(2) พธิไีตน้ ้ามนัวนัออกพรรษา 
ประเพณีการไต้น ้ามนั เป็นกจิกรรมทางพุทธศาสนาอกีอย่างหนึ่งของชาวลาวคัง่ที่

ได้ปฏบิตัสิบืเนื่องต่อกนัมาเป็นเวลานาน การไต้น ้ามนัหมายถงึ “การจดัประทปีโคมไฟ” เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบชูาในโอกาสเทศกาลออกพรรษา คอื วนัขึน้ 15 ค ่า เดอืน 11 ของทุกปี เพื่อเป็น
การน้อมร าลกึถงึพ่อแม่ทีเ่ป็นกาเผอืกทีเ่ป็นตนีกามาท าสญัลกัษณ์ เตอืนสตไิม่ไหล้มืมาดูคุณพ่อ
แม่ แสงไฟสว่างไสวแสดงความเจรญิรุ่งเรอืงของชวีติและน ้ามนัแสดงความอุดมสมบูรณ์ทีห่ล่อ
เลีย้งชพี ท าใหเ้กดิความอยูเ่ยน็เป็นสุข 

 (3) ท าบุญกลางบา้น 
การท าบุญกลางบา้นของชาวลาวคัง่จะท ากนัทุกปีประมาณกลางเดอืนเจด็ (ขึน้ 15 

ค ่า) โดยเชื่อกนัว่า การท าบุญในวนัพระนัน้จะไดบุ้ญมากเป็นพเิศษ เพราะเป็นวนัปล่อยผ ีการ
ท าบุญกลางบา้นนี้จะน าเอาความเชื่อถอืผแีบบโบราณเขา้มาผสมกบัพธิทีางพุทธศาสนา (ศูนย์
ขอ้มลูกลางทางวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม, 2551) 

(4) การท าบุญขา้วจี ่
การท าบุญข้าวจี่ เป็นประเพณีการท าบุญชนิดหนึ่งของชาวบ้านวดัสระสี่เหลี่ยม 

ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ซึง่ส่วนใหญ่ชาวบา้นแถบนี้มเีชือ้สายลาวครัง่ จงึ
คาดว่าประเพณีนี้น่าจะรบัแบบอย่างมาจาก “บุญขา้วจี”่ ของชาวไทยภาคอสีาน ซึ่งจะท ากนั
ประมาณกลางเดอืน ๓ ของทุกปี โดยชาวบ้านบางหมู่บ้านจะนัดหมายกนัว่าจดังานท าบุญขึ้น
บรเิวณทีโ่ล่งกวา้งอาจเป็นกลางหมู่บา้น หรอืกลางลานวดั สถานทีจ่ดัไวท้ าบุญนัน้เรยีกว่า “ผาม
บุญ” ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆม์าจากวดัหมู่บ้านอื่นด้วย (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวฒันธรรม
จงัหวดันครปฐม, 2551) 

 
2. การศึกษาความหลากหลายของผกัพื้นบ้านท่ีใช้บริโภคเป็นอาหารตามภมิูปัญญาของ
ชาวลาวคัง่ 

จากการสมัภาษณ์ชาวบ้าน ส ารวจและเก็บรวบรวมผกัพื้นบ้านในเขตบ้านทุ่งผกักูด 
ต าบลหว้ยด้วน อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม พบความหลากหลายของพชืผกัพื้นบ้านหลาย
ชนิดทีช่าวบา้นนิยมใชบ้รโิภคเป็นอาหาร จ านวน  49 ชนิด ซึง่พชืผกัพืน้บา้นทีพ่บโดยส่วนมาก 
หาได้ตามหวัไร่ปลายนา หรอืตามป่ารอบหมู่บ้าน บางชนิดชาวบ้านน ามาปลูกในสวนหลงับ้าน 
รมิรัว้ เพื่อสะดวกในการเกบ็มาใชป้ระโยชน์ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1 รายชื่อพชืผกัพื้นบ้านในท้องที่บ้านทุ่งผกักูด ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม 
 ช่ือท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ การใช้ประโยชน์ 

1. บอน ตามทุ่งนาและรมิน ้า กา้น ใชแ้กงบอน 
2. ผกับุง้ ตามทุ่งนาและรมิน ้า ต้น ยอดใช้ใส่ในผัดหรือแกง ลวก

เป็นผกัจิม้ 
3. แค บรเิวณบา้น ตามรัว้บา้น ดอกใชแ้กงสม้ 
4. ต าลงึ พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ใบ ยอด ใส่แกงหรอืผดั 
5. ชะพล ู ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้

บา้น 
ใบใชใ้ส่แกงหอย 

6. ยา่นาง พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ใบคัน้น ้าใส่แกงหน่อไม ้แกงผ า 
7. ผ า ในทอ้งรอ่งสวนทีน่ ้าสะอาด แกงผ า แกงคัว่ผ า 
8. ผกัหวานบา้น ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้

บา้น 
ยอดอ่อนใส่แกงหรอืผดั 

9. ฟกัทอง ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้
บา้น 

ใชผ้ลและยอดอ่อน ผดัหรอืแกง 

10. โหระพา ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้
บา้น 

ใบกินเป็นผกั ใส่ผดั แกง เพื่อแต่ง
กลิน่ 

11. ชะอม ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้
บา้น 

ยอดอ่อนใส่แกง ลวกเป็นผกัจิม้ 

12. กลว้ย พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ปล ีใส่แกง ผลกนิเป็นผลไม ้
13. มะกรดู ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้

บา้น 
 ใบใส่ผดั แกง เพื่อแต่งกลิน่ เปลอืก
ผลเป็นส่วนผสมหลกัในเครือ่งแกง 

14. ตะไคร ้ ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้
บา้น 

เป็นส่วนผสมหลกัในเครือ่งแกง 

15. กระชาย ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้
บา้น 

เป็นส่วนผสมหลกัในเครือ่งแกง 

16. กระเพรา ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้
บา้น 

ใบกินเป็นผกั ใส่ผดั แกง เพื่อแต่ง
กลิน่ 

17. สะเดา บรเิวณบ้าน ตามรัว้บ้าน รมิถนนใน
หมูบ่า้น 

ย อ ด อ่ อ น  ด อ ก  ใ บ อ่ อ น ล ว ก
รบัประทานกบัแจว่หมอ้ 

18. ผกักูด พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ยอดใช้กินเป็นผักสด แกงส้ม จิ้ม
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 ช่ือท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ การใช้ประโยชน์ 
น ้าพรกิ  

19. ผกัสม้เสีย้น พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ดอก ยอด ใชด้องกนิกบัน ้าพรกิ 
20. บวบ ปลูกในสวน หรอืบรเิวณบ้าน ตามรัว้

บา้น 
ลวกรบัประทานกบัแจว่หมอ้ 

21. ขีเ้หลก็ บรเิวณบ้าน ตามรัว้บ้าน รมิถนนใน
หมูบ่า้น 

ยอด ดอกอ่อนใชแ้กงขีเ้หลก็ 

22. ผกัปลงั ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น ยอดใชก้นิเป็นผกัหรอืแกงสม้ 
23. ขนุน ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น ผลอ่อน แกง 
24. พรกิขีห้นู ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น  ผล ทานสด, แกง 
25. บวับก พบเห็นได้โดยทัว่ไปตามธรรมชาติ

ใกลแ้หล่งน ้า 
ใบ ทานสด, ลวกจิม้น ้าพรกิ 

26. เผอืก ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น  กา้นใบ ทานสด, ลวก, แกง 
27. ขมิน้ ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น เหงา้ แกง 
28. ผกัชลีาว บรเิวณบา้น ทัง้ตน้ แกง 
29. กระเจีย๊บ ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น ยอดอ่อน, ผลอ่อน ลวกจิม้น ้าพรกิ 
30. ยอดมนัเทศ ปลกูในสวน ยอดอ่อน ลวกจิม้น ้าพรกิ, แกง 
31. ผกัหนาม พบเห็นได้โดยทัว่ไปตามธรรมชาติ

ใกลแ้หล่งน ้า 
ยอดอ่อน แกง 

32. กระถนิ ตามรัว้บา้น รมิถนนในหมูบ่า้น ยอดอ่อน ทานสด 
33. ฟกัขา้ว พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ยอดอ่อน ลวกจิม้น ้าพรกิ 
34. มะรมุ รมิถนนในหมูบ่า้น ยอดอ่อน ลวกจิม้น ้าพรกิ, ฝกัอ่อน 

แกง 
35. ผกักระเฉด ในนา แหล่งน ้า ยอดอ่อน ลวกจิม้น ้าพรกิ 
36. เลบ็ครฑุ ตามรัว้บา้น รมิถนนในหมูบ่า้น ยอดอ่อน ทานสด, ลวกจิม้น ้าพรกิ, 

แกง 
37. ถัว่พ ู ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น ฝกัอ่อน ทานสด, ลวกจิม้น ้าพรกิ, 

แกง 
38. โสน พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ดอก ลวกจิม้น ้าพรกิ 
39. มะอกึ พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ผล ใส่น ้าพรกิ, แกง 
40. มะเขอืพวง พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ผล ทานสด, ลวกจิม้น ้าพรกิ, แกง 
41. ขงิ ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น เหงา้ แกง 
42. ผกัแขยง พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ทานสด แกง 
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 ช่ือท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ การใช้ประโยชน์ 
43. มะระขีน้ก พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตามธรรมชาต ิ ยอด ทานสด, ลวกจิม้น ้าพรกิ ลูก 

แกง 
44. มะขามเทศ บรเิวณบา้น ฝกั กนิสด แกงสม้ 
45. ทองหลาง บรเิวณบา้น ใบ ทานสด 
46. ยอ บรเิวณบา้น พบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไปตาม

ธรรมชาต ิ
ใบ แกง  

47. ตะลงิปลงิ ปลกูในสวน หรอืบรเิวณบา้น ผล แกง 
48. มะกอกน ้า ปลกูในสวน ใกลแ้หล่งน ้า ผล ทานสด ดอง แช่อิม่ 
49. สะระแหน่ ทอ้งรอ่งสวน ใบ ทานสด 

 
ผกัพื้นบ้านในเขตบ้านทุ่งผกักูด ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ที่

ส ารวจพบเป็นผักพื้นบ้านที่ชาวลาวคัง่บ้านทุ่งผกักูดนิยมใช้บรโิภคเป็นอาหาร และใช้เป็น
วตัถุดบิหลกั และส่วนประกอบในอาหารพืน้บา้นลาวคัง่  
 

 
ภาพท่ี 4.5 บรเิวณสวนผสม 
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ภาพท่ี 4.6 บรเิวณรมิรัว้/ในเขตบา้นเรอืน 

 
ภาพท่ี 4.7 บรเิวณรมิถนนในเขตหมูบ่า้น 
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ภาพท่ี  4.8 กระชาย 

 
ภาพท่ี  4.9 ต าลงึ 
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ภาพท่ี 4.10 กระเจีย๊บ 

 
ภาพท่ี 4.11 สะเดา 
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3. การศึกษาภมิูปัญญาท้องถ่ินในการประกอบอาหารพื้นบ้านลาวคัง่จากพืชผกัพื้นบ้าน 
3.1 วิธีในการรบัประทานผกัพื้นบ้าน 

ชาวลาวคัง่บ้านทุ่งผกักูด ส่วนใหญ่นิยมรบัประทานผกัพื้นบ้านในรูปของผกัสด 
หรือรบัประทานในรูปผกัดอง หรือลวกรบัประทานกับน ้ าพริกประเภทต่างๆ ส่วนมากเป็น
ประเภทผกัพื้นบ้านต่างๆ ที่หาได้ทัว่ไปตามรัว้ขา้งบ้านตามล าคลอง หนอง บงึ เช่น ดอกแค  
พชืผกัพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่กล่าวมา มกัน ามาใช้เป็นอาหารส าหรบัจิ้มกับแจ่ว หรอือาจน าไป
ประกอบอาหาร และส่วนผสมของอาหารอื่นๆได้แก่ แกงหรอืย า เป็นต้น หรอืเป็นส่วนผสมใน
เครื่องแกงต่างๆ  ส่วนข้าวที่ใช้รบัประทานประจ าวนันัน้แต่เดมิจะเป็นขา้วเหนียว แต่ปจัจุบนั
ส่วนใหญ่นิยมรบัประทานขา้วจา้วเหมอืนกบัคนไทยทัว่ไป ส่วนขา้วเหนียวนัน้ ยงัคงมใีชเ้ฉพาะ
การเลีย้งแขกในพธิกีรรมต่างๆเท่านัน้ 

 
3.2 ความเช่ือเก่ียวกบัข้อห้ามในการบริโภคพืชผกัพื้นบ้าน (การสนทนากลุ่ม) 

(1) หญิงตัง้ครรภ์ ห้ามกินบอน เพราะจะท าให้สายรกเป่ือย โดยให้กินปลกีล้วย 
ขนุนอ่อน เพราะจะท าใหช้่วยบ ารงุนม มนี ้านมเพิม่ขึน้ 

(2) หญงิหลงัคลอด ห้ามกนิผกัหวาน ชะอม หน่อไม ้พรกิ เพราะจะท าให้เกิด
อาการเจบ็ทอ้งทัง้แมแ่ละลกู  

  
3.3 ต ารบัอาหารผกัพ้ืนบ้านลาวคัง่  

อาหารแต่ละท้องถิน่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละวฒันธรรม อาหารจะถูกปรุงแต่งและ
ถ่ายทอดสูตรต ารบักันมาแบบรุ่นต่อรุ่น โดยมลีกัษณะที่คล้ายคลึงกันคือจะอาศัยธรรมชาติ
รอบตวัและการปรุงแต่งทีเ่รยีบง่าย มคีวามหลากหลาย มเีอกลกัษณ์และมรีสชาตทิี่ชวนลิม้ลอง 
ต ารบัอาหารพืน้บา้นแต่ละทอ้งถิน่เป็นความผสมผสานทีล่งตวัระหว่างชนิดของอาหาร ปรมิาณ 
และชนิดของพชืผกัพืน้บา้น เนื้อสตัวแ์ละเครื่องปรุง  ชาวลาวคัง่บา้นทุ่งผกักูด นิยมรบัประทาน
ผกัพื้นบ้านในรูปของผักสด ดอง หรอืลวกจิ้มน ้าพรกิ ไม่แตกต่างกับวิธีการรบัประทานผัก
พืน้บา้นของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ จากการศกึษาพบว่า ต ารบัอาหารพื้นบา้นลาวคัง่ทัง้อาหารคาว
และอาหารหวานทีม่สี่วนประกอบของพชืผกัพื้นบ้าน ที่มคีวามนิยมรบัประทานกนัในครวัเรอืน 
และงานพธิสี าคญัๆ มจี านวน 7 ต ารบั ดงันี้ อาหารคาว ไดแ้ก่ (1) แกงผ า (2) แกงหวัตาล (3) 
แกงหอยจุ๊บ (4) พรกิแจ่วหม้อ (5) แกงเปรอะ (6) แกงบอน อาหารหวาน ได้แก่ (7) ขนม
ขา้วโพด (หน่อไม)้  

(1) แกงผ า ถอืไดว้่าเป็นพระเอกของอาหารพื้นบ้านลาวคัง่ ชาวบา้นจะใชต้ะแกรง

ไมไ้ผ่ หรอืกระดง้ ที่เรยีกว่า “เตอะ” เยบ็ผา้บางเป็นถุงใชด้้ายรอ้ยเยบ็ปากถุงตดิขอบเตอะ แล้ว

จงึท าการช้อนผ าเมด็เลก็ๆ กลมๆสเีขยีวใส มลีกัษณะคล้ายไข่ปลา ในน ้านิ่ง สะอาด น ามาล้าง
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ใหส้ะอาด ผึง่ใหห้มาด แลว้จงึน ามาแกง แกงผ าจะตอ้งเคีย่วใหสุ้ก แต่ต้องไม่เคีย่วนานจนเกนิไป 

ถา้ผ าเปลีย่นเป็นสคีล ้าจะท าใหไ้มอ่รอ่ย (สมัภาษณ์) 

(2) แกงหอยจุ๊บ (แกงหอยขม) หอยขมทีจ่ะน ามาแกงจะต้องผ่านการแช่น ้ากบัพรกิ

แหง้มาทัง้คนื ชาวบา้นบอกว่า พรกิแหง้มสีารพเิศษ ทีท่ าใหห้อยขมพากนัคายสิง่สกปรกออกมา 

ชาวลาวคัง่เรยีกการตดักน้หอยขมว่า “ต่อยหอย” (สมัภาษณ์) 

(3) อาหารพืน้บา้นลาวคัง่ ส่วนมากจะมเีนื้อปลาเป็นส่วนผสม เนื่องจากในสมยัก่อน
คนลาวคัง่ผูกพนักับท้องนา เนื้อสตัว์ที่หาได้ คอืปลาในนา จงึใช้เนื้อปลาเป็นเครื่องปรุงหลกั 
เช่นเดียวกับการใช้กะทิเป็นส่วนผสมหลัก เนื่องจากมกีารตัง้ถิ่นฐานในภาคกลาง ซึ่งมีต้น
มะพร้าวอุดมสมบูรณ์ จงึได้น าสิง่ที่มอียู่มาเป็นเครื่องปรุง แต่ถึงแมอ้าหารจากะทจิะคล้ายกบั
อาหารภาคกลาง แต่สิง่ทีแ่สดงถงึความเป็นลาวคัง่ คอื การใชป้ลารา้เป็นเครื่องปรุงทีผ่สมในแกง 
รวมถงึการใชเ้ครื่องแกงเดยีวกนัเป็นส่วนประกอบของอาหารแทบทุกชนิด โดยการโขลกตะไคร ้
ผวิมะกรดู พรกิแหง้ กระเทยีม กระชาย กะปิ และปลารา้สบั เขา้ดว้ยกนัจนละเอยีด (สมัภาษณ์) 

(4) พชืผกัพืน้บา้นหลายชนิดถูกน ามาใชใ้นการปรุงแต่งกลิน่ รสอาหาร  เช่น ช่วย
ดบักลิน่คาว เช่น ตะไคร้ ข่า ขมิ้น ใบและผวิมะกรูด ให้รสเผ็ดร้อน เช่น โหระพา ให้รสหวาน 
เช่น ใบยา่นาง ใหก้ลิน่หอม เช่น โหระพา (การสมัภาษณ์) 

(5) การสาธติอาหารพืน้บา้นลาวคัง่ 
(5.1) แกงผ า  
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. ลกูผ า 2. มะพรา้วขดู 3. หมสูบั 4.ปลาย่างฉีกเป็นชิน้ 5. 

เกลอื 6. น ้าปลา 7. พรกิแกงเผด็ 
ขัน้ตอน / วิธีท า  1. คัน้มะพรา้วแยกหวักะทแิละหางกะทิ 2. ผดัพรกิแกงกบัหวั

กะทใิหห้อม (ไมใ่ชน้ ้ามนั) 3. น าหมสูบัและปลายา่งลงไปผดัใหห้อมและสุก 4. เตมิหางกะทลิงไป 
ปรงุรสดว้ยน ้าปลา และเกลอื ใหร้สชาตอิอกกลางๆ  5. ใส่ลกูผ า เคีย่วใหสุ้กพอด ี

เทคนิคในการท า (เคลด็ลบั) ต้องใช้หวักะทแิละเตมิหางกะทเิล็กน้อยเท่านัน้ 
เพราะลกูผ ามนี ้าอมอยูภ่ายในอยูแ่ลว้ แกงผ าจะตอ้งเคีย่วใหสุ้ก แต่ตอ้งไมเ่คีย่วนานจนเกนิไป 



40 
 

 
ภาพท่ี 4.12 เครือ่งปรงุแกงผ า 

 
ภาพท่ี 4.13 แกงผ า 
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(5.2) แกงหวัตาล  
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. หวัจุกลูกตาลอ่อน 2. มะพรา้วขูด (คัน้หวักะท,ิ หาง

กะท)ิ 3. เนื้อยา่งหรอืหมยูา่งหัน่เป็นชิน้ 4. เกลอื 5. น ้าปลา 6. พรกิแกง 
ขัน้ตอน / วิธีท า 1. ควา้นเอาเปลอืกแขง็ตรงหวัจุกลูกตาลอ่อน ออกใหห้มด 2.สบั

หวัจุกตาล หรอืขวานเป็นชิน้บางๆ แบบหน่อไมก้ไ็ด ้จากนัน้น าไปแช่ผสมเกลอื  3.น าหวัตาลไป
ตม้ใหสุ้ก 4.เทหวักะทกิบัพรกิแกงเผด็ผดัใหห้อมเขา้กนั 5.ใส่หมยู่างและหวัตาลลงไป ผดัใหเ้ขา้
กนั 6.เตมิหางกะทลิงไปเลก็น้อย ปรุงรสดว้ยน ้าปลา และเกลอืใหไ้ดร้สชาตอิอกกลางๆ คอื เคม็ 
มนั เผด็ 

เทคนิคในการท า(เคลด็ลบั) ต้องต้มหวัตาลใหสุ้กก่อน ไม่อย่างนัน้จะท าให้แกง
ออกรสขม ต้องน าหวัตาลไปแช่ในน ้าผสมเกลอืก่อน เพราะจะท าให้ตาลออกสแีดง ไม่ด าเวลา
ปรงุ 

 
ภาพท่ี 4.14 แกงหวัตาล 

(5.3) แกงหอยจุบ๊  
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. หอยขม 2. ขา้วเบอื 3. เกลอื 4. น ้าปลา 5. พรกิแกงเผด็ 
ขัน้ตอน / วิธีท า 1.น าขา้วสารไปแช่น ้าใหเ้มด็ฟู 2. ต าขา้วสารใหล้ะเอยีด 3.ลา้ง

หอยขมใหส้ะอาด 4.ตดัก้นหอยขมออกพอประมาณ 5.ละลายพรกิแกงกบัน ้า ต้มใหเ้ดอืด (ใส่น ้า
พอขลุกขลกิ) 6.ใส่หอยและขา้วเบอื ตม้ใหสุ้ก และปรงุรสดว้ยน ้าปลาและเกลอืตามตอ้งการ 

เทคนิคในการท า(เคลด็ลบั) การตดัก้นหอยอย่าใหต้ื้นหรอืลกึเกนิไปเพราะจะท า
ใหจุ้บ๊ไมอ่อก 
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ภาพท่ี 4.15 การต่อยหอย 

 
ภาพท่ี 4.16 แกงหอยจุบ๊ (แกงหอยขม) 
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(5.4) พริกแจ่วหม้อ  
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. พรกิแหง้ 2. หวัหอม 3. กระเทยีม 4. กระชาย 5. เนื้อ

หม ู6. ปลารา้  
ขัน้ตอน / วิธีท า 1. ต้มปลารา้ให้เป่ือย และกรองเอาเฉพาะน ้าปลาร้า 2. สบัเนื้อ

หม ูใหล้ะเอยีด และน าไปรวนใหสุ้ก 3. ขัว้พรกิแหง้ กระเทยีม และหวัหอม พอมกีลิน่หอม โขลก
ส่วนผสมทัง้หมดใหล้ะเอยีด 4. น าเนื้อหมแูละกระชายสด มาโขลกรวมกนัเป็นครัง้สุดทา้ย 5. ตัง้
กระทะ ใส่น ้ามนัเลก็น้อย น าส่วนผสมทีอ่ยูใ่นครกทัง้หมด มาผดัใหเ้ขา้กนั 6. เตมิน ้าปลารา้ ปรุง
ใหไ้ดร้สชาต ิ 

เทคนิคในการท า(เคลด็ลบั) 1. ต้มน ้าปลารา้ให้นาน เพื่อให้เนื้อปลารา้ละลายและ
เขา้กบัน ้าอย่างเขม้ขน้ 2. ควรชมิรสชาตขิองน ้าปลารา้ให้เรยีบร้อยก่อน หากเคม็ไปควรใส่น ้า
เพิม่เตมิ 3. เครือ่งเคยีงเป็นผกัชนิดต่างๆ 

 
ภาพท่ี 4.17 พริกแจ่วหม้อ 

(5.5) แกงเปรอะ  
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. หน่อไมส้ด 2. ปลารา้ฉีก 3. น ้าปลารา้ 4. ขา้วเบอื  5. 

ปลายา่งฉีก 6. ใบยา่นาง 7. พรกิแกงเผด็ 
ขัน้ตอน / วิธีท า 1. น าหน่อไมส้ดมาหัน่ฝอย และน าไปต้มใหสุ้ก 2. น าขา้วสารไป

แช่ในน ้าใหเ้มด็ฟู จากนัน้น าไปโขลกใหล้ะเอยีด 3. น าใบยา่นางลา้งน ้าใหส้ะอาด แลว้น าไปโขลก 
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คัน้เอาแต่น ้า  4. น าน ้าใบยา่นางละลายกบัพรกิแกงเผด็ ตัง้ไฟต้มใหเ้ดอืด 5. ใส่หน่อไม,้ ปลารา้, 
น ้าปลารา้, ปลายา่ง, และขา้วเบอื 6. ปรงุรสดว้ยน ้าปลาและเกลอื (ใหอ้อกรสชาดกลางๆ) 

เทคนิคในการท า (เคลด็ลบั) หน่อไมส้ดต้องต้มใหสุ้กลา้งน ้าทิง้ก่อน 1 ครัง้ เพื่อ
ไมใ่หข้ม 

 
ภาพท่ี 4.18 แกงเปรอะ 

(5.6) แกงบอน (นางหวาน) 
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. น ้ามะขามเปียก 2. น ้าตาลป๊ีบ 3. ปลาย่างฉีก 4. เกลอื 

5. น ้าปลา 6. กา้นบอน 7. พรกิแกงสม้ 
ขัน้ตอน / วิธีท า 1. ลอกเปลอืกก้านบอนออกใหห้มด หัน่เป็นท่อนยาวประมาณ 2 

นิ้ว 2. ต้มน ้าใหเ้ดอืด จากนัน้น าบอนลงไปลวกใหน้ิ่มและตกัพกัไวใ้ห้สะเดด็น ้า 3. เทน ้าใส่หมอ้
พอประมาณ (ไม่ต้องมากนัก) ละลายพรกิแกงลงไป จากนัน้ใส่ปลาย่าง น ้าตาล มะขามเปียก 
เกลอื น ้าปลา  4. พอน ้าแกงเดอืด ใหใ้ส่บอนลงไป ชมิรสชาตใิหอ้อกเปรีย้ว หวาน เคม็ ครบรส
ตามตอ้งการ อกีครัง้หนึ่งแลว้ยกลงจากเตา 

เทคนิคในการท า(เคลด็ลบั) การแกงบอนแลว้ไม่ใหม้อีาการคนั ขณะรบัประทาน 
1. ลวกบอนดว้ยน ้ารอ้นใหสุ้กก่อน 2. ใส่น ้ามะขามเปียกพรอ้มพรกิแกง ปรงุรสก่อนใส่บอนลงไป 
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ภาพท่ี 4.19 แกงบอน (นางหวาน) 

อาหารหวาน ไดแ้ก่  
(5.7) ขนมข้าวโพด /หน่อไม้ 
เครื่องปรงุ / ส่วนผสม 1. ขา้วโพด (หน่อไม)้ ฝานบางๆ 2. ขา้วเหนียวแช่น ้า 3. 

น ้าตาลทราย 4. เกลอื 
ขัน้ตอน / วิธีท า 1. โขลกข้าวเหนียวให้ละเอียด 2. น าไปผสมกับข้าวโพด 

(หน่อไม)้ ปรุงรสดว้ยน ้าตาลทราย และเกลอืป่น เคลา้ใหเ้ขา้กนั 3. ห่อส่วนผสมดว้ยกาบเปลอืก
ขา้วโพดใหม้ดิ 4. น าไปนึ่งจนสุก 

เทคนิคในการท า (เคลด็ลบั) ห่อด้วยกาบเปลอืกข้าวโพด จะท าให้ขนมมกีลิ่น
หอมของขา้วโพดยิง่ขึน้ 
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ภาพท่ี 4.20 ขนมขา้วโพด 
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บทท่ี 5 

สรปุและวิจารณ์ 

 

1. สรปุและวิจารณ์ 

จากการศกึษาทีผ่่านกระบวนการวจิยัแบบมสี่วนร่วมระหว่างคณะผูว้จิยักบัชุมชน จนได้

ผลการวจิยัดงักล่าว มปีระเดน็ต่างๆทีน่่าสนใจ ดงันี้  

บ้านทุ่งผกักูด เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม 

จงัหวดันครปฐม ซึ่งเป็นชาวลาวคัง่ทัง้หมด พื้นเป็นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ชุ่มชื่น เหมาะแก่

การท าการเกษตรกรรม  ท าไร่  ท าสวน ท านา เพราะมคีลองชลประทานและมนี ้าเพยีงพอใชใ้น

การท าการเกษตรได้ทัง้ปี เป็นหมู่บ้านที่ยงัคงสภาพวถิชีวีติแบบดัง้เดมิผสมผสานกับสมยัใหม ่

บ้านเรือนล้อมรัว้ด้วยพืชผักสวนครวั เช่น รัว้กระถิน รัว้ชะอม เป็นต้น บ้านเรือนปลูกอยู่

ใกลเ้คยีงกนั เป็นญาติๆ กนัทัง้หมด รอบๆหมู่บา้นเป็นทุ่งนา เรอืกสวน จากผลการศกึษาพบว่า 

จากการสมัภาษณ์ชาวบ้าน ส ารวจและเกบ็รวบรวมผกัพื้นบา้นในเขตบ้านทุ่งผกักูด ต าบลห้วย

ด้วน อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม พบความหลากหลายของพืชผกัพื้นบ้านหลายชนิดที่

ชาวบา้นนิยมใชบ้รโิภคเป็นอาหาร จ านวน  49 ชนิด ซึง่พชืผกัพืน้บา้นทีพ่บโดยส่วนมาก หาได้

ตามหวัไร่ปลายนา หรอืตามป่ารอบหมู่บ้าน บางชนิดชาวบา้นน ามาปลูกในสวนหลงับ้าน รมิรัว้ 

เพื่อสะดวกในการเก็บมาใช้ประโยชน์ ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายค่อนข้างใกล้เคียงกับ

การศกึษาผกัพื้นบา้นในพืน้ที่อื่นๆ ที่มคีวามคล้ายคลงึกนัในลกัษณะของชุมชนที่แวดล้อมด้วย

เรอืก สวน ไรน่าและไม่มปี่าชุมชนตามธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์อยู่ ดงัรายงานของประสทิธิ ์และ

คณะ (2545) ส ารวจการใชป้ระโยชน์พชืพนัธุท์ีใ่ชเ้ป็นอาหารในป่าบุ่งป่าทามบรเิวณลุ่มแม่น ้ามลู

ตอนกลาง พบผกัพื้นบ้านจ านวน 43 ชนิด แต่หากเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาในพื้นที่ที่มคีวาม

อุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรทางธรรมชาติค่อนข้างมาก จะพบว่าในพื้นที่ดงักล่าวจะมคีวาม

หลากหลายของผกัพื้นบา้นสูงกว่าในต าบลหว้ยดว้น ดงัเช่นการศกึษาของ บดนิทร (2553) ได้

ศกึษาพฤกษศาสตรพ์ื้นบ้านของชาวกะเหรีย่งในหมู่บ้านไร่ป้า ต าบลห้วยแขย่ง อ าเภอทองผา

ภูม ิจงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า ชาวกะเหรีย่งรู้จกัใช้ประโยชน์จากพชือาหารจ านวน 105 ชนิด 

ส่วนใหญ่น ามาจิ้มน ้าพรกิและประกอบอาหารประเภทแกง และการศึกษาภูมปิญัญาท้องถิ่น

เกี่ยวกับผักพื้นบ้านและสมุนไพรของชาวบ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 ต าบล จนัจว้าใต ้

อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย พบว่า มผีกัพื้นบ้านและพชืสมุนไพรตามบรเิวณบ้านที่อยู่อาศยั 
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หนองน ้าป่าใกลห้มู่บา้น จ านวน 144 ชนิด โดยชาวบา้นจะน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นอาหารและ

ยารกัษาโรค ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านประเพณี ความเชื่อและพธิกีรรม (วทันา, 2547) 

เช่นเดยีวกบั สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย (2555) ทีก่ล่าวว่า ผกัพืน้บา้น หมายถงึ พชืชนิดใดก็

ได้ที่ชาวบ้านในท้องถิน่สามารถหาเก็บได้จากแหล่งธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล แต่ละภูมภิาคที่

แตกต่างกนั ทัง้ปา่เขา รมิล าธาร ล าหว้ยเลก็ๆ หรอืตามหวัไร่ปลายนา เพื่อใชป้ระกอบอาหารใน

แต่ละวนั ตามวถิชีวีติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมการบรโิภคของกลุ่มชนนัน้ๆ 

วฒันธรรมในการรบัประทานผกัพื้นบ้านของชาวลาวคัง่บ้านทุ่งผกักูด พบประเด็นที่

น่าสนใจดงันี้ ส่วนใหญ่นิยมรบัประทานผกัพืน้บา้นในรปูของผกัสด หรอืรบัประทานในรปูผกัดอง 

หรอืลวกรบัประทานกบัน ้าพรกิประเภทต่างๆ ส่วนมากเป็นประเภทผกัพื้นบ้านต่างๆ ที่หาได้

ทัว่ไปตามรัว้ขา้งบา้นตามล าคลอง หนอง บงึ จากลกัษณะการเลอืกรบัประทานที่เรยีบง่าย ไม่

ซบัซ้อน ส่วนมากนิยมรบัประทานในรูปของผกัสดจิ้มน ้าพรกิไม่แตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธุ์ใน

พืน้ทีอ่ื่นๆในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัสุวฒั (2543) ส ารวจผกัพืน้บา้นอ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดั

เชยีงใหม ่พบว่า มผีกัพืน้บา้นทีนิ่ยมกนิเป็นผกัสด เช่น กระถนิ ขงิ ผกัคาวตอง ผกัปู่ย่า ผกัเผด็ 

ผกัหนอก มะกอก มะแวง้ เป็นต้น โดยพบว่าชาวบา้นมกัรบัประทานเป็นผกัสด ผกัลวก ผกันึ่ง

รบัประทานกบัน ้าพรกิหรอืกบัลาบ เป็นตน้  

อาหารแต่ละท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม อาหารจะถูกปรุงแต่งและ

ถ่ายทอดสูตรต ารบักันมาแบบรุ่นต่อรุ่น โดยมลีกัษณะที่คล้ายคลึงกันคือจะอาศัยธรรมชาติ

รอบตวัและการปรุงแต่งทีเ่รยีบง่าย มคีวามหลากหลาย มเีอกลกัษณ์และมรีสชาตทิี่ชวนลิม้ลอง 

ต ารบัอาหารพืน้บา้นแต่ละทอ้งถิน่เป็นความผสมผสานทีล่งตวัระหว่างชนิดของอาหาร ปรมิาณ 

และชนิดของพชืผกัพืน้บา้น เนื้อสตัวแ์ละเครื่องปรุง  ชาวลาวคัง่บา้นทุ่งผกักูด นิยมรบัประทาน

ผกัพื้นบ้านในรูปของผักสด ดอง หรอืลวกจิ้มน ้าพรกิ ไม่แตกต่างกับวิธีการรบัประทานผัก

พืน้บา้นของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ จากการศกึษาพบว่า ต ารบัอาหารพื้นบา้นลาวคัง่ทัง้อาหารคาว

และอาหารหวานทีม่สี่วนประกอบของพชืผกัพื้นบ้าน ที่มคีวามนิยมรบัประทานกนัในครวัเรอืน 

และงานพธิสี าคญัๆ มจี านวน 7 ต ารบั ดงันี้ อาหารคาว ไดแ้ก่ (1) แกงผ า (2) แกงหวัตาล (3) 

แกงหอยจุ๊บ (4) พรกิแจ่วหม้อ (5) แกงเปรอะ (6) แกงบอน อาหารหวาน ได้แก่ (7) ขนม

ขา้วโพด (หน่อไม)้ 
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2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั 

(1) จากผลการวจิยัทีพ่บจ านวนพชืพืน้บา้นในเขตบา้นทุ่งผกักูด จ านวนน้อยชนิด

เนื่องดว้ยความมุ่งหมายทีจ่ะศกึษาพชืพืน้บา้นทีเ่ป็นส่วนประกอบในอาหารพืน้บา้นของชาวลาว

คัง่ จงึอาจจะท าให้ฐานขอ้มูลความหลากหลายของพชืในเขตบ้านทุ่งผกักูดไม่ครอบคลุมในทุก

ประเภท  

(2) ควรมกีารส่งเสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมด้านอาหารของกลุ่มชาตพินัธุล์าวคัง่ 

เน่ืองจากปจัจุบันชาวบ้านจะนิยมท าอาหารพื้นบ้านในงานพิธีส าคัญๆเท่านัน้ ไม่นิยมท า

รบัประทานกนัในครวัเรอืน เนื่องจากสามารถหาซือ้อาหารทัว่ไปไดต้ามทอ้งตลาด 

(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ไปอบรม

ถ่ายทอดใหก้บัชาวบา้น เยาวชนในทอ้งถิน่ได ้

 

2.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

(1) ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัวฒันธรรมดา้นอาหาร วถิชีวีติของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ 

เนื่องจากประเทศไทยยงัมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุท์ีส่ าคญัๆอยูม่าก 

(2) ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของพชืสมุนไพรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มชาตพินัธุ์

ลางคัง่หรอืกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นๆ เนื่องจากเป็นวฒันธรรมทีส่ าคญัของกลุ่มชาตพินัธุ์ 

(3) ควรมกีารศกึษาการบรหิารจดัการระบบนิเวศ เพื่อฟ้ืนฟูใหพ้ชืผกัพืน้บา้นทีม่อียู่

ไมส่ญูหายและพฒันาพชืเด่นใหม้มีลูค่าทางเศรษฐกจิ ซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน  
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บทท่ี 6 

ผลผลิต ผลลพัธท่ี์เกิดจากการวิจยั 
 

(1) หนังสือองคค์วามรู้ เรื่อง ภมิูปัญญาในการใช้ประโยชน์พืชผกัพื้นบ้านของชาวลาวคัง่ 

ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 
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(2)  โปสเตอรส์ตูรอาหารลาวคัง่บ้านทุ่งผกักดู เพ่ือเผยแพร่ในพิพิธภณัฑล์าวคัง่บ้านทุ่ง

ผกักดู 
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รายงานสรปุการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
เลขท่ีโครงการ (2557A1692002) 

โครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
ภมิูปัญญาในการใช้ประโยชน์พืชผกัพื้นบ้านของชาวลาวคัง่ ต าบลห้วยด้วน  

อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
ช่ือหวัหน้าโครงการ นางสาววรารตัน์  วฒันชโนบล 
รายงานระหว่าง วนัที ่ 1 ตุลาคม 2556  ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2556  ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 

รายจ่าย 
หมวด งบประมาณรวมทัง้โครงการ ค่าใช้จ่ายงวดปัจจบุนั คงเหลือ 
1. คา่ตอบแทน    

- คา่ตอบแทนนกัวจิยั 28,000.00 28,000.00 0.00 
- คา่ตอบแทนผูช้ว่ยนกัวจิยั 130,000.00 130,000.00 0.00 

2. คา่จา้ง - - - 
3. คา่วสัด ุ 46,500.00 46,500.00 0.00 
4. คา่ใชส้อย 69,500.00 69,500.00 0.00 
5. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ    

- คา่สาธารณูปโภค 6,000.00 6,000.00 0.00 
รวม 280,000.00 280,000.00 0.00 

จ านวนเงินท่ีได้รบัและจ านวนเงินคงเหลือ 
จ านวนเงินท่ีได้รบั  280,000.00 บาท 

 จ านวนเงินท่ีได้รบั (บาท) จ านวนเงินคงเหลือ (บาท) 
งวดที ่1 168,000.00 112,000.00 
งวดที ่2  84,000.00 28,000.00 
งวดที ่3 28,000.00         0.00 

____________________________                              _______________________ 
     (นางสาววรารตัน์  วฒันชโนบล)                (นางสาวพชัร ี สุขสมยั) 
           หวัหน้าโครงการ                       เจา้หน้าทีก่ารเงนิโครงการ  
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บงัอร ฝา่ยสจัจา (2546) การใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือจดัการเรียนการสอนการศึกษานอก

โรงเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา. วทิยานิพนธ ์มหาวทิยาลยับูรพา.  
ประเวส วะส ี(2534) การศึกษาภมิูปัญญาท้องถ่ินในการสมัมนาทางวิชาการเร่ืองภมิู

ปัญญาชาวบ้านกบัการ   ด าเนินงานด้านวฒันธรรมกบัการพฒันา การพฒันา
ชนบท. กรงุเทพมหานคร: อมัรนิทรพ์ริน้ติง๊แอนดพ์ลบัลซิซิง่ 

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/index.php
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ประเวศ  วะส ี(2536) การสรา้งสรรคภ์มูปิญัญาไทยเพื่อการพฒันา. วารสารชุมชนพฒันา, ปีที ่
1 ฉบบัที ่5. 

ประเวศ วะส ี(2547) การพฒันาต้องเอาวฒันธรรมเป็นตวัตัง้. กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
วฒันธรรม ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ 

ประหยดั สายวเิชยีร (2547) อาหาร วฒันธรรมและสขุภาพ. เชยีงใหม:่ นพบุรกีารพมิพ.์ 

พาณพีนัธ ์ฉตัรอ าไพพงศ ์และคณะ (2544) การศึกษาภมิูปัญญาพื้นบ้าน: กรณีศึกษาอาหาร
พื้นบ้านไทยภาคกลาง. 

พสิทิธิ ์ ธงพุดซา (2554) วฒันธรรมการบริโภคอาหารนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร: กววิสั 
โอเอ. พมิพค์รัง้ที ่2. 

พฒันา สายหู (2534) การพฒันาวฒันธรรมบนพื้นฐานภมิูปัญญาชาวบ้านและศกัยภาพ
ของชุมชน.  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ภูมิปญัญาพื้นบ้าน, หน้า 109 -118. 
กรงุเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ

มธุรพร ภาคพรต (2550) วฒันธรรมอาหารของชาวไทยมสุลิมชุมชนบางหลวง เขตธนบรีุ 
กรงุเทพมหานคร. ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิกระทรวงวฒันธรรม. 

รชต ชานนทส์กุล (2550)  สืบค้นชุดองคค์วามรู้พิธีกรรมในรอบ 1 ปี ของชนเผ่ามเูซอแดง
ท่ีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชนกรณีศึกษา บ้านยาป่าแหน หมู่ท่ี 5 ต าบลปาง
มะผา้ อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาต ิกระทรวงวฒันธรรม 

รตันะ บวัสนธ์ (2535) การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนเพ่ือถ่ายทอดภมิู
ปัญญาท้องถ่ินกรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในภาคเหนือตอนล่าง. วทิยานิพนธ ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 

รชันีกร  เศรษโฐ (2532) โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : 

ส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช. 

เลอศกัดิ ์ ประจวบอารยี.์ (2551). สมุนไพรพื้นบ้านของชนเผ่ากะหร่างบ้านโป่งลึก อ าเภอ
แก่งกระจาน    จงัหวดัเพชรบรีุ. วทิยานิพนธ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร. 

ศริพิร แสงครา้ม (2555) ผลการใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3. การค้นคว้าอสิระ มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

สาปีนะห์ แมงสาโมง (2547) การใช้พืชผกัพื้นบ้านเป็นอาหารและยาของชาวบ้านอ าเภอ

แว้งจงัหวดันราธิวาส. วทิยานิพนธ,์ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
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สามารถ จนัทรส์ูรย ์(2536) ภมิูปัญญาชาวบ้านกบัการพฒันาชนบท. กรุงเทพมหานคร: อมั
รนิทร ์พริน้ติง๊กรุป๊. 

สริพินัธ์ รุ่งวชิานิวฒัน์ และอบัดลขารมี หมดัสู (2552) สารสนเทศที่เกี่ยวกบัภูมปิญัญาพืน้บา้น
ทางการแพทยแ์ผนไทย กรณีศกึษาอ าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปตัตานี. วารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร.์  ปีที ่: 5 ฉบบัที:่ 1 เลขหน้า: 133-157. 

สุพตัรา สุภาพ (2546) สงัคมวิทยา. กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 
สุมาลี สังข์สี (2550) ภูมิปญัญาท้องถิ่นและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ .  วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทบัธรรมาธิราช. ปีที่ 2 ฉบบัที่ 3 (มถุินายน –
พฤศจกิายน 2550).  

สุวรรณ ีไชยชนะ (2547) กระบวนการสืบทอดภมิูปัญญาด้านการจดัการความหลากหลายของ
พืชสมุนไพรชุมชนปกากะญอ: กรณีศึกษาบ้านหนองหลัก ต าบลตะเคียนปม 
อ าเภอทุ่งหวัช้าง จงัหวดัล าพนู. การคน้ควา้อสิระ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

เสถยีร โกเศศ (2515) วฒันธรรมเบือ้งต้น. พระนคร: ส านกัพมิพร์าชบณัฑติยสถาน. 

เสร ีพงศพ์ศิ (2529) คืนสู่รากเหง้า ทางเลือกและทศันะวิจารณ์ว่าด้วยภมิูปัญญาชาวบ้าน. 
กรงุเทพมหานคร: ส านกัพมิพเ์ทยีนวรรณ. 

เสร ีพงศ์พศิ (2536) ภมิูปัญญาชาวบ้านกบัการพฒันาชนบท.คืนสู่รากเหง้า ทางเลือกและ
ทัศนะวิจารณ์ว่าด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เทียน
วรรณ. 

เสร ีพงศ์พศิ (2536) ภมิูปัญญาชาวบ้านกบัการพฒันาชนบท. กรุงเทพมหานคร: อมัรนิทร์
พริน้ติง๊กรุฟ๊. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ(2541) คู่มือพฒันาโรงเรียนด้านการเรียนรู้ 
เอกสารพฒันากระบวนการ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
แห่งชาต.ิ 

อนุวตัร อนิทนา (2557) ประวติัศาสตรช์ุมชน: ความเข้าใจคณุค่าและความหมายของ
ชุมชนผ่านการศึกษาประวติัศาสตรท้์องถ่ิน สถาบนัท่องเท่ียวโดยชุมชน. 
ออนไลน์http://www.cbti.org/?ge=article&article ge=show article&gen 
lang=12022014200146&id category=11072012170058  
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ประวติัคณะผู้วิจยั 

 

1. หวัหน้าโครงการวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววรารตัน์  วฒันชโนบล 

Miss Wararat  Watthanachanobon 

2. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 3 1201 01597 01 4 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั  นกัวจิยั 

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์  96 หมู่ 3 ถนน

พุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170  

โทรศพัท ์ 0-2889-4585 ต่อ 2425 โทรสาร 0-2889-4585 ต่อ 2420     

E-mail Wararat.Wat@rmutr.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา 

2549 ปรญิญาตร ี ศศ.บ.  การพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยับรูพา 
2553 ปรญิญาโท วท.ม. การจดัการลุ่มน ้าและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา)  

การศกึษาชุมชน  การมสี่วนร่วมของชุมชน  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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2. ผูร่้วมโครงการวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาวสมกมล ภทัรกจิโสภณ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Somkamon  Pattarakitsophon 

2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  1841500001423 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั   เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ

ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-mail)  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 96 หมู ่ 3 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท ์0-

2889-4585 ต่อ 2422 โทรสาร 0-2889-4585  ต่อ 2420 E-mail : iammaey@gmail.com 

5. ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัศลิปากร 

ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบรหิารทรพัยากรมนุษย)์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา

การ 

7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการท าการวจิยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั/หวัหน้า

โครงการวจิยั หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  

7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 

7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : ชื่อโครงการวจิยั  

7.3 งานวจิยัที่ท าเสรจ็แล้ว : ชื่อผลงานวจิยั ปีที่พมิพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 

(อาจมากกว่า 1 เรือ่ง) 

7.4 งานวจิยัที่ก าลงัท า : ชื่อข้อเสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท า

วจิยัว่าไดท้ าการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเท่าใด 

1) พฒันารปูแบบการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมลุ่มแมน่ ้านครชยัศร ี 

แหล่งทุน ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(สกอ.)  

สถานภาพในการท าวจิยั งานวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละ 90 
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3. ผูร่้วมโครงการวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาวอโณทยั ป่ินบา้นกวย 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   Miss Anothai Pinbankuai 

2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน  3730300500147 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั   เจา้หน้าทีบ่รหิารทัว่ไป 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ตดิต่อได้สะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร และ

ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์96 หมู่ 3 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 

โทรศพัท ์ 0-2889-4585  ต่อ 2423 โทรสาร 0-2889-4585  ต่อ 2420     

E-mail : ano252525@hotmail.com 

5. ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ)  
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4. ผูร่้วมโครงการวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวพรพมิล ศกัดา 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Pornpimol  Sakda 

2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3840800295118 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 

ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170โทรศพัท ์0-2889-4585  

โทรสาร 0-2889-4585 

5. ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาโท ค รุ ศ า ส ต ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ม ห า บั ณ ฑิ ต  ( ก า ร อ อ ก แ บ บ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม)  สถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปรญิญาตร ี ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (นิเทศศลิป์)  มหาวทิยาลยับรูพา  

6. สาขาวชิาการที่มคีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา

การ 

- การออกแบบสื่อสิง่พมิพแ์ละภาพประกอบ 

-  การออกแบบผลติภณัฑ ์กราฟิกบนบรรจภุณัฑ ์

-  การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 

-  การออกแบบเวบ็ไซต์ 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

โดยระบุสถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจยั หวัหน้า

โครงการวจิยั หรอืผูร้ว่มวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  

7.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 

7.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : เรื่อง การผลติสื่อบทเรยีนวดีทิศัน์ประกอบการเรยีน

การสอนวิชา หลักการเขียนแบบเบื้องต้น กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยนิีเทศศลิป์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 
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7.3 งานวจิยัที่ท าเสรจ็แล้ว : เรื่อง การผลติสื่อบทเรยีนวดีทิศัน์ประกอบการเรยีน

การสอนวิชา หลักการเขียนแบบเบื้องต้น กรณีศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีนิ เทศศิล ป์  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

ปีงบประมาณ 2556 ทุนวจิยังบประมาณเงนิรายได้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลรตันโกสนิทร ์

7.4 งานวจิยัที่ก าลงัท า : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท า

วจิยัว่าไดท้ าการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเท่าใด 
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3. ผูร่้วมโครงการวิจยั 

 

 


