รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุม่ น้้าโขง : ไทย จีน พม่า และลาว
Food Cultural of Tai Lue in The Greater Mekong Sub region :
Case study from Thailand, China, Myanmar and Laos

เสาวภา ศักยพันธ์

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุม่ น้้าโขง : ไทย จีน พม่า และลาว
Food Cultural of Tai Lue in The Greater Mekong Sub region :
Case study from Thailand, China, Myanmar and Laos

เสาวภา ศักยพันธ์

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ก

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัย เรื่อง “วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง : ไทย จีน พม่า และลาว”
ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร. กัลยา ธรรมพงษา
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ อาจารย์ ชูพินิจ เกษมณี คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาตรวจสอบแก้ไข รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จนท้าให้งานวิ จัยฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่เอื้อเฟื้อทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณชาวไทลื้อและผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง ๔ พื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงทุกท่าน ที่ช่วยเสียสละ
เวลาอันมีค่ามาให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์เพื่อให้งานวิจัยมีข้อมูลอย่างครบถัวน
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวและพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ที่คอยช่วยเหลือ
และให้ก้าลังใจในการท้าวิจัยครั้งนี้ หากงานวิจัยฉบับนี้มีคุณประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจ ผู้วิจัย
ขอมอบคุณความดีเหล่านี้ให้แก่บรรพบุรุษชาวไทลื้อทุ กท่าน ที่ร่วมสร้างชาติพันธุ์ไทลื้อ อันเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์เก่าแก่ ให้คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาหารไทลื้อจะเป็นอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และเกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีหน่วยงานที่ช่วยกันอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมอาหารไทลื้อให้คงอยู่ ตราบจนถึงรุ่นลูกหลานหลานหลินในอนาคตต่อไป
เสาวภา ศักยพันธ์

ข

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหาร
ไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (ไทย จีน พม่าและลาว) เพื่อสืบค้นลักษณะที่เป็นมรดกร่วมและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมทางด้านอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (ไทย จีน พม่า และลาว) ใช้ระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพ ผลการวิจัยมีดังนี้
การศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงใน ๔ พื้นที่ พบว่า
ในทุกพื้น ที่ มีการแสดงอัตลั ก ษณ์ท างด้านวัฒ นธรรมอาหารไทลื้ อ อย่า งชัดเจน เช่น น้้าปู๋ น้้าผั ก
หลามบอน ส้มผัก ผักกุ่มดอง ข้าวซอย ข้าวแรมฟืน ข้าวแคบ ข้าวโค๊บ ปลาปิ้งอบ ขนมจีน ถั่วเน่า
สาหร่าย(เทาและไก) และมีการท้าขนมข้าวดอกซ้อ อาหารที่กล่าวมาจึงเป็นอาหารที่แสดงถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง พบว่า
อาหารไทลื้อใน๔ พื้นที่ มีลักษณะอาหารไทลื้อที่มีความเหมือนกับอาหารไทลื้อในเชียงรุ่งเพียงแต่
อาหารไทลื้อในเชียงรุ่ง เน้นอาหารปิ้งย่าง มากกว่าพื้นที่อื่นๆ ส่วนอาหารที่เป็นอัตลักษณ์และเป็น
อาหารที่แสดงถึงความเป็นมรดกทางอาหารร่วมกัน มีความเหมือนกันในทุกพื้นที่
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อความคงอยู่และการเปลี่ ยนแปลงของวัฒ นธรรมทางด้านอาหารไทลื้ อใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ได้แก่ การให้ความส้าคัญและการสร้างจิตส้านึกให้ชาวไทลื้อทุกคนได้ตระหนักใน
ความเป็นคนไทลื้อ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอาหาร ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรม ส่วน
ปัจจัยที่ท้าให้วัฒนธรรมอาหารไทลื้อเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม กระแส
โลกาภิ วั ต น์ การหยิ บ ยื ม ทางวั ฒ นธรรม การผสมผสานทางวั ฒ นธรรม และระบบนิ เ วศวิ ท ยาที่
เปลี่ยนแปลงไป มีผลท้าให้วัฒนธรรมอาหารไทลื้อเปลี่ยนไปจากเดิม
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ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate and compare food identity
of the Tai Lue ethnic group in the Mekong Sub-region (Thailand, China, Myanmar and
Laos) in an attempt to examine the shared and different ethnic food heritage, and to
explore the factors affecting the maintenance and change of the ethnic food culture
in the region. The study utilized the qualitative research method and the findings are
as follows.
It is revealed from investigating the ethnic food identity in the four countries
that the identity is clearly expressed in the four areas. The dishes indicating the food
identity of the ethnic group include Nam Pu (crab paste), Nam Phak (fermented ground
mustard), Lam Bon (edible leaves cooked in bamboo), fermented vegetables, Khao Soi
noodles, rice-based sweets, grilled fish, ethnic noodles, fermented soybeans, Kai algae
and Dok Sor sweet.
Comparing the food identity of the ethnic food in the four countries reveals
that attributes of the ethnic food are the same as those of the ethnic group in Xiang
Rung. However, the latter emphasizes more grilled dishes. For the foods with a shared
heritage, they are the same in all areas.
The factors affecting the maintenance of the ethnic food consisted of
awareness raising on the ethnic identity, transfer of the ethnic food culture, and
religious and ritual beliefs. The factors affecting the change of the ethnic food culture
included cultural diffusion, globalization, cultural borrowing, cultural assimilation, and
the changed ecosystem
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ที่มาและความส้าคัญของปัญหา
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) ประชาคมอาเซียนได้มีการรวมตัว
กัน เพื่อสร้างสันติสุข แก้ไขข้อพิพาท ส่งเสริมสันติภาพมุ่งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมุ่ง
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซีย น ภายใต้เสาหลัก ๓ เสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่น คง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จุดส้าคัญของการ
รวมตัว กัน ของอาเซีย น คือ ความรู้สึ กเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการให้ ความร่ว มมือเพื่อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาร่วมกัน ความรู้สึกดังกล่าวจ้าเป็นต้องอาศัยความเชื่อมต่อ (Connectivity)
เป็นสิ่งส้าคัญ กระบวนการเชื่อมต่อเหล่านี้จ้าเป็นต้องเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีความเป็น
มรดกร่วมหรือวัฒนธรรมร่วม สิ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจนในภูมิภาคอาเซียนและลุ่มน้้าโขงที่กล่าวได้ว่า
เป็นวัฒนธรรมร่วมกัน ได้แก่ “วัฒนธรรมการบริโภคข้าวหรือกลุ่มวัฒนธรรมข้าวเหนียว” โดยเฉพาะ
ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกตนเองว่า “คนไทหรือชาวไต” เช่น ชาวไตหย่า ชาวไทยวน ชาวไทเขิน และชาว
ไทลื้อ
เมื่อกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทหรือไต จะเห็นได้ว่า กลุ่มที่ มีจ้านวนประชากรมากที่ สุด ได้แก่
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ทั้งนี้จากเอกสารทางวิชาการหลายเล่ม ต่างยอมรับว่า ชาวไทลื้อมีต้นก้าเนิดใน
ตอนใต้ของประเทศจีน หรือเขตยูนนานตอนใต้ โดยทางการจีนได้อนุญาตให้ชาวไทลื้อมีการปกครอง
ในรูปแบบของชาวไทลื้อ ทีเ่ รียกว่า “เขตปกครองตนเองของชนชาติไตสิบสองพันนา(Xishuangbanna
Dai Autonomous Prefecture) ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าจังหวัดหนึ่ง อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน)
ต่อมาชาวไทลื้ อบางส่วน ได้อพยพลงมาทางใต้ เข้าสู่ ลาว พม่า และไทย ท้าให้ดินแดนเหล่ า นี้มี
ประชากรที่มีความหลากหลาย หรือเป็นสังคมพหุวัฒ นธรรม ดังค้ากล่าวของท่านโฮจิมินห์ อดีต
ประธานาธิบดีเวียดนาม ที่ได้ก ล่าวเปรียบเทียบถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ว่า การมีกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์ ที่ ห ลากหลายเปรี ย บดั่ ง ความงามของดอกไม้ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นสวน ที่ มี ห ลากหลายสี สั น
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เพิ่มความโดดเด่น ของสวนดอกไม้ส่ งผลให้ผู้ ชมสวนมีความสุ ขเมื่อได้เข้ามาสัมผั สถึงความงดงาม
ท่ามกลางความแตกต่างที่ปรากฏ
การศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์นั้น มีการศึกษาได้หลายรูปแบบ
หลายวิธี ซึ่งการศึกษาโดยใช้ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านอาหาร ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่
บ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์ได้ ดังที่ Padolsky (๒๐๐๕ : ๓) เชื่อว่า อัตลักษณ์
ของกลุ่มคนสามารถพิจารณาได้ จากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความหมาย หรือมีความส้าคัญต่อบุคคล
หรือกลุ่มคนนั้น อาหารบางชนิดสามารถสะท้อนถึงความเป็นมาของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภาษา
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณีและศาสนาของกลุ่ มชนในแต่ ล ะพื้น ที่ ได้อ ย่างชัดเจน เช่น คนจีนนิย ม
รับประทานฮะเก๋า คนไทยนิยมรับประทานน้้าพริกปลาทู คนฮังการีนิยมรับประทานซุปกูลาช คน
มุสลิมไม่รับประทานเนื้อหมู ดังนั้นอาหาร จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ พัชนี ตั้งยืนยง (๒๕๕๕ : ๑) ทีก่ ล่าวว่า การรับประทานอาหารมีความส้าคัญในฐานะที่
บ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เช่น ชาวจีนเห็นความส้าคัญของการ
รับประทาน ถึงกับมีค้ากล่าวว่า “มนุษย์ถือการรับประทานอาหารส้าคัญ เท่าฟ้า” หมายถึง อาหาร
เป็นเรื่องส้าคัญอันดับแรก ๆ ชาวจีนจึงให้ความส้าคัญของอาหารเทียบเท่ายา และเชื่อว่าอาหารเป็น
ยารักษาโรค ในบางสถานการณ์ อาหารเป็นตัวบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมหรือชนชั้นของผู้บริโภค และ
ตัวตนของปัจเจกบุคคลอีกด้วย
อาหารไทลื้อเป็นอาหารที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาวไทลื้อ ดังปรากฏให้เห็นทั่วไปใน
ดินแดนสิบสองพันนา ในหมู่บ้านชาวไทลื้อของลาว พม่า และภาคเหนือของไทย จากการศึกษา
เบื้องต้นของ เสาวภา ศักยพันธ์ (๒๕๕๖) และประชัน รักพงษ์ และคณะ (๒๕๓๗) พบว่า อาหารไทลื้อ
ที่พบในภาคเหนือของไทย มีหลายชนิด เช่น อาหารที่ท้าจากสาหร่ายประเภทไก ซึ่งเป็นสาหร่ายที่พบ
ในแม่น้าสายใหญ่ ๆ เช่น แม่น้าน่าน แม่น้าโขง และอาหารที่ท้าจากใบพืชที่เรียกว่า แอ่งแถะ และน้้าปู๋
เป็นต้น อาหารไทลื้อเหล่านี้เป็นอาหาร ทีม่ ปี ระโยชน์ และให้คุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยวิตามิน
และเกลือแร่ รวมทั้งมีใยอาหารจากพืชผักที่มี ในท้องถิ่น นับได้ว่า อาหารไทลื้อเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
อีกประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคต้องการหลีกเลี่ยงสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น ยาฆ่า
แมลง เป็นต้น
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ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมทั้งการแบ่งเส้นพรมแดนของแต่
ละประเทศเพื่อความเป็นระบบสากล ซึ่งมีผลในทางการเมือง และการทูต รวมไปถึงการปกครอง แต่
ในด้านมิติทางวัฒนธรรม เส้นแบ่งเขตเหล่านั้นเป็นเพียงภาพลวงตา ที่ไม่สามารถแบ่งกั้นความเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิม ในเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาลักษณะสภาพภูมิศาสตร์
ของประเทศจีน ลาว พม่าและไทย ที่มีพื้นแผ่นดินเชื่อมต่อกัน จึงท้าให้วิถีทางวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ
เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน แม้ในแต่ละพื้นที่จะมีการเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการไปตามแบบฉบับของตนเอง แต่ก็มิได้ละทิ้งความเป็นวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการท้าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทลื้อใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของอาหารไทลื้อ และสร้างความรู้สึกในความเป็นหนึ่งเดียว
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้บริโภคอาหารไทลื้อ ซึ่งผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า อาหารไทลื้อเป็น
อาหารที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยคุณค่าอาหารหลายประการอันจะท้าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี อีกทั้ง
สามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างเป็นอาหารส้าหรับชาวโลก เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
อาหาร ซึ่งเป็ น ปั ญหาส้ าคัญที่ป ระเทศทั่ว โลกก้าลั งเผชิญ เนื่องจากอาหารไทลื้ อเป็นอาหารที่ใช้
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารของครัวเรือน สร้างความมั่น คง
ทางด้านอาหาร เกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนของอาหารที่มีลักษณะเฉพาะตัว อัน
น้าไปสู่การสร้างมูลค่าทางการขาย และต่อยอดเป็นธุรกิจในอนาคตได้ นอกจากนี้การฟื้นฟูวัฒนธรรม
อาหารในท้องถิ่น จะก่อให้เกิดจิตส้านึก และความภาคภูมิใจแก่คนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทุนทางวัฒนธรรมอันจะเป็นฐานที่เข้มแข็งส้าหรับรองรับกระแสการพัฒนาจาก
สังคมภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (ไทย จีน
พม่าและลาว)
๒. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (ไทย
จีน พม่าและลาว)

๔

๓. เพื่อสืบค้นลักษณะที่เป็นมรดกร่วมและความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุ
ภูมิภาค ลุ่มน้้าโขง (ไทย จีน พม่า และลาว)
๔. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางด้านอาหาร
ไทลื้อ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (ไทย จีน พม่า และลาว)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ความรู้ ที่ได้จ ากการวิจั ยจะท้าให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของกลุ่ มชาติพันธุ์ไทลื้อใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง รวมทั้งการเข้าใจในอัตลักษณ์ของอาหารไทลื้อ ซึ่งจะสามารถน้ามาจัดระบบองค์
ความรู้ด้าน ภูมิปัญญาอาหารไทลื้อ ทั้งในกระบวนการท้าอาหาร และเพื่อเป็นฐานความรู้ใหม่ส้าหรับ
นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับอาหารของชาติพันธุ์ไทลื้อต่อไป
อีกทั้งยังสามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะท้าให้เกิดการจัดระบบองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารไท
ลื้อ ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาอื่น ๆ ที่ไม่เคยมีการรวบรวม และจัดระบบมาก่อน
๒. น้าไปสร้างเป็นรูปแบบในการศึกษาวัฒนธรรมอาหารในกลุ่มอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ใน

อนุ

ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
๓. เป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
สุข และมีการยอมรับในความต่างของวัฒนธรรมโดยไม่เกิดปรากฏการณ์ของการท้าลายความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
ค้าถามหลักในการวิจัย
๑. อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
๒. วัฒนธรรมทางด้านอาหารไทลื้อในแต่ละประเทศมีลักษณะที่เป็นมรดกร่วมอย่างไร
๓. วัฒนธรรมทางด้านอาหารไทลื้อในแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร
๔. ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางด้านอาหารไทลื้อ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

๕

นิยามศัพท์
อาหารไทลื้อ หมายถึง อาหารที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อบริโภคในชีวิตประจ้าวัน และในโอกาส
พิเศษ ทั้งในรูปแบบของอาหารคาว และอาหารหวาน
วัฒนธรรมด้านอาหารไทลื้อ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทลื้อที่สามารถ
ถ่ายทอดทางสังคม และเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้หมายรวมถึงวิธีการเตรียม วิธีการปรุง
วิธีการรับประทาน และความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหารไทลื้อ ทั้งด้านประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านความเชื่อ
และปัจจัยด้านนิเวศวิทยาและปัจจัยอื่นๆ
อนุภูมิภ าคลุ่มน้้า โขง หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในประเทศไทย จีน พม่าและลาว ซึ่งมีการใช้
ทรัพยากรในลุ่มน้้าโขงร่วมกัน
อั ต ลั ก ษณ์ ท างด้ า นวั ฒ นธรรมอาหาร หมายถึง ลั กษณะเด่นชัด ของอาหารที่ป รากฏใน
วัฒ นธรรมแต่ล ะพื้ น ที่ เช่น ลั กษณะเด่ นชั ด ของวั ฒ นธรรมอาหารไทลื้ อ ในพื้ น ที่ อ้า เภอเชีย งม่ ว น
ประเทศไทย พื้นที่เขตเชียงรุ้งในสิบสองพันนา พื้นที่แขวงหลวงน้้าทา ประเทศ สปป.ลาว และพื้นที่
เชียงตุง ประเทศพม่า

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่อง “วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง : ไทย จีน พม่าและลาว”
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาอัตลั กษณ์ทางด้านวัฒ นธรรมอาหารไทลื้ อในอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้า โขง เพื่อ
เปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อสืบค้นลักษณะที่
เป็นมรดกร่วม และความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางด้านอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้ศึ กษา และรวบรวมความรู้จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน้ามาเรียบเรียง ดังหัวข้อต่อไปนี้
๒.๑ ประวัติศาสตร์ไทลื้อ
๒.๒ การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางวัฒนธรรม
๒.๓ วัฒนธรรมอาหาร
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์ไทลื้อ
ชาวไทลื้อหรือกลุ่มชนที่เรียกตัวเองว่า ลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไท ไทลื้อ
หรือ ไตลื้อ มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในประเทศจีน บริเวณต้นแม่น้าโขงที่เมืองลื้อหลวง ภายหลังมีการอพยพ
โยกย้ายลงมาทางตอนใต้เข้าสู่เมืองหนองแส (ตาลีฟู) การเรียกชื่อชาวไทที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นี้ มีการเรียก
ตามท้องที่ที่ชาวไทตั้งถิ่นฐานอยู่ เช่น ค้าว่า ไต ในเขตสิบสองพันนา หมายถึง ชาวไทลื้อ แต่ในรัฐฉานเขต
พม่า ค้าว่า ไต หมายถึง ไตโหลงหรือไทใหญ่และในเขตล้านนา ค้าว่า ไตเหนือ หมายถึง ชาวไทใหญ่ที่อพยพ
มาจากเมืองมาว ทางตอนเหนือของ เขตสิบสองพันนา ทองแถม นาถจ้านง (๒๕๓๒ : ๔๔) กล่าวถึงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่เรียกตนเองว่า ไทหรือไต ในประเทศจีนว่า ไตในประเทศจีนจ้าแนกได้ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ไตลื้ อ
ไตเหนือ ไตปอง และไตเอวลายหรือไตหย่า นอกจากนี้ ยังพบบันทึกของชาวจีนในคริสต์ศตวรรษที่ ๙
ทีร่ ะบุว่า บรรพชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทรู้จักการท้านา ปลูกข้าว มีการใช้ควายและช้างมาไถนา ซึง่ ชาว
ไทลื้อนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้า เช่น ที่ราบลุ่มแม่น้าโขง หรือแม่น้าล้านช้าง คนจีนเรียก
ชาวไทลื้ อว่า “หลี่ ” หรื อ “สุ่ ย ไปอี่ ” ปัจจุบันกลุ่ มชาติพันธุ์ไทลื้ อได้ อยู่อย่างกระจัดกระจายไปใน

๗

ภูมิภาคต่าง ๆ ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าโขง และล้าน้้าสาขาของแม่น้าโขง เช่น ในเขตสิบสองพันนา
ของจี น ลุ่ มน้้ าทาในเขตลาว ลุ่ มน้้ าแดงในเขตเวียดนาม และลุ่ มน้้าน่านในเขตไทย เป็นต้น จาก
การศึกษาของ ยรรยง จิระนคร และรัตนาพร เศรษฐกุล (๒๕๕๑ : ๑๐-๓๖) สรุปว่า “สิบสองพันนา หรือ
แผ่นดินลื้อ” มีการปกครองแบบสมาพันธรัฐสิบสองพันนา กล่าวคือ เป็นการปกครองที่เมืองแต่ล ะ
เมืองมีอ้านาจในการปกครองตนเอง แต่อาศัยความผูกพันระหว่างหัวหน้าหรือเจ้าเมืองต่าง ๆ สร้าง
ระบบปกครองที่รวมเมืองทีม่ ี เจ้าปกครองหลาย ๆ เมืองเข้าด้วยกัน และมีเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขสูงสุด
การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางวัฒนธรรม
ยศ สันติสมบัติ (๒๕๕๖ : ๕) กล่าวว่า “...การศึกษาวัฒนธรรมต่าง ๆของมนุษย์ มีการบันทึก
ท้าความเข้าใจ และอธิบายวิถีชีวิต ระบบความเชื่อ การผลิต พิธีกรรม ระบบการเมือง การรวมกลุ่ม
ดนตรี ภูมิปั ญญา ภาษา กฎระเบี ยบ และลั กษณะทางสั งคมวัฒ นธรรมในด้านอื่น ๆ เพื่อท้าการ
เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และความแตกต่างของมนุษย์ ในสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก...” จากการศึกษา
ในเรื่องเหล่านี้สามารถน้ามาอธิบายแบบแผนพฤติกรรม และแนวทางที่สังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก
ได้พัฒนาปรับตัว และเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับบุญยง ชื่นสุวิมล (๒๕๕๓ :
๒๓) ทีก่ ล่าวว่า มนุษย์ต่างจากสัตว์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นผู้มีวัฒนธรรม ค้ากล่าวนี้ถือได้
ว่าเป็นลักษณะเด่น ของมนุ ษย์ เมื่ อเปรียบเทียบกับสั ตว์อื่น การที่มนุษย์มีวัฒนธรรมนั้น หมายถึง
มนุษย์มีวิถีชีวิต และวิธีประพฤติปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ และสามารถสื่อสารกันได้ รวมทั้งมนุษย์มี
การปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในช่วงแรก ๆ มนุษย์อาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก
ๆ ต่อมาเมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ชีวิตอาจแตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละคน ท้าให้เกิด
แนวปฏิบัติว่าอะไรควรท้า อะไรไม่ควรท้า รวมไปถึงความเชื่อต่าง ๆ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น ก้าหนดขึ้น มิใช่ เป็นสิ่งที่มนุษย์ท้าตามสัญชาตญาณ มีการก้าหนดพฤติกรรม และ
ความคิด รวมทั้งวิธีการท้างาน วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกัน
ท้าความตกลงกันว่า จะยึดระบบไหนดี พฤติกรรมใดบ้าง ที่จะถือเป็นพฤติกรรมที่ควรประพฤติและมี
ความหมายอย่างไร (บุญยง ชื่นสุวิมล, ๒๕๕๓ : ๒๕)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๒ : ๕๗) ได้อธิบายถึงอิทธิพลกระแสโลกาภิวั ต น์
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้
๑. การเชื่อมโยงของเครื อข่ายสารสนเทศ และการผสมผสานกับความก้าวหน้าของสื่ อ
โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ความรู้เหล่านี้ ท้าให้แต่ละคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น จนมีผลต่อวิถี
การด้ารงชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น

๘

๒. อิทธิพลขององค์กรเหนือรัฐ เช่น อิทธิพลการค้าและอิทธิพลความมั่นคง
๓. การยอมรับแนวคิดประชาธิปไตย
๔. การเปิดเสรีทางความคิด
๕. เศรษฐกิจ ฐานความรู้และเทคโนโลยี
๖. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
๘. ความตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม มาสู่สังคมแบบอุตสาหกรรม ท้าให้ผู้คนส่วนใหญ่ใน
สังคมปรับตัวไม่ทัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการท้าตัวเอง
ให้กลมกลืนกับจักรวาล และการสร้างสมดุลยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับทางจิตใจ ซึ่งมีผล
ท้าให้ผู้คนต้องพึ่งพากันเอง และร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มาเป็น
สังคมสมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุ และการเป็นปัจเจกบุคคล แล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม
ที่ เ น้ น การควบคุ ม จั ก รวาลแทน จึ ง ปรากฏผลที่ เ ห็ น ได้ ใ นปั จ จุ บั น คื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิต ผลิตผลทางเศรษฐกิจ จนเกินความจ้าเป็น ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่พอจะเหลือไว้ให้คนรุ่น หลัง ๆ ได้ด้ารงอยู่อย่างราบรื่นนั้น หมดสิ้นไป
โดยไม่จ้าเป็น
นอกจากนี้ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ได้ท้าให้เกิดปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม ดังนี้
๑. การขอยืมวัฒนธรรม
๒. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม จนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เพื่อให้
ตนเองอยู่ได้ในสังคมใหม่หรือในชุมชนใหม่
๓. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
๔. การเลียนแบบวัฒนธรรม เป็นการรับเอาวัฒนธรรมของอีกชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในการ
ด้าเนินชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การเฉลิมฉลองในวันส้าคัญต่าง ๆ
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การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในทุกสังคม บางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงน้อย บาง
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมาก การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะท้าให้สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ท้าให้สถานการณ์ที่ ดีอยู่แล้วกลับเลวร้ายลง การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม จะมีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันและกระทบต่อแบบแผนการด้าเนินชีวิต
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีดังนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงโดยการปฎิวัติ (Revolution) หมายถึง ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสถาบันส่วนใหญ่ในสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมส้าคัญทางสังคมอย่างรุนแรง
และรวดเร็ว การปฎิวัติมักเกิดขึ้นในกรณีที่สมาชิกเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสภาวะในสังคมของตน
เมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ในอดีต หรือเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่น ความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่า
Relative Deprivation ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การปฎิวัติทางวัฒนธรรมในประเทศจีน เมื่อปี
พ.ศ. ๑๙๖๕-๑๙๗๕
๒. การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Trends) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบปฎิ
สัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกทีละเล็กทีละน้อย ในระยะเวลาอันยาวนาน
๓. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวัน (Everyday Change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
มนุษย์ไม่ค่อยได้สังเกต ดูเหมือนมีอิทธิพลน้อย เพราะสมาชิกไม่รู้ตัว แต่คนในยุคหลังได้สังเกตว่า มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้น จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ตามมา เช่น
ทัศนคติต่อเรื่องเกย์ การท้าศัลยกรรมเพื่อความงาม เป็นต้น
ในส่วนของการคงอยู่ ของวัฒนธรรมนั้น มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ และได้
กล่าวถึง การคงอยู่ของวัฒนธรรมว่า เป็นการกระท้า หรือความพยายามที่จะกระท้าการให้วัฒนธรรม
ของตนคงอยู่ต่อไป โดยสร้างความตระหนักหรือส้านึกถึงความส้าคัญในวัฒนธรรมนั้น และผ่านการ
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป วิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการคงอยู่ทางวัฒนธรรม เริ่มจาก
การอบรมสั่งสอนบุตร ธิดา หรือสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคม ด้วยการท้าให้วัฒนธรรมที่ต้องการให้คงอยู่
และได้รับการเลือกสรรมาแล้ว ทั้งนี้จะไม่น้าเอาวัฒนธรรมที่อยู่ทั้งหมดมาใช้ รวมทั้งควรค้านึงถึง

๑๐

สถานการณ์ในปัจจุบันด้วย การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม จ้าเป็นต้องอาศัยเทคนิคหลายประการมาปรับ
ใช้ (Ralph Linton อ้างใน สิรินุช วงศ์สกุล : ๖–๗)
สิ่ ง ที่ ค วรค้ า นึ ง ถึ ง การคงอยู่ ข องวั ฒ นธรรม จ้ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการผลิ ต ซ้้ า ทาง
วัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจะสามารถท้าให้วัฒนธรรมนั้นคงอยู่ได้ต่อไป ดังที่ R. Williams (อ้างใน
สิรินุช วงศ์สกุล, ๒๕๔๔ : ๖) ได้กล่าวถึงการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรมว่า เมื่อมีการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น
มาแล้วจ้าเป็นต้องมีการผลิตซ้้า สืบทอดอยู่เสมอ จึงจะเป็นหลักประกันความต่อเนื่องยืนยาวของสิ่งนั้น
ซึ่งสอดคล้องกับ อมรา พงศาพิชญ์ (๒๕๓๓ : ๒๓–๒๔) ที่กล่าวถึงการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรมว่า เมื่อ
วัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และผ่านการยอมรับของสังคมมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
ระหว่างนั้นอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม แต่ก็ยังคงมีการสืบทอดผ่านคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การที่วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ จะคงอยู่ หรือมีอยู่ในสังคมหรือชุมชนต่อไปได้
นั้น วัฒนธรรมดังกล่าวจะต้องมีส่วนส้าคัญ ดังต่อไปนี้
๑. วัฒ นธรรมนั้ น จะต้องมีบทบาท หน้าที่รับใช้คนในสั งคม ชุมชน หรือยังมีคุณค่า และ
ความส้าคัญในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ
๒. วัฒนธรรมนั้นมีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือประยุกต์ให้ สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย
สามารถน้ามาใช้ได้ในปัจจุบัน และเหมาะสมกับสถานการณ์
๓. วัฒนธรรมนั้นยังมีการผลิตซ้้าอยู่เสมอ และมีการถ่ายทอดไปสู่คนในสังคมจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งต่อ ๆ ไป
นอกจากนี้ จ้านง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (๒๕๔๐ : ๒๒–๒๓) ได้กล่าวเพิ่มเติ มว่า การที่
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ งจะสามารถด้ารงอยู่ได้ในชุมชน หรือด้ารงอยู่ได้ในสังคมนั้น แสดงว่า
วัฒนธรรมนั้น ได้รับการตัดสินใจจากคนในชุมชน หรือในสังคมนั้นแล้วว่า เป็นสิ่งที่ให้คุณค่าและมี
ประโยชน์ จึงได้รับการยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จนกลายเป็นแบบแผนในการด้าเนินชีวิตต่อไป
จะเห็นได้ว่าการคงอยู่ของวัฒนธรรมใดในสังคมที่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑๑

๑. วัฒนธรรมนั้นได้รับการยกย่องจากสังคมว่า เป็นสิ่งส้าคัญ และเป็นมรดกทางสังคมที่มี
คุณค่า สมควรช่วยกันอนุรักษ์สืบไว้ โดยมีแนวทางปฏิบัติจากคนรุ่นก่อน และคนรุ่นก่อนมุ่งหวังจะให้
วัฒนธรรมนั้น คงอยู่ตลอดไป
๒. วัฒนธรรมนั้นควรมีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือน้ามาท้าให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
หากวัฒนธรรมใดที่คนรุ่นต่อมารับไว้ เป็นเพียงการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชุมชน แต่ไม่หาวิธีการใน
การสืบสาน หรือไม่ยอมปรับปรุงให้เข้ากับบริบทในปัจจุบันได้ วัฒนธรรมนั้นก็จะไม่เจริญงอกงาม ใน
ที่สุดวัฒนธรรมนั้นก็จะสูญหายไป
๓. วัฒนธรรมนั้นต้องมีการถ่ายทอด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสาน และช่วยกันเผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่องไม่ขาดตอน วัฒนธรรมนั้นก็จะด้ารงอยู่หรือคงอยู่ต่อไป
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงอยู่ของวัฒนธรรม มีดังนี้ (พรรณี มามาตร์, ๒๕๕๘ : ๒๓–๔๘)
๑. ความเชื่อ
๑.๑ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
๑.๒ ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม
๑.๓ ความเชื่อเกี่ยวกับการผลิต
๒. การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
๒.๑ การถ่ายทอด หรือการด้ารงไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
๒.๒ การถ่ายทอด หรือการด้ารงไว้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
๒.๓ การถ่ายทอด หรือการด้ารงไว้ โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
ซึ่งการถ่ายทอดมีหลายวิธีการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การถ่ายทอด หรือการด้ารงไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
๒.๑.๑ โรงเรียน
๑) การปรับหรือการเสริมกิจกรรม
๒) การเพิ่มเติมรายละเอียด
๓) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
๔) การจัดท้าเนื้อหาวิชา หรือก้าหนดวิชา
๒.๑.๒ การถ่ายทอดให้บุคคลทั่วไป
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๑) การสร้ า งความรู้ คื อ ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายได้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
๒) การสร้างความรู้สึกในทางบวก A – I – C (Appreciation คือ
การยอมรั บ และชื่ น ชม และสร้ า งความเมตตา Influence คื อ การสร้ า งพลั ง ปั ญ ญาให้ เ กิ ด การ
สร้ า งสรรค์ Control คื อ การสร้ า งพลั ง พั ฒ นา เพื่ อ ช่ ว ยกั น ท้ า กิ จ กรรมให้ ไ ปสู่ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ )
หมายถึง การสร้างการยอมรับและชื่นชม และการสร้างพลังปัญญา เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งการสร้างพลังในการพัฒนา เพื่อช่วยกันจัดท้ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓) การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่
การอนุรักษ์ และพัฒนา
๒.๒ การขัดเกลาทางสังคม
๒.๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการขัดเกลา
๑) บรรทัดฐาน
๒) ค่านิยม
๓) ความเชื่อ
๒.๒.๒ กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคม
๑) ครอบครัว
๒) กลุ่มเพื่อน
๓) โรงเรียน
๔) กลุ่มอาชีพ
๒.๓ กระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม หรือการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตลอดชีวิต
ของตน ตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึงการพัฒนาตัวตน หรือพัฒนาบุคลิกภาพของคน จนกลายเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม พร้อมที่จะร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ต่อไป
วัฒนธรรมอาหาร
ในสมัยดึกด้าบรรพ์ มนุษย์และสัตว์มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ต่อมาเมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการเพิ่ม
มากขึ้น ท้าให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากสัตว์ กล่าวคือ การรับประทานอาหารและการหา
อาหารของมนุษย์ มีเหตุผลอย่างน้อย ๒ ประการที่แตกต่างไปจากสัตว์ ประการแรก คือ มนุษย์เรียนรู้

๑๓

ที่จะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง จากผู้ไล่ล่า และผู้เพาะปลูก มาเป็นผู้ผลิตอาหารโดย
ขยายพื้นที่เพาะปลูกจนกลายเป็นการท้าเกษตรในรูปแบบของฟาร์มและพัฒนาตนเอง เพื่อควบคุม
การผลิต และการก้าหนดคุณภาพของวัตถุดิบ ประการที่สอง คือ มนุษย์เรียนรู้ที่จะแบ่งปันอาหาร
และมีการแลกเปลี่ยนอาหารในกลุ่ม สิ่งเหล่านี้เองทีท่ ้าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์ นอกจากนี้มนุษย์
ยังเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ ระบบนิเวศวิทยารอบ ๆ ตัวเอง เพื่อน้ามาปรับใช้ในการด้ารงชีวิต
รวมไปถึงการเรียนรู้ถึงปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจท้าให้ตนเองอยู่รอดได้ จากเรื่องราวเหล่านี้
ท้าให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมอาหาร ที่จะสื่อให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจความเป็นมา และความหลากหลาย
ของอาหารในแต่ล ะเชื้ อชาติ รวมถึงการยอมรับ ในความเป็น อั ตลั กษณ์ ข องอาหารที่แ ตกต่ า งกั น
(Margaret Visser, ๑๙๙๑ : ๑ Amy S. Choi (๒๐๑๔ : ๗) ได้กล่าวว่า อาหารสามารถบ่งบอกถึง
ชุมชนของผู้บริโภคได้ (Food as community) และความประทับใจครั้งแรกของมนุษย์เป็นสิ่งส้าคัญ
ความประทับใจนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอาหาร ดังนั้นประสบการณ์การดื่มนมจากเต้านมของแม่ และการดื่ม
นมจากขวด จึงเป็นบทเรียนแห่งความประทับใจของมนุษย์ กล่าวได้ว่า การรับประทานอาหารของ
มนุษย์ มีความส้าคัญพอ ๆ กับการพูด และการดูแลตัวเอง รวมถึงการเรียนรู้เรื่องของการรับประทาน
อาหาร และการเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นอาหาร ท้าให้การเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีความสมบูรณ์แบบ และเป็นสิ่ง
สวยงาม ควรค่าแก่ความจดจ้า (Food for memory)
นอกจากนี้ Amy S. Choi (๒๐๑๔ : ๑๕ – ๒๐) ยังได้กล่าวถึงวัฒนธรรมอาหารว่า วัฒนธรรม
อาหารคือ จิตวิญญาณที่ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง (Food feeds the soul) ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัด คือ อาหารของชาวเกาหลี เมื่อพูดถึงอาหารของชาวเกาหลี หลาย ๆ คน ต้องนึกถึง กิมจิ
(Kimchi) ข้าวขาว และหมูกระป๋องทอด (Fried Spam) กล่าวได้ว่า ส้าหรับประเทศเกาหลีแล้ว แฮม
สแปม หรือ หมูกระป๋องทอด เป็นอาหารที่มีค่า และเป็นที่นิยมมากกว่า เคเอฟซี (KFC) แม้ว่าปัจจุบัน
ประเทศเกาหลี จะเป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว แต่ส้าหรับความทรงจ้าด้านอาหาร ชาวเกาหลีจะยัง
ระลึกถึงรสชาติที่อร่อยของสแปม ในจิตส้านึกของคนเกาหลี พวกเขารู้สึกว่า สแปมเป็นอาหารเนื้อสัตว์
ที่ดี และคู่ควรกับคนพิเศษ ดังนั้น ในเทศกาลส้าคัญ ๆ คนเกาหลีจะจัดกระเช้าที่มีแฮม สแปม เป็น
ของขวัญส้าหรับญาติผู้ใหญ่ ทั้งนี้จากการค้นคว้าของ Amy S. Choi (๒๐๑๔ : ๑๘) พบว่า อาหารที่มี
ชื่อว่า สแปม ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มคนฮาวาย รองลงมาคือ
เกาหลีใต้ ที่นิยมรับประทานอาหารชนิดนี้

เกาะกวม และ
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การเรียนรู้วัฒนธรรมอาหาร นอกจากตัวอย่างอาหารของเกาหลีแล้ว ยังพบว่า วัฒนธรรมของ
คนจีน ก็ให้ความส้าคัญต่อการแสดงออกถึงความเป็นคนจีน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นเก่าของจีนที่ยังคง
อนุรักษ์วิธีการท้าอาหาร และการได้มาซึ่งอาหาร ชาวจีนจะนิยมไปจ่ายตลาดทุกวัน เพื่อให้ได้อาหารที่
สด เพราะเชื่อว่า อาหารสดจะอร่ อย และดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารประเภทปลา ต้องเป็น
ปลาสดเท่านั้น จึงจะมีรสชาติดีจากบทความของ Amy S. Choi (๒๐๑๔ : ๒๐) สรุปว่า อาหารที่คน
ดั้งเดิมรับประทานในชีวิตประจ้าวัน กลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพวกเขา (Food
as Identity) เช่น ชาวญี่ปุ่นชอบรับประทานโซบะ (Soba) คนฝรั่งเศสชอบรับประทานอาหารประเภท
ถั่ว คนอเมริกันชอบรับประทานเนื้อสัตว์ จนมี ค้าพูดในกลุ่มคนอเมริกันด้วยกันว่า “We are meat
culture” นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มชน ยังสามารถสังเกตได้จากอาหารที่
พวกเขาใช้ในงานเทศกาล ประเพณี หรือ การเฉลิมฉลองของคนในชุมชนนั้น เช่น อาหารในฤดูกาล
เก็บเกี่ยว (every harvest) อาหารเฉพาะฤดูกาล (every season) และอาหารส้าหรับวันหยุด (every
holiday)
การเรี ย นรู้ วัฒ นธรรมอาหาร ยังสั งเกตได้จากการท้า อาหาร และรูปแบบการท้ า อาหาร
ในชีวิตประจ้าวันของแต่ละชาติพันธ์ เช่น คนจีนที่อพยพไปอยู่ในอเมริกาจะท้าอาหารเพื่อเสริมสร้างให้
ร่างกายมีชีวิตเพื่อสู้กับชีวิตใหม่ในวันรุ่งขึ้น (Food as survival) เพื่อให้ตนเองสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้
คนจีนที่อพยพไปอยู่อเมริกาจึงชอบกินผัก เพราะผักมีราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม พบว่า
อาหารที่มีชื่อเสียงของจีน ที่ได้รับความนิยมก็มีเช่นกัน เช่น อาหารของมณฑลหูหนาน (Hunan) และ
อาหารของมณฑลเสฉวน (Sichuan) เป็นต้น
อาหารหลาย ๆ ชนิดของจีน เป็นอาหารที่แสดงถึงบทบาทและฐานะทางสังคม เช่น การ
รับประทาน หูฉลาม ในกลุ่มคนจีนที่ร่้ารวย เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นบทบาทของอาหารว่า พวกเขาเป็นคน
ที่มีฐานะดี เป็นคนชั้นสูง อย่างไรก็ตาม ส้าหรับคนจีนแล้ว อาหารบางอย่างไม่จ้าเป็นต้องมีรสชาติที่ดี
แต่หากอาหารชนิดนั้น มีเนื้อสัมผัสที่ดีหรือเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขา อาหารนั้นก็จะได้รับความนิยม
เช่น การรับประทานแมงกะพรุน (jelly fish) ที่มีรสชาติจืด แต่มีเนื้อสัมผัสที่ถูกปากคนจีน
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Hae – Kyung Chung และคณะ (๒๐๑๖ : ๑๗๘ – ๑๘๘) ได้เขียนบทความเรื่อง สุนทรียะ
ของอาหารเกาหลี : สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเกาหลี (Aesthetics of Korean foods : The symbol
of Korean culture) โดยอธิ บ ายว่ า กระแสโลกาภิ วั ต น์ ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในอาหารของแต่ ล ะ
ประเทศอย่างมากมาย รวมไปถึงการขนส่ง การสื่อสาร การสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตาม ในบางกลุ่ม ยังมีความคิดเห็นขัดแย้งในการกล่าวถึงอัตลักษณ์ของอาหาร เช่น การ
น้าเสนออัตลักษณ์ของอาหารที่จะช่วยให้เห็นความแตกต่างของอาหารในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การ
น้าเสนอความเป็นเชื้อชาติดั้งเดิม และความเป็นตัวตนของคนเกาหลี โดยเฉพาะความแตกต่างในกลุ่ม
ประเทศใกล้เคียงที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของวัฒนธรรมอาหาร
และความเป็นอัตลักษณ์ของอาหารที่โดดเด่นของแต่ละเชื้อชาติ กระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลเข้าสู่
ประเทศอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์อาหาร และการสร้างกลุ่มอนุรักษ์ที่ต้องการต่อต้าน
กระแสโลกาภิวัตน์ ดังนั้น การค้นหาความเป็นตัวตนของตนเอง เช่น ภูมิปัญญาดั้งเดิม และอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมในหลาย ๆ ด้าน การค้นหารากเหง้าของความเป็นเชื้อชาติ จะท้าให้คนข้างนอกหรือ
นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมไปถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้พวกเขาได้มีประสบการณ์
ในการเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และสัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่น ความเป็นคนพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่
สวยงาม สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สวยงามและถู กต้อง ในส่วนท้าย
ของบทความนี้ ผู้เขียนได้เน้นให้เห็นถึงการเผยแพร่อัตลักษณ์ของอาหารเกาหลีที่สวยงามประณีต การ
ประกอบอาหารเกาหลีทุกขั้นตอนที่เต็มไปด้วยความมีสุนทรียภาพของความเป็นคนเชื้อชาติเกาหลี
การประกอบอาหารเพื่อให้มีรสชาติที่ดีนั้น ต้องผ่านการฝึกฝน และใช้ความอดทนสูง การเลือกใช้สี
จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นเสน่ห์ และเป็นความรู้จากบรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาหารให้คนรุ่น
หลั งได้รู้ จั กและท้าเป็ น อาหารเกาหลี จึงเป็นอาหารที่มีพลั งช่ว ยป้องกันโรคต่าง ๆ ซึ่งการเรียนรู้
เรื่องราวของอาหารเกาหลี นับเป็นวัฒนธรรมด้านอาหาร ที่ส้าคัญที่คนรุ่นหลังควรสนใจ และช่วยกัน
อนุรักษ์ สืบสาน ไม่ให้สูญหายไป
Hae – Kyung Chung และคณะ (๒๐๑๖ : ๑๗๘ – ๑๘๘) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในสังคมยุค
ปัจจุบัน อาหารถูกน้ามาดัดแปลงให้มีความเหมาะสมในหลาย ๆ รูปแบบ ความเป็นธรรมชาติได้ถูก
น้ามาเติมลงไปในอาหาร เพื่อให้อาหารมีความเป็นมาของเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ ดังนั้นการท้าอาหาร
แต่ละจาน จึงมีความประณีต และมีเรื่องราวของอาหาร รวมไปถึงการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน
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เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของอาหาร โดยอาหารบางอย่างเมื่อน้ามาปรุงแต่ง และจัดตกแต่งอย่าง
ประณี ต มี ค วามอลั ง การมากขึ้ น (Luxurious goods) จึ ง ท้ า ให้ อ าหารจานนั้ น มี ค วามโดดเด่ น
เปรียบเสมือนการซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าราคาแพง เพื่อแสดงถึงความร่้ารวย เพื่อให้ผู้อื่นมองว่า คน
รวยเท่านั้นจึงจะซื้อได้ ดังนั้นการรับประทานอาหารในแต่ละจาน ในทุก ๆ วัน หรือในทุกมื้อของการ
รับประทาน จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอาหาร และน้าไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับคนอื่น ๆ เพื่อเชื้อเชิญให้มาสัมผัส และลิ้มลองรสชาติของอาหาร จากคน ๆ หนึ่งที่ได้
ทดลองชิม และสัมผัสอาหารเหล่านั้น
นอกจากนี้ Hae – Kyung Chung และคณะ (๒๐๑๖ : ๑๗๙) ยังได้กล่าวถึง วัฒนธรรม
อาหารในสมัย โบราณว่า อาหารฝรั่งเศสถื อได้ว่าเป็น อาหารชั้น ดี และเป็นอาหารรสชาติชั้ น เลิ ศ
เป็นอาหารที่แสดงถึงความเป็นชนชั้นผู้ดี (Elite food) ด้วยเหตุนี้ อาหารฝรั่งเศสจึงเป็นอาหารที่มี
ราคาแพง คนรวยเท่านั้น จึงจะเข้าไปรับประทานอาหารในภัตตาคารสุดหรูของฝรั่งเศส ส่วนคนจน
หรือคนมีรายได้น้อย เลือกที่จะรับประทานอิตาเลี่ยน และอาหารจีน เพราะมีราคาถูกกว่าอาหาร
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการปรับตัวของคนในยุคนั้น
ต่อมาในปลายศตวรรษที่ ๒๐ อเมริกาได้ผลิตอาหารที่มีราคาถูก และเน้นการผลิตอาหาร
จ้านวนมาก (mass production) ท้าให้ราคาอาหารถูกลง เนื่องจากผลิตได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของ
การเกิดอาหารในรูป แบบอาหารขยะ หรืออาหารที่ใช้เวลารับประทานอย่างรวดเร็ว (Fast food)
เพื่อให้เหมาะสมกับการท้างานที่เร่งรีบในยุคศตวรรษที่ ๒๐ (Hae – Kyung Chung และคณะ, ๒๐๑๖
: ๑๘๐)
Hae – Kyung Chung และคณะ (๒๐๑๖ : ๑๘๘) ได้สรุปว่า ในศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ หรือยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern Era) เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร
อย่างมากมาย และมีประเด็นส้าคัญ คือ การผลิตอาหารที่ใช้เวลารวดเร็ว และได้ปริมาณเพียงพอต่อ
การน้าไปเลี้ยงประชากรของโลกที่นับวันจะเพิ่มขึ้น (Fast and Much) รวมไปถึงการผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Food Healthy) และการกลับไปสู่อาหารที่มาจากธรรมชาติที่มีผลดีต่อสุขภาพ และอาหารที่
ได้จากสภาพแวดล้อมที่ดีหรืออาหารที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยา โดยมีคนชั้นสูง หรือผู้มี
การศึกษาออกมายอมรับ และเห็นด้วยกับการใช้อาหารที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพ และ
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ละเชื้อชาติ ด้วยเหตุนี้ อาหารที่เป็นแนวสุขภาพ หรืออาหารที่มา
จากเกษตรอิ น ทรี ย์ (Organic Food) จึ ง ได้ รั บ ความนิ ย ม นั บ ได้ ว่ า เป็ น ยุ ค ทองของอาหารในฝั่ ง
ตะวันออกหรืออาหารในเอเซีย (Oriental Era) สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งการ
สื่อสารระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้อาหารฝรั่งเศสถูกมองว่าเป็นอาหาร ที่ท้าจาก
เนื้อสัตว์ และมีปริมาณไขมันมาก จึงท้าให้ผู้ประกอบการ หรือพ่อครัวชาวฝรั่งเศส ต้องปรับตัวตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการปรับรสชาติ และลักษณะอาหารให้มีความมันลดลง เพื่อให้เป็นอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพตามความนิยมของผู้บริโภคในยุคใหม่
จากการสืบค้นวัฒนธรรมอาหารเกาหลีของ Hae – Kyung Chung และคณะ (๒๐๑๖ : ๑๗๘
– ๑๘๘) พบว่า การน้าเสนอวัฒนธรรมอาหารเกาหลีนั้น จะเน้นให้เห็นถึงความประณีต ความอดทน
ความสวยงาม (Slow Food) ดังนั้น เมื่อพูดถึงอาหารเกาหลี คนทั่วไปจะนึกถึงอาหารเชิงสัญลักษณ์
(Symbol) ของเกาหลี เช่น กิมจิ ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการหมัก จึงจะได้รสชาติอร่อย ซึ่งถื อเป็น
อาหารแห่งสุนทรียะของคนเกาหลี ในวัฒนธรรมอาหารของเกาหลี ยังมีการท้าอาหารแห่งฤดูกาล
เช่น อาหารไหว้พระจันทร์หรือวัฒนธรรมการรับประทานเนื้อวัว ในคืนที่มีหิมะตกหนักหรือในคืนที่มี
อากาศหนาวจัดท้าให้คนเกาหลีมีความสุขในการรับประทานอาหาร ทั้งนี้อาหารแต่ละชนิดแต่ล ะอย่าง
ที่มีเรื่องราวเฉพาะ และเป็นอาหารที่มีความหมาย นับเป็นเรื่องราวและความทรงจ้า รวมทั้งความรู้สึก
ดี ๆ เกี่ยวกับอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ที่งดงามของอาหารเกาหลี ด้วยเหตุนี้ คนภายนอกจึงมองอาหาร
เกาหลีว่า เป็นอาหารที่มีความเป็นสุนทรียภาพของคนเกาหลีอย่างแท้จริง
ในความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร และบทบาทของอาหาร ที่เป็นเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมอาหาร
ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีบทความด้านวัฒนธรรมอาหารที่น่าสนใจของ Gore Kevin Allen (๑๙๙๙ :
๕๐–๖๑) ที่ได้เขียนบทความเรื่อง เนื้อแกะในหม้อ : อาหารเชิงสัญลักษณ์ในการสื่อสาร การส่ งผ่าน
และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางอาหารของกลุ่มนาวาโฮ (Mutton in the melting
pot : Food as symbols of communication reflecting , transmilting and creating ethnic
cultural identity among urban Navojos) จากการค้นคว้าของ Gore Kevin Allen (๑๙๙๙ : ๕๐)
พบว่า การรับประทาน และการแสดงออกทางกลุ่มชาติพันธุ์ของคนแต่ละคนนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้
รูปแบบที่มีในชีวิตประจ้าวัน โดย Gore Kevin Allen (๑๙๙๙ : ๕๐–๖๑) ได้กล่าวถึง คนในชนเผ่า
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นาวาโฮ (Navojos) ซึ่งเป็นเผ่าอินเดียนแดงกลุ่มใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ ในเมืองอริโซน่า นิวเม็กซิโก
และยูทาห์ ซึ่งมีความภูมิใจมาก เมื่อกล่าวถึง อาหารที่ท้าจากเนื้อแกะ (Mutton) เพราะเนื้อแกะที่
เป็นอาหารที่พวกเขาคิดว่า เป็นสิ่งที่สื่อถึงความเป็นสัญลักษณ์ของความมีฐานะในสังคม การท้าอาหาร
ในบ้านของชนเผ่านี้ จะท้าตามวิธีการที่พวกเขาได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เราจะเห็นความเป็น
คนกลุ่มนาวาโฮ เมื่อเข้าไปดูวิธีการประกอบอาหารในบ้านเรือนของพวกเขา ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะไม่
พบในที่อื่น ๆ จึงกล่าวได้ว่า อาหารที่พวกเขาท้า และรับประทานในครอบครัว ในบ้านของพวกเขา
เป็ น สิ่ งที่บ อกถึง ความเป็ น ตัว ตนที่แ ท้จริง เพราะอาหารแต่ล ะชนิด มีเรื่ อ งราวที่บ อกเล่ าผ่ า นการ
จินตนาการ จนกลายเป็นนิทานปรัมปราหรือมายาคติ (myths) ซึ่งอาหารบางอย่างแสดงถึง พลั ง
อ้านาจและสภาพของสังคมในแต่ละยุค แต่ละสมัย โดยการได้รับประทานเนื้อแกะ ท้าให้พวกเขาสร้าง
จินตนาการให้มองเห็นภาพแห่งความสุข ภาพของภูเขาที่เต็มไปด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ ผู้สูงอายุหลาย ๆ
คน เชื่อว่าการรับประทานเนื้อแกะจะเพิ่มพลังในการรักษาโรค เชื่อว่าการรับประทานไขมันจากแกะ
หมายถึง ความโชคดี และเชื่อว่าน้้ามันจากแกะ เป็นไขมันที่ดี เพราะอุดมไปด้วยลาโนลีน (lanolin) ที่
มีคุณภาพ และดีต่อทารกและเด็ก โดยได้อธิบายเรื่องราวของอาหารที่บ่งบอกให้เห็นถึงภูมิปัญญาของ
คนในยุคนั้น การส่งผ่านกระบวนการท้าอาหาร และความหมายของอาหาร เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
และช่วยกันอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญ รวมทั้งการสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านอาหาร การสร้างวาทกรรมใน
เชิงสุนทรียภาพ ตลอดจนการน้าทรั พยากรอาหารจากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ มาใช้อย่างคุ้มค่า และ
เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในด้านอาหารที่คนรุ่นหลังควรตระหนักในการใช้
ประโยชน์จากอาหารอย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่สนใจเรื่องวัฒนธรรมอาหารอีกท่านหนึ่ง คือ ประหยัด สายวิเชียร
(๒๕๔๗ : ๖๕) ท่านได้กล่าวถึงวัฒนธรรมด้านอาหารว่า วัฒนธรรมเป็นเรื่องราวของธรรมเนียม วิธีการ
และประเพณี ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาหารที่คนในชุมชนหนึ่ง หรือสังคมหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุ กขั้นตอน ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับอาหารจึงไม่ ใช่สั ญชาตญานอัตโนมั ติ ตาม
ธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ ในการปฎิบัติโดยมีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ครอบครัว
และสังคมได้ถ่ายทอด และยึดถือเป็นแนวปฎิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารในแต่ละวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่คนต่างถิ่นต้องท้าความเข้าใจ และเสาะแสวงหาเหตุผลที่
สังคมแต่ละแห่งมีการน้าเอาอาหารแต่ละชนิดมาบริโภค เพื่อเชื่อมโยงถึงสายสัมพันธ์ของความส้าคัญ
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ด้านอาหารแต่ละชนิด อาหารบางชนิดจึงเปรียบเสมือนตัวแทนหรือมีคุณค่าทางจิตใจ หรือเป็นพลัง
ให้กับ สัง คมนั้น ๆ ดัง จะเห็น ได้จ ากหลาย ๆ วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมการรับประทานอาหารใน
เทศกาลตรุษจีน จ้าเป็นต้องมีอาหารประเภทเกี๊ยวต้ม ซึ่งมีรูปร่างคล้ายเงินในสมัยโบราณ ซึ่งชาวจีนมี
ความเชื่อว่า ในช่วงตรุษจีนต้องมีอาหารชนิดนี้บนโต๊ะอาหาร เพื่อบ่งบอกถึงการไหลมาเทมาของเงินใน
ครอบครัว จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า รูปแบบปฏิบัติ และความชอบเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
ตามภูมิหลังด้านวัฒนธรรมของแต่ละที่ การได้มาซึ่งอาหารก็แปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ประเพณี
วัฒนธรรมและสภาพสังคม (มณฑารพ จักกะพาก, ๒๕๔๓ : ๑๐๒) ดังนั้น ค้าว่า “วัฒนธรรมและอาหาร”
จึงจ้าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้อง และมีมิติของความเป็นสัญลักษณ์ที่จะน้ามาช่วยในการสืบค้นในเรื่องของ
ชาติพันธุ์ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้อีกทางหนึ่ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Totoricaguena , Gloria P.(๒๐๑๖ : ๑๘๐-๑๙๑ ) ศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
และนโยบายในกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวบาสก์ (Identity , And Politics In The Basque Diaspora)” โดยผล
การศึกษาพบว่า ชาวบาสก์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่แถบเทือกเขาพีเรนัส ในตอนกลางของภาคเหนือ
ของประเทศสเปน และในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของฝรั่งเศส มีแคว้นปกครองตนเอง (Basque
Country autonomous community) กลุ่มคนบาสก์เป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง งานวิจัย
ชิ้นนี้ได้ท้าการส้ารวจชาวบาสก์ที่ลี้ภัยอยู่ใน ๖ ประเทศ พบว่า การที่จะด้ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ
ตนเองนั้น จะต้องท้าให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เข้าใจ
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายที่มีผลต่อผู้ลี้ภัย ดังนั้น สิ่งส้าคัญ คือ
การให้ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับตัวตนหรือรากเหง้าของชาวบาสก์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่
ได้ช่วยกันและยอมรับในความเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของตนเอง
รติวัลย์ วัฒนสิน (๒๕๕๘ : ๑๘) ศึกษาวิจัยเรื่อง “สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม : ผลิตภัณฑ์
อาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคชาวอเมริกัน
เกี่ยวกับอาหารไทย และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก
ผลการวิจัยพบว่า คนอเมริกัน มีวัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็ง และเป็นผู้บริโภคอาหารหลากหลาย
วัฒนธรรม การท้าอาหารไทยในบ้านของครอบครัวอเมริกัน ยังคงเป็นไปได้ยาก เพราะคนอเมริกันขาด
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ความรู้เกี่ยวกับการท้าอาหารไทย วิธีการประกอบอาหาร และเครื่องปรุงที่จ้าเป็นในการท้าอาหารยัง
ไม่มีวางจ้าหน่ายอย่างทั่วถึง คนอเมริกันให้ความส้าคัญกับประสบการณ์ที่เป็นของแท้แบบดั้งเดิม ซึ่ง
น้าเสนอโดยเจ้าของวัฒนธรรมที่มาจากถิ่นก้าเนิดของวัฒนธรรมนั้น การยอมรับวัฒนธรรมในคนที่เป็น
เจ้าของวัฒนธรรมหลักของประเทศจะเกิดขึ้ นได้ง่าย โดยเฉพาะอาหารที่จะเลือกรับประทาน หากมา
จากเจ้าของวัฒนธรรมอาหารเอง จะได้รับความเชื่อถือมากกว่า
Mary Nicolaou และคณะ (๒๐๐๙ : ๒๒๓–๒๔๑) ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมและสังคมที่มี
ผลต่อการบริโภคอาหารของชาวดัชท์ ในเมืองเตอร์กิช (Turkish) และเมืองโมรอคโค (Cultural and
Social Influence on Food Consumtion in Dutch Residents of Turkish and Morocean
Origin : A Qualitative Study)” โดยผลการศึกษายืนยันว่า วัฒนธรรมและสังคมมีผลต่อการบริโภค
อาหารในกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๒ กลุ่ม รวมไปถึงอิทธิพลทางประเพณี และความเชื่อทางศาสนาก็มีผลต่อ
การบริ โ ภคอาหาร ได้ แ ก่ อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต และการผสมผสานของวั ฒ นธรรม
(acculturation)
ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง และสุภาพ ฉัตราภรณ์ (๒๕๕๗ : ๑๘๙-๒๐๕ ) ศึกษาเรื่อง “เส้นทางการ
สืบสานภูมิปัญญาอาหารล้านนาสู่ความยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา และบริบทชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาอาหารในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนา และพัฒนาการการถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาอาหารล้านนาในท้องถิ่น รวมถึงแนวทางในการสืบสานและธ้ารงรักษาภูมิปัญญา
อาหารล้านนา เพื่อความยั่งยืนในท้องถิ่น จากผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและ
บริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาอาหารในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนานั้น ชนชาติที่มี
ความเกี่ยวข้องกับอาหารล้านนา จะเป็นชนเผ่าไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทยอง และลัวะ โดยอาหารที่มี
ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และค่านิยมของชาวล้านนา ได้แก่ ลาบ แกงโฮะ แกง
อ่อมและ แกงขนุน และอาหารที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ล้านนา ได้แก่ แกงฮังเล ข้าวซอย
และขนมจี น น้้ าเงี้ย ว โดยมีกระบวนการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารล้ านนามี ๓ วิถีทาง คือ ทาง
วัฒนธรรม ทางความเชื่อ ค่านิยม และทางทักษะวิธีการ ซึ่งแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาอาหาร
ล้านนามี ๔ องค์ประกอบ คือ
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(๑) ด้านผู้ถ่ายทอด โดยใช้วิธีการจัดท้าระบบฐานข้อมูล การสร้างโอกาส หรือจัดเวทีในการ
แสดงออก การให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การสื่อสารกับชุมชน การเสริมสร้าง และการยกย่อง
ปราชญ์ท้องถิ่น
(๒) ด้านผู้รับการถ่ายทอด ใช้วิธีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่น และการ
สร้างความตระหนักถึงความส้าคัญและประโยชน์ของภูมิปัญญาอาหารล้านนา การสร้างแรงจูงใจ การ
ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ และการสังเกตจดจ้า
(๓) ด้านกระบวนการถ่ายทอด ใช้การสาธิต การคิดร่วมกันการสร้างสรรค์ การแบ่งปัน
(๔) ด้านผลการถ่ายทอด เน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการพัฒนาต่อ
ยอดภูมิปัญญาอาหารล้านนา
สมพงษ์ จิตอารีย์ (๒๕๔๕ : ง-จ ) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทสู่ขวัญและพิธีสู่ขวัญของชาว
ไทลื้ อ อ้ า เภอปั ว จั ง หวั ด น่ า น” โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า บทสู่ ข วั ญ ไทลื้ อ แบ่ ง ตามโอกาส และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ ป ระกอบพิ ธี เช่ น บทสู่ ข วั ญ ในพิ ธี เ ปลี่ ย นผ่ า น บทสู่ ข วั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
รั ก ษาพยาบาล บทสู่ ข วั ญ ส้ า หรั บ บุ ค คลที่ ส้ า คั ญ ในชุม ชน และบทสู่ ข วั ญ เกี่ ย วกั บ การเกษตร ซึ่ ง
โครงสร้างของบทสู่ขวัญไทลื้ อ จะมี ๘ ขั้นตอน ได้แก่ บทชั้นต้นพร้อมอารัมภบท บทบรรยายเครื่อง
บายศรี บทเชิญขวัญ บทป้อนขวัญ บทปัดเคราะห์ บทกวาดโชคบนผูกขวัญ และบทมอบของขวัญ
ให้แก่เจ้าของขวัญ ในการประกอบพิธีสู่ ขวัญแต่ล ะประเภท จะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ ในพิธี
เช่นเดียวกันทุกพิธี คือ การเตรียมขันบายศรี และเครื่องประกอบพิธีอื่น ๆ การจัดเตรียมขันตั้งอาจารย์
และล้าดับขั้นตอนของการประกอบพิธีสู่ขวัญแต่ละประเภทจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังพบว่า อาหารที่น้ามาใช้ในพิธีสู่ขวัญ หากเป็นพิธีสู่ขวัญขนาดเล็ก จะใช้ไก่
เมื่อเสร็จพิธีเจ้าภาพจะเชิญเพื่อนบ้านอยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน หากพิธีสู่ขวัญเป็นแบบสู่ขวัญ
ผู้ป่วย เมื่อเสร็จพิธี ผู้มาร่วมพิธีจะนั่งพูดคุยตามประสาเพื่อนบ้านแล้วลากลับบ้านโดยไม่มีการเลี้ยง
อาหารผู้มาร่วมพิธี ในการสู่ขวัญแต่ละครั้ง หากเป็นการสู่ขวัญที่มี เครื่องประกอบขันบายศรี จะต้องมี
การจัดเตรียมขันตั้งอาจารย์ ซึ่งนิยมใส่ในขันหรือพาน ประกอบด้วย หมาก ๑ หัว พลู ๑ มัด ข้าวสาร
๑ ก้า ข้าวเปลือก ๑ ก้า ผ้าขาว (ฮ้าขาว) ๑ ผืน ผ้าแดง (ฮ้าแดง) ๑ ผืน เทียน ๔ คู่ ดอกไม้ เหล้าขาว
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๔ ขวด เงินค่าครู ๓๒ บาท ส่วนเครื่องประกอบพิธีที่ใช้ในขันบายศรี ประกอบด้วย อาหารคาว-หวาน
ได้แก่ ข้าวเหนียว ๒ ปั้น ไก่ต้ม ๑ คู่ ไข่ต้ม ๑ คู่ กล้วยสุก ๒ ผล และของหวานจะเป็นขนมชนิดต่าง ๆ
นอกจากนี้ การใช้อาหารส้าหรับพิธีสู่ขวัญ จะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อต่าง ๆ ได้แก่
ข้าวเหนียว ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวไทลื้อ จึงถือว่าข้าวเหนียวเป็นเครื่องสังเวย แสดงว่าขวัญของ
ผู้ป่วยผู้เข้าพิธีสู่ขวัญชอบอาหารชนิดเดียวกับเจ้าของขวัญ ไก่ต้มเป็นเครื่องสังเวยที่ใช้ในการเซ่นไหว้
เลี้ยงผี แต่ไม่ใช้ในงานพิธีสู่ขวัญนาคซึ่งเป็นพิธีของสงฆ์ และไก่ยั งเป็นอาหารที่วิเศษสุดของชาวไทลื้อ
เมื่อเสร็จพิธีแล้ว จะน้าไก่ไปท้าลาบจิ้นไก่ และย้าจิ้นไก่ ซึ่งเป็นการแสดงยกย่องและให้เกียรติแก่ขวัญ
โดยเชื่อว่า การท้าแบบนี้ขวัญจะไม่หนีหายไปไหน ส่วนการใช้กล้วย เชื่อว่ากล้วยเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่
ผ่านการปรุงต้มหรือปรุงแต่ง ส้าหรับการใช้น้าเป็นความเชื่อเดียวกับความเป็นสิริมงคล โดยเชื่อว่าเป็น
น้้าที่ได้จากบ่อน้้าทิพย์ของพระอินทร์ ซึ่งมีความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เข้ามาเป็นแรงสนับสนุน
โดยเชื่อว่าน้้านั้นเป็นตัวแทนของน้้าในแม่น้าคงคา สามารถสะเดาะเคราะห์ ลอยเคราะห์ ลอยบาป
และน้าพาความชั่วร้ายให้ลอยไปกับกระแสน้้า (สมพงษ์ จิตอารีย,์ ๒๕๔๕ : ๗๓)
มาริ ซากาโมโต้ (๒๕๕๘ : ง-จ) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ และความสัมพันธ์
ทางชาติพันธุ์ระหว่างชาวขมุกับไทลื้อ ” : ศึกษาจากวัฒนธรรมผ้าทอในเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี สปป.
ลาว ผลจากการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ระหว่างชาวขมุกับไทลื้อ
โดยเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้ง ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สู่
ความสัมพันธ์แบบมุ่งเน้นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องส้าคัญ ทั้งนี้พบว่ามีสาเหตุหลักมาจากการ
ก้ า หนดนโยบายของรั ฐ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
สภาพการณ์พื้นที่แนวชายแดนไทย-ลาว ที่ได้รับอิทธิพลจากทุนนิยมและบริโภคนิยม ภายใต้กระแส
โลกาภิวัต น์ นอกจากนี้ มาริ ซากาโมโต้ (๒๕๕๘ : จ) ยังพบว่า ภายใต้การปกครองแบบรัฐ ชาติ
โดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผ้าทอไทลื้อในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์ ซึ่ง
กลุ่มชนทั้งสองรวมถึงทางภาครัฐ พยายามช่วงชิงความหมายของผ้าทอไทลื้อเมืองเงิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ทางสังคม ในการน้าเสนอตัวตนไปตามเงื่อนไข สถานการณ์ และผลประโยชน์ ท้าให้ผ้าทอกลายเป็น
เครื่องมือในการต่อรองอ้านาจระหว่างกลุ่มชน หรือระหว่างรัฐกับกลุ่มชน โดยมีกระบวนการดังนี้
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๑) ชาวขมุใช้วิธีหยิบยืมและเลือกใช้เครื่องแต่งกายของไทลื้อ เพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมให้
ตนเอง
๒) ชาวไทลื้อใช้ผ้าทอ เป็นเครี่องมือในการสร้างพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ที่สามารถซื้อขาย
ได้ (Marketable Identity)
๓) การใช้ผ้าเช็ดไทลื้อเมืองเงินในพิธีกรรมหรืองานเฉลิมฉลอง เพื่อแสดงความเป็นเมืองเงิน
เพื่อดึงดูดแขกที่ม าเยื อนและนั กลงทุ น เพื่อรณรงค์การค้ าและการท่ องเที่ยว โดยงานวิจัยชิ้น นี้
สามารถน้ามาปรับใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านวัฒนธรรมอาหารของ
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้อีกแนวทางหนึ่ง
ศิวริน เลิศภูษิต (๒๕๔๙ : ง-จ) ศึกษาเรื่อง “สังคมทวิลักษณ์สิบสองพันนา : กรณีศึกษางาน
ปอยสังขารบ้านถิ่น เมืองเชียงรุ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๑) เพื่อเข้าใจกระบวนการปรับเปลี่ยนสภาพสังคม และวิถีชีวิตของชาวไทลื้อบ้านถิ่น เพื่อคง
ความเป็นไทลื้อสิบสองพันนา ภายใต้นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษ ๑๙๗๐๒๐๐๔
๒) เพื่อศึกษาเนื้อหาของงานปอยเดือนหก เพื่อสะท้อนสังคมทวิลักษณ์ของชาวไทลื้อบ้านถิ่น
ซึ่งการศึกษานี้ ได้ศึกษาสภาพสังคมทวิลักษณ์สิบสองพันนา ซึ่งเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนสภาพ
สังคมและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในแต่ละช่วงเวลาเพื่อคงความเป็นไทลื้อสิบสองพันนา ทั้งนี้ “สังคมทวิ
ลักษณ์” คือ ปรากฏการณ์การอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมฮั่นกับวิถีชีวิตชาวไทลื้อที่ได้แสดงออกมา
ผ่ า นกิ จ กรรมส้ า คั ญ ของสั ง คม โดยเฉพาะงานเทศกาลปี ใ หม่ ซึ่ ง จั ดขึ้ น ทุ ก ปี ใ นช่ว งเดื อ นเมษายน
ขอบเขตของอิทธิพลของแต่ละวิถีชีวิตแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับการขยายตัวเข้ามายัง
สิบสองพันนาของค่านิยมและการปฏิบัติของ ชนชาติฮั่น โดยการศึกษานี้ได้แบ่งช่วงสังคม ทวิลักษณ์
เป็น ๓ ช่วง ดังนี้
๑) เป็นช่วงที่ประเทศจีนก้าลังปฏิวัติสู่การเป็นสังคมนิยม แต่ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่มาก
ในขณะที่การปกครองและเศรษฐกิจถูกควบคุมจากส่วนกลาง
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๒) เป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยเหมาเจ๋อตุง ความเป็นทวิลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาว
ไทลื้อถูกกดไว้ภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ โดยกลุ่มผู้น้าที่ไม่ยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม
๓) ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ประเทศจีนให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเปิดประเทศ
รับการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งนีส้ ังคมในสิบสองพันนาได้โน้มเอียงไปทางบริโภคนิยมอย่างเห็นได้ชัด
จะเห็นได้ว่า การปรับเปลี่ยนของสังคมทวิลักษณ์ในสิบสองพันนาในแต่ละช่วงเกิดจากการ
ผลักดันจากปัจจัยภายนอกเป็นส้าคัญ แม้ทุกครั้งที่สังคมเอนเอียงไปตามกระแสภายนอกมากเกินไป
ชาวไทลื้อจะสร้างปัจจัยภายในเพื่อรักษาสมดุลของการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทลื้อกับชาวฮั่นในสิบ
สองพันนา ได้แก่ การฟื้นฟูพุทธศาสนา และการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทลื้อในช่วงงานประเพณีปี
ใหม่ ซึ่งการแสดงออกนี้เป็นเรื่องสามัญของชาวไทลื้อที่ต้องการแสดงให้ชาวฮั่นเห็นว่า ชนชาติไทลื้อ
ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีของชนชาติไทไว้ได้กระทั่งทุกวันนี้ และยังเป็นประเพณีที่ตอบโต้
ชนชาติฮั่น ซึ่งเป็นตัวแทนของการพัฒนา และการบริโภคนิยมอย่างสุดขั้ว นอกจากนี้งานปอยปีใหม่ยัง
เป็นประเพณีที่ดึงดูดให้ชาวไทลื้อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เห็นความส้าคัญ และใส่ใจกับวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของตนมากขึ้น แม้ว่าพื้นที่ในการแสดงออกจะถูกจ้ากัดก็ตาม
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กรอบแนวคิด
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงอยู่ของอาหารไทลื้อ

อาหารไทลื้อ
ในไทย

อาหารไทลื้อ
ในจีน

อัตลักษณ์ร่วมและ
ความแตกต่างของอาหารไทลื้อ

อาหารไทลื้อ
ในลาว

อาหารไทลื้อ
ในพม่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาหารไทลื้อ

บทที่ ๓
วิธีการด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวัฒนธรรม
ในเชิงเปรียบเทียบ โดยเน้นการศึกษาเกี่ ยวกับ อัตลักษณ์ ประเภท และลักษณะของอาหาร รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลง และการคงอยู่ของอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัย เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการน้าไปสู่ผลสรุปที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงทั้ง ๔
พื้นที่
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตสิบสองพันนาประเทศจีน
พม่า ลาว และชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึง่ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูงในด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ
หรือเรียกว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เมืองละ ๕ คน รวมจ้านวน ๒๐ คน ได้แก่ ปราชญ์
ท้องถิ่น หัวหน้าหมู่บ้าน ที่มีความรู้ด้านอาหารไทลื้อ และครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ใช้สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก และใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน และประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน รวมทั้ง
สัมภาษณ์ในเรื่อง ลักษณะของอาหารไทลื้อและการเปรียบเทียบลักษณะของอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง ในด้าน ชนิด ประเภท ส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหาร รสชาติอาหาร และรูปลักษณ์
ของอาหาร
๒. แบบบันทึกการสังเกต (Field note) เพื่อใช้บันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
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๓. กล้องถ่ายรูป และกล้องวิดีทัศน์ เพื่อใช้บันทึกภาพประกอบกิจกรรมอาหารและกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบันทึกภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ
๔. เครื่องบันทึกแถบเสียง เพื่อใช้บันทึกค้าบอกเล่าของกิจกรรมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน
๕. รูปภาพอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบหัวข้อการสนทนา และ
การสัมภาษณ์
๖. แผนที่ชุมชน เพื่อจัดเตรียมการก้าหนดจุดการตั้งบ้านเรือนของชาวไทลื้อในแต่ละชุมชน เพื่อ
น้ามาวิเคราะห์การรวมกลุ่มของชาวไทลื้อ
การสร้างเครื่องมือ
๑. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยด้าเนินการดังนี้
๑.๑ สร้างแนวค้าถามหรือกรอบค้าถามส้าหรับแต่ละประเด็นซึ่งมีดังนี้
๑.๑.๑ สร้างแนวค้าถามที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้ อ
ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน
๑.๑.๒ สร้างแนวค้าถามที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้านอาหารและลักษณะของ
อาหารไทลื้อรวมทั้งการเปรียบเทียบลักษณะของอาหาร ไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ในด้าน ชนิด
ประเภท ส่วนประกอบที่ใช้ในอาหาร รสชาติอาหารและรูปลักษณ์ของอาหารไทลื้อ
๑.๒ เตรียมค้าถามต่อเนื่องเพื่อเจาะลึกในประเด็นที่สนใจ
๑.๓ น้ากรอบค้าถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (ความครอบคลุม
เนื้อหา) ความชัดเจนและความเหมาะสมของค้าถาม
๑.๔ ปรับปรุงกรอบค้าถามและน้าไปทดลองใช้สัมภาษณ์
๒. แบบบันทึกการสังเกต (Field note) เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม ในขณะเข้าไป
สังเกตกิจกรรมและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร โดยท้าการสังเกตสิ่งต่อไปนี้
๒.๑ สังเกตการกระท้าของแต่ละบุคคล (Acts) ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร
๒.๒ สังเกตแบบแผนการกระท้า (Activities) ในขณะที่ท้าอาหาร ตั้งแต่การคัดเลือก
และการจัดเตรียมวัตถุดิบแต่ละชนิดในการท้าอาหาร ประเภท ส่วนประกอบ รสชาติ วิธีการปรุง
อาหาร รูปลักษณะของอาหารและโอกาสในการใช้อาหารเหล่านั้น
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๒.๓ สังเกตชนิดอาหารที่ใช้ในโอกาสพิเศษ และความหมายของอาหาร (Meanings)
ที่เกี่ยวข้องและความส้าคัญของอาหารที่ใช้ในโอกาสพิเศษเหล่านั้น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
๑. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก และแบบการ
สังเกต
๑.๑ โครงสร้างของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ศึกษาหรือสิ่งที่เป็นตัวแปรในการศึกษา
๑.๒ ก้าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเพื่อท้าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างของข้อมูล และความครอบคลุ มเนื้อหาของ
ค้าถาม รวมทั้งความต่อเนื่องของข้อค้าถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน ๓ ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการสร้างเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาด้านอาหาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์
ไทลื้อ
๒. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) น้าแบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสังเกต
และรูปภาพที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อท้าการทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ หากพบปัญหาและอุปสรรค ผู้วิจัย จะน้ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งน้าไปตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ (Efficiency) ในขณะที่น้า
แบบสั มภาษณ์ไปทดลองใช้ ผู้วิจั ย ได้บันทึกประสิทธิภ าพของเครื่องมือในด้านความชัดเจนในข้อ
ค้าถามของผู้ถูกสัมภาษณ์ และระยะเวลาในการใช้เครื่องมือน้ามาปรับปรุงก่อนน้าไปใช้จริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ ซึ่ง
รวบรวม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทลื้อ การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อสร้างกรอบค้าถามในการสัมภาษณ์
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๒. ส้ารวจพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของชาวไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อก้าหนดเขต
พื้นที่ที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท้าแผนที่ชุมชนที่ระบุครัวเรือนซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากร การติดต่อบุคคลที่จะอ้านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้ากลุ่มสตรีที่เกี่ยวข้องกับการท้าอาหาร ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัย
เริ่มการติดต่อกับบุคคล ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้วิธีการ Snowball sampling ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะ
สร้างความคุ้นเคยกับผู้น้าชุมชน และผู้ให้ข้อมูลหลัก ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
จากนั้นจึงน้าสิ่งที่พบมาวิเคราะห์ และสร้างแนวค้าถามในการสัมภาษณ์ และแนวทางในการสังเกต
๓. เตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสังเกต (Field note) เพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูล เมื่อได้แนวค้าถามแล้ว จะท้าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในด้านความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา นอกจากนี้ได้เตรียมกล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเครื่องบันทึกแถบเสียง
๔.ท้าการเก็บข้อมูลในภาคสนาม ดังนี้
๔.๑ ข้ อ มู ล การตั้ ง ถิ่ น ฐานของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทลื้ อ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องหมู่ บ้ า น
ประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐาน ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้
คัดเลือกไว้ตามเกณฑ์ จ้านวน ๒๐ คน
๔.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทลื้อ และลักษณะของอาหารไทลื้อ ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ้านวน ๒๐ คน การเข้าไปสังเกต และอยู่ร่วมกับชุมชน เพื่อศึกษา และ
สังเกตการประกอบอาหาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การบันทึกเทป และใช้
แบบบันทึกการสังเกต ( Field note หรือ Taking note ) รวมทั้งการใช้กล้องบันทึกภาพ
๕.หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนามและท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเสร็จแล้ว ผู้วิจัย
น้าข้อมูลที่ได้มาท้าการการวิเคราะห์ หากมีข้อสงสัย ผู้วิจัยได้วางแผนกลับไปตรวจสอบข้อมูลในสนาม
เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุด และน้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปตรวจสอบกับผู้ให้
ข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องของผลสรุป (Validity)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การ
สั มภาษณ์เชิงลึ ก ที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างการเก็บ รวบรวมข้ อมูล แต่ล ะวัน และเมื่อสิ้ นสุ ดการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลใน ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ การใช้แนวคิดทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดส้าหรับการวิเคราะห์ที่เสนอไว้
แล้วนั้น ผู้วิจัยได้น้ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแนวค้าถามส้าหรับแต่ละประเด็นที่ศึกษา และเป็น
กรอบแนวคิด กว้าง ๆ ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน้าข้อมูล
ดังกล่าวมาด้าเนินการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Category setting) และหาความสัมพันธ์ในการจัด
โครงสร้างเนื้อหากับแนวคิดรวบยอดใหม่
๑.๒ การตรวจสอบข้อมูลในการวิเคราะห์ การตรวจสอบข้อมูลที่ท้าการวิเคราะห์แล้ว
มาตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Reliability) ความครบถ้วนของข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล
ด้วยการน้าไปตรวจสอบกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือผู้ที่อยู่ในการท้ากิจกรรม
อาหาร ประเพณี และพิธีกรรม ด้วยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) เช่น การถามจาก
กลุ่มตัวอย่างหลาย ๆ คน หรือถามหลาย ๆ ครั้ง จนเชื่อถือได้ว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องแล้ว จึงยุติ
การตรวจสอบ
๑.๓ การจดบันทึกข้อมูลและการท้าดัชนีข้อมูล (Notetaking and Indexing) การ
จดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แยกกัน ระหว่างส่วนที่เป็นข้อมูล และส่วนที่เป็นความคิดเห็นของ
ผู้วิจัย จากนั้นน้ามาเรียบเรียงให้สมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้น ในแต่ละวัน
๑.๔ การท้ า ข้ อ สรุ ป ชั่ ว คราวและการลดทอนข้ อ มู ล ( Memoring and Data
reduction) ผู้วิจัยจะน้าความคิด (Concept) ที่ได้จากการจัดหมวดหมู่ และดัชนีมาเชื่อมโยงตามหลัก
ของเหตุ ผ ล และเขี ย นเป็ น ประโยค หรื อ ข้ อ ความเชิ ง แนวคิ ด ทฤษฎี โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาเป็ น
ส่วนประกอบ
๑.๕ การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป ผู้วิจัยน้าข้อสรุปชั่วคราว และการก้าจัด
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเรี ย บเรี ย ง และเชื่ อ มโยงอี ก ครั้ ง โดยมุ่ ง ตอบค้ า ถามวิ จั ย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้
สมเหตุสมผล

บทที่ ๔
ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง : ไทย จีน พม่า และลาว
( Food Cultural of Tai Lue in Mekong Sub region: Thailand, China, Myanmar and Laos)
ที่น้าเสนอในบทนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ บริบทชุมชนของพื้นที่ที่เข้าไปท้าวิจัย ได้แก่ อ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อ้าเภอ
เชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองของชนชาติไตในสิบสองพันนา ประเทศจีน อ้าเภอเชียงตุง เขตรัฐฉาน
ประเทศพม่า และ แขวงหลวงน้้าทา ประเทศลาว
ตอนที่ ๒ น้ าเสนอวัฒ นธรรมอาหารไทลื้ อในแต่ล ะประเทศ โดยน้าเสนอด้านอัต ลั ก ษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ และลักษณะที่เป็นมรดกร่วมรวมทั้งความแตกต่างของวัฒนธรรม
อาหารไทลื้อ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (ไทย จีน พม่า และลาว)
ตอนที่ ๓ น้าเสนอเกี่ยวกับการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ
ตอนที่ ๑ บริบทชุมชนของพื้นที่ที่ท้าการวิจัย
ในการท้าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ หรือภาคสนามที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
อาศัยอยู่ รวม ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย จีน พม่า และลาว ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละพื้นที่
ดังนี้
๑.๑ บริบทชุมชนอ้าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
อ้าเภอเชียงม่วน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดน่าน หรืออ้าเภอปง จังหวัด
พะเยา ในปัจจุบัน ต่อมามีการแบ่งพื้นที่ ต้าบลสระ และต้าบลเชียงม่วน ออกจากอ้าเภอปง จังหวัด
เชียงราย (ในสมัยนั้น) และให้รวมต้าบลบ้านมาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิ่ งอ้าเภอเชียงม่วน จังหวัด
เชียงราย โดยขึ้นตรงต่ออ้าเภอปง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ยกฐานะเป็นอ้าเภอเชียงม่วน และในปี
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ย้ายอ้าเภอเชียงม่วนมาขึ้นกับจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน และจากการสัมภาษณ์
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อาจารย์ ค้ารณ มูลศรี อายุ ๗๐ ปี ซึ่งเป็นปราชญ์ท้องถิ่นในหมู่บ้านทุ่งเจริญ ได้อธิบายว่า เชียงม่วน
มีความหมายว่า เมืองที่มีความสนุกสนาน เพราะค้าว่า เชียง หมายถึง เมือง และค้าว่า ม่วน หมายถึง
ไพเราะ เสนาะ สนุกสนาน
อ้าเภอเชียงม่วน มีอาณาเขต ติดกับอ้าเภออื่นๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก

ติดกับ อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน และอ้าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ทิศใต้

ติดกับ อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่

ทิศตะวันตก

ติดกับ อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา

ภาพที่ ๔.๑ แสดงการแบ่งเขตอ้าเภอในจังหวัดพะเยา
ที่มา : http://www.phayao.go.th/au/location.php
ประชากรในอ้าเภอเชียงม่วนประกอบด้วยกลุ่มคนเมือง(ไท-ยวน) กลุ่มคนไทลื้อ และกลุ่ม
ชาวเขาเผ่ า เย้ า โดยกลุ่ ม คนไทลื้ อ จะอาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นท่ า ฟ้ า เหนื อ บ้ า นท่ า ฟ้ า ใต้ บ้ า นฟ้ า สี ท อง

๓๓

บ้านหล่าย บ้านทุ่งมอก บ้านทุ่งเจริญ บ้านป่าแขม บ้านแพทย์ และบ้านมาง ในส่วนการปกครองนั้น
อ้าเภอเชียงม่วน แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ต้าบล ได้แก่ ต้าบลเชียงม่วน ต้าบลมาง และต้าบลสระ
โดยมี ๓๔ หมู่บ้าน
ประชากรในเขตอ้าเภอเชียงม่วน จะตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้า โดยมีแม่น้าสายส้าคัญ ได้แก่
แม่น้าพี้ หรือแม่น้าปี้ เป็นล้าน้้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนเชียงม่วน ก่ อนไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ายม ซึ่ง
เป็นแม่น้าสายหลักของพื้นที่อ้าเภอเชียงม่วน
ค้าขวัญประจ้าอ้าเภอเชียงม่วน คือ
ไดโนเสาร์แก่งหลวง

บวงสรวงพระธาตุภูปอ

บ่อแร่ถ่านหิน

ภูเขาดินฝั่งต้า

ท่าฟ้าโบราณสถาน

ธารสวรรค์บ่อเบี้ย

๑.๒ บริ บทชุมชนอ้า เภอเชียงรุ่ ง เขตปกครองตนเองของชนชาติไ ตในสิบสองพัน นา
ประเทศจีน
เชียงรุ่ง หรือเจียงฮุ่ง หรืองจิ่งหง(Jinghong) เป็นเมืองเอกในเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบ
สองพันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า และทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ ประเทศลาว เมืองเชียงรุ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ จากต้านาน
“พระเจ้าเลียบโลก” ได้กล่าวถึงที่มาของชื่อเมืองเชียงรุ่ง โดยระบุว่า “เมื่อครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า เสด็จ มาโปรดสั ตว์ ถึงยั งดิน แดนริมฝั่ ง แม่น้าของ (ภาษาลื้ อเรียก น้้าโขง ว่า น้้าของ ภาษาจีน
เรียกว่า หลานชาง) ซึ่งเป็นแม่น้าสายส้าคัญในอาณาจักรของชาวไทลื้อแห่งนี้ ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จ
มาถึง ก็เป็นเวลารุ่งอรุณของวันใหม่พอดี จึงเรียกแห่งนี้ว่า "เชียง" ที่แปลว่า "เมือง" และ "รุ่ง" ที่แปลว่า
"รุ่งอรุณ" ดังนั้น ค้าว่า "เชียงรุ่ง" จึงแปล ได้ว่า เมืองแห่งรุ่งอรุณอันสดใส ซึ่งคนจีนเรียกว่า “เชอลี่
(Cheli)”
สิบสองพันนา ถูกค้นพบในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๙,๗๐๐ ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรหลากหลายกลุ่ม เช่น ไทลื้อ ฮาหนี่ ลาหู่ และปะหล่อง มีพื้นที่มีทั้งที่เป็นภูเขา และพื้นที่ราบ

๓๔

ลุ่ม โดยพื้นที่ราบลุ่มที่ส้าคัญได้แก่ พื้นที่ราบในเมืองลวง เมืองฮ้า (กาหลั่นป้า) เมืองล้า และ เชียงรุ่ง
(Foon Ming Liew-Herres,Volker Grabowsky and Renoo Wichasin, ๒๐๑๒ : ๕)

ภาพที่ ๔.๒ แผนที่อ้าเภอเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองสิบสองพันนา ประเทศจีน
Foon Ming Liew-Herres,Volker Grabowsky and Renoo Wichasin (๒ ๐ ๑ ๒ : ๙ ) ไ ด้
กล่าวถึงจ้านวนประชากรในสิบสองพันนาที่จ้าแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ว่า ในสิบสองพันนา มีคน
ไทลื้อ หรือชาวไต อยู่ประมาณ ๓๔.๐๔ % รองลงมาได้แก่ กลุ่มชาวฮั่นที่เป็นคนจีน ๒๖.๔๑% และ
ชาวฮาหนี่ ๑๘.๗๘ % ดังตารางที่ ๔.๑

๓๕

ตารางที่ ๔.๑ กลุ่มชาติพันธุ์ ในสิบสองพันนา ส้ารวจในปี ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓)
Nationality(minzu)

Absolute

Percentage

Dai(Tai)

๒๗๐,๑๙๒

๓๔.๐๔

Han(Chinese)

๒๐๙,๖๑๕

๒๖.๔๑

Hani

๑๔๙,๐๘๙

๑๘.๗๘

Yi

๓๓,๕๖๙

๔.๓๐

Lahu

๔๖,๒๐๗

๕.๘๒

Bulang (Pulang)

๓๓,๗๒๓

๔.๒๕

Jinuo

๑๗,๒๘๗

๒.๑๘

Yao

๑๔,๗๗๒

๑.๘๖

Hui(Chinese Muslims)

๓,๐๙๗

๐.๓๙

Wa

๑,๗๘๑

๐.๒๒

others

๑๑,๕๐๙

๑.๔๕

Total

๗๙๓,๖๘๔

๑๐๐

ทีม่ า : Foon Ming Liew-Herres,Volker Grabowsky and Renoo Wichasin (๒๐๑๒ : ๙)
จากการค้นคว้า ของ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล(๒๕๕๑: ๘)ท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของ
การเรียกชื่อ สิบสองพันนา ว่า ในสมัยเจ้าอิ่นเมือง (พ.ศ.๒๑๒๒- พ.ศ. ๒๑๒๖) ได้แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น ๑๒ หัวเมือง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บภาษี ในแต่ละหัวเมืองจะมีที่นาประมาณ
๑๐๐๐หาบต่อนาหนึ่งแปลง จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อสิบสองพันนา แควันสิบสองพันนามีเมืองใหญ่
อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าโขง ๕ เมืองและทางฝั่งตะวันออกแม่น้าโขง ๖ เมือง ดังนั้นเมื่อรวมเอา
เมืองเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเข้าไปอีกหนึ่งเมือง จึงรวมเป็น ๑๒ เมือง ดังนี้
๑. พันนาเชียงรุ่ง มีเมืองเชียงรุ่ง และเมืองฮ้า
๒. พันนาเมืองแช่ มีเมืองแช่ เมืองเชียงลู และเมืองวัง
๓. พันนาเมืองฮุน มีเมืองฮุน และเมืองปาน
๔. พันนาเมืองเชียงเจือง มีเมืองเชืองเจืองและเมืองฮาย
๕. พันนาเมืองเชียงลอ มีเมืองเชียงลอ เมืองมาง เมืองงาม เมืองลาวเหนือและเมืองขาง
๖. พันนาเมืองลวง มีเมืองลวง
๗. พันนาเมืองล่า มีเมืองล่าและเมืองบาน
๘. พันนาเมืองฮิง มีเมืองฮิง และเมืองบ่าง

๓๖

๙. พันนาเมืองลา มีเมืองลา และเมืองวัง
๑๐.พันนาเมืองพง มีเมืองพง เมืองหย่วน และเมืองมาง
๑๑.พันนาเมืองอู มีเมืองอูใต้และเมืองอูเหนือ(ปัจจุบันเมืองอูอยู่ในแขวงพงสาลี สปป.ลาว)
๑๒.พันนาเมืองเชียงทอง มีเมืองเชียงทอง เมืองอีงู และเมืองอีปาง(อีปัง)
๑.๓ บริบทชุมชนอ้าเภอเชียงตุง เขตรัฐฉาน ประเทศพม่า
เชีย งตุง หรื อ เก็งตุง (Keng tung) ตั้งอยู่ในรัฐ ฉานของประเทศพม่า เป็นเมืองที่มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทยและเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองพันนา เชียงตุงเป็น
เมืองที่มีความส้ าคัญทางการค้าเชื่อมต่อระหว่างสิ บสองพันนากับล้ านนา โดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่ อ
เดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี้ ด้วยเหตุนี้จึงท้าให้วัฒนธรรมของชาวไทลื้อในสิบสองพันนา เลื่อน
ไหลมาตามเส้นทางนี้ และส่งผลถึงเมืองเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน ในปัจจุบัน ทางรัฐบาลลาวได้สร้าง
สะพานข้ามแม่น้าโขงจากเมืองเชียงกกและเมืองเชียงลาบ มาเชื่อมกั บประเทศเมียนมาร์ ท้าให้การ
ติดต่อของชาวไทลื้ อในเขตหลวงน้้ าทาและเมืองสิงใช้เส้นทางนี้ในการติดต่อกับกลุ่มชาวไทลื้ อใน
ประเทศเมียนมาร์

๓๗

ภาพที่ ๔.๓ แผนที่เชียงตุง
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=เชียงตุง&biw=1360&bih=667&tbm

ภาพที่ ๔.๔ แผนที่เชียงตุงแสดงเขตติดต่อเมืองสิง สปป.ลาว

๓๘

ภาพที่ ๔.๕ แผนที่แสดงบริเวณในเมืองเชียงตุง
ที่มา : อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และนฤมล เรืองรังสี (๒๕๓๖: ๑๒)

๑.๔ บริบทชุมชนแขวงหลวงน้้าทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แขวงหลวงน้้าทา เป็นแขวงหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.
ลาว) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองอื่นๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดกับ ประเทศจีน

ทิศใต้

ติดกับ แขวงบ่อแก้ว

ทิศตะวันออก

ติดกับ แขวงอุดมไชย

ทิศตะวันตก

ติดกับ ประเทศเมียนมาร์

แขวงหลวงน้้าทา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแขวงหัวของ ซึ่งเป็นพื้นที่ของแขวงหลวงน้้าทา และ
แขวง บ่อแก้ว ในปัจจุบัน ภายหลังมีการยุบแขวงหัวของ และได้แบ่งแยกพื้นที่ออกเป็น ๒ แขวง

๓๙

ได้แก่ พื้นที่แขวง หัวของเดิม เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงบ่อแก้ว และแยกพื้นที่ทางทิศเหนือของแขวงหัว
ของเดิม ไปตั้งแขวงใหม่มีชื่อว่า แขวงหลวงน้้าทา ในปัจจุบัน
ประชากรในพื้นที่แขวงหลวงน้้าทา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทลื้อ และกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวไทด้า ชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในแขวงหลวงน้้าทา เดิมเป็นชาวไทลื้อที่อยู่ในอาณาจักรเชียงแข็ง หรือ
เชียงลาบ ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อ มีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งของแม่น้าโขง คือ บริเวณเมืองยอง
รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ กับเมืองสิง ในแขวงหลวงน้้าทา เมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้
จึงได้ตกลงกับอังกฤษ คือ แบ่งเมืองเชียงแข็งออกเป็นสองส่วน ก้าหนดให้ฝั่งขวาของแม่น้าโขงเป็นของ
อังกฤษ และฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงเป็นของฝรั่งเศส จึงท้าให้แขวงหลวงน้้าทากลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ลาวในปัจจุบัน (สมหมาย เปรมจิตต์ และวสันต์ ปัญญาแก้ว, ๒๕๕๘ : ๒๑๖-๒๑๗) ปัจจุบันแขวงหลวง
น้้าทาแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๕ เมือง ได้แก่ เมืองน้้าทา เมืองสิง เมืองลอง เวียงภูคา และ
เมืองนาแล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้พื้นที่ในการวิจัยวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในประเทศลาว โดยเลือก
พื้นที่ในเมืองน้้าทา และเมืองสิง โดยเบื้องต้นท้าศึกษาบริบทชุมชนของทั้งสองพื้นที่ ดังนี้
๑.๔.๑ เมืองน้้าทา
เมืองน้้ าทาเป็ น เมืองที่มีความส้ าคัญในการสู้ รบ ในช่ว งสงครามอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ.
๒๔๙๘ – ๒๕๑๘ เนื่องจากพื้นที่แถบนี้เคยเป็นสมรภูมิรบระหว่างขบวนการปะเทดลาว และกลุ่ม
กองโจรของพวกชาวเขา ที่ส่ ว นใหญ่เ ป็นชาวม้ง ซึ่ง ได้รับการหนุนหลั งจากหน่วยงานซีไอเอของ
สหรัฐฯ ส่งผลให้ตัวเมืองถูกท้าลาย โดยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ท้าให้ต้องย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่ริมฝั่ง
แม่น้าทา ซึ่งห่างจากที่ตั้งเดิมไปทางเหนือ ประมาณ ๗ กิโลเมตร ใกล้กับทางหลวงที่ใช้ไปยังเมืองสิง
อุดมไชย และบ่อเต็น แม้ว่าทางการจะย้ายเมืองน้้าทา ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงน้้าทามาสร้างใน
ที่ใหม่แล้วก็ตาม แต่สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองเก่า หรือเมืองน้้าทาเดิม เช่น วัดพระธาตุ
ปุมปุก และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าแลนแตน ชาวหลวงน้้าทาเรียกเขตนี้ว่า เมืองน้้าทา และเรียกเขตที่
สร้างใหม่ว่า แขวงน้้าทา

๔๐

๑.๔.๒ เมืองสิง
เมื อ งสิ ง เป็ น เมื อ งที่ มี ค วามส้ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องอาณาจั ก รเชี ย งแข็ ง ในอดี ต มี
ประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทลื้อ อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการปกครองในระบบเจ้าฟ้า จาก
เอกสารที่เขียนโดย สมหมาย เปรมจิตต์ และวสันต์ ปัญญาแก้ว (๒๕๕๘ : ๑๖๑-๑๖๓) ได้ระบุว่า ปฐม
เจ้าฟ้าแห่งอาณาจักร เชียงแข็ง คือ เจ้าฟ้าอินปัน สันนิษฐานว่าเมืองสิงถูกสร้างในสมัยปลายศตวรรษ
ที่ ๑๘ ต่อมาภายหลัง อาณาจักรเชียงแข็งเกิดความไม่สงบภายในหลายประการ รวมทั้งอาณาจักรไท
ลื้อทั้งหมดที่อยู่ในแถบลุ่มน้้าโขงตอนบนก็ตกอยู่ในยุคเสื่อมโทรม และได้ตกเป็นเมืองขึ้นของล้านนา
และล้านช้าง จากความขัดแย้งของเจ้านายที่ปกครอง ท้าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย ประกอบ
กับการเกิดศึกสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงท้าให้ประชาชนเหล่านั้นหนีลงมาทางใต้ บางกลุ่มก็อพยพ
เข้ามาในไทย หรือเขตสยามดั้งเดิม บางกลุ่มก็อพยพซ่อนตัวอยู่ตามป่า ต่อมาเจ้ าต่อมค้าแดง ได้พา
ผู้คนกลับคืนมาอยู่บริเวณทุ่งราบเมืองสิง ที่บ้านจอมใจ ในปี ค.ศ. ๑๘๘๔
เมืองสิ งมีดิน แดนส่วนหนึ่ งติดกับจีน โดยห่ างจากชายแดนจีนเพียง ๒๐ กิโ ลเมตร และมี
ดิน แดนบางส่ วนติดกับเมืองมางของเขตสิบสองปันนา และบางส่ ว นติดกับเมืองเชียงลาบทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า เนื่องจากภูมิประเทศของเมืองสิงเป็นทุ่งราบกว้างใหญ่ จึงท้าให้เมืองสิง
เป็นอู่ข้าวอู่น้าของแขวงหลวงน้้าทา เมืองสิงแบ่งเขตพื้นที่ ออกเป็น ๔ กลุ่ม หรือ ๔ เจียง ได้แก่ เจียง
ใจ เจียงอิน เจียงยืน และเจียงแล ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองสิง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อ และชาว
ไทเหนือ นอกจากนี้ ยังมีชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น อาข่า ขมุ

๔๑

ภาพที่ ๔.๖ แผนที่เมืองหลวงน้้าทา
ที่มา : http://www.hotsia.com/Laos/Luang-Namtha/namtha_bg-2.jpg
ตอนที่ ๒ วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (๔ ประเทศ)
วัฒ นธรรมอาหารไทลื้ อ ในอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้ าโขง พบว่า ลั กษณะอาหารของชาวไทลื้ อ ใน
๔ ประเทศ ยังมีความเหมือนและคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ หรือ
รากเหง้าของวัฒนธรรมที่มีแหล่งก้าเนิดจากจุดเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีการอพยพโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศต่าง ๆ แต่ชาวไทลื้อยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้โดยไม่สูญหาย โดยในตอนที่ ๒
ผู้วิจัยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมอาหารไทลื้อไว้ดังนี้
๒.๑ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ
๒.๒ เปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
๒.๓ ลักษณะอาหารไทลื้อที่เป็นมรดกร่วม รวมทั้งความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ

๔๒

๒.๑ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ้านวน ๒๐ คน ในกลุ่มประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
พบว่า อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อทั้ง ๔ ประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑.๑ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอ้าเภอ เชียงม่วน ประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์ พบว่า อาหารไทลื้อในเชียงม่วน มีดังนี้
๑. ห่อนึ่งต๊ะ (ต๊ะ หมายถึง สาหร่ายน้้าจืดเส้นใหญ่) ซึ่งมีมากในหน้าแล้ง ประมาณเดือน
ธันวาคม ถึงเมษายน ชาวไทลื้อในอ้าเภอเชียงม่วน จะไปหาต๊ะในล้าน้้าแม่ยม โดยต๊ะจะมีความเหนียว
มากกว่าเตา การเลือกจะเลือกต๊ะที่ไม่แก่เกินไปหรือมีอายุน้อยเกินไป

ภาพที่ ๔.๗ ห่อนึ่งต๊ะ
๒. น้้าพริกน้้าหน่อ ท้าจากหน่อไม้ที่ผ่านการหมักดอง โดยน้าหน่อดิบมาสับละเอียดแล้วโขลก
น้าไปหมักค้างคืน ท้าได้ ๒ แบบคือ ชนิดที่มีน้าผสมและชนิดแห้งเหนอะหนะ น้้าพริกน้้าหน่อนิยมท้า
จากหน่อไผ่หนามหรือไผ่ป่า

๔๓

ภาพที่ ๔.๘ น้้าพริกน้้าหน่อ
๓. บ่าถั่วเน่า ลักษณะพิเศษของถั่วหมักในอ้าเภอเชียงม่วน จะท้าจากถั่วลิสง (ถั่วดิน) เพราะ
เชื่อว่าถั่วดินมีกลิ่นหอมกว่าถั่วเน่าที่หมักจากถั่วเหลือง นิยมน้ามาท้าน้้าพริกบะถั่วเน่า โดยน้าแผ่นถั่ว
เน่ า มาปิ้ ง หรื อ มาทอด แล้ ว น้ า มาโขลกรวมกั บ พริ ก แห้ ง กระเที ย ม และเกลื อ หรื อ น้ า ถั่ ว เน่ า ไป
รับประทานกับข้าวเหนียวร้อน ๆ หรือน้าไปรับประทานเป็นเครื่องเคียงกับอาหารชนิดอื่น ๆ

ภาพที่ ๔.๙ บ่าถั่วเน่า
๔. แกงอูน (อูน หมายถึง ความเหนียว และข้น) บางพื้นที่เรียกว่า แกงข้าวคั่ว มีหลาย
รสชาติ เช่น อูนเนื้อหมู (แกงข้าวคั่วหมู) อูนเนื้อควายแห้ง อูนเนื้อไก่ และอูนกบ อาหารในกลุ่มนี้ที่
นิยมมาก ได้แก่ อูนเนื้อไก่

๔๔

ภาพที่ ๔.๑๐ แกงอูนเนื้อไก่

ภาพที่ ๔.๑๑ แกงอูนคู่กับบ่าถั่วเน่า
๕. แกงบอน หรือหลามบอน (แกงใบเผือก แกงใบบอน) หากไม่มีใบเผือกให้ใช้ใบตูนแทน
ใบเผื อก จะมีร สชาติดี และมี กลิ่ น หอมกว่า ใบบอน ส่ ว นใบตูนจะมีร สจืด แกงบอนที่นิย ม ได้ แ ก่
แกงบอน จิ้นควาย แกงบอนหนังหมู แกงบอนหมูสามชั้น แกงบอนหนังควายแห้ง ปรุงรสเปรี้ยวด้วย
ใบมะขาม ใบส้มป่อยแต่งกลิ่นด้วยใบผักชีฝรั่ง(หอมป้อมเป้อ)

๔๕

ภาพที่ ๔.๑๒ แกงบอน
๖. ส่้าจิ้น (จิ้นสมุนไพร) ใช้จิ้นหมูหรือจิ้นควาย ถ้าใช้จิ้นควาย(เนื้อควาย) รสชาติจะดีกว่า
ชาวไทลื้อในเชียงม่วนจะน้าเนื้อควายมาปิ้งให้หอม แล้วทุบให้เนื้อควายแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน้าไป
ผสมกับ พริกแห้ง กระเทียมและเกลือ อาหารในลักษณะนี้ เคยพบในกลุ่มชาวไทลื้อที่อ้าเภอเชียงค้า
เรียกว่า “จิ้นส่้าพริก”

ภาพที่ ๔.๑๓ ส่้าจิ้น
๗. แกงขนมเส้นแห้ง (ขนมจีน) ขนมเส้นที่เหลือจากการรับประทาน โดยน้าไปตากแห้ง
ชาวไทลื้อในอ้าเภอเชียงม่วน นิยมน้าขนมเส้นแห้งไปแกงใส่กบใส่เขียด เติมพริกป่น หอมแดง และ
ตะไคร้ เพิ่มกลิ่นหอม ดับกลิ่นคาวของกบ และเขียด

๔๖

ภาพที่ ๔.๑๔ ขนมเส้นแห้ง
๘. ข้าวจี่งา (ข้าวหนุกงา) น้าข้าวเหนียวสุกมาโขลกรวมกับงาแล้วเอาไปย่างไฟให้หอม โรย
น้้าอ้อยเพื่อเพิ่มความหวาน

ภาพที่ ๔.๑๕ ข้าวจี๋งา
๙. ข้าวโค๊บ ท้าจากข้าวเหนียวผสมไข่แดง โขลกจนเหนียวแล้วรีดเป็นแผ่นบางๆ มีลักษณะ
กลม แล้วเติมน้้าอ้อยให้มีรสหวาน ตากให้แห้ง เวลารับประทานน้าไปย่างไฟอ่อน ๆ เมื่อสุกแล้วจะมีสี
เหลือง รสหวาน

๔๗

ภาพที่ ๔.๑๖ ข้าวโค๊บ
๑๐. ส้มผักกาด หรือผักกาดดอง แต่ ส้มผักกาดของชาวไทลื้อจะท้าจากผักกาดต้นเล็ก ๆ
หรือเรียกว่า ผักกาดหน้อย ซึ่งมีล้าต้นสูงประมาณ ๓-๔ นิ้ว โดยน้ามาตากแดดแล้ว ผสมกับเกลือ และ
ข้าวสุก ทิ้งไว้ ๒-๓ วัน หากอากาศร้อนจะเปรี้ยวเร็ว ทั้งนี้ ชาวไทลื้อเชื่อว่า หากคนท้าเป็นคนที่มีฝ่ามือ
ร้อน จะท้าให้ส้มผักกาดมีความเปรี้ยวเร็ว กว่าคนมือเย็น หากไม่มีผักกาดหน้อย ชาวไทลื้อจะใช้
ผักกาดต้นใหญ่ และเรียกชื่อว่า “ผักเค็ม” เมื่อท้าเสร็จแล้ว จะน้าไปตากแดดหลายวัน จึงจะน้ามา
รับประทานได้

ภาพที่ ๔.๑๗ ส้มผักกาด
๑๑. น้้าพริกน้้าผัก ชาวไทลื้อจะเก็บน้้าพริกน้้าผักไว้รับประทานตลอดทั้งปี การท้าน้้าพริก
น้้าผัก ท้าได้ ๒ แบบ คือ แบบที่มีน้า และแบบที่แห้งเป็นก้อน น้้าผักที่มีรสชาติดี ต้องท้ามาจากผักกาด
กวางตุ้งดอก หากไม่มีผักกาดกวางตุ้งดอก ที่ชาวไทลื้อ เรียกว่า “ผักกาดจ้อน” จะใช้ใบผักกวางตุ้ง
หรื อใบกะหล่้ าปลี หรื อใบกะหล่้ าดอก ท้าน้้าผั กก็ได้ น้้าพริกน้้าผั กจะรับประทานกับสะเดาลวก

๔๘

(สะเรียม) และถั่วแปปนึ่ง หรือลวก ในครอบครัวที่มีฐานะจะรับประทานน้้าพริกน้้าผักคู่กับปลาปิ้ง
เช่น ปลาหมอ(ปลาสะเด็ด) ปลาตะเพียน(ปลาขาว) ปลาช่อน (ปลาหลิม) และปลาดุก เพราะการ
รับประทานน้้าพริกน้้าผักคู่กับปลาปิ้งแล้ว จะช่วยให้การรับประทานอาหารมื้อนั้นมีรสชาติมากยิ่งขึ้น
การท้าน้้าพริกน้้าผักจะน้าผักกาดมาสับให้ละเอียด จากนั้นน้าไปหมักให้มีรสเปรี้ยว พร้อมโขลกให้
แหลกพอประมาณ จากนั้นน้าไปเคี่ยวไฟอ่อน ๆ จนงวด หากต้องการให้เก็บไว้นาน ๆ ให้ปั้นเป็นก้อน
แล้วน้าไปตากแดด เวลารับประทานให้เอาน้้าเปล่าผสมลงไปเล็กน้อย ใส่พริกแห้ง หรือพริกสดหรือ
พริกหนุ่ม โขลกรวมกับน้้าผักที่เป็นก้อน ๆ ในหนึ่งครก หรือ ๑ ถ้วยน้้าพริก จะใช้น้าผักก้อน ประมาณ
๑-๒ ก้อน ซึง่ แต่ละก้อนจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร

ภาพที่ ๔.๑๘ น้้าพริกน้้าผัก
๑๒. ขนมดอกซ้อ เป็นอาหารไทลื้อที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อในทุกพื้นที่
ชาวไทลื้อจะท้าขนมดอกซ้อในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ เพราะเป็นขนมที่ใช้ในงานเทศกาลสงกรานต์
โดยท้าจาก แป้งข้าวเหนียวใส่ดอกซ้อป่น ผสมน้้าอ้อย แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นน้าไปนึ่งให้สุก

๔๙

ภาพที่ ๔.๑๙ ดอกซ้อ

ภาพที่ ๔.๒๐ ขนมดอกซ้อ
๑๓. ขนมหนีบ หรือขนมจ๊อก ชาวไทลื้อเรียกชื่อขนมหนีบ เพราะท้าแล้วต้องสอดปลาย
ใบตองเข้าไปในช่องใบตองให้อยู่ตัว ซึ่งเรียกกิริยานี้ว่า “หนีบ” ขนมหนีบที่นิยมท้า คือ ขนมหนีบไส้ถั่ว
ขนมหนีบไส้มะพร้าว ขนมหนีบไส้มะพร้าวผสมงาขี้ม้อน และขนมหนีบไส้หมู หรือเรียกว่า “ไส้เค็ม”

ภาพที่ ๔.๒๑ ขนมหนีบ

๕๐

๑๔. น้้าพริกต่อ น้าตัวต่อมานึ่งให้สุก แล้วน้าไปโขลกกับพริกสดย่างไฟ ใส่กระเทียม และ
เกลือ ชาวไทลื้อจะเลือกตัวต่อที่มีสีน้าตาล หรือค่อนข้างแก่ เรียกว่า “ตัวแล้ ๆ” ซึ่งมีกลิ่นหอมกว่าตัว
ต่อสีขาว ตัวต่อสีน้าตาลจะถูกเรียกอีกตัวอย่างว่า “ตัวบ่กิ๋นขี้ (ตัวอมขี้)” ส่วนตัวต่อสีขาว เรียกว่า
“ตัวบ่ะมีข”ี้ เมื่อน้ามาโขลกต้องเอาขี้ออกก่อน หากไม่เอาขี้ออก น้้าพริกที่ได้จะมีสีด้ามากไป ส้าหรับ
ตัวต่อที่เป็นไข่ต่อ หรือ “เต้ง” จะเอามาบ่ายข้าว เรียกว่า “บ่ายกรุ๊บ” เพราะเมื่อกัดไข่ต่อแตก จะมี
เสียงดังเบา ๆ “กรุ๊บ” จะมีรสชาติดี ตัวต่อเมื่อน้ามานึ่งให้สุก จะเก็บได้นานเป็นเดือน

ภาพที่ ๔.๒๒ น้้าพริกต่อ

ภาพที่ ๔.๒๓ ไข่ตัวต่อ

๕๑

๑๕. อั๊กปะปัก ค้าว่า “ปะปัก” หมายถึง “ฟักทอง” อั๊ก หมายถึง “อบ” โดยน้าฟักทองมา
ปอกเปลือก แล้วตัดเป็นชิ้น ๆ ใส่หม้อ เติมน้้าเปล่าเล็กน้อย รอให้สุกจึงโรยน้้าอ้อย ลงไปในหม้อ รอ
จนน้้าตาลละลาย จึงยกลง จากนั้นโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูด ชาวไทลื้อบางหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านป่า
แขม จะรับประทานอั๊กปะปักกับน้้าพริกน้้าปู๋

ภาพที่ ๔.๒๔ อั๊กบะปัก
๒.๑.๒ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอ้าเภอ เชียงรุ่ง เขตปกครองตนเอง
สิบสองพันนา ประเทศจีน
เชียงรุ่ง เป็นเมืองหลวงหรือเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา ประชากรส่วนใหญ่
ในเชียงรุ่ง เป็นชาวไทลื้อ รองลงมา ได้แก่ ชาวอีก้อหรือฮาหนี่ และต่อมามีชาวฮั่นหรือคนจีน อพยพ
เข้ามาในดินแดนสิบสองพันนาเป็นจ้านวนมากในปัจจุบันชาวฮั่นจึงมีมากเป็นอันดับสองของจ้านวน
ประชากรในสิบสองพันนา แต่อย่างไรก็ตาม ชาวไทลื้อก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง
ไว้อย่างเหนียวแน่น ทั้งด้านการแต่งกายและด้านอาหาร จากการศึกษาในภาคสนามในพื้นที่ ของ
อ้าเภอเชียงรุ่ง พบว่ามีอาหารไทลื้อที่ยังคงมีความเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวไทลื้ออยู่หลายชนิดดังนี้

๕๒

๑.อาหารปิ้งย่าง ที่ชาวไทลื้อเรียกว่า “ชาวข่าว” เช่น ปลาปิ้งอบ เนื้อสัตว์ปิ้งย่าง ผักย่าง
ชนิดต่างๆ โดยชาวไทลื้อจะน้าพริกสด กระเทียม ใบหอม ใบตะไคร้ และใบขิง มาหั่นหยาบๆ จากนั้น
น้ามาคลุกรวมกันแล้วน้าไปใส่ในตัวปลา ก่อนน้าไปปิ้ง อาหารชนิดนี้เป็นอาหารของชาวไทลื้อที่คนใน
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ นิยมรับประทาน

ภาพที่ ๔.๒๕ ปลาปิ้งอบ
๒.อาหารประเภทแกง ชาวไทลื้อเรียกอาหารชนิดนี้ว่า “แค” เช่น แคยอดบะฟัก แคผักโฮะ
แคที่พบในเชียงรุ่ง มี ๓ แบบ ได้แก่ แคจืด แคเผ็ด และแคส้มป่อย

ภาพที่ ๔.๒๖ แคจืด

๕๓

ภาพที่ ๔.๒๗ แคเผ็ด
๓.ลาบ ชาวไทลื้อเรียกลาบว่า “จิ้นส่าหรือจื้นส้า” ชาวไทลื้อจะให้ความส้าคัญกับอาหารชนิด
นี้มาก เนื่องจากชาวไทลื้อมีความเชื่อว่า อาหารชนิดนี้เป็นอาหารแห่งความกตัญญู เป็นอาหารที่บุตร
จะท้าให้พ่อแม่ที่มีอายุมากและไม่มีฟันรับประทาน ลาบของชาวไทลื้อจึงมีลักษณะของเนื้อสั มผัสที่
ค่ อ นข้ า งเละเพราะคนท้ า จะเริ่ ม จากการใช้ สั น มี ด ทุ บ เนื้ อ ให้ นิ่ ม มากๆจากนั้ น จึ ง สั บ จนละเอี ย ด
นอกจากนี้ ลาบยังเป็นอาหารที่ต้องมีในงานบวชของลูกหลานชาวไทลื้อ และมีค้ากล่าวว่า “...หาก
งานบวชไม่มีลาบ แสดงว่างานบวชนั้นยังไม่สมบูรณ์...”

ภาพที่ ๔.๒๘ ลาบ

๕๔

๔.ข้าวหนมหรือขนมจีน อาหารชนิดนี้ ส่วนใหญ่ชาวไทลื้อนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า
ดังนั้นเมื่อชาวไทลื้อชวนไปรับประทาน “ข้าวหนม”ไม่ได้หมายความว่า ชวนไปรับประทานขนมหวาน
หากแต่หมายถึง ชวนไปรับประทานขนมจีน การรับประทานขนมจีนของชาวไทลื้อจะมีเครื่องปรุงรส
และเครื่องเคียง หลากหลาย เช่น พริกป่น น้้าตาลทราย เกลือ ซอสเปรี้ยว น้้าส้มพริกดอง ใบสะระแหน่
ใบกุยช่าย และย้ารากผักคาวตอง

ภาพที่ ๔.๒๙ ขนมจีน
๕.ข้าวแรมฟืน ชาวไทลื้อในเชียงรุ่งนิยมรับประทานข้าวแรมฟืนทุกเพศทุกวัย และภาคภูมิใจ
ว่า อาหารชนิดนี้เป็นอาหารของชาวไทลื้อ ดังนั้นในร้านอาหารของชาวไทลื้อจะต้องมีอาหารชนิดนี้
รับรองลูกค้า ข้าวแรมฟืน เป็นอาหารที่ท้าจากแป้งข้าวเจ้า และบางบ้านท้าจากแป้งถั่วเขียว และแป้ง
ถั่วแดง แต่ส่วนใหญ่ชาวไทลื้อจะชอบข้าวแรมฟืนที่ท้าจากแป้งข้าวเจ้า

๕๕

ภาพที่ ๔.๓๐ ข้าวแรมฟืน
๖.ข้าวบะขะแน๊ด หรือข้าวเหนียวสับปะรด เป็นอาหารหวานที่น้าสับปะรดมาสับผสมข้าว
เหนียวนึ่งใส่น้าตาลทรายแล้วน้าไปใส่ในผลสับปะรด จากนั้นน้าไปนึ่งเพื่อให้มีกลิ่นหอมของสับปะรด
อาหารชนิดนี้ในสมัยโบราณดั้งเดิมของชาวไทลื้อไม่มีอาหารชนิดนี้ เพิ่งเริ่มปรากฏเมื่อคนจีนอพยพเข้า
มาอยู่ในสิบสองพันนา ประกอบกับพื้นทีใ่ นเมืองฮ้า(กาหลั่นป้า)ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับอ้าเภอเชียงรุ่ง
มีการปลูกสับปะรดมาก จึงมีการน้าสับปะรดมาผสมข้าวเหนียวและน้้าตาล จากนั้นเป็นต้นมา อาหาร
ชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตสิบสองพันนา

ภาพที่ ๔.๓๑ ข้าวเหนียวสับปะรด
๗.น้้าผัก เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวไทลื้อ เป็นการถนอมอาหารที่น้าเอาก้านผัก ใบผัก และ
ดอก ของผักกาดกวางตุ้ง มาสับละเอียดผสมข้าวเหนียว ดองไว้ ๒-๓ วัน เพื่อให้เกิดความเปรี้ยว
น้้าผักในเชียงรุ่ง มี๒ ลักษณะ ได้แก่ น้้าผักชนิดก้อน และน้้าผักชนิดเหลว หากท้าเป็นก้อนจะเก็บไว้
นานประมาณหนึ่งปี ชาวไทลื้อรับประทานน้้าผักในรูปแบบการน้าไปท้าน้้าพริก ซึ่งชาวไทลื้อเรียกว่า
“น้้าหมี่ผัก”

๕๖

ภาพที่ ๔.๓๒ น้้าผักชนิดเหลว

ภาพที่ ๔.๓๓ น้้าผักชนิดก้อน

ภาพที่ ๔.๓๔ น้้าหมี่ผัก

๕๗

๘.ส้มผักหรือผักกาดส้ม เป็นอาหารที่พบในทุกๆบ้านของชาวไทลื้อ ส้มผักท้าจากต้นผักกาด
ต้นเล็กๆ เอาผักกาดที่เก็บจากสวนมาล้างแล้วผึ่งให้หมาดๆ จากนั้นน้ามานวดให้นิ่ม ผสมเกลือและ
ข้าวเหนียวนึ่งสุก ดองไว้ ๓-๔ วันน้ามารับประทานเป็นอาหารว่าง หรือเวลามีแขกมาเยือนที่บ้าน ชาว
ไทลื้อก็จะยกชามใส่ผักกาดส้มมารับรอง ส่วนการน้าผักกาดส้มมาท้าเป็นกับข้าว นิยมน้ามาย้า โดยใช้
พริกแห้งและต้นหอมผักชีผสมลงไป

ภาพที่ ๔.๓๕ ส้มผัก

ภาพที่ ๔.๓๖ วิธีท้าส้มผัก

๕๘

๙.ไก เป็นพืชประเภทสาหร่ายที่พบในน้้าโขง ชาวไทลื้อจะน้ามาห่อนึ่งไก หรือน้าไกไปตาก
แห้ง เวลารับประทานจะน้ามาย่างไฟอ่อนๆ วิธีการแบบนี้ชาวไทลื้อเรียกว่า “แอน” บางบ้านจะน้าไก
ที่ย่างไฟจนมีกลิ่นหอมไปคั่วในกะทะ ใส่กระเทียมเจียวหรือหอมเจียวลงไปคั่วให้กรอบเพื่อให้เก็บไว้
รับประทานได้นานนับเดือน และเรียกอาหารชนิดนี้ว่า “ไกยี” ชาวไทลื้อจะรับประทานไกยีกับน้้าหมี่
มะเขือมาน(น้้าพริกมะเขือเทศ)และผักเริน

ภาพที่ ๔.๓๗ ไกแผ่น

ภาพที่ ๔.๓๘ ไกยี
๑๐.ย้ารากผักคาวตอง อาหารชนิดนี้พบในกลุ่มชาวไทลื้อในเขตสิบสองพันนา แต่ไม่พบใน
พื้นที่อื่นๆ การย้ารากผักคาวตองจะปรุงรสเปรี้ยวโดยใช้ซอสเปรี้ยวของจีน การปลูกผักคาวตองเพื่อ
น้ามาย้าจะปลูกในดินร่วน เพื่อสะดวกต่อการดึงผักคาวตองขึ้นมาทั้งราก

๕๙

ภาพที่ ๔.๓๙ ย้ารากผักคาวตอง
๑๑.หลามบอน เป็นอาหารของชาวไทลื้อที่พบในทุกพื้นที่ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หลามบอน
เป็นอัตลักษณ์ด้านอาหารไทลื้อที่บ่งบอกถึงความเป็นไทลื้อได้อีกชนิดหนึ่ง การท้าหลามบอนในเชียง
รุ่งยังคงรักษารูปแบบการท้าตามแบบดั้งเดิม กล่าวคือ ใช้การปรุงให้สุกในกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้ชาวไทลื้อเรียกว่า “หลาม” และน้าเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่พบว่ามีการใช้เครื่องเทศชนิดนี้ในกลุ่ม
ชาวไทลื้อในเขตสิบสองพันนาเท่านั้น เครื่องเทศชนิดนี้เรียกว่า “ หมากฮ้า”

ภาพที่ ๔.๔๐ หลามบอน

๖๐

ภาพที่ ๔.๔๑ การท้าหลามบอน

ภาพที่ ๔.๔๒ หมากฮ้า
๑๒.น้้าปู๋ ชาวไทลื้อในทุกพื้นที่จะรับประทานน้้าปู๋ และท้าน้้าปู๋ ได้ชาวไทลื้อจะน้าน้้าปู๋ มาท้า
น้้าพริก เรียกว่า “น้้าหมี่ปู” การรับประทานน้้าพริกต้องมีผักจิ้มที่มีรสชาติเสริมกันเพื่อเพิ่มความ
อร่อย ดังนั้นการรับประทานน้้าปู๋และน้้าหมี่ปู๋ จึงต้องรับประทานกับหน่อไม้ต้ม ชาวไทลื้อจะส่งเสริม
ให้ลูกหลานกินน้้าปู๋ ซึ่งเป็นอาหารประจ้าท้องถิ่น และเป็นอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยพ่อแม่
หรื อ ปู่ ย่ า ตายาย จะน้ า น้้ า ปู๋ ม าละเลงบนข้ า วเหนี ย ว แล้ ว น้ า ไปย่ า งไฟให้ ห อม น้ า มาแจกจ่ า ยให้
ลูกๆหลานๆ ได้กินในช่วงเช้าๆ ซึ่งเด็กๆชาวไทลื้อก็ไม่ได้ปฏิเสธอาหารชนิดนี้ และรับประทานอย่างมี
ความสุข ชาวไทลื้อเรียกชื่อข้าวเหนียวที่ละเลงด้วยน้้าปู๋ ว่า “ข้าวบ่ายน้้าปู๋ หรือข้าวบ่ายปู๋”

๖๑

ภาพที่ ๔.๔๓ น้้าหมี่ปู๋
๑๓.จิ๋นจื๋น หรือไส้อั่วลื้อ เป็นอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อวัวสับผสมพริกแกงแล้วปั้นเป็นก้อน
ชาวไทลื้อจะน้าใบตะไคร้มาพันโดยรอบก้อนเนื้อสับ แล้วน้าไปทอด

ภาพที่ ๔.๔๔ จิ๋นจื๋น
๑๔.แอ๊บ เป็นอาหารที่ท้าจากเนื้อวัวหรือเนื้อหมูหรือเนื้อปลา น้ามาผสมกับกระเทียม ใบ
หอมและใบขิง แอ๊บ ที่ช าวไทลื้ อชอบรับประทานมาก ได้แก่ แอ๊บฮวก(ลู กอ๊อด) ชาวไทลื้ อจะน้า
ส่วนผสมมาห่อด้วยใบตอง แล้วปิ้งให้สุก

๖๒

ภาพที่ ๔.๔๕ แอ๊บหมู
๑๕.จิ๋นส่้าพริก อาหารชนิดนี้ท้าจากเนื้อวัวต้มแล้วน้ามาฉีกเป็นเส้น ผสมกับพริกสด ต้นหอม
และใบขิง ค้าว่า “ส่้า” หมายถึง การโขลกเบาๆ เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน

ภาพที่ ๔.๔๖ จิ๋นส่้าพริก
๑๖.ย้าผักกุ่มดอง เป็นอาหารที่พบในกลุ่มชาวไทลื้อในทุกพื้นที่ การรับประทานผักกุ่มดอง
จะเหมือนการรับประทานส้มผัก กล่าวคือ น้ามารับรองแขก เมื่อมีคนต่างถิ่นหรือเพื่อนบ้านมาเยี่ยม ก็
จะน้าผักกุ่มดองมาต้อนรับ

๖๓

ภาพที่ ๔.๔๗ ผักกุ่มดอง
๑๗.คั่วผักบี้เย็น(ผักจุมป๋า) อาหารชนิดนี้พบในกลุ่มชาวไทลื้อในทุกพื้นที่เช่นกัน ชาวไทลื้อจะ
น้าผักบี้เย็นมาลวก แล้วบีบเอาน้้าออก ปั้นเป็นก้อนๆ แล้วน้าไปคั่วกับเนื้อสัตว์ พริกสด กระเทียม

ภาพที่ ๔.๔๘ ผักบี้เย็น

ภาพที่ ๔.๔๙ ผักบี้เย็นลวก

๖๔

๑๘.ย้าส้มหนัง อาหารชนิดนี้เป็นที่นิยมของชาวไทลื้อในเมืองเชียงรุ่ง และเป็นอาหารที่มี
ราคาแพงและจะได้รับประทานในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงานหรืองานท้าบุญประจ้าปี ชาวไทลื้อจะ
น้าหนังวัวมาดองจนมีรสเปรี้ยว แล้วน้ามาปรุงรสด้วยกระเทียม พริกขี้หนู ผักชี

ภาพที่ ๔.๕๐ ย้าส้มหนัง
๑๙.ไก่ปอย(ไก่นึ่ง) อาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่ชาวไทลื้อน้ามาเลี้ยงแขกหรือญาติพี่น้อง ในช่วง
ที่มีงานท้าบุญ ซึ่งชาวไทลื้อ เรียกว่า “งานปอย” จึงเป็นที่มาของค้าว่า “ไก่ปอย” จะพบอาหาร
อาหารชนิดนี้มากที่สุดในช่วงงานปอยเดือนหกหรือช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายน ชาวไทลื้อจะน้าไก่
ทั้งตัวมาหมักกับเครื่องพริกแกง แล้วน้าไปนึ่งให้สุก

ภาพที่ ๔.๕๑ ไก่ปอย
๒๐.ขนมดอกซ้อ หรือขนมข้าวดอกซ้อ(ดอกส้อ) เป็นขนมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อในทุก
พื้นที่ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ดอกซ้อบาน ชาวไทลื้อจะเข้าไปเก็บดอกซ้อ
ในป่าแล้วน้ามาตากแห้ง จากนั้นน้ามาป่นให้ละเอียดผสมในแป้งข้าวเหนียว และน้้าตาลอ้อย น้าไปนึ่ง
ให้สุก

๖๕

ภาพที่ ๔.๕๒ ขนมข้าวดอกซ้อ
๒๑.โก้ยโซะ(ต้ามะละกอ) โก้ยโซะ เป็นอาหารของชาวไทลื้อที่รับประทานในยามว่าง โก้ย
โซะนิยมรับประทานในช่วงฤดูร้อน ชาวไทลื้อเรียกมะละกอว่า “โก้ยสะเปา” และค้าว่า “โซะ” เป็น
ค้ากิริยา หมายถึงการโขลกเบาๆ หรือคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากัน นิยมใช้กับมะละกอ มะขามดิบ ส้ม
โอและกระท้อน โดยใช้ค้าว่าโซะน้าหน้า เช่น โซะบะโอ ชาวไทลื้อจะน้าน้้าดองผักกาดส้มมาปรุงรส
เปรี้ยวในโก้ยโซะ และเรียกน้้าจากผักกาดส้มนั้นว่า “น้้าหมี่เฮว”

ภาพที่ ๔.๕๓ โก้ยโซะ
๒๒.ปลาส้ม เป็นอาหารที่ชาวไทลื้อน้าปลาที่หาได้มากมายในช่วงฤดูฝน มาเก็บรักษาไว้โดย
ท้าการถนอมอาหารแบบใช้เกลือแล้วหมักในไหดินเพื่อให้รับประทานได้นานนับปี

๖๖

ภาพที่ ๔.๕๔ แม่ค้าชาวไทลื้อขายปลาส้ม

ภาพที่ ๔.๕๕ ปลาส้มหมักในไหดอง
๒๓.ถั่วเน่า(ถั่วเหลืองหมัก) ถั่วเน่า เป็นอาหารที่ชาวไทลื้อในทุกพื้นที่รู้จักและรับประทานใน
ทุกกลุ่มอายุจนกล่าวได้ว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารประจ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ และจากการศึกษาพบว่า
ชาวไทลื้อที่อพยพไปจากสิบสองพันนายังคงรักษาวัฒนธรรมการรับประทานอาหารชนิดนี้อยู่อย่าง
เหนียวแน่นชาวไทลื้อในเชียงรุ่งรับประทานถั่วเน่าใน ๒รูปแบบได้แก่ ถั่วเน่าเปียก และถั่วเน่าแผ่นชาว
ไทลื้อเรียกถั่วเน่าเปียกว่า “ถั่วโอ่หรือถั่วเน่าเมอะ” และเรียกถั่วเน่าแผ่นว่า “ถั่วเน่าแข็บ”

๖๗

ภาพที่ ๔.๕๖ ถั่วเน่าเปียกหรือถั่วเน่าเมอะ
นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง พบว่า ชาวไทลื้อในเมืองเชียงรุ่งมีอาหารประเภทน้้าพริกหรือน้้าหมี่หลาย
ชนิด ดังนี้
๑.น้้าหมี่ผัก

๒.น้้าหมี่ปู๋(น้้าหมี่น้าปู)

๓.น้้าหมี่ปูต้ม

๔.น้้าหมี่บะถั่วดิน

๕.น้้าหมี่แต๋ง

๖.น้้าหมี่มะเขือมาน

๗.น้้าหมี่พริก(พริกขี้หนูผสมน้้าปลา)

๘.น้้าหมี่พริกเขียว

๙.น้้าหมี่หมากนาว

๑๐.น้้าหมี่กอก

ภาพที่ ๔.๕๗ น้้าหมี่มะเขือมาน

๖๘

๒.๑.๓ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอ้าเภอ เชียงตุง เขตรัฐฉาน
อ้าเภอเชียงตุงเป็นอ้าเภอหนึ่งของรัฐฉานที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นล้าดับที่สอง รองจากชาว
ไทเขิน แม้ว่าอ้าเภอเชียงตุงจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือมีความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เป็น
ตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติที่พบใน
เชียงตุง ได้แก่ กลุ่มคนไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ และกลุ่มชนเผ่าบนภูเขา เช่น ไตหลอย และอาข่า
ส้าหรับกลุ่มชาวไทลื้อในอ้าเภอเชียงตุง รัฐฉาน ยั งมีการอนุรักษ์ และใช้ชีวิตตามแบบฉบับ
ของชาว ไทลื้อ ทั้งด้านการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และด้านอาหาร โดยอาหารที่ชาวไทลื้อ
ในเชียงตุงนิยมบริโภคมีดังนี้
๑. ข้าวแรมฟืน ข้าวแรมฟืนที่พบในอ้าเภอเชียงตุง เขตรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์นั้น มี
หลากหลายรสชาติ ได้แก่ ข้าวแรมฟืนถั่วแดง ข้าวแรมฟืนแป้งข้าวเจ้า และข้าวแรมฟืนถั่วลันเตา

ภาพที่ ๔.๕๘ ข้าวแรมฟืนถั่วแดง

ภาพที่ ๔.๕๙ ข้าวแรมฟืนถั่วเหลือง

๖๙

ภาพที่ ๔.๖๐ เครื่องปรุงรสข้าวแรมฟืน
๒. ข้าวซอยน้อย ข้าวซอยน้อย เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวไทลื้อ
ไทเขิน และไทใหญ่ รวมทั้ง ไตหลอยหรือไตดอย ที่อาศัยอยู่ในเชียงตุง กล่าวได้ว่า อาหารชนิดนี้
เป็นอาหารร่วมวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน และชาวไทใหญ่ ข้าวซอยน้อยท้าจากแป้งข้าวเจ้า
เหมือนการท้าแผ่นก๋วยเตี๋ยว และท้าให้สุกด้วยไอน้้า โดยวางพิมพ์กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘-๑๐
นิ้ว ลงในหม้อน้้าเดือด ในน้้าแป้งข้าวเจ้าลงไปบางๆ อย่าหนาเกินไปจะท้าให้แผ่นแป้งสุกยาก จากนั้น
ใส่หน้าข้าวซอยน้อย ตามชอบใจ เช่น ไข่ ผักชนิดต่างๆ ปรุงรสด้วยน้้าปลา ซีอิ๊วขาว ซอสถั่วเหลือง
แล้วยกพิมพ์ขึ้นมาใช้แผ่นไม้บางๆ แซะแผ่นแป้งออกจากพิมพ์ น้าไปใส่จานเพื่อรับประทานต่อไป

ภาพที่ ๔.๖๑ การท้าข้าวซอยน้อยในหมู่บ้าน

๗๐

ภาพที่ ๔.๖๒ วิธีการท้าข้าวซอยน้อยให้สุกด้วยไอน้้า

ภาพที่ ๔.๖๓ ร้านข้าวซอยน้อยข้างวัด
๓. ถั่วเน่าแผ่น ถั่วเน่าเป็นอาหารประเภทการถนอมอาหารของชาวไทลื้อ ชาวไทลื้อนิยม
รับประทานถั่วเน่าแผ่น มากกว่าถั่วเน่าเมอะ(ถั่วเน่าเปียก) หากต้องการความเข้มข้นของถั่วเน่า
ชาวไทลื้อจะปรุงรสของถั่วเน่าก่อนน้าไปตากแดด เช่น เติม เกลือและพริก ลงไปเพื่อให้มีรสชาติดี
ขึ้น

ภาพที่ ๔.๖๔ ถั่วเน่าแผ่น

๗๑

๔. น้้าหนัง น้้าหนังเป็นอาหารที่ชาวไทลื้อในเชียงตุง นิยมรับประทานและเชื่อว่าน้้าหนังเป็น
อาหารที่แสดงความเป็นตัวตนของชาวไทลื้อ เมื่อได้น้าหนังที่เป็นแผ่นแล้ว จะน้าไปปิ้งไฟให้สุก
เนื่องจากน้้าหนังท้าจากเจลาตินในหนังสัตว์ เช่น หนังควาย จึงมีความอร่อยเมื่อรับประทาน
กับข้าวเหนียวร้อนๆ และแกงชนิดต่างๆของชาวไทลื้อ

ภาพที่ ๔.๖๕ น้้าหนังในเชียงตุง
๕. น้้าพริกมะเขือส้ม น้้าพริกมะเขือส้ม เป็นน้้าพริกอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทลื้อในเชียงตุงนิยม
รับประทาน น้้าพริกมะเขือส้มต่างจากน้้าพริกอ่อง คือ น้้าพริกอ่องต้องน้าไปผัดน้้ามัน แต่น้าพริก
มะเขือส้ม ไม่ต้องผัดน้้ามัน ชาวไทลื้อจึงชอบรับประทาน ผักสดที่นิยมน้ามารับประทานคู่กัน
ได้แก่ ใบบัวบกและผักเริน

ภาพที่ ๔.๖๖ น้้าพริกมะเขือส้ม
๖. ข้าวยองห้วย ข้าวยองห้วยเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวไทลื้อในเชียงตุง ค้าว่า “ยองห้วย”
เป็นชื่อเมืองหนึ่งของรัฐฉาน อาหารชนิดนี้ท้าจากแป้งข้าวเจ้าผสมผัก และเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู

๗๒

เนื้อไก่ หรือเนื้อวัวสับละเอียด โดยผสมลงไปในแป้ง จากนั้นน้าส่วนผสมไปวางบนใบตอง และมัด
ให้แน่น แล้วน้าไปนึ่งให้สุก ชาวไทลื้อในเชียงตุง จะรับประทานข้าวยองห้วยเป็นอาหารเช้า หาก
ชอบรสเผ็ดก็ตักพริกป่นที่ผัดกับน้้ามันปรุงรสใส่ลงไปเพื่อให้ข้าวยองห้วยมีรสชาติเผ็ด อาหารชนิด
นี้รับประทานได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

ภาพที่ ๔.๖๗ ข้าวยองห้วย

ภาพที่ ๔.๖๘ แม่ค้าขายข้าวยองห้วย
๗. ตุงด้างหรือหนังตุง ท้าจากเนื้อหรือหนังหรือกระดูกขาหมูหรือเนื้อควายส่วนที่มีหนังและ
มีปริมาณเจลาตินมาก ท้าให้เกิดการแข็งตัว ซึ่งชาวเชียงตุงเรียกว่า “ด้าง หรือกระด้าง” เมื่อท้า
เสร็จแล้วจะทิ้งค้างคืนไว้ให้แข็ง ดังนั้นจึงนิยมรับประทานอาหารชนิดนี้ในลักษณะเย็น โดยไม่ควร
น้าไปอุ่นร้อนจะท้าให้เสียลักษณะเฉพาะตัวของอาหารชนิดนี้

๗๓

ภาพที่ ๔.๖๙ ตุงด้างหรือหนังตุง
๘. ออนลอน อาหารชนิดนี้ชาวบ้านจะน้ามาย้า การเก็บรักษาออนลอน เมื่อเก็บมาแล้วต้องเก็บไว้
อีกไม่เกินหนึ่งวันเนื่องจากออนลอนเป็นพืชตระกูลสาหร่าย หากเก็บหลายวันจะเน่าเสียได้ แหล่งของ
ออนลอนจะอยู่ในน้้าที่สะอาด เช่นตามแม่น้าและล้าห้วย

ภาพที่ ๔.๗๐ ออนลอนในตลาด

ภาพที่ ๔.๗๑ ลักษณะของออนลอน

๗๔

๙. ข้าวจานน้้าอ้อย เป็นอาหารที่ชาวไทลื้อรับประทานเป็นอาหารหวานหรือรับประทาน
เป็นของว่าง ค้าว่า “จานน้้า” มาจากค้าว่า “เจือน้้า” เวลารับประทานจึงน้าข้าวเหนียวนึ่งสุกมา
ผสมกับน้้าอ้อยสด หรือใช้เม็ดข้าวฟ่างต้มสุกแทนข้าวเหนียวก็ได้

ภาพที่ ๔.๗๒ ข้าวจานน้้าอ้อย

ภาพที่ ๔.๗๓ แม่ค้าขายข้าวจานน้้าอ้อย
๑๐. แอ่งแถะ อาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่พบในกลุ่มชาวไทลื้อในหลายพื้นที่ แอ่งแถะเป็นพืช
ประเภทไม้เลื้อย ชาวไทลื้อจะน้าใบแอ่งแถะมาขย้ากับน้้า แล้วทิ้งไว้ให้จับตัวเป็นก้อน เวลารับประทาน
จะมีส่วนประกอบของน้้าย้าคล้ายน้้าพริกปลา ผสมรวมกับก้อนแอ่งแถะ

๗๕

ภาพที่ ๔.๗๔ แอ่งแถะ

ภาพที่ ๔.๗๕ แม่ค้าขายแอ่งแถะในเชียงตุง
๑๑. ข้าวแคบ ข้าวแคบเป็นอาหารว่าง หรืออาหารที่เป็นเครื่องเคียงของแนม (ชาวไทลื้อ
เรียกว่า ของแอม) ข้าวแคบท้าจากแป้งข้าวเจ้าที่โม่ละเอียด แล้วน้าไปผสมน้้าเปล่า จากนั้นน้าไป
ละเลงบนผ้าขาวบางที่ขึงไว้บนปากหม้อ ท้าให้สุกด้วยการนึ่ง จากนั้นน้าไปตากบนหญ้าคาที่สานเป็น
ไพ หรือตับคา ที่ใช้หญ้าคาเพราะข้าวแคบจะไม่ติดกับตัวหญ้าคา แต่หากใช้ใบไม้ชนิดอื่น หรือแผ่น
พลาสติก แผ่นแป้งจะติดวัสดุเหล่านั้น จะท้าให้แกะยาก ในการท้าข้าวแคบให้แห้ง ชาวไทลื้อเลือกใช้
วิธีการตาก เนื่องจากสามารถเก็บแผ่นข้าวแคบไว้รับประทานเป็นเวลานาน ๆ ได้ วิธีการรับประทาน
ให้น้าข้าวแคบมาย่างไฟอ่อน ๆ (ชาวไทลื้อเรียกว่า แอน) พลิกกลับไปมา จะได้แผ่ นข้าวแคบที่มีความ
กรอบ รสชาติอร่อย หรือจะใช้วิธีการทอด (ชาวไทลื้อเรียกว่า จื๋น) หากต้องการรสชาติเค็ม ให้โรย
เกลือในขณะที่ปิ้งไฟอ่อน ๆ การรับประทานข้าวแคบ กลุ่มเด็ก ๆ จะรับประทานข้าวแคบกับข้าว
เหนียวอุ่น ๆ แต่ในกลุ่มผู้ใหญ่หรือคนแก่ จะน้าข้าวแคบไปรับประทานกับอาหารไทลื้อชนิดอื่น เพื่อ
ช่วยให้อาหารไทลื้อมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้น เช่น รับประทานข้าวแคบกับแกงฟัก หรือแกงผักกาด

๗๖

ภาพที่ ๔.๗๖ ข้าวแคบแบบทอดหรือจื๋น
๑๒. ส้มผักหรือผักกาดส้ม ชาวไทลื้อในเชียงตุงจะน้าส้มผักไปผสมกับพริกแห้งหรือพริกสุกสี
แดง และกระเทียม การรับประทาน สามารถรับประทานสดได้โดยไม่ต้องน้าไปต้มให้สุก ชาวไทลื้อ
นิยมน้าผักกาดต้นเล็กๆมาท้าส้มผัก เชื่อว่ามีรสชาติดีกว่าผักกาดต้นใหญ่

ภาพที่ ๔.๗๗ ส้มผักหรือผักกาดส้ม
๑๓. ส้มผักกุ่มหรือผักกุ่มดอง อาหารชนิดนี้ นับว่าเป็นอาหารที่ชาวไทลื้อภาคภูมิใจที่จะ
บอกกับคนในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆว่า สิ่งนี้เป็นอาหารหลักของชาวไทลื้อ และชาวไทลื้อในทุกๆ พื้นที่
ต้องรับประทานเป็นหรือรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย การรับประทานสามารถรับประทานผักกุ่มดอง
ในลักษณะที่ไม่ต้องน้าไปผ่านความร้อน หรือน้าไปปรุงรสด้วยพริกแห้งป่นหรือพริกแดงสุก และหั่น
กระเทียมสดใส่ลงไป เรียกว่า “ย้าผักกุ่มดอง” แต่มีข้อควรระวัง คือ ห้ามรับประทานผักกุ่มในลักษณะ
ที่เป็นพืชผักที่เก็บมาจากต้นแบบสดๆ เนื่องจากยอดและใบของผักกุ่มจะมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายจากการรับประทานแบบดิ บๆ ดังนั้นจึงต้องน้าไปดองเพื่อท้าลายสารพิษในยอดและใบของ
ผักกุ่มก่อนทุกครั้ง

๗๗

ภาพที่ ๔.๗๘ ส้มผักกุ่ม
๑๔. น้้ า หมี่ ก อกน้้ า พริ ก กอกหรื อ น้้ า พริ ก มะกอก เป็ น อาหารที่ ช าวไทลื้ อ มี ค วามเชื่อว่า
น้้าพริกชนิดนี้ เป็นของมีค่าสมควรใช้จัดเลี้ยงในงานส้าคัญหรืองานต้อนรับแขกที่มีระดับ โดยชาว
ไทลื้อจะน้าผลมะกอกไปย่างไฟให้หอมหรือน้าไปลวกให้นิ่ม แล้วจึงน้ามาละลายในน้้าต้มสุกหรือน้้าอุ่น
แล้วจึงใส่ส่วนผสมอื่นๆ ลงไป

ภาพที่ ๔.๗๙ การเตรียมท้าน้้าพริกกอก เลี้ยงงานวัด
๑๕. หน่ออั่ว ค้าว่า“อั่ว”หมายถึง บรรจุลงไปในไส้หรือในผัก เช่น หน่ออั่ว หมายถึง หน่อยัด
ไส้ พริกอั่ว หมายถึง พริกยัดไส้ ไส้ที่เป็นส่วนผสม ประกอบไปด้วย เนื้อหมูสับ ผักชี กระเทียม
หน่ออั่วเป็นอาหารที่ชาวไทลื้ อนิยมรับประทาน เด็กๆ ก็รับประทานได้ เนื่องจากรสชาติไม่เผ็ด ชาว
ไทลื้ อ ในเชี ย งตุ ง จะใช้ ห น่ อ ไร่ ม าท้ า หน่ อ อั่ ว เพราะมี เ นื้ อ ที่ ร ะหว่ า งจ้ า นวนปล้ อ งไม้ ไ ผ่ ย าว
เส้นผ่าศูนย์กลางของล้าไม้ไผ่ไม่กว้างจนเกินไป และหน่อไร่ยังมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน

๗๘

ภาพที่ ๔.๘๐ หน่ออั่ว
๑๖. ปลาปิ้งอบ อาหารชนิดนี้เป็นที่นิยมมากในกลุ่มไทลื้อทุกพื้นที่ ค้าว่า “ปิ้งอบ”หมายถึง
การเอาเครื่องพริกสดหรือพริกแห้ง ที่ประกอบไปด้วยพริกสดหรือพริกแห้ง กระเทียม เกลือ ใบขิง
ต้นหอม ตะไคร้ ขมิ้น โขลกให้ละเอียดแล้วน้าไปใส่ในตัวปลา แล้วน้าไปปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ ลักษณะเช่นนี้
จะเหมือนกับการอบเครื่องแกงที่อยู่ในตัวปลาจนท้าให้ปลามีกลิ่นหอม จึงเรียกว่า “ปลาปิ้งอบ” ใน
บางครั้งหากได้ปลาตัวใหญ่เช่น ปลาดุกการปิ้งให้สุกอาจจะท้าได้ยาก ชาวไทลื้อจึงผ่าตัวปลาแล้ ว
คลุกเคล้าเครื่องน้้าพริกลงในตัวปลา จากนั้นจะพับปลาครึ่งตัวตามขวางเพื่อให้เหมาะกับการปิ้งและใช้
ไม้ไผ่หนีบตัวปลาให้แน่น ลักษณะเช่นนี้ บางหมู่บ้านจะเรียกว่ า “ปลาหมบ” ค้าว่า “หมบ” หมายถึง
การพับทบ

ภาพที่ ๔.๘๑ ปลาปิ้งอบ (ปลาดุก)

๗๙

ภาพที่ ๔.๘๒ ปลาปิ้งอบ (ปลาตะเพียน)
๑๗. หมี่จิ้นไก่ อาหารชนิดนี้พบในหมู่บ้านของชาวไทลื้อในทุกพื้นที่ เป็นอาหารที่มีลักษณะ
คล้ายย้าเนื้อไก่ ค้าว่า “ หมี่” หมายถึง ลักษณะของอาหารที่มีเส้นละเอียด หรือเป็นชิ้นเล็กๆ เช่น
หมี่จิ้นไก่ หมี่หอม(หอมเจียว) ปรุงรสเผ็ดด้วยพริกป่น

ภาพที่ ๔.๘๓ หมี่จิ้นไก่
๑๘. หนังปอง หรือหนังควายทอด อาหารชนิดนี้ ท้าจากหนังของควาย โดยน้าผืนหนังมา
ตากแห้งพอหมาด แล้วแล่หนังออกเป็นชิ้นๆ ตากให้พอหมาดๆอีกครั้ง จึงน้ามาทอดให้พองตัว

๘๐

ภาพที่ ๔.๘๔ การตากหนังปอง
๑๙. ข้าวซอยไทลื้อเชียงตุง จากที่กล่าวมาในรายละเอียดด้านบน จะเห็นว่า ชาวไทลื้อมี
อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่มีชื่อเสียง ก็คือ “ข้าวซอย” ข้าวซอยไทลื้อจะมีความแตกต่างจาก
ข้าวซอยฮ่อ กล่ าวคือ ข้าวซอยไทลื้ อท้า จากแผ่ น ก๋ว ยเตี๋ยวแผ่ นใหญ่ แล้ ว น้ามาซอยเป็นเส้ น เล็ ก
พอประมาณ หรือมีความกว้าง1เซนติเมตร ส่วนข้าวซอยฮ่อ ท้าจากเส้นหมี่เหลือง การท้าน้้าแกงเพื่อ
ปรุงรสข้าวซอยไทลื้อ จะแยกส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ออกไว้ต่างหาก ไม่รวมเหมือนน้้าเงี้ยว เนื้อสัตว์ที่แยก
อกมานั้นจะน้าไปผัดกับถั่วเน่าเพื่อให้มีกลิ่นหอม เมื่อจะรับประทานจะตักเส้นข้าวซอยลงในชาม แล้ว
ตักส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์ลงไป ตามด้วยน้้าซุปใส สิ่งที่ขาดไม่ได้คือผักสด ชาวไทลื้อในเชียงตุงนิยมใช้
ยอดถั่วลันเตา เป็นผักที่รับประทานคู่กับข้าวซอยไทลื้อ หากไม่ชอบกลิ่นยอดถั่วลันเตา ก็น้าไปลวก
ก่อนก็ได้ จากการศึกษาข้าวซอยไทลื้อในหลายพื้นที่ พบว่า ในเชียงตุง จะไม่รับประทานข้าวซอย
ไทลื้อแบบแห้งเหมือนชาวไทลื้อในเมืองหลวงน้้าทา สปป.ลาว

ภาพที่ ๔.๘๕ ข้าวซอยไทลื้อเชียงตุง

๘๑

ภาพที่ ๔.๘๖ ยอดถั่วลันเตา
๒๐. หลามบอน อาหารชนิดนี้ท้าจากต้นบอนต้นเล็กๆ หรือใช้แกนกลางของต้นบอนที่มีใบ
พัน กัน แน่ น ชาวไทลื้ อเรี ย กว่ า “หรี่ บ อน”ความอ่อนของใบบอนจะช่ว ยไม่ ให้ เ กิด อาการคั น เมื่ อ
รับประทาน หากไม่มีใบบอน สามารถใช้ใบเผือกอ่อนแทนได้ การท้าหลามบอน ชาวไทลื้อในเชียงตุง
เชื่อว่า ความเปรี้ยวของยอดส้ มป่อยจะช่วยลดพิษจากต้นบอนที่ท้าให้เกิดอาการระคายเคืองในคอได้
ชาวไทลื้อจะนิยม ท้าหลามบอนใส่หนังควาย เพราะเชื่อว่า ความนุ่มเหนียวของหนังควายเมื่อ น้ามา
รับประทานไปพร้อมๆกับความนุ่มเนียนของต้นบอน จะท้าให้หลามบอน มีรสชาติดีขึ้น

ภาพที่ ๔.๘๗ การท้าหลามบอน
๒.๑.๔ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในแขวงหลวงน้้าทา สปป.ลาว
เป็นที่ทราบกันดีว่า ใน สปป.ลาว มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมากมายหลายกลุ่ม ซึ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์เหล่านั้นต่างก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เนื่องจาก สปป.ลาว มีนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ ซึ่งเน้นให้ สปป.ลาว เป็นสังคมพหุชาติพันธุ์ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญฉบับแรกของ สปป.ลาว

๘๒

ใน ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) จากที่กล่าวมารัฐบาลจึงวางนโยบาย เพื่อความเป็นปึกแผ่น และ
ความเสมอภาคระหว่างกลุ่มชนทุกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มชนต่าง ๆ ใน สปป.ลาว มีสิทธิในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของตนเท่ากับ ของชาติ ด้วยเหตุนี้ ชาวไทลื้อใน สปป.ลาว จึงมีอิสระใน
การด้ารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง (มาริ ซากาโมโต้, ๒๕๕๘ : ๘๖-๘๗) ดังนั้น ค้าว่า
วั ฒ นธรรมในความหมายที่ รั ฐ บาลก้ า หนด จึ ง มี ค วามหมายรวมไปถึ ง การอนุ รั ก ษ์ อ าหารที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ้าวัน และอาหารที่ใช้ในพิธีกรรมด้วย ผลการศึกษามีดังนี้
๑) แกง แกงเป็นอาหารที่ประกอบด้วยน้้าเปล่าและมีเครื่องปรุง อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น พริก
แห้งหรือพริกสด กระเทียม หอมแดง เกลือ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการท้าอาหารประเภทแกงของชาว
ไทลื้อใน สปป.ลาว ได้แก่ ถั่วเน่าหมัก ที่ต้องน้ามาปรุงรสชาติในอาหาร จนกล่าวได้ว่า ในทุก ๆ วัน
ชาวไทลื้อใน สปป.ลาว จะต้องรับประทานถั่วเน่าหมักเป็นประจ้า ข้อสังเกตที่พบ คือ ชาวไทลื้อใน
สปป.ลาว ไม่รับประทาน ปลาร้าและไม่ใช้น้าปลา แต่เมื่อความเจริญเข้าไปถึง โดยเฉพาะการคมนาคม
และการขนส่งผ่านเส้นทาง R๓A จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในการน้าเอาผงชูรส และผงปรุงรสคนอร์ เข้า
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหารในครัวเรือน อาหารไทลื้อประเภทแกง ที่ชาวไทลื้อนิยมรับประทาน
มีดังนี้
๑.๑) แกงเห็ดขอน เห็ดขอน หมายถึง เห็ดจากต้นมะม่วงที่ถูกโค่นทิ้งไว้ในช่วงฤดูฝน
จะมีเห็ดชนิดนี้ขึ้นเต็มขอนมะม่วง ลักษณะของดอกเห็ดไม่เล็ก และไม่ใหญ่จนเกินไป มีลักษณะพอดี
ค้า จึงเป็นที่นิยมของชาวไทลื้อ ในการน้ามาแกงเห็ดขอน หากมีเห็ดขอนในปริมาณน้อย ชาวไทลื้อจะ
น้าไปแกงรวมกับผักชนิดอื่น ๆ เช่น ผักชะอม ยอดผักเสี้ยว (ชงโค) หน่อข่าอ่อน และถั่วฝักยาว หาก
ต้องการให้เด็ก ๆ รับประทานจะเติมไข่ลงไปในขณะที่แกง

ภาพที่ ๔.๘๘ เห็ดขอน

๘๓

๑.๒) แกงกระด้าง แกงกระด้างที่พบในกลุ่มชาวไทลื้อใน สปป.ลาว เป็นแกงกระด้าง
ที่มีลักษณะของการน้าพริกป่นมาเป็นส่วนผสม จึงท้าให้แกงกระด้างของชาวไทลื้อในลาวมีสีแดงของ
พริกป่น หรือเรียกว่า “แกงกระด้างเผ็ด ” ในบางครัวเรือนที่มีเด็กเล็กจะไม่ใส่พริก ป่นเพื่อให้เด็กๆ
รับประทานได้ เรียกว่า “แกงกระด้างจืด”เพราะมีรสจืดและมีสีขาว

ภาพที่ ๔.๘๙ แกงกระด้างเผ็ด
๒) ลาบ ลาบเป็นอาหารที่มีชื่อของชาวไทลื้อในลาว วิธีการลาบของชาวไทลื้อในลาวจะใช้
คมมีดสับเนื้อหมู หรือเนื้อวัวให้ละเอียด ซึ่งแตกต่างไปจากวิธีการลาบของชาวไทลื้อในสิบสองพันนาที่
ใช้สันมีดสับลงบนเนื้อหมูให้นุ่ม จนมีลักษณะคล้ายเจลลี่ (Jelly) เพราะชาวไทลื้อในสิบสองพันนา
ต้องการท้าลาบให้ผู้อาวุโสที่ไม่มีฟันได้ลิ้มรสอาหารที่มีรสชาติอร่อย จึงเป็นที่มาของค้าว่า “อาหารแห่ง
ความกตัญญู” อันหมายถึงลาบในสิบสองพันนา นั่นเอง
เครื่องปรุงลาบของชาวไทลื้อในลาว นิยมน้าวัตถุดิบที่จะน้ามาท้าลาบไปคั่ว หรือเผาไฟให้สุก
เช่นมะเขือเปราะ พริกขี้หนู หอมแดง กระเทียม และใบเยิม ชาวไทลื้อในลาวจะไม่นิยมรับประทาน
ลาบที่มีลักษณะแดง และใส่เลือด เนื่องจากเป็นลักษณะที่ไม่สุก ไม่กล้ารับประทาน เพราะสีแดงของ
เนื้อสัตว์ที่ดิบ ดังนั้น ชาวไทลื้อในลาวจึงชอบรับประทานลาบที่มีลักษณะสีด้า เหมือนกับลักษณะของ
ลาบคั่ว แต่ไม่น้าไปคั่ว เพียงแต่ให้มีลักษณะคล้้าเหมือนการคั่วสุกก็พอใจแล้ว ด้วยเหตุนี้ชาวไทลื้อใน
ลาว จึงน้าส่วนผสมไปเผาไฟจนเกือบไหม้ เพื่อให้มี สีด้า
ความแตกต่างของการท้าลาบของชาวไทลื้อในลาว และชาวไทลื้อในสิบสองพันนา ในด้าน
ของการใช้สมุนไพรเพื่อแต่งกลิ่น คือ ชาวไทลื้ อในสิบสองพันนาจะแต่งกลิ่นของลาบโดยการใช้เม็ด
หมากฮ้า ซึ่งเป็นเครื่องเทศในท้องถิ่นของชาวไทลื้อในเขตสิบสองพันนา แต่ในลาวจะแต่งกลิ่นด้วย

๘๔

ใบไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ใบเยิม” ซึ่งมีลักษณะคล้ายใบของข่า มีมากในป่าบริเวณที่มีชนเผ่าอีก้อ
อาศัยอยู่ ชาวอีก้อจะเก็บใบเยิมมาตากแห้ง แล้วน้ามาแลกอาหารในหมู่บ้านของชาวไทลื้อในลาว เช่น
ช่วงสงกรานต์ ชาวไทลื้อนิยมท้าขนมข้าวดอกซ้อ ชาวอีก้อก็จะน้าเอาใบเยิม มาแลกข้าวดอกซ้อไปให้
ลูกหลานชาวอีก้อรับประทาน

ภาพที่ ๔.๙๐ ใบเยิม

ภาพที่ ๔.๙๑ ใบเยิมที่มีขายในตลาด

ภาพที่ ๔.๙๒ การท้าลาบ

๘๕

ภาพที่ ๔.๙๓ การเตรียมเพี้ยส้าหรับปรุงรสขมในลาบ

ภาพที่ ๔.๙๔ ลาบที่ท้าเสร็จแล้ว
๓) หลาม หลามที่นิยมท้ากันมากในกลุ่มชาวไทลื้อใน สปป.ลาว และในกลุ่มชาวไทลื้ อใน
หลาย ๆ ประเทศ ในแถบอนุ ภูมิภ าคลุ่มน้้าโขง ได้แก่ หลามบอน ค้าว่า “หลาม” หมายถึงการ
ท้าอาหารให้สุก โดยใช้กระบอกไม้ไผ่ และน้าไปย่างไฟจนสุก นิยมท้าวิธีการหลามกับพืชที่เรียกว่า
“บอน” ซึ่งมีวิธีการท้าที่ง่าย กล่าวคือ น้าบอนมาเผา หรือย่างไฟ ให้ลดสารที่ท้าให้เกิดการระคายคอ
หรือคันคอ จากนั้นน้าไปหั่นแล้วบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่ ใส่หัวหอมสับ กระเทียมสับ มะขามหรือ
ใบไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยว เช่น ยอดส้มป่อยใช้ใบตองปิดกระบอกไม้ไผ่ แล้วน้าไปเผาไฟจนเนื้อบอนสุกนุ่ม
หากต้องการรสชาติดี ให้น้าหนังควายต้มหรือแคบหมู ใส่ลงไปก่อนปิดปากกระบอกไม้ไผ่ จะช่วยท้าให้
หลามบอนมีความหอม มันมากขึ้น ในสิบสองพันนาจะแต่งกลิ่นหลามบอนด้วยเม็ดหมากฮ้า ๑-๒ เม็ด
ใส่ลงไปก่อนปิดปากกระบอกไม้ไผ่

๘๖

ภาพที่ ๔.๙๕ หลามบอน
๔) ย้า ต้า หรือส้า ชาวไทลื้อในเขตหลวงน้้าทา สปป.ลาว มีการประกอบอาหารประเภทย้า
ต้า หรือส้า หลายชนิด เช่น ต้าหมากหุ่ง ย้าหมากแตง ย้าหมากถั่ว ส้ามะเขือ ส้ายอดหวาย ส้าผักกาด
ย้าหญ้าปากควาย ฯลฯ ส่วนผสมหลักในการประกอบอาหารชนิดนี้ ได้แก่ พริกขี้หนูแห้งหรือพริกขี้หนู
สด กระเทียม ย้า ต้า ส้า บางอย่างใส่งาขาวผสมลงไปด้วย เพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๔.๙๖ ย้าหญ้าปากควาย
๕) คั่วหรือผัด อาหารกลุ่มนี้เป็นอาหารที่ใช้น้ามันในการประกอบอาหาร หากใช้น้ามันใน
ปริมาณเล็กน้อย หรือไม่ใช้เลย เรียกว่า “คั่ว” เช่น คั่วยอดบะปั๊ก (คั่วยอดฟักทอง) และเมื่อใช้น้ามัน
เพิ่มขึ้น จะเรียกว่า “ผัด” เช่น ผัดผักกูด

๘๗

ภาพที่ ๔.๙๗ ผัดผักกูด
๖) น้้าพริกหรือแจ่ว ชาวไทลื้อใน สปป.ลาว จะเรียกอาหารประเภทนี้ว่า “แจ่ว” เช่น แจ่ว
หมากแข่น แจ่วหมากเลน (มะเขือเทศ) แจ่วหมากถั่วเน่าแผ่น แจ่วหมากเผ็ดหนุ่ม และแจ่วหมากถั่ว
ดิน ส้าหรับชาวไทลื้อใน สปป.ลาว แล้ว แจ่วถือว่าเป็นตัวพระเอกบนโต๊ะอาหาร ดังนั้นเมื่อเราเข้าไป
ในร้านขายอาหารไทลื้อ จึงพบค้าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่า “Jeaw is the lord of the table”
เพื่อบอกกล่าวหรือสื่อสารให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่า แจ่วเป็นสุดยอดอาหารของชาวไทลื้อ และอาหาร
แต่ละมื้อจะไม่มีรสชาติเลย ถ้าบนโต๊ะอาหารนั้นไม่มีแจ่ว หรืออาจกล่าวได้ว่า อาหารมื้อนั้นยังไม่มี
ความสมบูรณ์ และพร้อมที่จะรับประทาน หากยังไม่เสิร์ฟแจ่วหรือน้าแจ่วมาจัดวางไว้บนโต๊ะ การ
ท้าอาหารประเภทแจ่ว มีวัตถุดิบในการท้า ได้แก่ พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม และเกลือ ในบางครั้ง
จะโรยหน้าด้วยใบผักชี หรือกระเทียมสดที่สับละเอียดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม ชาวไทลื้อใน สปป.ลาว จะ
รับประทานแจ่วที่มีความข้นหรือมีลักษณะหนืด ต่างจากชาวไทลื้อในสิบสองพันนาที่ต้องเติมน้้าให้มี
สภาพเหลว เหมาะกับการใช้ตะเกียบคีบผักจุ่มลงในน้้าพริก

ภาพที่ ๔.๙๘ แจ่วหมากเผ็ดหนุ่ม

๘๘

๗) อาหารจานเดียว ได้แก่ ข้าวซอยลื้อ ข้าวแรมฟืน (ข้าวแรมคืน หรือข้าวฟืน) และข้าวปุ้น
๗.๑) ข้าวซอยลื้อ หรือ เส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดกลาง
ข้าวซอยลื้อเป็นอาหารจานเดียวที่มีลักษณะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดกลาง ชาว
ไทลื้อเรียกเส้นก๋วยเตี๋ยวว่า “ข้าวซอย” เพราะการท้าก๋วยเตี๋ยวต้องท้าจากแป้งข้าวเจ้า จากนั้นจึงน้า
แผ่นแป้งมาตัดเป็นเส้นขนาดความกว้างของเส้นประมาณ ๑/๔ นิ้ว การตัดแผ่นแป้งให้มีลักษณะเป็น
เส้ น ของชาวไทลื้ อ เรี ย กว่ า ซอย จึ ง เรี ย กเส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วว่ า “เส้ น ข้ า วซอย” อาหารชนิ ด นี้ นิ ย ม
รั บ ประทานในมื้ อเช้ า และมื้อกลางวั น การเตรียมส่ ว นผสมของน้้ า ข้าวซอย ชาวไทลื้ อจะต้ ม น้้ า
กระดูกหมูเป็นน้้าซุป และน้าถั่วเน่าหมักมาผสมกับพริกแห้ง และเกลือ จากนั้นโขลกให้เข้ากัน แล้ว
น้าไปผัดให้หอม บางครั้งใส่เนื้อหมูผัดรวมไปด้วย หรือบางครัวเรือนจะผัดเนื้อหมูแยกต่างหาก
การรับประทาน เมื่อใส่เส้นข้าวซอยในชามแล้ว จะตักน้้าซุปใส่ลงไป ตักส่วนผสมของถั่วเน่า
และเนื้อสัตว์เติมลงไป จากนั้นเต็มเครื่องปรุงรส และผักสดอื่น ๆ เช่น กะหล่้าปลี ถั่วงอก ผักสดที่ได้รับ
ความนิ ย มมาก ได้แก่ ยอดถั่ว ลั น เตา ซึ่งชาวไทลื้ อ เรียกว่า “ยอดถั่วน้อย” อาจกล่ าวได้ว่า การ
รับประทานข้าวซอยลื้อ หากขาดยอดถั่วน้อยแล้ว จะท้าให้การเข้าถึงรสชาติดั้งเดิมของข้าวซอยลื้อ
ลดลง
เครื่องปรุงในการรับประทานข้าวซอยลื้อชนิดอื่น ๆ ที่พบได้บนโต๊ะอาหารมีอีกหลายชนิด
เช่น พริกขี้หนูป่น พริกขี้หนูป่นผัดกับน้้ามัน เกลือ ผงชูรส ผักกาดดอง และต้นหอมผักชีที่หั่นหยาบ
ข้าวซอยลื้อในแขวงหลวงน้้าทา สปป.ลาว มี ๒ ชนิด คือ
๗.๑.๑) ข้าวซอยลื้อที่มีลักษณะการรับประทานแบบก๋วยเตี๋ยวที่มีน้าซุป โดยตักเส้น
ข้าวซอยลงในถ้วย แล้วตักน้้าซุปใส่ลงไป ตามด้วยน้้าพริกถั่วเน่าหมักที่ผัดกับเครื่องปรุง ที่มีเนื้อหมูสับ
เป็นส่วนผสม โรยหน้าด้วยผักสด เช่น ยอดถั่วลันเตา บางคนไม่ชอบยอดถั่วลันเตาสด จะใช้วิธีลวกก็ได้
๗.๑.๒) ข้าวซอยลื้อที่มีลักษณะแบบแห้ง กล่าวคือ ข้าวซอยชนิดนี้จะมีส่วนผสมของ
ถั่วเน่าผัดกับพริกขี้หนูป่น พร้อมใส่เนื้อหมูสับ แล้วผัดจนแห้ง เมื่อจะรับประทานให้ว างเส้นข้าวซอย
หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวในช้อนหรือในจาน แล้วตักส่วนผสมของน้้าพริกถั่วเน่า ราดลงบนเส้นข้าวซอย และ
รับประทานกับผักสดชนิดต่าง ๆ เช่น กะหล่้าปลี ถั่วฝักยาว ผักกาดน้้า ใบโหระพา และยอดถั่วลันเตา
ข้าวซอยแบบแห้งชนิดนี้พบเฉพาะในกลุ่มชาวไทลื้อในประเทศ สปป.ลาว จึงกล่าวได้ว่า ลักษณะแบบ
นี้เป็นเอกลักษณ์อาหารไทลื้อในลาว

๘๙

ภาพที่ ๔.๙๙ ข้าวซอยน้้าซุป

ภาพที่ ๔.๑๐๐ เครื่องเคียงข้าวซอยน้้าซุป เขตหลวงน้้าทา

ภาพที่ ๔.๑๐๑ ข้าวซอยแห้ง

๙๐

ภาพที่ ๔.๑๐๒ ข้าวซอยและถั่วเน่าปรุงรส
๗.๒) ข้าวแรมฟืน หรือข้าวแรมคืน หรือข้าวฟืน
ข้าวแรมฟืนเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวไทลื้อในลาวนิยมรับประทาน ส่วนใหญ่จะท้าจากแป้ง
ข้าวเจ้าผสมน้้าปูนใส แล้วเคี่ยวไฟอ่อน เมื่อสุกแล้วจึงตักใส่ภาชนะ เช่น ถาดหรือชามใบใหญ่ จากการ
สอบถาม ป้าอิ่นค้า บ้านทุ่ง เขตหลวงน้้าทา (สัมภาษณ์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) พบว่า ข้าวแรมฟืน น่าจะ
มาจากภาษาจีน ที่ออกเสียงว่า “เลี้ยงฟ่าน” ของชาวจีน เพราะค้าว่า “ฟ่าน” ในภาษาจีนแปลว่า
ข้าว ส่วนค้าว่า “เลี้ยง” หมายถึง อาหารที่เย็น เช่น โอเลี้ยง ดังนั้นค้าว่า เลี้ยงฟ่าน จึงน่าจะหมายถึง
การน้าแป้งข้าวเจ้ามาต้มให้สุก แล้วทิ้งไว้ให้เย็น โดยส่วนผสมของน้้าปูนใสจะท้าให้ข้าวแรมฟืนมีเนื้อ
สัมผัสที่ดี ลักษณะวิธีการเช่นนี้เหมือนกับการท้าขนมลอดช่องในเมืองไทย
การรับประทานข้าวแรมฟืน จะมีน้าปรุงรสหรือเรียกว่า “น้้าสู่” น้้าปรุงรสชนิดนี้ ท้าให้ข้าว
แรมฟืนมีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งชาวไทลื้อในลาวใช้ ”ผักส้มลม”ปรุงรสเปรี้ยว และบางครั้งก็ใช้ทั้งผักส้มลม
และยอดส้มปล่อยต้มรวมกัน เพื่อปรุงรสเปรี้ยว และเติมมะเขือเทศ เพื่อปรุงรสเปรี้ยว และแต่งสีสัน
ของน้้าสู่
วิธีการรับประทานเริ่มด้วยการตักตัวข้าวแรมฟืนลงในถ้วย แล้วตักน้้าสู่ใส่พอท่วมตัวข้าวแรม
ฟืน ปรุงรสด้วยถั่วเน่าหมักที่ผสมพริกสด

๙๑

ภาพที่ ๔.๑๐๓ ข้าวแรมฟืน

ภาพที่ ๔.๑๐๔ ผักส้มลม

ภาพที่ ๔.๑๐๕ เครื่องปรุงรสเข้าแรมฟืน

๙๒

๗.๓) ข้าวปุ้น
ข้าวปุ้นในกลุ่มชาวไทลื้อเขตหลวงน้้าทา สปป.ลาว มี ๒ ชนิด ข้าวปุ้นธรรมดา และข้าวปุ้น
กระโหลง (ขนมจีนเส้นสด) การรับประทานข้าวปุ้น จะรับประทานเหมือนข้าวซอยไทลื้อ เพียงแต่
เปลี่ยนเส้นข้าวซอยเป็นเส้นข้าวปุ้น

ภาพที่ ๔.๑๐๖ ข้าวปุ้น (ขนมจีน)

ภาพที่ ๔.๑๐๗ ข้าวปุ้นราดน้้าแกง
๘) การถนอมอาหารหรือการแปรรูป การถนอมอาหารหรือการแปรรูปอาหาร หรือเรียก
อาหาร กลุ่มนี้ว่า อาหารเบ็ดเตล็ด หรืออาหารที่ใช้เป็นเครื่องเคียง ได้แก่ หมากถั่วเน่า (ถั่วเน่าหมัก)
น้้าหน่อ ส้มผัก(ผักกาดส้ม) น้้าผัก หนังปอง ข้าวแคบ ข้าวโค๊บ น้้าหนัง ขนมเส้นแห้ง และข้าวจี่ถั่วเน่า
หรือข้าวบ่ายถั่วเน่า
๘.๑) ถั่วเน่าหมัก เป็นอาหารที่ใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก ชาวไทลื้อใน สปป.
ลาว น้ าถั่ว เหลื องมาล้ าง และแช่น้าประมาณ ๑ คืน จากนั้นน้าไปหมักในภาชนะไม้ไผ่ ที่เรี ย กว่ า

๙๓

“ส้าหวด” คลุมด้วยใบตอง ทิ้งไว้ ๒-๓ คืน ถั่วเน่าหมักของชาวไทลื้ อ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ
ถั่วเน่าเมอะหรือถั่วเน่าเปียก และถั่วเน่าแผ่นหรือถั่วเน่าแข็บ
๘.๑.๑. ถั่วเน่าเมอะหรือถั่วเน่าเปียก
๘.๑.๒.ถั่ วเน่าแผ่น หรือถั่วเน่าแข็บ
ก.) ถั่วเน่าแผ่นธรรมดา
ข.) ถั่วเน่าแผ่นปรุงรส

ภาพที่ ๔.๑๐๘ ถั่วเน่าแผ่นธรรมดา

ภาพที่ ๔.๑๐๙ ถั่วเน่าแผ่นปรุงรส
๘.๒) น้้าหน่อ หรือน้้าพริกน้้าหน่อ เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวไทลื้อน้าผลผลิตจาก
ต้นไผ่รอบ ๆ หมู่บ้านหรือตามชายป่าชายเขามาแปรรูปเป็นน้้าหน่อ โดยการน้าหน่อไม้มาสับละเอียด
หรือใช้เครื่องมือที่มีรู เล็ก ๆ บนแผ่นสังกะสีหรืออลูมิเนียม จากนั้นน้าหน่อไม้สดมาขูดผ่ านรู ให้มี
ลักษณะเป็นฝอยเล็ ก ๆ ลักษณะเช่นนี้ชาวไทลื้อเรียกว่า “การฮอ” และใช้วิธีนี้กับการขูดหนังควาย

๙๔

เป็นแผ่นบาง ๆ เพื่อตากแห้ง แล้วน้าไปท้าอาหารชนิดนั้น ๆ ต่อไป หากเปลี่ยนเป็นหน่อไม้ จะเรียก
วิธีการนี้ว่า “หน่อฮอ”
เมื่อได้หน่อไม้ที่ละเอียดแล้ว ให้น้าหน่อไม้ที่ได้ไปดองกับน้้าสะอาด และใส่เกลือเล็กน้อย
ทิ้งไว้ ๑ คืน จากนั้นน้ามาเคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ จนเนื้อของหน่อไม้เนียนละเอียด จึงใส่พริกแห้งป่น
กระเทียม ปรุงรสด้วยเกลือ

ภาพที่ ๔.๑๑๐ น้้าหน่อ
๘.๓) ส้มผักหรือผักกาดส้ม ส้มผักเป็นค้าที่ชาวไทลื้อเรียกอาหารประเภทนี้ตาม
รสชาติ ที่โดดเด่นของอาหาร คือ รสเปรี้ยว ส้มผักของชาวไทลื้อท้าจากผักกาดกวางตุ้งดอกต้นเล็ ก
ชาวไทลื้อจะน้าผักกาดมาตากให้อ่อนนุ่ม แล้วจึงน้ามาผสมกับเกลือป่น และข้าวเหนียวสุก น้าไปใส่
ไหดองที่มีลักษณะมีฝาปิด ฝาของไหดองจะป้องกันไม่ให้มด และแมลงเข้าไปในอาหารที่ดอง เนื่องจาก
มีร่ องใส่ น้ าโดยรอบอี ก ทั้ งป้ อ งกัน การระเบิ ด ของแก๊ส ในไหดอง เพราะแก๊ส ที่เ กิ ดขึ้ น ในกระบวน
กระบวนการหมักสามารถระบายออกตามรอยฝาปิดและตัวไหดองได้
ส้มผัก เป็นอาหารที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่พบในทุก ๆ แห่งที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่
วิธีการท้าส้มผัก สามารถน้าไปปรั บใช้กับพืชผักอื่น ๆ ได้ เช่น ผักเสี้ยน เมื่อดองแล้วเรียกว่า ผักส้ม
เสี้ยน หรือส้มผักเสี้ยน อาหารชนิดนี้ชาวไทลื้อทุกครัวเรือนจะต้องมีไว้ตลอดปี

๙๕

ภาพที่ ๔.๑๑๑ ส้มผัก
๘.๔) น้้าผัก น้้าผักเป็นการถนอมอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทลื้อจะท้าไว้รับประทาน
ตลอดทั้งปี น้้าผักของชาวไทลื้อมี ๒ ชนิด ได้แก่ น้้าผักชนิดเหลว และน้้าผักชนิดก้อน น้้าผักชนิดเหลว
ง่ายต่อการปรุงเป็นอาหาร และใช้เป็นเครื่องจิ้ม หรือน้้าจิ้มได้ ส่วนน้้าผักชนิดก้อนชาวไทลื้อจะน้า
ผักกาดมาดองเหมือนกับการท้าส้มผัก แต่จะเน้นเอาผักกาดกวางตุ้งดอกที่แก่ และมีดอก เพราะจะท้า
ให้มีกลิ่นหอม เมื่อดองได้ที่แล้วจะน้ามาเคี่ยวให้ข้น จนสามารถปั้นได้ จากนั้นจึงน้าไปตากให้แห้งพอ
หมาด ๆ และน้าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วจัดเรียงลงในไหหรือในถุง วิธีนี้จะช่วยให้ชาวไทลื้อมีน้า ผักไว้
รับประทานได้นานมากกว่า ๑ ปี เมื่อจะรับประทานน้้าพริกน้้าผัก ชาวไทลื้อในลาวจะน้าน้้าผักก้อน
ประมาณ ๑ ก้อนเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ใส่ลงไปในส่วนผสมที่มีพริกขี้หนูสด กระเทียม
ขิงสด ผักไผ่ และผักชีฝรั่ง (ผักชี ฟันเลื่อย) โขลกรวมกัน รับประทานคู่กับมะเขือเปราะดิบ และมะเดื่อ
ดิบ

ภาพที่ ๔.๑๑๒ น้้าผักชนิดก้อน

๙๖

ภาพที่ ๔.๑๑๓ น้้าผักชนิดเหลว
๘.๕) หนังปอง หนังปองเป็นผลผลิตจากหนังควาย ในเขตหลวงน้้าทานิยมท้าหนัง
ปองที่มีขนาดเป็นชิ้นใหญ่ ใช้เป็นอาหารที่รับประทานได้ตลอดเวลา การท้าชิ้นใหญ่เพื่อให้รับประทาน
ให้หมดหรือแบ่งกันรับประทาน หากทิ้งไว้จะไม่มีความกรอบ การจ้าหน่ายหนังปองในกลุ่มชาวไทลื้อมี
จ้าหน่ายทั้งในช่วงเวลาปกติ และในช่วงการมีงานปอย

ภาพที่ ๔.๑๑๔ การทอดหนังปองในตลาดสด

ภาพที่ ๔.๑๑๕ หนังปองที่ทอดแล้ว

๙๗

๘.๖) ข้าวแคบ ข้าวแคบเป็นอาหารที่ท้าจากแป้งข้าวเจ้า พบว่า ชาวไทลื้อในสิบสอง
พันนา ลาว พม่า และไทย ต่างก็รู้จักข้าวแคบ และเคยรับประทานข้าวแคบ การรับประทานจะน้ามา
เป็นเครื่องเคียงพร้อมรับประทานคู่กับอาหารชนิดอื่นก็ได้ หรือน้ามารับประทานเป็นอาหารว่าง หรือ
ใช้เป็นอาหารส้าหรับเด็ก ๆ ก็ได้ การรับประทานข้าวแคบ ชาวไทลื้อจะใช้วิธีการปิ้งไฟอ่อน ๆ วิธีการนี้
ชาวไทลื้อเรียกว่า “แอนหรือแอนไฟ” ในปัจจุบันใช้การทอด หรือที่ชาวไทลื้อเรียกว่า “การจื๋น”

ภาพที่ ๔.๑๑๖ การท้าข้าวแคบ

ภาพที่ ๔.๑๑๗ การตากข้าวแคบ
๘.๗) ข้าวโค๊บ หรือข้าวควบ ท้าจากข้าวเหนียวนึ่งสุก น้าไปผสมน้้าอ้อย และไข่
จากนั้นน้ามาโขลกจนเหนียว แล้วจึงกดรีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ ตากให้แห้ง เมื่อจะรับประทาน ให้น้าไป

๙๘

ปิ้งไฟจนหอม อาหารชนิดนี้ ชาวไทลื้อจะรับประทานเป็นอาหารว่าง หรืออาหารของเด็ก ๆ เพราะมีรส
หวาน และมีส่วนผสมของไข่

ภาพที่ ๔.๑๑๘ ข้าวโค๊บที่ผึ่งให้แห้ง

ภาพที่ ๔.๑๑๙ ข้าวโค๊บที่ปิ้งสุกแล้ว
๘.๘) น้้าหนัง เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวไทลื้อ น้้าหนังท้า
จากหนังควาย ด้วยการน้าหนังควายมาต้มให้เปื่อยจนยุ่ย ใช้เวลา ๑-๒ วัน จากนั้นจึงน้าไปตากแห้ง
การตากนิยมตากบนใบตองหรือใบคาที่ถูกมัดเรียงเป็นตับยาว ๆ ปัจจุบันการหาหนังควาย ส้าหรับท้า
น้้าหนังต้องอาศัยพ่อค้าจากแนวชายแดนจีน -ลาว ที่ไปหาซื้อหนังควายมาขาย เนื่องจากหนังควายใน
ท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ ท้าให้การท้าน้้าหนังต้องหยุดเป็นช่วง ๆ อย่างไรก็ตาม พบว่า ชุมชนที่ท้าน้้าหนัง
ขายในเมืองสิง แขวงหลวงน้้าทา ได้ท้าน้้าหนังส่งขายมาถึงเมืองไทยด้วย โดยผ่ านเส้นทางเมืองสิง หลวงน้้าทา-เชียงราย จนถึงเวียงป่าเป้า และคาดว่าอาจจะส่งมาถึงเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน

๙๙

ภาพที่ ๔.๑๒๐ น้้าหนังที่ลอกออกจากใบตอง

ภาพที่ ๔.๑๒๑ น้้าหนังที่ปิ้งไฟสุกแล้ว

ภาพที่ ๔.๑๒๒ หัวน้้าหนัง

๑๐๐

ภาพที่ ๔.๑๒๓ หนังควายตากแห้ง

ภาพที่ ๔.๑๒๔ หัวน้้าหนังควายตากแห้ง

ภาพที่ ๔.๑๒๕ การตากน้้าหนัง

๑๐๑

๘.๙) ขนมเส้นแห้ง เป็นวิธีการน้าเส้นขนมจีนมาตากแห้ง เพื่อใช้รับประทานได้ทั้งปี
ชาวไทลื้อน้าขนมเส้นแห้งมาแทนวุ้นเส้น และเพิ่มปริมาณของอาหารที่ท้า เช่น แกงผักใส่ขนมเส้นแห้ง
เพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น และช่วยให้อิ่มได้นาน

ภาพที่ ๔.๑๒๖ ขนมเส้นแห้ง
๘.๑๐) ข้าวจี่ถั่วเน่าหรือข้าวบ่ายถั่วเน่า อาหารชนิดนี้เป็นอาหารท้องถิ่นไทลื้อของ
คนไทลื้อใน สปป.ลาวที่มีการใช้ถั่วเน่าหมักมาทาบนข้าวเหนียว บางหมู่บ้านเรียกว่า “ข้าวบ่ายถั่ว
เน่า” บางคนอาจจะคิดว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารของคนจน และเป็นอาหารที่ท้าง่าย แต่ปรากฏว่า
อาหารชนิดนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวไทลื้อใน สปป.ลาว และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ก็ชอบรับประทาน
อาหารชนิดนี้ ทั้งคนที่มีฐานะร่้ารวยและคนที่มีฐานะยากจน เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทลื้อ
ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้สอน และท้าให้ลูกหลานได้รับประทานมานานนับเป็นเวลาร้อยปี อาหารชนิดนี้
สามารถเปลี่ยนแปลงรสชาติได้มากมาย เช่น น้าน้้าปู๋มาแทนการทาด้วยถั่วเน่าหมัก หรือใช้น้าผัก ก็ได้
เช่นกัน

ภาพที่ ๔.๑๒๗ ข้าวบ่ายถั่วเน่า

๑๐๒

๙) ขนมหวาน ขนมหวานของชาวไทลื้ อ ใน สปป.ลาว ส่ ว นใหญ่ ท้ า จากแป้ง
ข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว เช่น ขนมชั้น ขนมปาด ขนมข้าวดอกซ้อ และขนมปอดม้า เป็นต้น
๙.๑) ขนมชั้น ขนมชั้นเป็นขนมที่ท้าจากแป้งข้าวเจ้าแล้วเติมสีให้สวยงาม
สีสันขนมชั้นที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สีแดง สีขาว สีชมพู ในปัจจุบันพบว่า ได้รับอิทธิพลจากคนไทย
โดยเพิ่มสีของกาแฟและสีของใบเตย เมื่อสอบถามจากชาวไทลื้อ ได้ค้าตอบว่า ความชอบเหล่านี้มา
จากคนที่เคยไปอยู่เมืองไทยแล้วกลับมาบอกว่าสีสันใบเตยดีต่อสุขภาพ และสีกาแฟจะหอมเพิ่มความ
อร่อยให้ขนมชั้น ท้าให้ขนมชั้นขายได้หลายชิ้น เพราะทุกคนก็อยากชิมหลากหลายรสชาติ

ภาพที่ ๔.๑๒๘ ขนมชั้น
๙.๒) ขนมปาด ขนมปาดเป็นขนมที่ชาวไทลื้อนิยม เพราะขนมปาดมี
กลิ่นหอมของน้้าอ้อย ค้าว่า ปาด หมายถึง การใช้มีดหั่นขนมเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนมปาดเป็นขนมดั้งเดิม
ของชาวไทลื้อที่พบในกลุ่มชาวไทลื้อในทุก ๆ พื้นที่ บางพื้นที่ เรียกว่า ขนมข้าวฟืนน้้าอ้อย

ภาพที่ ๔.๑๒๙ ขนมปาดหั่นเป็นชิ้น

๑๐๓

๙.๓) ขนมข้ า วดอกซ้ อ ขนมข้ า วดอกซ้ อ เป็ น อาหารหวานที่ นิ ย ม
รับประทานในวันสงกรานต์ ข้าวดอกซ้อ ท้าจากแป้งข้าวเหนียว ผสมน้้าอ้อย และใส่ดอกซ้อแห้งที่ป่น
ละเอียด จากนั้นน้าไปนึ่งให้สุก

ภาพที่ ๔.๑๓๐ ดอกซ้อตากแห้ง

ภาพที่ ๔.๑๓๑ ขนมข้าวดอกซ้อ
๙.๔) ขนมปอดม้ า ขนมปอดม้ า เป็ น ขนมที่ ท้ า จากแป้ ง ข้ า วเจ้ าผสม
น้้าตาล โดยเรียกชื่อตามลักษณะของขนมที่ขึ้นฟู เหมือนปอด (อวัยวะในร่างกายคน)

ภาพที่ ๔.๑๓๒ ขนมปอดม้า

๑๐๔

๙.๕) ข้า วปุก ข้าวปุกเป็นอาหารที่ท้าจากข้าวเหนียวนึ่งสุ กแล้ ว น้ า ไป
โขลกจนเหนียวหากรับประทานไม่หมดให้ตากแห้งแล้วน้าไปปิ้งไฟ

ภาพที่ ๔.๑๓๓ ข้าวปุก
๑๐.) อาหารไทลื้อในพิธีกรรม
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตหลวงน้้าทา สปป.ลาว ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์
ในพิธีท้าขวัญเด็กในครอบครัวแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยพบว่า การท้าขวัญเด็กจะต้องมี พ่อหมอ หรือปู่จ๋าน มา
ท้าพิธีเรียกขวัญ และอาหารที่ใช้ในพิธีเรียกขวัญเด็กมีดังนี้
๑.ไก่ต้ม ใช้ไก่ ๒ ตัว จากนั้นน้าไก่ต้มมาวางเรียงกันโดยใช้ตะเกียบ ๒ อันปักไว้ ซึ่งมี
ค้ากล่าวถึงลักษณะนี้ว่า “ไก่คู่ ทู่งาม” หมายถึง ไก่ ๒ ตัวและมีตะเกียบวางคู่ให้สวยงาม (ค้าว่าทู่
หรือ ไม้ทู่ แปลว่า ตะเกียบ)
๒. กล้วยน้้าหว้า ๑ หวี
๓. ข้าวเหนียวนึ่งสุกปั้นเป็นก้อน
๔. ผลไม้ เช่น ผลไม้ที่มีรสหวาน และผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
๕. น้้าอ้อย ในการท้าพิธีท้าขวัญเดือนครั้งนี้ใช้น้าอ้อยที่เป็นก้อนหรือเป็นแท่ง
๖. ขนมหวานชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมชั้น และขนมมันส้าปะหลัง

๑๐๕

ภาพที่ ๔.๑๓๔ บายศรีและอาหารในพิธีกรรมท้าขวัญเดือน

ภาพที่ ๔.๑๓๕ อาหารในพิธีกรรมท้าขวัญเดือน

๑๐๖

ภาพที่ ๔.๑๓๖ ขนมที่ใช้ในพิธีกรรมท้าขวัญเดือน

ภาพที่ ๔.๑๓๗ เข็ม ด้าย สมุด ดินสอ ในพิธีกรรมท้าขวัญเด็ก

๑๐๗

ภาพที่ ๔.๑๓๘ การจัดตะเกียบบนตัวไก่ในพิธีกรรมท้าขวัญเดือน
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
(ไทย จีน พม่าและลาว)
จากที่กล่าวมาในผลการศึกษาข้อที่ ๑ เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อใน
อนุ ภูมิภ าคลุ่ มน้้ าโขง (ไทย จี น พม่ า และลาว)ซึ่งปรากฏในรายละเอีย ดข้า งต้ นแล้ ว เมื่อน้า ผล
การศึกษาดังกล่าวมาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในแต่ละพื้นที่
ยังคงรักษาความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อไว้ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ในทุกพื้นที่ก็ไม่อาจจะก้าวพ้น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ดั้งเดิมได้ หรือ ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงจากวัฒนธรรมหลักซึ่งมี
อิทธิพลครอบง้าวัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมรองได้ ส้าหรับการศึกษาอาหารไทลื้อในประเทศไทย
พบว่ายังมีร่องรอยให้เห็นว่า อาหารดังกล่าวคืออาหารของชาวไทลื้ อ เช่น การใช้พืชผักที่สามารถปลูก
ได้ในท้องถิ่น ของชาวไทลื้ อ พืช ผั กที่พบ ได้แก่ ดอกซ้อ แอ่งแถะ ไก(สาหร่ายน้้ าจื ด) ผั กกุ่ม ปลา
(ผั ก จุ๋ ม ป๋ า ) การใช้ พื ช ผั ก แต่ ง กลิ่ น เช่ น จั ก ค่ า น และมี ก ารใช้ แ มลงมาเป็ น อาหาร เช่ น จิ้ ง โกร่ ง
เนื่องจากพื้นที่ของชาวไทลื้อในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการน้าอาหารจากท้องไร่ท้องนา

๑๐๘

มาใช้เป็นอาหารอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการท้าน้้าปู และน้้าผัก ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ทางอาหารของชาว
ไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ในส่วนพื้นที่เมืองเชียงรุ่งในเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา พบว่า ลักษณะของน้้าพริกหรือ
น้้าหมี่ จะมีลักษณะเหลว เนื่องจาก การรับประทานอาหารของชาวไทลื้อมีการใช้ตะเกียบซึ่งได้รับ
วัฒนธรรมมาจากจีน จึงต้องคีบผักแล้วน้าไปจุ่มลงในน้้าพริก ลักษณะเช่นนี้ นักวิชาการบางท่านจึง
เรี ย กน้้ าพริ กของชาวไทลื้ อในสิ บ สองพันนาว่า มีลั กษณะเหมือนน้้าจิ้มหรือซอส (sauce ,Tai lue
sauce)แทนที่จะให้ความหมายว่าอาหารชนิดนี้คือ น้้าพริกข้นๆหรือเพสท์(paste) รวมไปถึงพฤติกรรม
การรับประทานอาหารของชาวไทลื้อในสิบสองพันนา จะมีการจัดโต๊ะอาหารตามวิธี การของการจัด
แบบจีน กล่าวคือใช้โต๊ะกลมทั้งระดับเดียวกัน หรือโต๊ะที่มีการจัดระดับวงรอบโต๊ะแบบ ๒ ชั้น และมี
การใช้ตะเกียบ การจัดเสิร์ฟอาหารจะน้าแกงจืดใส่ชามใบใหญ่ วางไว้กลางโต๊ะ ลักษณะของอาหารมี
การใช้เครื่องเทศของจีนเพิ่มมากขึ้น และนิยมหั่นเครื่องปรุงเป็นชิ้นเล็กๆ และน้ามาผสมคลุกเคล้ากับ
ส่วนผสมของเนื้อหรือปลา โดยไม่ใช้ครก ด้วยเหตุนี้อาหารที่ต้องการให้มีรสเผ็ด จะใช้พริกป่น เป็น
ส่วนผสม จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการรับประทานอาหารของชาวไทลื้อในสิบสองพันนาจึง
พบว่า มีวัฒนธรรมของชาวจีนมาแทรกในวัฒนธรรมอาหารของชาวไทลื้อหลายอย่ าง เช่นการใช้ซอส
และพืชผักของจีน มาใช้ในการประกอบอาหารไทลื้อ ซึ่งชาวไทลื้อในเชียงรุ่งได้ให้ความเห็นว่า รสชาติ
ไม่อร่อยเหมือนใช้วัตถุดิบของไทลื้อดั้งเดิม เช่น พริกหนุ่มและมะเขือเทศที่มีขนาดใหญ่ เมื่อน้ามาท้า
เป็นอาหารแล้วได้ประมาณมากแต่รสชาติไม่ดี ในปัจจุบันพื้ นที่ทางการเกษตรของชาวไทลื้อถูกน้าไป
ท้าธุกิจทางการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น ปลูกยาง ปลูกกล้วย เพื่อเน้นการส่งออก ท้าให้คาดการณ์ได้ว่า
ในอนาคตพืชพักพื้นบ้านของชาวไทลื้อจะสูญหายไป หากเราไม่รณรงค์ให้เห็นถึงคุณค่าของพืชผักที่
เป็นของดั้งเดิมของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะคุณค่าทางสมุนไพรที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้
การศึกษาวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในเมืองเชียงตุง เขตรัฐฉาน ในประเทศพม่า พบว่าอัตลักษณ์
ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในเชียงตุง มีความใกล้เคียงกับชาวไทเขิน ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ไท กลุ่มที่มี
มากในเชียงตุง แต่อย่างไรก็ตาม ยังสามารถจ้าแนกได้ว่า อาหารชนิดใดเป็นอาหารของชาวไทเขินหรือ
เป็นของชาวไทลื้อ โดยอาศัยความเหมือนกันที่พบใน๔ พื้นที่ได้แก่ ชาวไทลื้อจะรับประทานน้้าผักใน
รูปแบบของน้้าพริก ชาวไทลื้อ ต้องรับประทานน้้าปู อาหารจานเดียวของชาวไทลื้อ ได้แก่ ข้าวซอย
หรือขนมจีน และข้าวแรมฟืน ส่วนอาหารของชาวไทเขินที่นิยมมากและมีชื่อใกล้เคียงกับอาหารของ
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ชาวไทลื้อ นั่นก็คือข้าวซอยน้อย ที่ชาวไทเขินน้าแป้งข้าวเจ้ามาละลายน้้า แล้วเทลงในถาดเล็กๆที่วาง
ในหม้อที่มีน้าร้ อน จนแป้งสุกจึงใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปจากการศึกษาอาหารไทลื้ อในพื้นที่เชี ยงตุง
พบว่า ชาวไทลื้อในบางหมู่บ้าน เช่น ในหมู่บ้านที่ติดเมืองลา ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษที่จีนดูแล มี
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจานเดียว เช่น ข้าวแรมฟืน แต่ใช้เครื่องปรุงซอสของจีนมาผสมใน
ข้าวแรมฟืน มีการใช้พืชผักของจีนมาเป็นส่วนผสมในอาหารของชาวไทลื้อ อย่างไรก็ตาม พบว่า ชาว
ไทลื้อที่อยู่ใ นพื้น ที่ที่จีนดูแล เช่น ในเมืองลา มีการใช้เงินหยวนของจีน มานานนับหลายสิบปี แต่
วัฒนธรรมอาหารไทลื้อก็ไม่สูญหาย ในพื้นที่เชียงตุง พบว่ามี การรับประทานแอ่งแถะ และมีการน้า
ผักสั้งมาแกงเป็นอาหาร ในการน้าผักสั้งมาใช้เป็นวัตถุดิบในการท้าอาหาร พบในกลุ่มชาวไทลื้อที่ใน
เมืองไทยด้วย การศึกษาที่เชียงตุงพบว่า มีอาหารไทลื้อจากเชียงรุ่งเข้ามาในเชียงตุงด้วย เช่น ไส้อั่วลื้อ
ที่มีลักษณะของเนื้อสับผสมเครื่องแกงพันด้วยใบตะไคร้แล้วน้าไปทอด(จื๋น)และพบว่า มีการใช้ผักเริน
ซึ่งเป็นผักที่พบในพื้นที่ชาวไทลื้อในเชียงรุ่ง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า อาหารไทลื้อในพื้นที่เชียงตุงยังคง
มีอัตลักษณ์ของอาหารของชาวไทลื้อที่บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อได้อย่างชัดเจน
ส้าหรับการศึกษาอัตลักษณ์อาหารไทลื้อในพื้นที่แขวงหลวงน้้าทา ประเทศ สปป.ลาว พบว่า
ชาวไทลื้อในพื้นที่นี้ยังคงรักษาความเป็นชาวไทลื้อผ่านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อได้อย่างเข้มแข็ง มีการใช้
วัตถุดิบที่เป็นพืชผักพื้นบ้านอย่างหลากหลาย เช่น เทา ผักส้มป่อย ผักส้มลม ผักกิ่ง ยอดมันเทศ ผักกูด
จักค่าน และใช้ถั่วเน่า(ถั่วเหลืองหมัก)ทั้งแบบถั่วเหลืองเปียก และถั่วเน่าแผ่น ในพื้นที่แขวงหลวงน้้าทา
พบว่ามีการรับประทานข้าวแรมฟืนมากกว่าชาวไทลื้อในจีน พม่าและไทย และมีการใช้ถั่วเน่ามากว่ า
ในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่า ชาวไทลื้อในสปป.ลาว มีการท้าน้้าหนังและข้าวแคบ ซึ่งเป็นอาหารที่
บ่งบอกถึงความเป็นชาวไทลื้อ จากการสัมภาษณ์ พบว่า กิจการการท้าน้้าหนังของชาวไทลื้อในแขวง
หลวงน้้ าทา สามารถส่ ง ขายให้ กับ ชาวไทลื้ อใน๔ พื้นที่ ได้แก่ช าวไทลื้ อในไทย จีน พม่าและลาว
การศึกษาอาหารไทลื้อที่ลาวพบว่ามีความแตกต่างจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารไทลื้อในพื้นที่
อื่นๆ คือ ชาวไทลื้อในแขวงหลวงน้้า ทา จะรับประทานข้าวซอยลื้อแบบไม่เติมน้้าซุปและแบบเติม
น้้าซุป ในขณะที่ชาวไทลื้อในพื้ นที่อื่นๆจะรับประทานข้าวซอยลื้อแบบใส่น้าซุป แล้วมีถั่วเน่าปรุงรส
และหมูสับผสมในน้้าซุป แต่ชาวไทลื้อที่แขวงหลวงน้้าทาจะตักถั่วเน่าที่ปรุงรสแล้วมาผสมกับเส้นข้าว
ซอยหรือเส้นก๋วยเตี่ยวที่หั่นเป็นเส้นเล็ก แล้วรับประทานกับผักสด ซึ่งชาวไทลื้อในแขวงหลวงน้้าทา
กล่าวว่า “...ถ้าใครมาหลวงน้้าทาแล้ว ไม่ได้มารับประทานข้าวซอยลื้อแบบนี้ แสดงว่ายังไม่มาถึง
หลวงน้้าทา...” ส่วนอาหารไทลื้อชนิดอื่นๆ มี การรับประทานแบบเดียวกันกับชาวไทลื้อใน ๓ พื้นที่
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สิ่งที่พบเพิ่มเติมคือ เนื่องจากส.ปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเวียดนาม จึงท้าให้อาหาร
เวียดนามเข้ามาแพร่หลายใน ส.ปป.ลาว ในหลายพื้นที่ อาหารเวียดนามที่พบในแขวงหลวงน้้าทา
ได้แก่ เฝอ หรือ ก๋วยเตี๋ยว ที่มีในทุกพื้นที่
๒.๓ ลักษณะอาหารไทลื้อที่เป็นมรดกร่วมรวมทั้งความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหาร
ไทลื้อ
จากการศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ ในข้อที่ ๒.๑ ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับ
อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ ทั้ง ๔ พื้นที่ ได้แก่ ๑) อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหาร
ไทลื้อในอ้าเภอเชียงม่วน ประเทศไทย ๒) อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในเมืองเชียงรุ่ง
สิบสองพันนา ๓) อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอ้าเภอเชียงตุง เขตรัฐฉาน และ ๔)
อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในแขวงหลวงน้้าทา สปป.ลาว พบว่า ลักษณะอาหารไทลื้อที่
เป็นมรดกร่วมรวมทั้งความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ ทั้ง ๔ พื้นที่ มีดังนี้
๒.๓.๑.ลักษณะอาหารไทลื้อที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมรดกร่วมที่มีความคล้ายคลึงกัน
๒.๓.๑.๑ ด้านการใช้พืชผักหลักในการประกอบอาหารไทลื้อ
๑) พืชผักทั่วไป ด้วยสภาพของภูมิประเทศที่อยู่ในอนุภาคลุ่มน้้าโขงเหมือนกัน ท้าให้
ชาวไทลื้อทั้ง ๔ ประเทศ มีระบบนิเวศวิทยาและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีพืช
พันธุ์ธัญญาหารที่น้ามาท้าเป็นอาหารในประเภทเดียวกันหลายอย่าง เช่น ผักกูด เตา ไก ผักกุ่ม แอ่ง
แถะ(อ่องเถาะ) ซึ่งชาวไทลื้อในทุกพื้นที่มีความเชื่อว่า พืชผักเหล่านี้ แสดงความเป็นตัวตนของชาว
ไทลื้อ รวมทั้งชาวไทลื้อทุกคนต้องรับประทานพืชผักเหล่านี้หรือน้าพืชผักเหล่านี้มาท้าเป็นอาหารใน
ชีวิตประจ้าวัน
๒) พืชผักที่น้ามาปรุงรส ชาวไทลื้อใน ๔ ประเทศนิยมน้าพืชผักที่มีกลิ่นหอม มาปรุง
รสในอาหาร เช่น จักค่าน นอกจากนี้ยังมีพืชผักที่น้ามาปรุงรสเปรี้ยว เช่น ผักส้มลม ยอดส้มป่อย
โดยเฉพาะการน้าผักทั้ง ๒ ชนิดนี้มาปรุงรสเปรี้ยวในน้้าสู่(น้้าสู่หนือน้้าซู่ เป็นชื่อเรียกน้้าปรุงรสชนิด
หนึ่งมีรสเปรี้ยว) เพื่อใช้เป็นน้้าปรุงรสในข้าวแรมฟืน
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๒.๓.๑.๒ ด้านรสชาติ ชาวไทลื้อทั้ง ๔ พื้นที่ มีการรับประทานอาหารที่มีรสชาติจืด
ไม่พบการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัด
๒.๓.๑.๓ ด้ า นการใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง ชาวไทลื้ อ ใน ๔ พื้ น ที่ ใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง หลั ก ที่
เหมือนกัน คือ พริกแห้งหรือพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่(พริกหนุ่ม) กระเทียม หอมแดง เกลือ สิ่งที่ขาดไม่ได้
คือ การใช้ถั่วเน่า และ มะแคว่น(มะแข่น) รสเปรี้ยวได้จากมะขาม มะนาว มะเขื อเทศลูกเล็ก(มะเขือ
ส้ม)
๒.๓.๑.๔ ด้านลักษณะอาหารหรือภาพรวมของอาหาร พบว่า อาหารไทลื้อใน ๔
ประเทศ มีลักษณะอาหารดังนี้
๑) ลักษณะน้้าพริกแกงที่ใช้ เป็นลักษณะง่าย ๆเช่น จะใช้พริกชี้ฟ้าสดหรื อพริกขี้หนู
ทุบรวมกับกระเทียม มีการใช้หอมแดง เล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้ถั่วเน่า ชาวไทลื้อไม่นิยมใช้หอมแดงเพราะ
ไม่ชอบกลิ่นที่รุนแรงฉุนจมูก หรือที่เรียกว่า “เหม็นขิ่ว” และพบว่าชาวไทลื้อในทุกพื้นที่ไม่ใช้ปลาร้า
ปรุงรสอาหาร
๒) ลักษณะอาหารไทลื้อที่เป็นอาหารจานเดียว พบว่า ในทุกพื้นที่มีอาหารจานเดียว
คือ ข้าวซอยไทลื้อ และ ข้าวแรมฟืน โดยในทุกพื้นที่ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า “ข้าวซอย” หมายถึง
การน้าแผ่นแป้งขนาดใหญ่หรือแผ่นก๋วยเตี๋ยวขนาดใหญ่ มาพับทบกันหลายๆทบ แล้วใช้กรรไกรหรือ
มีดตัดแผ่นแป้งเป็นเส้นๆ แต่ละเส้นมีความกว้างประมาณ ๑.๐เซนติเมตร ลักษณะของการตัดแผ่น
แป้งเป็นเส้น ภาษาไทลื้อ เรียกว่า “ซอย” และค้าว่า “ข้าว” คือ แผ่นแป้งที่ท้าจากข้าวเจ้า ซึ่งมี
กรรมวิธีการท้าเช่นเดียวกับแผ่นก๋วยเตี๋ยว ส่วน ค้าว่า “ข้าวแรมฟืน” มีการเรียกแตกต่างออกไปแต่
ยังคงเทียบเสียงใกล้เคียงกัน เช่น ข้าวแรมคืน ข้าวเลี้ยงฟืน
๓) ลักษณะอาหารไทลื้อประเภทน้้าพริก พบว่ า ใน ๒ พื้นที่ได้แก่ สิบสองพันนาและ
เชียงตุง มีน้าพริกที่มีลั กษณะค่อนข้างเหลว สันนิษฐานว่า ทั้งสองพื้นที่มีการใช้ตะเกียบ ดังนั้นจึงใช้
ตะเกียบคีมผักและน้าไปจุ่มในน้้าพริก หากน้้าพริกมีความข้นหนืด จะท้าให้การใช้ตะเกียบคีบผักไปจิ้ม
กับน้้าพริก มีความไม่สะดวกจึงต้องผสมน้้าพริกให้มีลักษณะเหลวง่ายต่อการกิน ส่วนในพื้นที่ลาวและ
เชียงม่วน ลักษณะของน้้าพริกมีความหนืดข้น เหมาะส้าหรับการใช้ข้าวเหนียวปั้นแล้วจิ้มลงในน้้าพริก
ที่ข้นหนืด หากน้้าพริกมีลักษณะเหลว จะท้าให้ข้าวเหนียวแฉะ และยากต่อการรับประทาน
๒.๓.๑.๕ ด้านความเชื่อในการแสดงตัวตนของตนเอง คือเชื่อว่าตนเองเป็นคนไทลื้อ
ดังนั้น นอกจากจะมีเอกลักษณ์ของการแต่งกายที่บ่งบอกความเป็นไทลื้อแล้ว การพูดหรือคนไทลื้อ
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เรียกว่า “ปากลื้อ”หรือส้าเนียงการพูดก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนไทลื้อ ซึ่งนอกจากการ
แสดงออกคนไทลื้อดังกล่าวแล้ว อาหารที่คนไทลื้อรับประทานก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทลื้ออีกรูปแบบ
หนึ่งที่คนไทลื้อมีความภาคภูมิใจ ว่าตนเองเป็นคนไทลื้อ หากถามว่า คนไทลื้อต้องรับประทานอาหาร
อะไรบ้ าง จึ งจะบอกถึงการเป็ น คนไทลื้ อ พบว่า คนไทลื้ อเชื่อว่า หากเป็นคนไทลื้ อจริงๆ จะต้อง
รับประทานน้้าปูได้หรือ “ด้อยน้้าปู๋ได้” ดังนั้นหากพบคนในกลุ่มใดที่รับประทานน้้าปู หรือรับประทาน
น้้ า ปู๋ กั บ อาหารชนิ ด อื่ น ๆ สามารถบอกได้ ว่ า พวกเขา คื อ ชาวไทลื้ อ หรื อ คนลื้ อ พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารเช่นนี้ พบได้ในกลุ่มชาวไทลื้อทั้ง ๔ พื้นที่
๒.๓.๒.ลักษณะอาหารไทลื้อที่แสดงให้เห็นว่าอาหารไทลื้อในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง
กัน เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้
๒.๓.๒.๑ ปัจจัยทางด้านระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่ที่มีผลต่อการเลือกใช้วัตถุหลักใน
การประกอบอาหาร เช่น ในสิบสองพันนา มีการใช้รากของผักคาวตอง มาย้า ใส่ซีอิ๊วที่มีรสเปรี้ยว ซึ่ง
ไม่พบในกลุ่มชาวไทลื้อในพื้นที่อื่น
๒.๓.๒.๒ ปั จ จั ย ทางด้ า นชาติ พั น ธุ์ แ ละวั ฒ นธรรม ของแต่ ล ะพื้ น ที่ กล่ า วคื อ
วัฒนธรรมของเจ้าของพื้นที่เดิมย่อมมีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหารและการเข้าถึงชนิดของ
อาหารหรือแหล่งของอาหารในแต่ล ะพื้นที่ เช่นในเชียงตุง มีข้าวซอยน้อยในกลุ่ มของไทเขิน ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับข้าวซอยลื้อ ดังนั้นในอนาคตอาจมีการผสมผสานอาหารทั้งสองอย่างมารวมเป็น
หนึ่งเดียว เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่ใกล้เคียงกัน
๒.๓.๒.๓ ปั จ จั ย ทางด้านการถ่ายทอดวัฒ นธรรมอาหารจากรุ่นบรรพบุรุ ษ สู่ รุ่น
ลูกหลาน การถ่ายทอดนับว่าเป็นสิ่งส้าคัญที่คนในรุ่นก่อนๆได้บอกกล่าวถึงรากเหง้าของอาหารไทลื้อ
ว่ามีความส้าคัญอย่างไรโดยเฉพาะประโยชน์ในด้านคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารต่างๆ รวมไป
ถึงคุณค่าทางด้านสมุนไพร การสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักในความเป็นชาติพันธุ์โดยใช้
อาหารเป็นตัวเล่าเรื่องราว หากในแต่ละพื้นที่ เห็นความส้าคัญก็จะช่วยให้อาหารไทลื้อในแต่ละพื้นที่มี
เรื่องราวที่คล้ายคลึงกัน สร้างความน่าสนใจให้คนรุ่นหลังได้มีแรงขับเคลื่อนและช่วยรักษาตัวตนของ
อาหารไทลื้อสืบไป
ตอนที่ ๓ การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ
จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูลหลั กทั้ง ๒๐ คน พบว่า การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมอาหารไทลื้อ ใน ๔ พื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงนั้น มีปัจจัยที่ส้าคัญดังนี้
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๓.๑ ปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมอาหารไทลื้อ มีความคงอยู่ มีดังนี้
๓.๑.๑ การให้ความส้าคัญหรือการสร้างจิตส้านึก ตัวอย่างเช่น ในเชียงรุ่ง ชาวไทลื้อ
จะสร้างความเข้มแข็งของความเป็นชาวไทลื้อ จนรัฐบาลจีนยินยอมให้ชาวไทลื้อยกระดับการปกครอง
ให้เป็นเขตปกครองตนเอง เนื่องจากชาวไทลื้อได้พยายามสร้างความเป็นตัวตนของตนเอง ด้วยการใช้
วัฒนธรรมของชาวไทลื้อทั้งการมีอักษรไทลื้อ การแต่งกาย การพูด และการมีอาหารในลักษณะของ
ไทลื้อ ส่วนในรัฐฉานประเทศเมียนมาร์ เมืองที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่ เช่น เมืองเชียงตุงและเมืองลา
วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวไทลื้อ ก็ยังคงด้ารงอยู่ แม้ว่าจะมีชาวไทเขินและชาวไทใหญ่ อาศัยอยู่รวมกัน
แต่ก็ยังมีวัฒนธรรมไทลื้อปรากฏให้เห็น รวมทั้งในเมืองลา ที่อยู่ในเขตปกครองของจีน ชาวไทลื้อต้อง
ใช้เงินหยวนในการใช้จ่ ายในชีวิตประจ้าวันแต่วัฒนธรรมของชาวไทลื้ อก็ยังคงปรากฏ โดยเฉพาะ
อาหารไทลื้อจะพบว่าทุกครัวเรือนยังคงรับประทานอาหารไทลื้อเหมือนพื้นที่อื่นๆ ส่ วนไทลื้อในลาว
ความเข้มแข็งของหมู่บ้านชาวไทลื้อยังคงมีความเป็นไทลื้ ออย่างชัดเจน อีกทั้งชนเผ่าอื่นๆ ต่างให้
ความส้าคัญกับกลุ่มชาวไทลื้อว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่สืบทอดเชื้อสายจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ส่วนชาว
ไทลื้อในเมืองเชียงม่วน ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจว่า เป็นกลุ่มคนท้องถิ่นที่เข้ามาในเชียงม่วนใน
ยุคแรกๆที่ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของชาวไทลื้อไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส้าคัญคือ การสร้างจิตส้านึก ให้คนในท้องถิ่นได้เห็นความส้าคัญ
ของความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นคนไทลื้อในหลายๆ ด้าน และอาหารไท
ลื้อก็เป็นวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวไทลื้อ และยังคงถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีงามสืบ
ต่อมา
๓.๑.๒ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ชาวไทลื้อในแต่ละหมู่บ้านจะมีความผูกพันใน
ครอบครัว และมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาและความเป็นผู้อาวุโส จากการลงพื้นที่ภาคสนาม พบว่า
ในทุกพื้นที่ผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสในบ้านจะเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทลื้อให้กับคนในครอบครัว จากนั้น
สังคมในหมู่บ้านจะช่วยกันถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ ในส่วนอาหารไทลื้อ เช่นในเมืองเชียงรุ่ง ผู้น้า
ท้องถิ่นรวมทั้งผู้ว่าเขตปกครองตนเองสิบสองพันนา จะให้ความส้าคัญกับการใช้อาหารไทลื้อรับรอง
แขก และมีความภาคภูมิใจในการน้าเสนออาหารไทลื้อในทุกๆงาน ในเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์
ก็ให้ความส้าคัญในการช่วยกันถ่ายทอดวัฒนธรรมไทลื้อในทุกๆ ด้าน ในเมืองหลวงน้้าทา สปป.ลาว
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แม้ว่าจะมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงาน ก็รณรงค์วัฒนธรรมของ
ชาวไทลื้อ ในเมืองเชียงม่วน ประเทศไทย มีการน้าหลักสูตรวัฒนธรรมไทลื้อเข้าไปในโรงเรียน และมี
การถ่ายทอดอาหารไทลื้อในโรงเรียนด้วย อีกทั้งยังยกระดับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาว
ไทลื้อมาจัดเป็นประเพณีประจ้าอ้าเภอ และมี การเผยแพร่เรื่องราวของอาหารไทลื้อในแต่ละปีด้วย
ดังนั้นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการคงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในแต่ละ
พื้นที่
๓.๑.๓ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ศาสนาและพิ ธี ก รรม สิ่ ง นี้ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ ท้ า ให้
วัฒนธรรมอาหารไทลื้อยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ตัวอย่างเช่น ในเมืองเชียงรุ่ง มีความเชื่อว่า หากมีงาน
หรือกิจกรรมที่จะท้าให้ญาติพี่น้องไปมาหาสู่กัน ต้องมีอาหารชนิดหนึ่งที่จะต้องท้าเลี้ยงกันจนเป็นสิ่งที่
ยึดถือปฏิบัติมา นั่นก็คือ แคผักเริน อาหารชนิดนี้จะเป็นสัญญลักษณ์ของการน้าพาพี่น้องให้มาพบกัน
และแผ่ขยายความสัมพันธ์กันเหมือนการแพร่กระจายของผักเรินที่เป็นผักประเภทไม้เลื้อยไปตาม
พื้ น ดิ น จึ ง เชื่ อ ว่ า พี่ น้ อ งจะไปมาหากั น ตลอด จากการศึ ก ษาพบว่ า ชาวไทลื้ อ ในทุ ก พื้ น ที่ จ ะให้
ความส้าคัญกับการรับประทานขนมข้าวดอกซ้อ ซึ่งในหนึ่งรอบปี จะท้าหนึ่งครั้ง คือในช่วงสงกรานต์
ชาวไทลื้อมีความเชื่อว่า การรับประทานข้าวดอกซ้อ หมายถึง จะช่วยให้มีอายุอยู่ยืนยาวไปอีกหนึ่งปี
ทุกๆบ้านจึงต้องท้าขนมข้าวดอกซ้อ และให้ลูกหลานทุกคนได้รับประทานอย่างน้อยหนึ่งห่อ รวมทั้งมี
ความเชื่อว่าการท้าบุญทุกครั้ง ต้องท้าข้าวต้มเขาควายไปท้าบุญที่วัด จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าระบบ
ความเชื่อของชาวไทลื้อจะส่งผลให้วัฒนธรรมอาหารไทลื้อให้คงอยู่ต่อไปได้โดยไม่สูญหาย
๓.๒ ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
๓.๒.๑ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ปัจจัยในข้อนี้เกิดจากคนที่มีการย้ายถิ่น เมื่อ
คนย้ายถิ่นย่อมน้าเอาวัฒนธรรมของตนเองหรื อวัฒนธรรมใหม่ติดตัวไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในเมือง
เชียงรุ่ง ประเทศจีน ในยุคที่มีคนจีนเข้ามามาก ได้น้าเอาวัฒนธรรมอาหารจีนเข้ามาเพื่อให้กลุ่มคนจีน
มีอาหารจีนรับประทาน ในปัจจุบันอาหารไทลื้อจึงต้องปรับมาใช้น้ามันเพื่อท้าอาหาร เช่น ผัดผักกูด
ปลาปิ้งอบที่เคยหอมกลิ่นเครื่องปรุงและมีวิธีการท้าให้สุกด้วยการใช้ไฟอ่อนๆ จากถ่าน ก็มาใช้การ
ทอดแทนเนื่ องจากท้าได้ง่ายกว่า การต้มปลาในเชียงรุ่งนิยมใส่ ผั กดองลงไปและมีการใช้ขิงตาม
วัฒนธรรมของจีนมากขึ้น
๓.๒.๒ กระแสโลกาภิวัตน์ อิทธิพลในข้อนี้มีผลท้าให้อาหารไทลื้ออาจจะสูญหายไป
ได้ เนื่องจากกระแสความนิยมที่ไหลบ่าเข้ามาในท้องถิ่น เช่นในเมืองเชียงม่วน มีร้านสะดวกซื้อเข้าไป
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ตั้งอยู่หลายสาขา เด็กรุ่นใหม่นิยมเข้าไปซื้อสินค้าในร้านเหล่านี้ ดังนั้นต่อไป การรับประทานข้าวบ่าย
ชนิดต่างๆ ที่ผู้ใหญ่ปั้นให้เด็กๆ รับประทานก่อนไปโรงเรียน จะถูกอาหารจากร้านสะดวกซื้อเข้ามา
แทนที่
๓.๒.๓ การหยิบยืมทางวัฒนธรรม ในสภาพปัจจุบันในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และมีกลุ่มชนหลากหลายกลุ่มหรือเรียกว่า “พหุวัฒนธรรม”จึงท้าให้มีการหยิบยืม
วัฒนธรรมมาใช้ เมื่อท้าบ่อยครั้ง ในที่สุดก็จะหารากเหง้าของวัฒนธรรมเดิมไม่ได้ เช่นในเมืองเชียงตุง
ประเทศเมียนมาร์ ชาวไทลื้อ อาศัยอยู่รวกันกับชาวไทใหญ่ และชาวไทเขิน จนท้าให้คนทั่วไปบอก
ไม่ได้ว่า การรับประทานข้าวแรมฟืน และ ข้าวซอยน้อย เป็นอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ใด หรือในเมือง
เชียงม่วน ประเทศไทย ก็มีการหยิบยืมวัฒนธรรมอาหารของกลุ่มชาวไทลื้อกับกลุ่มชาวไทยวนหรือ
กลุ่มคนเมือง เช่น ห่อนึ่งปลี น้้าพริกน้้าปู๋ ส้าใบม่วง ทั้งคนเมืองและชาวไทลื้อต่างก็บอกว่าอาหาร
เหล่านี้เป็นอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง หากต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งจึงจะบอกได้ว่า คนเมืองมีวิธีการ
ท้าอาหารชนิดดังกล่าวต่างจากชาวไทลื้ออย่างไร ทั้งนี้เพราะในอดีตมีการหยิบยืมวัฒนธรรมอาหารใน
แต่ละกลุ่ม จนยากที่จะแยกหรือจ้าแนกรายละเอียดความแตกต่างนั้นได้
๓.๒.๔ การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ปัจจัยนี้มีผลต่อวัฒนธรรมอาหารอย่างมาก
เมื่อกลุ่มชนที่มาอยู่ร่วมกันมีความพอใจในวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่อยู่ดั้งเดิมและกลุ่มคนที่เข้ามาใหม่
ท้าให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ในที่สุดก็เกิดการผสมกลมกลืนกัน เช่นตัวอย่างของ
การรับประทานตัวแม้ หรือหนอนไม้ไผ่ ในเมืองเชียงรุ่ง จากการสัมภาษณ์ พบว่า เดิมอาหารชนิดนี้มี
เฉพาะในกลุ่มจิเนาะหรือจิโน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ล้าดับที่ ๕๘ หรือล้าดับสุดท้ายที่ได้รับการยอมรับ
จากรั ฐ บาลจี น กลุ่ มชาติพัน ธุ์จิ เนาะจะรับประทานหนอนไม้ไผ่ และต่อมาน้าเอาอาหารชนิดนี้มา
เผยแพร่ในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆปัจจุบันจึงกลายเป็นอาหารยอดนิยมของทุกกลุ่ม
๓.๒.๕ ระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันการบุกรุกแหล่งอาหารในแต่ละ
พื้น ที่มีเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ อาหารไทลื้ อที่จ้าเป็นต้ องใช้วัต ถุดิบจากพื้นที่ใ นหมู่บ้านมีล ดน้ อยลงไป
ประกอบกับชาวบ้านบางหมู่บ้านขาดองค์ความรู้ในเรื่องของพืชผักที่น้ามาใช้เป็นอาหาร หลายๆคนยัง
คิดว่าพืชผักบางชนิดเป็นวัชชพืช ก็จะท้าลาย เช่น ต้นแอ่งแถะ ผักเริน จากการศึกษาผู้วิจับพบว่า ใน
ปัจจุบันจ้านวนต้นดอกซ้อในเชียงรุ่ง เชียงตุง และในเขตหลวงน้้าทา ถูกฟันทิ้งเพื่อขยายพื้นที่ในการ
สร้างเมือง ท้าให้ขนมดอกซ้อที่พบมีเพียงแป้งผสมน้้าตาล และคงไว้เพียงชื่อของขนมดอกซ้อเท่านั้น
แต่ไม่เหลือส่วนผสมของดอกซ้ออีกต่อไป
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษา เรื่อง “วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง : ไทย จีน พม่าและลาว”
มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาอัต ลั กษณ์ทางด้านวัฒ นธรรมอาหารไทลื้ อในอนุภูมิภ าคลุ่ มน้้า โขง เพื่อ
เปรียบเทียบ อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อสืบค้นลักษณะที่
เป็นมรดกร่วม และความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง และเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางด้านอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง ผลการศึกษามีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลการศึกษา

การศึกษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงใน ๔ พื้นที่ พบว่า
ในทุกพื้นที่ มีการแสดงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้ออย่างชัดเจน ดังนั้น ชาวไทลื้อใน ๔
พื้นที่จึงรู้จักและรับประทานอาหารที่แสดงความเป็นตัวตนของชาวไทลื้อ เช่น น้้าปู๋ น้้าผัก หลามบอน
ส้มผัก ผักกุ่มดอง ข้าวซอย ข้าวแรมฟืน ข้าวแคบ ข้าวโค๊ บ ปลาปิ้งอบ ขนมจีน ถั่วเน่า สาหร่าย(เทา
และไก) และมีการท้าขนมข้าวดอกซ้อ อาหารที่กล่าวมาจึงเป็นอาหารที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์
ของอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
การเปรียบเทียบอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง สรุปได้ว่า
อาหารไทลื้อในประเทศไทย ยังคงมีอัตลักษณ์ของความเป็นไทลื้อที่เป็นแผ่นดินแม่ หรือต้นก้าเนิด
ดั้งเดิมในสิบสองพัน นาหลงเหลื อและมีร่องรอยให้สื บค้นความเป็นมาของอาหารไทลื้ อได้อยู่ เช่น
การรับประทานน้้าผัก น้้าปู๋ หลามบอน ข้าวแรมฟืน การมีอาหารประเภทส้มผักหรือผักดองก็มีวิธีการ
ท้าและมีวิธีการรับประทานเหมือนชาวไทลื้อในเมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองพันนา ส่วนอัตลักษณ์ของ
อาหารไทลื้อในเขตสิบสองพันนา ของประเทศจีน ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของอาหารไทลื้ อได้ อย่ าง
เหนียวแน่น แม้ว่า จะมีอิทธิพลจากกลุ่มคนจีนที่อพยพเข้ามาในเชียงรุ่งอย่างมากมายก็ตาม วัฒนธรรม
อาหารที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวไทลื้อก็ยังคงมีอยู่ เช่น อาหารประเภทปิ้งย่าง น้้าปู๋ น้้าผัก ส้มผัก
ผั กกุ่มดอง หลามบอน ลาบ และโก้ยโซะ สิ่ งเหล่ านี้ช าวไทลื้ อ ในเมื องเชียงรุ่ง ยัง คงมีใ ห้ เห็ น และ
ถ่ายทอดให้ชาวไทลื้อในรุ่นต่อมาได้รับประทาน ส้าหรับในเขตเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ อาหาร
ไทลื้อบางอย่างที่มีในชีวิตประจ้าวัน ยังคงแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทลื้อไว้ เหมือนกับอาหาร
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ไทลื้อในเมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองพันนา เช่น น้้าพริกมะเขือเทศหรือน้้าพริกมะเขือส้ม การรับประทาน
หลามบอน การรับประทานข้าวแรมฟืน และข้าวซอยไทลื้อ รวมไปถึงการรับประทานน้้าปู๋ น้้าผัก
ยังคงมีการปฏิบัติเหมือนชาวไทลื้อในเขตสิบสองพันนา อัตลักษณ์ทางอาหารไทลื้อที่กล่าวมาข้างต้น
ยังมีความโดดเด่นในกลุ่มชาวไทลื้อในแขวงหลวงน้้าทา ประเทศ สปป.ลาว จึ งพบว่าในประเทศ สปป.
ลาว ก็มีการรับประทานน้้าปู๋ น้้าผัก ผักกุ่มดอง หลามบอน น้้าพริกชนิดต่างๆ ลาบ ถั่วเน่า ข้าวซอย
ข้าวแรมฟืน เหมือนกับชาวไทลื้อทั้ง ๔ พื้นที่
จากการศึกษาลักษณะที่เป็นมรดกร่วม และความแตกต่างของวัฒนธรรมอาหารไทลื้ อ ใน
๔ พื้นที่ หรือวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค ลุ่มน้้าโขง สรุปได้ว่า ลักษณะที่เป็นมรดกร่วมทางอาหารไทลื้อ
เกิดจากการใช้วัตถุดิบในการท้าอาหาร โดยเฉพาะพืชผักที่มีในพื้นที่ที่ชาวไทลื้ออาศัยอยู่ จึงท้าให้
ชาวไทลื้อสร้างอาหารที่มีลักษณะเหมือนกัน รวมทั้งการน้าพืชผักในท้องถิ่นนั้นมาปรุงรสชาติในอาหาร
เช่น ส้มป่อย ผักส้มลม ลักษณะของอาหารไทลื้อที่กล่าวมานับได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาร่วมกัน
นอกจากนี้ ช าวไทลื้ อยั งมี อ าหารจานเดี ยวที่ช าวไทลื้ อ ในทุ ก ๆ พื้นที่รู้จักดี ได้แก่ ข้าวซอยไทลื้ อ
ข้าวแรมฟืน และข้าวหนมหรือขนมจีน มีการใช้น้าหมี่หรือน้้าพริก เป็นอาหารชูรสชาติในมื้ออาหาร
สิ่งที่กล่าวมาจึงเป็นมรดกร่วมของชาวไทลื้อที่ติดตัวชาวไทลื้อไปทุกแห่ง แม้จะอพยพไปอยู่ที่ใดก็ตาม
ในส่วนความแตกต่างของอาหารไทลื้อในแต่ละพื้นที่ มีปัจจัยหลายประการ เช่น ระบบนิเวศวิทยาของ
แต่ละพื้นที่ ปัจจัยทางด้านชาติพันธุ์ของเจ้าของพื้นที่หรือวัฒนธรรมหลักของพื้นที่นั้น ๆ การถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมอาหาร ล้วนแต่ท้าให้อาหารไทลื้อในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อความคงอยู่และการเปลี่ ยนแปลงของวัฒ นธรรมทางด้านอาหารไทลื้ อใน
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้้ า โขง สรุ ป ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ วัฒ นธรรมอาหารไทลื้ อ ยั ง คงอยู่ ได้ แ ก่ การให้
ความส้าคัญและการสร้างจิตส้านึกให้ชาวไทลื้อทุกคนได้ตระหนักในความเป็นคนไทลื้อ การถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมอาหาร ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรม ส่วนปัจจัยที่ท้าให้วัฒนธรรมอาหาร
ไทลื้อเปลี่ยนแปลงไป เช่น การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตน์ การหยิบยืม
ทาง
วัฒนธรรม การผสมผสานทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลท้าให้วัฒนธรรม
อาหารไทลื้อเปลี่ยนไปจากเดิม
อภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า ชาวไทลื้อใน ๔ พื้นที่มีวัฒนธรรมอาหารไทลื้อที่เหมือนกันกับอาหาร
ไทลื้อในเขตสิบสองพันนา ซึ่งเป็นดินแดนต้นก้าเนิดของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ดังนั้นไม่ว่า
ชาวไทลื้อจะอพยพไปอยู่ที่ไหน ระยะทางห่างไกลอย่างไร วัฒนธรรมอาหารไทลื้อก็ยังติดตัวชาวไทลื้อ
ไปตลอดเวลา สอดคล้องกับงานเขียนของ ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ (๒๕๕๓: ๓) ที่กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมจะ
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ติดตามไปกับคนเสมอ ซึ่งตรงกับหลักการสามสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม คน และพื้นที่
หลักการทั้งสามประการนี้ จึงใช้เป็นหลักการในการศึกษาการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้านได้
ในด้านการเปลี่ยนแปลงของอาหารไทลื้อ พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือ

การ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรมมีผลต่อวัฒนธรรมอาหารไทลื้อ กล่าวคือ ในทุก ๆ พื้นที่ที่ผู้วิจัยเข้าไป
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละพื้นที่ มีผลอย่างมาก เช่น ในเมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองพันนา
ประเทศจีน ชาวไทลื้อในเมืองนี้ มีการน้าเอาอาหารจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ใช้ในชีวิตประ
จ้าวัน รวมทั้งในการจัดงานแต่งงานและงานปอยต่าง ๆ ก็มีอาหารจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโต๊ะอาหาร
ของชาวไทลื้อ เช่น ผัดเนื้อหมูซอสจีน ต้มขาหมู หากไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมดั้งเดิมและ
การสร้างความตระหนั กให้ชาวไทลื้ อได้ภาคภูมิใจในวัฒ นธรรมของตนเองแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็จะสู ญ
หายไป ดังที่ Amy S. Choi (๒๐๑๔ : ๗) ได้กล่าวว่า อาหารสามารถบ่งบอกถึงชุมชนของผู้บริโภคได้
(Food as community) และอาหารยังเป็นบทเรียนแห่งความประทับใจของมนุษย์ ซึ่งกล่าวได้ว่า
การรับประทานอาหารของมนุษย์ มีความส้าคัญพอ ๆ กับการพูด และการดูแลตัวเอง ดังนั้นการ
เรียนรู้เรื่องของการรับประทานอาหาร และการเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นอาหาร ท้าให้การเกิดการเป็นมนุษย์
นั้นมีความสมบูรณ์แบบ และเป็นสิ่งสวยงาม ควรค่าแก่ การจดจ้า (Food for memory) สิ่งนี้ นับเป็น
ความทรงจ้าที่เกิดขึ้นกับชาวไทลื้อหลายๆคน กล่าวคือ เมื่อชาวไทลื้อนึกถึงอาหารที่เคยรับประทาน
ตอนเด็กๆ พวกเขาก็ยังระลึกถึงรสชาติและลักษณะอาหารชนิดนั้นอยู่เสมอ ดังเช่น นักวิชาการหลายๆ
ท่าน ให้ความส้าคัญกับการสืบค้นอาหารในยุคก่อนๆ หรือเรียกว่า “อาหารแห่งความทรงจ้า” เพื่อ
ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของอาหารดั้งเดิมในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารจากการแปรรูปใน
ยุคใหม่ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีมากมาย เพื่อช่วยกันสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร
ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ Amy S. Choi (๒๐๑๔ : ๒๐) ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า อาหารที่คนดั้งเดิม
รับประทานในชีวิตประจ้าวัน กลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพวกเขา (Food as
Identity) เช่น ชาวญี่ปุ่นชอบรับประทานโซบะ (Soba) คนฝรั่งเศสชอบรับประทานอาหารประเภทถั่ว
คนอเมริ กัน ชอบรั บประทานเนื้ อสัตว์ จนมีค้าพูดในกลุ่ มคนอเมริกันด้วยกันว่า “We are meat
culture” เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง จึงสอดคล้องกับค้ากล่าวที่
กล่าวว่า ชาวไทลื้อในพื้นที่นี้ เป็นกลุ่ม “วัฒนธรรมข้าวเหนียว”เนื่องจาก ชาวไทลื้อรับประทาน
ข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ดังนั้นหากจะรับประทานอาหารให้อร่อย ควรรับประทานอาหารไทลื้ อ
กั บ ข้ า วเหนี ย วนึ่ ง สุ ก ร้ อ นๆ บ้ า งกลุ่ ม ก็ ก ล่ า วว่ า พวกไทลื้ อ เป็ น พวก “วั ฒ นธรรมน้้ า ปู๋ ” หรื อ

๑๑๙

“วัฒนธรรมน้้าผัก” เพราะชาวไทลื้อจะต้องมีอาหาร ๒ ชนิดนี้อยู่ประจ้าครัวเรือนของชาวไทลื้อทุก
ครั ว เรื อ น นอกจากนี้ Hae – Kyung Chung และคณะ (๒๐๑๖ : ๑๘๘) ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ใน
ศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ หรือยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern Era) เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอย่างมากมาย โดยเฉพาะการผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Food Healthy
Healthy) และการกลั บ ไปสู่ อ าหารที่ ม าจากธรรมชาติ ที่ มี ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพ และอาหารที่ ไ ด้ จ าก
สภาพแวดล้อมที่ดี หรืออาหารที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยา การใช้อาหารที่มาจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ละเชื้อชาติ อาหารที่เป็นแนวสุขภาพ
หรืออาหารที่มาจากเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) จึงได้รับความนิยม นับได้ว่าเป็นยุคทองของ
อาหารในฝั่งตะวันออกหรืออาหารในเอเซีย (Oriental Era) สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของการรื้อฟื้นอาหารไทลื้อ ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตจากวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นที่ปราศจากการปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลง หากมีการน้าเอาอาหารไทลื้อไปวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการ ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า อาหารไทลื้อจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ
ทีค่ นในยุคปัจจุบันให้ความสนใจ
นอกจากนี้ยังพบว่า การรื้อฟื้นหรือการผลิตซ้้าทางวัฒนธรรม ก็มีผลต่อการคงอยู่ข อง
วัฒนธรรมไทลื้อ ปรากฏการณ์นี้ ท้าให้ชุมชนไทลื้อใน ๔ พื้นที่ ยังมีความเป็นตัวตนของชาวไทลื้อ เช่น
ในเชียงรุ่ง ชาวไทลื้ อยังคงรั กษาประเพณีปอยสังขาร เดือนหก หรืองานสงกรานต์ ไว้เป็นอย่างดี
ในเชียงม่วน ก็มีหน่วยงานของทางราชการ ได้จัดงานสืบสานวิถีชีวิตชาวไทลื้อ ในช่วงสงกรานต์และ
ได้รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล การส่ งเสริมในลั กษณะเช่นนี้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Totoricaguena , Gloria P.(๒๐๑๖ : ๑๘๐-๑๙๑ ) ที่ท้าการศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และ
นโยบายในกลุ่ ม ผู้ ลี้ ภั ย ชาวบาสก์ (Identity , And Politics In The Basque Diaspora)” โดย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ชาวบาสก์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ อ าศั ย อยู่ แถบเทือ กเขาพี เรนัส ในตอนกลางของ
ภาคเหนือของประเทศสเปน และในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีแคว้นปกครองตนเอง
(Basque Country autonomous community) กลุ่ ม คนบาสก์ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ มี วั ฒ นธรรมเป็ น ของ
ตนเอง งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท้าการส้ารวจชาวบาสก์ ที่ลี้ภัยอยู่ใน ๖ ประเทศ พบว่า การที่จะด้ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของตนเองนั้น จะต้องท้าให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น เข้าใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายที่มีผลต่อผู้ลี้ภัย ดังนั้น
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สิ่งส้าคัญ คือ การให้ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกั บตัว ตนหรือรากเหง้าของชาวบาสก์
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ ได้ช่วยกันและยอมรับในความเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวั ฒ นธรรมอาหารไทลื้ อ ในเมื อ งอื่ น หรื อ ในประเทศอื่ น ๆ เช่ น
เวียดนามเพื่อน้ามาศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของอาหารไทลื้อในกลุ่มอินโดจีน
2. ควรมีการศึกษาวัฒนธรรมอาหารไทลื้อในกลุ่ม ชาติพันธุ์และกลุ่มอาหารจากชนเผ่า
ต่าง ๆเพื่อค้นหา อาหารเพื่อสุขภาพและภูมิปัญหาในการท้าอาหาร จากกลุ่มชนเผ่า
ต่าง ๆ
3. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์คุณค่างทางโภชนาการของอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ และ
อาหารชนเผ่าต่าง ๆ
4. ควรมีการรณรงค์ให้ค นรุ่นใหม่กลับมาสนใจอาหารพื้นบ้านหรืออาหารท้องถิ่นเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนทางอาหารโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารที่เน้นระบบ
การผลิตจ้านวนมาก
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