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การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ต�าบลสวนเข่ือน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร่

Conservation of Biodiversity and Local Cuisine under the Participation 
of Mpi at Ban Dong, Suankeun Sub–district, Maung District, Lampang 
Province

Paweena	Ngamprapasom
Lampang	Rajabhat	University

บทคัดย่อ

	 การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมือง

ภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้	 ต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแพร่	มีวัตถุประสงค	์ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาหารพื้นเมืองผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกภาคส่วน	 โดยปัจจุบันอาหารพื้นเมืองประสบปัญหาการขาดผู้สืบทอด	 โดยเฉพาะอาหารท่ีเป็น 

อัตลักษณ์	 ได้แก่	ก�่าปุ่แป่ะ	กะแหน่กะลา	พะสะ	และ	กลิ่งล่าห้อซื่อโค	แนวทางในการอนุรักษ์และสืบสาน 

อาหารพื้นเมือง	คือ	1)	จัดกิจกรรมท่ีประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง	2)	อบรมเชิงปฏิบัติการ 

อาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่	3)	 เผยแพร่ข้อมูลอาหารพื้นเมือง	และ	4)	แลกเปลี่ยนวิธีการ 

ปรุงอาหาร	 โดยชุมชนเลือกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมให้คนรุ ่นใหม	่ 

ซึ่งจากการด�าเนินกิจกรรม	ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 ( x =	4.29)	 โดยเฉพาะการช่วย 

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรับประทานอาหารพ้ืนเมืองมากที่สุด	 ( x =	4.43)	 รองลงมา	คือ	 ช่วยให้ 

อาหารพื้นเมืองของชาวอึมปี้เกิดการสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป	( x =	4.41)	และกลุ่มเป้าหมาย 

ที่เข้าร่วมโครงการ	( x =	4.35)	ตามล�าดับ	และในอนาคตชุมชนควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	โดยกลุ่มแกนน�า 

ของชุมชนควรเข้ามามีบทบาทหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	ยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : อาหารพื้นเมือง	การอนุรักษ์	การสืบสาน	กลุ่มชาติพันธุ์
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Abstract
	 This	biodiversity	conservation	of	local	cuisine	under	the	participation	of	Mpi	ethnic	 
group	 in	Suankeun	sub–district,	Muang	district,	Phrae	province	aims	 to	conserve	and	 
preserve	 the	biodiversity	of	 local	cuisine	under	 the	participatory	action	 research	with	 
relative	stakeholders	from	all	sectors.	Nowadays,	local	experiencing	a	lack	of	successors.	 
Especially	foods	such	as	identity:	Kam	Pu	Pae,	Ka	Nhae	Ka	La,	Sa	Pa	and	Kling	La	Hoh	Sue	
Ko.	Therefore,	people	in	Ban	Dong	community	have	proposed	guidelines	for	local	cuisine	
conservation	and	preservation	as	follows;	1)	The	event	has	contributed	to	preserve	local	 
food,	2)	workshops	on	 traditional	 local	 cuisine	 to	new	generations,	3)	Disseminating	 
information	about	local	cuisine,	and	4)	Exchange	how	to	cook.	The	communities	selected	
to	host	a	workshop	on	traditional	cuisine	to	a	new	generation.	Operating	activities	People	
are	satisfied	at	a	high	level	( x =	4.29),	only	by	helping	young	people	to	eat	local	food	as	 
possible	 ( x =	4.43).	The	 second	 is	 to	help	 local	 residents	of	Mpi	birth	and	heritage	 
conservation	to	continue	 ( x =	4.41),	prospects	participating	 ( x =	4.35),	 respectively	and	 
future	community	activities	should	be	continued.	The	leaders	of	the	community	should	
have	a	role	in	major	events	in	the	future.	To	ensure	continued	sustainability.

Keywords : local	cuisine,	conservation,	continuance,	ethnic	group

บทน�า
	 กลุ่มชาติพันธุ์ภาษาอึมปี้	เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดง	ต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดแพร่	มีลักษณะการด�ารงชีวิตที่ค่อนข้างเป็นสังคมแบบปิด	ท�าให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอึมปี ้
แบบดั้งเดิมในหลายด้านยังคงสามารถด�ารงอยู่ได้มาจนทุกวันนี้	 และด้วยวิถีการด�ารงชีวิตดังกล่าวท�าให้
ชุมชนอึมปี้ไม่เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในสังคมไทยมากนัก	 แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมแบบทุนนิยมมากขึ้น	และเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางคนไทยวน	ไทลื้อ	อีกทั้งตั้งอยู่
ไม่ไกลจากตัวเมืองแพร่	ท�าให้พื้นท่ีของชุมชนที่มีความเส่ียงต่อการสูญหายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น	โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาทางด้านอาหารพื้นเมือง	 เนื่องจากการรับวัฒนธรรมด้านอาหารจากการด�าเนินชีวิตของคนเมือง	
จึงท�าให้อาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธ์อึมปี้อยู่ในภาวะเส่ียงต่อการถูกกลืนทางวัฒนธรรมได้ง่าย	 ดังนั้น	
ชุมชนร่วมกับนักวิจัยจึงได้ท�าการศึกษา	รวบรวม	เรียบเรียง	จัดท�าฐานข้อมูลของภูมิปัญญา	และจัดกิจกรรม
ต่างๆ	เพื่อให้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	

วัตถุประสงค์
	 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพ้ืนเมืองภาย
ใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้	ต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่ภายใต้วัตถุประสงค์ย่อย	คือ 
		 1)	 เพื่อเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่นในการศึกษา	ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของ
อาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้	
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	 2)	หาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายด้านอาหาร 
พื้นเมือง	
	 3)	จัดท�าฐานข้อมูลด้านอาหารพื้นเมืองตามภูมิปัญญาความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถ่ิน 
เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้

การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
	 การมีส่วนร่วมในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพัฒนา	 โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา	ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ	 ได้แก่	การร่วมกันค้นหาปัญหา	การวางแผน	การตัดสินใจ	 
การระดมทรัพยากร	และเทคโนโลยีในท้องถ่ิน	การบริหารจัดการ	การติดตามประเมินผล	รวมทั้งการรับ 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
	 Kompheelanon,	T.	 (2007)	 ได้อธิบายรูปแบบของการมีส่วนร่วม	 โดยสามารถแบ่งออกเป็น	 
4	รูปแบบ	คือ	1)	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 ได้แก่	 ริเร่ิมตัดสินใจ	ด�าเนินการตัดสินใจ	และตัดสินใจ 
ลงมือปฏิบัติ	 2)	การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ	 ได้แก่	การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร	การเข้าร่วมใน 
การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ	 3)	 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ	 ได้แก	่ 
ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ	สังคม	และส่วนบุคคล	4)	การมีส่วนร่วมในการประเมินผล	 เกี่ยวกับการควบคุม
และการตรวจสอบการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
	 นอกจากนี้	National	Village	and	Urban	Community	Fund	Office,	Rajabhat	 Institute	 
and	University	Affairs	 (2003;	Wongkatonyu,	S.,	2015)	กล่าวถึงการมีส่วนร่วม	คือ	การท่ีประชาชน
หรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น	และมีส่วนร่วมใน 
การรับประโยชน์จากบริการ	รวมท้ังมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่างๆ	ของท้องถิ่น	นอกจากนี้
ยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่ามี	2	ลักษณะ	คือ
	 1)	 การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา	 โดยให้ประชาชน	มีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการ	 ได้แก่	 การร่วมกันค้นหาปัญหา	การวางแผน	การตัดสินใจ	 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น	 การบริหารจัดการ	 การติดตามประเมินผล	 รวมทั้งรับ 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	 2)	การมีส่วนร่วมทางการเมือง	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	การส่งเสริมสิทธิและพลังอ�านาจของ
พลเมืองโดยประชาชน	หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกลุ่ม	ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้าง 
ที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์
	 การมีส่วนร่วมถือว่าเป็นกระบวนการมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานต่างๆ	และเป็นเป้าหมายหลัก
ของการพัฒนาสิ่งต่างๆ	 ในชุมชน	 (Office	of	 the	Permanent	Secretary,	Prime	Minister	Office,	 
2009;	Srisapun,	P.,	2014)	 เนื่องจาก	1)	ช่วยให้ประชาชนเกิดความผูกพัน	 รู้สึกรักและมีจิตส�านึกเป็น
เจ้าของท้องถิ่น	 2)	 เพื่อให้หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรงกับความต้องการของประชาชน	 
และ	3)	เพื่อให้มีการตรวจสอบการบริหารงานทุกขั้นตอน
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	 สรุปการมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วน 
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ร่วมกัน	ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคิด	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ	 
ร่วมติดตามและประเมินผล	 และร่วมรับผลประโยชน์ที่ได้รับ	 ซึ่งอยู ่ภายใต้ความคิดท่ีว่ามนุษย์ทุกคน 
ย่อมมีศักด์ิศรี	 มีศักยภาพและมีความสามารถที่แตกต่างกัน	 โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลที่มาเข้าร่วมใน 
กิจกรรมนั้นๆ	จะต้องมีอิสระในการเข้าร่วมปราศจากการบังคับขู่เข็ญ	ต้องมีความเต็มใจในการเข้าร่วม 
และต้องมีความสามารถในการที่จะเข้าร่วม

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน (พื้นเมือง) และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 วัฒนธรรมพื้นบ้าน	หรือวัฒนธรรมพื้นเมือง	หมายถึง	วัฒนธรรมของประชาชนโดยท่ัวไป	ประชาชน
หรือชาวบ้านก�าหนดหรือสร้างขึ้นมา	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
สังคมพื้นบ้าน	ซึ่งเป็นสังคมย่อยในสังคมไทย	มีการแบ่งวัฒนธรรมย่อยออกเป็นกลุ่มตามลักษณะท่ีต้ัง	ได้แก่	
วัฒนธรรมล้านนา	วัฒนธรรมอีสาน	วัฒนธรรมอีสานใต้	วัฒนธรรมภาคกลางตอนบน	วัฒนธรรมภาคกลาง	 
วัฒนธรรมภาคใต้ตอนบน	วัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง	5	 จังหวัดชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม)	 
เป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน	 เนื่องจากวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรม 
ที่เกิดขึ้นเอง	 เกิดจากการจัดระเบียบ	กฎเกณฑ์ในการด�ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสุข	 
ความเป็นระเบียบในสังคมพื้นบ้าน	 โดย	Boonyaratanaphun,	 T.	 (refer	 to	 Jirachai,	 P.,	 2001)	 
ได้กล่าวถึงวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านมี	3	แบบด้วยกัน	คือ	
	 1.	แบบมุขปาฐะ	 เน้นถึงการถ่ายทอดด้วยวาจาเป็นส่วนใหญ่	 และรับรู ้ได้ด้วยโสตสัมผัส	 เช่น	 
เพลงพื้นบ้าน	ภาษาส�านวนโวหาร	ภาษิต	ปริศนาค�าทาย	นิทาน	ฯลฯ
	 2.	แบบอมุขปาฐะ	 เน้นถึงการถ่ายทอดด้วยกิริยาท่าทาง	 รูปลักษณ์	 และรับรู ้ด้วยสัมผัสอื่นๆ	 
นอกเหนือจากโสตสัมผัส	เช่น	จิตรกรรม	ประติมากรรม	สถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	เป็นต้น	
	 3.	แบบผสม	 หมายถึง	 การถ่ายทอดให้เป ็นทั้งแบบแบบมุขปาฐะและแบบอมุขปาฐะ	 เช ่น	 
ระบ�าชาวบ้าน	ละครชาวบ้าน	กีฬาพื้นบ้าน	ประเพณีพื้นบ้าน	ฯลฯ	
	 เมื่อวัฒนธรรมมีความส�าคัญและประโยชน์ต่อคนในสังคม	 ดังนั้นจึงควรจะมีการฟื้นฟูและส่งเสริม
วัฒนธรรมพื้นบ้าน	ด้วยวิธีการต่างๆ	ได้แก่	
	 	 1)	 สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทส�าคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการสร้าง 
การผลิตซ�้าโดยสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างผู้เฒ่าและผู้ใหญ่	ผู้เฒ่าเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนให้ปัญญา
ชนฟัง	ปัญญาชนซักถาม	กรองข้อมูลแล้วถ่ายทอดคืนกลับสู่คนในชุมชน	 เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมข้าม
รุ่นอายุมีการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอน	 โดยสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าไปในเน้ือหาหรือ
กิจกรรมการสอน	
	 	 2)		การสนับสนุนจากองค์กรทางสังคม	นั่นคือวัฒนธรรมของชุมชนจะด�ารงอยู่ได้และท�าให้ชุมชน
เข้มแข็งนั้นอาจมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชน	เช่น	สหกรณ์	เป็นต้น	อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ	ให้การสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน	
	 	 3)		ปรับวัฒนธรรมพื้นบ้านกับวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกัน	เป็นการผนวกเอาความก้าวหน้า
ของวัฒนธรรมอื่นๆ	 เข้ากับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย	ค้นหาว่าเทคโนโลยีแบบไหนที่เหมาะสมกับชุมชน 
และอยู่ในรูปแบบที่ชาวบ้านยอมรับได้	ควบคุมได้	
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	 	 4)	 การค้นคว้าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน	 เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สามารถอธิบายความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น	และน�าไปใช้พัฒนาประเทศต่อไป
	 สรุปได้ว่า	วัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสิ่งที่ประชาชนในชุมชนได้ก�าหนดขึ้นมา	เพื่อปฏิบัติเป็นแบบแผน 
ในการด�ารงชีวิตของตนเองที่ประชาชนในชุมชนยอมรับว่าถูกต้อง	ยอมรับ	และปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง	 
มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่	 ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวะล้อมภายในชุมชน	 
ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย

แผนภูมิที่ 1	กรอบแนวความคิด
	 จากแนวคิดท้ัง	2	แนวคิดสามารถสะท้อนให้เห็นอย่างเชื่อมโยงเป็นรูปธรรมได้ว่า	ชุมชนมีเอกลักษณ์
ทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารพ้ืนเมืองที่แตกต่างจากชุมชนอื่น	 ดังนั้นในการด�าเนินการ
เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารพื้นเมืองให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน	รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินงานตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย	ผ่านกระบวนการ
หล่อหลอมทางความคิด	องค์ความรู้	 ความสามารถ	และศักยภาพของประชาชนในชุมชน	 เพื่อก่อให้เกิด 
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1)	ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีระบบฐานข้อมูลด้านอาหารพื้นเมืองตามภูมิปัญญาความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นจิตส�านึกให้ชุมชนเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง	อีกทั้ง 
ถือเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ	ท่ีสนใจได้แนวคิดที่จะด�าเนินการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
	 2)	บุคคล	กลุ่มองค์กร	 ท้ังภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	 และภาคประชาสังคมทั้งในและนอกชุมชนที่สนใจ
สามารถได้รับความรู้และเข้าใจถึงแนวทางในการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านอาหารพ้ืนเมืองอย่าง
มีส่วนร่วม	ซึ่งถือเป็นกระบวนการส�าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
	 3)	 ชุมชนอื่นๆ	หน่วยงานระดับท้องถ่ินและระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาศึกษาแลกเปล่ียน 
เรียนรู้กระบวนการด�าเนินงานของชุมชนในจัดการทางภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมืองให้คงอยู่ซึ่งถือเป็น
วัฒนธรรมที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน	 โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
แนวทางพื้นฐานและน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานของตน

บริบทชุมชน	และข้อมูล
ความหลากหลาย

ทางด้านอาหารพื้นเมือง
ของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้

แนวทางในการสืบสาน
และอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางด้านอาหารพื้นเมือง

ฐานข้อมูลด้านอาหาร 
พื้นเมืองตามภูมิปัญญา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับท้องถิ่น

ชุมชน
หน่วยงาน 
ภายใน

หน่วยงาน 
ภายนอก
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วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองด้วย
การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้	 ต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่	ผ่านกระบวนการเรียนรู ้
ร่วมกับคนในท้องถิ่นภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม	 (Participatory	Action	 
Research)	ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านผ่านเครื่องมือ	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 การสัมภาษณ์	 การสนทนากลุ ่ม	 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเวทีเสวนา	และถอดบทเรียนร่วมกันของชุมชน	รวมถึงการสุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้สูตรทาโร่	 ยามาเน่	 (Taro	 Yamane)	 จากตัวแทนครัวเรือนซึ่งได้จ�านวน	 299	 กลุ ่มตัวอย่าง	 
เพื่อการส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนโดยมีขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย	ดังนี้
	 1)	ทบทวนองค์ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ	 แนวคิดในการอนุรักษ์	 และสืบสานอาหารพื้นบ้าน 
โดยประชาชน	ตลอดจนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ	 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม	 วัฒนธรรมพ้ืนเมือง	 
การศึกษา	สถานการณ์	ปัญหา	ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมือง	 เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์	 
ด้านความหลากหลายของอาหารพื้นเมือง
	 2)	การส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 โดยการสัมภาษณ์กลุ ่มผู้น�าและแกนน�าชุมชน 
เบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทชุมชน	สถานการณ์	คุณค่า	และปัญหาเกี่ยวกับของอาหารพื้นเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อจัดท�ากรอบแนวทางในการสืบสานและอนุรักษ์ความหลากหลายของภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง
	 3)	ด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายของวัฒนธรรมด้านอาหาร 
พื้นเมือง	ภายใต้ความต้องการศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน	และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง	รวมถึง
จัดท�าระบบฐานข้อมูลด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชน
	 4)	จัดเวทีเสวนาติดตามประเมินผลและการถอดบทเรียนการด�าเนินงานการอนุรักษ์และสืบสาน 
ความหลากหลายของภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง	และร่วมกันพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะ
	 5)	 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการในระยะสุดท้าย	 โดยการจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	 
ด้วยการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อแนวทางในการสืบสาน	และอนุรักษ์ความหลากหลายของ
ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง	 เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และสืบสานอาหาร 
พ้ืนเมือง	หรือวัฒนธรรมด้านอื่นๆ	ของชุมชนต่อไป	
 
ผลการวิจัย
 ความหลากหลายของอาหารพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้
	 ชุมชนชาวอึมปี ้หมู ่บ้านดง	ต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแพร่	 เป็นชนเผ่าเชื้อสายโลโล	 
ซึ่งอยู ่ในตระกูลจีน–ทิเบต	 ต่อมาเม่ือปี	 พ.ศ.2189	 ได้อพยพเข้าสู ่ประเทศไทย	ท�ามาหากินเลี้ยงชีพ	 
หักร้างถางทางตั้งบ้านเรือนและท�าเป็นพื้นที่เพาะปลูก	ชาวบ้านใกล้เคียงจึงเรียกว่าบ้านดงตามสภาพพื้นที่
ปัจจุบันภาษาอึมปี้ของประชาชนบ้านดงยังไม่ค่อยเป็นที่รู ้จักของคนทั่วไป	ซึ่งประชาชนชาวอึมปี้จะใช้ 
ภาษาอึมปี้ในการสื่อสารระหว่างกลุ ่มชนเดียวกัน	 และใช้ภาษาค�าเมืองเป็นภาษาในการติดต่อสื่อสาร 
กับกลุ่มคนอื่นๆ	ที่ไม่ใช่กลุ่มชนอึมปี้	(Kheunsi,	T.,	2008)
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	 วิถีของวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวอึมปี ้	 หากเปรียบเทียบกับในอดีตถือว่าอยู ่ในขั้นวิกฤติ	 
น่ันคือด้านสภาพแวดล้อมของการตั้งถิ่นฐานที่อยู ่ใกล้ชุมชนเมืองและเกิดการรุกคืบหรือการผสมผสาน	 
และการกลืนทางวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน	ท�าให้ความหลากหลายทางด้านอาหารของประชาชน 
ชาวอึมปี้เกิดภาวะใกล้สูญหาย	 อาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวอึมปี้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็น
อาหารที่หาส่วนประกอบได้จากธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกบริเวณร้ัวบ้าน	 ซ่ึงประชาชนชาวอึมปี้ 
จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้านของตนเองและจากบ้านเรือนใกล้เคียง	 เพื่อเก็บน�ามา
ประกอบอาหาร	 ในส่วนของกระบวนการในการประกอบอาหารของประชาชนชาวอึมปี้	จะเน้นวิธีการ 
ที่เรียบง่าย	และใช้วัตถุดิบท่ีใกล้เคียงกันในอาหารแต่ละประเภท	เช่น	 ในการต�าน�้าพริกเครื่องแกงต่างๆ	 
มักจะใช้เพียงกระเทียม	พริก	หอมแดง	และปลาร้าเป็นหลัก
	 อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท�าให้วัฒนธรรมด้านอาหารของชาวอึมปี้ประสบกับ
ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญ	คือ	การที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่รู้จัก	ไม่สามารถปรุง	และส่งผลให้ 
ไม่มีการสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชน	ซึ่งในปัจจุบันรายการ
อาหารที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอึมปี้บ้านดงที่ยังคงรับประทานกันอยู่ในวงจ�ากัด	 เฉพาะประชาชน
วัยกลางคนค่อนไปทางผู้สูงอายุ	มีจ�านวน	4	รายการ	ดังภาพที่	 1–4	 โดยแต่ละชนิดมีวัตถุดิบที่หาได้ง่าย 
ตามฤดูกาล	และกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน	ดังตารางที่	1

ภาพที่	1	ก�่าปุ่แป่ะ ภาพที่	2	กะแหน่กะลา

ภาพที่	3	กลิ่งล่าห้อซื่อโค ภาพที่	4	พะสะ
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ตารางที่ 1	รายการอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอึมปี้บ้านดง	ต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่

ชื่อทั่วไป ชื่อเฉพาะถิ่น เครื่องปรุง วิธีการปรุง

ปิ้งชะอมยัดไส้ ก�่าปุ่แป่ะ 1.	พริกหนุ่ม	หรือพริก
หยวก
2.	ผักชะอม
3.	ไข่ไก่
4.	ใบตอง
5.	เกลือ

1)	 เด็ดผักชะอม	แล้วสับพอหยาบๆ	จาก
นั้นน�ามาต�าในครกให้ละเอียด	เติมเกลือลง
ไปเล็กน้อยเพื่อปรุงรส
2)	น�าชะอมที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้ว	ไปคลุก
กับไข่ไก่	คนให้เข้ากัน
3)	ผ่าพริกครึ่งลูก	เอาเม็ดพริกออก	และน�า
ชะอมกับไข่ไก่ใส่ในตัวพริก
4)	น�าไปห่อด้วยใบตอง	แล้วน�าไปป้ิง	
ประมาณ	10–15	นาที	(ใช้ไฟปานกลาง)

ย�าหน่อไม้ กะแหน่กะลา 1.	หน่อไม้
2.	ผักสาบ	(อีนูน)	แห้ง
และผักที่หาได้	เช่น 
มะเขือพวง	ผักชะอม	 
เห็ด	มะแขว่น	เป็นต้น

1)	น�าหน่อไม้ไปต้มให้สุก	ปลอกเปลือก	
แล้วน�ามาสับพอละเอียด
2)	น�าผักที่เก็บมาไปนึ่งให้สุก
3)	โขลกพริกกับกระเทียม	เห็ดลม
4)	เจียวน�้าปลาร้าให้สุก
5)	 น�า ท้ังหมดมาโขลกรวมกันแล ้วใส ่ 
เครื่องปรุงตามใจชอบ

น�้าพริกผักนึ่ง 
ใส่ข้าวเบือ

กลิง่ล้าห้อซือ่โค 1.	น�้าพริกแบบต่างๆ
2.	กะหล�่าปลี
3.	ฟักทอง
4.	ถั่วฝักยาว
5.	เหด็หรอืผกัตามใจชอบ
6.	ข้าวเบอื	หรอืข้าวหม่า

น�าผักต่างๆ	ที่เตรียมไว้	 ใส่เกลือ	และใส ่
ข้าวเบือ	จากนั้นน�าผักไปนึ่ง

เห็ดนึ่ง พะสะ 1.	ข้าวหม่า
2.	พริกแห้ง
3.	กระเทยีม
4.	ไข่ไก่
5.	ชะอม
6.	เหด็นางฟ้า

1)	น�าเห็ดนางฟ้า	และผักชะอมมาหั่น
2)	 ต�าพริกแห้ง	 กระเทียมให้เข้ากันให้
ละเอียด
3)	น�าวัตถุดิบที่เตรียมไว้มาคลุกให้เข้ากัน
4)	น�าไปห่อด้วยใบตองแล้วท�าการนึ่ง
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 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายด้านอาหาร 
พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้
	 จากสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับอาหารพ้ืนเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของของชาวอึมปี้	ท�าให้ประชาชน
ในชุมชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม 
ด้านอาหาร	ได้แก่
	 1)	จัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง	
	 2)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่	
	 3)	จัดกิจกรรมในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองของชาวอึมปี ้ให้คนภายนอกชุมชน 
และชุมชนอื่นๆ	
	 4)	จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการปรุงอาหารที่เป็นชนิดเดียวกัน	
	 ซึ่งแนวทางท่ีชุมชนเลือก	คือ	การเผยแพร่อาหารพื้นเมืองของชุมชนให้ประชาชนทั่วไปรับรู้	 รวมถึง
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายด้านอาหารพ้ืนเมืองของชุมชน 
โดยเฉพาะอาหารที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้แก่เด็กและเยาวชนของชุมชน 
เพื่อให้อาหารเหล่านั้นยังคงอยู่ต่อไป	

ภาพที่ 5	บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมให้คนรุ่นใหม่

	 ภายหลังการจัดกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.29	( x =	4.29)	 
หากพิจารณาเป็นรายประเด็น	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประเด็นเรื่องกิจกรรมนี้สามารถ 
ช่วยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรับประทานอาหารพ้ืนเมืองมากท่ีสุด	 โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก	มีค่าเฉลี่ย	4.43	 ( x =	4.43)	รองลงมาคือ	มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ีช่วยให้อาหารพื้นเมืองของ
ชาวอึมปี้เกิดการสืบสานและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.41	 
( x =	4.41)	และมีความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ	โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉล่ีย	4.35	( x =	4.35)	ตามล�าดับ

การอภิปรายผล
	 จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ถอดบทเรียนเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านอาหารพื้นเมืองของกลุ่ม
ชาติพันธุ ์อึมปี ้	 บ้านดง	 จังหวัดแพร่	 มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในการสืบทอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมในงานวิจัยของ	Hussadin	A.	 (2016)	 โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มผู้สืบทอด 
ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ	 ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจ	ดังนั้นประชาชนในชุมชนจึงได้
ร่วมกันเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานอาหารพ้ืนเมือง
ของชุมชนโดยผ่านกระบวนการวิจัย	และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	โดยเฉพาะอาหาร
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ที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีมีมาแต่ด้ังเดิมให้แก่เด็กและเยาวชนของชุมชนเพ่ือให้อาหารเหล่านั้น 
ยังคงอยู่ต่อไป	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Khewphun,	C.	 (2012)	ที่ได้ด�าเนินโครงการกระบวนการฟื้นฟู 
อาหารพื้นบ้านมอญสู่การเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชน	องค์ความรู้ท้องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของ
ชุมชนบ้านหนองดู่–บ่อคาว	ต.บ้านเรือน	อ.ป่าซาง	จ.ล�าพูน	ภายใต้การจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสาธิต 
การท�าอาหารมอญให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่	 และแนวคิดวิธีสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ผ่านการสนับสนุนจากองค์กรทางสังคม	 ในที่นี้คือองค์กรชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านมีส่วนในการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 โดยมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีองค์ความรู ้และประสบการณ์ในการปรุง 
อาหารพ้ืนเมืองเป็นอย่างดีมาให้ความรู้	ค�าแนะน�า	การปรุงอาหารที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	ได้แก่	 
ก�่าปุ่แป่ะ	 (ปิ้งชะอมยัดไส้)	 กะแหน่กะลา	 (ย�าหน่อไม้)	 และกลิ่งล่าห้อซื่อโค	 (น�้าพริกผักนึ่งใส่ข้าวเบือ)	 
ถือว่าเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมแบบผสมตามแนวคิดของ	Jirachai,	P.,	2001	ทั้งการถ่ายทอดด้วยวาจา
และกิริยาท่าทาง	อีกทั้งมีการจัดท�าฐานข้อมูลด้านอาหารพ้ืนเมืองของชาวอึมปี้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 
คนทั่วไปได้รู้จัก	ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท�าความเข้าใจ
และเรียนรู้ความหลากหลายของอาหารที่มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของตนเอง	ผ่านตัวหนังสือที่จัดพิมพ์
เป็นหนังสือเล่มเล็ก	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Trinumit,	C.	 (2010)	ที่ศึกษาเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของชุมชนบางกระด่ี	ภายใต้รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านสู ่เยาวชนในพื้นที่	 โดยการจัดท�าสื่อส่ิงพิมพ์เพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนในพื้นที ่
ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ข้อเสนอแนะ
	 ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน	รวมทั้งมีแนวทางในการอนุรักษ์และ
สืบสานความหลากหลายทางด้านอาหารพ้ืนเมือง	ภายใต้ศักยภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเป็นหลัก	 โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของ 
ชุมชนอึมปี ้	 ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองของชาวอึมปี ้	 พร้อมทั้งได้รับ 
การส่งเสริมการด�าเนินงานผ่านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องและมีความใกล้ชิด 
กับชุมชน	ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ	 ที่ต้องการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาของท้องถิ่น	 ได้น�าไปประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับบริบท 
ของชุมชนตน
	 อย่างไรก็ตามแม้ชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายด้านอาหาร 
พื้นเมืองของชุมชน	แต่ในควรต้องจัดกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง	 โดยกลุ่มแกนน�าของชุมชนควรเข้ามา 
มีบทบาทหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ	 ไป	 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง	 ยั่งยืน	 และสามารถป้องกัน 
การสูญสลายของอัตลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการวิจัยในครั้งต่อไป	 
เม่ือชุมชนได้รับการสืบสานวัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองแล้ว	ก็สามารถประยุกต์ใช้
แนวทางหรือศักยภาพนี้ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอื่นๆ	ของชุมชน	และสามารถด�าเนินการวิจัยในเรื่อง
ของการเสริมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารพ้ืนเมืองของ
กลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ในระดับจังหวัดหรือในระดับประเทศต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
	 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ	ภายใต้ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	รวมถึงกลุ่มผู้น�า	กลุ่มแม่บ้าน	 เด็กเยาวชน	 
ประชาชนอึมปี ้	 ชุมชนบ้านดง	 และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลต�าบลสวนเขื่อน	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแพร	่ 
ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในทุกกระบวนการ
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