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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยเน น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร(Action
Research) โดยมีวัตถุประสงค ๑.เพื่อศึกษาองคความรูและคุณคาของอาหารพื้นบานตอการ
เสริมสรางดานสุขภาวะของชุมชนในสังคมไทย ๒. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการอาหารในการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของชุมชนในสังคมไทย ๓. เพื่อวิเคราะหระบบความสัมพันธ
และผลกระทบของอาหารพื้นบานที่มีตอชุมชนในสังคมไทย การแบงปนอาหาร เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Participatory Action
Research : PAR) และเปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method Research) เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการ ศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ไดแก
ภาคเหนื อศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายและจั ง หวั ด แพร ภาคกลางศึ ก ษาในพื้น ที่ จั ง หวั ด
อุตรดิตถและจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัด
ขอนแกนและ ภาคใตพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช โดยกําหนดกลุมตัวอยาง ๕ กลุม
๔ ภาค รวมทั้งหมด ๑๓๖ รูป/คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview ) สนทนา
กลุ ม (Focus Groups Discussion) และกิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Participatory Action
Research : PAR) และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ ประกวดอาหารพื้นบานทั้ง ๔ ภาค

๑

รองอธิการบดี, อาจารยประจําสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร

๑๓๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ผลการวิจัย พบวา
๑. องคความรูอาหารพื้นบาน ๔ ภาค ดานโภชนาการและสรรพคุณอาหารพื้นบาน
วัตถุประสงคขอที่ ๑ องคความรูและคุณคาของอาหารพื้นบานตอการเสริมสรางดานสุขภาวะ
ของชุมชนในสังคมไทย ๔ ภาค พบวา เปนองคความรูของอาหารพื้นบานที่มีความสอดคลองกัน
โดยมาจากป จจั ยทางดา นภู มิศาสตร ทางด านสังคม และทางดานภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ทํา ใหเ กิ ด ชนิ ด อาหารพื้ น บา นที่ มาจากป จ จัย ดั งกลาวตามลักษณะของพื้น ที่แตละภาค และ
มาจากวิถีปฏิบัติทางดานพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาทําใหเกิดประเพณี
และวัฒนธรรมทางอาหารพื้นบาน และคนไทยทุกภาคนิยมรับประทานขาวเปนหลักจึงทําใหเกิด
องค ค วามรู อ าหารพื้ น บ า นที่ ม าจากข า ว พื ช ผั ก สมุ น ไพรจากวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ส รรพคุ ณ คุ ณ ด า น
โภชนาการของพื ชผั กทั้ งบนบกและในน้ํ า ที่ นํา มาประกอบเปนอาหารพื้น บานมีคุณคาจาก
ครบถวนตามหลักสุขภาวะของอาหาร ๕ หมูเนนการรับประทานเพื่อความอยูรอด พึ่งตนเองได
อยูได ดวยการแบงปนผลผลิต อยูดี คือสุขภาพและใจดีมีสุขสงผลตอการเสริมสรางสุขภาวะ
ชุมชนและตอคุณภาพชีวิต
๒. กระบวนการจัดการอาหารในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของชุมชนใน
สั ง คมไทย พบว า มี ก ระบวนการที่ เ ป น ขั้ น ตอนต อ การคงอยู ข องอาหารพื้ น บ า นโดยให
ความสําคัญกับอาหารพื้นบานเกี่ยวกับวัตถุดิบสงเสริมการปลูกพืชผักทองถิ่นที่มีผลตอคุณภาพ
ชี วิ ต มี ก ารบู ร ณาการกั บ องค ก รต า งๆในท อ งถิ่ น ต อ การอนุ รั ก ษ อ าหารพื้ น บ า นโดยยึ ด
พระพุทธศาสนาเปนหลักมีวัดในชุมชนรวมกับองคกรภาครัฐในแตละทองถิ่นมีแผนปฏิบัติอาหาร
พื้นบานและโครงการไดสงตอขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคุณคาของอาหารพื้นบานลงสูชุมชนผาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น(องคการบริหารสวนตําบล) และองคกรทางพระพุทธศาสนา คือ วัด
ซึ่งเปนศู นยกลางและภาครั ฐ ๖ องคกร ที่รว มคิดรว มทําในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ
จริยธรรมของชุมชนในสังคมไทย ๔ ภาค
๓. ผลการวิเคราะหระบบความสัมพันธและผลกระทบของอาหารพื้นบานที่มีตอชุมชน
ในสังคมไทย ๔ ภาค พบวา พื้นที่ทั้ง ๔ ภาคของการทําวิจัยระบบความสัมพันธมาจากปจจัย
ทางดานภูมิศาสตรของแตละภาคที่มีความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหารเปนพื้นฐาน
ดานอาหารพื้นบานของทองถิ่นทุกภาคที่มีพื้นฐานดั้งเดิมทางการเกษตรและคนไทยรับประทาน
ขาวเปนหลักและรับประทานอาหารครบ ๓ มื้อ เมื่อวิเคราะหโดยรวมของอาหารพื้นบานแหลง
อาหารพื้นบานของประเทศไทยเปนบอเกิดแหลงอาหารขนาดใหญของประเทศที่ผลิตสูตลาด
ภายในประเทศเปนตนกําเนิดของอาหารไทยจากครัวไทยสูครัวโลก มีความเขมแข็งทางอาหาร
จากวัต ถุดิบธรรมชาติที่นํามาผลิตอาหารพื้นบาน เปนที่ย อมรับ ในประเทศและตางประเทศ
จึงเกิดแบรนตอาหารไทยไปสูเวทีโลกในยุคไทยแลนด ๔.๐ และ พบวา อาหารพื้นบานเปนวิถี

Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol. 4 No. 2 (July–December 2018) ๑๓๓

ชีวิตของคนในชุมชนในสังคม แมวาวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป แตอาหารพื้นบาน
มีคุณคาตอสุขภาพตามหลักสุขอนามัย ๕ หมู อยูคูชุมชนคูวิถีไทย และวิถีทางพระพุทธศาสนา
ระบบความสั ม พั น ธ ในสั งคม คื อ สร า งความเข มแข็ งบู ร ณาการกับ ภาคสัง คม สู ครอบครั ว
สูชุมชน สูสถานศึกษาโดยการสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารพื้นบานใกลตัวสอดคลองกับ
รายวิชาภูมิศาสตรทองถิ่นของเราในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนการปลูกฝงขอมูล
พื้นฐานเบื้องตนใหกับเยาวชนของชาติและเขาใจรับรูคุณประโยชนของอาหาร สรางสุขภาวะ
ดานโภชนาการของชุมชน ทางรางกายและจิตใจเปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยมี
วัดในทองถิ่นและชุมชนเปนศูนยรวมดานจิตใจ ดานประเพณีและวัฒนธรรมดานภูมิปญญาจาก
อาหารพื้นบาน
- ผลกระทบของอาหารพื้นบานใน ๔ ภาค พบวา มีภาคใตเพียงแหงเดียวที่นาเปนหวง
คือ อาหารพื้นบานภาคใตหลายอยางกําลังจะสูญหายไป เชน ขนมจูจุน ขนมกง เนื่องจากขาด
การสืบทอดองคความรูดานการจัดการอาหาร และในกระบวนการจัดการอาหารพื้นบานภาคใต
ขาดความพิถีพิถันในการจัดการ อาหารพื้นบานภาคใตบางอยางตองใชระยะเวลาในการเตรียม
และทํา คนในสมัยปจจุบันขาดความเอาใจใสและขาดความอดทนตอการทํา
คําสําคัญ: อาหารพื้นบาน, คุณภาพชีวิต, จริยธรรมทางสังคม

๑๓๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the knowledge and
values of local food towards the well-being enhancement in Thai society, 2) to
study process of food management in life quality enhancement and ethics of
community in Thai society and 3) to analyze the relationship system and the
negative effects of Thai local food that affect Thai society. This research was a
qualitative research by emphasizing the participatory action research (PAR) and
also was mixed methods research. The data were collected by document in the
Northern of Thailand such as Chiang Rai and Phrae province Uttaradit and
Pitsanulok province in the middle of Thailand, Loie and Khon Kean in the East
of Thailand and also Songkla and Nakornsri Thammarat in the South of
Thailand. The 136 subjects came from determining 6 sampling groups of 4 parts
of Thailand. The research instruments were in-depth interview, focus group
discussion and participatory action research (PAR) by organizing local food
contest of 4 parts of Thailand.
The results were found as follow;
1. The knowledge of the local food of 4 Thai regions in nutrition and
properties aspects for well-being enhancement found that it were the local
food knowledge that corresponded to geography, society and wisdom of
ancestor factors that lead to the creation of local food of each region according
to the differences of regional geography. The different kinds of Thai local food
of each region came from Buddhist way that lead to local food tradition and
culture. Moreover, rice was popular among Thai people in every region. Most of
Thai local food knowledge came from rice and herbs that had nutritional
qualities both of aquatic plants and soil plants. Herbs and rice were cooked as
local food, considered to have their own values according to food well-being.
Thai people always placed importance on consuming food for survive and
sharing their products to their cousins. Well-being means having good physical
health and having healthy mind that affect community and life quality wellbeing enhancement.
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2. The process of food management in life quality enhancement and
ethics of community in Thai society found that the processes corresponding to
the local food existence were provided by placing importance on its
ingredients, for example, enhancing the local plant growing and integrating with
local organizations that had their main duties in conserve local food through
Buddhism. In addition, temples in community cooperated with local
government organizations and Sub-district Administrative Organization (SAO) had
the plans and projects related to Thai local food conservation. Moreover,
Buddhist organizations (temples) and 6 government organizations were
considered to be the center of enhancing the life quality and ethic of 4 regions
of Thai society.
3. The result of analyze the relationship system and the negative effects
of Thai local food that affect Thai society found that the area of Thai 4 regions
came from geography factors of each region that had different fertility in plants
and food, also considered as the agricultural basis. Also, rice was popular among
Thai people. They always had 3 meals each day. The Thai local food resources
were considered as the big source of the country that produced to the country
markets. It was also the origin of Thai food to world cuisine. The one of Thai
food strengths was the natural ingredients. They were accepted in Thai and
foreign countries. Therefore, the brand creation of Thai food was accepted
worldwide in the Age of Thailand 4.0. The results also found that local food
was considered to be the way of life of Thai society. Even though, Thai
consuming culture is changing nowadays, Thai local food has the health value
according to the 5 well-being principles and also Buddhist ways. The social
relational system is to create the strength and then, integrate with society,
family, community and schools by creating the local curriculum related to Thai
local food. This curriculum must correspond to local geography subject in
primary school and high school in order to cultivate the basis information to the
youths ,to understand the benefits of local food, to create the social nutritional
well-being both body and mind, to enhance the ethic and morality by having
temples as the center of belief, culture, and local food wisdom.

๑๓๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
- The impacts of local food of 4 Thai regions found that the south of
Thailand that had the serious impact. That was many kinds of local food were
disappearing, for example, Kanom JuJun and Kanom Kong because of the lack
of food management inheritance. Moreover, in the local food management
processes, there was the lack of punctiliousness. Some kinds of local food took
long time to prepare and cook. In addition, people nowadays lacked of
patience and punctiliousness.
Key word: Local Food, the Quality of Life, Social Ethics
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บทนํา
จากชวงระยะเวลาที่ยาวนานกวาศตวรรษนับตั้งแตมีการตั้งถิ่นฐานที่มั่นคงของมนุษย
โลก พบวา อาหาร เปนปจจัยสําคัญขั้นพื้นฐาน สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยใหยูรอดและ
ดํ า รงเผ า พั น ธุ ต อ มาได ซึ่ ง ก็ ถื อ ว า เป น หนึ่ ง ในป จ จั ย สี่ ที่ ม นุ ษ ย ไ ม อ าจขาดได ในทุ ก ชนชาติ
ทุกภาษา และทุกวัฒนธรรม ตองบริโภคอาหารเพื่อเปนเครื่องหลอเลี้ยงบํารุงรางกาย ใหมี
ความสมบูรณแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังคํากลาวที่มักไดยินติดหูอยูเสมอวา “อยูดี กินดี
” หรือ “อิ่มหมี พีมัน” หรือแมแตในภาคเหนือที่มักกลาววา “อยูดี กินลํา อยูมวน กินหวาน”
หรือคําวา “กินดี มีแฮง”รวมถึงภาคอื่นๆดวย ซึ่งสะทอนวาอาหารมีความสัมพันธตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของมนุษยในทุกชุมชนของสังคมไทย การมีอาหารบริโภค ที่เหมาะสมและพอเพียง
จึงเป นเครื่ องชี้วัดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในชุมชนอีกดว ย ตามความหมายของ
อาหารมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ของกระทรวงสาธารณสุข ๒ นิยามวา
อาหาร หมายถึง ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต และกําหนดไววา “๑. อาหาร คือ วัตถุทุกชนิด
ที่คนกิน ดื่ม ดม หรือนําเขาสูรางกายดวยวิธีการใด ๆ หรือรูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุ
ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือเสพยติดใหโทษตามกฎหมาย และ ๒. อาหาร คือ วัตถุประสงคที่
มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สีและ
เครื่องปรุงแตงกลิ่นรส” นัยนี้นิยามขางตนจึงเปนเรื่องที่เขาใจกันดีในระดับสากล รวมไปถึงการ
บงชี้ประโยชนหรือคุณคาทางโภชนาการที่มนุษยแตละคนสมควรไดรับ อันเกี่ยวของกับภาวะ
โภชนาการ หากแตในขณะเดียวกันอาหารยังเปนเครื่องแสดงถึงพลัง ศักยภาพ และอัตลักษณ
ทางสังคม ที่แตละแหงก็มีพัฒนาการมาอยางยาวนาน สัมพันธกับสิ่งแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรมของแตละชุมชน ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ สีสัน วิธีการปรุงแตง รสชาติ
กลิ่น ความนิยมของผูคน คุณคาทางโภชนาการ อาหารบางอยางยังเกี่ยวของกับชนชั้น เพศ
ภาวะสุขภาพ และพิธีกรรมความเชื่อ ปจจัยเหลานี้ กลายเปนแบบแผนพฤติกรรมของการ
บริโภค อันเปนผลผลิตที่เกิดจากภูมิปญญาและและเครื่องบงชี้ทางวัฒนธรรม/จริยธรรม ซึ่งควร
คาแกการศึกษา
ในสังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร ทั้งสภาพบริบทของพื้นที่
และกลุมชาติพันธุ ซึ่งมีประวัติความเปนมาอยางยาวนาน สมาชิกในชุมชนเกิดกระบวนการ
เรียนรู การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การสรางสรรคองคความรู การสะสมและถายทอดภูมิ
ปญญากลายเปนเอกลักษณเฉพาะของพื้นที่แตละแหงของประเทศไทย ทั้งดานภาษา วัฒนธรรม
๒

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
๒๕๒๒. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://food.fda.moph.go.th/law/data/act/LawP0100.pdf. [๙ พ.ค.
๒๕๖๐].

๑๓๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ประเพณี การแต งกาย อาหารพื้ นบ า นและจริย ธรรมทางสังคมอัน เกิดแตอาหารในทองถิ่น
รวมไปถึงแบบแผนอาหารการบริโภคและการเลือกสรรในชีวิตประวัน ที่ผูคนตางหันมาใหความ
สนใจกันมากขึ้น ในขณะที่อาหารทองถิ่นหลายประเภทถูกพัฒนา ปรุงแตงใหเขากับกระแสของ
ความเปนสากล ทําใหเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงในวงกวางทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะความ
เขาใจในความจริงที่วา อาหารทองถิ่นไทยหลายชนิด เปนอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีสวนผสมของ
สมุ น ไพร ซึ่ งเป น ประโยชน ตอ ภาวะโภชนาการของมนุษยร วมทั้งการปองกั น โรคภั ย ไขเจ็ บ
ในขณะที่มีความหลากหลายทั้งองคประกอบ ประเภท วิธีการทํา การใหความหมาย สีสัน ความ
นารั บ ประทาน ที่ มาที่ ไปของอาหาร ความสะอาดที่มีตอผูบ ริโ ภค ซึ่งใชทรัพยากร วัตถุดิบ
ในทองถิ่นมาเปนเครื่องปรุงที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว ที่เปนผลมาจากการใชความรูและแฝงไปดวย
ระบบคุณคาแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ขณะที่อีกดานหนึ่งภายใตกระแสโลกาภิวัตน แมวา
อาหารท อ งถิ่ น จะกลายเป น จุ ด สนใจของผู บ ริ โ ภคเพิ่ มมากขึ้ น อั น เป น ผลให มี ก ารส ง เสริ ม
วัฒนธรรมดานอาหารไทย ซึ่งสะทอนจากปรากฏการตางๆ อยางมากมาย ทั้งในรูปการสงเสริม
งานวิจัย การจัดงานรณรงคหรืองานมหกรรมอาหาร ๔ ภาค เปนตน หากแตอาหารของทองถิ่น
ไทย มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภท อาหารบางอยางเปนที่รูจักของผูบริโภค
โดยทั่ ว ไป หากแตยั งมีอาหารอี กหลายประเภทที่ผูคนอาจจะไมรูจักและเริ่มสูญหายไปจาก
ทองถิ่น ซึ่งสัมพันธกับการใชวิถีชีวิตของผูคนสมัยใหมที่มีความรีบเรง ซับซอน ไมคอยมีเวลา
ในการประกอบอาหารดวยตนเอง รวมไปถึงการขยายตัวของวัฒนธรรมตะวันตก สอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยกับวิถีการกินของคนไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ในประเด็นของ
อาหารฟาสตฟูดหรืออาหารจานดวน (Fast food) ที่มาพรอมกับความสะดวก รวดเร็วทันใจ
และแสดงถึงความโออาทันสมัย เลียนแบบการกินแบบตะวันตก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการที่จะ
ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ เชน ไขมันในเสนเลือด โรคเกา โรคอวน ฯลฯ อาหารเปนปจจัยหลัก
ในการดํารงชีพของมนุษย ทุกสังคมจึงดําเนินชีวิตไปเพื่อ “ การทํามาหากิน ” ดวยรูปแบบ
แตกตางกัน ในปจจุบันสามารถจําแนกอาหารไทยไดเปน ๒ รูปแบบคือ
- อาหารแบบราชสํานัก ดวยธรรมเนียมราชสํานักฝายในมักถือเปนตนแบบประเพณี
การดํารงชีวิตที่ดีของคนไทย อาหารในราชสํานักจึงเปนที่นิยมบริโภคตามแบบตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน
- อาหารพื้นเมือง คือ อาหารประจําภูมิภาคตาง ๆ ที่แตกตางกันตามลักษณะพืชพันธุ
และสภาพภู มิ ป ระเทศและมี รู ป แบบกระบวนการจั ด การอาหารพื้ น บ า นในภาคสั ง คมที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เช น ภาคกลางมี รูป แบบการจั ดแบบสํารับที่มีตน แบบมาจากการจัดอาหาร
ในราชสํานัก, ภาคเหนือมีรูปแบบการจัดแบบขันโตก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบการจัด
แบบพาแลงและภาคใตมีรูปแบบการจัดที่เรียกวา หมฺรับ (อานวาหมับ) หรือสํารับ
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จากประเด็ น ดั ง กล า วทํ า ให อ าหารท อ งถิ่ น บางชนิ ด กลายเป น สิ่ ง ที่ เ ริ่ ม จะไร คุ ณ ค า
เกิดการสูญเสียองคความรูและลักษณะเฉพาะของทองถิ่นลงไปอยางนาเสียดาย ซึ่งสมควรอยาง
ยิ่งที่จะตองหันกลับมาสรางความเขาใจ จัดระบบองคความรูและการบริหารจัดการอาหารเพื่อ
คุณภาพชีวิตโดยสอดคลองกับบริบททางสังคมไทยในเชิงจริยธรรม และเพื่อเปนขอมูลในการ
บริ ห ารจั ด การรวมถึ ง การจั ด การความองค รู แ ละคุ ณ ค า ของอาหารพื้ น บ า นของชุ ม ชนใน
สังคมไทยตลอดจนอนุรักษและสานตอเพื่อใหอาหารพื้นบานอยูคูกับทองถิ่นในสังคมไทยตอไป
คุณคาของอาหารอาหารไทยเปนอาหารเอกลักษณและภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่คน
ทํ า อาหารต อ งตระหนั ก ถึ ง จุ ด นี้ อ าหารไทยเป น ที่ นิ ย มทั้ ง ในประเทศไทยเองและใน
ตางประเทศ เปนที่ยอมรับและรูจักอยางแพรหลาย เห็นไดอยางความประสบความสําเร็จของ
รานอาหารไทยในตางประเทศ เสนหของอาหารไทยแตละจานมีเอกลักษณที่แตกตางกันไป
มีสวนผสมที่หลากหลายนํามาผสมผสานกันเพื่อใหเปนเกิดความอรอยและประทับใจ อีกทั้ง
อาหารไทยเปนอาหารสุขภาพ ใชไขมันในการปรุงอาหารนอย ใชเนื้อสัตวนอย เนนผักเปนสําคัญ
ทําใหมีคุณคาทางโภชนาการสูง และมีส รรพคุณทางยาในคราวเดียวกัน การปรุงแตงกลิ่น สี
มาจากธรรมชาติ จากพืชผัก ดอกไม เครื่องเทศและผลิตภัณฑจากธรรมชาติทั้งสิ้น
การจําแนกคุณคาอาหารไทยออกได ๓ ดาน ดังนี้ ๓
๑. คุณคาทางโภชนาการ อาหารไทยแตละจานมีสารอาหารหลายตัว สารอาหารแตละ
ตัวรางกายจะใชประโยชนไดตองทํางานรวมกัน เชน วิตามินเอที่มีอยูในมะเขือพวง เมื่อใสใน
แกงเขียวหวาน รางกายจะใชวิตามินเอที่มีอยูในมะเขือพวงไดก็ตองไดไขมันจากกะทิและโปรตีน
จากไก เปนตน
๒. คุณคาสรรพคุณทางยาของผักและสมุนไพรที่เปนเครื่องปรุงของอาหารแตละจาน
เชน หอมแดงและกระเทียมที่ใสในน้ําพริกแกงชวยลดไขมันในเลือด เสนใยอาหารในมะเขือพวง
ชวยกวาดน้ําตาลในเลือด พริกทําใหการไหลเวียนของเลือดดี สลายลิ่มเลือด ลดความดัน
๓. คุณคาทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม โดยปกติพืชผัก สมุนไพร เครื่องเทศ แตละ
อยางจะมีรสชาติและลักษณะเปนเอกลักษณของตัวเอง เชน ขี้เหล็กจะมีรสขมม ยิ่งกวายาขม
ใด ๆ เพราะภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เมื่อนํามาทําเปนแกงขี้เหล็กโดยมีสวนผสมของน้ําพริก
แกง (น้ํ า พริ ก แกง คื อ การนํ า เอาสมุ น ไพรและเครื่ อ งเทศหลายอย า งมาผสมเข า ด ว ยกั น )
กะทิและเนื้อสัตวทําใหอาหารจากผักที่ขมเกิดความอรอยขึ้นมาได อาหารไทยมีหลายรสชาติ
หลากหลายอยูในจานเดียวกัน อาหารแตละรสสงเสริมซึ่งกันและกันใหเกิดความอรอย เชน
17

๓

0

0

ศรีสมร คงพันธุ, ครัวไทยไทยสูครัวโลก : คลังสารสนเทศอาหารไทยอาหารทองถิ่น. [ออนไลน].
แหลงที่มา : https://infothaifood.wordpress.com/tag/คุณคาอาหารไทย/. [๙ พ.ค. ๒๕๖๐].

๑๔๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตมยํากุง ความเปรี้ยวของมะนาวในตมยําถูกลดความเปรี้ยวดวยความเผ็ดของพริกขี้หนู ความ
เผ็ดของพริกขี้หนูถูกลดความเผ็ดดวยกุง รสของกุงจะอรอยยิ่งขึ้นเมื่อกินตะไครตาม
ในกลุมของอาหารพื้นบาน ๔ ภาคเปนการประกอบอาหารตามวิถีชีวิตของพื้นที่ในมิติ
ของวิถีวัฒนธรรมเพื่อรับประทานและวัตถุดิบที่มานําประกอบอาหารสวนใหญเปนของที่มีอยูใน
ทองถิ่นและเปนไปตามฤดูกาลรวมถึงชนิดอาหารตางๆที่ไดรับการประกอบขึ้นสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของทองถิ่นชุมชนและภาคสังคมบูรณาการเขากับกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่บงชี้ถึงเอกลักษณความเปนอยูของภาคกลางเสริมสรางจริยธรรมอันดีจากอาหาร
เนนการรับประทานเพื่อ๔
๑. ความอยูรอด เปนการพึ่งตนเองจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด
และมีผลตอสังคมในทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ
๒ . อยู ไ ด ด ว ยการแบ ง ป น ผลผลิ ต อั น เกิ ด จากวั ต ถุ ดิ บ ของอาหารพื้ น บ า นด ว ยการ
จําหนายหรือจายแจกแบงปนตอภาคสังคมและชุมชน
๓. อยูดี คือ สุขภาพกายและใจดีมีสุขที่เกิดจากการบริหารจัดการของอาหารพื้นบาน
ที่ถูกสุขลักษณะและมีประโยชน
จากการรับประทานอาหารตามวิถีทองถิ่นเกิดจริยธรรมทางปญญาดวยการเดินสาย
ขยายความรูเกี่ยวกับอาหารเพื่อเปนครูของแผนดินสูความพอเพียงและความยั่งยืนตลอดไป
นอกจากนั้ น พบว า ในประเทศไทยมีความหลากหลายของอาหารพื้น บานในแตล ะ
ทองถิ่นอันเกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ อาหารไทย เปนสิ่งหนึ่งที่สามารถบงบอกความเปน
ไทยไดเปนอยางดี เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผสมผสานกับวิถีชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนชาวไทย ถายทอดออกมาเปนอาหารที่มีรสชาติความอรอยไมแพชาติใดในโลก อีกทั้ง
คุณคาทางอาหารและโภชนาการ ทําใหอาหารไทย ถูกกลาวขานไปทั่วโลก และแมจะไดขึ้นชื่อ
วาอาหารไทย แตเสนหอีกอยางหนึ่งที่ขาดมิไดก็ คือ ความหลากหลายของอาหารในแตละภาค
แนนอนวา รสชาติยอมแตกตางกัน ขึ้นกับความนิยมชมชอบของผูรับประทาน แตที่สามารถ
รับรองได คือ ความอรอยของอาหารเหลานั้น แตในความหลากหลายเหลานั้น เพื่อที่จะใหเปนที่
ยอมรับและเปนอัตลักษณทางสังคมไดอยางยั่งยืนของอาหารและเปนการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตที่มีฐานมาจากวัฒนธรรมของทองถิ่นนําไปสูจริยธรรมทางสังคมคือการจัดกระบวนการ
จัดการอาหารที่ดีซึ่งจะเปนความยั่งยืนอยางแทจริงของอาหารที่เกิดจากการจัดระบบที่ดีสูภาค
สังคมและเปนการเสริมสรางเศรษฐกิจของสังคมดานอาหารสูเวทีในระดับสากลตอไป
๔

พู น ทรั พ ย เกตุ วี ร ะพงศ , “แนวคิ ด และรู ป แบบการเรี ย นรู ค วามเป น พลเมื อ งตามแนว
พระพุทธศาสนา”,รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๘๕.
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ในลักษณะเชิงภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทยมีการจัดแบงพื้นที่ออกเปน ๔ ภาคใหญ
จากการจัดทําอักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ของราชบัณฑิตยสถานยึดถือตามการแบงภูมิภาคทาง
ภู มิ ศ าสตร ของคณะกรรมการภู มิ ศ าสตร แ ห ง ชาติ ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
การแบงดังกลา วนี้ ได อาศั ยเกณฑ ในด านลั กษณะภูมิประเทศเปนสําคัญ แตก็ไดนําลักษณะ
ทางดานภูมิอากาศ วัฒนธรรมดานเชื้อชาติ ภาษา และความเปนอยูของผูคนในทองถิ่นมาเปน
สวนประกอบในการพิจารณาดวย สิ่งที่ติดตามมา คือ ความหลากหลายทางดานชาติพันธุและ
วัฒนธรรม รวมถึงองคความรูในการประกอบอาหาร ซึ่งมีพัฒนาการมาอยางยาวนาน เกิดการ
คิ ด ค น สื บ ทอด ปรุ ง แต ง และผสมผสานเป น อาหารท อ งถิ่ น ของภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยในหลายชุมชนมีภูมิปญญาชาวบานที่ผลิตอาหารเปน
ที่ขึ้นชื่อทั้งดานรสชาติ คุณคาทางโภชนาการ และความนารับประทาน โดยอาหารบางชนิด
มี รู ป แบบการทํ า ที่ ซับ ซ อน แกง ต ม นึ่ ง ย า ง ยํา ออก แอบ บางชนิด เปน อาหารที่มีวิธีการ
ประกอบงาย ๆ ใชวัตถุดิบในทองถิ่นตามฤดูกาล หากแตมีอาหารบางประเภทเริ่มหายสาบสูญ
ไปที ล ะเล็ กละน อย เนื่ องจากการขาดความสนใจของผูคนสมัย ใหมที่จ ะชว ยสานตอความรู
ในดานอาหารของทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งที่นาเสียดายอยางยิ่ง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสมัยใหม
ทั้ง ๆ ที่ความสําคัญของอาหารนอกจากจะเปนปจจัยที่สัมพันธกับระบบชีวิตของชุมชนแลว
ยังเป น เครื่ องแสดงถึ งภูมิปญ ญาและสรา งความภาคภูมิใจใหกับชุมชน ซึ่งสมควรอยางยิ่งที่
จะตองมีการจัดระบบความรูและสานตอ เพื่อรักษาคุณคาทางจริยธรรมและทางวัฒนธรรม เปน
สื่อในการเรียนรูของผูคนในทองถิ่นของสังคมไทยและผูที่สนใจ รวมกันนําไปพัฒนา ปรับปรุง
ผสมผสานและอนุรักษวัฒนธรรมดานอาหารการกินใหคงอยูตอไป จึงเปนที่มาของคณะผูวิจัย
ที่จะศึกษาและมี คําถามวา อาหารพื้นบ านในทองถิ่นของชุมชนตาง ๆ ในสังคมไทย มีความ
หลากหลายมากนอยเพียงใด มีประเภทใดบาง องคความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของอาหาร
หลักวิธีการทําอาหารทองถิ่นของชุมชนตาง ๆ มีวิธีการทําอยางไร สูความเปนสากลอยางไร
และ เพื่อที่จะนําไปสูการศึกษาความรูและคุณคาของอาหารพื้นบานของชุมชนในสังคมไทยและ
กระบวนการจัดการอาหารเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคมไทยและการจัดการ
อาหารพื้นบานในฐานะของปจจัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาองคความรูและคุณคาของอาหารพื้นบานตอการเสริมสรางดานสุขภาวะ
ของชุมชนในสังคมไทย
๒. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการอาหารในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของ
ชุมชนในสังคมไทย

๑๔๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓. เพื่อวิเคราะหระบบความสัมพันธและผลกระทบของอาหารพื้นบานที่มีตอชุมชนใน
สังคมไทย การแบงปนอาหาร
การออกแบบการวิจัยและขอบเขตการวิจัย
ลักษณะการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเนนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research : PAR) และเปนการวิจัยแบบผสม
วิธี (Mixed Method Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ ศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และ
เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ มีการกําหนดขอบเขตการวิจัย คือ
๑. ขอบเขตดานพื้นที่ คณะผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาใน ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ภาคละ ๒ จังหวัด รวมทั้งหมด ๘ จังหวัด คือ
จังหวัดแพรจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย จังหวัดขอนแกน
จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุมตัวอยางผูวิจัยจําแนก
ไวดังนี้
ศึกษาวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ๔ ภาค
ภาคละ ๒ จั ง หวั ด ประกอบด ว ย พระสงฆจั ง หวั ด ละ ๒ รู ป นั ก วิ ช าการด า นอาหาร/
นักโภชนาการจังหวัดละ ๔ คน นักวิชาการดานสาธารณสุขจังหวัดละ ๔ คน นักวิชาการดาน
วัฒนธรรมจังหวัดละ ๔ คน ตัวแทนชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการอาหารพื้นบานจังหวัด
ละ ๒๐ คน รวมเปนรายภาคจํานวน ๓๔ รูป/คน เปนกลุมตัวอยาง ๑๓๖ รูป/คน
๓. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาที่
สําคัญ คือ ศึกษาองคความรูและคุณคาของอาหารพื้นบานตอการเสริมสรางดานสุขภาวะของ
ชุมชนในสังคมไทย กระบวนการจัดการอาหารในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของ
ชุมชนในสังคมไทย และวิเคราะหระบบความสัมพันธและผลกระทบของอาหารพื้นบานที่มีตอ
ชุมชนในสังคมไทย การแบงปนอาหาร
๔. ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
๕. วิ ธี ก ารวิ จั ย ลั ก ษณะของการวิ จั ย เป น การวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research:
PAR) และเปนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
ศึกษาวิ จั ย ในเชิ ง เอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณ เชิ งลึก (In-depth
interview) และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ

Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol. 4 No. 2 (July–December 2018) ๑๔๓

๖. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยประกอบดวย
การวิเคราะหเอกสารวิชาการทางดานอาหารพื้นบานใน ๔ ภาค ในกลุมผูที่เกี่ยวของ
โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) กระบวนการจัดกลุม
สนทนา (Focus Groups Discussion) และการจั ด กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Participatory
Action Research: PAR) จากกลุมตัวอยางที่กําหนด

การเก็บรวบรวมขอมูล

วิ ธี การเก็ บ รวบรวมข อมู ล คณะผู วิ จั ย ดําเนิน การเก็บ รวบรวมขอมูล เอกสารวิช าการ
เกี่ยวกับ อาหารพื้นบาน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมการ
สังเคราะหจากการสัมภาษณ จากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร
ปฐมภูมิ
1

ผลการวิจัย

จากผลของการวิจัย ตามวัตถุประสงคทั้ง ๓ ขอและสรุปไดใน ๓ ประเด็น องคความรู
อาหารพื้นบาน ๔ ภาคดานโภชนาการและสรรพคุณอาหารพื้นบาน ๔ ภาค กระบวนการจัดการ
อาหารพื้นบาน ๔ ภาค และดานจริยธรรมคุณธรรมและการแบงปนอาหารพื้นบาน ๔ ภาค
๑. องคความรูอาหารพื้นบาน ๔ ภาค ดานโภชนาการสรรพคุณอาหารพื้นบาน
ตามวัตถุประสงคขอที่ ๑ องคความรูและคุณคาของอาหารพื้นบานตอการเสริมสรางดานสุข
ภาวะของชุมชนในสังคมไทย พบวา ชนิดอาหารพื้นบานที่มีผลตอการดํารงชีวิต และมีคุณคาตอ
ร า งกายจากส ว นผสมผสานของทรั พยากรที่มี อยู อ ยา งอุ ด มสมบู ร ณ ที่มี คุ ณค าของวั ตถุ ดิ บ
ที่นํามาใชในการประกอบอาหารคุณคาทางโภชนาการครบถวน ๕ หมู คุณคาสรรพคุณทางยา
ของผักและสมุนไพรที่เปนเครื่องปรุงอาหาร และคุณคาทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม อาหาร
เนนการรับประทานเพื่อความอยูรอด พึ่งตนเองได อยูได ดวยการแบงปนผลผลิต อยูดี คือ
สุขภาพกายและใจดีมีสุข ทําใหเกิดผลที่ดีตอการเสริมสรางสุขภาวะของชุมชน ตอคุณภาพชีวิต
และต อการเสริ ม สร า งสุ ขภาวะของชุ มชนภาคกลาง อาหารพื้น บ านภาคกลางมีเ อกลักษณ
เฉพาะตัว เชน ภาคกลาง มี แกงขี้เหล็ก ขาวพันผัก และแกงเลียง ภาคเหนือ แกงขนุน แกงแค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แกงผักพื้นบาน ลาบ ภาคใต แกงไตปลา เปน ๓ ชนิดอาหารในการ
ประกวดเชิงปฏิบัติการ เปนชนิดอาหารพื้นบานที่อุดมเปนคุณคาทางโภชนาการครบถวนเปน
พืชผักสมุนไพรพื้นบาน เชน ปลารา ไตปลา กระเทียม หอมแดงพริกแหง กระชาย มะแขวน
ขา ตะไคร ใบมะกรูด ใบแมงลัก บวบ ผักขี้เหล็ก ชะอม ตําลึง ฯลฯ และสรรพคุณทางยาผัก
ขี้เหล็ก ผักชะอมใบยานาง ขา ตะไคร ใบมะกรูด ขมิ้น กะปอยางดี สวนที่เปนโปรตีน คือ ปลา

๑๔๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ยาง ไขมันจากกะทิ พริกแหง กระชาย น้ําปลา เกลือปน น้ําตาล ที่เปนสวนผสม แกงขี้เหล็ก
มีคุณคาทั้งทางโภชนาการและคุณคาทางยา โดยสวนผสมของพริกแกง ประกอบดวยขมิ้น สารสี
เหลืองสมในขมิ้น หรือสารเคอรคิวมิน (Curcumin) ชวยลดและยับยั้งการหลั่งกรด ในกระเพาะ
อาหารได เปนอยางดี มีสรรพคุณแกทองอืดทองเฟอ ลดไขเรื้อรัง ทองรวง และลด ความเสี่ยง
การเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ, พริกขี้หนู มีสรรพคุณชวยขับลม ขับเหงื่อ แกทองอืด ทองเฟอ
แกไขหวัด และลดอาการเจ็บปวดขัดยอกตามรางกาย, พริกไทย มีสรรพคุณขับลม บรรเทา
อาการจุ ก เสี ย ด ท องอื ด ท องเฟ อ ละลายเสมหะ และบํ ารุ งธาตุต าง ๆ ในร างกาย, ตะไคร
มีส รรพคุ ณ ชว ยลดอาการจุ กเสี ย ด ท องอื ดท องเฟอ ชวยขับลม ขับ ปส สาวะ รักษาอาการ
อาหารยอยยาก บํารุงกําลังวังชา ประจําเดือนไมปกติ หรือแมกระทั่งโรคเบาหวาน, กระเทียม
มีวิตามิน เอ บี ๑ บี๒ และซี สรรพคุณรับประทานประจําชวยปองกัน โรคมะเร็ง บํารุงหัวใจ
นอกจากนั้นยังชวยแกความดันโลหิตสูง แกโรคเบาหวาน สวนขี้เหล็ก ชวยในการขับระดูขาวใน
สตรี รักษาโรคนอนไมหลับ ดับพิษไข บํารุงธาตุแกโรคกระษัย แกนิ่ว ขับปสสาวะ เปนยาระบาย
บํารุงน้ําดี รักษาโรคความดันโลหิตสูง แกงเลียงชวยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในเซลตาง ๆ ได แกง
เลียง สามารถลดความผิดปกติที่เกิดจากสารกอมะเร็งไดประมาณเกือบ ๕๐ เปอรเซ็นต ซึ่งก็
เปนสัญญาณที่บงบอกวาหากเรารับประทานแกงเลียง แกงเลียงก็สามารถชวยในการลดอนุมูล
อิสระหรือลดอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดลอม หรือแมกระทั่งความเปนพิษที่เขาสูรางกายได แกง
เลียงเปนอาหารไทยโบราณชนิดหนึ่งที่เหมาะที่จะนํามาบริโภคเปนประจํา เพราะเปนอาหาร
ที่ไมใหพลังงานสูงมากนัก สามารถรับประทานไดบอย เพราะจะใหใยอาหาร วิตามิน แรธาตุ
ตลอดจนสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอรางกายและแกงแคเปนอาหารพื้นบานเหนือที่มีคุณคา
มากมาย การเลือกรายการอาหารที่มีสวนประกอบที่ หลากหลายจึงเปนการชวยใหผูบริโภค
มีโอกาสไดรับสารอาหารหลากหลายมากกวาเลือกรายการที่มีสวนประกอบอยางเดียว เชน
หมู ทอด ไก ทอด เป น ต น อาหารพื้ น บ า นของเราที่บ รรพบุรุษไดส ะสมศิล ปะและภูมิปญ ญา
เลือกสรรผักตางกลิ่น ตางรส มีคุณคาทางอาหารและสรรพคุณทางยาใหสอดรับกัน ปรุงแตง
รสชาติใหกลมกลอม เปนรายการเด็ดประจําถิ่น เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของคนในหมูบาน ชุมชน
ซึ่งผักพื้นบานสวนมากจะพบเห็นตามฤดูกาลหรือบางชนิดก็จะมีตลอดป แตสวนประกอบในชุด
แกงแคในแตละฤดู และแตละเจาไมเหมือนกัน สิ่งที่เหมือนกันคือ ใบชะพลูซึ่งมีตลอดป และ
ทางเหนือเรียกชะพลูวา "ผักแค" และมีผักเผ็ดหรือผักคราด (เปนผักพื้นเมืองของภาคเหนือ)
ผักหอมแย (คลายผักชีแตกลิ่นฉุนกวา) ใบพริก พริกสด ผักจากแกงแคมีสรรพคุณเปนยาดวย
เชน ใบชะพลู ชวยบํารุงธาตุคุมเสมหะใหปกติ แกจุกเสียด ใบตําลึงชวยดับพิษรอน ขาชวยขับ
ลม ชะอมมีสรรพคุณแกทองเฟอ ขับลมในลําไส แกอาการปวดเสียวในทองไดดี ผักเผ็ดหรือผัก
คราด มีรสเอียนเฝอนเล็กนอย มีสรรพคุณแกริดสีดวงทวาร ชวยเจริญอาหาร ขับลม และชวย
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ยอยอาหาร แกงขนุนมีคุณคาของอาหาร เพราะสวนประกอบของแกง ลวนมีสรรพคุณทางยา
เชน ขนุนออน รสฝาด มีฤทธิ์ฝาดสมาน แกอาการทองเสีย มะเขือเทศ รสเปรี้ยว เปนผักที่ใช
แตงสีและกลิ่นอาหารชวยระบาย บํารุงผิว ชะอม รากชะอมมีสรรพคุณแกทองเฟอ ขับลมใน
ลําไส แกอาการปวดเสียวในทองไดดี ยอดชะอมใบออนมีรสจืด กลิ่นฉุน ชวยลดความรอนของ
ร า งกาย ใบชะพลู รสเผ็ ดเล็ กน อ ย แก ธ าตุ พิการ ขับ ลม พริกแหง รสเผ็ด ขับ ลม ช ว ยย อ ย
ชวยเจริญอาหาร ขา รสเผ็ดปรา และรอน ชวยขับลม ขับพิษโลหิต รายในมดลูก ขับลมในลําไส
กระเทียม รสเผ็ดรอน ขับลมในลําไส แกไอ ขับเสมหะ ชวยยอยอาหาร แกโรคผิวหนัง น้ํามัน
กระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา แบคทีเรียและไวรัส ลดน้ําตาลในเลือด ลดไขมัน
ในหลอดเลื อ ด ส ว นแกงเหลื อ ง และแกงไตปลา เป น การนํ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู ใ นท อ งถิ่ น มา
สรางสรรคเปนอาหารซึ่งเปนเอกลักษณประจําภาคใต สวนขนมลาก็เปนการสรางสรรคดวย
ภู มิป ญญาท องถิ่ น ในการนํ า วั ตถุ ดิบ ที่ มีในทองถิ่น มาทําเปน ขนมซึ่งเปน องคป ระกอบสําคัญ
ในการจัด “หมฺรับ” ในงานประเพณีบุญเดือนสิบในจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลายจังหวัด
ในภาคใต อาหารพื้นบานภาคใต ที่มีคุณคาตอการเสริมสรางสุขภาวะของชุมชน มีหลายอยาง
ที่โดดเดนมากที่สุด คือ ขาวยําน้ําบูดู โดยพบวา ขาวยําน้ําบูดู ๑ จาน ประกอบดวย ขาวสวย
น้ําบู ดู ผั กหมวดต าง ๆ รวมทั้งสวนผสมที่มีโปรตีน และวิตามิน ตางๆ ใหพลังงานตอรางกาย
๑,๑๔๐ กิโลแคลอรี่ ชะพลู เปนผักที่มีสารอาหารที่ไดรับการพิสูจนแลววา มีเบตา – แคโรทีน
สูงมาก สามารถเปลี่ยนเปนวิตามินเอได แคลเซี่ยมวิตามินซีก็มีมากในชะพลู ควรกินในปริมาณ
ที่พอเหมาะ เชื่อกันวาชะพลูจะชวยปรับธาตุในรางกายใหสมดุล หากกินมากเกินไปอาจมีผลเสีย
เพราะมีสารออกซาเลต (Oxalate) ที่หากสะสมในรางกายมาก ๆ จะทําใหเกิดนิ่วในไตได คุณคา
ทางสมุ น ไพรของชะพลูนั้ น รากใชขับ เสมหะ บํารุงธาตุ, ใบมีคุณสมบัติเจริญ อาหารและขับ
เสมหะเหลานี้เปนพืชผักที่อุดมดวยคุณคาสรรพคุณของสารอาหารพื้นบาน ๔ ภาค
๒. องคความรูอาหารพื้นบาน ๔ ภาค ดานกระบวนการจัดการอาหารพื้นบาน พบวา
กระบวนการจัดการอาหารในการสงเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของชุมชนในสังคมไทย
ใน ๔ ภาค มีกระบวนการจัดการอาหารพื้นบานอยางเปนระบบ ดวยความรวมมือของทุกภาค
สวนมีวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินการของกิจกรรมอาหารพื้นบาน รวมกับสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) วัฒนธรรมตําบล อสม. ชุมชนและ มีกระบวนการ
ชัดเจน การตั้งกลุมในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูอาหารพื้นบาน มีสถานที่ปลูกผักพื้นบาน
มีการกําหนดราคาอาหารพื้นบานที่ยุติธรรม และสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น เผยแพรองคความรู
ผานเสียงตามสาย แผนพับ ในสวนปจจัยที่เกื้อหนุนปจจัยกระบวนการอาการพื้นบานภาคกลาง
พบวา มีตนทุนทางพื้นที่ คนทองถิ่นตองรักทองถิ่น การสืบสานองคความรูอาหารพื้นบานจาก
ผูสู งอายุ และภูมิป ญญาทองถิ่น กระบวนการจัดการอาหารพื้น บานภาคกลางทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พบวา เกิด “ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษสวนครัวรั้วกินได”

๑๔๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ในทางพระพุทธศาสนา พบวา อาหารพื้นบานเปนบอเกิดของชุมชนเปนตนทางวัฒนธรรมและ
ประเพณี การแบงปนวัตถุดิบจากพืชผัก “หัวไรปลายนา” สูความเอื้อเฟอ “พริกบานเหนือเกลือ
บานใต” ในกระบวนการเหลานี้มีวัดเปนศูนยกลาง และภาครัฐ ๖ องคกร ในทองถิ่น และมี
กระบวนการถายทอดจากตนน้ําผูปลูกพืชผักผลิตวัตถุดิบ กลางน้ําผูประกอบการ และปลายน้ํา
คือ ผูบริโภค การมีสวนรวมของภาคทองถิ่นดังแผนภูมิ

๓. องค ความรู อาหารพื้น บาน ๔ ภาค ดานคุณธรรมจริยธรรมการแบงปนอาหาร
พื้นบาน ระบบความสัมพันธและผลกระทบของอาหารพื้นบานที่มีตอชุมชนในสังคมไทย ๔ ภาค
พบวา พื้นที่ทั้ง ๔ ภาคระบบความสัมพันธมของอาหารพื้นบาน จากปจจัยที่๑ เปนปจจัยที่สราง
เสริมคุณธรรมและจริยธรรม จากดานภูมิศาสตรของแตละภาคที่มีความอุดมสมบูรณของพืช
พรรณธั ญญาหารเป น พื้ น ฐานดา นอาหารพื้ น บานของทองถิ่นทุกภาคที่มีพื้น ฐานดั้งเดิมทาง
การเกษตรและคนไทยรับประทานขาวเปนหลักและรับประทานอาหารครบ ๓ มื้อ เมื่อวิเคราะห
โดยรวมของอาหารพื้นบานแหลงอาหารพื้นบานของประเทศไทยเปนบอเกิดแหลงอาหารขนาด
ใหญของประเทศที่ผลิตสูตลาดภายในประเทศเปนตนกําเนิดของอาหารไทยจากครัวไทยสูครัว
โลก มีความเขมแข็งทางอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติที่นํามาผลิตอาหารพื้นบาน เปนที่ยอมรับ
ในประเทศและตางประเทศ จึงเกิดแบรนตอาหารไทยไปสูเวทีโลกในยุคไทยแลนด ๔.๐ และ
พบวา อาหารพื้นบานเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนในสังคม แมวาวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
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เปลี่ยนไป แตอาหารพื้นบานมีคุณคาตอสุขภาพตามหลักสุขอนามัย ๕ หมู อยูคูชุมชนคูวิถีไทย
และวิถีทางพระพุทธศาสนา ปจจัยที่ ๒ ระบบความสัมพันธในสังคมสรางเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม อาหารพื้นบานในทองถิ่นกับชุมชนและสังคม พบวา ไดรับการสงเสริมอาหารพื้นบาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ แบบบูรณาการซึ่งแตละหนวยงานที่เกี่ยวของจะมี
ความสัมพันธกันอยางเปนระบบในการรักษาอาหารพื้นบานที่เปนองคความรูผานภูมิปญญา
ทองถิ่น และอาหารพื้นบานเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชนในสังคม ถึงแมวาปจจุบันวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารเปลี่ยนไป แตอาหารพื้นบานมีคุณคาตอสุขภาพตามหลักสุขอนามัย และปจจัย
ที่ ๓ ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สรางเสริมคุณธรรมและจริย ธรรมจากอาหาร
พื้นบานที่สรางความเขมแข็งและบูรณาการสูภาคสังคม สูครอบครัว สูชุมชน สูสถานศึกษาโดย
การสรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารพื้นบานใกลตัวสอดคลองกับรายวิชาภูมิศาสตรทองถิ่น
ของเราในระดับ ประถมศึ กษาและมั ธ ยมศึ กษาเปน การปลูกฝงขอมูล พื้น ฐานเบื้องตน ใหกับ
เยาวชนของชาติ และเขาใจรับรูคุณประโยชนของอาหาร สรางสุขภาวะดานโภชนาการของ
ชุมชน ทางรางกายและจิตใจเปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมโดยมีวัดในทองถิ่นและ
ชุมชนเปนศูนยรวมดานจิตใจ ดานประเพณีและวัฒนธรรมดานภูมิปญญาจากอาหารพื้นบาน
ในกิจ กรรมงานบุ ญวั น สํา คัญ ทางพระพุทธศาสนาที่บงบอกถึงวัฒนธรรมคุณธรรมจริย ธรรม
จากการทําอาหารพื้นบานถวายพระในวิถีดั้งเดิม เชน แกงขี้เหล็ก แกงเลียง แกงแค แกงไตปลา
ขาวพันผัก ขนมชั้น ขนมตมและขนมลา ขนมจูจุนเปนตน
- ผลกระทบของอาหารพื้นบานใน ๔ ภาค พบวา มีภาคใตเพียงแหงเดียวที่นาเปน
หวงคือ อาหารพื้นบานภาคใตหลายอยางกําลังจะสูญหายไป เชน ขนมจูจุน ขนมกง เนื่องจาก
ขาดการสืบทอดองคความรูดานการจัดการอาหาร และในกระบวนการจัดการอาหารพื้นบาน
ภาคใตขาดความพิถีพิถันในการจัดการ อาหารพื้นบานภาคใตบางอยางตองใชระยะเวลาในการ
เตรียมและทํา คนในสมัยปจจุบันขาดความเอาใจใสและขาดความอดทนตอการทํา

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
๑. ไดองคความรูจากอาหารพื้น บาน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและ
จริยธรรมของชุมชนในสังคมไทย
๒. ไดทราบถึงกระบวนการจัดการอาหารพื้นบานไทย ๔ ภาคเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
และจริยธรรมของชุมชนในสังคมไทย
๓. ไดทราบและไดองคความรูเกี่ยวกับระบบความสัมพันธและผลกระทบของอาหาร
พื้นบานที่มีตอชุมชนในสังคมไทย ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต

๑๔๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาในเชิงลึกในประเด็นของอาหารพื้นบาน ๔ ภาคที่หลากหลายของชนิด
อาหารที่มีความแตกตางกันเชิงพื้นที่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ควรลงพื้นที่ภาคสนามและจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการใหสอดคลองกันทุกพื้นที่ของ
กรอบการวิจัยเพื่อที่จะไดขอมูลในเชิงลึกตามชนิดและลักษณะของอาหารพื้นบาน
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