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บทความวิจัย

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1. ศกึษาสภาพวถิชีวีติ ภมูปัิญญา และการใช้ประโยชน์จาก 

ความหลากหลายของชมุชนบ้านครวั และ 2. จัดท�าฐานข้อมลูภมิูปัญญาบ้านครวัจากผู้ถ่ายทอดองค์ความรูข้องชุมชนบ้านครัว  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ 1) กรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนบ้านครัว จ�านวน 37 คน และ 2) ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน 

จ�านวน 11 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์ โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์กลุม่และสมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยการจ�าแนกชนิดข้อมูลและการวิเคราะห์อุปนัย  

ผลการวิจัยพบว่า 1. ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านครัว มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านอาหารคาว มี 12 ชนิด อาทิ บอบอญวน 

แกงส้มเขมร ซ�าเบือน 2) ด้านอาหารหวาน มี 17 ชนิด อาทิ บาบอสะแด๊ด อาป�า มูดาก�าปง 3) ด้านการทอผ้าไหม 4) ด้าน

การแต่งกาย และ 5) ด้านการแสดงนาเสบ และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมี 2 ด้าน คือ 1) ด้านพันธุ์

พืชทีป่ลูกในชมุชน คอื พชืสมุนไพรและพืชผกัสวนครวั 2) ด้านชาตพินัธุว์รรณาของมนษุย์ คอื มคีวามหลากหลายทางศาสนา 

2. จากการสัมภาษณ์ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนท�าให้ได้คู่มือเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชนบ้านครัว จ�านวน 1 เล่ม โดยมี

เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กรรมวิธี แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาในด้านอาหารคาว ด้านอาหารหวาน 

ด้านการทอผ้าไหม ด้านการแต่งกาย และด้านการแสดงนาเสบ

ค�าส�าคัญ: การอนุรักษ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนบ้านครัว    
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ABSTRACT
This research used a qualitative research with the purposes as follow : 1. to study the way of life, 

folk wisdom and utilization from the biological diversity in the way of life of Bankrua community and 2. 

to create manual about the conservation and rehabilitation of the Bankrua tradition, culture, folk wisdom 

and utilization from the biological diversity of Bankrua community.  The samples size of this research 

included 1) 37 people consist of leaders and Bankrua memberships and 2) 11 people, were knowledge 

transformer. The instrumentality research used interview questionnaires by focus group interview and 

in–depth interview. Analytical used typological analysis and inductive analysis.

The results of this research were found 1. The folk wisdom of Bankrua included 5 factors 1)  

The meat dish : there were 12 dishes such as Boboyuen, Cambodian Orange Curry Paste (Kangsom) and 

Sombuan 2) The desserts : there were 17 types such as Babosadad, Ar-pum and  Mudakampong 3) The 

silk weaving 4) The Muslim’s identity dress and 5) The Naseb acting. The biological diversity using included  

2 factors 1) an aspect of plant variety in the community are Bai-Ganja, herbs and backyard garden and 2) 

an aspect of ethnography of humans is the diversity of religions. and 2. Make a book about the wisdom of 

the Bankrua community. This book is about the history, process, approach to conservation and recovery 

of wisdom in meat dish, desserts, silk weaving, Muslim’s identity dress and Naseb acting..

KEYWORDS: Conservation,  Way of Life, Folk Wisdom, Biological Diversity, BANKRUA Community

บทน�า
ชมุชนบ้านครวั ตัง้ถิน่ฐานอยูเ่ป็นระยะเวลายาวนาน

และถอืเป็นชมุชนเก่าแก่ของกรงุเทพมหานคร พร้อมกนันัน้ 

ได้น�าเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้ามาด้วย  

ชาวมุสลิมเชื้อสายเขมรที่เข้ามาอาศัยอยู่ท่ีชุมชนบ้านครัวนี้ 

ซึง่มคีวามหลากหลายในการด�ารงชวีติประจ�าวนั เนือ่งจากใน

ปัจจุบัน ภายในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงการด�ารงชีวิตตาม

สภาพสังคมเมือง แต่ชุมชนก็ยังแฝงไปด้วยกลิ่นอายของวิถี

ชีวิตแบบดั้งเดิม ทั้งด้านอาหารคาว อาหารหวาน ด้านศิลป

หัตถกรรมการทอผ้าไหม ด้านพิธีกรรมทางศาสนา และการ

เล่นดนตรี แบบชุมชนบ้านครัว 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชุมชนบ้านครัวอันมีประวัติ 

ศาสตร์ยาวนาน ถึง 200 ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่

ทางกายภาพ (Physical Space) มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่น เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป

ท�าให้ชมุชนบ้านครวั ความหลากหลายของคนในชมุชนบ้าน

ครัวได้เปล่ียนแปลงไป จากเดิมคนส่วนใหญ่ที่พักอาศัยใน

ชมุชนเป็นคนดัง้เดิมชาวมสุลมิ ปัจจบุนัได้มคีนจากภายนอก

ชมุชนเข้ามาพกัอาศยัในชมุชนซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนอสีาน และ

คนที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนได้ออกไปอยู่ข้างนอก 

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาแนวทาง

การอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ

ชุมชนบ้านครัวให้ก่อเกิดแนวทางการอนุรักษ์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายของชุมชนบ้านครัว 

2) เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาบ้านครัวจาก 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนบ้านครัว

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านอาหาร 

คาว อาหารหวาน ด้านศลิปหตัถกรรมการทอผ้าไหม ด้านการ 

แสดงนาเสบ และด้านการแต่งกายของชุมชนบ้านครวั ซึง่จะ

เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชนในการน�า
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ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิหรอือนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นต่อไป

2. ข้อมลูทีไ่ด้จากการจดัท�าฐานข้อมลูเกีย่วกบัผูถ่้าย 

ทอดองค์ความรูช้มุชน สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเผย

แพร่องค์ความรู้ต่างๆ สู่สาธารณะชน และเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาในเชิงวิชาการ

3. ได้แนวทางการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูวถิชีวีติ วฒันธรรม 

และภมูปัิญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนืทีม่าจากการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนโดยตรง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์

ต่อการน�าไปก�าหนดเป็นแนวทางหรอืวางนโยบายให้แก่ผูน้�า

ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิธีด�าเนินการวิจัย
การด�าเนนิงานของโครงการวจัิยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

ได้แก่ 1) การศกึษาข้อมลูก่อนท�าการวจัิย 2) การเกบ็รวบรวม 

ข้อมลู 3) วเิคราะห์ข้อมลู วเิคราะห์กจิกรรม และ 4) การสรปุ 

ผลการด�าเนินงานวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร

1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเขต

ราชเทวีและเขตพญาไท จ�านวน 5,861 คน โดยแบ่งออก

เป็นชมุชนบ้านครวัเหนอื จ�านวน 3,090 คน ชมุชนบ้านครวั

ตะวันตก จ�านวน 1,271 คน และชุมชนบ้านครัวใต้ จ�านวน 

1,500 คน 

2) ประชาชนผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน คือ ผู้ที่ม ี

ระยะเวลาพักอาศัยในชุมชนบ้านครัวต้ังแต่ 25 ปีขึ้นไป 

มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบ

อาหารคาว อาหารหวาน ด้านศิลปหัตถกรรมการทอผ้าไหม 

ด้านการแต่งกายและด้านการแสดงนาเสบ 

กลุ่มตัวอย่าง

1) กรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนบ้านครัว 

จ�านวน 37 คน

2) ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน จ�านวน 11 คน ได้

มาจากการคัดเลือกจากการประชุมของผู้น�าชุมชน คณะ

กรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชน

เครื่องมือ

แบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (focus 

group interview) กับกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชน

บ้านครัว และสัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interview) กับ

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 วิธี (เอื้อมพร  

หลินเจริญ, 2554; สุภางค์ จันทวานิช, 2553) คือ 

1)  การจ�าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) 

ในระดับจุลภาค ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค�าหลัก (Domain 

Analysis) โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจัดเป็น 

กลุม่ค�า และน�ากลุม่ค�าทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัมาจัดเป็นค�าหลกั

หรือจัดเป็นกลุ่มต่างๆ 

2)  การวิเคราะห์อุปนัย (Inductive Analysis) โดย

การน�าข้อมูลจากการจ�าแนกชนิดข้อมูล (วิธีที่ 1) มาตีความ

อีกครั้ง เพื่อสร้างข้อสรุปร่วมจากข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ และสรุปเป็นภาพรวม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

ส่วนท่ี 1 เพื่อศึกษาสภาพวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และ

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของชุมชนบ้านครัว 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์

เชิงลกึกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนบ้านครวัซึง่เป็นผูใ้ห้

ข้อมูลส�าคัญ พบว่า สภาพวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน

บ้านครัวในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยผู้ให้ข้อมูล

ส�าคญัได้กล่าวถึงภมูปัิญญาของอาหารคาวและอาหารหวาน

ของชุมชนบ้านครวัว่า “บรรพบุรษุดัง้เดมิของชุมชนบ้านครวั 

เป็นชาวเขมรจามนับถือศาสนาอิสลาม ที่ย้ายมาต้ังถิ่นฐาน

ตัง้แต่สมัยรชักาลท่ี 3 ดงันัน้อาหารคาวและอาหารหวานของ

ชุมชนบ้านครวัส่วนใหญ่จะมลีกัษณะและมีช่ือเรยีกคล้ายกับ

อาหารของทางเขมร (กัมพูชา) และอาหารมุสลิม ในสมัย

โบราณคนท่ีอยู่บ้านจะท�าอาหารคาวและขนมรับประทาน

กนัในครวัเรอืน ถ้าท�าเยอะหรอืเหลอืมากพอกจ็ะแบ่งกันรบั

ประทานกับเพื่อนบ้าน วัตถุดิบก็พอจะมีในชุมชนบ้าง อาทิ 

พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรฯ บางส่วนได้มาจากนอกชุมชน 
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อาท ิมะพร้าว จะมเีรือพายล่องมาขายตามคลอง คนในชุมชน

กซ็ือ้มะพร้าวครัง้ละหลายลกูแขวนไว้ใต้ถุนบ้านหรอืข้างบ้าน 

ปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงวตัถดุบิหรอืขัน้ตอนการผลติของ

อาหารคาวและอาหารหวานบางอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยคุสมยั ซึง่วตัถดิุบส่วนใหญ่มาจากภายนอกชมุชนเป็นหลกั” 

นอกจากน้ีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญยังกล่าวถึงภูมิปัญญาในด้าน 

ต่างๆ ของชมุชน ซึง่ประกอบด้วย 1) ด้านอาหารคาว 2) ด้าน

อาหารหวาน 3) ด้านการทอผ้าไหม 4) ด้านการแต่งกาย และ 

5) ด้านการแสดงนาแสบ มีข้อมูลดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาด้านอาหารคาวของชุมชนบ้านครัวพบ

ว่า มีจ�านวน 12 ชนิด ได้แก่ (1) บอบอญวน (2) บอบอเฮอ 

(3) มัสมั่นเนื้อ (4) กรุหม่า (5) แกงกระหรี่ (6) แกงเปรี้ยว 

(7) ข้าวหมกเนื้อหรือไก่ (8) แกงส้มเขมร  (9) ซ�าเบือน (10) 

ก๋วยเตี๋ยวแกง (11) ข้าวเหนียวเหลืองเนื้อหรือไก่ และ (12) 

ข้าวย�าเขมร โดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัได้ให้ข้อมูลทีส่อดคล้องกนั

ว่า “อาหารคาวพื้นบ้านของชุมชนส่วนใหญ่เป็นอาหารของ

ชาวมุสลิมตามการย้ายถ่ินฐานมาต้ังแต่สมัยอดีตและตาม

จ�านวนประชากรส่วนใหญ่ในชมุชนทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม” 

และได้กล่าวถงึลักษณะต่างๆ ของอาหารคาวแต่ละชนดิ อาทิ 

บอบอญวน โดยกล่าวว่า “บอบอญวณมีลักษณะเหมือน

ข้าวต้มที่เรารับประทานเหมือนอาหารทั่วไป แต่ใส่เนื้อปลา

โขลก พร้อมด้วยเครื่องสมุนไพร (ขิง พริกไทย กระเทียม หัว

หอม ผักช ีต้นหอม) ซึง่อาหารดังกล่าวจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะ

ของอาหารมุสลมิ คือ ใส่กะทผิสมลงไปด้วย รสชาตดิัง้เดมิจะ

มีรสเค็มและมีรสหวานของกะทิเล็กน้อย” ทั้งน้ี กรรมการ

ชุมชนยังให้ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับอาหารคาวที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับบอบอญวน คือ บอบอเฮอ ว่า “บอบอเฮอเป็น

ข้าวต้มทรงเครื่องสมุนไพรและเครื่องเทศนานาชนิดของ

มุสลมิ แต่จะใส่หอยแมลงภูแ่ทนการใส่ปลาโขลก” และยงัให้

ข้อมลูส�าคญัเกีย่วกับอาหารคาวท่ีมลีกัษณะใกล้เคียงกันอกี 2 

ชนิด คือ มัสมั่นเนื้อและกรุหม่าว่า “กรุหม่าจะมีเครื่องเทศ

คล้ายมัสมั่น แต่ไม่ใส่มันเทศ มีน�้าสีเหลืองคล้ายแกงกระหรี่ 

(เครื่องเทศ) ซึ่งนิยมน�ามารับประทานในงานบุญต่างๆ ของ

ชาวมสุลิม และกรรมการชมุชนยงัให้ข้อมลูส�าคญัเพิม่เตมิว่า 

“ปัจจบุนัอาหารคาวทีย่งัท�ารบัประทานกนัภายในครัวเรอืน 

คือ แกงกระหรี่ แกงเปรี้ยว ข้าวหมกเนื้อหรือไก่ (ทานกับน�้า

จิม้ ใส่ใบกนัจา) แกงส้มเขมรซึง่ รสชาตดิัง้เดมิของแกงส้มจะ

มีรสเปรี้ยว เค็มและมีรสหวานเล็กน้อย มีซ�าเบือน (เนื้อรวน

ใส่กะท ิพร้อมเครือ่งสมนุไพร)” นอกจากนีส้มาชกิชมุชนบ้าน

ครวัยังให้ข้อมลูเกีย่วกบัอาหารคาวทีแ่ตกต่างกนัออกไป คอื 

ก๋วยเตีย๋วแกง (ก๋วยเตีย๋วเนือ้แกงกะท)ิ ข้าวเหนยีวเหลอืงกบั

เนือ้หรอืไก่ (เนือ้สตัว์ผสมกบัขมิน้) และข้าวย�าเขมรท่ีปัจจุบนั

หารับประทานยาก เพราะมีส่วนผสมหลายชนิด 

2) ภมูปัิญญาด้านอาหารหวานของชุมชนบ้านครวัพบ

ว่า มจี�านวน 17 ชนดิ ได้แก่ (1) บาบอสะแด๊ด  (2) ขนมอาป�า  

(3) ขนมกุหลาบยาโม (กุหลาบยามุนหรือกุหลาบจามุน)  

(4) ขนมข้าวแขก (5) ขนมมดูาก�าปง (6) โรตหีวาน (7) กะหรี่

ปั๊บไส้เนื้อ (8) ขนมบดิน (9) ขนมซูยี (10) อาลั่ว (11) ขนม

ฝักบวั (12) ขนมเบือ้งญวน (13) ก๋วยเตีย๋วหลอดละเลง (14) 

ขนมปะดา (ปาดา) (15) ขนมบาเยอืน (16) ขนมอาซูรอ และ 

(17) ขนมราช�า โดยผู้ให้ข้อมลูส�าคญัได้ให้ข้อมลูท่ีสอดคล้อง

กนัว่า “ส่วนประกอบของอาหารหวานด้ังเดมิของชมุชนบ้าน

ครวัจะเหมอืนการท�าอาหารหวานทัว่ไป คอื ประกอบไปด้วย

แป้ง กะท ิน�า้ตาล” ซึง่ได้กล่าวถึงอาหารหวานทีน่ยิมในสมยั

อดตีทีม่ชีือ่ว่า “บาบอสะแด๊ด” โดยอธิบายเพิม่เตมิว่า “ส่วน

ประกอบส่วนใหญ่ของบาบอสะแด๊ดเป็นธัญพืชนานาชนิด 

อาทิ ถั่วข้าว สาคู ข้าวเหนียว ราดด้วยน�้ากะทิ ลักษณะ

คล้ายเต้าส่วน มีรสชาติหวานของน�้าตาลและกะทิ โดยใน

สมัยอดีตเมื่อเกิดสงครามโลก บ้านเมืองขาดแคลนอาหาร  

มีเฉพาะอาหารแห้งและธัญพืช เมื่อบ้านไหนมีวัตถุดิบ

ประเภทถ่ัวหรอืธญัพชือะไรกน็�ามาผสมรวมกันและราดด้วย

กะทิ ท�าเป็นอาหารหวานไว้รับประทานร่วมกัน ปัจจุบันมี

น้อยคนทีท่�ารบัประทาน เพราะมขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก และส่วน

ประกอบประเภทธญัพชืมรีาคาแพง” และจากการสมัภาษณ์

เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซ่ึงเป็นผู้สืบทอดขนมอาป�ามาจาก

บรรพบุรุษ ได้ให้ข้อมูลว่า “ขนมอาป�าได้รับการสืบทอดมา 

จากปู่ย่าตายายกว่าที่ท�ามานานกว่า 20 ปี ในอดีตจะโม่

ข้าวสารด้วยมือ ปัจจุบันใช้โม่ไฟฟ้า เพื่อประหยัดเวลาและ

แรงงาน ปัจจุบันเป็นขนมที่รับประทานในงานต่างๆ อาทิ 

งานแต่งงาน งานท�าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานศพ และยังนิยมรับ

ประทานเป็นอาหารเช้าพร้อมกบัชาหรอืกาแฟ” และ “ขนม

มดูาก�าปง มลีกัษณะเป็นแผ่นคล้ายโรต ีทอดในกระทะ (แป้ง

สาลีผสมกะทิ ไข่ไก่ น�้าตาลฯ) โดยชาวเขมรกัมปงจามได้ท�า

รับประทานเป็นอาหารหวานชนิดหนึ่ง ปัจจุบันไม่มีการท�า
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รับประทานหรือจ�าหน่ายแล้ว” นอกจากน้ีสมาชกิชมุชนบ้าน

ครัวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารหวานที่แตกต่างกัน

ออกไป โดยกล่าวถึงอาหารหวานท่ีปัจจุบันยังมีจ�าหน่ายใน

ชุมชน ได้แก่ โรตีหวาน กะหรี่ปั๊บไส้เนื้อ ขนมบดิน (เป็นเค้ก

เนยชนดินึง่ของชาวมสุลมิและจะท�าขายกนัตามงานสเุหร่า)   

ขนมซูยี (ลักษณะคล้ายขนมประเภทพุดดิ้งแต่เนื้อสัมผัสจะ

นิม่กว่า โรยด้วยอัลมอลกบัลกูเกด) เป็นขนมหวานนยิมท�าใน

งานเลีย้งหรอืท�าบญุทัว่ไปมกัท�าคู่กนักบัแกงกรุหม่า ข้าวหมก  

และขนมไส้ไก่ของชาวมสุลมิ ขนมอาลัว่ (มส่ีวนผสมของแป้ง 

นม เนย) ขนมเบื้องญวณ (โรยหน้ากุ้ง ถั่วงอก เต้าหู้ ไชโป๊ะ)  

ก๋วยเตี๋ยวหลอดละเลง  (ลักษณะคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ 

ประกอบด้วยแป้ง กุง้แห้ง ถัว่งอกลวกฯ) ขนมปะดาหรือปาดา  

(เป็นขนมทอดคล้ายโดนทั ใส่ไส้สมนุไพรผสมกบักล้วยน�า้ว้า

สกุ) ขนมบาเยอืน (ถัว่เหลอืงผสมกบัแป้งและน�าไปทอด) ขนม

อาซูรอหรือการกวนข้าวอาซูรอ และสมาชิกชุมชนบ้านครัว 

ยังกล่าวถึงอาหารหวานที่หารับประทานยาก คือ ขนมราช�า 

ได้กล่าวว่า “ขนมราช�าท�าจากแป้ง ไข่ ผงฟู ลักษณะเป็นรู  

มไีส้หวานข้างใน คล้ายแอนตีแ้อ้น ทีห่ารบัประทานยากและ

ไม่ค่อยมีผู้ท�าจ�าหน่ายแล้ว”

3) ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านครัวว่า 

“เนื่องจากชุมชนบ้านครัวในสมัยอดีตอพยพมาจากเขมร 

ซึ่งมีฝีมือในการทอผ้าไหม เมื่อย้ายมาตั้งถ่ินฐานที่บ้านครัว

ก็จะน�าวัฒนธรรมนี้มาด้วย แต่เดิมกี่ที่ใช้ทอผ้าจะผลิตที่ 

บ้านครัวเหนือและตัวกรอไหมจะผลิตที่บ้านครัวตะวันตก 

ในสมยัก่อนแทบทกุหลงัคาเรือนจะทอผ้าไหม โดยทกุขัน้ตอน 

การผลติจะอยูใ่นชมุชนบ้านครัว ต้ังแต่การเลีย้งไหม กรอไหม  

ย้อมไหม และทอผ้าไหม และส่งจ�าหน่ายให้แก่จิม ทอมสัน  

แต่ปัจจุบันจิม ทอมสัน ได้ย้ายฐานการผลิตไปที่จังหวัด

นครราชสีมา ท�าให้คนในชุมชนเลิกทอผ้าไหม และยังคงมี

เพยีง 2 หลงัคาเรอืน...ซึง่เอกลกัษณ์เด่นของผ้าไหมบ้านครวั 

จะต้องมเีน้ือแน่น เป็นเงามนัวาว สผ้ีาไหมจะเน้นสพีืน้ ซึง่ขึน้ 

อยู่กับจังหวะของคนทอ มือและเท้าต้องสัมพันธ์กันจึงจะ

ท�าให้เน้ือผ้าไหมแน่น ซึ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่ของชุมชนมัก

เป็นลูกจ้าง จึงไม่มีใครสานต่อการทอผ้าไหม” ทั้งนี้จากการ

สมัภาษณ์เชงิลึกผูส้บืทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมบ้าน

ครัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 

“ชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนเขมรจาม...ได้อพยพมาตั้งรากฐาน

ในปี พ.ศ. 2330...และได้น�าอปุกรณ์การทอผ้าและวตัถดุบิเข้า

มาในชุมชนบ้านครวัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ในราวสมยัรัชการที ่5 

ได้เร่ิมทอผ้าไหมข้ึนเพือ่ค้าขายภายในหมูบ้่านและน�าไปขาย 

ทางเรอืตามต่างจงัหวดั (อ่างทอง อยธุยา) โดยยคุนัน้เป็นการ 

ทอผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผ้าโจงกะเบน ลวดลายต่างๆ ทีท่อด้วย 

ก่ีมือ ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของผ้าไหมในชุมชนบ้านครัว ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2489 คุณจิม ทอมสัน ได้มาซื้อผ้าไหมที่นี่เพื่อส่ง

ไปทดลองขายที่สหรัฐอเมริกา เมื่อได้รับความนิยมจึงรับซื้อ

ผ้าไหมจากชุมชนบ้านครัวทั้งหมดและเปลี่ยนมาทอด้วยกี่

กระตกุซึง่ท�าให้ทอได้เรว็ขึน้ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาผ้าไหมบ้าน

ครัวจึงมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น”

4) ภมูปัิญญาด้านการแต่งกาย จากการสมัภาษณ์กลุ่ม  

ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัพบว่า การแต่งกายของชมุชนบ้านครวัส่วน

ใหญ่จะแต่งตามวฒันธรรมการแต่งกายของชาวมสุลมิ ผูห้ญงิ

จะแต่งกายมิดชิด คลุมศีรษะ (คลุมฮิยาบ) สวมเสื้อแขนยาว 

กางเกงขายาว เพื่อปกปิดร่างกายตามหลักศาสนา ส�าหรับ

ผู้ชายจะใส่กางเกงปิดหัวเข่า ใส่ชุดโต๊ป แต่งให้เรียบร้อย 

นอกจากนีย้งัมกีารแต่งกายด้วยผ้าไหมชดุไทย ในการเข้าร่วม

งานต่างๆ ของภายในและภายนอกชมุชน อาท ิงานแต่งงาน 

งานขึ้นบ้านใหม่ฯ

5) ภูมิป ัญญาด ้านการแสดงนาแสบ จากการ

สัมภาษณ์กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญพบว่า การแสดงนาเสบ 

เป็นการแสดงขับร้องท่ีเป็นภาษาอาหรับ ภาษามาเลเซีย 

เพ่ือความบันเทิงชนิดหนึ่งของชาวมุสลิม คล้ายกับลิเกฮูลู 

ประกอบด้วยเครือ่งดนตรพีืน้บ้านดัง้เดมิ อาท ิกลองร�ามะนา 

สะท้อนวิถีวัฒนธรรมไทย-อาหรับ-มลายู ผ่านบทเพลงที่

มีเนื้อหาเก่ียวกับหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม โดยมีจุด

เริม่ต้นจากการร้องเล่นกนัในครอบครวัและมกีารรวมตวักนั

ของชาวชุมชนบ้านครัวเป็นวงใหญ่ 1 วง ประมาณ 20 คน  

มีอายุตั้งแต่ 5 ขวบ ถึง 60 ปี ใช้แห่น�าในงานแต่งงาน  

งานฉลองคัมภีร์อัลกุระอ่าน พิธีสุหนัด จะมีการแสดงที่

มัสยิดของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีจ้างจากภายนอก อาทิ  

กทม. กระทรวงวฒัธรรมฯ ปัจจบัุนยงัคงมกีารสอนการแสดง

นาเสบให้แก่เดก็รุน่ใหม่ในชมุชนอย่างต่อเนือ่ง โดยทกุวนัพธุ

จะมีการสอนอ่านภาษาอาหรับที่มัสยิด และสอนร้องเพลง

เกี่ยวกับหลักศาสนา
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บทความวิจัย

นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ของชุมชนบ้านครัว จากการสัมภาษณ์กลุ่ม พบว่า การใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้าน

ครัว ประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ 

1. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านพันธุ์พืช โดยชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากความหลาก

หลายทางชวีภาพเกีย่วกบัพนัธุพ์ชืทีป่ลกูในชมุชน คอื ใบกญั

จา ซ่ึงเป็นพืชผักสวนครวัชนิดหนึง่ ผู้ให้ข้อมลูส�าคญักล่าวว่า 

“ใบกญัจาจะใช้ใส่ในการประกอบอาหารคาวหลายชนดิ และ

มีกลิ่นเฉพาะเอกลักษณ์ของอาหารมุสลิม มีปลูกตามสุสาน

ภายในชุมชน คนในชมุชนสามารถไปเกบ็มาประกอบอาหาร

ได้ และบางบ้านจะปลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้าน” นอกจากนี ้

ยังมีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัว 

ที่บางบ้านปลูกไว้ในกระถางหน้าบ้าน อาทิ ว่านหางจระเข้ 

ฟ้าทะลายโจร กระเพรา พริก มะรุม ตระไคร้หอม อัญชัน 

โหระพา ผักชีฝรั่งฯ ซึ่งสามารถน�ามาบริโภคได้หากต้องการ

2. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านชาติพันธุ ์วรรณาของมนุษย์ โดยชุมชนได้มีการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเก่ียวกับ

ชาตพัินธุท์างศาสนาทีห่ลากหลาย ซ่ึงสมาชกิของชมุชนบ้าน

ครวัส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาอสิลาม รองลงมาเป็นศาสนาพทุธ  

และมศีาสนาครสิต์ ดงันัน้ เมือ่มงีานพธิต่ีางๆ ของแต่ละศาสนา  

อาทิ งานศพ งานแต่งงานฯ สมาชกิในชมุชนสามารถเข้าร่วม

และช่วยเหลอืงานได้อย่างเต็มที ่โดยไม่ได้แบ่งแยกศาสนาแต่

อย่างใด ท�าให้สามารถเรยีนรูว้ฒันธรรมทางศาสนาร่วมกนัได้

ส่วนที่ 2 เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาบ้านครัว

จากผูถ่้ายทอดองค์ความรูข้องชุมชนบ้านครวั มีรายละเอยีด

การด�าเนินงานดังนี้ ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

กลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนที่ 1 มาจัดท�าเป็นคู่มือฐาน

ข้อมูลภูมิปัญญาบ้านครัว โดยสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมกับ

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน จ�านวน 

11 คน โดยผู้วิจัยด�าเนินการคัดเลือกผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

ชุมชนจากการประชุมของผู้น�าชุมชน คณะกรรมการชุมชน  

และสมาชิกในชุมชน ที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญามา

จากบรรพบุรุษอย่างยาวนาน มีความโดดเด่นที่แสดงถึง

เอกลกัษณ์ของชุมชนบ้านครวั และมวีตัถดิุบทีส่ามารถหาซือ้ 

ได้ในปัจจบุนั ซ่ึงคัดเลอืกอาหารคาว 4 ชนดิ คอื แกงส้มเขมร  

ข้าวย�าเขมร ซ�าเบือน และบอบอญวน และคัดเลือกอาหาร

หวาน 3 ชนดิ คอื มดูากมัปง บาบอสะแด๊ด และอาป�า นอกจากนี ้

ในคู่มือฐานข้อมูลผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนบ้านครัว 

ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทอและย้อมผ้าไหม ด้าน 

การแสดงนาเสบ และด้านการแต่งกายของชุมชนบ้านครัว  

ตวัอย่างคูม่อืฯ แสดงดงัภาพที ่1-2 โดยคูม่อืฯ มส่ีวนประกอบ

ดังนี้

1. หน้าปก ประกอบด้วยชื่อคู่มือ และชื่อผู้วิจัย

2. ปกใน ประกอบด้วย ชือ่ผูเ้รยีบเรยีงข้อมลู ทีป่รกึษา  

และผู้ออกแบบสิ่งพิมพ์

3. สารบัญ

4.  เนื้อหา ประกอบด้วย ชื่อและประวัติย่อ ของ 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และรายละเอียดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชุมชนบ้านครวั แนวทางการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟภูมูปัิญญา

5.  บรรณานุกรม

ภาพตัวอย่างคู่มือภูมิปัญญาบ้านครัว

 

ภาพที่ 1 หน้าปกคู่มือภูมิปัญญาแห่งชุมชนบ้านครัว

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเนื้อหาในคู่มือภูมิปัญญาแห่งชุมชนบ้านครัว
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์

การวิจัย ดังนี้

วตัถปุระสงค์ข้อที ่1 เพือ่ศกึษาสภาพวถิชีวิีต ภมูปัิญญา  

และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของวิถีชีวิตของ

ชุมชนบ้านครัว ผลการวิจัยพบว่า 1. ภูมิปัญญาของชุมชน

บ้านครัว มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านอาหารคาว มี 12 ชนิด อาทิ 

บอบอญวน แกงส้มเขมร ซ�าเบือน 2) ด้านอาหารหวาน ม ี17 

ชนิด อาทิ บาบอสะแด๊ด อาป�า มูดาก�าปง 3) ด้านการทอผ้า

ไหม 4) ด้านการแต่งกาย และ 5) ด้านการแสดงนาเสบ และ

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมี 2 ด้าน 

คือ 1) ด้านพันธุ์พืชที่ปลูกในชุมชน คือ พืชสมุนไพรและพืช

ผักสวนครัว 2) ด้านชาติพันธุ์วรรณาของมนุษย์ คือ มีความ

หลากหลายทางศาสนา

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนบ้านครัวใน

เชิงคุณภาพ พบว่า ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านครัว มี 5 ด้าน 

คือ ภูมิปัญญาด้านอาหารคาว มีจ�านวน 12 ชนิด ภูมิปัญญา

ด้านอาหารหวาน มีจ�านวน 17 ชนิด ภูมิปัญญาด้านการทอ

ผ้าไหม ภูมิปัญญาด้านการแต่งกาย และภูมิปัญญาด้านการ

แสดงนาเสบ ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

บรรพบุรุษ เน่ืองจากชุมชนบ้านครัวในสมัยอดีตอพยพมา

จากเขมรทีนั่บถอืศาสนาอสิลาม เมือ่ย้ายมาต้ังถิน่ฐานทีบ้่าน

ครัวกจ็ะน�าภมิูปัญญาเหล่านีติ้ดตัวมาด้วยและยงัสบืทอดมา

จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการสืบทอดภูมิปัญญาดังกล่าวสอดคล้อง

กบัการให้ความหมายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

แห่งชาติ (2545) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

ว่า เป็นเร่ืองที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตและเป็นเรื่องของการ

จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ

แวดล้อม คนกบัส่ิงเหนอืธรรมชาตโิดยผ่านกระบวนการทาง

จารีต ประเพณี การท�ามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อ

ให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ นอกจากนี้ชุมชน

บ้านครัวยังมีภูมิปัญญาที่ปรากฏในรูปของความเชื่อ จารีต

ประเพณ ีในรปูของการแสดงนาเสบ ซึง่เป็นการแสดงขับร้อง 

ทีเ่ป็นภาษาอาหรบั ภาษามาเลเซยี เพ่ือความบนัเทงิชนดิหนึง่ 

ของชาวมุสลิม คล้ายกับลิเกฮูลู ประกอบด้วยเครื่องดนตรี

พื้นบ้านดั้งเดิม อาทิ กลองร�ามะนา สะท้อนวิถีวัฒนธรรม

ไทย-อาหรับ-มลายู ผ่านบทเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลัก

ค�าสอนของศาสนาอิสลาม และมีจารีตประเพณีด้านการ

แต่งกาย ซ่ึงจะแต่งกายตามวัฒนธรรมของชาวมุสลิมอย่าง

เคร่งครัด ผู้หญิงจะแต่งกายมิดชิด คลุมศีรษะ (คลุมฮิยาบ) 

สวมเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว เพือ่ปกปิดร่างกายตามหลกั 

ความเชื่อของศาสนา ส�าหรับผู้ชายจะใส่กางเกงปิดหัวเข่า 

ใส่ชุดโต๊ป แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ซึ่งการแสดงนาเสบ

และการแต่งกายดังกล่าวจัดอยู่ในองค์ประกอบหนึ่งของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังที่ยศ สันตสมบัติ (2542) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของภมูปัิญญาพืน้บ้านท่ีปรากฏในรปูความเชือ่  

พิธีกรรม จารีตประเพณีและวิถีปฏิบัติ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ภมูปัิญญาท้องถิน่ เพือ่การบรหิารจดัการด้านระบบการผลิต 

และจัดการทรัพยากร โดยก�าหนดเป็นพิธีกรรมจารีต

ประเพณีซ่ึงมีแบบแผนปฏิบัติ สร้างความผูกพันทางด้าน

ศีลธรรม และการอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน

ระหว่างชุมชน โดยในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละชุมชนอาจมี

รปูแบบการจดัการทีม่คีวามแตกต่างกนัและหลากหลายย่อม

ส่งผลให้จารีตประเพณีย่อมมีความแตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้

สารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชน เล่มที ่23 (2541) ได้ก�าหนด

สาขาภมูปัิญญาไทยไว้ 10 สาขา โดยภมูปัิญญาด้านการแสดง

นาเสบและด้านการแต่งกายตามหลักความเช่ือของศาสนา

อิสลามจัดเป็นส่วนหนึ่งของสาขาศาสนาและประเพณี  

ซ่ึงหมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม 

ค�าสอนทางศาสนา ความเชือ่ และประเพณดีัง้เดมิทีม่คีณุค่า

ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล

และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการแสดงนาเสบเป็นการประยุกต์หลัก

ค�าสอน ความเช่ือของศาสนาออกมาในรปูแบบของการแสดง

ให้เป็นท่ีน่าสนใจ น่าเลื่อมใสแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามและ

บุคคลทั่วไปในสังคม

จากผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากความหลาก

หลายของวิถีชีวิตของชุมชนบ้านครัว พบว่าชุมชนได้มีการ

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพด้านพนัธุพ์ชืที่

ปลูกในชุมชน คือ ใบกัญจา ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่ง

ทีใ่ช้ใส่ในการประกอบอาหารคาวหลายชนดิ มกีลิน่เฉพาะที่

เป็นเอกลักษณ์ของอาหารมุสลิม โดยปลูกไว้ที่สุสานภายใน

ชมุชน สมาชกิในชมุชนสามารถเกบ็มาใช้ประกอบอาหารได้
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ตามต้องการ และมีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร พืชผัก

สวนครัว อาทิ ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร กระเพรา พริก 

มะรุม ตระไคร้หอม อัญชัน โหระพาฯ ที่บางครัวเรือนปลูก

ไว้ภายในกระถางหน้าบ้านตนเอง ซึ่งสามารถน�ามาบริโภค

ได้หากต้องการ นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชวีภาพด้านชาติพนัธุว์รรณาของมนุษย์ คือ มี

ความหลากหลายทางศาสนา โดยสมาชกิของชุมชนบ้านครวั 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ  

และมศีาสนาครสิต์บ้าง ดงันัน้ เมือ่มงีานพธิต่ีางๆ ของแต่ละ 

ศาสนา อาท ิงานศพ งานแต่งงานฯ สมาชกิในชมุชนสามารถ 

เข้าร่วมและช่วยเหลืองานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้แบ่งแยก

ศาสนาแต่อย่างใด ท�าให้สามารถเรียนรู้วฒันธรรมทางศาสนา 

ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้ ความหลากหายทางชีวภาพ

ของชุมชนบ้านครัวจะประกอบไปด้วยพันธุ์พืชที่อยู ่ตาม

ธรรมชาติในระบบนิเวศของชุมชน รวมถึงมนุษย์ซ่ึงเป็น

สิ่งมีชีวิตหนึ่งของระบบนิเวศด้วย ดังที่เทวี สวรรยาธิปัติ 

(2542) กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นพวก

จุลินทรีย์ พืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดล้วน

แต่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่แตกต่างแปรผันกันออก

ไปมากมาย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ

แหล่งที่อยู่อาศัยในแต่ละท้องถิ่น

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูภูมปัิญญา

บ้านครัวจากผู ้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ของชุมชนบ้านครัว  

ผลการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาบ้านครัว ได้คู่มือเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านครัว จ�านวน 1 เล่ม โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กรรมวิธี แนวทางการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟภูมูปัิญญาในด้านอาหารคาว ด้านอาหารหวาน ด้าน 

การทอผ้าไหม ด้านการแต่งกาย และด้านการแสดงนาเสบ 

ซ่ึงการจัดท�าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนบ้านครัวให้คงอยู่ ให้คนรุ่น

หลังได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชุมชน 

และเป็นการรณรงค์ให้ชุนชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน 

ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี 

ลักษณะการรวมรวมข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ได้มีการจัดท�าเป็นคู่มือ/หนังสือ/

จุลสาร เผยแพร่สู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ดังหนังสือ

สรปุต�าราและส�ารับอาหารพืน้บ้านสองฝ่ังโขง ชาวเมอืงคาน 

ชาวเมืองชะนะคาม ตามโครงการวิจัยความหลากหลาย

ของอาหารพื้นเมืองชุมชนริมฝั่งโขงตอนกลางของไทยและ 

สปป.ลาว : กรณีชาวเมืองเชียงคานและชาวเมืองชะนาคาม 

ในอ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (2558) และเอกสารต�ารับ

อาหารของชาวบ้านสามร้อยยอด ช่ือ ชวนชิมริมทุ่งบ้าน

สามร้อยยอด ตามโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ : 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการใช้พืชผักพื้นบ้านประกอบอาหาร 

(2557)

 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับวิถีชีวิต 

ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ

ชมุชนบ้านครวัในด้านต่างๆ ผ่านช่องทางการสือ่สารทีห่ลาก

หลาย อาท ิสงัคมออนไลน์ แผ่นพบั/ใบปลวิ เป็นต้น ตลอดจน 

น�าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปสอดแทรกในระบบการเรียน

การสอนของสถานศกึษาบริเวณรอบชุมชนบ้านครัว เพือ่เป็น 

การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม/กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

ถงึองค์ความรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติ ภมูปัิญญาของชมุชนบ้านครัว

2. ควรมีการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับ

ภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชนบ้านครวัในประเดน็ต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การ

พัฒนาอาชีพของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น
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