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 This qualitative study is aimed to value and enhance the economic potential and 

propose sustainable management guidelines in the production of Khao Larm at Ban A-Ham, 

Nan province.  

 The results of study illustration the high economic value of Khao Larm products to 

village community, local region in Amphoe Tha Wang Pha and to Nan Province in general. 

Khao Larm of Ban-A-Haam is now the identity of the village, Amphoe Tha Wang Pha and Nan 

Province. Its production and distribution maintain permanent occupation of producers, 

contributors and the groups that provide bamboo trees, rice, beans, coconut, sugar and 

wood-fuel. Current issues that the villagers encounter is the lack of bamboo tree which is cut 

from natural forest.  

 This study proposes guidelines to sustain the production of Khao Larm Ban A-Ham as  

follows : 

 1. Promoting the plantation of bamboo in the village and near by areas in Tambon 

Tha Wang Pha and reduce the use of bamboo trees from natural forest.   

 2. Producers should sustain the quality of Khao Larm not only for the healthy food 

to please tourists and consumers, but also to preserve the identity of the village and the 

province.  

 3. The local government has to be the host in the bamboo plantation, production, 

distribution in order to maintain the quality and image of Khao Larm Ban-A-Haam. 

 4. Organization of cultural touristic routes in accompany with cultural resource 

and way of sufficiency life in the village. 
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บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 
        น่าน เป็นจงัหวดัชายแดนท่ีตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกของภาคเหนือตอนบน สภาพพื้นท่ี
โดยทัว่ไปของจงัหวดัน่านส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีส าคญักว่า ๑๐ สาย และ
ไหลมารวมเป็นแม่น ้าน่าน ซ่ึงเป็นแม่น ้ าสายส าคญัท่ีหล่อเล้ียงคนเมืองน่านและไปบรรจบกบัแม่น ้ า
ปิง วงั ยม ท่ีปากน ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ๒๕๔๒ : ๗-๘)  
เพื่อหล่อเล้ียงคนไทยทั้งมวล อีกทั้งจงัหวดัน่านยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน มีการ
รวมตวักนัเป็นนครรัฐตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ มีการสถาปนาระบบการปกครองท่ีเป็นแบบ
เฉพาะของตนเอง มีระบบการสืบทอดผูค้รองนคร มีกฎหมาย จารีต ประเพณีเป็นของตัวเอง 
(คณะท างานเอกลกัษณ์น่าน ๒๕๔๙ : ๒) ดว้ยเหตุน้ีท าให้เมืองน่านมีทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์และทรัพยากรวฒันธรรมอนัมีค่าอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีคนเมืองน่านไดมี้การน ามาปรับใชใ้ห้
เกิดประโยชน์จนกระทัง่ในปัจจุบนั 
 อ าเภอท่าวงัผา เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัน่าน ตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองน่านออกไปทางทิศเหนือ
ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ต่อมาไดรั้บการยก
ฐานะเป็นก่ิงอ าเภอท่าวงัผาเม่ือวนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕ และไดรั้บการยกฐานะเป็นอ าเภอท่าวงั
ผาในปีพ.ศ.๒๕๐๘ มีพื้นท่ีในการปกครองทั้งหมด ๗๙๙ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 
๑๐ ต าบล ๙๑ หมู่บา้น มีเทศบาล ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๙ แห่ง มีประชากรทั้งส้ิน 
๕๑,๖๑๓ คน (ขอ้มูลจากท่ีวา่การอ าเภอท่าวงัผาปี ๒๕๕๒) แบ่งเป็นชาย ๒๕,๙๔๕ คน และหญิง 
๒๕,๖๖๘ คน ประชากรในพื้นท่ีมีอาชีพหลกัท่ีส าคญัคือเกษตรกรรม คา้ขาย และรับจา้ง มีผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีส าคญัไดแ้ก่ขา้ว และยาสูบ มีค าขวญัประจ าอ าเภอคือ “ธรรมชาติงดงาม ข้าวหลาม
ชวนลอง ส้มสีทองเลิศล า้ จิตรกรรมสูงค่า ผ้าลายน า้ไหล ย่ิงใหญ่แข่งเรือ” 
 อ าเภอท่าวงัผามีแม่น ้ าและล าน ้ าไหลผา่นหลายสาย เช่น แม่น ้ าน่าน ล าน ้ ายาว ล าน ้ ายา่ง ล าน ้ า
ริม ล าน ้ าคาง และห้วย หนอง คลอง บึง อีกมากมาย มียอดดอยท่ีส าคญัคือ ดอยติ้วและดอยวาว ซ่ึง
เป็นยอดดอยท่ีตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาตินนัทบุรี และยอดดอยเหล่าน้ียงัเป็นตน้น ้ าของล าธารหลาย
สาย เช่น น ้ายาว (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการ
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จดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ๒๕๔๒ : ๙) เป็นตน้ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัของอ าเภอท่าวงัผาอีกดว้ย 
 นอกจากน้ี อ าเภอท่าวงัผายงัมีกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนมาตั้งแต่อดีต 
เช่น ไทล้ือ มง้ เม่ียน ไทพวน ขมุ ลาฮู (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ๒๕๔๒ : ๑๓-๒๐) 
เป็นตน้ ท าให้เกิดความหลากหลายทั้งทางดา้นวิถีชีวิต ภาษา ประเพณี วฒันธรรม สถาปัตยกรรม 
และอาชีพของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆดังกล่าว กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆเหล่าน้ีต่างด ารงชีวิตอยู่อย่าง
กลมกลืนกบัคนเมืองหรือไทยวนในอ าเภอท่าวงัผามาอยา่งยาวนาน 
 จะเห็นได้ว่าอ าเภอท่าวงัผา เป็นอีกอ าเภอหน่ึงในจังหวดัน่านท่ีมีแหล่งทรัพยากรทั้ งทาง
ธรรมชาติและทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถท่ีจะพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้และ
จากค าขวญัของอ าเภอท่าวงัผา “ขา้วหลาม” ได้ถูกน ามาชูไวเ้ป็นประโยคหน่ึงในค าขวญัประจ า
อ าเภอท่าวงัผา ท าให้เราไดท้ราบว่า “ขา้วหลาม” เป็นสินคา้ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัอ าเภอ
เล็กๆแห่งน้ีมาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีคนในชุมชนบา้นอาฮามซ่ึงเป็นหมู่บา้นหน่ึงในพื้นท่ี
อ าเภอท่าวงัผามีอาชีพผลิตขา้วหลามเพื่อจ าหน่ายให้กบัผูท่ี้เดินทางผ่านไปมาบนถนนน่าน-ทุ่งชา้ง
มาเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ ๓๐ ปีแลว้ มีร้านคา้ริมทางในพื้นท่ีอ าเภอท่าวงัผาท่ีตั้งร้านขายขา้วหลามไม่ต ่า
กว่า ๑๐ ร้านคา้ และยงัไม่นบัรวมร้านคา้ในพื้นท่ีอ าเภออ่ืนๆท่ีชาวบา้นในหมู่บา้นอาฮามผลิตขา้ว
หลามเพื่อขายส่งอีกด้วย อีกทั้ งเ ม่ือได้สืบค้นในเว็บไซต์ Search Engine ช่ือดังอย่าง 
www.google.co.th เราก็จะพบว่ามีลิงค์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วหลามของอ าเภอท่าวงัผาไม่น้อยกว่า 
๒๓,๐๐๐ ลิงคด์ว้ยกนั (เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่สินคา้ท่ีเรียกวา่ “ขา้วหลาม” ของหมู่บา้นอาฮาม อ าเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่านนั้นนบัวา่เป็นทรัพยากรวฒันธรรมอีกอยา่งหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาเป็นอยา่ง
มาก วา่เพราะเหตุใด “ขา้วหลาม” ซ่ึงเป็นอาหารพื้นเมืองของคนในทอ้งถ่ินสามารถผลิตเพื่อจ าหน่าย
ไดม้าเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน และสามารถผลิตเพื่อจ าหน่ายเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนได้
เป็นอยา่งดีตลอดมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 
 อีกทั้ งในปัจจุบันจังหวดัน่านเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวมากข้ึนตามกระแสของการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงน้ี ดงัจะเห็นได้
จากสถิติผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เม่ือเขา้มาเท่ียวใน
จังหวดัน่านแล้วก็ต้องเข้ามาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านและงาช้างด าด้วย โดยตัวเลข
นกัท่องเท่ียวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๐ มีผูเ้ขา้ชมรวม ๕๗,๖๖๕ คน, ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ มีผู ้
เขา้ชมรวม ๖๑,๕๒๑ คน, ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีผูเ้ขา้ชมรวม  ๗๘,๒๖๖ คน และช่วง ๙ เดือน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๓ 

 

 

 

แรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒-มิถุนายน ๒๕๕๓) มีผูเ้ขา้ชมมากถึง ๗๕,๕๖๒ 
คน (ตวัเลขของผูท่ี้เขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่านอา้งอิงจาก จ านวนการจ าหน่ายบตัรเขา้ชม, 
หนงัสือขอเขา้ชม และบนัทึกสถิติการเขา้ชมประจ าวนั(ท่ีไม่มีหนงัสือขอเขา้ชม)) 
 อีกทั้งท่ีตั้ งของอ าเภอท่าวงัผาและหมู่บา้นอาฮามซ่ึงมีถนนสายน่าน-ทุ่งช้างตดัผ่าน ยงัเป็น
เส้นทางผ่านท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปสู่ “น่านเหนือ” ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีประกอบด้วย
อ าเภอต่างๆท่ีออกจากตวัเมืองน่านข้ึนไปทางทิศเหนือ ไดแ้ก่ อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียง
กลาง อ าเภอทุ่งชา้ง อ าเภอบ่อเกลือ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอสองแคว ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมีช่ือเสียงทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรมอยู่เป็นจ านวนมาก และอ าเภอท่าวงัผายงัเป็นเส้นทาง
ผ่านท่ีสามารถเดินทางผ่านอ าเภอต่างๆข้างต้นไปยงัจังหวดัพะเยา เชียงราย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงในปัจจุบนัก าลงัสร้างเส้นทางเช่ือมต่อจากน่าน-หลวงพระบาง 
(AH13) ท่ีคาดวา่จะแลว้เสร็จในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ โดยเส้นทางน้ียงัเช่ือมต่อไปถึงเมืองคุนหมิงของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดว้ย ท าให้ในปัจจุบนัพื้นท่ีของอ าเภอท่าวงัผาจึงเป็นพื้นท่ีส าคญัท่ี
นกัท่องเท่ียวจะมาแวะท่องเท่ียวเพื่อเดินทางต่อไปทางเหนือ  
 จะเห็นไดว้า่ “ขา้วหลาม” เป็นสินคา้ดั้งเดิมชนิดหน่ึงของคนในชุมชนบา้นอาฮาม อ าเภอท่าวงั
ผา จงัหวดัน่าน ท่ีคนในทอ้งถ่ินสืบทอดการผลิตเพื่อบริโภคและจ าหน่ายมาเป็นเวลายาวนาน แต่
จากการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัอาจท าให้คนใน
ชุมชนบ้านอาฮามท่ีผลิตและจ าหน่ายข้าวหลามหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงน้ีได้ยาก ทั้ งการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการท่องเท่ียว การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจากภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ ความเป็นอยูด่ ั้งเดิม ทรัพยากรธรรมชาติและวถีิของการผลิตสินคา้ของคนในชุมชน ท่ีตอ้งผลิต
เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มข้ึน โดยพึ่งพิงอิงอาศยัทรัพยากรในการผลิตขา้ว
หลามจากภายนอกทอ้งถ่ินมากข้ึน และขยายการผลิตจากระบบครอบครัวเป็นการจา้งงานมากข้ึน 
ซ่ึงอาจท าให้คุณภาพของสินคา้ลดลง ซ่ึงอาจส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางดา้นวฒันธรรมของคนใน
ชุมชนอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นตวัเงินมากข้ึนของผูผ้ลิตและจ าหน่ายขา้ว
หลาม และอาจส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการใชท้รัพยากรในการผลิตขา้วหลาม
มากเกินพอดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งไม่ย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต  
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะส ารวจ ศึกษา กระบวนการท่ีท าให้ขา้วหลามกลายเป็นอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของชุมชนบา้นอาฮาม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน และประเมิน
คุณค่าศกัยภาพทางเศรษฐกิจของทรัพยากรวฒันธรรม “ขา้วหลาม” ท่ีผลิตในพื้นท่ีหมู่บา้นอาฮาม 
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เพื่อท าให้เราไดท้ราบถึงคุณค่าของสินคา้ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม 
“ขา้วหลาม” ในชุมชนบา้นอาฮาม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่านไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึนทั้งในดา้นท่ีสะทอ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๔ 

 

 

 

ความเป็นสินคา้ สะทอ้นภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากรและการเปล่ียนแปลงของชุมชน และ
สะทอ้นถึงสภาพเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเกิดจากขา้วหลาม รวมไปถึงสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของ
จ านวนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิตขา้วหลาม ซ่ึงสามารถน าเอาความรู้และข้อมูลท่ีได้
ท าการศึกษาไปเป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืน และเพื่อเตรียมพร้อมท่ี
จะเผชิญกบักระแสการไหลบ่าของการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนในจงัหวดัน่าน อีกทั้งยงัท าให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินไดท้ราบถึงคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตวัเอง ท าให้เกิดความตระหนกั
และต่ืนตวัท่ีจะเขา้มาร่วมกนัจดัการกบัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์
และย ัง่ยนื อีกทั้งเพื่อเป็นตน้แบบใหก้บัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในทอ้งถ่ินอ่ืนๆต่อไป 
 
 
๑.๒ ค าถามการวจัิย 
 
 สินคา้ของชุมชนบา้นอาฮาม คือ “ขา้วหลาม” นั้น มีประวติัความเป็นมาอย่างไร มีการน าเอา
ความรู้และภูมิปัญญาหรือความเช่ือต่างๆเขา้มาสร้างสรรค์สินค้าอย่างไรบ้าง และขา้วหลามได้
พฒันามาเป็นสินคา้ของชุมชนไดอ้ยา่งไร มีกระบวนการจดัการสินคา้อยา่งไรท่ีท าให้สินคา้สามารถ
ยืนหยดัอยู่ไดก้ว่า ๓๐ ปีมาแลว้ สินคา้ตอ้งประสบกบัปัญหาเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะมาผลิต
เป็นสินคา้อยา่งไรบา้ง สินคา้มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งไร สินคา้มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งไร และรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการสินคา้ให้
เขา้กบักระแสของการเปล่ียนแปลงควรเป็นไปในแบบใดเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
 
๑.๓ วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 ๑. ศึกษาคุณค่าและศกัยภาพทางเศรษฐกิจของขา้วหลาม ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน 
 ๒. ศึกษา กระบวนการสร้างและรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม และกระบวนการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต “ขา้วหลาม” และในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
เพื่อการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕ 

 

 

 

๑.๔ ขอบเขตในการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น ๓ ดา้นดว้ยกนั คือ 
 ๑. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา คือพื้นท่ีทั้งหมดของบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าวงัผา 
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ท่ีมีการผลิตขา้วหลาม และพื้นท่ีทั้งหมดท่ีน าเอาขา้วหลามจากบา้นอา
ฮาม อ าเภอท่าวงัผาเขา้ไปจ าหน่าย 
  ๒. ขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีศึกษา มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทั้งจากหลกัฐานชั้นตน้ และหลกัฐาน
ชั้นรอง รวมไปถึงขอ้มูลจากการลงภาคสนาม เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผล โดยมีเน้ือหาส าคญัท่ี
ตอ้งการศึกษาดงัน้ี  
  ๒.๑ ศึกษาประวติัความเป็นมา พฒันาการและขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหมู่บา้น และขา้วหลาม 
 ของบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

 ๒.๒ ศึกษา ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการสร้างและรักษาอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของสินคา้ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม “ขา้วหลาม” ของคนในชุมชนท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

  ๒.๓ ศึกษาปรากฏการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสินค้าตั้ งแต่เร่ิมมีการผลิตเพื่อจ าหน่าย
 จนกระทัง่ปัจจุบนั 

๒.๔ ศึกษาคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรม “ขา้วหลาม” ทางดา้นเศรษฐกิจ 
 และวฒันธรรมชุมชน 

๒.๕ ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลาม เพื่อท าให ้
 ทราบถึงการใชท้รัพยากรในการผลิต เพื่อการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

 ๒.๕ หารูปแบบและก าหนดทิศทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของสินคา้ชุมชน 
“ขา้วหลาม” เพื่อการจดัการอย่างย ัง่ยืนของชุมชนบา้นอาฮาม โดยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

 ๓. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีท าการศึกษาคือทรัพยากรวฒันธรรม “คน” และ 
“ของ” กล่าวคือ “คน” ประกอบดว้ยผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายขา้วหลามบา้นอาฮาม และคนสูงอายุท่ีมีความรู้
ในชุมชน และมีการสุ่มศึกษาผู ้บริโภค นักวิชาการจากภาครัฐ ผู ้ทรงคุณวุฒิภายในท้องถ่ิน 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวฒันธรรม และประชาชนทัว่ไป และ “ของ” คือ “ขา้วหลามบา้นอาฮาม อ าเภอท่า
วงัผา จงัหวดัน่าน”  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖ 

 

 

 

๑.๕ ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
 ๑.ทราบถึงกระบวนการในการสร้างและรักษาความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ “ขา้ว
หลาม” ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนบา้นอาฮามมาเป็นเวลาไม่ต ่ากวา่ ๓๐ ปี 
 ๒.ทราบถึงคุณค่าและศกัยภาพของ “ข้าวหลาม” ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมของ
ชุมชนบา้นอาฮาม 
 ๓.ทราบถึงจ านวนการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลามบา้นอา
ฮาม 
 ๔.ไดแ้นวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม “ขา้วหลาม” เพื่อการจดัการอย่างย ัง่ยืน ทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.คนในทอ้งถ่ิน และผูป้ระกอบการเกิดความตระหนกัรู้ เห็นคุณค่า หวงแหน “ขา้วหลาม” ใน
ฐานะท่ีเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมของคนในชุมชน เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา้ และสืบทอดการ
ผลิตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 ๖.สามารถน าเอาผลของการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับใชแ้ละพฒันาผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ชนิดอ่ืนๆของ
ชุมชนอ่ืนๆได ้โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีสร้างคุณค่า
ทางจิตใจและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยค านึงถึงการจดัการโดยชุมชนอย่างย ัง่ยืน และหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ๗.เพื่อเป็นตน้แบบในการขยายผลการจดัการสินคา้ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อการจดัการ
อยา่งย ัง่ยนืในชุมชนอ่ืนๆต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗ 

 

 
บทที ่๒ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
        การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการจดัการเศรษฐกิจชุมชนขา้วหลามบา้นอาฮาม หมู่ท่ี๓ 
ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูศึ้กษาจะตอ้งทาํความเขา้ใจใน
แนวคิดและทฤษฎี รวมไปถึงขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการทาํการศึกษาอยา่งถ่องแท ้เพื่อ
การเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ีจริงจะทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถทาํงานไดอ้ยา่งราบร่ืน ดงันั้น ในการศึกษาคร้ัง
น้ีจึงมีการทบทวนขอ้มูล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัน้ี 
 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎี 
 ๒.๑.๑ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
         ๒.๑.๑.๑ กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
  ๒.๑.๑.๒ การประเมินคุณค่าและศกัยภาพทรัพยากรวฒันธรรม 
 ๒.๑.๒ แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ และการจดัการอตัลกัษณ์ 
 ๒.๑.๓ แนวคิดเร่ืองการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเชิงพาณิชย  ์
  ๒.๑.๓.๑ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 ๒.๑.๔ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  ๒.๑.๔.๑ วฒันธรรมชุมชน 
  ๒.๑.๔.๒ วสิาหกิจชุมชน 
  ๒.๑.๔.๓ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.๒ งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ผูศึ้กษาไดท้าํการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม งานวจิยัท่ี
เก่ียวกบัการจดัการสินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั “ขา้วหลาม” เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘ 

 

 

 

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงไดร้วบรวมเอาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎี 
 
 ๒.๑.๑ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม มีจุดเร่ิมตน้มาจากการจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติ 
ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้ท่ีจะมีการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม จากการท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติไดถู้กคุกคามและทาํลายลงอยา่งรวดเร็วจากนํ้ามือมนุษย ์ต่อมาเม่ือทรัพยากร
ทางวฒันธรรมไดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยและถูกทาํลายจากมนุษยม์ากข้ึนเร่ือยๆเช่นเดียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงทาํให้เกิดความตระหนกัวา่ในอนาคตขา้งหนา้ทรัพยากรวฒันธรรมอาจจะลด
นอ้ยลง หรือแมก้ระทัง่สูญหายไป ทาํใหอ้นุชนรุ่นหลงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดอี้กต่อไป ดงันั้น 
จึงเกิดแนวคิดในการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมข้ึน  
 
ความหมายของการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 คาํวา่ “การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม” มีท่ีมาจากคาํวา่ “การจดัการ”, “ทรัพยากร” และคาํวา่
“วฒันธรรม” มารวมกนั และมีผูใ้หค้วามหมายของคาํเหล่าน้ี ดงัน้ี 
 คาํวา่ “การจดัการ” หมายถึง การกระทาํ หรือศาสตร์และศิลป์และการดาํเนินการธุระอยา่งหน่ึง
อยา่งใด ขณะท่ีคาํวา่“ทรัพยากร” หมายถึง บางส่ิงบางอยา่งท่ีมีอยูแ่ลว้และมีศกัยภาพท่ีจะนาํมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ได ้ดว้ยเหตุน้ี “การจดัการทรัพยากร” ก็คือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการดาํเนินการ
เก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์ (สวา่ง เลิศฤทธ์ิ  ๒๕๔๗ : ๑) และคาํวา่
“วฒันธรรม” ตามความคิดพิสิฐ เจริญวงศ ์(๒๕๓๒ : ๒๕) คือ “วฒันธรรมคือแนวทางประพฤติ
ปฏิบติัของคนท่ีอยูใ่นสังคมเดียวกนั ซ่ึงก็รวมไปถึงความคิดอ่าน การทาํศิลปะ การเคารพบูชา และ
การทาํมาหากินท่ีมองไดว้า่เป็นแบบแผนเดียวกนั ไม่ไดห้มายความวา่เจริญอยา่งท่ีเคยเขา้ใจกนั ซ่ึง
เป็นคาํแปลของคาํวา่ วฒันธรรม เท่านั้น” 
 สวา่ง เลิศฤทธ์ิ (๒๕๔๗ : ๒) ใหค้วามหมายของทรัพยากรทางวฒันธรรมวา่ “ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม คือ ผลผลิตของวฒันธรรม หรือลกัษณะต่างๆของระบบวฒันธรรม (ทั้งในอดีตหรือ
ปัจจุบนั) ท่ีมีค่าหรือเป็นตวัแทน หรือสามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่างๆได ้ดงันั้นทรัพยากรทาง
วฒันธรรมจึงรวมถึงซากส่ิงของท่ีมนุษยท์าํข้ึน (ซากเรือจม ซากเตาเผา ขวานหิน เคร่ืองป้ันดินเผา 
ลูกปัด ฯลฯ) แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เส้ือผา้อาภรณ์ เอกสารทางประวติัศาสตร์ 
จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆ ฯลฯ และส่ิงของท่ีมนุษย์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๙ 

ไม่ไดท้าํข้ึน แต่มีความหมายทางใดทางหน่ึงต่อมนุษย ์เช่น ซากสัตว ์ซากพืช ละออกเรณู แหล่งนํ้า 
ดิน และหินท่ีมนุษยน์าํมาใชป้ระโยชน์” ชนญั วงศว์ิภาค (๒๕๔๗ : ๗๗) กล่าววา่ “ทรัพยากรทาง
สังคมวฒันธรรมเป็นผลของการกระทาํของสมาชิกสังคม ตั้งแต่อดีตเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั”  
 ขณะท่ีสายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๑๓-๑๔) ไดก้าํหนดความหมายและขอบเขตของ
ทรัพยากรวฒันธรรมวา่หมายถึง “ส่วนประกอบของระบบวฒันธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย ์ทั้งท่ี
เป็นวฒันธรรมทางวตัถุ ส่ิงก่อสร้างท่ีจบัตอ้งมองเห็นได ้และท่ีเป็นความหมาย ความรู้/ภูมิปัญญา 
ความเช่ือ กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบติั จินตนาภาพ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะและการ
แสดงออก ท่ีไม่สามารถจบัตอ้งหรือสัมผสัทางกายภาพได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถจดัการใหเ้กิด
ประโยชนแ์ก่การดาํรงชีวติของมนุษยใ์นแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยคุสมยัได ้และทรัพยากร
วฒันธรรมในสังคมปัจจุบนัประกอบดว้ยส่ิงท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต และส่ิงท่ียงัมีการ
สร้างสรรคด์ดัแปลงข้ึนมาใหม่เพื่อใชส้อยใหส้มประโยชน์ในการแกปั้ญหาดา้นต่างๆของชุมชน
และสังคม” 
 จะเห็นไดว้า่ทรัพยากรวฒันธรรมคือทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของมนุษย ์ไม่วา่จะ
เป็นส่ิงท่ีดีงามหรือส่ิงท่ีเลวร้ายก็ตาม และทรัพยากรวฒันธรรมก็มีทั้งส่ิงท่ีสามารถมองเห็น จบัตอ้ง
ได ้และส่ิงท่ีมองไม่เห็น หากแต่เป็นวถีิการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ทรัพยากรวฒันธรรมถา้นาํมาใช้
ใหถู้กทางก็สามารถจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมมนุษยไ์ด ้

 
สาเหตุของการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 ๑.ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่มีอะไรมาทดแทนได ้หรือทาํข้ึนใหม่ไม่ได ้
 ๒.ทรัพยากรวฒันธรรมถา้ถูกทาํลายแลว้ ไม่มีทางนาํกลบัมาใหม่ได ้
 ๓.ทรัพยากรวฒันธรรมหลายอยา่งเปราะบาง และไวต่อการสูญหาย หรือหมดไปจากโลก 

๔.ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นส่ิงหายาก หรือเป็นประเภท “ช้ินเดียวในโลก” (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ 
๒๕๕๒ : ๙) 

 จากสาเหตุและความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหเ้ห็นวา่ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมี 
ค่าและเส่ียงต่อการสูญเสีย ดงันั้นเราจาํเป็นตอ้งมีการจดัการ เพื่อทาํใหท้รัพยากรเหล่าน้ียงัคงอยู่
ต่อไป  
 
ประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒ : ๕) ไดก้ล่าววา่ ทรัพยากรวฒันธรรมมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บั
วธีิการจดัแบ่ง เช่น ถา้มีการแบ่งตามสาขาวชิาหรือตามศาสตร์ทางการศึกษา ทรัพยากรทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๐ 

วฒันธรรมก็จะแบ่งเป็นทรัพยากรทางโบราณคดี ทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม ทรัพยากรทาง
ประวติัศาสตร์ และทรัพยากรทางศิลปะ เป็นตน้ หากใชแ้นวคิดการลาํดบัความสาํคญัและบทบาท
เชิงการบริหารจดัการ เราก็สามารถแบ่งทรัพยากรออกเป็น ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถ่ิน/พื้นบา้น 
ทรัพยากรวฒันธรรมของชาติ/ประเทศ และทรัพยากรวฒันธรรมโลก หรือมรดกโลก หรือถา้จาํแนก
ทรัพยากรวฒันธรรมตามลกัษณะความเป็นเจา้ของก็จะมีการแบ่งออกเป็น ทรัพยากรวฒันธรรม
สาธารณะและทรัพยากรวฒันธรรมส่วนบุคคล นกัวชิาการบางท่านก็ไดมี้การเสนอวา่ทรัพยากร
วฒันธรรมอาจจาํแนกไดต้ามลกัษณะหนา้ท่ีในการใชง้าน เช่น ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีใชส้ร้าง
รายไดห้รือมีหนา้ท่ีเชิงเศรษฐกิจและการใชส้อย ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีใชส้าํหรับการศึกษาเรียนรู้ 
และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นตน้ และทางดา้นองคก์ารยเูนสโกได้
จาํแนกวา่ทรัพยากรวฒันธรรมมีอยู ่๒ ประเภทตามลกัษณะท่ีปรากฏหรือมีอยู ่คือ ทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
 
เป้าหมายของการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 สวา่ง เลิศฤทธ์ิ (๒๕๔๗ : ๙) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของทรัพยากรทางโบราณคดีเอาไว ้ซ่ึง
ทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นทรัพยากรประเภทหน่ึงของทรัพยากรทางวฒันธรรม คือ 
 ๑.เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรมสาํหรับการวางแผนและการป้องกนั ไม่ใช่
เพื่อการท่องเท่ียว 
 ๒. เพื่อปกป้องทรัพยากรทางวฒันธรรม และทาํใหเ้กิดประโยชน์ตามความเหมาะสม แต่การ
อนุรักษแ์ละสงวนรักษาเป็นเป้าหมายสาํคญัรองลงมา ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหท้รัพยากรเส่ือมสภาพหรือสูญ
หายก่อนเวลาอนัควร 
 ๓.เพื่อใหป้ระชาชนหรือสาธารณชน นกัวิจยั นกัเรียน-นกัศึกษา ฯลฯ สามารถเขา้ถึงแหล่ง
ทรัพยากรทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
 ๔.เพื่อใชท้รัพยากรทางวฒันธรรมในการใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัอดีต และใหเ้ราไดต้ระหนกัใน
คุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรมเองดว้ย 

 
 จะเห็นไดว้า่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในสังคมปัจจุบนัท่ี 
กระแสโลกาภิวฒัน์เขา้มามีบทบาทในชีวติมนุษย ์จนทาํใหท้รัพยากรวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีสั่งสมกนั
มาเป็นระยะเวลายาวนานถูกทาํลายลดนอ้ยลง และอาจจะสูญหายไดใ้นเวลาไม่นาน ทาํใหม้นุษย์
กลายเป็นคนท่ีไร้รากเหงา้ ไร้วฒันธรรม สังคมก็ไม่สามารถอยูไ่ด ้การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
สามารถนาํมาปรับใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีได ้เน่ืองจากจะทาํใหช้าวบา้นสามารถนาํเอาศกัยภาพท่ีมีอยู่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๑ 

ในตวัเองในดา้นทรัพยากรวฒันธรรมมาต่อรองกบักระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว ทาํให้
ชุมชนสามารถตั้งรับกระแสนั้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที และทาํใหก้ารจดัการการท่องเท่ียวโดยมีการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชนโดยชุมชนนั้นเกิดความย ัง่ยนื 
 
  ๒.๑.๑.๑ กระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 
 ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้นตอ้งมีกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อใช้
เป็นกรอบและวธีิการในการทาํการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการ 
ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยับรรลุตามเป้าประสงค์ 
 กระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นวธีิการปฏิบติัท่ีทาํใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การจดัการ อีกทั้งเป็นการพฒันาใหผู้ท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัการใหมี้ความรู้ความสามารถในการ
จดัการวฒันธรรมของตนเองและพึ่งตวัเองได ้และเกิดการพฒันาทางจิตใจซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสงบ
สุขร่มเยน็ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๔๘ : ๒๔-๒๕,๒๕๕๐ : ๒๑๖-๒๒๑) กล่าววา่กระบวนการในการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบไปดว้ยกิจกรรม ๘ ลกัษณะดว้ยกนัคือ  
 ๑.การศึกษาวจิยัหรือการสร้างความรู้ (resource research : RR) เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ีแทจ้ริง 
เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีตอ้งการศึกษาในทอ้งถ่ิน ทั้งในเชิงกายภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ประวติัศาสตร์ ประโยชน์ใชส้อยในอดีต คุณลกัษณะทางนามธรรม และศกัยภาพ คุณค่า ขอ้จาํกดั
ของทรัพยากรนั้นๆต่อชุมชนปัจจุบนัในระดบัต่างๆ 
 ๒.การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากร (resource valuing and appraisal :RVA) เป็น 
กิจกรรมท่ีจะช่วยใหส้ามารถทราบวา่ทรัพยากรนั้นๆมีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง และมีคุณสมบติั
เหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุนลงแรงดาํเนินการใดๆต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณาแลว้พบวา่มี
คุณค่านอ้ยหรือมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการอนุรักษห์รือพฒันาก็อาจจะตดัสินใจลงทุนลงแรง
ดาํเนินการใดๆต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณาแลว้พบวา่มีคุณค่านอ้ย หรือไม่มีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมต่อการอนุรักษห์รือพฒันา ก็อาจจะตดัสินใจไม่ดาํเนินการใดๆต่อไปก็ได ้หรือพิจารณา
แลว้วา่ทรัพยากรนั้นๆมีคุณค่าและมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเท่ียวก็จะสามารถตดัสินใจและวางแผนวา่จะทาํ
อยา่งไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศโดยรวม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๒ 

นอกจากน้ีการประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมจะช่วยใหมี้ฐานขอ้มูลของ
ทรัพยากรเพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมหรือโครงการพฒันาอ่ืนๆได ้
 ๓.การบริรักษ ์(resource conservation within use : RCU) หมายถึงการคงไวซ่ึ้งสภาพทาง 
กายภาพและคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทศันศึกษาหรือการ
ท่องเท่ียวโดยใชเ้ทคนิควธีิการต่างๆตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรัพยากรวฒันธรรม
แต่ละประเภทแต่ละแห่ง รวมไปถึงการสร้างและการบงัคบัใชก้ฎเกณฑข์อ้ปฏิบติัและขอ้หา้มต่างๆ
เพื่อสนองต่อความประสงคท่ี์จะทาํใหท้รัพยากรวฒันธรรมคงอยู ่และชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์
อยา่งเหมาะสมใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 ๔.การจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากร (resource-base knowledge management :RKM) โดยการ 
สร้าง จดัระบบ จดัแสดง เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล ประสบการณ์ใหแ้ก่คนหมู่มากหรือมหาชนใน
ชุมชน นอกชุมชน และสาธารณชน กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นปฏิบติัการสาํคญัในกระบวนการ
เรียนรู้และการจดัการศึกษา ซ่ึงนอกจากการจดัแสดงแลว้ก็สามารถจดัใหมี้ส่ิงพิมพ ์หนงัสือ เอกสาร
หรือส่ือต่างๆออกเผยแพร่โดยการจาํหน่ายหรือให้เปล่า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของกลุ่มคนและ
องคก์รท่ีจดัการในการจาํหน่ายส่ือส่ิงพิมพ ์หรือขอ้มูลต่างๆจะเช่ือมโยงกบัการจดัการเชิงธุรกิจ
ชุมชน 
 ๕.การฟ้ืนฟู ผลิตซํ้ า และสร้างใหม่ (resource rehabilitation/revitalization : RRehab/RRevit)  
เป็นการสร้างความหมาย คุณค่า และกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีใหม่ใหก้บัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมี
อยูแ่ต่อาจจะไม่ไดท้าํหนา้ท่ีดั้งเดิมอยา่งท่ีเคยเป็นในอดีตและมีการนาํเอาทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆ
มาปรับปรุงและพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ในบทบาทใหม่ (re-functioning) เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา
ดา้นสังคมวฒันธรรม ศาสนาประเพณี เศรษฐกิจ และปัญหาความยากจนของชุมชนทอ้งถ่ิน หรือ
สร้างประโยชน์ใหม่ทางดา้นการเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับการจดัการศึกษาในทุกรูปแบบ เป็นตน้ 
 ๖.การใชก้ฎเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติั ขอ้บญัญติัในการควบคุมและป้องกนั (resource regulation  
control : RRegC) ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้ตกลงของชุมชน กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ องคก์รประชาชน 
หรือขอ้กฎหมายท่ีกาํหนดโดยรัฐก็ได ้แต่การบงัคบัใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน เอ้ืออาํนวยต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื และเป็นคุณต่อทั้งชุมชนทอ้งถ่ิน
และต่อตวัทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆดว้ย 
 ๗.การดาํเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม (resource-based  
community business : RCB) ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ีปฏิเสธไม่ไดว้า่มีความจาํเป็นตอ้งเขา้มา
เก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ เน่ืองจากเราอยูใ่นกระแสการพฒันาแบบทุนนิยมเสรี ท่ีมีการคิด
เร่ืองลงทุน-ขาดทุน-กาํไรอยูต่ลอดเวลา แมว้า่ในกรอบคิดเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและแนว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๓ 

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงจะพยายามไม่ใหคิ้ดเร่ืองกาํไร-ขาดทุนมากนกั แต่ในการจดัการ
จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายตลอดเวลา ในระยะเร่ิมตน้คงจะไม่มีใครเสียสละลงทุนลงแรงในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมโดยไม่มีทุนท่ีเป็นเงิน หรือวตัถุส่ิงของไดเ้ป็นเวลานานๆ ดงันั้น กิจกรรมเชิง
ธุรกิจจึงมีความสาํคญัในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงสามารถสร้างรายไดโ้ดยการจดัพิมพ์
หนงัสือ เอกสาร ภาพโปสการ์ด จดัทาํของท่ีระลึก ผลิตสินคา้เอกลกัษณ์ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม
ของชุมชนออกจาํหน่าย การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการนาํชม การใหบ้ริการท่องเท่ียว การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วม และการขอรับการสนบัสนุนจากองคก์รการ
กุศล ภาคธุรกิจเอกชน และองคก์รระหวา่งประเทศดา้นวฒันธรรม เป็นตน้ 
 ๘.การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้างกลัยาณมิตร (networking & friend-making :  
RNet) ดว้ยเหตุท่ีทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสมบติัของส่วนรวมและมีอยูอ่ยา่งมากมาย มีผูค้น
เก่ียวขอ้งเป็นเจา้ของร่วมกนัหลายกลุ่มหลายฝ่าย ทั้งคนในชุมชนทอ้งถ่ิน คนในภาครัฐ และภาค
ส่วนอ่ืนๆ ดงันั้นในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึงจาํเป็นจะตอ้งแสวงหาความร่วมมือจาก
สถาบนั กลุ่ม ชุมชนองคก์รอ่ืนๆทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการสร้าง
เครือข่ายการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนั เป็น
กระบวนการเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดัการเกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและ
ย ัง่ยนื 
 ทางดา้นธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒ : ๒๔-๒๖) ไดเ้สนอกระบวนการในการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมวา่ ในการดาํเนินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย นกัจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมควรวางแผนการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ (process) และมีขั้นตอน 
(procedures) เน่ืองจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่งไม่สามารถดาํเนินการในขณะเวลาเดียวกนัได ้
ซ่ึงแมว้า่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอาจแตกต่างหลากหลายกนัไปข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ 
(circumstance) และยทุธวธีิ (strategy) ของแต่ละพื้นท่ี/สังคม/ชุมชน และประเภทของทรัพยากร
วฒันธรรม และนกัจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน หรือในแต่ละประเทศอาจมี
กระบวนการและขั้นตอนหลายขั้นตอนไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการ
ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบดว้ย ๓ ขั้นตอนท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 ๑.การประเมินความสาํคญั (assessing significance) การประเมินความสาํคญัในท่ีน้ี 
หมายถึงการแปลความหมายความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม โดยการแปลความหมายนั้นตั้งอยู่
บนพื้นฐานจากการวเิคราะห์หลกัฐานเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม และคุณค่าต่างๆของทรัพยากร
วฒันธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๔ 

 ในการประเมินความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม นกัจดัการทรัพยากรวฒันธรรมตอ้ง
ทาํงานใกลชิ้ดกบัชุมชนและบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะเขา้ใจทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งถ่อง
แทภ้ายใตบ้ริบทต่างๆ และเพื่อใหก้ารจดัการไดผ้ลงาน (output) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ในแง่ของการทาํงาน การประเมินความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรมตอ้งอาศยันกัวิชาการ 
ผูเ้ช่ียวชาญหลายสาขาดว้ย เช่น นกัโบราณคดี นกัประวติัศาสตร์ นกัมานุษยวทิยา นกัวชิาการสาขา
อ่ืน รวมทั้งสมาชิกในชุมชนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นชาวบา้น พระสงฆ ์ครู ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน 
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เป็นตน้ 
 ในหลายกรณี ควรมีการจดัทาํแผนการจดัการ (plan of management) ก่อนการประเมิน
ความสาํคญั ซ่ึงจะช่วยใหน้กัจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเลือกไดว้า่คุณค่าหลกัประการใดบา้งท่ีควร
ไดรั้บการประเมินอยา่งละเอียด จากนั้นจึงดาํเนินการตามแผน และสุดทา้ยก็เป็นการจดัทาํเอกสาร
ระบุความสาํคญั (statement of significance หรือ SoS) ซ่ึงมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของทรัพยากร
แต่ละอยา่งในพื้นท่ีท่ีดาํเนินการ เอกสารระบุความสาํคญั (SoS) ยงัมีขอ้เสนอแนะทัว่ไปเก่ียวกบัวธีิท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการจดัการอยูด่ว้ย 
 ควรกล่าวดว้ยวา่ชาวบา้น หรือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการจดัการควรมีโอกาสไดอ่้านทบทวน 
และประเมินเอกสารระบุความสาํคญั (SoS) ดว้ย 
 ๒.การวางแผนการจดัการ (planning for management) เม่ือมีการประเมินความสาํคญัของ 
ทรัพยากรวฒันธรรม มีการจดัทาํโครงร่างคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมเป็นอยา่งดี และมีการ
พรรณนาความสาํคญัและประวติัท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ กระบวนการต่อไปก็เป็นการกาํหนด
แผนการปฏิบติังานหรือแผนการจดัการท่ีเหมาะสม 
 ในแผนการปฏิบติัการจดัการควรจะมียทุธวธีิในการจดัการทรัพยากรท่ีกาํหนดเป็นระยะยาว 
และผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจดัการ นอกจากน้ีในการวางแผนการจดัการควรจะมีแผนการ
ใหก้ารศึกษาและการแปลความหมายเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม 
 การวางแผนการจดัการยงัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของชาวบา้น ชุมชนทอ้งถ่ิน ชน
พื้นเมือง และผูส้นใจอ่ืนๆดว้ย 
 ๓.การกาํหนดรายการการจดัการ (management program) การจดัการอาจทาํไดห้ลายวธีิ  
แต่หลกัการเบ้ืองตน้ก็คือการจดัการตามขอ้เสนอแนะและลาํดบัความสาํคญัของทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีประเมินไวใ้นขั้นตอนแรก 
 รูปแบบการจดัการก็มีหลายวิธีข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั (เช่น สภาพทางกายภาพของทรัพยากร 
เง่ือนไขทางสังคม ทาํเลท่ีตั้ง ความสาํคญั ฯลฯ) มีตั้งแต่การเสริมความมัน่คง การทาํร้ัวกั้น การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๕ 

บูรณะ การเคล่ือนยา้ย การฝังกลบ การสงวนรักษา การดูแลรักษา เป็นตน้ แต่การจดัการตอ้ง
คาํนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวฒันธรรมในพื้นท่ีดว้ย 
 อน่ึง การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้และทกัษะของผูเ้ช่ียวชาญสาขา
ต่างๆดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของทรัพยากร 
 
 ดกักลาส โคเมอร์ (1994 : 7-13. อา้งใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ๒๕๕๒ : ๒๖-๒๗) ไดเ้สนอ
ขั้นตอนในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้วด้งัน้ี 

๑. การวจิยัศึกษาวา่มีทรัพยากรวฒันธรรมอะไรบา้ง (ผา่นการระบุหรือกาํหนดประเภท
ทรัพยากร การคน้หา การประเมิน การเก็บขอ้มูล และการบนัทึก) 

๒. การตดัสินใจวา่จะจดัการหรือสงวนรักษาทรัพยากรท่ีมีอยา่งไร (ผา่นการอนุรักษ)์ 
๓. การนาํเสนอทรัพยากรวฒันธรรมต่อสาธารณะ (ผา่นการแปลความหมาย) 
๔. การกระตุน้และส่งเสริมใหส้าธารณชนเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุน (ผา่นกิจกรรม 

สาธารณะต่างๆ) 
 

 วลิเลียม ดี ไลป์ (Lipe 2000. อา้งใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ๒๕๕๒ : ๒๗-๓๒) ไดเ้สนอ 
กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมออกเป็น ๕ ขอ้ดว้ยกนัคือ 
 ๑. การจดัทาํบญัชีรายช่ือแหล่งทรัพยากร (resource inventory) เป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ เป็นส่วน
หน่ึงของการระบุชนิด/ประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม ขั้นตอนน้ีมีความสาํคญัในแง่ท่ีเป็น
ฐานขอ้มูลในการประเมินและการจดัลาํดบัคุณค่าและความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม 
 ถา้มีการทาํบญัชีรายช่ือทรัพยากรวฒันธรรมไดค้รบถว้นสมบูรณ์ จะทาํใหเ้รารู้วา่ทรัพยากร
วฒันธรรมในพื้นท่ีหรือแหล่งนั้นประกอบดว้ยทรัพยากรประเภทใดบา้ง (เช่น แหล่งโบราณคดี 
โบราณวตัถุ โบราณสถาน ประเพณี ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน เป็นตน้) สภาพปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มี
จาํนวน (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) มากนอ้ยเพียงใด และทรัพยากรนั้นๆในปัจจุบนัอยูใ่น
บริบทใด (มีเจา้ของหรือไม่ ใครเป็นเจา้ของ ใครดูแล และอยูใ่นสภาพเช่นใด ถูกใชห้รือไม่ อยา่งไร) 
 ในแง่วธีิวทิยาของการจดัทาํบญัชีรายช่ือมีหลายวธีิและสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนไดเ้หมือนการ
ทาํวจิยัทัว่ไป ตั้งแต่การเก็บขอ้มูล (เช่น การสาํรวจ การสัมภาษณ์ การขดุคน้ทางโบราณคดี) การ
บนัทึกขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๖ 

 ๒. การประเมินทรัพยากร (resource assessment) ขั้นตอนน้ีมีเป้าหมายเพื่อระบุหรือตดัสิน
ความสาํคญัและจดัลาํดบัความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม และเพื่อใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอรอบ
ดา้นมากท่ีสุดก่อนท่ีจะมีการดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป  
 การประเมินทรัพยากรวฒันธรรมโดยหลกัการแลว้ตอ้งปราศจากอคติ และมีเกณฑก์ารประเมิน  
(evaluation criteria) ท่ีชดัเจน เปิดเผย โปร่งใส ซ่ึงในแต่ละประเทศก็อาจมีเกณฑใ์นการประเมินท่ี
แตกต่างกนั หรือแมแ้ต่ทรัพยากรแต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินก็ตอ้งสร้าง
เกณฑใ์นการประเมินทรัพยากรวฒันธรรมของตนเองข้ึนมาเช่นเดียวกนั แต่ส่วนมากก็จะตอ้งมี
เกณฑใ์นการประเมินมากกวา่หน่ึงเกณฑเ์พื่อใหก้ารประเมินรัดกุม รอบคอบ และครอบคลุม และ
ช่วยใหม้องเห็นคุณค่าและความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรมไดช้ดัเจนข้ึน 
 วธีิวทิยาในการประเมินก็คลา้ยกบัการจดัทาํบญัชีรายช่ือ กล่าวคือ เป็นการออกแบบการวจิยั ซ่ึง
อาจจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ เช่น วตัถุประสงค ์เทคนิคและวธีิการ และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 รายงานผลการประเมินควรมีขอ้เสนอแนะและทางเลือกในการจดัการดว้ย เช่น ถา้ทรัพยากร
วฒันธรรมนั้นมีความสาํคญัมาก แต่กาํลงัตกอยูใ่นภาวะอนัตรายจากกิจกรรมบางอยา่งควรจะ
ดาํเนินการอยา่งไร มีทางเลือกใดบา้งในการจดัการหรือสงวนรักษาเพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสีย
ทรัพยากรวฒันธรรมนั้น เป็นตน้ 
 ๓. การระบุผลกระทบและขอ้ขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม (identification of 
potential impacts and resource management conflicts) ผลจากการประเมินจะทาํใหเ้รารู้วา่
ทรัพยากรวฒันธรรมมีคุณค่าอยา่งไร และสถานภาพปัจจุบนัของทรัพยากรวฒันธรรมในพื้นท่ีนั้น
เป็นอยา่งไร ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ราเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
จดัการ และการมองคุณค่าท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นในการจดัการจะตอ้งมีการ
ระบุผลกระทบ เพื่อจะเป็นแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในขั้นต่อไป ซ่ึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัทรัพยากรวฒันธรรมมี ๒ ลกัษณะไดแ้ก่ 
  ๓.๑. ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมอ่ืน เช่น ทรัพยากรวฒันธรรมท่ี
อยูใ่นท่ีท่ีอาจเกิดอนัตรายจากการบุกรุกหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืน ผลกระทบจากการเพิ่มข้ึน
ของประชากร แหล่งโบราณคดีถูกลกัลอบขดุและทาํลาย ผูสู้งอายแุละปราชญพ์ื้นบา้นมีนอ้ยและ
กาํลงัลม้หายตายจากไป เอกสารตาํราแพทยพ์ื้นบา้นกาํลงัเส่ือมสภาพ ความรู้เก่ียวกบัการทาํนากาํลงั
สูญหาย เป็นตน้ 
  ๓.๒ ผลกระทบของการพฒันาและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมต่อสังคม ชุมชน และ
กลุ่มชน เช่น หากมีการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใครไดป้ระโยชน์ ใครเสียประโยชน์ มีความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๗ 

ขดัแยง้ดา้นอ่ืนๆหรือไม่อยา่งไร สาธารณชนมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรอยา่งเท่าเทียมหรือไม่ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสมบติัสาธารณะจะถูกคุกคามหรือไม่ เป็นตน้  
 ขั้นตอนการระบุผลกระทบและขอ้ขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นขั้นตอนท่ี
สาํคญัและจาํเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพราะถา้หากไม่ศึกษา
และวจิยัใหร้อบคอบแลว้ก็จะทาํใหก้ารจดัการนั้นลม้เหลวและทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆก็มีโอกาส
เสียหายและสูญหายไปดว้ย 
 ๔. การทาํงานและปรึกษาหารือร่วมกบัชุมชนและคนอ่ืน (consultation with indigenous  
people and other groups) ปัจจุบนัทรัพยากรวฒันธรรมไม่เพียงเป็นศาสตร์ท่ีมีการเรียนการสอนใน
สถาบนัการศึกษาทัว่โลก หรือเป็นท่ีสนใจเฉพาะในแวดวงนกัวชิาการทางดา้นโบราณคดี 
ประวติัศาสตร์ มานุษยวทิยา ศิลปะ และสถาปัตยกรรมเท่านั้น หากแต่นกัวชิาการในสาขาอ่ืนก็ได้
เร่ิมเขา้มามีบทบาทและใหค้วามสนใจในทรัพยากรวฒันธรรมกนัอยา่งกวา้งขวางอยา่งท่ีไม่เคย
ปรากฏมาก่อน ไม่วา่จะเป็นนกัวชิาการในสายสังคมศาสตร์ และนกัวชิาการในสายวทิยาศาสตร์ 
ทั้งน้ียงัไม่นบัปัจเจกบุคคลและองคก์รอ่ืนท่ีสนใจและสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
อยา่งกวา้งขวาง 
 ยิง่ไปกวา่นั้นในหว้งสองทศวรรษท่ีผา่นมากลุ่มชนพื้นเมือง กลุ่มชาติพนัธ์ุ ชนกลุ่มนอ้ย 
ชาวบา้นร้านตลาด รวมทั้งนกับวชและพระสงฆใ์นทุกภูมิภาคทัว่โลกก็แสดงความสนใจและเสนอ
แนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกนัมากข้ึน และยงัมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมโดยตรง และแมแ้ต่กาํหนดนโยบาย วางแผนการจดัการ และดาํเนินการเองภายในกลุ่ม
ของตวัเองก็มี ซ่ึงในบางคร้ังอาจจะเกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งกลุ่มต่างๆอยูบ่า้ง แต่ก็แสดงใหเ้ห็น
วา่ทรัพยากรวฒันธรรมมีความสาํคญัต่อสังคมมนุษยทุ์กหมู่เหล่า 
 ในแง่ของเทคนิควธีิการจดัการ นกัวชิาการทุกฝ่ายและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นชนกลุ่ม
นอ้ย กลุ่มชาติพนัธ์ุ และคนกลุ่มอ่ืนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาและการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมควรทาํงานร่วมกนั มีการปรึกษาหารืออภิปรายใหเ้ขา้ใจกนัทุกฝ่าย หรือเป็นการทาํงานใน
ลกัษณะหลายฝ่ายร่วมกนั (multiple party management)  
 ๕. การพฒันาโปรแกรม/รายการสาํหรับปกป้อง การเขา้ถึง และการใหค้วามรู้แก่สาธารณะ 
(development of programs for resource protection, public access, public education) ขั้นตอนน้ีอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นขั้นตอนทา้ยๆของกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั
ท่ีส่งผลยอ้นกลบัไปในขั้นตอนแรกไดใ้นลกัษณะเป็นวงจร 
 การพฒันาโปรแกรมในการป้องกนัทรัพยากร การเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรอยา่งเท่าเทียม และ
การใหก้ารศึกษาแก่สาธารณะนั้นเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้ทคนิควธีิท่ีหลากหลายและเฉพาะพื้นท่ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๘ 

เพราะเป้าหมายและกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบนั้นแตกต่างกนั รวมทั้งทรัพยากรของกลุ่มคน หรือกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุต่างๆท่ีอาจตอ้งใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกนัไป เพราะแต่ละกลุ่มก็จะมีวฒันธรรมเป็นของตวัเอง 
ดงันั้น การจดัการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินนั้นๆ เป็นตน้ 
 ในขณะท่ีการพฒันาการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรอยา่งเท่าเทียมตอ้งคาํนึงถึงกลุ่มผูใ้ชท้รัพยากร
แต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก ผูใ้หญ่ คนชรา คนพิการ กลุ่มคนต่างศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้ และ
พื้นท่ีท่ีอาจตอ้งเสียไปในการจดัสร้างและติดตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ถนน ทางเดิน ลิฟต ์
อกัษรเบรลล ์และลานจอดรถ เป็นตน้ 
 ส่วนการใหก้ารศึกษาแก่สาธารณะก็ตอ้งกาํหนดโปรแกรมใหเ้หมาะสม เช่นกลุ่มเด็กนกัเรียน 
(school children) กลุ่มสาธารณชน (public audiences) กลุ่มนกัวชิาการ (academics) เป็นตน้ ซ่ึงตอ้ง
ใชเ้ทคนิค แนวทาง และวธีิการนาํเสนอแตกต่างกนัออกไป เช่น ภาษา ป้ายขอ้มูล นิทรรศการ ส่ือ
มลัติมีเดีย วดีีโอ โทรทศัน์ หนงัสือ แผน่พบั และมคัคุเทศก ์เป็นตน้ 
 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมมีลาํดบัขั้นตอนของการปฏิบติั 
หลายขั้นตอนดว้ยกนั ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นกรอบเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีได ้โดย
ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนของการดาํเนินการศึกษาวิจยัเพื่อใหค้นในชุมชนท่ี
เขา้ไปศึกษาไดเ้รียนรู้ทรัพยากรในชุมชนร่วมไปกบัผูศึ้กษาดว้ย 
 
 
๒.๑.๑.๒ การประเมินคุณค่าและศักยภาพทรัพยากรวฒันธรรม 
 
 การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้น การประเมินคุณค่าและ
ศกัยภาพทรัพยากรวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงเป็นอยา่งมาก เพราะคุณค่าและศกัยภาพของ
ทรัพยากรวฒันธรรมน้ีเองท่ีสามารถจะกาํหนดแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมสาํหรับ
คนในสังคมท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆ 
 การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมคือการศึกษาท่ีทาํใหเ้ราไดท้ราบถึง
ประโยชน์และคุณสมบติัต่างๆของทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อนาํไปสู่การจดัการในขั้นตอนต่อไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้ราทราบวา่ทรัพยากรวฒันธรรมชนิดใดมีค่ามาก มีคุณสมบติัในการ
พฒันาสูง ก็สมควรท่ีจะลงแรงจดัการมากกวา่ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีค่านอ้ย ไม่เพียงพอต่อการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๑๙ 

ลงทุนลงแรง เป็นตน้ ซ่ึงนกัวิชาการก็ไดใ้หค้วามหมายและความสาํคญัของคุณค่าและศกัยภาพของ
ทรัพยากรวฒันธรรมไวด้งัน้ี 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒ : ๑๑) กล่าววา่ คุณค่า และความหมายของทรัพยากรวฒันธรรม
นั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยก์าํหนดข้ึน เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์หค่้าแก่ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา ฉะนั้นคุณค่าและ
ความหมายจึงอาจแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานสังคม-วฒันธรรมทางประวติัศาสตร์ และทาง
สติปัญญาของคนแต่ละสังคม นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บับริบทอ่ืนๆ หรือเง่ือนไขทางสังคมและ
เศรษฐกิจดว้ย 
 วลิเลียม ดี ไลป์ (William D. Lipe 1984 อา้งใน สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๒๕-๒๗) 
ไดร้ะบุวา่ทรัพยากรวฒันธรรมมีคุณค่า ๔ ดา้นดว้ยกนั คือ 

๑. คุณค่าท่ีแสดงนยัแห่งอดีต (associative/symbolic value) หมายถึง ทรัพยากรวฒันธรรมทุก 
ประเภทลว้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในหว้งเวลาต่างๆในอดีตทั้งส้ิน โดยเฉพาะทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างและเป็นวตัถุส่ิงของ (tangible cultural resources)นั้น เป็นหลกัฐานเชิง
ประจกัษท่ี์ใชย้นืยนัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตไดด้ว้ยสภาพของตวัมนัเอง ในขณะท่ีหลกัฐานเอกสาร
หรือขอ้เขียนทางประวติัศาสตร์ท่ีแต่งข้ึนไม่สามารถใชย้นืยนัไดดี้เท่าหลกัฐานท่ีเป็นวตัถุจริงๆ 
เพราะไม่วา่จะเป็นเร่ืองท่ีบนัทึกไว ้เร่ืองเล่า ตาํนาน นิทาน ก็เป็นเพียงบนัทึกวา่เคยมีอะไรเกิดข้ึน
บา้ง แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ไดป้รากฏอยูจ่ริง ณ เวลาน้ีแลว้ ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ
จริงๆสามารถจบัตอ้งได ้พิสูจน์ไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ยอ่มมีนํ้าหนกัและความสาํคญัใน
ฐานะท่ีเป็นตวัแทนของอดีตท่ีเช่ือถือไดม้ากกวา่  
 ซ่ึงคุณค่าในขอ้น้ีสายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๒๕-๒๖) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ทรัพยากร
วฒันธรรมประเภทท่ีเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ไดก้็มีคุณค่าไม่นอ้ยไปกวา่กนั เพราะในปัจจุบนั
วทิยาศาสตร์จิตววิฒัน์ หรือวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณ (spiritual sciences) และควอนตมัฟิสิกส์ก็เร่ิม
เป็นท่ียอมรับมากข้ึน และเช่ือวา่จะสามารถใชใ้นการอธิบายเร่ืองราวของอดีตผา่นการแปลความจาก
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนามธรรมไดอี้กมิติหน่ึง และหากความรู้ภูมิปัญญาท่ีแปลและสกดัได้
จากทรัพยากรวฒันธรรมประเภทวตัถุส่ิงของสอดคลอ้งและรับรองตอ้งกนักบัความรู้ท่ีแปลไดจ้าก
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนามธรรม ก็จะทาํใหคุ้ณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นนยั 
เป็นสัญลกัษณ์หรือตวับ่งช้ี และเป็นความทรงจาํของอดีต (memory of the past) ท่ีมีพลงัสูงในการ
ส่ือสารถึงคนสมยัปัจจุบนัให้สามารถทาํความเขา้ใจอดีตของมนุษยชาติไดโ้ดยง่าย ในสังคม
ตะวนัตกทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบสถโ์บราณ สนามรบสาํคญัในประวติัศาสตร์ รูปป้ัน หรือ
บา้นของบุคคลสาํคญัมกัถูกใชเ้ป็นส่ือในการส่งผา่นสาระท่ีตอ้งการกระตุน้เตือนใหผู้ค้นในสังคม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๐ 

ตระหนกัในระบบความคิด ความเช่ือท่ียดึถือสืบกนัมายาวนาน หรือเตือนใหร้ะลึกถึงเหตุการณ์
สาํคญัๆในประวติัศาสตร์ท่ีเป็นตน้ตอก่อเกิดความมัน่คงของสังคมปัจจุบนั 

๒. คุณค่าทางวชิาการ (informational value) ในขณะท่ีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุส่ิงของ  
ส่ิงก่อสร้าง ภูมิทศัน์วฒันธรรม มีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของอดีตในตวัของมนัเองแลว้ ตวั
วสัดุท่ีนาํมาสร้าง และบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุนั้นๆก็เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีชวนใหส้นใจเรียนรู้
เร่ืองราววา่ไดม้าจากไหน ไดม้าอยา่งไร ซ่ึงวตัถุทางวฒันธรรมไม่วา่จะมีขนาดเล็ก ขนาดยอ่ม หรือ
ขนาดใหญ่กวา้งขวางเล็กแคบอยา่งไรก็ลว้นแต่แฝงไวด้ว้ยพลงัในการบอกใหเ้รารู้เร่ืองราวในอดีต
ทั้งส้ิน แต่การจะรู้เร่ืองราวต่างๆท่ีถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง หรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงท่ีเคยเกิดข้ึน
ในอดีตไดน้ั้นจาํเป็นจะตอ้งผา่นกระบวนการตั้งคาํถามและมีวธีิการหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีเรา
เรียกวา่การศึกษาวจิยันัน่เอง ซ่ึงการวจิยัพื้นฐานท่ีนิยมใชห้าคาํตอบเก่ียวกบัอดีตไดแ้ก่ การวจิยัทาง
โบราณคดี ประวติัศาสตร์ศิลปะ ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภูมิประวติัศาสตร์ ธรณีวิทยา ดึกดาํ
บรรพว์ทิยา ชาติพนัธ์ุวทิยา ประวติัศาสตร์ คติชนวทิยา ภูมิปัญญาพื้นบา้น ฯลฯ ซ่ึงเป็นการศึกษาใน
รูปแบบสหวทิยาการ (interdisciplinary) ท่ีใชท้ั้งการพิสูจน์เชิงประจกัษด์ว้ยวธีิทางวทิยาศาสตร์เชิง
ปริมาณ/กายภาพ เช่ือมโยงกบัการแปลความจากทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรมในแบบแผน
วทิยาศาสตร์เชิงคุณภาพท่ีอาจจะตอ้งอธิบายดว้ยระบบความเช่ือ ศาสนา จิตวทิยาและระบบ
ความสัมพนัธ์ 

๓. คุณค่าดา้นความงามหรือสุนทรีย ์(aesthetic value) ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทส่ิงก่อสร้าง  
วตัถุส่ิงของ และภูมิทศัน์วฒันธรรมบางช้ิน บางสถานท่ีมีรูปทรง ลกัษณะพื้นผวิ และคุณลกัษณะ
ภายนอกอ่ืนๆท่ีเม่ือมองเห็นแลว้เกิดความรู้สึกช่ืนชอบเพราะวา่มีความงดงามถูกตาตอ้งใจกวา่ช้ิน
อ่ืนๆ สวยงามกวา่แห่งอ่ืนๆในมุมมองของผูค้นในวฒันธรรมหน่ึงๆท่ีมีมาตรวดัและเกณฑก์าํหนด
คุณค่าของความสวยงามแตกต่างกนัออกไปซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น คุณค่าดา้นความงาม
อาจจะไม่ไดเ้กิดหรือมีอยูใ่นตวัวตัถุทางวฒันธรรมนั้นเองเพียงอยา่งเดียว แต่อาจจะถูกกาํหนดจาก
ปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ แบบแผนและความงามท่ีเป็นประเพณีนิยมในสังคมและในหว้งเวลาท่ีวตัถุนั้นถูก
สร้างข้ึน หรืออาจจะเกิดจากขอ้วจิารณ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ หรือไม่ก็เป็นไปตามความนิยม
ของตลาดซ้ือขายช้ินงานทางศิลปะหรือวตัถุทางวฒันธรรมนั้นๆก็ได ้

๔. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเหลือเป็นมรดกอยูทุ่ก 
วนัน้ีถือเป็นส่วนประกอบของวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มของสังคมในปัจจุบนั ทั้งส่วนท่ียงัคงถูก
ใชส้อยสืบทอดต่อเน่ืองเร่ือยมา และส่วนท่ีกาํลงัถูกละท้ิงไม่ไดใ้ชส้อยหรือจดัการให้เป็นประโยชน์ 
ปัจจุบนัไม่วา่ ณ แห่งหนใดในโลก ทรัพยากรวฒันธรรมกาํลงัถูกนบัรวมเขา้ไปสู่กระบวนการสร้าง
มูลค่าเชิงปริมาณในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีมีมิติทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๑ 

เศรษฐศาสตร์เขา้มากาํกบัคุณค่า ในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรวฒันธรรมอาจจะเกิดจากมูลค่า
ของตวัส่ิงก่อสร้าง หรือวตัถุส่ิงของท่ีสามารถใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของคนปัจจุบนัได ้เช่น อาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ใชเ้ป็นสาํนกังาน เป็น
ตน้ นอกจากน้ีคุณค่าพื้นฐานดา้นอ่ืนๆทั้งดา้นท่ีเป็นตวัแทนของอดีต ดา้นความสวยงามก็ถูกนาํมา
คิดคาํนวณเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีจะเตม็ใจหรือไม่เตม็ใจ
ในการจ่ายเงินเป็นค่าเขา้ไปชม ซ้ือมาเป็นเจา้ของ ลงทุนใดๆเพื่อใหเ้กิดกาํไร หรือเพื่อการอนุรักษ์
เอาไวต้ามคุณค่าและความสาํคญัท่ีมีอยูใ่นทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆ และแมว้า่โดยทัว่ไปคุณค่า
ในทางวชิาการอาจจะไม่ถูกแปลงเป็นมูลค่าทางการตลาดโดยตรง แต่การลงทุนในงานศึกษาวจิยั
เพื่อสร้างคุณค่าทางวชิาการก็มกัจะไดรั้บความกระทบกระเทือนจากกระบวนการตดัสินใจท่ีตอ้ง
อา้งอิงมาตรวดัทางการเงินเร่ืองตน้ทุน-กาํไร หรือ cost-benefit อยูเ่สมอๆในปัจจุบนั ภูมิปัญญาท่ีมี
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความรู้เร่ืองยา อาหาร การประดิษฐคิ์ดคน้ เทคโนโลย ีงานศิลปะ คาํ
ร้อง-ทาํนองดนตรี เพลง วรรณกรรม หนงัสือ แฟชัน่ รูปสัญลกัษณ์ทางการคา้ ฯลฯ กลายเป็น
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีตอ้งจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิป้องกนัการละเมิดหรือทาํซํ้ าเพื่อการคา้ 
จนทาํใหคุ้ณค่าและมูลค่าเกือบจะกลายเป็นเร่ืองเดียวกนัไปในทางเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอุตสาหการ 
 
 ทางดา้น Carver (Carver 1996 อา้งใน สวา่ง เลิศฤทธ์ิ ๒๕๔๗ : ๗) ไดร้ะบุคุณค่าของ
ทรัพยากรต่อมนุษยใ์นลกัษณะเป็นกลุ่มใหญ่หรือลกัษณะร่วมไดด้งัต่อไปน้ี 

๑. คุณค่าเชิงการตลาด (market value) คือ production value, commercial value, residential 
value, capital/estate value เช่น เก็บไวท้าํมาหากิน เป็นท่ีอยูอ่าศยั คา้ขาย ลงทุน หรือให้เช่า
เป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ-พาณิชย ์เป็นตน้ 

๒. คุณค่าสาํหรับชุมชน (community value) เช่น ประโยชน์ทางการเมือง (political value), 
ประโยชน์หรือคุณค่าสาํหรับชนบางกลุ่ม หรือชนกลุ่มนอ้ย (minority value) หรือคุณค่า
สาํหรับทอ้งถ่ิน (local style value)  

๓. คุณค่าสาํหรับความเป็นมนุษย ์(human value) เช่น คุณค่าเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์
(environmental value) และคุณค่าเชิงโบราณคดี (archaeological value) หรือการศึกษา
เร่ืองราวในอดีตของมนุษยชาติ  

 
 นอกจากน้ี องคก์รนานาชาติท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมก็มีการ 
กาํหนดคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมร่วมกนั เพื่อนาํมาพิจารณาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 
เช่น องคก์ารยเูนสโก องคก์รไอโคโมส และอิกครอม เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพิจารณาคุณค่าของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๒ 

ทรัพยากรวฒันธรรมมาใชก้าํหนดทรัพยากรท่ีควรไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก โดยทั้งสาม
องคก์รไดร่้วมกนักาํหนดคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ คุณค่าทาง
วฒันธรรม และคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมร่วมสมยั โดยท่ีคุณค่าทั้งสองดา้นนั้นจะตอ้งมีการ
พิจารณาควบคู่กนัไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ๒๕๕๒ : ๑๗-๑๙) 
 ๑. คุณค่าทางวฒันธรรม ในท่ีน้ีหมายถึงส่ิงท่ีผูค้นในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากร 
วฒันธรรมนั้นๆ ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม คุณค่าทางวฒันธรรมของทรัพยากร
วฒันธรรมยงัแบ่งยอ่ยออกไดอี้ก ๓ กลุ่ม คือ 

- คุณค่าเชิงอตัลกัษณ์ (identity value) เป็นกลุ่มคุณค่าท่ีมีความสัมพนัธ์และความผกูพนัดา้น
อารมณ์ความรู้สึกกบัทรัพยากรวฒันธรรม เช่น ส่ิงของ สถานท่ี หรือส่ิงก่อสร้าง ความ
ผกูพนันั้นอาจรวมถึงอายคุวามเก่าแก่ คุณลกัษณะบางประการ ประเพณี ความหลงัหรือ
ความทรงจาํ ตาํนาน ความรู้สึก ศาสนา จิตวญิญาณ และสัญลกัษณ์ ซ่ึงอาจมีนยัทาง
การเมือง ชาตินิยม และความรักพวกพอ้ง 

- คุณค่าเชิงศิลปะหรือเทคนิค (relative artistic or technical value) เป็นคุณค่าท่ีข้ึนอยูก่บั
ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์และสามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เช่น 
ลวดลาย โครงสร้าง หนา้ท่ีการใชส้อย ทกัษะฝีมือ เป็นตน้ 

- คุณค่าเชิงจาํนวนท่ีหายาก (rarity value) หมายความวา่ทรัพยากรวฒันธรรมบางอยา่งท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนั (เช่น ประเภทเดียวกนั รูปแบบเดียวกนั ออกแบบโดยสถาปนิกคน
เดียวกนั อายสุมยัเดียวกนั อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั) อาจมีจาํนวนไม่เท่ากนั ซ่ึงในหลายกรณีก็
พบวา่มีอยูจ่าํนวนไม่มาก หรือเป็นของหายาก 

๒. คุณค่าเชิงเศรษฐกจิและสังคมร่วมสมัย หมายถึงคุณค่าในการใชง้านในสังคมร่วมสมยั  
แบ่งออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

- คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (economic value) หมายถึงคุณค่าท่ีทรัพยากรวฒันธรรมสามารถช่วยให้
มนุษยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดี สามารถดาํรงชีพได ้เช่น มีรายได ้อยา่งไรก็ตามคุณค่าน้ีไม่ไดจ้าํกดั
เฉพาะเงินตราหรือเก่ียวกบัการเงินเท่านั้น แต่หมายถึงคุณค่าท่ีมนุษยส์ามารถใชท้รัพยากร
วฒันธรรมในการมีชีวติอยูไ่ด ้เช่น การท่องเท่ียว การคา้ และการมีความสุข เป็นตน้ 

- คุณค่าเชิงหนา้ท่ีใชส้อย (functional/utilitarian value) หมายถึง คุณค่าท่ีคลา้ยกบัคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจ แต่เนน้ท่ีคุณค่าทางดา้นการใชง้าน การใชส้อยแบบเดิมท่ีทรัพยากรวฒันธรรมเคย
ถูกใชม้า หรืออาจมีการปรับเปล่ียนหนา้ท่ีได ้เช่น การปรับปรุงศาลากลางจงัหวดัเก่าใหเ้ป็น
พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๓ 

- คุณค่าเชิงการศึกษา (educational value) หมายถึง คุณค่าท่ีมนุษยใ์นปัจจุบนัใชใ้นการเรียนรู้
เร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม มีความหมายใกลเ้คียงกบัคุณค่าทางวชิาการ 

- คุณค่าเชิงสังคม (social value) หมายถึง ในเชิงสังคมประเพณี กิจกรรมทางสังคมท่ียงัเป็น
ประโยชน์ในสังคมปัจจุบนัได ้เช่น การทาํกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่มชนท่ียงัผลใหเ้กิดความ
รัก ความสามคัคี หรือเป็นการนาํมาใชใ้นการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรอง เป็นตน้ 

- คุณค่าเชิงการเมือง (political value) หมายถึง คุณค่าท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทางการ
เมืองในประวติัความเป็นมาของทรัพยากรวฒันธรรมนั้น เช่น สถานท่ีสู้รบระหวา่งไทยกบั
พม่า หรือสถานท่ีประกาศอิสรภาพของชนชาติในบางประเทศ 

 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐ : ๒๑๗-๒๑๘) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีจะตอ้งมีการประเมินคุณค่า
และศกัยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีไวด้งัน้ี “การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากร
ทางโบราณคดี เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยใหส้ามารถทราบวา่ทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดต่างๆท่ีมีอยู่
นั้นมีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง และมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุนลงแรงดาํเนินการใดๆ
ต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณาแลว้พบวา่มีคุณค่านอ้ย หรือไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการ
อนุรักษห์รือพฒันา ก็อาจจะตดัสินใจไม่ดาํเนินการใดๆต่อไปก็ได ้หรือพิจารณาแลว้เห็นวา่
ทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆมีคุณค่าและมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินการอนุรักษ์
และใชป้ระโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเท่ียว ก็จะสามารถตดัสินใจและวางแผน
วา่จะทาํอยา่งไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศโดยรวม 
นอกจากน้ีการประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูใ่นชุมชนต่างๆจะช่วย
ใหมี้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีสาํคญั ซ่ึงเม่ือจะมีการวางแผนการดาํเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมการพฒันาทางกายภาพอ่ืนๆ เช่น การก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บนํ้า ขดุสระ สร้าง
อาคารสถานท่ี ถนนหนทาง การขยายพื้นท่ีเพาะปลูก การขออนุญาตใชท่ี้เพื่อทาํเหมืองแร่ ฯลฯ ก็
สามารถทราบไดว้า่จะวางแผนงานอยา่งไรจึงจะไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยากรทาง
โบราณคดีนั้นๆ การศึกษาวจิยัประเมินคุณค่าและศกัยภาพทรัพยากรทางโบราณคดีอาจจะ
ดาํเนินการไปพร้อมๆกนัดว้ยเทคนิควธีิท่ีเรียกวา่ การทาํแผนท่ีโบราณคดีทอ้งถ่ิน  หรือแผนท่ี
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ท่ีจดัทาํโดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๒ : ๒๔) กล่าววา่ การประเมินความสาํคญั หมายถึง การแปล
ความหมายความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรม โดยการแปลความหมายนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานจาก
การวเิคราะห์หลกัฐานเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม และคุณค่าต่างๆของทรัพยากรวฒันธรรม และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๔ 

ในการประเมินความสาํคญัจะตอ้งทาํงานใกลชิ้ดกบัชุมชนและบุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะ
เขา้ใจทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งถ่องแทภ้ายใตบ้ริบทต่างๆ 
 และเพื่อใหก้ารจดัการไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินทรัพยากรโดยหลกัการแลว้ตอ้ง
ปราศจากอคติและมีเกณฑก์ารประเมินมากกวา่หน่ึงเกณฑ์เพื่อใหก้ารประเมินรัดกุม รอบคอบ และ
ครอบคลุม และช่วยใหม้องเห็นคุณค่าและความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรมไดช้ดัเจนข้ึน และ
ในแต่ละประเทศก็อาจมีเกณฑใ์นการประเมินความสาํคญัของทรัพยากรวฒันธรรมแตกต่างกนั
ออกไป อีกทั้ง ทรัพยากรวฒันธรรมแต่ละชนิด/ประเภทก็อาจจะมีเกณฑใ์นการประเมินแตกต่างกนั
ดว้ย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ๒๕๕๒ : ๒๘-๒๙) 
 
 จะเห็นไดว้า่ ไม่วา่การจดัการใดจะเกิดข้ึนก็จะตอ้งมีการประเมินคุณค่าและศกัยภาพ เพื่อทาํให้
ผูท่ี้ศึกษารับรู้วา่ส่ิงใดควรจดัการเพราะมีความสาํคญัมาก หรือส่ิงใดยงัไม่ควรจดัการเพราะอาจทาํ
ใหเ้สียเวลาและเสียกาํลงัทรัพยไ์ปโดยเปล่าประโยชน์ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมก็เช่นเดียวกนั 
ท่ีจะตอ้งทราบถึงคุณค่าและศกัยภาพในทรัพยากรวฒันธรรมนั้นๆ เพื่อใหก้ารจดัการท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไปในอนาคตนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และตรงต่อความตอ้งการของชุมชนและผูท่ี้มีส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งหลาย 
 
 
๒.๑.๒ แนวคิดเร่ืองอตัลกัษณ์ และการจัดการอตัลกัษณ์ 
 
 ปัจจุบนัเราคงไดย้นิและคุน้เคยกบัคาํวา่ “อตัลกัษณ์” กนัมากข้ึน เน่ืองจากประเด็นทางดา้นอตั
ลกัษณ์เร่ิมไดรั้บความสนใจทั้งจากนกัวชิาการและบุคคลทัว่ไปเป็นอยา่งมากทั้งในระดบัโลก ระดบั
ภูมิภาค หรือแมแ้ต่ระดบัทอ้งถ่ินเองก็ตาม เน่ืองจากอตัลกัษณ์ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองราวท่ีอยูใ่น
ชีวติประจาํวนัของคนทุกคน 
 จากสาเหตุท่ีโลกในยคุปัจจุบนัมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวฒัน์ ทาํ
ใหว้ฒันธรรมจากต่างถ่ินแพร่กระจายหากนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะวถีิวฒันธรรมแบบตะวนัตก 
ทาํใหว้ฒันธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคน ชุมชนต่างๆเร่ิมเปล่ียนแปลงและเหมือนกนัไปทั้งโลก ดว้ยเหตุ
น้ีทาํใหเ้กิดกระแสการต่อตา้นกระแสโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงก็คือกระแสทอ้งถ่ินนิยมท่ีตอ้งการคงไวซ่ึ้งวถีิ
ชีวติและวฒันธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนและชุมชนต่างๆ ดงันั้น จึงเกิดกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของกลุ่มหรือพวกตวัเองข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๕ 

 
อตัลกัษณ์คืออะไร 
 อตัลกัษณ์ (identity) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินท่ีวา่ identitas และเดิมใชค้าํวา่ idem ซ่ึงมี
ความหมายวา่ “เหมือนกนั” (the same) อตัลกัษณ์เป็นคาํท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในศตวรรษท่ี ๒๐ เป็น
ตน้มา โดยมีจุดเร่ิมตน้และพฒันาข้ึนมาในสาํนกัปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (symbolic 
interactionism) (นิลิณี หนูพินิจ ๒๕๕๑ : ๒๖ อา้งใน ณฐพงศ ์จิตรนิรัตน์ ๒๕๔๘ : ๑๐๓) 
 ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกูล (๒๕๔๕ : ๒๐๑-๒๐๒) ไดนิ้ยามคาํวา่ “อตัลกัษณ์” วา่ เก่ียวขอ้ง
กบัความสาํนึกเก่ียวกบัตนเอง การนิยามตนเอง หรือการตอบคาํถามวา่ เราคือใคร โดยอตัลกัษณ์ 
หรือ identity อา้งอิงอยูก่บัการจาํแนกกลุ่มคน ดว้ยป้ายทางสังคมวฒันธรรม เช่น คนไทย (อตัลกัษณ์
ทางเช้ือชาติ) ชาย หญิง (อตัลกัษณ์ทางเพศ) คนชั้นกลาง ชาวบา้น (อตัลกัษณ์ทางชนชั้น) โดยป้าย
เหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นเพียงความคิดหรือคาํท่ีประดิษฐข้ึ์นอยา่งเดียว แต่มีกลไกทางปฏิบติัการของการ
สร้างความหมาย ท่ีจะทาํใหเ้กิดความสาํนึกข้ึนภายในแต่ละบุคคลวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนับางอยา่ง เช่น มีลกัษณะทางกายภาพเหมือนกนั มีประวติัศาสตร์หรือความทรงจาํ
ร่วมกนั หรือมีเป้าหมายเดียวกนั และตอ้งมองอตัลกัษณ์อยา่งเคล่ือนไหว มีการเปล่ียนแปลงตาม
เวลาและสถานท่ี มีการก่อตวัและปรับไปตามสถานการณ์ต่างๆ และมีภาวะท่ีหลากหลายไม่เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั รวมทั้งมีการแยง่ชิงต่อสู้กนัอยูเ่สมอ 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ และคณะ (๒๕๔๙ : ๒๖) กล่าววา่อตัลกัษณ์ หมายถึงความพยายามใน
การสร้างความชอบธรรมให้สิทธิชุมชนบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิชุมชนตามความเช่ือในมิติของคุณค่า ทั้งคุณค่าตามความเช่ือดั้งเดิมและคุณค่าท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนผา่นกระบวนการผลิตความเช่ือเดิมมาใชใ้นสถานการณ์ใหม่ เพื่อจะตอบสนองและ
ปรับตวักบัสถานการณ์ใหม่ท่ีกาํลงัเผชิญหนา้อยู ่ในการปรับตวันั้นชุมชนใหค้วามสาํคญักบัการมอง
สิทธิชุมชนในมิติของอาํนาจมากข้ึน เพราะการท่ีจะรู้วา่ชุมชนมีสิทธิอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัการสร้าง
ความชอบธรรม ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะบอกใหค้นอ่ืนไดรู้้วา่ชุมชนนั้นเป็นใคร ท่ีนาํไปสู่การ
กาํหนดความสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืนในสังคมไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน ดงันั้นเม่ือกลุ่มชนใดก็ตามท่ีรวมกนัข้ึน
เป็นชุมชน พวกเขาก็จะตอ้งพยายามบอกคนอ่ืนวา่พวกเขามีตวัตนอยูอ่ยา่งไรในสังคม อตัลกัษณ์
ของชุมชนช่วยบ่งบอกถึงการดาํรงอยูข่องความมีตวัตน และก็เป็นตวัตนของความเป็นมนุษยอี์กดว้ย 
ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีช่ือเรียกขานของกลุ่มชนชาติต่างๆมกัจะมีนยัท่ีหมายถึงคนทั้งนั้น เช่น คาํ
วา่ ชาวปกาเกอญอ ชาวมง้ และชาวมลาบรี ต่างก็มีความหมายบ่งบอกวา่ ฉนัเป็นคน เพราะทุกกลุ่ม
ชนตอ้งการบอกคนอ่ืนวา่ ฉันกเ็ป็นคนเหมือนกัน ดงันั้น เขาจึงมีสิทธิอนัชอบธรรมในการใชแ้ละ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๖ 

จดัการทรัพยากรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระบบนิเวศและสังคมท่ีพวก
เขาอยูอ่าศยั 
 Kath Woodward (2000 : 7) กล่าววา่ อตัลกัษณ์ถูกก่อตวัข้ึนโดยผา่นการปฏิสังสรรคร์ะหวา่ง
บุคคล และบุคคลหน่ึงๆสามารถท่ีจะมีอตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย และเม่ือบุคคลยอมรับอตัลกัษณ์
ใดอตัลกัษณ์หน่ึงในเวลานั้น มนัจะมีกระบวนการท่ีแตกต่างกนัในการแทนท่ี ในขณะท่ีบุคคลทาํ
การกาํหนดตาํแหน่งของตวัเองก็จะถูกกาํหนดตาํแหน่งจากผูอ่ื้นในโลกทางสังคมเสมอ อตัลกัษณ์จึง
เป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ของเรากบัคนอ่ืนและสังคมท่ีเราอาศยัอยู ่อตัลกัษณ์จึง
เก่ียวขอ้งกบัการมองตวัเราเองท่ีวา่ “ฉนัมองตวัเองอยา่งไร และคนอ่ืนๆมองฉนัอยา่งไร” มนัเป็นการ
กาํหนดตาํแหน่ง (position) ท่ีระลึกรู้ทางสังคม ซ่ึงเกิดข้ึนจากคนอ่ืนรับรู้ดว้ย ไม่ใช่แค่ตวัเราเท่านั้น 
อยา่งไรก็ตาม การท่ีเรามองตวัเองอยา่งไรและคนอ่ืนมองเรานั้นอาจไม่สอดคลอ้งกนัเสมอไป
(พศิิษฏ ์คุณวโรตม ์๒๕๔๖ : ๓๐๗) 

 
ลกัษณะส าคัญของอตัลกัษณ์ 
 ทวชิ จตุวรพฤกษ ์(๒๕๕๑ : ๒๑๐) กล่าววา่ อตัลกัษณ์มีลกัษณะเป็นกระบวนการสร้างสรรค์
และดดัแปลงท่ีไม่จบส้ิน และมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา สถานการณ์ และ
พื้นท่ี 
 Berger and Luckmann (1996 : 173) กล่าววา่ อตัลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างหรือกอปรรูปข้ึนโดย
กระบวนการทางสังคม ซ่ึงมีทั้งท่ีถูกสร้างข้ึนโดยคนภายนอกและจากคนภายใน เม่ือตกผลึกแลว้
อาจจะคงความเป็นลกัษณะเฉพาะ เล่ือนไหล หรือเปล่ียนรูปไป บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนกบัคนอ่ืนและบริบทท่ีแตกต่างออกไป (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา ๒๕๕๑ : ๑๒๔) 
 พิศิษฏ ์คุณวโรตม ์(๒๕๔๖ : ๓๐๗) กล่าววา่ ลกัษณะสาํคญัของอตัลกัษณ์คือ สัญลกัษณ์ 
(symbol) ท่ีจะใชแ้สดงตน สัญลกัษณ์และการเป็นตวัแทน (representative) เป็นส่ิงสาํคญัในการ
แสดงใหเ้ห็นแนวทางท่ีเรามีอตัลกัษณ์ร่วมกบับุคคลบางคนและแยกแยะตวัเราดว้ยความแตกต่าง
จากคนอ่ืน  
 จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดด้งัเช่นในปัจจุบนัชาวบา้นอาฮามไดใ้ชข้า้วหลามเป็นสัญลกัษณ์ในการ
เป็นตวัแทนของหมู่บา้นจากการจดักิจกรรมต่างๆในชุมชน ทาํใหค้นทัว่ไปทราบวา่บา้นอาฮามมีขา้ว
หลามซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆในพื้นท่ีเดียวกนั และทาํใหค้นทัว่ไปเม่ือ
นึกถึงขา้วหลามก็จะนึกถึงบา้นอาฮามเช่นเดียวกนั 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๗ 

ประเภทของอตัลกัษณ์ 
 เน่ืองจากอตัลกัษณ์ไดถู้กกาํหนดดว้ยความเหมือนและความต่างจากผูอ่ื้น ทาํใหอ้ตัลกัษณ์แบ่ง
ออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทดว้ยกนัคือ  
 ๑. อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (individual identity) หรือการนิยามตวัตนวา่เรานั้นเป็นใคร โดยจะ
เกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีเรามีปฏิสัมพนัธ์หรือส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ (วิริยา วฑูิรยส์ฤษฏศิ์ลป์ ๒๕๔๘ : 
๒๐ อา้งใน สมสุข หินวมิาน ๒๕๔๗ : ๖๐)  

 ๒. อตัลกัษณ์ทางสังคมหรืออตัลกัษณ์ร่วม (collective/social identity) คือ กลุ่มคนหน่ึงๆ
จะมีอตัลกัษณ์ร่วมกนั โดยอตัลกัษณ์ร่วมกนัน้ีจะเป็นอะไรก็ได ้เช่น อาชีพ ภาษา ศาสนา แต่ท่ีสาํคญั
คือกลุ่มท่ีมีลกัษณะร่วมกนัน้ีจะตอ้งมีประเพณีบางอยา่งท่ีเป็นของกลุ่มตวัเอง โดยท่ีสมาชิกของกลุ่ม
ไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกัสมาชิกอ่ืนๆทั้งหมด (วริิยา วฑูิรยส์ฤษฏศิ์ลป์ ๒๕๔๘ : ๒๐-๒๑ อา้งใน ฝนวนั
จนัทร์ ศรีจนัทร์  ๒๕๔๓ : ๑๕) 
 ทั้งน้ี บุคคลมีการกาํหนดตวัเองดว้ยการมีอตัลกัษณ์ร่วมอยูใ่นคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และมีอตั
ลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนๆ โดยเราจะรู้ไดว้า่คนอ่ืนเหมือนเราไดอ้ยา่งไร หรือขอ้มูลใดท่ีจะแบ่ง
ประเภทของคนอ่ืนและตวัเราก็ดว้ยการส่ือสารผา่นสัญลกัษณ์และภาพตวัแทน (symbols and 
representation) เช่น เขม็ตราต่างๆ สัญลกัษณ์ขององคก์ร เคร่ืองหมายท่ีแสดงอุดมการณ์ หรือภาษาท่ี
เราพดู เป็นตน้ (เรืองฟ้า บุราคร ๒๕๕๐ : ๒๙-๓๐) 
 ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (๒๕๔๗ : ๓๓-๓๔) กล่าววา่ อตัลกัษณ์มีทั้งระดบัปัจเจก (individual) 
และอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่ม (collective) ในระดบัปัจเจก บุคคลคนหน่ึงอาจจะมีหลายอตัลกัษณ์อยู่
ในตวัเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่มชาติพนัธ์ุ ชาติ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นตน้ ในขณะ
ท่ีอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มนั้น ความเป็นอตัลกัษณ์ร่วมถูกสร้างข้ึนบนพื้นฐานของความเหมือนกนั
ของสมาชิกในกลุ่ม อยา่งไรก็ตามบนพื้นฐานของความเหมือนกนัของกลุ่มนั้น ยอ่มมีความแตกต่าง
กบักลุ่มอ่ืนมาเป็นตวักาํหนดความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มตนดว้ย 
 
อตัลกัษณ์กบัวฒันธรรม 
 ประสิทธ์ิ ลีปรีชา (๒๕๕๑ : ๑๖๓) กล่าววา่ อตัลกัษณ์เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม อตัลกัษณ์
บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของปัจเจกหรือกลุ่มคนวา่มีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เช่นไรบา้ง มีความ
แตกต่างจากคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนอยา่งไร อตัลกัษณ์มีลกัษณะท่ีเล่ือนไหล ปรับเปล่ียนไปตามบริบท
และกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประการสาํคญัคืออตัลกัษณ์นั้นสามารถถูกสร้างหรือนิยามข้ึน
ไดโ้ดยทั้งคนในและคนนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๘ 

 จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวติ (๒๕๕๐ : ๓) กล่าววา่ วฒันธรรมเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างอตั
ลกัษณ์ เพราะวฒันธรรมมีบทบาทสาํคญัในการเป็นตวักลางคัน่ระหวา่งธรรมชาติของมนุษยแ์ละ
การหล่อหลอมบุคลิกภาพ (personality) ของคนคนหน่ึง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในเร่ืองของความเช่ือ ค่านิยม โลกทศัน์ 
 กาญจนา แกว้เทพ (๒๕๔๔ : ๑๖๓) กล่าววา่ “อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม (cultural identity) ก่อ
ตวัมาจากการใชว้าทกรรม (discourse) และปฏิบติัการต่างๆในสังคม (social practice) ท่ีดาํเนินอยู่
ในชีวติประจาํวนัของบุคคล เช่น การสนทนา การทกัทาย การประกอบพิธีกรรม ฯลฯ บุคคลท่ีมีอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมเดียวกนัก็จะถูกยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนเดียวกนัวา่ “เป็นคนวงใน/เป็น
คนในวฒันธรรมเดียวกนั” (us) ในดา้นบทบาทของอตัลกัษณ์ต่อบุคคลและสังคม นกัวฒันธรรม
นิยมบางสาํนกัมีแนวคิดพื้นฐานวา่ เร่ืองของวฒันธรรมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบั “อาํนาจ” (power) 
เน่ืองจากวฒันธรรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะกบัเร่ืองอตัลกัษณ์ของบุคคลหรือของสังคมนั้น
เป็นแหล่งท่ีมาของอาํนาจบางชนิด เช่น ความมัน่ใจในตนเอง (self-confidence) ความภาคภูมิใจและ
ความรู้สึกมีศกัด์ิศรีในตนเอง ดงันั้น หากบุคคลหรือสังคมใดขาดอตัลกัษณ์เฉพาะตวัหรืออตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมแลว้ ก็จะทาํใหข้าดความมัน่ใจ หมดความภาคภูมิใจในตวัเอง เป็นตน้ ใน
ขณะเดียวกนั อตัลกัษณ์คือการต่อสู้ทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงภายใตส้ังคมท่ีเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ี
หลากหลาย 
 อีกทั้งอตัลกัษณ์เป็นเร่ืองของเกณฑแ์บ่ง “เขา” และ “เรา” เน่ืองจากอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
เป็นองคป์ระกอบท่ีบอกวา่ “เราเป็นใคร” (we/us) และแตกต่างจากคนอ่ืน (they/them) อยา่งไร โดย
Sarbaugh อธิบายวา่ ความรู้สึก “เป็นวฒันธรรมเดียวกนั” นั้น อาจจะแลว้แต่รหสั/สัญญะท่ีเรากาํลงั
ใชเ้กณฑใ์นการแบ่ง ดงัตวัแปรทั้ง ๔ ตวัสาํหรับวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมหรือการ
พิจารณาอตัลกัษณ์ของแต่ละวฒันธรรม ดงัน้ี  หน่ึงคือโลกทศัน์ (worldview) ซ่ึงเป็นชุดความเช่ือท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความหมายชีวติ เป้าหมายของชีวิต และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัจกัรวาล ฯลฯ 
สองคือ แบบแผนของบรรทดัฐาน (normative pattern) ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีวางแนวทางในการปฏิบติั
ของคนในกลุ่มวา่ตอ้ง/ไม่ตอ้งทาํอะไร ควร/ไม่ควรทาํอะไร และอาจจะทาํอะไร ตามระดบัความ
เขม้งวดของแต่ละวฒันธรรมท่ีต่างกนัไป สามคือ ระบบรหสั (code system) ซ่ึงเป็นแบบแผน/กฎ
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกอยา่งท่ีมีความหมาย (meaning) ไม่วา่จะเป็นวจันภาษา อวจันภาษา สถานท่ี 
กาลเวลา โครงสร้างทางสังคม ฯลฯ และส่ีคือความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลไดรั้บรู้ (perceived relation) ซ่ึง
อาจมีหลายมิติ เช่น เป้าหมายของแต่ละวฒันธรรมนั้นไปดว้ยกนัหรือไม่ เก่ียวกบัลาํดบัขั้นตอนของ
ความสัมพนัธ์นั้นและความรู้สึกบวก-ลบกบั “ผูอ่ื้น” (alien) เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๒๙ 

อตัลกัษณ์ท้องถิ่น 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๒ : ๑๗) กล่าววา่ อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินหมายถึง  

ความเป็นตวัตน ท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างอยา่งชดัเจนจากคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน ซ่ึงในทางสังคม
เป็นเร่ืองของ คน กบั ความหมาย 

- ตวัตนในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ินไม่ใช่เร่ืองของใครผูใ้ดผูห้น่ึงท่ีเป็นปัจเจกบุคคล หากเป็น
เร่ืองของความเป็นคน ท่ีอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มคน 

- เป็นกระบวนการท่ีจะบอกแก่คนอ่ืนวา่ ตนเองเป็นใคร และจะสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนอยา่งไร 
- ตวัตนไม่ไดเ้ป็นอะไรท่ีหยดุน่ิงตายตวัแบบใดแบบหน่ึง แต่มีหลายมิติท่ีเคล่ือนไหวไหล

เล่ือนอยา่งมีชีวิต 
- อตัลกัษณ์ของกลุ่มใดๆก่อตวัมาจากการเรียนรู้ 

 
อตัลกัษณ์กบัสิทธิชุมชน 
 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ (๒๕๔๔ : ๒๔๗ อา้งใน สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ๒๕๕๐ : ๗๕) กล่าววา่ 
อตัลกัษณ์ คือ พลงัในการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคม อตัลกัษณ์จึงหมายถึงความพยายามในการ
สร้างความชอบธรรมใหสิ้ทธิชุมชนบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ
ชุมชนตามความเช่ือในมิติของคุณค่า ทั้งคุณค่าตามความเช่ือดั้งเดิมและคุณค่าท่ีมีการปรับเปล่ียน
ผา่นกระบวนการผลิตความเช่ือเดิมมาใชใ้นสถานการณ์ใหม่ เพื่อจะตอบสนองและปรับตวักบั
สถานการณ์ใหม่ท่ีกาํลงัเผชิญหนา้อยู ่ 
 ในการปรับตวันั้นชุมชนใหค้วามสาํคญักบัการมองสิทธิชุมชนในมิติของอาํนาจมากข้ึน เพราะ
การท่ีจะรู้วา่ชุมชนมีสิทธิอยา่งไรนั้นข้ึนอยูก่บัการสร้างความชอบธรรม ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะ
บอกคนอ่ืนใหรู้้วา่ชุมชนนั้นเป็นใคร ท่ีนาํไปสู่การกาํหนดความสัมพนัธ์กบัชุมชนอ่ืนในสังคมได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 ดงันั้นเม่ือกลุ่มชนใดก็ตามท่ีรวมกนัข้ึนเป็นชุมชน พวกเขาก็จะตอ้งพยายามบอกคนอ่ืนวา่พวก
เขามีตวัตนอยูอ่ยา่งไรในสังคม อตัลกัษณ์ของชุมชนช่วยบ่งบอกถึงการดาํรงอยูข่องความมีตวัตน 
และก็เป็นตวัตนของความเป็นมนุษย ์
 ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีช่ือเรียกขานของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆมกัจะมีนยัท่ีหมายถึง “คน” 
ทั้งนั้น เช่นคาํวา่ ชาวปกาเกอญอ ชาวมง้ และชาวมลาบรี ต่างก็มีความหมายบ่งบอกวา่ ฉันเป็นคน 
เพราะทุกกลุ่มชนตอ้งการบอกคนอ่ืนวา่ ฉันกเ็ป็นคนเหมือนกัน ดงันั้นเขาจึงมีสิทธิอนัชอบธรรมใน
การดาํรงอยู ่และมีสิทธิอนัชอบธรรมในการใชแ้ละจดัการทรัพยากรตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัภูมิสังคมท่ีพวกเขาอยูอ่าศยั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๐ 

 
การสร้างอตัลกัษณ์กบัการเข้าถึงทรัพยากร 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๒ : ๑๗) กล่าววา่ การสร้างอตัลกัษณ์(identities) เป็น
กระบวนการฟ้ืนฟูจิตสาํนึกของกลุ่ม/ชุมชน รวมทั้งฟ้ืนฟูบทบาทหนา้ท่ี(function) ของอตัลกัษณ์ใน
การรวมพลงักลุ่ม สร้างอาํนาจในการต่อรองเชิงอาํนาจกบักลุ่มอ่ืน ซ่ึงมีอาํนาจ ๒ ลกัษณะคือ 

๑. อาํนาจในการแข่งขนั (competitive power) 
๒. อาํนาจในการกดดนั (pressure power) 

 เม่ือใดก็ตามท่ีกลุ่มรู้สึกร่วมกนัวา่ “เสียเปรียบ” โดยเฉพาะในกระบวนการครอบงาํทาง 
วฒันธรรม (cultural assimilation) ก็สามารถใชอ้ตัลกัษณ์เป็นกลไกในการต่อตา้น (anti-
assimilation) และพยายามรักษาอตัลกัษณ์ไวเ้พื่อการรวมกลุ่มต่อสู้หรือต่อรอง 
 ฉลาดชาย รมิตานนท ์ใหค้าํอธิบายความหมายของ “อตัลกัษณ์” วา่หมายถึง ส่ิงท่ีเรารู้สึกวา่เป็น
เราหรือพวกเรา แตกต่างจากเขา พวกเขา หรือคนอ่ืน อตัลกัษณ์ไม่จาํเป็นตอ้งมีหน่ึงเดียว แต่อาจมี
หลายอตัลกัษณ์ท่ีประกอบกนัข้ึนมาเป็นตวัเรา พวกเรา อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ แต่
เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนโดยสังคม (social construct) อตัลกัษณ์จึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการสร้างความ
เหมือนระหวา่ง “พวกเรา” หรือ “คนอ่ืน” หรือ “กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์” เกิดควบคู่กนัไป เช่น 
อตัลกัษณ์ของวยัรุ่นปัจจุบนักบัวยัรุ่นในอดีตก็จะมีความแตกต่างกนัไป เน่ืองมาจากกระบวนการ
สร้างอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั (สมหมาย ชินนาค ๒๕๔๗ : ๑๕๐-๑๕๑) 

 
การจัดการอตัลกัษณ์ : ข้าวหลาม 
 จากการใหค้าํจาํกดัความจากความหมายของอตัลกัษณ์ และกระบวนการสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ เราสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการจดัการอตัลกัษณ์ของสินคา้ “ขา้ว
หลาม” ในพื้นท่ีอาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่านได ้เน่ืองจากขา้วหลามของอาํเภอท่าวงัผาเป็นสินคา้ท่ี
โดดเด่น เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป แต่ยงัไม่มีการเขา้ไปศึกษาและจดัการกบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ท่ีซ่อนอยูใ่นตวัสินคา้ขา้วหลามนั้น ซ่ึงเม่ือมีการศึกษาท่ีลึกซ้ึงก็อาจทาํให ้“ขา้วหลาม” กลายเป็น 
“สัญลกัษณ์” ท่ีแสดงความเป็นตวัตนของคนในชุมชนท่ีผลิตและขายขา้วหลาม ทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
เกิดความมัน่ใจ และภาคภูมิใจในสินคา้ของทอ้งถ่ินตวัเอง เพื่อทาํใหเ้กิดการสืบทอดต่อไป อีกทั้ง
อาจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัสินคา้ไดม้ากข้ึน เน่ืองจากในตวัสินคา้นั้นมีคุณค่าในทาง
วฒันธรรมแฝงอยู ่
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๑ 

๒.๑.๓ แนวคิดเร่ืองการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมเชิงพาณชิย์ 
 
 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์เป็นวธีิการอยา่งหน่ึงในการนาํเอาทรัพยากร
วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าอยูแ่ลว้ใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการทาํใหเ้ป็นสินคา้ จากการท่ีเรานาํเอา
ความเป็นวฒันธรรมท่ีอยูใ่นตวัของสินคา้ข้ึนมาเป็นจุดขาย เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการผลิตสินคา้
ต่างๆข้ึนอยา่งมากมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงสินคา้เหล่านั้นไม่ไดน้าํเอา
วฒันธรรมเขา้มาเป็นส่วนประกอบแต่อยา่งใด แต่เม่ือถึงจุดหน่ึงท่ีมนุษยเ์ร่ิมอ่ิมตวักบัสินคา้
สมยัใหม่ท่ีเป็นวตัถุ (tangible assets) ท่ีถูกผลิตซํ้ าออกมาอยา่งมากมายแลว้ มนุษยจึ์งมีความตอ้งการ
สินคา้ท่ีแตกต่างออกไป มีการโหยหาอดีตมากข้ึน และตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณค่าและความหมายอยูใ่น
ตวัสินคา้มากข้ึน ซ่ึงก็คือสินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(intangible assets) แต่มีคุณค่าทางจิตใจนัน่เอง ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเองท่ีทาํใหเ้กิดสินคา้วฒันธรรมข้ึนเพื่อสนองต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของมนุษย ์
และภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเขา้มามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากข้ึน 
 
สินค้าทางวฒันธรรม 
 จากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบนั กระแสบริโภคนิยมไดข้ยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทาํให้
ส่ิงท่ีถูกบริโภคนั้นไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสินคา้ท่ีเป็นวตัถุทางกายภาพเพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป แต่เป็น
สินคา้ท่ีมีความหมายนามธรรมหรือสัญลกัษณ์ไปดว้ยในขณะเดียวกนั 
 โบดริยาร์ด (อา้งใน พฒันา กิติอาษา ๒๕๔๖ : ๒๘-๓๐.) กล่าววา่ สินคา้ในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมไม่จาํเป็นตอ้งถูกบริโภคตามท่ีกาํหนดดว้ยมูลค่าใชส้อย ผูค้นจาํนวนมากบริโภคสินคา้
ในตลาดทุนนิยมเชิงสัญญะ ไม่ใช่ในแง่ของประโยชน์ใชส้อยเพียงอยา่งเดียว กล่าวคือบริโภคสินคา้
ในเชิงสัญลกัษณ์เพื่อตอบสนองความปรารถนาทางอารมณ์ จินตนาการทางสังคม อตัลกัษณ์ และ
สุนทรียะ ไม่ใช่เร่ืองทางเศรษฐกิจและความตอ้งการทางร่างกายลว้นๆ ซ่ึงแนวคิดของนกัคิดกลุ่ม
ของโบดริยาร์ดจะใหค้วามสําคญัเป็นพิเศษต่อประเด็นท่ีวา่การบริโภคสินคา้ในเชิงสัญญะเป็น
รูปแบบหรือวธีิการอยา่งหน่ึงในการกาํหนดหรือสร้างความหมายเชิงอตัลกัษณ์ของผูค้นและสังคม 
สินคา้และลทัธิบริโภคนิยมไดก้ลายมาเป็นศาสนาใหม่หรือพื้นท่ีทางสังคมอยา่งใหม่ท่ีผูค้นสามารถ
ใชป้ระกาศ ยนืยนั หรือร้ือสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองได ้
 อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ (๒๕๔๙ : ๒๖-๒๘) กล่าววา่ เม่ือระบบทุนนิยมในปัจจุบนัไดข้ยายตวัไป
กวา้งขวางในระดบัโลก (globalization) ผา่นการขยายตวัของการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและ
สดตามเวลาจริงจะทาํใหผู้ค้วบคุมข่าวสารมีความไดเ้ปรียบในการคา้ขายแลกเปล่ียน เพราะสามารถ
ผลิตความหมายใหม่ๆใหมี้มูลค่าเป็นสินคา้ จนนาํไปสู่การครอบงาํทางอุดมการณ์ ในบริบทดงักล่าว 
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การบริโภคจะไม่จาํเป็นตอ้งผกูติดอยูแ่ต่เร่ืองของวตัถุอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นการบริโภค
ความหมายนามธรรมและภาพลกัษณ์ดว้ย ขณะเดียวกนัการคา้ระดบัโลกก็จะเปล่ียนคุณค่าและ
วฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้ เพื่อใหว้ฒันธรรมมีมูลค่าในการแลกเปล่ียน ในสถานการณ์ดงักล่าว
เจา้ของวฒันธรรมจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมวฒันธรรมของตนเอง แต่จะข้ึนอยูก่บั
กลไกตลาดในการสร้างมูลค่าใหก้บัความหมายของสินคา้วฒันธรรมนั้นแทนท่ี แต่อยา่งไรก็ตาม
ดว้ยการบริโภคความหมายท่ีตลาดสร้างใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไปหมดทัว่ทั้งโลก ในดา้น
กลบักนัก็พบเช่นเดียวกนัวา่ มนุษยก์็ตอ้งการดาํรงความเป็นมนุษยท่ี์ยงัคงมีความแตกต่างกนัทาง
วฒันธรรม ซ่ึงนกัมานุษยวทิยาไดส้ังเกตเห็นวา่ การบริโภคเองก็สามารถเช่ือมโยงกบักระบวนการ
สร้างความแตกต่างในแง่ท่ีเป็นทรัพยากรทางสัญลกัษณ์หรือทุนทางวฒันธรรม โดยเฉพาะเช่ือมโยง
กบัการสร้างอตัลกัษณ์หรือความมีตวัตน เพื่อแสดงความเป็นมนุษยข์องตนในการโตต้อบและช่วง
ชิงความหมายกบักระบวนการเปล่ียนวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้ ตลอดจนการปรับเปล่ียน
ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจในสังคมท่ีพวกเขามีชีวติอยู ่
 เกษียร เตชะพีระ (อา้งใน ศรินธร ๒๕๔๖ : ๒๓๒) กล่าววา่ การบริโภคในสังคมสมยัใหม่เป็น
การบริโภคสินคา้ดว้ยมูลค่าทางวฒันธรรมหรือมูลค่าทางสัญญะ มิใช่มูลค่าใชส้อยหรือมูลค่า
แลกเปล่ียน แต่เป็นการบริโภคสินคา้ในฐานะท่ีมนัเป็นสินคา้อตัลกัษณ์ (identity commodity) 
ประกอบกบัการปลดปล่อยอตัลกัษณ์ใหล่ื้นไหลมากข้ึน ดงันั้นอตัลกัษณ์ท่ีเป็นทางเลือก
นอกเหนือไปจากอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ เช้ือชาติ หรือกรอบคิดเดิม จึงถูกใชแ้ละร่วมกนัสร้าง หรือ
เลือกสร้างผา่นสินคา้ในฐานะท่ีมนัเป็นสัญญะแห่งอตัลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงหมายถึงความพึง
พอใจท่ีไดบ้ริโภค ดงันั้นวตัถุสินคา้ท่ีทุกคนต่างตอ้งการก็อาจเปล่ียนผนัไปไดห้ลากหลาย ตั้งแต่
เป็นสัญญะแทนอตัลกัษณ์ประชาชาติ อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ หรือแมแ้ต่อตัลกัษณ์ยีห่อ้สินคา้นั้นๆ ตาม
ความหมายของโฆษณาสินคา้ยีห่อ้ดงักล่าวไดส้ร้างเสริมเติมแต่งไวใ้ห้ 
 
กระบวนการกลายเป็นสินค้า 
 ทวชิ จตุวรพฤกษ ์(๒๕๕๑ : ๑๗๘-๑๗๙) กล่าววา่กระบวนการกลายเป็นสินคา้เป็นการมอง
ส่ิงของในฐานะวตัถุทางวฒันธรรมท่ีถูกนิยามใหมี้ความหมายเฉพาะเจาะจง และไดรั้บการจดั
จาํแนกหรือยกเลิกการเป็นวตัถุหรือสินคา้ “สินคา้” จึงเป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีอยูท่ ัว่ไป 
การดาํรงอยูข่องสินคา้เกิดข้ึนควบคู่ไปกบัการซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของทั้งท่ีเป็นวตัถุและบริการ 
กระบวนการกลายเป็นสินคา้เก่ียวขอ้งกบัการซอ้นทบักนัอยา่งสลบัซบัซอ้นขององคป์ระกอบต่างๆ 
ทั้งเร่ืองของเวลา วฒันธรรม และสังคม หากส่ิงของใดๆมีคุณลกัษณะท่ีสามารถแปรผนัเป็นสินคา้
ได ้มีช่องทางนาํเสนอตวัเป็นสินคา้ และมีบริบทเหมาะสมต่อการซ้ือขาย ส่ิงของเหล่านั้นก็จะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๓ 

กลายเป็น “สินคา้” ดว้ยตวัเองได ้สังคมใดก็ตามสามารถผลิตส่ิงของท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะของการเป็นสินคา้ดงักล่าวไดม้าก หรือส่ิงของเกือบทั้งหมดมีลกัษณะดงักล่าว อาจกล่าว
ไดว้า่ สังคมนั้นเป็นสังคมการคา้ เช่นสังคมทุนนิยม เป็นตน้ ดงันั้น กระบวนการกลายเป็นสินคา้ใน
ท่ีน้ี จึงหมายถึงการเปล่ียนสถานะของส่ิงของใหมี้คุณลกัษณะท่ีสามารถผนัแปรไปในบริบทของ
การซ้ือขายต่างๆไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัการเสนอตวัเป็นสินคา้ 
 
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมเชิงพาณชิย์ 
 จากการบรรยายการเรียนการสอนในรายวชิา ๓๕๗๖๒๔ Management Commercialization of 
Culture การจดัการวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์วนัท่ี ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ศาสตราจารยส์ายนัต ์
ไพรชาญจิตร์ ไดส้ร้างประเด็นคาํถามท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการวจิยัเก่ียวกบักระบวนการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์กล่าวคือ เราสามารถนาํเอาประเด็นคาํถามดงัท่ีจะกล่าว
ต่อไปน้ีไปใชก้บัเร่ืองท่ีศึกษาได ้โดยนาํเอาทรัพยากรวฒันธรรมตวัท่ีเราตอ้งการศึกษาเขา้ไปใส่ใน
คาํถามแต่ละขอ้เหล่านั้น และตอบคาํถามแต่ละขอ้ดงักล่าว จะทาํใหเ้ราสามารถมองเห็นภาพของ
สินคา้วฒันธรรมท่ีเราทาํการศึกษาไดช้ดัเจนข้ึน ดงัน้ี 

๑. สินคา้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษามีอะไรบา้ง (ทั้งท่ีเป็น tangible และ intangible) 
๒. สินคา้นั้นมีสาระสาํคญัในเร่ืองความหมาย (meaning), คุณค่า (values) และหนา้ท่ี 

(function) อยา่งไรบา้ง 
๓. สินคา้นั้นมีการสร้างความหมายใหม่ (re-meanings), สร้างคุณค่าใหม่ (re-valuing) และ

สร้างหนา้ท่ีใหม่ (re-functioning) อยา่งไรบา้ง 
๔. ปัจจุบนัมีแหล่งผลิต ผูผ้ลิต แหล่งสร้างสรรค ์ผูส้ร้างสรรค ์“สินคา้” ชนิดนั้นๆอยูท่ี่

ไหน ใครทาํ และทาํกนัอยา่งไร 
๕. มีกระบวนการจดัการเชิงธุรกิจของ “สินคา้” อยา่งไร 
๖. การท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบั “สินคา้” อยา่งไรบา้ง 
ซ่ึงชุดคาํถามทั้ง ๖ ขอ้ดงักล่าวสามารถนาํมาสร้างเป็นแผนภาพท่ีทาํใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ 

ของกระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้เชิงพาณิชยไ์ดด้งัจะเห็นได้
จากแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๔ 

 
PROCESS COMMERCIALIZATION OF CULTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี ๑ แสดงกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใหก้ลายเป็นสินคา้เชิงพาณิชย  ์
 

ซ่ึงถา้เราสามารถตอบคาํถามจากกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใหก้ลายเป็น
สินคา้เชิงพาณิชยเ์หล่าน้ีได ้ก็จะทาํใหเ้ราเกิดแนวทางในการศึกษาสินคา้ทางวฒันธรรม และ
สามารถนาํไปใชเ้ป็นกระบวนการหน่ึงในการศึกษาวจิยัในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
เชิงพาณิชยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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๓๕ 

๒.๑.๓.๑ แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 ในยคุปัจจุบนัถือวา่เป็น “ยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร” ท่ีเปล่ียนผา่นมากจากยคุอุตสาหกรรม ท่ีมี
ความสาํคญัเทียบเท่ากบัการเปล่ียนผา่นจากยคุเกษตรกรรมมาสู่ยคุอุตสาหกรรมเม่ือสองศตวรรษท่ี
ผา่นมา การเปล่ียนผา่นของยุคส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนมือของอาํนาจของความมัง่คัง่ จากท่ีดินมาสู่
โรงงาน และบดัน้ีไดเ้ปล่ียนมือมาสู่ขอ้มูลข่าวสารและความคิด (เดวดิ แพร์ริช ๒๕๕๓ : ๕๓) 
 การท่ีจะเกิดสินคา้วฒันธรรมข้ึนนั้นจะตอ้งมาจากกระบวนการคิดท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์
ของคนในปัจจุบนัท่ีหยบิเอาวฒันธรรมเขา้มาใชใ้นสินคา้ ทาํใหสิ้นคา้วฒันธรรมสามารถขายไดใ้น
ตลาดยคุปัจจุบนั และสอดคลอ้งแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(creative economy) ท่ีเนน้การขาย
ความคิด เน่ืองจากในปัจจุบนัทรัพยากรของโลกร่อยหรอลง และมีการสร้างความแตกต่างของสินคา้
และบริการเพื่อหลีกหนีการแข่งขนัแบบเดิมๆ ปัจจุบนัภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์พื่อทาํใหเ้กิดเป็นทางเลือกใหม่ของเศรษฐกิจไทย โดยมีพื้นฐานจากการนาํเอา
วฒันธรรมมาประยกุตใ์ช ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ความหมายของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 ปัจจุบนัคาํวา่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(creative economy) นั้นยงัคงมีผูท่ี้ใหค้าํนิยามและ
ความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป อีกทั้งยงัมีคาํนิยามท่ีหลากหลายทั้งเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์หรือแมแ้ต่ธุรกิจสร้างสรรคก์็ตาม แต่ในท่ีน้ีจะยดึคาํวา่เศรษฐกิจ
สร้างสรรคเ์ป็นสาํคญั โดยมีการใหนิ้ยามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรคด์งัน้ี 
 จอห์น ฮาวกินส์ กล่าววา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(creative economy) คือ “การสร้างมูลค่าท่ีเกิด
จากความคิดมนุษย”์ (สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ ๒๕๕๒ : ๕) เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประกอบดว้ยการซ้ือขายผลิตภณัฑส์ร้างสรรคเ์หล่าน้ี การซ้ือขายแต่ละคร้ังอาจมีมูลค่าสองอยา่งท่ี
ส่งเสริมกนัและกนั นัน่คือมูลค่าทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีจบัตอ้งไม่ไดก้บัมูลค่าทางกายภาพซ่ึงรองรับ
มนัอยู(่ถา้มี) ในอุตสาหกรรมบางประเภท อาทิเช่นซอฟทแ์วร์ดิจิทลั ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะมีมูลค่า
สูงกวา่ แต่ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆเช่น ศิลปะ ราคาต่อหน่วยของวตัถุทางกายภาพจะสูงกวา่มูลค่าของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และความสร้างสรรคโ์ดยตวัมนัเองแลว้ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หากตอ้งการ
มูลค่าเชิงพาณิชยต์อ้งทาํใหค้วามสร้างสรรคน์ั้นปรากฏเป็นรูปเป็นร่างและนาํไปใส่ในผลิตภณัฑท่ี์
ซ้ือขายได ้มีตลาดท่ีมีทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย มีพื้นฐานดา้นกฎหมายและสัญญา มีขอ้ตกลงวา่อะไรคือการ
ซ้ือขายท่ีสมเหตุสมผล การบอกวา่เราจาํตอ้งมีปัจจยัเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นการพดูเป็นนยัวา่ความ
สร้างสรรคท่ี์อยูน่อกทอ้งตลาดจะสร้างสรรคน์อ้ยกวา่แต่อยา่งใด เพียงแค่มนัไม่ไดส้ร้างผลิตภณัฑ์
ทางเศรษฐกิจข้ึนมาเท่านั้น (ฮาวกินส์, จอห์น ๒๕๕๒ : ๑๖) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๖ 

 สหราชอาณาจกัร ซ่ึงเป็นประเทศท่ีเป็นตน้แบบของแนวคิดสร้างสรรค ์ไดใ้หค้วามหมายของ
เศรษฐกิจสร้างสรรคว์า่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค ์คือ “เศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีมี
รากฐานมาจากความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล ทกัษะความชาํนาญ และความสามารถพิเศษ ซ่ึง
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างความมัง่คัง่และสร้างงาน ใหเ้กิดข้ึนได ้โดยท่ีสามารถสั่งสม
และส่งผา่นจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา” ซ่ึงองคก์ารยเูนสโก (The 
United Nations Educational, Scientific and Culture Organization: UNESCO) (สาํนกังานบริหาร
และพฒันาองคค์วามรู้ ๒๕๕๒ : ๕) และองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) ก็ไดย้ดึถือเอาความหมายของนิยามจากสหราชอาณาจกัรไวใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินงานเช่นเดียวกนั 
 องคก์ารความร่วมมือเพื่อการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on Trade and 
Development: UNCTAD) ไดใ้หค้วามหมายในบริบทของการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจไวว้า่ 
“เป็นแนวความคิดในการพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจาก
การใชค้วามคิดสร้างสรรค์” (สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ ๒๕๕๒ : ๕) 
 Creative Thailand ไดส้รุปความหมายของคาํวา่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ วา่ เศรษฐกิจ
สร้างสรรคมี์องคป์ระกอบร่วมของแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ 
การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม 
การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลย/ีนวตักรรมสมยัใหม่ (สาํนกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ ๒๕๕๒ : ๕) 
 อลงกรณ์ พลบุตร(สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ ๒๕๕๒ : ๕๔) รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงพาณิชย ์(๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒) ไดส้รุปความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์คือ 
“ระบบเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นพื้นฐานการใชอ้งคค์วามรู้รากเหงา้ของชุมชนหรือประเทศมาประกอบการ
พฒันาเพื่อใหเ้กิดเป็นสินคา้และบริการรูปแบบใหม่โดยอาศยัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล” หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ “การใชพ้ื้นฐานทางวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรคข์องคนมาสร้างเป็น
สินคา้และบริการใหม่ๆ” นัน่เอง 
 ดงันั้น เศรษฐกิจสร้างสรรค ์คือ การนาํเอาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงอาจจะเป็นทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทต่างๆท่ีลว้นมีคุณค่าแฝงอยูใ่นตวั นาํมาศึกษา วจิยั และเพิ่มความหมายความสาํคญัของส่ิง
เหล่านั้น เม่ือส่ิงเหล่านั้นมีประวติั มีท่ีมา จะทาํใหเ้กิดคุณค่าและความสาํคญั ซ่ึงในท่ีสุดจะทาํให้
มูลค่าของส่ิงๆนั้นสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๗ 

ประเภทของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดรั้บการจดักลุ่มและแยกประเภทบนแนวคิดหลกั ๒ แนวคิดกวา้งๆคือ 
กลุ่มท่ีแยกประเภทตามชนิดสินคา้/บริการ และกลุ่มท่ีแยกประเภทตามกิจกรรมของการผลิตและ
ห่วงโซ่การผลิต โดยปัจจุบนัมีรูปแบบดงักล่าวท่ีเป็นท่ีรู้จกั ๖ รูปแบบ ดงัน้ี (สาํนกังานบริหารและ
พฒันาองคค์วามรู้ ๒๕๕๒ : ๖) 

๑. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศสหราชอาณาจกัร 
๒. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยใชว้ฒันธรรมเป็นหลกั 
๓. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยใชศิ้ลปะเป็นหลกั 
๔. การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคข์ององคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
๕. การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดย UNCTAD 
๖. การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดย UNESCO 

 
 ในประเทศไทยนั้นก็ไดมี้การแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องไทย 
เช่นเดียวกนั โดยคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดแ้บ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทยออกเป็น ๔ สาขาหลกั ๑๕ กลุ่มยอ่ยดงัน้ี (สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ ๒๕๕๒ 
: ๕๕) 

๑. วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ (cultural heritage) ไดแ้ก่ งานฝีมือ การท่องเท่ียวเชิง
ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ธุรกิจ อาหารไทย และการแพทยแ์ผนไทย 

๒. ศิลปะ (arts) ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดง ทศันศิลป์ 
๓. ส่ือ (media) ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ ์กระจายเสียง เพลง  
๔. งานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน (functional creation) ไดแ้ก่ งานออกแบบ แฟชัน่ 

สถาปัตยกรรม โฆษณา และซอฟทแ์วร์ 
 
วธีิการ/เป้าหมาย 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (สรุปจากการบรรยายในรายวชิา ๓๕๗๖๒๔ Management 
Commercialization of Culture การจดัการวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์ภาคเรียนท่ี๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 
ไดก้ล่าววา่ การสร้างสรรค ์(creation) นั้นจะตอ้งมีการสร้างความหมายใหม่ คุณค่าใหม่ เพื่อเพิ่ม
มูลค่า ตอ้งคิดใหม่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค หรือทาํลายความพึงพอใจเดิม
ใหเ้ปล่ียนไป เช่น คอมพิวเตอร์ตอ้งเปล่ียนใหมี้หนา้ท่ี (function)การทาํงานใหม่เพิ่มมากข้ึน เพื่อทาํ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๘ 

ใหเ้กิดความทนัสมยั เป็นการเปล่ียนความพึงพอใจเดิม ซ่ึงการกระทาํเหล่านั้นเป้าหมายก็เพื่อทาํให้
ส่ิงเหล่านั้นเป็นสินคา้และมีกาํไรสูงสุด 
 แต่อยา่งไรก็ตาม เป้าหมายท่ีมุ่งสู่อุตสาหกรรมท่ีทาํแต่รายไดน้ั้นก็ไม่น่าจะใช่เป้าหมายท่ี
แทจ้ริงของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ต่อยา่งใด ซ่ึงสายนัตไ์ดใ้หแ้นวทางดาํเนินการเศรษฐกิจ
สร้างสรรคว์า่ การท่ีจะทาํใหเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นการคิดท่ีสร้างสรรคอ์ยา่งแทจ้ริงและเกิดความ
ย ัง่ยนืจะตอ้งใชแ้นวคิดจากทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชร่้วมดว้ย ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเป้าหมายท่ี
แทจ้ริงคือการทาํให้ตวัตนลดลง ทาํเพื่อส่วนรวมมากข้ึน เม่ือคนส่วนใหญ่อยูไ่ดเ้ราก็อยูไ่ด้
เช่นเดียวกนั ซ่ึงก็เช่ือมโยงกนักบัความเป็นวฒันธรรมท่ีทาํใหเ้กิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

 
 จะเห็นไดว้า่การทาํธุรกิจนั้นสามารถนาํมาใชก้บัวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท่ีตอ้งคาํนึงถึงอยู่
เสมอวา่การทาํธุรกิจนั้นถึงแมจ้ะมีเป้าหมายอยูท่ี่กาํไร แต่ก็ตอ้งคาํนึงถึงผูอ่ื้นดว้ย โดยใชแ้นวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาเป็นกรอบในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงจะทาํใหธุ้รกิจนั้นย ัง่ยนื และยงั
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง ครอบครัว และคนอ่ืนๆอีกดว้ย 

 
 

๒.๑.๔ แนวคิดการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 
 การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดเ้ขา้มามีบทบาทในแผนการพฒันาของประเทศต่างๆมากข้ึนหลงัจาก
ยคุท่ีมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรปไดก่้อใหเ้กิดการใชแ้ละทาํลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งใหญ่หลวง
จนเกิดผลกระทบไปทัว่โลก  ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดการประชุมท่ีนครริโอ 
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ (ค.ศ.๑๙๙๒) ไดมี้การกาํหนดแผนปฏิบติัการ ๒๑ 
(Agenda 21) ท่ีวา่ดว้ยการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือยา่งเป็นทางการ ทาํใหป้ระเทศต่างๆในโลกต่ืนตวัใน
การจดัการทรัพยากรทุกดา้นเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
 เม่ือวนัท่ี ๒๖ สิงหาคม ถึงวนัท่ี ๔ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๕ ไดมี้การประชุมนานาชาติท่ีวา่ดว้ย
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ณ กรุงโจฮนัเนสเบิร์ก ประเทศสหภาพแอฟริกาใต ้โดยมีขอ้สรุปวา่ ก่อนปีพ.ศ.
๒๕๔๘ ทุกประเทศตอ้งกาํหนดยทุธศาสตร์ระดบัประเทศเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และใหเ้ร่ิม
นาํไปปฏิบติัก่อนปีพ.ศ.๒๕๔๘ (ประพนัธ์ ภกัดีกุลและคณะ ๒๕๔๙ : ๒๐ อา้งใน คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติและคณะ ๒๕๔๖ : ๓๕)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๓๙ 

 จากแนวทางดงักล่าวทาํใหป้ระเทศไทยรับเอาแนวคิดของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในกระแสโลก
ดงักล่าวเขา้มาปรับใชใ้นการวางแผนพฒันาประเทศดว้ยเช่นเดียวกนั โดยจะเห็นไดต้ั้งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นตน้มา ท่ีไดใ้ห้
ความสาํคญักบัเป้าหมายทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเขา้มาดว้ย หลงัจากท่ีก่อนหนา้นั้นจะเนน้
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียวเป็นสาํคญั ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) ก็ไดมี้แผนท่ีมุ่งใหเ้กิดการพฒันาท่ีมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
แนวคิดท่ีมุ่งเนน้ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” โดยใชเ้ศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือพฒันาคนใหมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และเปล่ียนวธีิการพฒันาเป็นองคร์วม พร้อมทั้งมีกระบวนการพฒันาท่ีเช่ือมโยง
มิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมดุล ส่วนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ชาติฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอ้ญัเชิญเอาหลกั “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระ
ราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารประเทศ 
โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาท่ีสมดุล ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งยดึหลกั
ทางสายกลาง เพื่อใหป้ระเทศสามารถรอดพน้วกิฤต สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และนาํไปสู่การ
พฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพและย ัง่ยนื (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๕๔๖ : ๖-๗)  
 
ความหมายและค าจ ากดัความ 
 คาํนิยาม “การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” มีผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งมากมาย แต่ก็มีความหมายไปใน
แนวทางเดียวกนั แต่คาํนิยามท่ีมีการนิยมนาํมากล่าวอา้งมากท่ีสุดก็คือคาํนิยามของ World 
Commission on Environment and Development หรือ Brundtland (2526) ท่ีไดใ้หไ้วใ้นรายงาน 
“Our Common Future” ความวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือ รูปแบบของการพฒันาท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ทาํใหค้นรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอม
ลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (Sustainable Development is 
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs)” 
  ทางดา้นนกัวชิาการไทย เช่น พระธรรมปิฎก ก็ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเอาไวว้า่ 
“การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นลกัษณะท่ีบูรณาการ (integrated) คือทาํใหเ้กิดเป็นองคร์วม (holistic) 
หมายความวา่องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งควรจะตอ้งมาประสานกนัครบองค ์และมีลกัษณะอีก
อยา่งหน่ึง คือ มีดุลยภาพ (balance) หรือพดูอีกนยัหน่ึงคือ การทาํใหกิ้จกรรมของมนุษยส์อดคลอ้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๐ 

กบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ” (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒๕๔๖ : ๓-๔) 
 ดงันั้น การจดัการเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืสามารถทาํไดห้ลายแนวทางตามกระบวนการของ
แต่ละสาขาวชิา ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืของชุมชนท่ี
เป็นเจา้ของวฒันธรรมนั้น เพราะฉะนั้นจึงมีแนวคิดท่ีทาํใหเ้กิดการจดัการอยา่งย ัง่ยนืท่ีนาํเอามาใช้
กบัการศึกษาในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
 
๒.๑.๔.๑ แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
 
 แนวคิดวฒันธรรมชุมชนน้ีไดเ้กิดข้ึนในสังคมไทยเม่ือราวทศวรรษ ๒๕๒๐ และปรากฏชดัเป็น
ระบบข้ึนมาในปีพ.ศ.๒๕๒๔ (ยกุติ มุกดาวจิิตร ๒๕๔๘ : ๑๔) โดยถือเป็นกระแสการพฒันา
ทางเลือกในสังคมไทย ใหค้วามสาํคญักบัความรู้ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาพื้นบา้น ใหเ้ป็นฐานของการ
พฒันาชุมชน 
 บาํรุง บุญปัญญา (๒๕๔๙ : ๑๕๕-๑๕๖) ไดก้ล่าววา่ “แนวคิดวฒันธรรมชุมชน” เป็น
เอกลกัษณ์ดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาทางประวติัศาสตร์ ถูกสร้างข้ึนบนพื้นฐานขอ้เท็จจริงท่ีดาํรงอยูใ่น
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่ตอ้งการระบบความคิดแบบวทิยาศาสตร์มาพิสูจน์แต่อยา่งใด และประวติัศาสตร์
ดงักล่าวน้ีไดมี้อิทธิพลต่อประชาชนในระดบัล่างของสังคมไทยทุกส่วน ไม่วา่จะเป็นชาวนาหรือ
กรรมกร (กรรมกรไทยมีเช้ือสายมาจากชาวนา) เพราะประชาชนระดบัล่างมีประวติัศาสตร์ท่ีเป็น
เน้ือเดียวกนัทั้งสังคม 
 บุญเทียน ทองประสาน (๒๕๓๑ : ๙๐-๙๑) หรือบาทหลวงนิพจน์ เทียนวหิาร ไดก้ล่าววา่ 
“วฒันธรรมของชาวบา้นสัมพนัธ์กบัวถีิการผลิตของชุมชน และมีววิฒันาการของตนเอง เม่ือวถีิการ
ผลิตเปล่ียนไปหรือพฒันาไป วฒันธรรมของชาวบา้นก็มีการเปล่ียนหรือพฒันาไปดว้ย ท่ีเราเรียกวา่
มีการผลิตซํ้ า (reproduce) ขบวนการผลิตซํ้ าทางดา้นวฒันธรรมมีอยูต่ลอดเวลา จนมาถึงปัจจุบนัท่ี
วถีิการผลิตและวฒันธรรมแบบทุนนิยมเขา้ไปถึงหมู่บา้นก็เกิดการปะทะและการทาํลายวฒันธรรม
ของชาวบา้น เม่ือเราจะศึกษาถึงการเขา้สู่ชุมชนของวฒันธรรมทุนนิยมเพื่อดูวา่มีผลกระทบต่อ
ชาวบา้นอยา่งไรบา้ง เราตอ้งศึกษาถึงพฒันาการของวถีิการผลิตและวฒันธรรมของชาวบา้นใน
ประวติัศาสตร์ดว้ย (ตอ้งศึกษากระบวนการเคล่ือนไหวของชาวบา้น) ในการศึกษาทาํความเขา้ใจเรา
จะเอาทฤษฎีของคนอ่ืน เอาทฤษฎีจากภายนอกชุมชนเขา้ไปใชไ้ม่ได ้เพราะชาวบา้นเขามีของเขาอยู่
แลว้ การเร่ิมตน้น่าจะเร่ิมตน้โดยการศึกษาประวติัศาสตร์ของหมู่บา้น คน้หาปัญญาชนของชาวบา้น 
(organic intellactual) ซ่ึงชาวบา้นเขาก็มีของเขาอยูแ่ลว้ แต่เขาขาดภาพทั้งหมด ขาดการเช่ือมโยง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๑ 

ขอ้มูลในบางดา้นใหเ้ห็นเป็นภาพชดั ถา้เราจะทาํงานดา้นจิตสาํนึก ดา้นอุดมการณ์กบัชาวบา้น เราก็
ตอ้งซึมซบัเอาอุดมการณ์ของชาวบา้นเขา้ไปอยูใ่นความคิดของเรา และช่วยใหข้บวนการในการ
วเิคราะห์ทาํความเขา้ใจของชาวบา้นท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูน้ี่ใหส้มบูรณ์มากข้ึนเพื่อจะไดเ้ผชิญหรือ
ต่อสู้กบักระบวนการครอบงาํท่ีเขา้ไปจากภายนอกหมู่บา้น 

 
ลกัษณะโดยทัว่ไปของแนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
 แนวคิดวฒันธรรมชุมชนปฏิเสธและวพิากษป์รัชญาแนวคิดการพฒันาแบบทนัสมยันิยมท่ี
ละเลยความรู้ทอ้งถ่ิน เป็นการปฏิเสธการพฒันาท่ีช้ีนาํโดยรัฐ โดยเห็นวา่รัฐเป็นสาเหตุท่ีทาํใหชุ้มชน
อ่อนแอลงจนไม่สามารถพึ่งตนเองได ้(อานนัท ์กาญจนพนัธ์, บรรณาธิการ ๒๕๔๓ : ๑๕๘) 
 รัฐเช่ือวา่ชาวชนบทเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา เน่ืองจากตกอยูใ่นสภาวะโง่ (ขาดความรู้หรือมี
การศึกษาไม่เพียงพอ) จน เจ็บ และจ๋อง (เฉ่ือยชา ขาดความมัน่ใจในตนเอง) อุปมาคลา้ยดงัตกอยู่
ในวฏัจกัรแห่งความยากจนท่ีวนซํ้ าไปมา คุณลกัษณะทางพฤติกรรมเหล่าน้ีคือตน้เหตุของความ
ยากจนในชนบทท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาแกไ้ข โดยการให้การศึกษายกระดบัความรู้ชาวชนบท การ
ใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได ้การเปล่ียนวถีิการผลิตทางการเกษตรจาก
เดิมเพื่อบริโภคภายในครอบครัวและชุมชนเป็นหลกัไปสู่การผลิตเพื่อตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงแนวคิดวฒันธรรมชุมชนไดเ้สนอทางเลือกวา่ ชาวบา้นท่ีอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนมา
ยาวนานหลายชัว่อายคุน มีวฒันธรรมของตนเองท่ีทาํใหด้าํเนินชีวิตมาไดใ้นท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงสังคม เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า สอดคลอ้งกบัวถีิของชุมชนและธรรมชาติ และมีพลงัท่ีช่วย
พฒันาใหพ้วกเขามีชีวิตท่ีมีคุณภาพ คนภายนอกท่ีเรียกกนัวา่นกัพฒันา จึงเป็นเพียงส่ือกลางของการ
เปล่ียนแปลง (change agent) แต่ไม่ใช่ผูท้าํการเปล่ียนแปลง นกัพฒันาเป็นนกัรวมกลุ่ม เช่ือม
ประสาน กระตุน้ใหชุ้มชนเกิดการคิดเชิงวเิคราะห์ ตระหนกัถึงความรู้ความสามารถของตนเอง และ
ร่วมกนัหาวธีิการเพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาตนเองและชุมชนโดยรวม ชาวบา้นโดยนยั
น้ีจึงเป็นปัจเจกผูก้ระทาํการท่ีมีการคิดวเิคราะห์และตดัสินใจเลือกหรือไม่เลือกกระทาํการอยา่งใด
อยา่งหน่ึง (active conscious actors) และการเขา้ใจวฒันธรรมชุมชนก็ไม่ใช่เฉพาะส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
จบัตอ้งได ้แต่ตอ้งเขา้ถึงระบบคิด คุณค่า การตดัสินใจ และความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีปรากฏในวาท
กรรมการพฒันา (รัตนา โตสกุลและคณะ ๒๕๔๘ : ๒๐๘-๒๐๙) 
 ยกุติ มุกดาวจิิตร (๒๕๔๘ : ๑๔-๔๓) ไดศึ้กษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดวฒันธรรมชุมชน 
และไดส้รุปรวมพื้นฐานแนวคิดหลกัๆท่ีสาํคญั ๓ แนวคิดคือแนวคิดท่ีวา่ดว้ย 

 ๑. ชุมชน เป็นการรวมตวักนัของชาวบา้นท่ีเป็นองคก์รอิสระจากชุมชนอ่ืนๆ เป็น
อิสระจากรัฐ เป็นอิสระจากชาวบา้นคนใดคนหน่ึง ชุมชนเป็นพลงัอาํนาจท่ีคอยกาํกบัดูแล ใหท่ี้พกั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๒ 

พิง ใหชี้วติ ควบคุม ลงโทษชาวบา้น และขณะเดียวกนั ชุมชนก็เป็นพลงัต่อตา้นการแทรกแซง
ครอบงาํจากอาํนาจภายนอก นอกเสียจากวา่ชุมชนจะพา่ยแพต่้อพลงันั้น  
 ทางดา้นวถีิชีวติของหมู่บา้นหรือชาวบา้นในชุมชนตามแนวคิดวฒันธรรมชุมชนนั้น ดา้น
เศรษฐกิจ จะมีการผลิตแบบพอยงัชีพเป็นหลกั ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า พอดี และไม่ฟุ่มเฟือย ดา้น
สังคม-การเมือง มีความสัมพนัธ์ผา่นเครือญาติ ปกครองในระบบผูอ้าวโุสและผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งในดา้นต่างๆจากคนในชุมชน ดา้นความเช่ือ ก่อนท่ีพุทธศาสนาจะเขา้มา ชาวบา้นมีความ
เช่ือในธรรมชาติแวดลอ้ม ให้ความเคารพต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และนบัถือผบีรรพบุรุษเพื่อช่วยควบคุม
สังคม แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือพุทธศาสนาไดเ้ขา้มาก็ไดมี้การผสมผสานความเช่ือดงักล่าวเขา้กบัพุทธ
ศาสนาโดยอาศยัส่ิงเหนือธรรมชาติเป็นพื้นฐานอยู ่และดา้นภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นองคป์ระกอบท่ี
สาํคญัต่อการดาํรงอยูข่องชุมชน เพราะเป็นองคค์วามรู้ต่างๆของชาวบา้นซ่ึงแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน เป็นโลกทศัน์ท่ีชาวบา้นใชท้าํความเขา้ใจส่ิงต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการอธิบายและกระทาํ
การต่างๆ และยงัไดแ้ก่วธีิการปฏิบติัหรือองคค์วามรู้ท่ีชาวบา้นใชส้าํหรับประกอบการงานอาชีพ
และดาํเนินชีวิตประจาํวนั เพราะฉะนั้น ภูมิปัญญาชาวบา้นจึงสนบัสนุนการดาํรงอยูข่องชุมชน
นัน่เอง 

 ๒. ชุมชนกบัสังคมภายนอก นกัคิดในแนววฒันธรรมชุมชนไดม้องความสัมพนัธ์
ของชุมชนกบัสังคมภายนอกออกเป็นช่วงเวลาประวติัศาสตร์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัๆท่ีมี
ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง คือ การทาํสนธิสัญญาเบาร่ิง พ.ศ.๒๓๙๘, การติดต่อและรับ
วฒันธรรมตะวนัตกตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี ๔ และ ๕ เป็นตน้มา, การปฏิรูปการปกครองสมยัรัชกาลท่ี 
๕ และการพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่สมยัรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะ
รัชต ์พ.ศ.๒๕๐๔ จนกระทัง่ปัจจุบนั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นแบบการตลาดและทุนนิยม, ดา้นการเมือง ท่ีมีการรวมอาํนาจเขา้สู่ส่วนกลาง 
มีการแทรกแซงการปกครองจากรัฐมากข้ึน ดงัจะเห็นวา่ปัจจุบนัอาํนาจในการปกครองดูแลตนเอง
ของชุมชนถูกรวมศูนยเ์ขา้สู่ส่วนกลางแทบทั้งส้ิน และดา้นวฒันธรรม ท่ีระบบทุนนิยมไดเ้ขา้มา
สร้างวฒันธรรมบริโภค หรือบริโภคนิยม กระตุน้ความตอ้งการอยา่งเกินพอดี ส่งเสริมความ
ฟุ่มเฟือยในการบริโภค เร่งใหช้าวบา้นทาํการผลิตเพื่อท่ีจะไดน้าํเงินมาหาความสุขจากการบริโภค  

 ๓. การพฒันา ถึงแมว้า่แนวคิดวฒันธรรมชุมชนจะต่อตา้นการพฒันาแบบสังคมเมือง แต่
ก็มิไดต้อ้งการใหชุ้มชนกลบัไปสู่อดีตซ่ึงไม่มีทางเป็นไปได ้แต่กระบวนการพฒันาในแนวคิดน้ีจึง
ไดแ้ก่ การปลุกจิตสาํนึกใหช้าวบา้นตระหนกัถึงคุณค่าในพลงัของตนเอง บนพื้นฐานของความ
เขา้ใจต่อวฒันธรรมชุมชนอยา่งถ่องแทข้องนกัพฒันา กระบวนการน้ีจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๓ 

แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนัระหวา่งชาวบา้นและนกัพฒันา เพื่อแสวงหาวฒันธรรมชุมชนมาต่อตา้น
และเป็นทางออกจากการครอบงาํโดยกระแสวฒันธรรมจากสังคมเมือง 
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๔๗ : ๕๓) ไดเ้สนอปรัชญา หลกัการ และลาํดบัขั้นตอนในการ
พฒันาตามแนวคิดการพฒันาวฒันธรรมชุมชนไวด้งัน้ี 
 ปรัชญา : การพฒันาตอ้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมชุมชน 
 หลกัการ : การพฒันาไม่มีรูปแบบและวธีิการสาํเร็จรูป แต่เป็นไปในลกัษณะ คิดไปท ำไป  
 งานพฒันาเป็นหนา้ท่ีของทุกคน 
 วธีิการ : ผูเ้ฒ่านาํ ผูใ้หญ่หนุน ดึงเด็กตาม 
 
เป้าหมายของแนวคิดวฒันธรรมชุมชน 

๑. สร้างความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีจะอาศยัวถีิชีวติ ความรู้ และภูมิปัญญาท่ี
สั่งสมกนัมา เป็นพื้นฐานสาํหรับการดาํรงชีวิตและการพฒันาชีวติสืบต่อไปได ้

๒. ปฏิเสธอาํนาจรัฐและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีจะเขา้ครอบงาํทางความคิด ภูมิปัญญา และวถีิ
ชีวติของชุมชน (ยกุติ มุกดาวิจิตร ๒๕๔๘ : ๑๑๓) 

 
 จากแนวคิดวฒันธรรมชุมชนดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในความหมายและวธีิการใน
การศึกษาวฒันธรรมชุมชนไดอ้ยา่งกระจ่างชดัมากข้ึน กล่าวคือ ผูท่ี้เขา้ไปศึกษาหรือนกัพฒันา
จะตอ้งศึกษาชุมชนทั้งระบบท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม อีกทั้งตอ้งใหช้าวบา้นเป็นผูคิ้ด ตดัสินใจ
ในการพฒันาต่างๆของชุมชน เพื่อทาํใหช้าวบา้นไดต้ระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมท่ีอยูใ่นชุมชน
ของตวัเอง และเพื่อทาํใหก้ารพฒันานั้นเป็นความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของคนในชุมชน การพฒันา
นั้นจึงจะย ัง่ยนืได ้
 และระบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีแสดงออกในรูปของการผลิตดา้นการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองก็
เป็นตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมตวัอยา่งหน่ึงของแนวคิดวฒันธรรมชุมชนท่ีใหค้วามสาํคญักบัคุณค่าของ
ทอ้งถ่ินและประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของชุมชนท่ีเนน้หลกัเศรษฐศาสตร์ศีลธรรมท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการ
ของความพอเพียง ไม่ทาํลายธรรมชาติ และมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนใน
ชุมชนเป็นหลกัมากกวา่การผลิตเพื่อการคา้ แต่ก็ไม่ไดป้ฏิเสธระบบการผลิตเพื่อการตลาดโดย
ส้ินเชิง หากแต่เม่ือผลิตเหลือกินเหลือใชแ้ลว้จึงค่อยขาย (รัตนา โตสกุลและคณะ ๒๕๔๘ : ๒๑๐) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๔ 

๒.๑.๔.๒ แนวคิดวสิาหกจิชุมชน 
 
 แนวคิดวสิาหกิจชุมชนเป็นยทุธศาสตร์ใหม่ในการพฒันาของชุมชนโดยชุมชนเป็นผูร่้วมใน
การวางแผนและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการของตนเอง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจของชุมชน แต่อยา่งไรก็ตาม แนวคิดในการพฒันาวสิาหกิจชุมชนก็ยงัคงมีปัญหาอยู ่
เน่ืองจากชาวบา้นในชุมชนยงัคงรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ มีการรวมตวัท่ียงัไม่เขม้แขง็ สมาชิกยงั
มีส่วนร่วมนอ้ย เน่ืองจากยงัคงติดอยูก่บัความเคยชินจากการรวมอาํนาจของภาครัฐ และยงัไม่มี
แผนการพฒันาวสิาหกิจชุมชนท่ีชดัเจน ทาํใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งล่าชา้ ดงันั้น การท่ีจะพฒันา
วสิาหกิจชุมชน ก็ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัความหมายและวธีิการในการพฒันาวสิาหกิจชุมชน เพื่อท่ีจะ
นาํไปปรับใชใ้นงานวิจยัต่อไป 
 คาํวา่ “วสิาหกิจ” ตรงกบัคาํภาษาองักฤษวา่ enterprise ซ่ึงมกัแปลวา่ “การประกอบการ” คาํน้ี
เร่ิมแพร่หลายพร้อมกบัคาํวา่ SME (small and medium enterprise) ท่ีมกัจะไม่แปลเป็นไทยเพราะคาํ
ยอ่ติดตลาดแลว้ คาํแปลท่ีน่าจะถูกตอ้งคือ วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือการประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม แต่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (เสรี พงศพ์ิศ ๒๕๔๘ : ๓๙) 
 สุกญัญา อธิปอนนัตแ์ละคณะ (๒๕๕๐ : ๒) กล่าววา่ วสิาหกิจชุมชนหมายถึง กิจการของ
ชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ หรือการอ่ืนๆท่ีดาํเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความ
ผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนั และรวมตวักนัประกอบการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด
หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวา่ง
ชุมชน  
 เสรี พงศพ์ิศ (๒๕๕๑ : ๑๔๔) กล่าววา่ วสิาหกิจชุมชน คือการประกอบการขนาดเล็กๆเพื่อการ
จดัการ “ทุน” ของชุมชน ในชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ทั้งน้ีโดยใชค้วามรู้ ภูมิปัญญา และ
ความคิดสร้างสรรคข์องชุมชน ผสมผสานกบัความรู้สากล 
 วสิาหกิจชุมชนเป็นการรวมกลุ่มกนัทาํงาน โดยคนในชุมชนจาํนวนระหวา่ง ๕-๑๕ คนเรียกวา่ 
“ขนาดจ๋ิว” และ ๑๕ คนข้ึนไปเรียกวา่ “ขนาดเล็ก”  
 วสิาหกิจชุมชนเป็นวธีิคิดใหม่ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีชุมชนไดค้น้พบ “ทุน” ท่ีแทจ้ริงของ
ตนเอง และเป็นวธีิการใหม่ใหเ้กิดมูลค่าและพึ่งพาตนเองได ้ อารี วบิูลยพ์งศ ์และคณะ (๒๕๔๙ : 
๑๑) กล่าววา่ วสิาหกิจชุมชนนั้นมีหลายระดบั ตั้งแต่มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา ชุมชน
ดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดการพึ่งตนเองเป็นอนัดบัแรก แต่ก็สามารถดาํเนินการสัมพนัธ์กบัตลาดไดถ้า้
หากมีเหลือกินเหลือใช ้ไดเ้รียนรู้การจดัการซ่ึงตอ้งเขา้สู่ระบบตลาดและแข่งขนั ใชค้วามเป็นกลุ่ม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๕ 

เป็นเครือข่ายของตนใหเ้ป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ (competitive advantage) รวมทั้งการใชภู้มิ
ปัญญาและเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
 
การพึง่ตนเองของวสิาหกจิชุมชน 
 วสิาหกิจชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ (อารี วบิูลยพ์งศ ์และคณะ ๒๕๔๙ : 
๓) 

๑. ดา้นเทคโนโลยี เช่น ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประยกุตใ์ช ้ต่อยอดและเปิดรับ
เทคโนโลยใีหม่ๆมาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาการผลิตและการตลาด 

๒. ดา้นเศรษฐกิจ มีการจดัสรรผลประโยชน์และสวสัดิการแก่สมาชิกและชุมชนจากรายไดใ้น
การดาํเนินงาน 

๓. ดา้นทรัพยากร วสิาหกิจชุมชนมีการใชท้รัพยากรของชุมชนในการผลิตเป็นหลกั และรู้จกั
ใชอ้ยา่งรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การบริหารจดัการทรัพยากรในชุมชนเป็นไปอยา่งมี
ส่วนร่วม มีการใชป้ระโยชน์ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

๔. ดา้นจิตใจ สมาชิกของวสิาหกิจชุมชนมีความเช่ือมัน่และภูมิใจในการดาํเนินกิจการ มี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วม สมาชิกวสิาหกิจชุมชนและชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๕. ดา้นสังคม สมาชิกวสิาหกิจชุมชนมีความสามคัคี มีอาํนาจในการต่อรองทางดา้นการผลิต
และการตลาด ไดรั้บการยอมรับและสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการสร้างคน
รุ่นใหม่เพื่อพฒันาองคก์รและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 
ประเภทของวสิาหกจิชุมชน 
 วสิาหกิจชุมชนแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประเภทคือ(อารี วบิูลยพ์งศ ์และคณะ ๒๕๔๙ : ๕ อา้งใน  
สถาบนัส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน ม.ป.ป. : ๕) 

๑. วสิาหกิจชุมชนพื้นฐาน ไดแ้ก่ การดาํเนินการต่างๆเพื่อกินเพื่อใชใ้นทอ้งถ่ิน เพื่อให้
พึ่งตนเองได ้ใหชุ้มชนเกิดความพอเพียงอยา่งนอ้ยใหพ้ออยูพ่อกิน หรือพอกินพอใช ้เม่ือลด
รายจ่าย รายไดก้็เพิ่มข้ึน 

๒. วสิาหกิจชุมชนกา้วหนา้ ไดแ้ก่ การนาํผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเขา้สู่ตลาด
บริโภคและรวมไปถึงผลผลิตทัว่ไปท่ีเหมือนกนั เหลือใชใ้นทอ้งถ่ินนาํออกสู่ตลาดบริโภค 
โดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห่อ การตลาดและการจดัการต่างๆเพื่อใหส้ามารถ
แข่งขนัได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๖ 

ลกัษณะส าคัญของวสิาหกจิชุมชน (เสรี พงศพ์ิศ ๒๕๔๘ : ๔๐) 
๑. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการ 
๒. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
๓. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
๔. มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
๕. ดาํเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆให้เป็นระบบ 
๖. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
๗. มีการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 

 
กระบวนทัศน์วสิาหกจิชุมชน 
 เสรี พงศพ์ิศ (๒๕๕๑ : ๑๔๖-๑๔๗) ไดเ้สนอกระบวนทศัน์ (วธีิคิด วธีิปฏิบติั วธีิใหคุ้ณค่า ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหน่ึง) วสิาหกิจชุมชนวา่อาจบรรยายไดด้ว้ยคาํหลกั ๕ 
คาํน้ี 

๑. องคร์วมและบูรณาการ ไม่ใช่อะไรโดดๆ แยกส่วนแบบไม่สมพนัธ์หรือเช่ือมกนัไม่ติด องค์
รวมก็ไม่ใช่การรวมเอาแต่ละส่วนเขา้ดว้ยกนัเท่านั้น แต่เป็นอะไรท่ีมากกวา่ทุกส่วนรวมกนั 

๒. ประสานพลงั (synergy) หรือผนึกพลงั หมายถึงกระบวนการท่ีทาํใหเ้กิดผลท่ีเป็นทวคูีณ 
หรือผลท่ีมากกวา่บวก 

๓. สร้างสรรค-์นวตักรรม วสิาหกิจชุมชนมีคุณค่าถา้หากมีเอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นอะไรท่ี
เกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค ์ไม่ใช่ไปเลียนแบบคนอ่ืน ลกัษณะเช่นน้ีทาํใหว้สิาหกิจ
ชุมชนอาจเขา้สู่ตลาดใหญ่ได ้เพราะเอกลกัษณ์จะเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงในการ
แข่งขนั 

๔. พึ่งตนเอง พอเพียง เป็นคาถาท่ีตอ้งท่องแต่ตน้ เพราะความเคยชินท่ีผลิตเพื่อขาย ผลิตแบบ
ธุรกิจทาํใหก้า้วกระโดด อยากออกสู่ตลาดทนัที ทั้งๆท่ีเคยมีบทเรียนความลม้เหลวมาแลว้ 
แต่ความอยากรวยนั้นรุนแรงกวา่ ไม่ไดคิ้ดวา่จะตอ้งสร้างฐานมัน่คงก่อน ถา้หากมัน่คงแลว้
จะกา้วไปสู่ธุรกิจก็ทาํไดอ้ยา่งมัน่ใจและไม่เส่ียง เพราะแมพ้ลาดไปก็ไม่เจบ็ตวั หรือไม่
ถึงกบั “แขง้ขาหกั” อยา่งท่ีอาจเกิดกบัการ “กา้วกระโดด” ขณะท่ียงัไม่พร้อม 

๕. วถีิชุมชน คาํน้ีหมายถึง “ความสมดุล” “ความกลมกลืน” ตรงกนัขา้มกบัคาํวา่ “ไม่สมดุล” 
“แปลกแยก” ถา้หากมีลกัษณะต่างๆขา้งตน้ และมีองคป์ระกอบทั้ง ๗ ดงักล่าวมาแลว้ 
วสิาหกิจชุมชนก็จะเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชุมชน ทาํให้ชุมชนเขม้แขง็ ชุมชนร่วมมือกนั 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่ใช่แข่งขนัเอาเปรียบเอาชนะกนั การพึ่งตนเองของวสิาหกิจชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๗ 

เป้าหมายของวสิาหกจิชุมชน 
 เสรี พงศพ์ิศ (๒๕๕๑ : ๑๔๗) กล่าววา่ วสิาหกิจชุมชนมีเป้าหมายท่ี “รอด” ทาํอยา่ง “พอเพียง” 
และเอา “ชีวติ” เป็นตวัตั้ง ทาํอยา่งไรใหมี้ความสุข ไม่ใช่ใหไ้ดก้าํไรสูงสุด เนน้ท่ีความร่วมมือ
สร้างสรรค ์เนน้ท่ีทุนของชุมชนท่ีมีหลากหลาย ไม่ใช่เงินหรือทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเดียว และ
เนน้ท่ีตลาดชุมชน ตลาดทอ้งถ่ิน 
  
 จะเห็นไดว้า่แนวคิดวสิาหกิจชุมชน เป็นกระบวนการในการพฒันาอีกกระบวนการหน่ึงท่ีเนน้
ใหชุ้มชนเขา้มาจดัการทรัพยากรในชุมชนของตวัเอง ใหพ้ึ่งตวัเองไดอ้ยา่งพอเพียง และทาํใหค้นใน
ชุมชนไดพ้ฒันาตวัเองในดา้นการรวมกลุ่มเพื่อทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ภายในชุมชน ทาํให้
กระบวนการพฒันานั้นเกิดความย ัง่ยนื 
 
๒.๑.๔.๓ หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชดาํรัสถึงเม่ือวนัท่ี ๔ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และก่อนหนา้นั้น 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินชีวติของพสกนิกรชาวไทย โดยคาํนึงถึงการพฒันาท่ีตั้งอยู่
บนทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัใน
ตวัเอง ภายใตก้ระแสโลกในยคุโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนั 
 คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๗ : ๔) ไดส้รุปความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ 
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี จะตอ้ง
อาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาํวชิาการต่างๆมาใชใ้นการ
วางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบัใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๘ 

และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและ
กวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ประเวศ วะสี (๒๕๔๑ : ๒๐-๒๑) กล่าววา่ ความหมายของคาํวา่เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจ
ชุมชน หรือเศรษฐกิจพอเพียง มีความคลา้ยคลึงกนัหรือเหมือนกนั กล่าวคือ เศรษฐกิจพื้นฐาน 
หมายถึง เศรษฐกิจท่ีคาํนึงถึงการทะนุบาํรุงพื้นฐานของตวัใหเ้ขม้แขง็ ทั้งทางสังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจ
ชุมชนคืออยา่งเดียวกนั  
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสาํหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มี
ปัญญาพอเพียง เม่ือทุกอยา่งพอเพียงก็เกิดความสมดุล จะเรียกวา่เศรษฐกิจสมดุลก็ได ้เม่ือสมดุลก็
เป็นปกติ สบาย ไม่เจบ็ไข ้ไม่วกิฤต เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชนลว้นมุ่งไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 และส่ิงสาํคญัท่ีประเวศ วะสี ไดเ้นน้ย ํ้าก็คือ เม่ือมีการกล่าวถึงเศรษฐกิจพื้นฐานก็จะตอ้งไม่มอง
ในเร่ืองของเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่ตอ้งมองเป็นเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นความเขม้แขง็ของสังคมหรือ
ชุมชน และใชก้ารสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นเคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจ อีกทั้งตอ้งเช่ือมโยง
กบัวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นไปอยา่งบูรณาการอีกดว้ย  
 
ลกัษณะส าคัญของเศรษฐกจิพอเพยีง (สมศกัด์ิ อมรสิริพงศ ์๒๕๕๑ : ๕๖-๕๗) 

- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  

- ความมีเหตุผล หมายถึง เหตุผลในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียง ซ่ึงการ
ตดัสินใจน้ีจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผล โดยมีการพิจารณาจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
คาํนึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้นๆอยา่งรอบคอบ 

- การมีภูมิคุม้กนัในตนเอง หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในดา้นต่างๆในอนาคต โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้อง
สถานการณ์ท่ีคาดวา่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

 
หลกัการปฏิบัติของแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เกษม วฒันชยั (๒๕๔๙ : ๑๕๔-๑๗๐) ไดส้รุปความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ การท่ีจะเขา้ใจและปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดน้ั้น ผูป้ฏิบติั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๔๙ 

จะตอ้งเขา้ใจแนวคิด หลกัการ เป้าประสงค ์และทาํอยา่งไร ถึงจะปฏิบติัไดต้ามเป้าประสงคน์ั้น 
กล่าวคือ 

- แนวคิด “แนวทางการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั
ครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อใหก้า้วทนัต่อยคุโลกาภิวฒัน์” 

- หลกัการ “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอนัเกิดจากความเปล่ียนแปลง
ทั้งภายนอกและภายใน” 

- เป้าประสงค ์“ใหส้มดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และ
กวา้งขวางทั้งในดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี” 

- ทาํอยา่งไร : เง่ือนไขพื้นฐาน  
“๑. จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี 

และนกัธุรกิจ ใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
๒. ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน มีความเพียร มีสติและความรอบคอบ 
๑. จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาํวชิาการ 

ต่างๆมาใชใ้นการวางแผน และการดาํเนินการทุกขั้นตอน” 
 
ระดับการด าเนินการเศรษฐกิจพอเพยีง 

- ครอบครัว (ไม่มีความพอเพียงในระดบัตนเอง เพราะทาํใหเ้กิดความเห็นแก่ตวั)  
ความพอเพียงในระดบัครอบครัว เนน้การทาํกิจกรรมใดๆก็ตามท่ีมีความตั้งใจเพียงวา่ใหค้รอบครัว
มีสภาพพออยู ่พอมี พอกิน พอใช ้(๔ พอ) ในกระบวนการปฏิบติัคือ การใชท่ี้ดินท่ีพอมีทาํการปลูก
พืชผกั ผลไม ้โดยใชแ้รงงานและอุปกรณ์ท่ีหาไดใ้นชุมชน หรือบริเวณท่ีดินท่ีพกัอาศยัของตน ทาํ
กิจกรรมทั้งภาคเกษตรและงานหตัถกรรม งานฝีมือ เนน้ผลิตเพื่อกินใชใ้นครอบครัว แลว้มีการเพิ่ม
ความขยนั มานะ อดทน อดกลั้น ลงแรงใหเ้กิดผล (ในแบบ ๔ พอ) และเม่ือทาํอยา่งต่อเน่ือง ขยนั 
อดทน อดกลั้น และใฝ่หาความรู้ประสบการณ์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พฒันากระบวนการวธีิ ก็จะ
เกิดการเปล่ียนแปลงจาก ๔ พอ เป็น พออยู ่พอมี พอกิน พอใช ้และพอใจ (๕ พอ) และเม่ือมีความ
พอใจแลว้คนจะมีความมานะ อดทน มีพลงั มีแรงบนัดาลใจท่ีจะทาํในส่ิงท่ีจะทาํและกาํลงัทาํอยู่
อยา่งจริงจงัมากข้ึน และจะนาํไปสู่การทาํกิจกรรมท่ีมากข้ึนดว้ยขบวนการลงแรง ลงทุน นาํเอา
ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาหนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลของการนาํเอาวทิยาการทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใชจ้ะก่อใหเ้กิดสภาพการเหลือกิน เหลือใช ้เหลือเก็บ หรือบริจาค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๕๐ 

ทาํบุญทาํทาน ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความสุขภายในครอบครัว ซ่ึงเม่ือทุกครอบครัวทาํไดเ้ช่นน้ีก็จะทาํให้
เกิดความสุขในชุมชนท่ีกวา้งข้ึนไปเร่ือยๆ 

- ชุมชน พอเพียงระดบัชุมชน คือ ครอบครัวต่างๆท่ีรวมกนัเป็นชุมชนมีการนาํเอา 
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน นาํมาเป็นทุนในการทาํกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยนาํเอาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และเทคนิควทิยาการเขา้มาช่วยเสริมกิจกรรมนั้นๆ ผา่นกระบวนการจดัตั้งองคก์รชุมชน 
ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการอาํนวยความสะดวก การจดัการในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดบัชุมชน  

- สังคม (ประเทศ) ความพอเพียงในสังคม มาจากการท่ีมีความพอเพียงระดบัครอบครัวและ 
ชุมชน ซ่ึงส่งผลถึงความพอเพียงในสังคม กล่าวคือ สังคมไทยสามารถพึ่งพาตวัเองได ้
  
 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (๒๕๔๗ : ๕๒) ไดส้รุปปรัชญา หลกัการ และลาํดบัขั้นตอนในการ
พฒันาตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงไวด้งัน้ี 
 ปรัชญา : ปรัชญาแห่งความพอ พอเหมาะ พอดี 

หลกัการ : หลกัการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 
 หลกัองคร์วม 
 หลกัการอยูร่่วมกนัของส่ิงท่ีแตกต่างกนั 
 หลกัความเรียบง่ายและกลมกลืนกบัส่ิงท่ีเป็นอยู ่
 หลกัการไม่ฝักใฝ่การเมืองแบบสองค่าย 
วธีิการ : ๑. พึ่งตนเองได ้

๒. พึ่งกนัเองได ้
๓. พึ่งพิงอิงกนักบัคนอ่ืนได ้

 
 จะเห็นไดว้า่ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดาํรงชีวติและปฏิบติัตน 
ในทางท่ีควรจะเป็น โดนมีพื้นฐานมาจากวถีิชีวิตและวฒันธรรมดั้งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการจดัการทุกอยา่ง ทุกคน ทุกอาชีพและทุกระดบัของชนชั้น ทั้งในเมือง
และชนบท อีกทั้งปรัชญาน้ียงัมิไดเ้ป็นความตอ้งการเศรษฐกิจท่ีอยูก่บัท่ีหรือถอยหลงัเขา้คลองแต่
อยา่งใด หากแต่เป็นการพฒันาและเจริญเติบโตจากฐานรากของสังคมซ่ึงเป็นส่วนเล็กๆไปหาจุด
ใหญ่ของสังคมดว้ยวธีิการค่อยเป็นค่อยไปอยา่งมัน่คงและเขม้แขง็ เป็นเศรษฐกิจทางสายกลาง  หรือ
เศรษฐกิจแบบมชัฌิมาปฏิปทา เพราะมีการเช่ือมโยงทุกเร่ืองมาไวด้ว้ยกนั ทั้งศาสนา เศรษฐกิจ จิตใจ 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เศรษฐกิจของสังคมเป็นไปอยา่งย ัง่ยนืนัน่เอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๕๑ 

๒.๒ งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 ผูศึ้กษาไดท้าํการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงมี
ทั้งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และการจดัการสินคา้ “ขา้วหลาม” โดยมี
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 งานวจิยัของสายนัต ์ไพรชาญจิตร์และคณะ (๒๕๔๙) เร่ือง “โครงการกระบวนการเรียนรู้และ
จัดการความรู้ของชุมชนด้านศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ท่ีเสนอต่อสาํนกังานกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั(สกว.) เป็นการวจิยัท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ของชุมชนดา้นศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยมีการวจิยั ๔ 
โครงการดว้ยกนัคือ โครงการสืบสานลายไตบา้นเปียงหลวง โครงการวจิยัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้
การดูแลสุขภาพดา้นสมุนไพรและการนวดไทย โครงการจดักระบวนการเรียนรู้สร้างบา้นดินอยา่ง
เป็นสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง อาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ และโครงการศึกษาภูมิปัญญากบัการ
พฒันาเครือข่ายเพื่อชีวิตของชุมชนคนพิมาย อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงการวิจยัทุก
โครงการผูว้จิยัมีความมุ่งหวงัใหเ้กิดความเป็นชุมชนและเกิดความสุขของคนในชุมชน ซ่ึงจะสังเกต
ไดว้า่โครงการวิจยัทั้งหมดนั้นเก่ียวขอ้งกบัสินคา้วฒันธรรมทั้งส้ิน ทาํใหเ้ราสามารถนาํเอางานวจิยั
ช้ินน้ีมาเป็นแนวทางในการวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมให้
เป็นสินคา้เชิงพาณิชยไ์ด ้
 งานของวมิลสิริ รุจิภาสพรพงศ ์เร่ือง “การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมเศรษฐกจิ
ชุมชน : กรณีศึกษาการท าข้าวหลามในชุมชนพระงาม จังหวดันครปฐม” (๒๕๕๐). เป็นงานวจิยัท่ี
ตอ้งการศึกษาถึงกระบวนการในการสืบทอดภูมิปัญญาในการผลิตขา้วหลามของชุมชนพระงาม 
จงัหวดันครปฐม และหาความเช่ือมโยงของภูมิปัญญาในการผลิตขา้วหลามกบัเศรษฐกิจชุมชนพระ
งาม เพื่อท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ียงัยนืต่อไป ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ชุมชนพระงามมีกระบวนการ
ในการสืบทอดภูมิปัญญาในการผลิตขา้วหลามหลายประการดว้ยกนั คือ ๑.แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
๒.ลกัษณะการเรียนรู้ ๓.รูปแบบการถ่ายทอด ๔.วธีิการถ่ายทอด และ๕.ปัญหาและอุปสรรคในการ
ถ่ายทอด และขา้วหลามซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชุมชนก็สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ซ่ึงถือวา่เป็น
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนโดยสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวผูผ้ลิตขา้วหลาม สร้างรายได้
ใหก้บัคนอาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ และไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกอีกดว้ย 
ซ่ึงจากการศึกษาทาํใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งเศรษฐกิจชุมชนกบัภูมิปัญญาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 งานของณัฐภทัร สุนทรมีเสถียร เร่ือง “ทุนทางสังคมกบัการวสิาหกจิชุมชน: กรณีศึกษากลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนต าบลบางสน หมู่บ้านหัวนอน ต าบลบางสน อ าเภอปะทวิ จังหวดัชุมพร” เป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๕๒ 

การศึกษาถึงพฒันาการของชุมชน และการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจของชุมชนตาํบลบางสน เพื่อศึกษา
ถึงทุนทางสังคมท่ีอยูใ่นตวัวิสาหกิจชุมชน เพื่อทาํใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของชุมชนท่ีทาํให้
เกิดทุนทางสังคม และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงทาํใหชุ้มชนประสบกบัปัญหาทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และเม่ือทราบถึงปัญหาต่างๆแลว้ก็จะทาํใหเ้กิดการแนะนาํ
แนวทางในการปฏิบติัตามแนววสิาหกิจชุมชนของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนจากการนาํเอาทุน
ทางสังคมในดา้นท่ีชุมชนมีความเขม้แขง็ท่ีไดศึ้กษาเหล่านั้นมาแกปั้ญหา และหน่วยงานทางราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้นในทอ้งท่ีอยา่งถ่องแท ้เพื่อทาํใหก้าร
แกปั้ญหาเป็นไปไดอ้ยา่งถูกทิศทาง ตรงความตอ้งการของคนในชุมชน อีกทั้งตอ้งมีการจดัการท่ีดี
เพื่อใหชุ้มชนมีความพร้อมในการจดัการเพื่อทาํใหเ้กิดการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  
 จะเห็นไดว้า่งานวจิยัท่ีนาํมาศึกษาเหล่าน้ีลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีจะทาํการศึกษา 
และสามารถนาํเอาแนวคิด ทฤษฎี หรือวธีิปฏิบติัต่างๆของผูท่ี้เคยศึกษามาแลว้ นาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๓ 

 

บทที ่๓ 
ระเบียบ  วธีิการศึกษา 

 
        การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจยัทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นการศึกษา
เฉพาะกรณี โดยศึกษาชุมชนบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ท่ีมีการ
ผลิตสินคา้ “ขา้วหลาม” เพื่อจ าหน่าย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการเศรษฐกิจชุมชนท่ีมี
การผลิตสินคา้ “ขา้วหลาม” ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชน และปรากฏการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนทั้ งก่อนและหลังจากมีการผลิตเพื่อจ าหน่าย เพื่อเป็นข้อมูลไปสู่การจัดการสินค้าทาง
วฒันธรรม “ขา้วหลาม” ให้เป็นไปอย่างอย่างย ัง่ยืนในอนาคต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การศึกษาไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นชุมชนของตวัเอง 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
๑. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) 
 เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้จากหลกัฐานชั้นรองต่างๆเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และ
ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบัการศึกษาในคร้ังน้ี คือแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม กระบวนการ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรม การประเมินคุณค่าและศกัยภาพทรัพยากรวฒันธรรม แนวคิดเร่ืองอตั
ลกัษณ์ และการจดัการอตัลกัษณ์ 
แนวคิดเร่ืองการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเชิงพาณิชย์ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 นอกจากนั้นยงัศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีท่ีศึกษาจากงานวิจยั หนงัสือ บทความจากวารสาร 
แผนท่ี ส่ือทางอินเทอร์เน็ต และขอ้มูลจากหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็น
แนวทางและกรอบในการศึกษาในเบ้ืองตน้ของชุมชนท่ีจะท าการศึกษา 
 
๒. ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) 
 ในการเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๔ 

 

 

 

 ๒.๑การส ารวจพื้นท่ีท่ีจะท าการศึกษาโดยรวม โดยการใช้แผนท่ีเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของ
ชุมชน และลงพื้นท่ีส ารวจโดยตรง เพื่อท าใหเ้ห็นถึงภาพของชุมชนโดยรวม และเพื่อช่วยในการวาง
แผนการเขา้ไปศึกษาในพื้นท่ีของชุมชน 
 ๒.๒ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผูศึ้กษาไดล้งไปยงัพื้นท่ีจริง
และท ากิจกรรมร่วมกบัคนในชุมชน โดยมีการสังเกตการณ์การกระท าต่างๆควบคู่ไปกบัการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของคนในชุมชน เช่น ศึกษาและสังเกตกระบวนการในการผลิต/จ าหน่ายสินคา้ และ
การรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน เป็นตน้ เพื่อท าให้เห็นถึงกระบวนการในการผลิต
และจ าหน่ายสินคา้ และความสัมพนัธ์ระหวา่งสินคา้กบัคนในชุมชน 
 ๒.๓ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เป็นการพูดคุยแบบเป็นกนัเองกับคนใน
ชุมชนและกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหลาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ และ
วถีิการด าเนินชีวติของคนในชุมชน และความเป็นมาของสินคา้ขา้วหลาม 
 ๒.๔ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตอย่างเป็นทางการ จะเป็นการสัมภาษณ์
รายบุคคลเพื่อตอ้งการทราบรายละเอียดใหม้ากท่ีสุด โดยมีค าถามประกอบการสัมภาษณ์ท่ีมีประเด็น
ครอบคลุมเน้ือหาท่ีท าการศึกษา โดยเนน้สัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายขา้วหลาม ผูเ้ฒ่าผู ้
แก่ ปราชญห์รือผูรู้้ภายในหมู่บา้น และนกัวชิาการจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในการศึกษา ดงัน้ี 

 ๒.๔.๑. ศึกษาประวติัความเป็นมา พฒันาการของของชุมชน เช่น ท่ีตั้ง ประวติัการตั้งถ่ิน
ฐาน สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน ้ า ลกัษณะการปกครอง ลกัษณะเศรษฐกิจ 
อาชีพ ทรัพยากรในชุมชน ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม เช่น ศาสนา ประเพณี ความเช่ือ 
พิธีกรรรม เป็นตน้ 
 ๒.๔.๒. ศึกษาประวติัความเป็นมา พฒันาการของการผลิตขา้วหลามทั้งก่อนท่ีจะน ามา
เป็นสินคา้และหลงัจากท่ีกลายเป็นสินคา้แลว้จนกระทัง่ปัจจุบนั วา่เร่ิมตน้ผลิตขา้วหลามเพราะ
เหตุใด ท าไมขา้วหลามจึงกลายมาเป็นสินคา้ของชุมชน มีใครบา้งท่ีมีอาชีพผลิตข้าวหลามเพื่อ
จ าหน่าย และกระบวนการในการผลิตเป็นอยา่งไร 
 ๒.๔.๓. ศึกษาถึงปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัขา้วหลามทั้งก่อนและหลงัท่ีขา้วหลามจะ
กลายมาเป็นสินคา้ข้ึนช่ือของชุมชน เช่น ก่อนหน้าท่ีขา้วหลามจะกลายมาเป็นสินคา้ ชาวบา้น
ใชข้า้วหลามเพื่อสืบทอดประเพณีหรือใชใ้นพิธีกรรมต่างๆหรือไม่ และเม่ือขา้วหลามกลายมา
เป็นสินคา้แลว้ประสบกบัปัญหาหรือปรากฏการณ์อะไรเกิดข้ึนท่ีส่งผลกระทบต่อการจ าหน่าย
ขา้วหลามหรือไม่ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใชใ้นการผลิตขา้วหลามเป็นอยา่งไร ในปัจจุบนั
การใชท้รัพยากรแตกต่างกบัอดีตหรือไม่ อยา่งไร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๕๕ 

 ๒.๔.๔. ศึกษากระบวนการสร้างและรักษาความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของขา้ว
หลามบา้นอาฮาม  

 ๒.๔.๔.๑ ศึกษาอตัลกัษณ์ของขา้วหลามบา้นอาฮาม คือ การหาส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นตวัตนของขา้วหลามของชุมชนท่ีแตกต่างจากชุมชนอ่ืนๆ โดยคนในชุมชน
ใหค้ านิยามดว้ยตวัเอง 

 ๒.๔.๔.๒ ประเมินคุณค่าและศกัยภาพของผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และตวัสินคา้ เป็น
การประเมินเพื่อท าให้ทราบวา่ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีท าการศึกษามีคุณค่าอยา่งไร 
และมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในทรัพยากรวฒันธรรมนั้นให้
ความส าคญัต่อทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูอ่ยา่งไรบา้ง 
 ๒.๔.๔.๓ เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และศกัยภาพของเจา้ของทรัพยากร
วฒันธรรม เพื่อให้ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลิต และคงคุณค่าอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมเอาไว ้

  ๒.๔.๕. ศึกษาหาแนวทางในการจดัการสินคา้ทางวฒันธรรมเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื เช่น  
คุณภาพ รสชาติ ราคา ความเป็นของแทด้ั้งเดิม และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใชเ้ป็น
ส่วนประกอบในการผลิตสินคา้ เป็นตน้ 

 ๒.๕ ท าแผนท่ีทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน เพื่อให้คนใน
ชุมชนได้ร่วมกันค้นหาทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน และประเมินคุณค่าและศกัยภาพ
ทรัพยากรวฒันธรรมภายในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานใหผู้ศึ้กษาไดพ้ิจารณาในการหา
แนวทางจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชน และท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนในชุมชน
และตวัผูท่ี้ท  าการศึกษาเองดว้ย 
 
กลุ่มประชากรทีท่ าการศึกษา 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีมีหน่วยการวิเคราะห์ท่ีเป็นชุมชนหมู่บา้นท่ีมีการผลิตสินคา้ 
“ขา้วหลาม” ในอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน คือ บา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน จากกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งจะศึกษาใน ๓ ประเด็นดว้ยกนัคือ  

๑. ศึกษา ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลขา้วหลามกบัเศรษฐกิจของชุมชน  
๒. ศึกษาถึงขา้วหลามกบัระบบวฒันธรรมชุมชนบา้นอาฮาม  
๓. ศึกษาถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๕๖ 

 ซ่ึงจากการศึกษาทั้งสามประเด็นจะท าใหเ้ราสามารถก าหนดแนวทางในการจดัการทรัพยากรท่ี
เป็นสินคา้ทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยืนของชุมชนท่ีผลิตขา้วหลามในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเพียงพอและน่าเช่ือถือ ผูศึ้กษาจึงเลือกกลุ่มประชากรท่ี
ท าการศึกษา ดงัน้ี 
 ๑. ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน โดยเป็นการสุ่มการศึกษา เพื่อท่ีจะท าให้เห็นถึงแนวคิดและ
ทศันคติของชาวบา้นทัว่ไปท่ีมีต่อทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนของตนเอง 
 ๒. ชาวบา้นท่ีผลิตสินคา้ “ขา้วหลาม” เพื่อจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งทั้งหมดในชุมชน เพื่อให้
ทราบถึงพฒันาการของสินคา้ วิธีการผลิต แหล่งท่ีมาของทรัพยากรท่ีเป็นส่วนประกอบของสินคา้ 
ปริมาณและคุณภาพของสินคา้ 
 ๓. ชาวบา้นท่ีจ าหน่ายสินคา้ “ขา้วหลาม” ท่ีผลิตจากชุมชนหมู่บา้นอาฮามทั้งหมด ทั้งในพื้นท่ี
อ าเภอท่าวงัผาและต่างอ าเภอ เพื่อท าให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และรายไดท่ี้ไดรั้บจาก
การขายสินคา้ 
 ๔. ชาวบา้นหรือผูท่ี้น าเอาผลผลิตท่ีเป็นส่วนประกอบของการผลิตขา้วหลามมาจ าหน่ายให้กบั
ผูผ้ลิตขา้วหลาม และร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลาม 
 ๕. ผูบ้ริโภคสินคา้ “ขา้วหลาม” โดยเป็นการสุ่มศึกษา เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุ และวตัถุประสงค์
ในการเลือกบริโภคขา้วหลามจากบา้นอาฮาม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
  ๖. พระ, ผูรู้้ในชุมชน, ผูน้ าท่ีเป็นทางการ, ผูน้ าตามธรรมชาติ หรือผูท่ี้คนในชุมชนให้ความ
เคารพนบัถือ เพื่อให้ทราบขอ้มูลของทรัพยากรวฒันธรรมนั้นอยา่งลึกซ้ึงและท าให้ทราบถึงประวติั
ความเป็นมาต่างๆของทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชน 
 ๗. นกัวิชาการ ทั้งนักวิชาการทอ้งถ่ินและนักวิชาการจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้มูลท่ี
สามารถเช่ือถือได ้เพื่อน ามารวมกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ชาวบา้นขา้งตน้ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ต่อไป 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 ๑. ชุดค าถามประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ พูดคุยกบัคนใน
ชุมชน และสังเกตการณ์ 
 ๒. เคร่ืองมือท่ีช่วยในการส ารวจ เช่น แผนท่ี เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

๕๗ 

 ๓. แบบจดบนัทึกภาคสนาม (field note) ส าหรับใช้ในการจดบนัทึกรายละเอียดท่ีได้จาก
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั จากการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
เช่น ดินสอ สมุดจดบนัทึก 
 ๔. เคร่ืองมือช่วยจดจ า (recording tools) เช่น  

- เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
- กลอ้งถ่ายรูป ใชใ้นการบนัทึกภาพกิจกรรมต่างๆ 
- แผนท่ี ใชใ้นการจดจ าต าแหน่งของแหล่งทรัพยากรวฒันธรรม 

 
การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (descriptive analysis) โดยผูศึ้กษาได้น า
ขอ้มูลท่ีไดต้ามขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเศรษฐกิจชุมชน
ขา้วหลามบา้นอาฮาม  ขา้วหลามกบัวฒันธรรมชุมชนบ้านอาฮาม และขา้วหลามบา้นอาฮามกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูจ่ริง
ในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา บนฐานของการใช้กรอบแนวคิดต่างๆประกอบการวิเคราะห์ และน าผล
การศึกษาท่ีไดเ้สนอออกมาในรูปของการบรรยายพรรณนาความและการสร้างแผนท่ีทางวฒันธรรม
ของชุมชนบา้นอาฮามท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ทางวฒันธรรม “ขา้วหลาม” ข้ึน เพื่อท่ีจะท าให้
เห็นภาพไดช้ัดเจนข้ึน รวมทั้งเสนอแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อให้เกิดความ
ย ัง่ยนืต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๘ 

 

บทที ่๔ 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการเศรษฐกิจชุมชนขา้วหลามบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอ
ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงพฒันาการของชุมชน การผลิตขา้วหลามของชุมชนบา้นอา
ฮามท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมชุมชน เพื่อ
นาํมาวิเคราะห์ถึงความเขม้แข็งของชุมชน และแนวทางในการจดัการทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ
และวฒันธรรม ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาโดยใชช่้วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตและจาํหน่ายเป็น
เกณฑใ์นการแบ่ง 
 ซ่ึงในแต่ละช่วงเวลานั้นจะทาํให้เห็นถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง พฒันาการท่ีทาํให้
สินค้าท่ีผลิตภายในชุมชนแห่งน้ีเร่ิมมีช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับ และมีการเปล่ียนแปลงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบา้ง เกิดความเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมชุมชนอย่างไร โดยผู ้
ศึกษาไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น ๖ ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี ๑ ขอ้มูลทัว่ไปของบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 ส่วนท่ี ๒ พฒันาการขา้วหลามบา้นอาฮาม  
 ส่วนท่ี ๓ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัระบบเศรษฐกิจ 
 ส่วนท่ี ๔ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
 ส่วนท่ี ๕ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัวฒันธรรมชุมชน 
 ส่วนท่ี ๖ สรุปพฒันาการของขา้วหลามบา้นอาฮามและผลท่ีเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจ  

 ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชน 
 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทัว่ไปของบ้านอาฮาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๕๙ 

 

 

 ในส่วนน้ีเป็นการนาํเสนอใหเ้ห็นถึงขอ้มูลทัว่ไปของชุมชน ท่ีตั้ง ประวติัความเป็นมา ประเพณี 
พิธีกรรม ศาสนา ความเช่ือ การให้บริการจากภาครัฐและส่ิงสาธารณูปโภคภายในชุมชน ทาํให้เห็น
ถึงอิทธิพลท่ีทาํใหเ้กิดการพฒันาการของสินคา้ชุมชน “ขา้วหลาม” โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดงัน้ี 
 
๑. ๑ ข้อมูลทัว่ไปของบ้านอาฮาม หมู่ที ่๓ ต าบลท่าวงัผา อ าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน 
 
 ในส่วนน้ีเป็นการนาํเสนอถึงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมาและทรัพยากรภายใน
ชุมชนบา้นอาฮาม ดงัน้ี 
 
๑.๑.๑ ท่ีตั้ง 
 
 บา้นอาฮามตั้งอยูห่มู่ท่ี ๓ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอ
ท่าวงัผาประมาณ ๑ กิโลเมตร และอยูห่่างจากตวัจงัหวดัน่านประมาณ ๔๒ กิโลเมตร มีพื้นท่ีหมู่บา้น 
๑,๕๒๐ ตารางกิโลเมตร 
 
๑.๑.๒ ประวติัความเป็นมา 
 
 บา้นอาฮาม เดิมช่ือ บา้นอาราม เน่ืองจากในหมู่บา้นมีอารามท่ีใชเ้ป็นท่ีสาํหรับประชุมพระภิกษุ
สามเณร และใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบา้นในพื้นท่ีตาํบลริม อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน
(ในขณะนั้นบา้นอาฮามและหมู่บา้นต่างๆในอาํเภอท่าวงัผาปัจจุบนัอยูใ่นเขตปกครองของอาํเภอปัว) 
เน่ืองจากบา้นเมืองยงัไม่เจริญ ทางกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และพระภิกษุสงฆท่ี์อยูใ่นตาํบลริมไดป้ระชุม
กนัว่า ในตาํบลริมน้ียงัไม่มีวดัท่ีสามารถจะใช้เป็นสถานท่ีนัดประชุมพระภิกษุสงฆ์เพื่อประกอบ
ศาสนกิจในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา จึงไดมี้การลงความเห็นให้มาตั้งอารามอยู ่ณ ท่ีน้ี จึงเกิด
หมู่บา้นท่ีเรียกกันว่า “บา้นอาราม” หมู่ท่ี ๒ ตาํบลริม อาํเภอปัว จงัหวดัน่านข้ึน ต่อมาในปีพ.ศ.
๒๕๐๗ กรมทางหลวงไดเ้ปล่ียนช่ือบา้นอารามมาเป็นบา้นอาฮาม เน่ืองจากสําเนียงพูดของชาวบา้น
ท่ีเป็นภาษาคาํเมืองท่ีมกัจะพูดคาํวา่อารามวา่อาฮามนัน่เอง ดงันั้นบา้นอารามจึงกลายเป็น “บา้นอา
ฮาม” นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๐ 

 

 

 ดา้นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นแต่เดิมนั้นเป็นชาวพื้นเมือง ต่อมามีชาวไทยใหญ่ท่ีอพยพมา
จากเมืองปาย แควน้ไทยใหญ่ และมีผูค้นจากลาวมาอยูอ่าศยัตั้งรกรากท่ีน่ีนบัเป็นเวลากว่า ๓๐๐ ปี
มาแลว้ 
 
๑.๑.๓ อาณาเขตติดต่อ 
 
 บา้นอาฮามมีอาณาเขตติดต่อดงัต่อไปน้ี 
ทิศเหนือ  ติดกบั บา้นสบยาว หมู่ท่ี ๔ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ทิศตะวนัออก ติดกบั บา้นนํ้าฮาว หมู่ท่ี ๗ ตาํบลจอมพระ อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ทิศใต ้ ติดกบั บา้นท่าวงัผา หมู่ท่ี ๒ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ทิศตะวนัตก ติดกบั แม่นํ้าน่าน 
 
๑.๑.๔ ลกัษณะภูมิประเทศ 
 
 บา้นอาฮามมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม เอียงจากทางทิศตะวนัออกมาทางทิศตะวนัตก 
ทางดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้นจะเป็นพื้นท่ีทาํการเกษตร มีอ่างเก็บนํ้ าของหมู่บา้นคือ “ห้วยธนู” 
ไวใ้ช้ทาํการเกษตร ทางทิศตะวนัตกของหมู่บ้านมีแม่นํ้ าน่านไหลผ่าน และมีพื้นท่ีราบลุ่มริมฝ่ัง
แม่นํ้าท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก 
 
๑.๑.๕ ลกัษณะภูมิอากาศ 
 
 บา้นอาฮามมีลกัษณะภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนแบ่งเป็น ๓ ฤดูดว้ยกนั คือ 
 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-ปลายเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัมาจากตอนเหนือของประเทศจีน ทาํให้สภาพอากาศค่อนขา้งจะร้อนและ
แหง้แลง้ และมีหมอกควนัจากการเผาไร่ มีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียประมาณ ๔๒.๙๐ องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ปลายเดือนกนัยายน โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตก
เฉียงใตท่ี้พดัมาจากมหาสมุทรอินเดีย บางปีท่ีมีฝนตกในปริมาณมากก็จะทาํให้เกิดอุทกภยั และ
นํ้าป่าไหลหลากได ้ปริมาณนํ้าฝนสูงสุดเฉล่ียวดัได ้๑,๔๐๕.๕๐ มิลลิเมตร/ปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๑ 

 

 

 ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม-ปลายเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัมาจากตอนเหนือของประเทศจีน ทาํให้มีสภาพอากาศหนาวเยน็และแห้ง
แลง้ มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย ๗.๒๐ องศาเซลเซียส 
 
๑.๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 ป่าไม ้บา้นอาฮามมีพื้นท่ีป่าชุมชน มีเน้ือท่ีประมาณ ๗๐๐ ไร่ อยูท่างทิศตะวนัออกของหมู่บา้น
(บริเวณหว้ยธนู) 
 แหล่งนํ้ า มีแม่นํ้ าน่าน ห้วยธนู ห้วยร่องถ่อ และห้วยร่องกอน เป็นแหล่งนํ้ าสําหรับใช้ทาํ
การเกษตรและใชใ้นชีวติประจาํวนั 
 หิน,ทราย เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัของชาวบา้นอาฮามท่ีไดจ้ากแม่นํ้ าน่าน ในหนา้แลง้
ชาวบา้นจะมีการดูดทรายและหินบริเวณสันดอนแม่นํ้ าน่านท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้นเพื่อ
นาํไปจาํหน่ายเป็นการเสริมรายไดน้อกเหนือจากการทาํการเกษตรของคนในชุมชน 
 
๑.๑.๗ ประชากร 
 
 บา้นอาฮามมีจาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ๗๒๐ คน ๑๘๖ ครัวเรือน ๒๓๗ หลงัคา
เรือน โดยแบ่งเป็นชาย ๓๘๐ คน หญิง ๓๔๐ คน (ขอ้มูลจากการสาํรวจในปีพ.ศ.๒๕๕๒) ส่วนใหญ่
เป็นคนพื้นเมือง มีการอพยพของประชากรวยัแรงงานเขา้ทาํงานในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอ่ืนๆ 
 
๑.๑.๘ คาํขวญัประจาํหมู่บา้น 
 
  “ธรรมชาติงดงาม ขา้วหลามชวนลอง 
 แผน่สีทองขา้วแต๋น  แชมป์ขนมซ่ี รสดีองุ่นดาํ” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๒ 
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รูปภาพท่ี ๑ แสดงสภาพทางภูมิศาสตร์ของบา้นอาฮาม และสถานท่ีสาํคญัต่างๆภายในหมู่บา้น 
 
๑.๒ โครงสร้างพืน้ฐานภายในชุมชน 
 
 ในส่วนน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆภายใน
ชุมชน เน่ืองจากบา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลท่าวงัผา จึงทาํให้บา้นอาฮามเป็น
หมู่บา้นท่ีมีความสะดวกสบายในการอยู่อาศยัเพราะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน 
ดงัน้ี 
 
๑.๒.๑ การคมนาคมและการส่ือสาร 
 
 เส้นทางคมนาคม จากตวัจงัหวดัน่านถึงบา้นอาฮามใชท้างหลวงแผน่ดินหมายเลข ๑๐๘๐ น่าน-
ทุ่งชา้ง เป็นหลกั และมีถนนวรนคร (สายเก่า) ตดัผา่นในหมู่บา้น เป็นถนนลาดยาง สามารถเดินทาง
ได้ตลอดทั้งปี ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีรถโดยสารประจาํทาง
เส้นทางต่างๆใหบ้ริการผา่นเส้นทางของบา้นอาฮาม ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๓ 

 

 

- สายทุ่งชา้ง-ท่าวงัผา-กรุงเทพฯ ของบริษทัสมบติัทวัร์ เชิดชยัทวัร์ และบขส. 
- สายทุ่งชา้ง-ท่าวงัผา-เชียงใหม่ ของบริษทัไทยพฒันกิจขนส่ง จาํกดั (เมลเ์ขียว) 
- สายทุ่งชา้ง-ท่าวงัผา-พิษณุโลก ของบริษทัวนิทวัร์ จาํกดั 
- สายน่าน-ท่าวงัผา-เชียงราย ของบริษทัหนานคาํ จาํกดั 
- สายน่าน-ท่าวงัผา-ทุ่งชา้ง ของบริษทัวรนครเดินรถ จาํกดั 
นอกจากนั้นยงัมีรถโดยสารสายเด่นชยั-ท่าวงัผา-เฉลิมพระเกียรติ, น่าน-ท่าวงัผา-ปัว, ท่าวงัผา- 

บา้นบรรณโศภิษฐ ์วิง่ผา่นทุกวนั 
 การส่ือสาร บา้นอาฮามอยูห่่างจากท่ีทาํการไปรษณียป์ระมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีโทรศพัทบ์า้น 
และโทรศัพท์สาธารณะขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยไวใ้ห้บริการ และมีสัญญาณ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไวใ้หบ้ริการดว้ย 
 
๑.๒.๒. ระบบการบริการสาธารณูปโภค 
 
 บา้นอาฮามมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอท่าวงัผา มีนํ้ าประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาคท่าวงัผา มีรถเก็บขยะมูลฝอยจากเทศบาลตาํบลท่าวงัผา และอยูห่่างจากโรงพยาบาลท่าวงัผา
ประมาณ ๑ กิโลเมตร 
 
๑.๓ อาชีพ 
 
 อาชีพหลกัของประชากรบา้นอาฮามคือ การประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร เช่น การเล้ียง
ปลา ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ตามฤดูกาล และยามวา่งจากงานดา้นการเกษตรแม่บา้นจะประกอบอาชีพ
เสริมโดยอาศยัภูมิปัญญาท้องถ่ินดั้ งเดิม คือ การทาํข้าวหลาม ข้าวแต๋น ขนมซ่ี ขนมดอกจอก 
ทองมว้น กรอบเค็ม มะขามแกว้ แหนม กลว้ยฉาบ ฯลฯ เป็นตน้ เน่ืองจากบา้นอาฮามสามารถทาํ
การเกษตรไดแ้ค่ปีละคร้ังโดยอาศยันํ้าฝนเท่านั้น 
 
๑.๔ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณ ี
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๔ 

 

 

 บา้นอาฮามเป็นหมู่บ้านท่ีมีประชากรมาก ทาํให้มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มี
วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามตามแบบอยา่งชาวลา้นนา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ชุมชนอยูก่นัอยา่งสงบ
สุขและเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลูกนั 
 
๑.๔.๑ ศาสนา  
 
 ชาวบา้นอาฮามนบัถือศาสนาพุทธ และมีวดัสุทธาราม (อาฮาม) เป็นท่ีประกอบพิธีทางศาสนา
ในวนัสาํคญัทางศาสนา มีประวติัดงัน้ี 
 วดัสุทธาราม (อาฮาม) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสําคญัวดัหน่ึงของอาํเภอท่าวงัผา สร้างเม่ือพ.ศ. ๒๒๗๑ 
เดิมช่ือวดั “อาราม” โดยมีพระครูบารินเป็นเจา้อาวาสองค์แรก ไดรั้บวิสุงคสีมาในปีพ.ศ.๒๔๗๘ 
ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๘๔ ไดมี้การขออนุญาตจากทางการเพื่อเปล่ียนช่ือเป็น “วดัสุทธาราม” มาจนถึง
ปัจจุบนั โดยวดัสุทธารามมีเจา้อาวาส และมีพฒันาการของวดัตามการจดบนัทึกดว้ยอกัษรธรรม
ลา้นนาบนป๊ับสาของเจา้อาวาสแต่ละรูป โดยพระอธิการทองอินทร์ สวํโร ไดแ้ปลออกมาดงัน้ี 
 ๑. พระครูบาริน (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๒๗๑ - พ.ศ.๒๓๑๑) เป็นผูเ้ร่ิมสร้างวดั คือ ไดป้ลูกสร้างกุฏิท่ีทาํ
ดว้ยไมไ้ผ ่หลงัคามุงดว้ยหญา้คา และมีการสร้างวหิารชัว่คราวข้ึน 
 ๒. พระครูบาสมเด็จ วชิรญาโน (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๑๒ - พ.ศ.๒๓๗๑) มีการสร้างวิหารถาวรข้ึน
เม่ือพ.ศ.๒๓๓๒ 
 ๓. พระครูบาอาฒะ อินทปฺญโญ (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๗๒ - พ.ศ.๒๔๓๕) มีการสร้างกาํแพงรอบวดั
ทั้งส่ีดา้น ตวักาํแพงก่อดว้ยอิฐถือปูน 
 ๔. พระครูบุญตนั ปภฺสสโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๖ - พ.ศ.๒๔๗๐) มีการสร้างกุฏิถาวร ทาํดว้ยไม้
ท่ีแขง็แรง หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ือง ฝากั้นดว้ยไมก้ระดาน 
 ๕. พระใบฎีกาบุญถึง ธมฺมทสฺโส (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๑ - พ.ศ.๒๕๐๓) มีการร้ือหลงัคาวิหารเพื่อ
มุงดว้ยกระเบ้ืองไม ้และใส่หนา้ต่างเพิ่ม และต่อมาวนัท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔ ก็ไดมี้การสร้าง
โบสถ์ข้ึนอีก ๑ หลงั กระทัง่ถึงวนัท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ เม่ือโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็ได้มีการ
เฉลิมฉลองโบสถ์ใหม่ และผกูพทัธสีมา ฝังลูกนิมิตในคราวเดียวกนัน้ี และในพ.ศ.๒๔๘๔ ก็ไดข้อ
อนุญาตเปล่ียนช่ือวดัจากวดัอาฮาม เป็นวดัสุทธาราม ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๔๙๘ ก็ได้
มีการสร้างกุฏิใหม่ข้ึน โดยใช้ไมจ้ากกุฏิเก่า แลว้เสร็จและทาํการฉลองเม่ือวนัท่ี ๓ เมษายน พ.ศ.
๒๕๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๕ 

 

 

 ๖. พระอธิการพรมรอด ปาสาทิโก (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๓ - พ.ศ.๒๕๓๕) มีการขยายเขตธรณี
สงฆ์ให้กวา้งข้ึนกว่าเดิม ในวนัท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๐๓ ไดมี้การสร้างกุฏิข้ึน ๑ หลงั และใน
วนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๑ มีการร้ือหลงัคาโบสถ์เพื่อบูรณะซ่อมแซมและเม่ือแลว้เสร็จไดท้าํการ
ฉลอง ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๑๓ มีการร้ือกาํแพงวดัเพื่อสร้างกาํแพงใหม่ก่อดว้ยอิฐ
ถือปูน ต่อมาในพ.ศ.๒๕๑๘ ไดมี้การร้ือวิหารหลงัเดิมและเร่ิมก่อสร้าง ในวนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๑๙ ก็แลว้เสร็จและไดท้าํการฉลองเม่ือวนัท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ซ่ึงมีนายอินเขียน แอฤทธ์ิ 
เป็นผูใ้หญ่บา้นในขณะนั้น 
 ๗. พระอธิการทองอินทร์ สํวโร (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ – ปัจจุบนั) มีการร้ือวิหารหลงัเดิมและ
สร้างใหม่เป็นวิหารหลงัปัจจุบนั มีการฉลองวิหารใหม่เม่ือวนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีผา่น
มา 
 

 
 

ภาพท่ี ๒ วดัสุทธาราม(อาฮาม) ในปัจจุบนั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๖ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓ คนในชุมชนบา้นอาฮามเขา้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วดัสุทธาราม(อาฮาม) 
 

 นอกจากชาวบา้นอาฮามจะมีวดัไวป้ระกอบพิธีทางศาสนาแลว้ ยงัมีศาลเจา้ทุ่งขามเป้ียท่ีอยูท่าง
ทิศตะวนัออกของหมู่บา้น เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บา้น เม่ือมีกิจกรรมใดๆชาวบา้นก็มกัจะไป
บนบานสานกล่าวเพื่อทาํให้เกิดขวญักาํลงัใจ และในช่วงเทศกาลสงกรานตข์องทุกปีก็จะมีการเซ่น
ไหวศ้าลเจา้แห่งน้ีดว้ย 
 อีกทั้งบา้นอาฮามยงัมีดงกํ๋า ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของหมู่บา้น ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆ์
ปฏิบติัธรรม 
 และชาวบา้นอาฮามยงันบัถือศาล “ทา้วอินทร์” ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้น ซ่ึงชาวบา้นอาฮาม
จะมาขอทา้วอินทร์เพื่อดลบนัดาลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรในปีนั้นๆไดผ้ลผลิตมาก หรือแมก้ระทัง่
ลูกหลานบา้นอาฮามจะเดินทางไปทาํงานต่างบา้นต่างเมือง ไปเรียนหนงัสือ ไปสอบ หรือทาํกิจการ
คา้ขายต่างๆ ชาวบา้นอาฮามก็จะมาบนบานกบัศาลทา้วอินทร์น้ีเช่นกนั 
 
๑.๔.๒ วฒันธรรม 
 
 ชาวบา้นอาฮามมีวิถีวฒันธรรมตามแบบชาวลา้นนาทัว่ไป เช่น พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัชีวิตท่ีเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ ทาํให้ผอ่นคลายความทุกขเ์กิดความสบายใจ เช่น พิธีส่งเคราะห์ พิธีสะเดาะ
เคราะห์ พิธีสู่ขวญั และพิธีสืบชะตา เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๗ 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี ๔  พิธีส่งเคราะห์หมู่บา้นของชาวบา้นอาฮามในวนัป๋ีใหม่เมือง(สงกรานต)์ของทุกปี 

 
 นอกจากนั้น ชาวบา้นอาฮามยงันิยมกินขา้วเหนียวเป็นหลกั มีการพูดภาษาทอ้งถ่ินภาคเหนือ  
(กาํเมือง) เป็นภาษาพูดหลกั มีการนบัถือผูท้รงคุณวุฒิและวยัวุฒิท่ีเคยบวชเรียนให้เป็นผูน้าํในการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยงัคงมีบุคคลผูท้รงคุณวุฒิภายในท้องถ่ินท่ีสามารถเขียนตวัเมือง 
(อกัษรธรรมลา้นนา) ทาํงานฝีมือ และในชุมชนยงัมีผูมี้ความรู้ในดา้นการใช้สมุนไพรพื้นบา้นใน
การรักษาโรคได ้
 
๑.๔.๓ ประเพณี  
 
 ชาวบ้านอาฮามมีประเพณีต่างๆตามแบบท้อง ถ่ินนิยม และประเพณีท่ี เ ก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา อาทิเช่น 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๘ 

 

 

๑.๔.๓.๑ ประเพณีแข่งเรือ 
 อาจารย์สง่า อินยา (สัมภาษณ์, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓) ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านประเพณีและ
วฒันธรรมในอาํเภอท่าวงัผาได้กล่าวไวว้่า ในอดีตประเพณีแข่งเรือของชาวอาํเภอท่าวงัผาเป็น
ประเพณีท่ีมีสืบทอดกนัมาตั้งแต่คร้ังโบราณ โดยมีพื้นฐานตามฤดูกาลคือช่วงนํ้ าหลาก และเป็น
กิจกรรมในทางพุทธศาสนา คือช่วงออกพรรษาหรือในเทศกาล “ตานก๋วยสลาก” โดยหมู่บา้นท่ีมี
การตานก๋วยสลากก็จะเชิญเรือแข่งและฝีพายจากหมู่บ้านต่างๆมาร่วมกัน “ก๋ินข้าวตั้ ง” หรือ
รับประทานอาหารร่วมกนัของฝีพายเรือแข่งและชาวบา้นในหมู่บา้น เม่ือรับประทานอาหารเสร็จก็
จะทาํการแข่งเรือเป็นท่ีสนุกสนาน โดยแต่ละหมู่บา้นจะนาํเรือของตนเขา้แข่งขนัเพื่อเป็นการสมาน
สามคัคีกนัโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งรางวลัและไม่มีกรรมการแข่งขนัแต่อย่างใดทั้งส้ิน โดยมีความเช่ือ
ร่วมกนัว่าเรือท่ีนาํมาแข่งขนันั้นถือเป็นพญานาคท่ีมาเล่นนํ้ าในช่วงนํ้ าหลาก และเพื่อให้มีนํ้ าท่าท่ี
อุดมสมบูรณ์ในการทาํการเกษตร 
 

 
 
ภาพท่ี ๕ การแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี ณ สะพาน 
ท่าวงัผาพฒันา (บา้นท่าคํ้า) 
 
 ซ่ึงลกัษณะเรือแข่งของอาํเภอท่าวงัผาหรือจงัหวดัน่าน จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากเรือภาคกลาง
คือ ลาํตวัเรือจะใชไ้มท้ั้งท่อนมาขุดแบบเรือชะล่า มีรูปลกัษณ์เพรียวลมเหมาะแก่การแข่งขนั เรือลาํ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๖๙ 

 

 

หน่ึงจะมีฝีพายประมาณ ๒๘-๔๕ คน มีหัวเรือทาํเป็นรูปพญานาคชูคออย่างสง่างามตามความเช่ือ
เร่ืองพญานาคของคนเมืองน่าน มีการตกแต่งลวดลายลาํตวัเรือให้สวยงามวิจิตรพิสดาร ตรงหัวเรือ
จะมีธงประจาํคณะหรือหมู่บา้น การเลือกไมม้าสร้างเรือส่วนใหญ่จะเป็นไมต้ะเคียน เพราะถือว่า
เป็นไมศ้กัด์ิสิทธ์ิมีผนีางไมแ้รงดีและทนทานแขง็แรงลอยนํ้าไดดี้กวา่ไมช้นิดอ่ืนๆ 
 ประเพณีการแข่งเรือในปัจจุบนั ก่อนการแข่งขนัหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นท่ีเขา้ร่วมแข่งขนั จะ
จดัเตรียมเรือโชว ์และมีการเก็บตวัฝีพาย และมีกองเชียร์ของแต่ละหมู่บา้น เม่ือถึงเวลาแข่งขนั
หมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นก็จะนาํเรือทั้งเรือโชวแ์ละเรือแข่งมาพายโชวข้ึ์นลงในบริเวณท่านํ้ าท่ีใช้แข่ง
เพื่อโชวค์วามสวยงาม ความพร้อมเพรียงและความแข็งแกร่งของหมู่บา้นตนเอง มีการเล่นดนตรี
พื้นบา้นต่างๆ และมีประกวดความสวยงามอย่างสนุกสนาน มีคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั มี
การแบ่งประเภทเรือตามจาํนวนฝีพาย และมีการประกวดต่างๆ คือ 
๑. ประเภทเรือเร็ว 

 - เรือขนาดเล็ก  มีฝีพายไม่เกิน ๓๐ คน 
 - เรือขนาดกลาง  มีฝีพายระหวา่ง ๓๑-๔๐ คน 
 - เรือขนาดใหญ่ มีฝีพายระหวา่ง ๔๑-๕๘ คน 

๒. ประเภทเรือสวยงาม 
๓. ประเภทกองเชียร์ 
 ส่วนวิธีการแข่งขนั จะจดัการแข่งขนัเป็นคู่ แบบแพค้ดัออก ตั้งแต่รอบคดัเลือกจนถึงรอบชิง
ชนะเลิศ คณะกรรมการแข่งขนัจะมี ๓ คณะคือ 
๑. กรรมการปล่อยเรือ 
๒. กรรมการกาํกบัร่องนํ้า 
๓. กรรมการตดัสินเส้นชยั 
 ซ่ึงในส่วนของอาํเภอท่าวงัผานั้นจะมีการจดัการแข่งขนัเรือประเพณี ณ บริเวณท่านํ้ าสะพานท่า
วงัผาพฒันา (บา้นท่าคํ้า) ในช่วงก่อนออกพรรษา คือประมาณเดือนสิงหาคม-เดือนกนัยายน ของทุก
ปี 
 โดยในส่วนของบา้นอาฮามนั้นก็ไดเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเรือยาวประเพณีของจงัหวดัน่านและของ
อาํเภอท่าวงัผามาอยา่งสมํ่าเสมอ โดยปัจจุบนับา้นอาฮามมีเรือแข่งจาํนวน ๒ ลาํ โดยอาจารยส์ง่า อิน
ยา ไดจ้ดบนัทึกไวด้งัน้ี 
 
๑. เรือเจา้แม่ทรายทอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๐ 

 

 

 - ช่ือเรือ  เจา้แม่ทรายทอง (ปีพ.ศ.๒๔๙๒ ช่ือนางคาํป๋ิว ต่อมาเป็นนางคาํฟอง, ปีพ.ศ.
๒๕๓๐ ช่ือฟ้าคะนอง, ปีพ.ศ.๒๕๓๑ ช่ือพญาเสือโคร่ง, ปีพ.ศ.๒๕๓๒ ช่ือเจา้แม่ทรายทอง เพราะ
ท่านํ้าของบา้นอาฮามมีทรายอยา่งดีขายไดเ้ป็นเงินเป็นทอง) 

 - เจ้าของเรือ บา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 - ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน นายวาท เชียงหนุน้ 
 - ผู้น าหมู่บ้านในสมัยทีไ่ด้เรือนีม้า กาํนนัยศ จิณะไชย, ครูบาบุญถึง ธฺมมทสฺโส เจา้อาวาส

วดัสุทธาราม, นายคนัธรศ จิณะไชย ไวยาวจักร เป็นผูน้าํในการขดุเรือ 
 - ไม้ทีใ่ช้ขุด ไมต้ะเคียน 
 - ความยาว ๗ วา ๒ ศอก บรรจุฝีพายได ้๓๐ คน 
 - นายช่างผู้ขุดเรือ สล่าอ่ิน เตชนนัท ์บา้นหนองเงือก ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน 
 - เร่ิมขุดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ นาํเรือลงนํ้ าเพื่อฝึกหดัในพ.ศ.๒๔๙๓, นาํไปแข่งคร้ังแรกท่ีท่า

นํ้าบา้นปูคาในปีพ.ศ.๒๔๙๔ ปัจจุบนั (พ.ศ.๒๕๕๔) เรือมีอายไุด ้๖๐ ปี 
 - ประวัติการปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๐ ช่างจาก จ.พิจิตร มาปรับปรุงเรือเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ 

บาท และเปล่ียนช่ือเป็น“ฟ้าคะนอง” ต่อมานาํช่างจากบา้นม่วงต๊ึด อ.ภูเพียง จ.น่าน มาปรับปรุงอีก
คร้ัง และเปล่ียนช่ือเป็น “พญาเสือโคร่ง” และปีพ.ศ.๒๕๓๒ จึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “เจา้แม่ทรายทอง” 
มาจนถึงปัจจุบนั 

 
รางวลัเกยีรติยศทีไ่ด้รับ 
 - ปีพ.ศ.๒๕๐๘ ไดรั้บรางวลัท่ี ๒ เงินสด ๓๐๐ บาท ในงานแข่งเรือรดนํ้ าดาํหวัท่านพระครู ศีล
คุณธาดา (อดีตเจา้อาวาสวดัหนองบวั ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน ในปัจจุบนั) เจา้คณะอาํเภอปัว  
(ในขณะนั้น) ในงานน้ีรางวลัท่ี ๑ เงินรางวลั ๕๐๐ บาท ไดแ้ก่นางคาํป๋ิว (บา้นดอนแกว้), รางวลัท่ี ๓ 
เงินรางวลั ๒๐๐ บาท ไดแ้ก่ เรือมงักรทอง (บา้นท่าคํ้า) 
 - ปีพ.ศ.๒๕๓๙ ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ สนามแข่งเรืออาํเภอท่าวงัผา และรางวลัท่ี ๔ งานแข่งเรือตกับาตร
เทโวโรหนะวดัศิลามงคล 

 - ปีพ.ศ.๒๕๔๒ ไดรั้บรางวลัท่ี ๖ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะ วดัศิลามงคล 

 - ปีพ.ศ.๒๕๕๑ ไดรั้บรางวลัท่ี ๔ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะ วดัศิลามงคล 
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ภาพท่ี ๖ เรืองเจา้แม่ทรายทองของชาวบา้นอาฮาม 

 
๒. เรือเพชรทรายทอง 

 - ช่ือเรือ เพชรทรายทอง 
 - เจ้าของเรือ บา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 - ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน นายวาท เชียงหนุน้ 
 - ผู้ใหญ่บ้านในสมัยทีไ่ด้เรือนีม้า นายเกียรทอง ยศหลา้ 
 - ไม้ทีใ่ช้ขุด ไมต้ะเคียนทอง จากบา้นสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 - ความยาว ๙ วา ๒ ศอก บรรจุฝีพายได ้๓๐ คน 
 - นายช่างผู้ขุดเรือ นายเลิศ โพนามาศ บา้นหวัดง ต.หวัดง อ.เมือง จ.พิจิตร 
 - เร่ิมขุดเมื่อ ได้ไม้มาเม่ือวนัท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ เร่ิมขุดเม่ือวนัท่ี ๑๒ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ขุดเสร็จเม่ือวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ใชเ้วลาขุด ๑๗ วนั ปัจจุบนั 
(พ.ศ.๒๕๕๔) เรือมีอายไุด ้๑๔ ปี 

 - งบประมาณในการขุดเรือ ค่าช่างขุดวาละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท รวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆเป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท 
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รางวลัเกยีรติยศทีไ่ด้รับ 
 -ปีพ.ศ.๒๕๔๐ ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ การแข่งเรือนดัเปิดสนามเทศบาลเมืองน่าน, ไดรั้บรางวลั

ท่ี ๓ สนามแข่งเรืออาํเภอท่าวงัผา และไดรั้บรางวลัท่ี ๓ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะ วดัศิลา
มงคล 

 - ปีพ.ศ.๒๕๔๑ ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ การแข่งเรือนดัเปิดสนามจงัหวดัน่าน 
 - ปีพ.ศ.๒๕๔๒ ไดรั้บรางวลัท่ี ๔ สนามแข่งเรืออาํเภอท่าวงัผา และสนามแข่งเรืออาํเภอ

เวยีงสา และไดรั้บรางวลัท่ี ๘ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะวดัศิลามงคล 
 - ปีพ.ศ.๒๕๔๓ ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะ วดัศิลามงคล และ

ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ สนามแข่งเรืออาํเภอเวยีงสา 
 - ปีพ.ศ.๒๕๔๔ ไดรั้บรางวลัท่ี ๒ งานแข่งเรือนดัเปิดสนามจงัหวดัน่าน และไดรั้บรางวลั

ท่ี ๔ การแข่งเรือนดัปิดสนามจงัหวดัน่าน 
 - ปีพ.ศ.๒๕๔๕ ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ ประเภทเรือเล็ก ข. งานแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา 

และไดรั้บรางวลัท่ี ๒ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะ วดัศิลามงคล 
 - ปีพ.ศ.๒๕๔๖ ไดรั้บรางวลัท่ี ๒ งานแข่งเรือนดัเปิดสนามจงัหวดัน่าน, ไดรั้บรางวลัท่ี ๒ 

ประเภทเรือเล็ก ข. งานแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา และไดรั้บรางวลัท่ี ๓ งานแข่งเรือตกับาตรเท
โวโรหนะ วดัศิลามงคล 

 - ปีพ.ศ.๒๕๔๗ ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ งานแข่งเรือสลากห่อขา้วดาํดินบา้นฝายมูล ร่วมกบัเรือ
สุวรรณเทว ี(ท่าคํ้า) และไดรั้บรางวลัท่ี ๒ งานแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา 

 - ปีพ.ศ.๒๕๔๘ ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ งานสลากห่อขา้วดาํดินบา้นฝายมูล ร่วมกบัเรือเพชรภูคา 
(ปูคา), ไดรั้บรางวลัท่ี ๓ งานแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา และไดรั้บรางวลัท่ี ๒ งานแข่งเรือตกั
บาตรเทโวโรหนะ วดัศิลามงคล 

 - ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ งานแข่งเรือสลากห่อขา้วดาํดินบา้นฝายมูล, ไดรั้บรางวลั
ท่ี ๔ งานแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา, ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะวดัศิลา
มงคล และไดรั้บรางวลัท่ี ๑ประเภทเรือเล็ก ข. งานแข่งเรือประเพณีจงัหวดัน่านนดัปิดสนาม 

 - ปีพ.ศ.๒๕๕๑ ไดรั้บรางวลัท่ี ๒ งานแข่งเรือประเพณีอาํเภอท่าวงัผา และไดรั้บรางวลัท่ี 
๑ งานแข่งเรือตกับาตรเทโวโรหนะ วดัศิลามงคล 
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 จากรางวลัท่ีไดรั้บจากงานประเพณีแข่งเรือ ทาํให้เราไดท้ราบว่าบา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นท่ีมี
ความสามคัคี สามารถรวมกลุ่มพอ่บา้นหรือเยาวชนชายเพื่อมาฝึกซอ้มและเขา้ร่วมการแข่งขนั จนทาํ
ใหเ้รือของบา้นอาฮามไดรั้บรางวลัต่างๆมากมายดงักล่าวขา้งตน้ 
 
๑.๔.๓.๒ ประเพณีตานก๋วยสลาก (ทานสลากภตั) 
 ประเพณีตานก๋วยสลากของหมู่บา้นต่างๆในอาํเภอท่าวงัผาจะจดัข้ึนในช่วงก่อนออกพรรษา
ประมาณ ๒ สัปดาห์ โดยพิธีทานสลากภตัของหมู่บา้นหน่ึงๆส่วนใหญ่มกัทาํเป็นฎีกาบอกบุญไปยงั
วดัและหมู่บา้นอ่ืนๆ มีกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีตามสะดวก หมุนเวียนกนัไปในแต่ละหมู่บา้น 
และแต่ละตาํบล เม่ือถึงกาํหนด ผูรั้บสลากภตัก็จดัภตัตาหารกบัไทยทาน ซ่ึงประกอบดว้ยผลไม้
ต่างๆตามฤดูกาล ประเพณีทานสลากภตัของแต่ละหมู่บา้นจะจดัใหมี้ดว้ยกนั ๓ วนัคือ วนัเตรียมงาน  
(วนัลาบเก๋า), วนัห้างดา คือวนัท่ีญาติพี่นอ้งเพื่อนฝงูมาร่วมกนัทาํบุญจดัเตรียมก๋วยสลาก ไทยทาน
หรือเรียกวา่ฮอมสลาก, วนัตาน เป็นวนัท่ีนาํไปไทยทานไปทาํบุญตาน (ทาน) ณ สถานท่ีหรือวดัท่ี
กาํหนด เม่ือผูค้นมาพร้อมกนัแลว้ก็จะจดัให้มีการประชุมรวบรวมสลากหรือใบกนัตานเพื่อกาํหนด
หมายเลขและนาํมาคละปนกนัเพื่อให้พระภิกษุ สามเณรท่ีไดจ้บัสลากไทยทานนั้นไม่ทราบว่าได้
ไทยทานของใคร เม่ือถึงกาํหนดตานก๋วยสลาก พระภิกษุสงฆห์รือสามเณรท่ีไดรั้บหมายเลขสลากท่ี
ได้นาํมาคละปนกนัก็จะออกติดตามหมายเลขสลากท่ีได้เพื่อรับก๋วยสลากตามหมายเลขท่ีได้รับ 
เจา้ของสลากก็จะนิมนตรั์บเคร่ืองไทยทานเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ซ่ึงอาจมี
ทั้งสลากโชคและสลากสร้อย แลว้แต่วา่พระภิกษุหรือสามเณรองคใ์ดจะไดรั้บตามหมายเลขสลาก
นั้นๆ และชาวบา้นก็จะมีการอ่านคาํถวายเป็นคาํค่าว คาํกลอน เพื่อถวายแด่พระพุทธองค์ไปตลอด
พิธี 
 และเม่ือเสร็จพิธีทางศาสนาก็จะมีการเชิญชาวบา้นและญาติพี่นอ้งท่ีมาร่วมงานจากต่างหมู่บา้น
ไดรั้บประทานอาหารร่วมกนั และมีการแข่งเรืออย่างสนุกสนาน ดงัท่ีไดก้ล่าวไปในประเพณีแข่ง
เรือ 
 
๑.๔.๓.๓ ประเพณีป๋ีใหม่เมือง และดาํหวัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 
 เป็นประเพณีท่ีชาวลา้นนายดึถือปฏิบติักนัมาชา้นาน เป็นประเพณีให้ความสุขดว้ยความชุ่มเยน็ 
สงกรานตท่ี์จงัหวดัน่านจะเร่ิมมีตั้งแต่วนัท่ี ๑๓-๑๗ เมษายนของทุกปี และเรียกวนัต่างๆทั้ง ๕ วนัน้ี
วา่ วนัท่ี ๑๓ เมษายน คือ วนัล่อง วนัท่ี ๑๔ เมษายน คือ วนัเน่าหรือวนัเนา วนัท่ี ๑๕ เมษายน คือ วนั
พญาวนั วนัท่ี ๑๖ เมษายน คือ วนัปากป๋ี และวนัท่ี ๑๗ เมษายน คือวนัปีใหม่ 
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 ซ่ึงตลอดทั้ง ๕ วนัน้ีจะมีการเล่นสาดนํ้ ากนัอย่างสนุกสนานตั้งแต่เช้าจรดเยน็ อีกทั้งในวนั
สงกรานต์น้ียงัเป็นเวลาท่ีครอบครัวใหญ่ไดก้ลบัมาพร้อมหน้าพร้อมตา และมีการดาํหวัผูใ้หญ่เพื่อ
เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบัถือท่ีผูน้อ้ยมีต่อผูอ้าวโุสหรือผูมี้บุญคุณ 
 การดาํหวัของคนเมืองน่านนั้นจะมีการนาํเคร่ืองของสูมาคารวะซ่ึงส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย
ดอกไม ้ธูปเทียน และนํ้ าส้มป่อยหรือนํ้ าอบนํ้ าหอมใส่พานและสลุงไปขอสูมาคารวะ โดยเช่ือว่า
หากวา่ในหน่ึงปีท่ีล่วงพน้ผา่นไปตนไดก้ระทาํส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจต่อผูมี้พระคุณ 
หรือผูใ้หญ่ก็จะขอสูมาเพื่อไม่ให้เป็นบาปกรรมแก่กนัและกนั และลูกหลานก็จะขอพรจากผูใ้หญ่
เพื่อเป็นศิริมงคลและแนวทางปฏิบัติในปีใหม่ ผูอ้าวุโสก็จะให้พรและนําเอานํ้ าอบนํ้ าหอมท่ี
ลูกหลานได้เตรียมไว้นั้นมาลูบท่ีหัว และจะกล่าวให้พรให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน 
ลูกหลานก็จะรับนํ้ าท่ีผูอ้าวุโสไดด้าํหัวแลว้มาพรมลงบนหัวของตวัเองเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตวัเอง
ดว้ย 
 
 จะเห็นไดว้า่บา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นท่ีมีการรักษา สืบทอดวฒันธรรมประเพณีมาอยา่งยาวนาน 
มีความสามคัคีกนัภายในชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆจนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
 

ส่วนที ่๒ พฒันาการข้าวหลามบ้านอาฮาม อ าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน 
 
 ในส่วนน้ีเป็นช่วงของพฒันาการการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามว่ามีความเป็นมาอย่างไร 
และสามารถนาํมาเป็นสินคา้และพฒันามาจนกระทัง่ปัจจุบนัไดอ้ยา่งไรบา้ง ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
 
๒.๑ ข้าวหลามบ้านอาฮาม อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 
 จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงด้านขา้วหลามมาอย่างยาวนาน ดงัจะเห็นไดจ้ากสํานวน 
เปรียบเทียบล้อเลียนของคนท้องถ่ินภาคเหนือท่ีมีการนําเอาเค้าความจริงด้านลักษณะนิสัย 
ภูมิศาสตร์ เร่ืองเล่า ตาํนาน หรือมาจากความรู้สึกและทศันคติดูหม่ินถ่ินแคลนความไม่รู้ของคนใน
แต่ละจังหวดัภาคเหนือมาล้อเลียนกันเพื่อความสนุกสนาน ดังเช่น จงัหวดัลาํปางจะมีสํานวน
ล้อเลียนว่า “ลาํปางแตงดงัมา้” จงัหวดัแพร่จะมีสํานวนล้อเลียนว่า “เมืองแป้แห่ระเบิด” จงัหวดั
เชียงใหม่มีสาํนวนลอ้เลียนวา่ “เจียงใหม่ก๋ินข้ีไก่ต่างฮา้” เป็นตน้ และเมืองน่านก็มีสาํนวนลอ้เลียนวา่ 
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“เมืองน่านขา้วหลามแจง้” เน่ืองจากในอดีตคนน่านชอบทาํขา้วหลาม แต่ขา้วหลามเมืองน่านต่าง
จากขา้วหลามในทอ้งถ่ินอ่ืนตรงท่ีขา้วหลามเมืองน่านมีกระบอกยาวมากและมีการปอกและเหลา
เปลือกออกจนเป็นสีขาว วนัหน่ึงคนเมืองน่านไปเห็นหลอดไฟนีออนซ่ึงยาวและมีลกัษณะเหมือน
กระบอกขา้วหลามแต่มีแสงไฟสวา่งอยูข่า้งในจึงเรียกหลอดนีออนนั้นวา่ “ขา้วหลามแจง้” เป็นท่ีมา
ของสํานวนลอ้เลียนความไม่รู้ของคนเมืองน่านท่ีมีมาตั้งแต่อดีต กระทัง่ปัจจุบนัน้ีก็ยงัคงไดย้ินกนั
อยูใ่นหมู่คนลา้นนาดว้ยกนั 
 ดงัจะเห็นไดจ้ากเวบ็ไซตค์น้หาช่ือดงัอยา่ง www.google.co.th ท่ีมีคาํคน้หาวา่ “ขา้วหลามแจง้” 
กวา่ ๑๑๐,๐๐๐ เวบ็ไซตด์ว้ยกนั (เขา้ถึงขอ้มูลเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๔) ซ่ึงมีผูส้นใจสืบคน้
ไม่นอ้ยไปกวา่ขา้วหลามช่ือดงัอย่างขา้วหลามหนองมน และขา้วหลามนครปฐม ทาํให้เราทราบได้
วา่ “ขา้วหลาม” นั้นอยูคู่่กบัเมืองน่าน และเป็นอาหารของคนในทอ้งถ่ินมาเน่ินนาน แต่ปัจจุบนัน้ีการ
ผลิตขา้วหลามก็ไดล้ดนอ้ยลงไปตามยุคตามสมยั จากเดิมท่ีมีการผลิตอยูใ่นทุกพื้นท่ีของจงัหวดั แต่
ในปัจจุบนัมีเพียงแค่ชุมชนบา้นอาฮามเท่านั้นท่ีมีอาชีพผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุด
ในจงัหวดัน่าน มีการนาํเอาขา้วหลามท่ีผลิตในชุมชนไปจาํหน่ายต่อทั้งในพื้นท่ีอาํเภอเมือง อาํเภอ
เวยีงสา อาํเภอปัว อาํเภอเชียงกลาง อาํเภอทุ่งชา้ง อาํเภอบ่อเกลือ ฯลฯ และยงัเป็นของฝากท่ีข้ึนช่ือท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่คนภาคเหนือว่าขา้วหลามเมืองน่านท่ีบา้นอาฮามเป็นขา้วหลามท่ีอร่อยท่ีสุด 
ถึงแมว้า่ในอาํเภออ่ืนๆจะมีการผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายเช่นเดียวกนั ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ
วา่เหตุใดชาวบา้นอาฮามถึงยงัคงสามารถรักษาและสืบทอดการทาํขา้วหลามตั้งแต่อดีตจนกระทัง่
ปัจจุบนั และสามารถปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วได ้จนกลายมาเป็นสินคา้
ท่ีมีช่ือเสียงปากต่อปากในปัจจุบนัโดยไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์แต่อยา่งใด 
 
๒.๒ ความเป็นมาของข้าวหลามบ้านอาฮาม 
 
 จากประวติัของหมู่บา้นอาฮามท่ีมีมากวา่ ๓๐๐ ปีแลว้นั้น จะทาํให้เราทราบว่า ขา้วหลามก็ถูก
ผลิตข้ึนเพื่อดาํรงชีพในช่วงนั้นเช่นเดียวกบัชุมชนอ่ืนๆในเมืองน่าน แต่อยา่งไรก็ตาม ในช่วงแรกๆ 
ขา้วหลามยงัไม่ไดมี้การผลิตเพื่อจาํหน่าย แต่เป็นการผลิตเพื่อรับประทานกนัเองภายในครอบครัว
ของคนในทอ้งถ่ินเท่านั้น โดยท่ีขา้วหลามทาํหนา้ท่ีเป็นอาหารพื้นบา้นทัว่ไปของคนเมืองน่าน รวม
ไปถึงคนบา้นอาฮาม ซ่ึงมีความเป็นมาดงัน้ี 
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๒.๒.๑ ขา้วหลาม : อาหารสะทอ้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากการเรียนรู้ธรรมชาติ 
 
 เน่ืองจากเมืองน่านมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขา และมีลาํห้วย แม่นํ้ า อยูร่ะหวา่งร่องเขา มี
อากาศเยน็สบาย ซ่ึงเหมาะต่อการเจริญเติบโตของไผช่นิดหน่ึง คือ “ไผข่า้วหลาม” ซ่ึงจากช่ือของไผ่
ก็บ่งบอกอย่างชดัเจนวา่ไผ่ชนิดน้ีเป็นไผท่ี่ใชใ้นการผลิตขา้วหลาม และจากการศึกษาเร่ืองราวของ
ไผ่ชนิดต่างๆในประเทศไทย ไผ่ข้าวหลามนั้ นจะมีอยู่ เฉพาะในพื้นท่ีของภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน และบริเวณจงัหวดักาญจนบุรีเท่านั้น ทาํให้การทาํขา้วหลามจากไม้
ขา้วหลามถือเป็นผลิตผลท่ีเกิดจากภูมิปัญญาในการหาอยูห่ากินของคนในลา้นนาโดยแท ้
 เน่ืองจากคนลา้นนาโบราณไดมี้ความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินท่ีอยู่ของตนเองเป็น
อยา่งดี จึงไดเ้กิดการนาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใชใ้นการดาํรงชีวิต จากการศึกษาพบวา่ ใน
อดีตการทาํขา้วหลามของคนบา้นอาฮามรวมไปถึงคนในพื้นท่ีเมืองน่านนั้นเป็นไปอย่างเขา้ใจและ
เรียนรู้ในธรรมชาติรอบตวั กล่าวคือ ขา้วหลามจะหารับประทานไดก้็ในเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น 
เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงท่ีวตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบเป็นขา้วหลามนั้นมีครบพร้อม
พอดี และถือวา่เป็นช่วงท่ีขา้วหลามจะมีรสชาติท่ีดีท่ีสุดดว้ย โดยวตัถุดิบต่างๆมีดงัน้ี 
 

๑. ไมไ้ผข่า้วหลาม ถือวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการทาํขา้วหลามของคนเมืองน่าน ตาม 
ธรรมชาติแลว้ไมไ้ผทุ่กชนิดจะให้หน่อในช่วงฤดูฝน ซ่ึงไมไ้ผ่ขา้วหลามก็เช่นกนั แต่อยา่งไรก็ตาม 
หน่อไมจ้ากไมไ้ผข่า้วหลามนั้นคนทอ้งถ่ินไม่นิยมนาํมารับประทานแต่อย่างใด เน่ืองจากมีรสชาติ
ไม่ดี 
 แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยภูมิปัญญาของคนในอดีตก็มีการนาํเอาลาํตน้ของไผข่า้วหลามท่ีมีรสชาติ
ของหน่อไม่ ดีนั้ นนํามาผลิตเป็นข้าวหลาม และนํามาจักเป็นตอกเพื่องานจักสานท่ีใช้ใน
ชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงในดา้นของขา้วหลามนั้น จะมีการเลือกไมท่ี้เป็นไมใ้หม่เท่านั้น โดย
ไมใ้หม่คือไมท่ี้เป็นหน่อในช่วงฤดูฝนและแทงยอดข้ึนพอดีในช่วงฤดูหนาว ไมใ้หม่จะมีสีเขียวสด มี
ลาํตน้ยาว เปลือกหุ้มเป็นสีนํ้ าตาลและยงัติดอยูก่บัไมไ้ผ ่ไมใ้หม่จะมีคุณสมบติัอ่อนนุ่ม มีกล่ินหอม 
มีเต้ีย(เยือ่)มาก และเม่ือเผาสุกและจะปอกง่าย เม่ือปอกออกแลว้จะมีสีขาวนวลน่ารับประทาน 
 

“แต่ก่อนอุ๊ยนา้ก็ยะขาย ยะมาตลอด ถา้ไมม้นัแข็งก็จะหยุดยะ จะยะเฉพาะช่วงไม้
อ่อน เฉพาะหน้าหนาว เพราะไมม้นัปอกง่าย เหลาง่าย ถ้าไมแ้ก่ปุ๊บเป้ินก็จะย ั้ง 
(หยดุ)ยะเลย...” (บุศราคมั ยศหลา้, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
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๒. ขา้วเหนียว คนพื้นเมืองน่านรับประทานขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกัมาตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบนั เพราะโดยทัว่ไปการปลูกขา้วของของคนเมืองน่านนั้นจะปลูกเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น 
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขาไม่สามารถมีระบบชลประทานขนาดใหญ่ท่ีมีนํ้ าเพียงพอเพื่อ
ทาํนาในฤดูอ่ืนได ้ดงันั้น ขา้วของเมืองน่านจะเป็นขา้วจากนา “นํ้าฟ้า” ในฤดูฝนเท่านั้น 
 เม่ือปลูกขา้วในช่วงฤดูฝน การเก็บเก่ียวก็จะมีข้ึนในช่วงตน้ฤดูหนาว คือประมาณปลาย 
เดือนกนัยายน-เดือนตุลาคม ซ่ึงคนในทอ้งถ่ินจะเรียกขา้วท่ีมีการเก็บเก่ียวเสร็จใหม่ๆนั้นว่า “ขา้ว
ใหม่” ดังจะเห็นได้จากเม่ือเสร็จส้ินฤดูกาลเก็บเก่ียวข้าวประมาณปลายเดือนตุลาคม-เดือน
พฤศจิกายนจะมีประเพณี “ตานขา้วใหม่” ให้กบัวดัในหมู่บา้น เพื่อเป็นการทาํนุบาํรุงพระศาสนา 
เป็นสิริมงคลแก่เกษตรกร และเพื่อใหผ้ลผลิตเหล่านั้นเป็นสิริมงคลแก่เรือกสวนไร่นา 
 เน่ืองจากความเช่ือของคนในทอ้งถ่ินท่ีวา่ขา้วใหม่ท่ีเพิ่งเก็บเก่ียวไดน้ั้นจะมีรสชาติท่ีดี มี 
ความหอมอยู่ในตวัและเมล็ดขา้วจะไม่แข็งซ่ึงต่างจากขา้วเก่าท่ีเก็บไวน้าน ดงันั้น ขา้วใหม่ในช่วง
ฤดูหนาวนั้นเหมาะแก่การนาํมาทาํเป็นขา้วหลามอยา่งมาก 
 

“เขาบอกว่าข้าวใหม่มันหอม เขาก็เลยยะข้าวหลามก๋ินกั๋น...” (ลําดวน มีบุญ, 
สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
๓. ไส้ขา้วหลาม เช่น เผอืก ถัว่ งามอ้น มนัเทศ คนเมืองน่านสมยัก่อนท่ีมีการผลิตขา้ว 

หลามเพื่อรับประทานนั้น จะไม่จาํกดัส่ิงท่ีจะนาํมาเป็นไส้ของขา้วหลามแต่อย่างใด กล่าวคือ ถา้มี
อะไรก็จะใส่ส่ิงนั้นลงไป ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวนั้นก็จะมีเผือก ถัว่ งามอ้น หรือแมแ้ต่มนัเทศ ซ่ึงเป็น
พืชท่ีเก็บเก่ียวในช่วงฤดูหนาวพอดี ซ่ึงคนในทอ้งถ่ินก็จะนาํเอาวตัถุดิบนั้นมาทาํเป็นไส้ของขา้ว
หลาม อีกทั้งวตัถุดิบเหล่าน้ียงัใหร้สชาติดีเม่ือผลผลิตเหล่านั้นมีตามฤดูกาล  
 

“บางคนชอบงาเพราะก๋ินแลว้มนัจะมนั แต่ตอนน้ีบ่ใช่หนา้งา งามนัเก่าก็จะบ่ค่อย
หอม แต่จะหอมก็จะเป็นงาใหม่ มนัออกช่วงขา้วใหม่ปู้ นนะ อยา่งหอมเลยถา้เอามา
ใส่ขา้วหลาม...” (วรฤทยั พนัธจกัร, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
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๔. มะพร้าว จะเห็นไดว้า่อาหารในภาคเหนือส่วนใหญ่แลว้จะไม่มีกะทิเป็น 
ส่วนประกอบแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามในพื้นท่ีภาคเหนือตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัก็มีการ
ปลูกมะพร้าวไวต้ามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้สอยในชีวิตประจาํวนั และใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆเก่ียวกบัชีวิต เช่น การทาํมะพร้าวสุ้มเพื่อใชใ้นงานข้ึนบา้นใหม่ บวช ทานสลากภตัร หรือสืบ
ชะตา เป็นตน้ 
 ในอดีตการผลิตขา้วหลามนั้นไม่ไดใ้ส่กะทิลงไปเป็นส่วนประกอบ จะมีก็เพียงแต่ขา้วเหนียว  
นํ้ าเปล่า และเกลือเท่านั้น ต่อมาก็เร่ิมมีการดดัแปลงให้มีรสชาติดียิ่งข้ึน โดยเติมเผือก ถัว่ มนัเทศ 
หรืองามอ้นลงไป และเร่ิมมีการใส่กะทิบา้ง แต่ไม่ไดใ้ส่มากจนมนัเยิ้ม เพียงแต่ใส่ลงไปเพื่อให้มี
รสชาติมากข้ึนเท่านั้น 
 ซ่ึงมะพร้าวพื้นเมืองของเมืองน่านก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติอีกอยา่งหน่ึงท่ีใหผ้ลผลิต 
ในช่วงท่ีชาวบา้นเรียกวา่ช่วงออกพรรษาพอดี (ประมาณเดือนตุลาคม) เพราะเม่ือถึงช่วงออกพรรษา
ของทุกปีชาวบา้นจะรู้ไดว้า่มะพร้าวพื้นบา้นจะมีมากและเหมาะแก่การนาํมาประกอบอาหาร ซ่ึงเป็น
ช่วงเดียวกนักบัท่ีมีไมใ้หม่ ขา้วใหม่ และไส้ของขา้วหลามก็มีพอดีเช่นเดียวกนั 
 

“...มะพร้าวน่ีช่วงออกพรรษาบา้นเฮาจะมีนกั ราคามนัก็จะถูกกว่ามะพร้าวใต.้..” 
(สุนทรีย ์ประกอบเท่ียง, สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 จะเห็นไดว้า่วตัถุดิบในการนาํมาผลิตขา้วหลามนบัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในช่วงเวลา 
ท่ีเหมาะสม พร้อมกันทุกอย่าง ซ่ึงก็ถือเป็นภูมิปัญญาท่ีสําคญัของคนล้านนาท่ีสามารถเข้าถึง
ธรรมชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริง และสามารถนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื่อให้เกิดเป็นอาหารของทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่า
ชนิดน้ีไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 
 อีกทั้งจากการศึกษาพบวา่ในช่วงท่ีมีการผลิตเพื่อจาํหน่ายจนถึงปัจจุบนัน้ี ในฤดูหนาวก็จะเป็น
ช่วงท่ีขา้วหลามสามารถจาํหน่ายไดม้ากกว่าฤดูอ่ืนๆ เน่ืองจากในช่วงน้ีเป็นช่วงของการเก็บเก่ียว
ผลผลิตของคนในทอ้งถ่ิน ทาํใหมี้ความตอ้งการขา้วหลามเพื่อนาํติดตวัไปรับประทานกลางไร่กลาง
นาไดอ้ยา่งสะดวก และผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ก็จะทราบวา่ในฤดูหนาวขา้วหลามจะมีรสชาติ
ท่ีดีท่ีสุดดว้ย 
 

“หน้าฝนจะขายยากสุด แต่หน้าหนาวน่ีจะขายดี เพราะคนเขาซ้ือขา้วหลามไปไฮ่
ไปสวน ช่วงเก่ียวขา้วน่ีก็จะขายดี เพราะหน้าหนาวเป็นหนา้เก่ียวขา้ว ถา้เขาเก่ียว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๗๙ 

 

 

ขา้วเจา้ของนาเขาก็จะมาซ้ือขา้วหลามไปแจกคนท่ีมาช่วยเก่ียวขา้ว...” (สุนทรีย ์
ประกอบเท่ียง, สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 นอกจากวตัถุดิบตามธรรมชาติท่ีมีส่วนทาํให้เกิดมีขา้วหลามข้ึนมาแลว้นั้น การเกิดข้ึนของขา้ว
หลามยงัเก่ียวข้องกบัวีถีการดาํเนินชีวิตของคนเมืองน่านในฤดูหนาวด้วย เน่ืองจากในอดีตเม่ือ
อากาศหนาว แต่ละบา้นซ่ึงอาศยัอยู่กนัเป็นครอบครัวใหญ่จะมีการจุดไฟผิงกลางลานบา้นเพื่อเพิ่ม
ความอบอุ่นให้แก่ร่างกายแก่สมาชิกในครอบครัว และเม่ือมีการผิงไฟก็จึงเกิดความคิดในการผลิต
อาหารระหวา่งผิงไฟ ซ่ึงขา้วหลามสามารถตอบรับกบัสถานการณ์น้ีไดอ้ยา่งพอดี คนเมืองน่านจึงมี
การนาํเอาขา้วเหนียวและนํ้ ามากรอกใส่กระบอกขา้วหลามและเผาระหว่างผิงไฟเพื่อให้เกิดการทาํ
กิจกรรมร่วมกนัระหว่างผิงไฟของสมาชิกในครอบครัว และถือว่าเป็นการทาํอาหารให้ลูกหลาน
ไดรั้บประทานไปในตวัดว้ย 
 ดงันั้น ขา้วหลามจึงเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ ความรู้ความเขา้ใจของคนกบัธรรมชาติรอบตวัท่ี
เป็นไปอยา่งเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล และสอดคลอ้งกบัวิถีการดาํรงชีวิตของคนเมืองน่าน ขา้วหลาม จึงเป็น
หน่ึงในอาหารท่ีสามารถสะทอ้นสภาพทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต และวฒันธรรมของคนเมืองน่านได้
เป็นอยา่งดี 
 
๒.๓ พฒันาการการกลายมาเป็นสินค้าของข้าวหลามบ้านอาฮาม 
 
 ดังท่ีกล่าวในขั้ นต้นว่า ในช่วงแรกการผลิตข้าวหลามของบ้านอาฮามเป็นไปเพื่อการ
รับประทานกนัเองภายในครอบครัวเหมือนกบัวิถีชีวิตของคนเมืองน่านทัว่ไปท่ีต่างก็ผลิตขา้วหลาม
รับประทานกันเองเท่านั้ น แต่ในท่ีสุดข้าวหลามก็ได้กลายมาเป็นสินค้าอย่างช้าๆ จากความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนในอาํเภอท่าวงัผา 
 ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีจะแบ่งช่วงของพฒันาการการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮามออกเป็น ๓ ช่วง
ดว้ยกนัคือ ช่วงท่ี ๑ ผลิตขา้วหลามเพื่อยงัชีพภายในครอบครัว ช่วงท่ี ๒ ผลิตเพื่อจาํหน่ายในแบบ
ดั้งเดิม และช่วงท่ี ๓ ผลิตเพื่อจาํหน่ายในแบบสมยัใหม่ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
๒.๓.๑ ช่วงท่ี ๑ การผลิตขา้วหลามเพื่อยงัชีพภายในครอบครัว 
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 เป็นช่วงท่ีชาวบ้านอาฮามมีการผลิตข้าวหลามเหมือนกับชาวบ้านชุมชนอ่ืนๆท่ีผลิตเพื่อ
รับประทานกนัเองภายในครอบครัวดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการผลิตท่ีสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษมา
เน่ินนานไม่ตํ่ากวา่ ๑๐๐ ปีมาแลว้ ขา้วหลามในช่วงแรกน้ีจะเป็นขา้วหลามท่ีไม่ไดป้รุงแต่งส่ิงใดมาก
นกั จะมีก็แต่ขา้วเหนียว นํ้ าเปล่า เกลือ และถา้มีไส้ก็จะใส่ไส้ มีมะพร้าวก็ใส่กะทิ ถา้ไม่มีก็จะเป็น
ขา้วเปล่าๆ รสชาติของขา้วหลามก็จะมีความเคม็จากเกลือ หวานจากขา้วเหนียว และมีกล่ินหอมของ
ไมไ้ผแ่ละเยื่อของไผ่ และจะมีให้รับประทานเฉพาะช่วงฤดูหนาว หรือช่วงท่ีมีไมใ้หม่เท่านั้น และ
วธีิการรับประทานขา้วหลามก็คือ เม่ือเผาขา้วหลามเสร็จก็จะนาํไปทุบใหแ้ตก เม่ือแตกก็รับประทาน
ไดท้นัที 

 
“อุ๊ยเคยทาํมาก่อน อุ๊ยแล้วก็มาแม่ แม่ก็เล่าห้ือฟังว่าอุ๊ยเกยยะมา” (วิลยั วนัควร, 
สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
“แต่ก่อนตอนเฒ่าพ่อเฒ่าแม่ (ปู่ ย่า-ตายาย) หนา เขาเอาไมข้า้วหลามมา แลว้ก็เอา
ขา้วใส่ เอาเกลือใส่ เอานํ้ าใส่แลว้ก็เอาไปเผาเลย เผาแลว้ก็เอามาตุ๊บ(ทุบ) แลว้เฮา
ก็ก๋ินจะอั้นนะ เหมือนเฮาก๋ินขา้วบ่ายเกลือจะอั้นนะ แต่มนัลาํกว่าหั้นน้อยตั้ดต้ีว่า
มนัมีเต้ีย แต่ต๋อนนั้นเขาก็บ่ไดย้ะขาย ยะก๋ินกนับ่ดาย...” (เป็ง ยศหลา้, สัมภาษณ์, ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 
 

๒.๓.๒ ช่วงท่ี ๒ ผลิตเพื่อจาํหน่ายในแบบดั้งเดิม 
 
 เป็นช่วงท่ีชาวบา้นในหมู่บา้นอาฮามเร่ิมผลิตเพื่อการคา้ เม่ือประมาณเกือบ ๑๐๐ ปีมาแลว้แต่
การผลิตยงัอยู่ในจาํนวนน้อย กล่าวคือผลิตกนัหลายหลังคาเรือน แต่ผลิตหลังคาเรือนละน้อยๆ 
เน่ืองจากวตัถุดิบนั้นจะตอ้งเขา้ไปหาเอาเองในป่าทุกอยา่ง และไม่มีเคร่ืองทุ่นแรงในการผลิตเหมือน
ในปัจจุบนั เช่น ไมข้า้วหลามจะตอ้งเดินเขา้ไปในป่าเพื่อตดัไมแ้ละหาบออกมา กะทิก็ตอ้งใชมื้อขดู
และคั้น ฟืนตอ้งเขา้ป่าไปตดัเอง เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่วตัถุดิบทุกอยา่งท่ีนาํมาผลิตเป็นขา้วหลาม
ยงัคงหาไดต้ามธรรมชาติ อีกทั้งพื้นท่ีป่ายงัมีอยูม่าก และพื้นท่ีเหล่านั้นยงัไม่มีการจบัจองเป็นกรรม
สิทธ์ของปัจเจกบุคคลแต่อยา่งใด 
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“...ไมเ้ฮาก็เขา้ไปตดัเอาในป่า แต่ก่อนป้าก็เคยเขา้ไปตดัในป่าบา้นนาเผือก นาฝ่า 
นํ้ าฮาว ก็ชวนกนัไปหลายๆคน เราตดัไดห้มดบ่มีไผห้ามไผจะเอาไปเท่าใดก็ได.้..
แต่ก่อนตดัออกมาเป็นบั้งๆ (กระบอก) ใส่หาบมาประมาณ ๑๐๐ บั้ง มาทาํแบบยาว
น่ีแหละ บ่ไดเ้อาออกมาเป็นลาํๆเหมือนมะเด่ียวน้ี...” (บวั จิณะไชย, สัมภาษณ์, ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 
 ขา้วหลามในช่วงท่ีเร่ิมผลิตเพื่อจาํหน่ายน้ีจะเป็นขา้วหลามท่ีมีกระบอกยาวสุดขอ้ไมไ้ผเ่หมือน
ในอดีต แต่จะมีการเพิ่มกะทิ ดีนํ้ าตาล (ในอดีตนํ้ าตาลในพื้นท่ีหายากและมีราคาแพง) และใส่ไส้ถัว่ 
แต่จะเป็นการใส่นํ้ ากะทิสดท่ีไม่ผา่นการตม้จนสุก และจะมีการเผาในตอนกลางวนั เม่ือเผาเสร็จจะ
ปอกและเหลาให้บางท่ีสุดเพื่อทาํให้ตดัเป็นท่อนๆสําหรับจาํหน่ายไดง่้ายและมีราคาถูก หรืออาจจะ
ขายเป็นกระบอกก็ไดแ้ลว้แต่ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือแบบใด ขา้วหลามในช่วงแรกน้ีจะจาํหน่ายในราคา
ตั้งแต่ ๕ สตางค ์๑๐ สตางค ์หรือถา้เป็นกระบอกยาวก็จะมีราคากระบอกละ ๑ บาท เป็นตน้ 

 
“.แต่ต๋อนเร่ิมขายน่ีก็มีเติมกะทิ นํ้าตาล แต่ก่อนบ่มีนํ้ าตาลก็ใชดี้นํ้ าตาล..รุ่นอุ๊ยน่ีเขา
ก็ยะขายกั๋นแล้ว ทีละ ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์...” (เป็ง ยศหล้า, สัมภาษณ์, ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 
 ส่วนผูท่ี้เป็นผูบุ้กเบิกการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮามเพื่อจาํหน่ายนั้น จากการศึกษาพบว่าเป็น
หญิงสาวจากบา้นสวนตาล ต.ในเวยีง อ.เมือง จ.น่าน ซ่ึงไดแ้ต่งงานกบัชายบา้นอาฮามและยา้ยมาอยู่
ท่ีบา้นอาฮามแห่งน้ีเม่ือเกือบ ๑๐๐ ปีมาแล้ว คือนางใบ (สวนพรม) จิณะไชย ซ่ึงก่อนหน้าท่ีจะมา
อาศยัอยู่ท่ีบา้นอาฮามก็ไดป้ระกอบอาชีพผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายท่ีบา้นสวนตาลอยู่ก่อนแล้ว 
และเม่ือมาอยู่ ท่ีบ้านอาฮามแห่งน้ีท่านก็ได้ผลิตข้าวหลามเพื่อจําหน่ายตามความชํานาญ
เช่นเดียวกบัท่ีอยู่ท่ีบา้นสวนตาล ซ่ึงเม่ือท่านมีการผลิตเพื่อจาํหน่ายแลว้สามารถจาํหน่ายไดจ้ริง ทาํ
ให้ชาวบา้นอาฮามคนอ่ืนๆท่ีมีความรู้ความสามารถในการผลิตขา้วหลามเพื่อรับประทานกนัเอง
ภายในครอบครัวอยูก่่อนแลว้ก็เร่ิมมีการผลิตเพื่อจาํหน่ายตามกนัมาในท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบนับา้นสวน
ตาลก็ยงัคงมีผูท่ี้ยดึอาชีพการผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายอยูเ่ช่นเดียวกนั แต่ก็มีการผลิตกนัเพียงไม่ก่ี
ราย 

 

“คนบา้นสวนตาลเป้ินมาแต่งงานอยูท่ี่น่ี เป้ินอยูปู่้ นก็ยะขา้วหลามขายอยูแ่ลว้ ก็มา 
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แต่งงาน มีผวัอยูบ่า้นอาฮาม ก็เอาขา้วหลามมายะขายโตย เขาก็มายะขา้วหลาม ขา้ว
แต๋น ขนมซ่ี...มายะแบบยาวแลว้ก็ตดัเป็นกอ้ม (ท่อน)... ตอนน้ีเป้ินตายไปเมินแลว้ 
ตอนเสียเป้ินอายุ ๙๐ กว่าๆตายไปไดเ้กือบ ๓๐ ปีแล้วนะ...” (ปริญญา แอฤทธ์ิ, 
สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 

 ส่วนสถานท่ีท่ีชาวบา้นอาฮามในอดีตท่ีไดน้าํขา้วหลามไปจาํหน่ายก็คือท่ีบริเวณตลาดบา้นท่า
วงัผา มีการนาํเอาขา้วหลาม ขา้วแต๋น ขนมซ่ี ใส่ในหาบและเดินขายไปทัว่ตลาด เน่ืองจากในอดีต
พื้นท่ีของบา้นท่าวงัผา (ถนนวรนครปัจจุบนั) เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสาํคญัทางการคา้ของน่านเหนือมาก 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการนาํเอาสินคา้และผูโ้ดยสารทางเรือจากเมืองน่านข้ึนเรือมาลงท่ีท่านํ้ าบา้น
ท่าวงัผา และเดินทางต่อดว้ยววัต่างข้ึนทางเหนือ เช่น ปัว เชียงกลาง เมืองและ เมืองปอน บ่อเกลือ 
เมืองเงิน เป็นตน้ เน่ืองจากแม่นํ้ าน่านเม่ือเลยข้ึนไปจากท่าวงัผาแล้วเรือไม่สามารถจะข้ึนไปได้
เพราะมีเกาะแก่งท่ีอนัตราย เช่น แก่งสะมา้เกา้บั้ง ท่ีมีหาดหินผามีนํ้ าเช่ียวกราก ทาํให้บา้นท่าวงัผามี
ผูค้นเดินทางมาคา้ติดต่อคา้ขายและเกิดเป็นยา่นการคา้ท่ีสําคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบา้นท่าวงัผา
ในอดีตมีท่าเรือ โรงฝ่ิน โรงตม้กลัน่สุรา และมีโรงภาพยนตร์ถึง ๒ โรงดว้ยกนั ซ่ึงส่วนหน่ึงก็ทาํให้
ขา้วหลามจากบา้นอาฮามสามารถจาํหน่ายไดจ้ากการท่ีมีผูค้นสัญจรผา่นไปมานัน่เอง 

 
“แต่ก่อนอุย๊นา้ก็ยะ ยะมาตลอด ถา้ไมม้นัแขง็ก็จะย ั้ง (หยุด) ยะ จะยะกัน๋เฉพาะช่วง
ไมอ่้อน เฉพาะหน้าหนาว เพราะไมม้นัปอกง่าย เหลาง่าย พอไมแ้ก่ปุ๊บเป้ินก็หยุด
ยะเลย ยะเป็นหน้า (ฤดู) เอาไปขายท่ีกาดวงัผา กาดปัว ยะขา้วหลามตดั จะซ้ือก่ี
บาทก็ตดัเอา...ตอนเป็นละอ่อนนา้ก็หาบขายถนนในกาดกู่วนั ขา้วแต๋นซ้า (ตะกร้า)
หน่ึง ขา้วหลามซ้า (ตะกร้า) หน่ึงไปขาย...” (บุศราคมั ยศหล้า, สัมภาษณ์, ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 นอกจากนั้น ขา้วหลามจะขายดีเม่ือในอาํเภอท่าวงัผามีการจดังานเทศกาลหรืองานร่ืนเริงต่างๆ 
เช่น ลอยกระทง ฉลองวดั ฉลองพระธาตุ หรือแมแ้ต่งานรําวง เหตุผลท่ีขา้วหลามขายดีนั้นก็เพราะ
ในสมยัก่อนตามงานร่ืนเริงต่างๆไม่มีขนมหรืออาหารอ่ืนๆให้เลือกซ้ืออย่างหลากหลายเหมือนใน
ปัจจุบนัน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๓ 

 

 

“แต่ก่อนเผาขายตอนมีงาน มีรําวงอะหยงัจะน้ีก็จะหาบไปขาย ก็ขายดี เพราะแต่
ก่อนบ่มีลูกช้ิน บ่มีขนมขบเค้ียว บ่มีขนมปัง...” (บุศราคมั ยศหลา้, สัมภาษณ์, ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 แต่อยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีบา้นอาฮามผลิตขา้วหลามออกมาเพื่อจาํหน่ายในช่วงแรกนั้น ในบาง
ครอบครัวในทอ้งถ่ินท่าวงัผาก็ยงัคงผลิตขา้วหลามแบบดั้งเดิมเพื่อรับประทานเองภายในครอบครัว
อยูเ่ช่นกนั เพราะวตัถุดิบในการผลิตขา้วหลามยงัคงมีอยูใ่นป่า การแลกเปล่ียนโดยใชเ้งินตรายงัไม่
แพร่หลาย และยงัคงมีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรท่ีไม่เร่งรีบ ทาํให้เอ้ือต่อการผลิตขา้วหลามไดอ้ยู่
นัน่เอง 
 
๒.๓.๓ ช่วงท่ี ๓ ผลิตเพื่อจาํหน่ายในแบบสมยัใหม่ 
 
 การผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายในระยะท่ี ๓ หรือในยุคปัจจุบนัน้ีมีความเปล่ียนแปลงไปจาก
ในช่วงก่อนๆอยา่งมาก ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือประมาณ ๓๐ ปีท่ีผา่นมาน้ีเอง 
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมาเป็นขา้วหลามในรูปแบบปัจจุบนันั้นสืบเน่ืองมาจากในช่วงประมาณ
ปีพ.ศ.๒๕๐๐ เป็นตน้มา มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดข้ึนในประเทศไทยจากกรณีคอมมิวนิสตท่ี์ได้
หนีเขา้ป่า ซ่ึงพื้นท่ีป่าในเขตจงัหวดัน่านถือเป็นฐานท่ีมัน่ท่ีสาํคญัของพรรคคอมมิวนิสต ์ดว้ยมีปัจจยั
ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเขา้มาตั้งฐานปฏิบติัการ รวมไปถึงการคมนาคมท่ียากลาํบากทาํให้ฝ่ายรัฐบาล
เขา้ถึงพื้นท่ีเหล่าน้ีไดย้าก ทาํให้รัฐบาลในขณะนั้นไดแ้กปั้ญหาน้ีโดยมีนโยบายในการสร้างถนนใน
จงัหวดัน่านเพิ่มข้ึนเพื่อทาํให้การเดินทางสะดวก สามารถขนยายกาํลงัพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ถนนสายน่าน-ทุ่งช้างจึงถูกตดัข้ึน โดยเร่ิมดาํเนินการ
ก่อสร้างในปีพ.ศ.๒๕๑๑ และแล้วเสร็จในปีพ.ศ.๒๕๑๖ ซ่ึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้างน้ีเองท่ีตดัผ่าน
กลางหมู่บา้นอาฮาม โดยปกติชาวบา้นอาฮามก็จะมีการเผาขา้วหลามหนา้บา้นเพื่อหาบขายในตลาด
กนัอยูแ่ลว้ก่อนหนา้ท่ีจะมีการตดัถนนสายน้ี แต่ต่อมากลบักลายเป็นตอ้งมาเผาริมถนน เพราะถนน
ตดัผา่นหนา้บา้นท่ีมีการเผาขา้วหลามพอดี 
 ในช่วงแรกของการมีถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ชาวบา้นอาฮามท่ีผลิตขา้วหลามก็ยงัคงผลิตขา้ว
หลามในรูปแบบดั้งเดิมคือทาํขา้วหลามยาวสุดขอ้ไมไ้ผ ่และใส่กะทิ ดีนํ้าตาล แต่ช่วงท่ีเผาขา้วหลาม
นั้นจะมีผูค้นท่ีเดินทางผา่นไปมาบนถนนน่าน-ทุ่งช้าง ไดม้าแวะซ้ือขา้วหลามยาวอยูเ่สมอๆ ทาํให้
ชาวบา้นมีความคิดท่ีจะนาํเอาขา้วหลามมาวางจาํหน่ายริมถนนน่าน-ทุ่งชา้งข้ึนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงเม่ือมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๔ 

 

 

ผูผ้ลิตรายหน่ึงท่ีสามารถจาํหน่ายริมถนนได้จึงเร่ิมมีผูผ้ลิตข้าวหลามรายอ่ืนๆนําข้าวหลามมา
จาํหน่ายริมถนนตามกนัมาเร่ือยๆ 
 การเกิดข้ึนของการจาํหน่ายขา้วหลามริมถนนนั้น ในช่วงแรกผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะ
นาํเอาขา้วหลามยาวท่ีเผาเสร็จมาวางไวบ้นโตะ๊พบัท่ีนาํมาตั้งไวริ้มถนน ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ป็นร้านก่ึงถาวร
เหมือนในปัจจุบนั มีราคาขายประมาณกระบอกละ ๕-๑๐ บาท ต่อมาเม่ือเห็นว่าขา้วหลามยาวไม่
สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง เพราะมีขนาดท่ียาวมาก ทาํใหช้าวบา้นคิดผลิตขา้วหลามท่ีมีขนาด
กระบอกสั้ นลงเพื่อสะดวกต่อการซ้ือขาย อีกทั้งสามารถกาํหนดราคาให้เป็นราคาเดียวได ้โดยจะ
ขายในราคากระบอกละ ๑๐ บาท  
 รวมไปถึงการท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามได้คิดคน้ ดดัแปลงรสชาติให้มีความเขม้ขน้ข้ึน 
รวมไปถึงการใช้นํ้ าตาลแท้ๆ แทนดีนํ้ าตาลเพื่อให้ถูกปากคนทัว่ไปมากข้ึน และเปล่ียนเวลาการเผา
จากขา้วหลามยาวท่ีตอ้งเผาในช่วงเวลากลางวนัเพื่อนาํไปจาํหน่ายในช่วงเชา้มืด กลายเป็นตอ้งมีการ
เผาตั้งแต่เช้ามืดคือประมาณ ๒- ๓ นาฬิกา เพื่อนาํมาวางจาํหน่ายริมถนนในตอนกลางวนั อีกทั้ง
ในช่วงหลงัเม่ือประมาณ ๑๐ ปีท่ีผ่านมาผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามไดมี้การคิดคน้การตม้นํ้ ากะทิ
ก่อนกรอกลงในกระบอกขา้วหลามเพื่อช่วยให้ขา้วหลามบูดชา้ลง และปัจจุบนัผูผ้ลิตบางรายก็ไดมี้
การจา้งคนขาย และขายส่งเพื่อช่วยใหมี้เวลาในการผลิตขา้วหลามใหม้ากข้ึนดว้ย 

 
“...แต่ก่อนเฮาเผาตอนแลง เอาไปขายกาดเช้า เฮาเผาขา้งทางแลว้มีคนมาแวะซ้ือ 
เฮาเผาไปมีคนมาแวะซ้ือหมัน่ (บ่อย) ข้ึน เฮาก็เอาขา้วหลามท่ีเหลาแลว้ไปวางโต๊ะ
พบั ก็แวะซ้ือเร่ือยๆ เพราะสมยัก่อนเฮาเผาหนา้บา้น ถนนก็ยงัเป็นถนนสองเลน เรา
ก็หนั (เห็น)วา่มนัไดข้าย ก็เลยเร่ิมขาย ทีน้ีก็บ่ไปนัง่กาดเชา้แลว้ ก็เลยเปล่ียนมาเผา
ตอนเช้า แลว้เอามาขายเม่ือวนั (กลางวนั) ก็เร่ิมมีคนเลียนแบบกนันกัข้ึนๆ...ตอน
แรกท่ีเผาขา้งทางเขามาแวะซ้ือก็ทาํแบบยาวอยู ่ก็ขายเขาไปบอก (กระบอก) ละ ๕ 
บาท ๑๐ บาท แต่พอเฮาขายขา้งตาง (ทาง) เราก็ตอ้งขายราคาเดียว เราก็เลยตดัไม้
ออก...ทาํขายมาก็ดดัแปลงมาเร่ือยๆ แต่ถัว่กบัเผือกน่ีมีมาเมิน (นาน) แลว้นะ แต่
สังขยาเม่ือก่อนบ่มี กาํลงัมายะเม่ือ ๑๐ ปี ๒๐ ปีน้ี ก็ลองผิดลองถูกกนัมา...” (บุศ
ราคมั ยศหลา้, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
 

 จะเห็นไดว้า่ในช่วงน้ีเองท่ีมีการดดัแปลงทั้งรสชาติ รูปแบบ และวิธีการจาํหน่ายขา้วหลามมา
เป็นในแบบปัจจุบนั รวมไปถึงการคิดไส้สังขยาเม่ือประมาณ ๑๐-๒๐ ปีมาน้ีเอง ซ่ึงในปัจจุบนัเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๕ 

 

 

ไส้ท่ีมีความนิยมมากท่ีสุด เพราะไส้สังขยาเป็นไส้ท่ีถูกปากคนรุ่นใหม่และนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั
นัน่เอง 
 นอกจากนั้นวตัถุดิบท่ีนํามาใช้ในการทาํขา้วหลามในช่วงน้ีจะมาจากการซ้ือเกือบทั้งหมด 
เพราะมีการผลิตเป็นจาํนวนมาก และผลิตทุกวนัตลอดทั้งปีไม่วา่จะเป็นช่วงไมเ้ก่าหรือไมใ้หม่ อีก
ทั้งชาวบา้นไม่สามารถเขา้ไปตดัไมท่ี้ไหนก็ได้เหมือนในอดีตได้อีกแล้ว เน่ืองจากมีกฎหมายจาก
ภาครัฐเก่ียวกบัป่าไมเ้ขา้มาคุม้ครองป่าหรือป่าเหล่านั้นถูกจบัจองหมดแลว้  
 

“บา้นเฮามนัมีแต่บ่พอ เพราะแต่ก่อนเฮายะนอ้ย บ่เด่ียวน้ีเรายะนกั มนับ่พอเพราะ
เขายะกัน๋นกั อย่างขา้วหลามสั้ นน้ียิ่งแลว้ใหญ่ เพราะเขาตดัเอาก่ึง (คร่ึง) เดียว...” 
(จิตรานนท ์ภูครองจิต, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 
“ท่ีจริงบา้นผาสิงห์น่ีเขาก็ตดัมาไดบ้่เมินเท่าใด แต่ก่อนท่ีบา้นวงัวา้เขาก็เอามาขาย 
หรือเฮาไปตดัเอาเองก็ได ้เพราะแต่ก่อนเขาบ่ขาง (หวง) คนบา้นเฮาก็ตดัเอามาขาย
ห้ือเฮาได้เหมือนกัน เพราะเจ้าของเขาบ่ขาง แต่เด่ียวน้ีป่ามีเจ้าของหมด และ
บา้นเฮาก็บ่มีป่าแลว้...” (ทว ีสิงห์ไชย, สัมภาษณ์, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 และในช่วงน้ีคนในทอ้งถ่ินท่ีเคยผลิตขา้วหลามเพื่อรับประทานเองภายในครอบครัวก็หมดลง
ไปเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและอาชีพภายในทอ้งถ่ิน รวมไปถึงป่าไมท่ี้เป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตขา้วหลามลดนอ้ยลงและถูกจบัจองเป็นของปัจเจก
บุคคล ทาํให้ในชุมชนหมู่บา้นอ่ืนๆไม่ไดมี้การสืบทอดการผลิตขา้วหลามเพื่อรับประทานภายใน
ครอบครัวและเพื่อจาํหน่ายเป็นอาหารเหมือนกบับา้นผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม ทาํให้คนรุ่นใหม่
ในชุมชนอ่ืนๆขาดการสืบทอดทกัษะและความชาํนาญในการผลิตขา้วหลาม ทาํให้ปัจจุบนัหมู่บา้น
อาฮามเป็นหมู่บา้นเดียวท่ีมีผูผ้ลิตขา้วหลามมากท่ีสุดและมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในจงัหวดัน่าน เพราะมี
การสืบทอดและพฒันากระบวนการผลิตขา้วหลามมาอยา่งยาวนาน 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัก็มีชาวบา้นอาฮามท่ียงัยึดอาชีพการผลิตขา้วหลามในแบบดั้งเดิม
(แบบกระบอกยาว)กนัอยูป่ระมาณ ๓-๔ รายดว้ยกนั โดยจะมีวิธีการผลิต รสชาติ และรูปแบบเป็น
แบบดั้งเดิมเหมือนกบัในช่วงท่ี ๒ ซ่ึงในส่วนของไส้จะมีเพียงไส้ถัว่เท่านั้น แต่มีการเปล่ียนแปลง
จากรูปแบบเดิมเล็กน้อยตรงท่ีมีการตม้นํ้ ากะทิให้สุกก่อนกรอกลงในกระบอกเช่นเดียวกนักบัขา้ว
หลามท่ีจาํหน่ายริมถนน แต่ก็ยงัคงมีการเผาในช่วงกลางวนัเพื่อนาํไปจาํหน่ายในตลาดเชา้ให้กบัคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๖ 

 

 

ในทอ้งถ่ินไดรั้บประทาน โดยจะนาํไปจาํหน่ายในตลาดสดเทศบาลตาํบลท่าวงัผา ตลาดสดปัว และ
ตลาดสดในหมู่บา้น หรือในบางคร้ังก็จะมีพอ่คา้คนกลางรับไปจาํหน่ายท่ีตลาดในตวัเมืองน่าน และ
ตลาดในอาํเภอเวียงสา เพื่อให้ผูซ้ื้อรายยอ่ยนาํไปจาํหน่ายต่อในหมู่บา้นของตนเองต่อไป ซ่ึงถือว่า
เป็นขา้วหลามท่ีผลิตข้ึนเพื่อรองรับความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน ไม่ใช่เพื่อนกัท่องเท่ียวหรือเพื่อ
เป็นของฝากแต่อยา่งใด 

 
“เด๋ียวน้ีของแพงข้ึนแต่เฮาก็ยงัขายถูกอยู ่เพราะเป็นขา้วหลามเมือง คนบา้นเฮาก๋ิน
เอง...ขา้วหลามเฮาเป็นขา้วหลามขายกาดเชา้ ห้ือชาวบา้นท่ีไปยะไฮ่ยะนา ยะสวน 
เอาติดตวัไปง่าย แต่ของเฮาบ่ไดข้ายห้ือนกัท่องเท่ียว บางคร้ังก็มีคนมาซ้ือข้ึนดอย 
ไปขายต่อในหมู่บา้นเขาบนดอย เป็นขา้วงาย (ขา้วเชา้) หรือเป็นอาหารตอนเขาเขา้
ป่าไปยะไฮ่...ขา้วหลามยาวน้ีคนเฒ่าคนแก่จะชอบ เพราะคนเฒ่าคนแก่บ่ชอบหวาน 
บ่ชอบมนัหลาย ขา้วหลามยาวจะจืดๆ เค็มๆ มนัน้อย...แต่ดั้งเดิมจาวบา้นก็กินขา้ว
หลามยาวกั๋นมาตลอด...” (สุนทรีย์ ประกอบเท่ียง, สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๓) 
 

 
 

ภาพท่ี ๗ ขา้วหลามยาว เป็นขา้วหลามแบบดั้งเดิมของคนเมืองน่าน ท่ีมาของสาํนวนลอ้เลียน “เมือง
น่านขา้วหลามแจง้” ดว้ยขนาดกระบอกท่ียาวและขาวเหมือนหลอดไฟนีออน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๗ 

 

 

 
 

ภาพท่ี  ๘ ขา้วหลามยาวแบบดั้งเดิมเม่ือมีการเหลาเสร็จก็จะมีการตดัเป็นท่อนๆ เพื่อจาํหน่ายในราคา
ต่างๆ คือท่อนละ ๒-๕ บาท 

 

 
 

ภาพท่ี ๙ ขา้วหลามสั้น(ขา้วหลามท่ีจาํหน่ายริมถนนในปัจจุบนั) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๘ 

 

 

 ในปัจจุบนั (พ.ศ.๒๕๕๓) มีผูผ้ลิตข้าวหลามบา้นอาฮามท่ีผลิตข้าวหลามเพื่อจาํหน่ายเป็น
ประจาํทุกวนัทั้งปี ๑๘ ราย โดยเป็นผูผ้ลิตขา้วหลามกระบอกสั้นเพื่อจาํหน่ายริมถนนหรือจาํหน่าย
ตามสถานท่ีต่างๆอยู่ ๑๕ ราย และผูท่ี้ผลิตขา้วหลามกระบอกยาวเพื่อจาํหน่ายตลาดเช้า ๓ ราย ดงั
รายช่ือผูผ้ลิตต่อไปน้ี 
 
 รายช่ือผูผ้ลิตขา้วหลามสั้น 
๑. นางอุไร สุทธนอ้ย  
๒. นางบุศราคมั ยศหลา้ 
๓. นางดวงเดือน อินเป็ง 
๔. นางลาํดวน มีบุญ 
๕. นางแจ่มจนัทร์ ไชยชนะ 
๖. นางปริญญา แอฤทธ์ิ 
๗. นางทองใบ ยศหลา้ 
๘. นางอาํพนั นารี 
๙. นางจวน เตชนนัท ์
๑๐. นางถวลิ ยอดสุภา 
๑๑. นางละมยั มาวงค ์
๑๒. นางพร ยศหลา้ 
๑๓. นางวลิยั วนัควร 
๑๔. นางศรีจม ไชยชนะ 
๑๕. นางพิณ มหานิล 
 
 รายช่ือผูผ้ลิตขา้วหลามยาว 
๑. นางสุนทรีย ์ประกอบเท่ียง 
๒. นางคาํฟอง สิงห์ไชย  
๓.นางพวง สิงห์ไชย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๘๙ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๐ การผลิตขา้วหลามยาวจะมีการเผาในช่วงกลางวนั 
 
 จากการศึกษาพบว่าผูผ้ลิตขา้วหลามทั้งหมดตั้งแต่อดีตมาจนกระทัง่ปัจจุบนัลว้นแลว้แต่เป็น
เพศหญิง เน่ืองจากขา้วหลามเป็นอาหารชนิดหน่ึง ดงันั้นงานการผลิตขา้วหลามเป็นงานของเพศ
หญิงตามวิถีวฒันธรรมสังคมเกษตรกรรมท่ีหน้าท่ีการผลิตและหาส่วนประกอบในการทาํอาหาร
เป็นของเพศชาย และหน้าท่ีการทาํอาหารจะตอ้งเป็นของเพศหญิง ส่วนผูช้ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตขา้วหลามจะมีหน้าท่ีช่วยเหลือ เตรียมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้น อีกทั้งผูผ้ลิตทั้งหมดลว้น
เป็นคนบา้นอาฮาม ถึงแมบ้างท่านอาจจะออกเรือนไปอาศยัอยูต่่างหมู่บา้น แต่ก็ยงัคงผลิตขา้วหลาม
ในแบบฉบบัของบ้านอาฮามเพื่อจาํหน่าย หรือมีส่วนน้อยมากท่ีไม่ใช่คนบ้านอาฮาม (นางพิณ 
มหานิล) แต่ก็มีการเรียนรู้วธีิการ และกระบวนการผลิตขา้วหลามมาจากบา้นอาฮามน้ีเอง 
 แต่จากการศึกษาพบว่า ในอดีตในช่วงท่ีมีการผลิตขา้วหลามยาวเพื่อนาํไปจาํหน่ายตลาดเช้า 
และช่วงแรกๆของการจาํหน่ายริมถนนสายน่าน-ทุ่งช้างนั้น มีผูผ้ลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายเป็น
จาํนวนมากกวา่ปัจจุบนัและสามารถจาํหน่ายไดม้ากดว้ย เน่ืองมาจากในช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมืองมีทหารและขา้ราชการซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือสูงเขา้มาในพื้นท่ีมาก อีกทั้ง
สินคา้ท่ีเป็นอาหารหรือของหวานยงัคงมีใหเ้ลือกไม่มาก รวมไปถึงราคาของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
ขา้วหลามท่ีตํ่าทาํใหต้น้ทุนในการผลิตนอ้ยและมีกาํไรมาก เป็นแรงจูงใจให้คนบา้นอาฮามผลิตขา้ว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๐ 

 

 

หลามกนัแทบทุกหลงัคาเรือน แต่อยา่งไรก็ตาม ช่วงท่ีขายดีน้ียงัคงมีการผลิตเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
เท่านั้น ยงัไม่มีการผลิตตลอดทั้งปีเหมือนในปัจจุบนัแต่อยา่งใด 
 

“แต่ก่อนมีคนยะนกักวา่น้ี แต่ก็เลิกไปนกั บางคนยะบ่รอดบ่ไหวก็ไปทาํการเกษตร 
ยะขา้วแต๋น ขนมซ่ีแทน อย่างขา้วหลามยาวแต่ก่อนยะหลายเจา้เลย แต่ก่อนเป็น
สาวนา้ยะวนัละ ๖ ทะนาน เพราะมีคนยะ ๑๐ กวา่เจา้ท่ียะไปขายกาดปัว นัง่รถสอง
แถวไปขายกัน๋เป็นหมู่เลย แต่กลายเป็นเฮาเหลือเจา้เดียวมาได ้๑๐ กวา่ปีแลว้ ตอน
ท่ีมี ๑๐ กว่าเจา้น่ีคือตั้งแต่ยะเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่าอั้นแลว้ เด๋ียวน้ีบางคนเขาก็
ไปทาํงานกรุงเทพฯ บางคนก็ไปยะอย่างอ่ืน ป้าเดือนแต่ก่อนก็ยะไปขายกาดปัว 
เด๋ียวน้ีก็มายะแบบสั้น คนท่ียะขายก็คนบา้นอาฮามทั้งนั้น แต่ก่อนไปกาดปัวก็ไป
โตยกัน๋ เอาขนมอย่างอ่ืนไปขายโตย...” (พวง สิงห์ไชย, สัมภาษณ์, ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๓) 

 
“...บ่เหมือนเม่ือก่อน เม่ือก่อนคนขาย ๒๐ กวา่เจา้ ช่วงก่อนท่ีเขายะถนนส่ีเลน แต่
ก่อนถา้เป็นเสาร์-อาทิตยก์็หมดไปเมินละ ตอ้งเผาต่อแหมรอบหน่ึงเลย ๙ โมง ๑๐ 
โมงน่ีใกล้จะหมดแล้วจะไปแช่ข้าว ตดัไม้ไวร้อยะแหมรอบเลย...แต่ก่อนถ้ามี
แข่งเฮือน่ีจะยะขายเกือบทุกหลงัคาในหมู่บา้นเลย” (บุษราคมั ยศหลา้, สัมภาษณ์, 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
“เด๋ียวน้ีขายบ่ค่อยดี ถนนบ่ค่อยมีรถผา่นเหมือนแต่ก่อนแลว้เศรษฐกิจก็บ่ค่อยดี อะ
หยงัก็แพง บ่เหมือนแต่ก่อน...เด๋ียวน้ีผ่อไดแ้ม่คา้หายไปนกั คนซ้ือก็หาย แม่คา้ก็
หาย คนซ้ือก็จ่ม (บ่น) ผอ่ร้านดวงเดือนเขาขายบอกละ ๒๐ บาทก็มีคนจ่มเหมือน
กัน๋ แต่เขาบ่ไดนึ้กถึงขา้ว นึกถึงนํ้าตาล ...ของเฮาก็ซ้ือหมด ไมเ้ฮาก็ซ้ือ” (อุไร สุทธ
นอ้ย, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 จะเห็นไดว้า่อาชีพการผลิตขา้วหลามไดมี้ปัญหาเกิดข้ึนเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้น
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึน และสินคา้อ่ืนๆท่ีเป็นอาหารวา่งหรือขนมมีมากข้ึน ทาํให้
ผูผ้ลิตขา้วหลามหลายรายตอ้งเลิกอาชีพการผลิตขา้วหลามไปเพื่อไปหางานอ่ืนทาํ แต่อยา่งไรก็ตาม
ผูผ้ลิตท่ียงัคงผลิตอยูใ่นปัจจุบนัก็ไดมี้การปรับตวัในการผลิตและจาํหน่ายเพื่อให้ขา้วหลามยงัคงเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๑ 

 

 

อาชีพท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัพวกเขาได ้เช่น การลดขนาดกระบอกให้สั้ นลง การคิดคน้ขา้วหลามไส้
สังขยาซ่ึงเป็นท่ีนิยมของเด็กและวยัรุ่น การทาํขา้วหลามกระบอกละ ๒๐ บาทเพื่อเป็นทางเลือก
ใหก้บัผูบ้ริโภคและทาํใหป้ระหยดัไมข้า้วหลาม รวมไปถึงการนาํขา้วหลามท่ีเหลือจากการจาํหน่าย
ในตอนกลางวนัไปจาํหน่ายบนรถทวัร์ทุ่งชา้ง-กรุงเทพฯในช่วงเยน็ของทุกวนั เป็นตน้ 
 
๒.๔ กระบวนการผลติข้าวหลามบ้านอาฮามในปัจจุบัน 
 
 การผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามนั้นมีกระบวนการในการผลิตท่ีเหมือนกบัการผลิตขา้วหลาม
ในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ แต่อาจจะแตกต่างกนัในส่วนของรายละเอียด รสชาติ และความชาํนาญในการผลิต 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บา้นอาฮามจะมีกระบวนการผลิตขา้วหลาม ดงัน้ี 
 
๒.๔.๑ วตัถุดิบ และอุปกรณ์ 
 ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะใชว้ตัถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตขา้วหลามท่ีเหมือนๆกนั โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 วตัถุดิบในการทาํขา้วหลามของบา้นอาฮามไดแ้ก่ ไมไ้ผ่ขา้วหลาม, ขา้วเหนียว, กะทิ, นํ้ าตาล
ทราย, เกลือ, ถัว่ดาํตม้สุก, เผือกซอยเป็นส่ีเหล่ียมลูกเต๋าขนาดเล็ก, งามอ้น, ไส้สังขยา (แป้ง, ไข่ไก่, 
นํ้าตาล, ใบเตย, นํ้าสะอาด), ฟืน, แกนขา้วโพด 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๑ ไมไ้ผข่า้วหลาม วตัถุดิบสาํคญัในการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๒ 

 

 

 
อุปกรณ์ มีดงัน้ี 

- เตาเผาขา้วหลาม เตาเผาขา้วหลามของบา้นอาฮามนั้นจะมีความแตกต่างจากเตาเผาใน
ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เพราะมีการดัดแปลงมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีการเผาเพื่อรับประทาน
ภายในครอบครัวยามท่ีตอ้งนัง่ผงิไฟ  

 
“สมยัก่อนหน้าหนาวมนัก็หนาวแต้ๆ หนา เขาก็ผิงไฟ เขาก็เอาไมม้า กรอกขา้วใส่ 
ผิงไฟก็กินกนัไป ทางใตเ้ขาจะก่อแลว้เอาถ่านเขา้ใส่นะ แลว้ก็เอาขา้วหลามไปผิง 
แต่บา้นเฮาจะใช้หลวั (ฟืน) บา้นเฮาน่ีทาํแบบโบราณนะ เหมือนกบักองไฟท่ีคน
สมยัก่อนเขาใช้ผิงไฟกนั บ่ฮู ้จะยะหยงัก็หลามขา้วกินกนั เลยเป็นช่ือขา้วหลาม
มาถึงเด๋ียวน้ี” (ลาํดวน มีบุญ, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 ดงันั้น เตาเผาขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะเป็นเตาแบบง่ายๆ ท่ีสามารถเพิ่ม 
หรือลดขนาดไดต้ามตอ้งการ ตามปริมาณขา้วหลามท่ีจะเผาวา่มีมากนอ้ยเพียงใด หรือแมก้ระทัง่จะ
นาํไปเผานอกสถานท่ีก็สามารถสร้างเตาไดอ้ยา่งรวดเร็วและเรียบง่าย กล่าวคือ ผูผ้ลิตขา้วหลามจะ
นาํเหล็กเส้นขนาดประมาณ ๔ หุน หรือประมาณคร่ึงน้ิวมามดัติดกบัเหล็กท่ีตอกไวใ้นดินทั้งสอง
ดา้น ใช้เหล็ก ๒ เส้นทาํขนานกนั ตรงกลางจะเวน้ท่ีว่างไวส้ําหรับใส่ฟืน ท่ีว่างตรงกลางระหว่าง
เหล็กเส้นจะมีการขุดให้เป็นหลุมเล็กนอ้ยเพื่อให้พื้นต่างระดบั สามารถวางฟืนได ้พื้นทั้งสองขา้งท่ี
ใชว้างกระบอกขา้วหลามจะยกสูงข้ึนเล็กนอ้ยเพื่อวางกระบอกขา้วหลามขณะเผา แต่อยา่งไรก็ตาม
ผูผ้ลิตบางรายท่ีมีการผลิตเป็นจาํนวนมากก็จะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของเตาท่ีใชส้ําหรับเผาขา้ว
หลาม โดยจะมีการก่อเตาเผาแบบถาวรดว้ยอิฐฉาบปูนใหสู้งจากพื้นประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เพื่อให้
หมุนกระบอกขา้วหลามง่ายและเพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกท่ีอาจจะเขา้ไปในกระบอกขา้วหลามขณะทาํ
การเผา กล่าวคือ เป็นการดดัแปลงเตาเผาขา้วหลามใหมี้ความคงทนและถูกสุขอนามยัเพิ่มข้ึนนัน่เอง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๓ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๒ ลกัษณะเตาเผาขา้วหลามแบบดั้งเดิมของบา้นอาฮาม ซ่ึงใชรู้ปแบบน้ีมาตั้งแต่อดีตกระทัง่
ปัจจุบนั 
 

- พร้า ใช้สําหรับตดัไมข้า้วหลาม ปอก และเหลาขา้วหลาม การผลิตขา้วหลามของบา้นอา
ฮามจะไม่มีการใชเ้ล่ือยสาํหรับเล่ือยไมข้า้วหลาม แต่จะเป็นการใชพ้ร้าตดัไมข้า้วหลามออก
ทีละกระบอกเช่นเดียวกบัการผลิตในอดีต เพราะไมข้า้วหลามมีเน้ือบางสามารถตดัไดง่้าย 
อีกทั้งเม่ือเผาเสร็จจะตอ้งใชพ้ร้าท่ีคมในการปอกขา้วหลามและเหลาให้เนียนเพื่อให้ดูขาว
นวลน่ารับประทานและสามารถลอกเปลือกออกรับประทานไดโ้ดยง่าย 

- ไมว้ดัความยาวของกระบอกขา้วหลาม (ไมม้อก) ผูผ้ลิตขา้วหลามแต่ละรายจะทาํไมว้ดั
ความยาวกระบอกน้ีข้ึนเองเพื่อใช้วดัขนาดของข้าวหลามแต่ละกระบอกว่าจะต้องยาว
ประมาณเท่าใด โดยจะมองท่ีความกวา้งของกระบอกเป็นสําคญั ถา้กระบอกมีขนาดกวา้ง
จะใชใ้ส่ขา้วหลามไส้สังขยาซ่ึงจะตดัใหมี้ความยาวนอ้ยท่ีสุด ถา้กระบอกมีขนาดเล็กก็จะใส่
ไส้ธรรมดา ถา้ขนาดของกระบอกเล็กมากก็จะทาํกระบอกให้ยาวข้ึน แต่จะจาํหน่ายในราคา
เดียวกนัคือกระบอกเล็กกระบอกละ ๑๐ บาท และกระบอกใหญ่ราคากระบอกละ ๒๐ บาท 
แต่อยา่งไรก็ตามขนาดของไมท่ี้ใชว้ดัความยาวของกระบอกขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลาม
แต่ละรายนั้นจะไม่มีขนาดท่ีเท่ากนัตายตวั แต่จะเป็นการกะประมาณของแต่ละรายมากกวา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๔ 

 

 

 
“แต่ละเจา้เขาก็จะกะเอาเอง บางเจา้ก็สั้นกวา่น้ี บางเจา้ก็ยาวกว่าน้ี...” (อาํพนั นารี, 
สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
- เคร่ืองขดูมะพร้าว และคั้นกะทิ เป็นเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ีใชไ้ฟฟ้า เพื่อช่วงผอ่นแรงในการ

ขดูมะพร้าวและคั้นกะทิ 
- หมอ้สําหรับตม้นํ้ ากะทิ ใช้ในการตม้นํ้ ากะทิท่ีผสมนํ้ าตาลและเกลือเพื่อจะนาํมากรอกใส่

กระบอกขา้วหลามและทาํใหข้า้วหลามบูดชา้ลง เพราะกะทิมีการตม้ใหสุ้กแลว้นัน่เอง 
- ไมส้าํหรับทาํไส้สังขยา ขา้วหลามไส้สังขยาของบา้นอาฮามจะโดดเด่นและมีความแตกต่าง

จากขา้วหลามท่ีอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด คือจะมีการใส่ไส้สังขยาจนสุดกระบอก ไม่ใช่ใส่ไส้
สังขยาแค่ปากกระบอก โดยมีการใช้ไมไ้ผ่นาํมาเหลาให้เป็นแท่งกลมมีขนาดเล็ก-ใหญ่
ต่างกนั โดยไมท้าํไส้ขนาดใหญ่จะใช้กบัไมข้า้วหลามท่ีมีขนาดกระบอกใหญ่ ไมท้าํไส้
ขนาดเล็กก็จะใช้กบัไมข้า้วหลามขนาดเล็กเช่นกนั แต่จะมีความยาวเท่าๆกบักระบอกไม้
ขา้วหลามท่ีตดัไว ้ไมน้ี้จะมีวิธีการใชคื้อ ก่อนจะมีการกรอกขา้วเหนียวท่ีแช่ไวใ้ส่กระบอก
จะมีการเลือกไมแ้ต่ละขนาดมาใส่ไวใ้นกระบอกขา้วหลามตามความกวา้งของปากกระบอก 
เม่ือใส่ไมค้รบแลว้ก็จะนาํเอาขา้วเหนียวมากรอกลงไปทั้งท่ีไมย้งัคงอยู่ในกระบอก และ
จะตอ้งจดัไมใ้ห้อยู่กลางกระบอก ต่อจากนั้นก็จะนาํเอานํ้ ากะทิใส่และเผาเช่นเดียวกบัขา้ว
หลามไส้อ่ืนๆ เม่ือข้าวเหนียวสุกก็จะนําเอาไม้เหล่าน้ีออก ซ่ึงจะทาํให้เกิดรูไปจนสุด
กระบอก ผูผ้ลิตก็จะนาํเอานํ้าสังขยาท่ีทาํเตรียมไวก้รอกใส่ลงไปและนาํเอาขา้วหลามท่ีมีไส้
สังขยาไปน่ึงอีกคร้ังหน่ึงจึงจะเสร็จและนาํมาปอกเพื่อจาํหน่ายได ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๕ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๓ วธีิการผลิตขา้วหลามไส้สังขยาโดยใชไ้มเ้สียบไวก้ลางกระบอกแลว้กรอกขา้วเหนียว
และนํ้ากะทิลงไป 
 

- อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ทพัพีขนาดใหญ่, เตาแก๊ส, เหยอืกนํ้าสาํหรับกรอกนํ้ากะทิ เป็นตน้ 
 
๒.๔.๒ ช่วงเวลาการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 
 
 การผลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลาดว้ยกนั กล่าวคือคือ ช่วงแรก จะ 
เร่ิมตน้ในช่วงบ่ายของวนัเป็นตน้ไปจนกระทัง่ถึงคํ่า และช่วงท่ีสอง จะเร่ิมตน้ในช่วงเช้ามืด คือ
ประมาณหน่ึงนาฬิกาของวนัใหม่ และจะแลว้เสร็จในช่วงประมาณ ๖-๘ นาฬิกา ดงัจะมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
๒.๔.๒.๑ ช่วงแรก : เตรียมวตัถุดิบ 
 
 ในช่วงน้ีจะเป็นช่วงของการเตรียมวตัถุดิบในการผลิตขา้วหลาม โดยผูผ้ลิตแต่ละรายก็จะมี
ขั้นตอนการผลิตเหมือนกนัแต่แตกต่างกนัท่ีช่วงเวลา โดยบางรายอาจจะเร่ิมผลิตเร็ว บางรายเร่ิมผลิต
ชา้ แต่โดยทัว่ไปแลว้จะมีช่วงเวลาดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๖ 

 

 

 ช่วงเวลาประมาณ ๑๕-๑๗ นาฬิกา จะเป็นช่วงท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามจะมีการตดักระบอกไมไ้ผข่า้ว
หลามออกเป็นกระบอกๆ โดยใชไ้มว้ดัท่ีทาํข้ึนเองวดัความยาวกระบอกขา้วหลามและในช่วงน้ีก็จะ
เลือกว่ากระบอกไหนควรใช้ใส่ไส้อะไร เม่ือตดัไม้เป็นกระบอกแล้วก็จะใส่รวมกันไวใ้นก๋วย
(กระบุง)ไมไ้ผ่สานเพื่อเตรียมไวส้ําหรับขั้นตอนต่อไป โดยการตดัไมไ้ผ่ขา้วหลามท่ีจะนาํมาผลิต
ขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามนั้นจะมีการตดัให้พอดีกบัความตอ้งการใช้ในแต่ละวนั
เท่านั้น จะไม่มีการตดัเผื่อไวส้ําหรับวนัต่อไปแต่อยา่งใด เน่ืองจากถา้ตดัไมไ้ผข่า้วหลามทิ้งไวจ้ะทาํ
ใหไ้มไ้ผข่า้วหลามเห่ียวอีกทั้งเป็นการป้องกนัไม่ใหส่ิ้งสกปรกหรือแมลงเขา้ไปอยูอ่าศยัในกระบอก
ขา้วหลามดว้ย ซ่ึงในช่วงน้ีจะมีการแช่ขา้วเหนียวเตรียมไวร้อเพื่อกรอกใส่กระบอก และเตรียมฟืน
ใส่ไวใ้นเตาเผาขา้วหลาม 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๔ วธีิการตดัไมไ้ผข่า้วหลามออกเป็นกระบอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๗ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๕ ไมว้ดัความยาวกระบอกขา้วหลาม(ไมม้อก) ของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 
 

 ช่วงเวลาประมาณ ๑๗-๑๙ นาฬิกา ผูผ้ลิตขา้วหลามจะมีการขดูมะพร้าว คั้นกะทิ ตม้นํ้ ากะทิท่ี
ผสมนํ้ าตาล,เกลือไวเ้รียบร้อยตามสูตรของผูผ้ลิตแต่ละราย ต่อมาจึงกรอกขา้วเหนียวท่ีผสมไส้ถัว่
หรือเผือก และงาใส่ลงในกระบอกไมไ้ผข่า้วหลาม และนาํมาพิงไวบ้นแท่งเหล็กท่ีใชเ้ผา เม่ือกรอก
ขา้วเหนียวจนหมดแลว้ก็จะกรอกนํ้ ากะทิท่ีตม้สุกแลว้ใส่ลงไปจนครบทุกกระบอก ต่อจากนั้นใน
ขั้นตอนสุดทา้ยของช่วงแรกก็คือการปิดปากกระบอกดว้ยแกนขา้วโพด ซ่ึงตอ้งมีการเลือกขนาดของ
แกนขา้วโพดให้แน่นพอดีกบัขนาดความกวา้งของกระบอกดว้ย เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้วในกระบอก
ดนัตวัออกมาขณะท่ีกาํลงัเผาและป้องกนัส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปในกระบอกขา้วหลาม เม่ือปิดปาก
กระบอกดว้ยแกนขา้วโพดครบทุกกระบอกแลว้ก็เป็นอนัเสร็จขั้นตอนในช่วงแรก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๘ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๖ การตม้นํ้ากะทิท่ีผสมนํ้าตาลและเกลือตามสูตรของผูผ้ลิตแต่ละราย 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๗ วธีิการกรอกนํ้ากะทิลงกระบอกขา้วหลาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๙๙ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๘ การปิดปากกระบอกขา้วหลามดว้ยแกนขา้วโพด 
 

๒.๔.๒.๒ ช่วงท่ีสอง : เผา 
 
 หลงัจากกรรมวิธีในการผลิตขา้วหลามช่วงแรกแลว้เสร็จ ผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะกลบัไปพกัผอ่น 
โดยผูผ้ลิตขา้วหลามจะเร่ิมกลบัไปพกัผอ่นกนัตั้งแต่หวัคํ่าประมาณ ๒๐-๒๑ นาฬิกา เพื่อท่ีผูผ้ลิตขา้ว
หลามจะตอ้งต่ืนข้ึนมาในช่วงเชา้มืดเพื่อเร่ิมขั้นตอนท่ีสาํคญัอีกขั้นตอนหน่ึงคือการเผาขา้วหลาม 
 โดยผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะต่ืนข้ึนมาเผาขา้วหลามในเวลา ๑-๓ นาฬิกาของวนัใหม่เป็น
อย่างช้า ก่อนการเผาตอ้งมีการเตรียมตวัโดยมีการแต่งกายท่ีมิดชิดเพื่อป้องกนัความร้อน ขั้นตอน
เร่ิมตน้จะมีการจุดไฟโดยใชเ้ปลือกไมไ้ผท่ี่ไดจ้ากการปอกและเหลาขา้วหลาม เน่ืองจากมีคุณสมบติั
ติดไฟไดดี้ มีการนาํไมท่ี้ไดจ้ากการปอกขา้วหลามและขยุมะพร้าวมาโรยบนฟืนเพื่อให้ฟืนติดไฟเร็ว
ข้ึน เม่ือจุดไฟติดคนท่ีทาํการเผาขา้วหลามก็จะตอ้งเดินวนรอบเตาเผาเพื่อคอยหมุนขา้วหลามให้
ไดรั้บความร้อนโดยทัว่ถึง โดยประมาณแลว้การเผาจะใชเ้วลาประมาณ ๒-๓ ชัว่โมง (แต่ไส้สังขยา
จะมีกรรมวธีิท่ีซบัซอ้นและใชเ้วลามากกวา่ เพราะเม่ือเผาเสร็จตอ้งนาํเอาไมท่ี้ใส่กลางกระบอกออก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๐ 

 

 

เพื่อนาํนํ้าสังขยาท่ีทาํเตรียมไวก้รอกลงไปและนาํขา้วหลามท่ีกรอกนํ้ าสังขยาแลว้ไปน่ึงอีกคร้ังหน่ึง
จึงจะสามารถนาํมาปอกและเหลาเพื่อจาํหน่ายได)้ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๙ การเผาขา้วหลามของบา้นอาฮาม จะเร่ิมเผาประมาณ ๑ นาฬิกาของวนัใหม่ และจะมีการ
เดินวนรอบเตาเพื่อพลิกกระบอกขา้วหลามใหไ้ดรั้บความร้อนเท่ากนัทุกดา้น 
 
  เม่ือขั้นตอนการเผาขา้วหลามแลว้เสร็จก็จะเป็นเวลาเชา้มืดประมาณ ๔-๕ นาฬิกาของวนัใหม่ 
หนา้ท่ีต่อมาก็คือตอ้งปอกเปลือกขา้วหลาม เม่ือปอกเสร็จก็จะตอ้งมีการเหลาเพิ่มให้บาง เพื่อให้ขา้ว
หลามไม่มีเส้ียน เรียบเนียนน่ารับประทานและปอกรับประทานง่าย โดยการปอกและเหลาขา้วหลาม
นั้นก็จะตอ้งใช้ความชาํนาญและความอดทนไม่น้อยไปกว่าการเผาขา้วหลาม เพราะถ้าปอกหรือ
เหลาไม่เป็นหรือไม่ชาํนาญจะทาํให้กระบอกขา้วหลามไม่สวย และอาจจะปอกลึกเส้ียวเขา้ไปถึงตวั
ขา้วหลามจนทาํให้กระบอกเสียหาย และจะตอ้งปอก, เหลาขา้วหลามทุกกระบอก เพราะจะทาํให้
สามารถลอกเปลือกเพื่อรับประทานไดง่้าย ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร และเม่ือเสร็จ
จากการเหลาขา้วหลามจึงจะถือวา่การทาํขา้วหลามในหน่ึงวนัท่ีไดเ้สร็จเรียบร้อยพร้อมสําหรับการ
นาํออกจาํหน่ายแลว้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๑ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๐ หลงัจากขั้นตอนการเผาแลว้เสร็จ ในช่วงเชา้ก็จะมีผูม้ารับจา้งปอกและเหลาขา้วหลาม 
 
 แต่อย่างไรก็ตามนอกจากน้ีแล้ว ในชุมชนอ่ืนๆในประเทศไทยก็มีการผลิตข้าวหลามเพื่อ
จาํหน่ายเช่นเดียวกนั แต่อาจจะมีผูผ้ลิตไม่มากหรือไม่มีช่ือเสียง มีส่วนประกอบหรือวตัถุดิบต่างกนั 
หรือแมก้ระทัง่ในบางชุมชนจะมีการผลิตขา้วหลามในงานบุญประเพณีเฉพาะช่วงเวลา แต่ไม่ได้
ผลิตเพื่อจาํหน่ายแต่อยา่งใด ซ่ึงคุณค่าของขา้วหลามก็จะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละชุมชน 
 
 

ส่วนที ่๓ ข้าวหลามบ้านอาฮามกบัระบบเศรษฐกจิ 
 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงขา้วหลามกบัรายไดข้องคนในทอ้งถ่ิน เม่ืออาหารพื้นบา้นชนิดหน่ึงไดถู้ก
นาํมาใช้แลกเปล่ียนดว้ยเงินตรา ก็จะทาํให้เกิดเป็นการคา้ข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัขา้วหลามก็เป็นอาหาร
อีกชนิดหน่ึงท่ีมีการจาํหน่ายกนัอยา่งเป็นลํ่าเป็นสัน ทาํให้อาชีพการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮาม
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน 
 โดยในท่ีน้ีจะมีการแบ่งรายไดท่ี้ไดจ้ากกระบวนการผลิตขา้วหลามออกเป็น ๒ ดา้นดว้ยกนั คือ 
๑. ด้านวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตข้าวหลาม และ ๒. ด้านการจา้งแรงงานในกระบวนการผลิตขา้ว
หลาม ดงัจะเห็นไดใ้นรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 

 

 

๓.๑ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตขา้วหลามกบัระบบเศรษฐกิจ 
 
 รายไดท่ี้กระจายสู่คนในชุมชนท่ีเกิดจากขา้วหลามของบา้นอาฮามนั้นอาจจะมาจากหลากหลาย
พื้นท่ี ซ่ึงเราสามารถทราบไดจ้ากแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบต่างๆในการประกอบกนัข้ึนเป็นขา้วหลาม 
ดงัน้ี 
 ๓.๑.๑ ไมไ้ผข่า้วหลาม 
  ปัจจุบันชาวบ้านอาฮามท่ีมาอาชีพผลิตข้าวหลามเพื่อจาํหน่ายจะซ้ือไม้ข้าวหลามมาจาก
ชาวบา้นบา้นผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน เกือบทั้งหมด โดยอาจจะขบัรถไปบรรทุกไมม้าเอง 
หรือโทรฯสั่งใหพ้อ่คา้คนกลางจากบา้นผาสิงห์นาํมาส่งก็ได ้อีกทั้งคนบา้นอาฮามเองก็ทาํหนา้ท่ีเป็น
พ่อคา้คนกลางรับซ้ือไมข้า้วหลามจากบา้นผาสิงห์เพื่อนาํมาส่งยงัผูผ้ลิตขา้วหลามภายในหมู่บา้น
ดว้ย โดยผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีขาประจาํในการสั่งไมข้องตวัเอง ซ่ึงในปัจจุบนัราคาของไมข้า้วหลาม
จากผูท่ี้ตดัมาจากป่าโดยตรงจะอยูท่ี่ประมาณมดัละ ๘๐-๙๐ บาท ซ่ึงไม ้๑ มดัจะมีไผข่า้วหลาม ๑๐-
๑๒ ลาํ โดยใน ๑ วนัหรือการเขา้ไปตดัไมห้น่ึงคร้ังชาวบา้นผาสิงห์ ๑ คนจะตดัไมไ้ดป้ระมาณ ๕ มดั 
ทาํให้มีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ ๔๕๐ บาทต่อวนัหรือคร้ัง แต่ถา้มีการซ้ือผา่นพ่อคา้คนกลางท่ีเป็นคน
ส่งไมข้า้วหลามถึงบา้นจะคิดค่าไมม้ดัละ ๑๑๐-๑๒๐ บาทเน่ืองจากมีการคิดค่าเดินทางเพิ่มเขา้ไป
ด้วย โดยบ้านผาสิงห์นั้นอยู่ห่างจากบา้นอาฮามประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิตขา้ว
หลามจะสั่งซ้ือไมป้ระมาณ ๗-๑๕ วนัต่อคร้ัง คร้ังละประมาณ ๑๐-๓๐ มดั แลว้แต่วา่ช่วงไหนผูผ้ลิต
จะผลิตมากหรือน้อย แต่ในรายท่ีผลิตจาํนวนมากเพื่อขายส่ง (แม่ป่ิน) จะสั่งซ้ืออาทิตยล์ะ ๓๐ มดั
โดยประมาณ แต่ถา้หมดก่อนก็จะมีการโทรฯสั่งไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ปัจจุบนัพอ่คา้คนกลางรายใหญ่ในบา้นผาสิงห์คือนายสุวิน เข่ือนขนัธ์ (สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๕๓) ซ่ึงเป็นชาวบา้นผาสิงห์จะรับซ้ือไมท่ี้ตดัมาจากการจา้งคนในหมู่บา้นผาสิงห์และบา้นผา
ตูบ ประมาณ ๗-๘ คน ซ่ึงจะตดัไมข้า้วหลามไดป้ระมาณอาทิตยล์ะ ๘๐-๑๐๐ มดั โดยรับส่งไมข้า้ว
หลามให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามรายใหญ่ของบ้านอาฮามตามปริมาณท่ีผูผ้ลิตข้าวหลามบา้นอาฮาม
ตอ้งการ แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนในหมู่บา้นท่ีตดัให้กบัขาประจาํรายอ่ืนซ่ึงอาจจะเป็นผูผ้ลิตขา้ว
หลามบา้นอาฮามท่ีมารับซ้ือถึงท่ีและพอ่คา้คนกลางชาวบา้นอาฮามเอง 

 
“จา้งเขาตดัทุกวนัทั้งปี ป่าไมข้า้วหลามมีอยูใ่นบา้นผาสิงห์ เขาตดัมาห้ือไดอ้าทิตย์
ละ ๘๐-๑๐๐ มดั ก็จะจา้งคน ๗-๘ คน คิดค่าตดัมดัละ ๘๐-๙๐ บาท...ส่งป้าเดือน 
ป้าดวน ป้าป้ิน ป้าออ๊ด...” (สุวนิ เข่ือนขนัธ์, สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๓ 

 

 

 ๓.๑.๒ ขา้วเหนียว 
 ขา้วเหนียวท่ีนาํมาผลิตขา้วหลามนั้น ผูผ้ลิตขา้วหลามจะซ้ือมาจากร้านคา้ขา้วในตลาดท่าวงัผา 
ซ่ึงขา้วเหนียวท่ีร้านคา้ในตลาดท่าวงัผานาํมาจาํหน่ายนั้นส่วนใหญ่จะมาจากจงัหวดัเชียงราย และ
ขา้วอีกส่วนหน่ึงจะเป็นขา้วท่ีปลูกเองในชุมชนท่ีเหลือจากการบริโภคภายในครอบครัว กล่าวคือ
ส่วนใหญ่ขา้วท่ีคนในชุมชนจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามจะเป็นขา้วท่ีเหลือจากการรับประทาน
ในปีท่ีแล้ว ชาวบ้านในหมู่บา้นก็จะนาํเอาขา้วท่ีเหลือคา้งปี (ขา้วเก่า) ดงักล่าวมาจาํหน่ายให้กับ
ผูผ้ลิตขา้วหลาม เพราะชาวบา้นมีขา้วใหม่ท่ีมีรสชาติดีกว่าแลว้จึงขายขา้วเก่าท่ีเหลือออกไปนัน่เอง 
ซ่ึงส่วนใหญ่คนในพื้นท่ีอาํเภอท่าวงัผารวมไปถึงบา้นอาฮามจะมีการปลูกขา้วไวเ้พื่อบริโภคภายใน
ครอบครัวเท่านั้น เน่ืองด้วยพื้นท่ีในการปลูกข้าวในท้องถ่ินมีไม่มาก อีกทั้ งพื้นท่ีนาส่วนใหญ่
โดยเฉพาะนาในหมู่บา้นอาฮามยงัปลูกไดเ้ฉพาะนาปี (นานํ้ าฟ้า) เท่านั้น ดงันั้นส่วนใหญ่ชาวนาใน
พื้นท่ีจึงมกัไม่นาํขา้วออกจาํหน่ายจนกวา่จะแน่ใจวา่มีขา้วไวบ้ริโภคจนถึงหนา้นาในปีต่อไปจึงจะมี
การนาํขา้วเก่าท่ีเหลือออกขาย ซ่ึงในปัจจุบนัขา้วเหนียวมีราคาท่ีสูงมาก ประมาณถงัละ ๔๕๐ บาท 
และในช่วงวนัปกติผูผ้ลิตข้าวหลามส่วนใหญ่จะใช้ข้าวประมาณ ๕-๑๐ กิโลกรัมต่อวนั แต่ถ้า
เทศกาลต่างๆจะใชข้า้วถึง ๑-๓ ถงัต่อวนัทีเดียว 

 
“ปลูกขา้ว แต่ปลูกเอาไวกิ้นก่อน ถา้ขา้วเฮาเหลือก็เอามาใส่ขา้วหลามพ่อง ช่วงน้ีก็
ซ้ือขา้วในบา้นเฮา เพราะชาวบา้นเขาเหลือกินปีแลว้ก็เอามาขายห้ือ ชาวบา้นเขาได้
ขา้วใหม่มากินแลว้” (พวง สิงห์ไชย, สัมภาษณ์, ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

๓.๑.๓ มะพร้าว 
 ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะมีชาวบา้นจากหมู่บา้นต่างๆในอาํเภอท่าวงัผาและพ่อคา้จากต่าง
อาํเภอมาขายมะพร้าวใหถึ้งบา้น 

 
“อย่างมะพร้าวเขาก็เอามาส่งถึงบา้น แม่คา้เขาก็มาจากหลายบา้น อย่างบา้นฮวก 
บา้นแหน ปูคา นาหนุน เขาก็จะเอามาขายห้ือบ่ขาด เพราะเขารู้ท่ีขาย...” (แจ่ม
จนัทร์ ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๔ 

 

 

 นอกจากนั้นจะมีขาประจาํซ่ึงจะนาํมะพร้าวท่ีรับซ้ือมาจากต่างอาํเภอมาส่งให้ถึงท่ีคราวละ
มากๆ และในบางคร้ังผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะหาซ้ือจากตลาดสดท่าวงัผา อาทิเช่น นายใจมา ศิริกนัไชย 
(สัมภาษณ์, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓) เป็นพ่อคา้คนกลางท่ีตระเวนรับซ้ือมะพร้าวจากหลายพื้นท่ีเช่น 
เชียงกลาง ทุ่งชา้ง ในเมือง เวียงสา ห้วยสะแตงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นตน้ 
เพื่อนาํมะพร้าวมาจาํหน่ายให้เฉพาะท่ีบา้นอาฮามมาเป็นเวลากว่า ๑๘ ปีแลว้ โดยนาํมะพร้าวมาส่ง
คร้ังละประมาณ ๗๐๐-๘๐๐ ลูกต่อ ๑ อาทิตย ์ส่วนราคาจะอยู่ท่ีประมาณลูกละ ๔-๘ บาท แลว้แต่
ขนาดและฤดูกาลของมะพร้าวเป็นหลกั เพราะในฤดูร้อนราคามะพร้าวอาจสูงถึงลูกละ ๑๐ บาท แต่
อย่างไรก็ตามก็มีผูผ้ลิตข้าวหลามท่ีไปซ้ือมะพร้าวมาจากต้นเองโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลางบ้าง
เช่นเดียวกนั กล่าวคือจะมีการเหมาตน้มะพร้าว และจา้งคนข้ึนมะพร้าวในราคาตน้ละ ๕๐ บาท แต่
ราคามะพร้าวจะตกอยูท่ี่ลูกละประมาณ ๒-๓ บาท 

  
“จะจา้งคนท่ีข้ึนมะพร้าวเป็น คนข้ึนก็อยูบ่า้นปูคา จา้งตน้ละ ๕๐ บาท แต่เฮาก็จะ
ไดม้ะพร้าวแก่นละ ๒-๓ บาท ถา้เฮาไปซ้ือคนเดียวก็จะเสียค่าคนข้ึน แต่ราคาของ
มะพร้าวก็จะถูกมานอ้ย...” (พรชยั อินเป็ง, สัมภาษณ์, ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓) 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๑ พอ่คา้ส่งมะพร้าวนาํมะพร้าวมาส่งยงัผูผ้ลิตขา้วหลามคราวละมากๆ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๕ 

 

 

 ๓.๑.๔ ฟืน 
 ฟืนท่ีใช้ในการเผาขา้วหลามนั้นเกือบทั้งหมดจะไดม้าจากพ่อคา้ฟืนบา้นนํ้ าฮาว แต่จะมีผูผ้ลิต
ส่วนหน่ึงท่ีเขา้ไปหาในป่าเองบา้งแต่ก็ยงัคงไม่เพียงพอ และจะสั่งซ้ือจากพอ่คา้ท่ีบา้นนํ้ าฮาวมาเสริม 
ซ่ึงฟืนท่ีไดจ้ากบา้นนํ้าฮาวน้ีในอดีตก็ไดม้าจากป่าบา้นนํ้าฮาวเอง แต่ในปัจจุบนัพ่อคา้ฟืนบา้นนํ้ าฮาว 
จะต้องออกหาซ้ือฟืนจากชาวบา้นท่ีมีการเผาไร่จากหลายพื้นท่ีทั้ งในอาํเภอท่าวงัผาและอาํเภอ
ใกลเ้คียงเพื่อกกัตุนไวจ้าํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลาม ซ่ึงในปัจจุบนัราคาฟืนถา้บรรทุกมาเต็มลาํรถ
กระบะจะคิดราคากระบะละ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท ซ่ึงใน ๑ เดือน ผูผ้ลิตขา้วหลามจะใชฟื้นประมาณ ๒ 
กระบะรถยนต ์คิดเป็นเงินประมาณ ๑,๔๐๐-๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือนต่อผูผ้ลิตขา้วหลาม ๑ ราย 
 
๓.๑.๕ ส่วนประกอบของไส้ขา้วหลาม  
 บา้นอาฮามมีการผลิตขา้วหลามจาํนวน ๓ ไส้ดว้ยกนั คือ ถัว่ดาํ เผือก (งามอ้นหรืองาข้ีมอ้น ใช่
ใส่ผสมในขา้วเหนียวสาํหรับไส้ถัว่และเผอืก) และสังขยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ถัว่ดาํ โดยทัว่ไปผูผ้ลิตขา้วหลามจะซ้ือมาจากร้านคา้ปลีกในตลาดท่าวงัผา ทั้งท่ีมียี่ห้อและแบบ
กระสอบ และในปลายฤดูหนาวจะมีถัว่ดาํท่ีปลูกจากอาํเภอเชียงกลางและทุ่งชา้งมาส่งให้กบัผูผ้ลิต
ขา้วหลามถึงท่ีคร้ังละหลายกระสอบ จะมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีปลูกเองเพื่อใชใ้ส่ในขา้วหลาม แต่ก็มกัจะ
ตอ้งซ้ือเพิ่มเติมเพราะปลูกไม่มากทาํให้ไม่เพียงพอต่อการใช้ใส่ขา้วหลาม ซ่ึงราคาของถัว่ดาํใน
ปัจจุบนัจะตกอยูท่ี่กิโลกรัมละ ๒๕ บาท แต่ผูผ้ลิตขา้วหลามท่ีมีจาํนวนการผลิตไม่มากก็จะใชถ้ัว่ดาํ
ไม่มากเช่นเดียวกนั เช่น ถัว่ดาํ ๑ กิโลกรัมอาจจะใชใ้ส่ขา้วหลามไดป้ระมาณ ๓-๗ วนัเลยทีเดียว 

 
“คนเชียงกลางเขาเอามาส่ง มาหลายกระสอบเลย ทางปุ้นเขาปลูกกนัหลาย มนัออก
ก็เอามาขายห้ือเรากู่ป๋ี น่ีป้าก็แบ่งห้ือเดือนไปสองสามกระสอบ...” (ปริญญา แอ
ฤทธ์ิ, สัมภาษณ์, ๑๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๕๔) 
 
“...นา้ก็ปลูกนะ กาํลงัเอาไปหวา่นอยู ่กาํลงัออก ปีหน่ึงก็ไดเ้ป็นกระสอบ แต่มนัก็
ยงับ่พอ ปีแลว้ก็ได ้๑๐๐ กวา่โล แต่ก็ปลูกกู่ปี แต่จะไดน้อ้ยไดน้กัก็วา่กนัแหมกาํ ก็
ใชไ้ดเ้มินอยู.่..” (พวง สิงห์ไชย, สัมภาษณ์, ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
 เผือก เผือกท่ีเป็นเผือกพื้นเมืองของทอ้งถ่ินจะมีในช่วงฤดูหนาว โดยจะมีเกษตรกรในหมู่บา้น
อาฮามและหมู่บา้นใกลเ้คียงท่ีปลูกเพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตขา้วหลาม ซ่ึงเผือกพื้นเมืองจะมีรสชาติดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๖ 

 

 

มีเน้ือแน่นและมีกล่ินหอม แต่มีขนาดของหัวไม่ใหญ่มาก แต่อย่างไรก็ตามเม่ือหมดฤดูหนาวเผือก
พื้นเมืองก็จะหมดไปดว้ย และผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะตอ้งซ้ือเผอืกจากตลาดท่าวงัผาซ่ึงเป็นเผือกท่ีปลูก
ทางภาคกลางท่ีรับมาจากตลาดไทยอีกทอดหน่ึง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากขนาดของหวัเผือกท่ีมีขนาดใหญ่ 
แต่จะมีรสชาติและกล่ินไม่ดีเท่ากบัเผือกพื้นเมือง ซ่ึงราคาของเผือกนั้นถา้เป็นเผือกพื้นเมืองจะมี
ราคาถูกคือกิโลกรัมละประมาณ ๑๐ บาท แต่ถ้าเป็นเผือกใต้หรือเผือกทางภาคกลางจะมีราคา
กิโลกรัมละประมาณ ๒๕ บาท โดยผูผ้ลิตแต่ละรายจะใช้เผือกใส่เป็นไส้ขา้วหลามประมาณวนัละ
คร่ึงกิโลกรัม 

 
 “เผือกเขาเอามาจากตลาดไทย ช่วงน้ีเผือกแพงนะ โลละ ๒๕ บาทช่วงน้ีนะ ถา้ว่า
เป็นหนา้ท่ีเผอืกบา้นเฮาออกน่ีโลละประมาณ ๑๐ บาท บา้นเฮาก็ปลูกกนัทัว่ไป เขา
ก็จะเอามาขายห้ือเอง บา้นเฮาก็ปลูก มนัข้ึนอยู่กบัหน้า (ฤดู) บ่จะอั้นก็เอามาจาก
ดอยต้ิว แต่จะเป็นหวัใหญ่ๆ ลุงทอนท่ีเขาเอาของข้ึนไปขายดอยต้ิวเขาก็จะซ้ือลงมา
ขายโตย มนัจะถูก...” (วรฤทยั พนัธจกัร, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 
 

 งามอ้นหรืองาข้ีมอ้น เป็นงาพื้นเมืองของทางภาคเหนือและจงัหวดัน่าน งามอ้นให้ผลผลิต
เฉพาะในฤดูหนาว มีลกัษณะเป็นเมด็กลมสีนํ้าตาลเขม้ ในฤดูหนาวคนในทอ้งถ่ินจะนาํงามอ้นมาตาํ
ใหล้ะเอียดผสมกบัเกลือเล็กนอ้ยและนาํมา “หนึก” หรือ “แดก” กบัขา้วเหนียวร้อนๆท่ีน่ึงสุกใหม่ๆ
เรียกว่า “ขา้วหนึกงา” หรือ “ขา้วแดกงา” ซ่ึงจะมีรสมนัและหอมจากงา มีรสหวานจากขา้วเหนียว
และมีรสเค็มปะแล่มๆจากเกลือ ชาวบา้นอาฮามท่ีทาํขา้วหลามจาํหน่ายจึงไดมี้การประยุกต์นาํเอา
งามอ้นมาผสมกบัขา้วเหนียวท่ีนาํมากรอกลงในกระบอกขา้วหลามเป็นขา้วหลามงาเพื่อเพิ่มรสชาติ
ของขา้วหลามใหห้อมมนัอร่อยยิง่ข้ึน โดยผูผ้ลิตขา้วหลามส่วนใหญ่จะซ้ืองามอ้นจากตลาดสดท่าวงั
ผาหรือตลาดสดบา้นอาฮามท่ีรับซ้ือมาจากเกษตรกรภายในทอ้งถ่ิน ในราคากิโลกรัมละประมาณ 
๓๐๐ บาท แต่ก็มีชาวบา้นท่ีปลูกงามอ้นนาํมาจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามถึงท่ีบา้นดว้ย โดยส่วน
ใหญ่ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะซ้ืองามอ้นเก็บไวเ้ป็นจาํนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อการนาํมาใส่
ในขา้วหลามตลอดทั้งปี 

 
 นอกจากนั้นก็ยงัมีวตัถุดิบอ่ืนๆท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามจาํเป็นจะตอ้งซ้ือจากตลาด เช่น ไส้สังขยา ซ่ึง
มีทั้งแป้ง ไข่ไก่ และนํ้ าตาลท่ีปัจจุบนักิโลกรัมละ ๒๘ บาท ซ่ึงผูผ้ลิตแต่ละรายจะใช้นํ้ าตาลทราย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๗ 

 

 

อยา่งนอ้ยประมาณวนัละ ๓ กิโลกรัมซ่ึงจะเห็นไดว้า่วตัถุดิบเหล่าน้ีไม่สามารถผลิตไดเ้องในทอ้งถ่ิน 
ผูผ้ลิตขา้วหลามจึงตอ้งซ้ือมาจากร้านคา้ในตลาดทั้งหมด 
 
๓.๒ การจา้งแรงงานในการผลิตขา้วหลาม 
 
 นอกจากการกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินจากการผลิตขา้วหลามจะมาจากการใชว้ตัถุดิบ 
ต่างๆดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ต่อมาเม่ือมีการผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายเป็นจาํนวนมากข้ึนแรงงานการ
ผลิตภายในครอบครัวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป อีกทั้งในบางครอบครัวท่ีผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายก็
ไม่มีลูกหลานช่วยเหลือมากนกัเน่ืองจากลูกหลานไปเรียนหนงัสือหรือทาํงานต่างถ่ินมากข้ึน ดงันั้น 
จึงเกิดการจา้งงานภายในชุมชนข้ึน อาทิเช่น 
 
๓.๒.๑ จา้งคนเตรียมวตัถุดิบก่อนการเผาขา้วหลาม 
  ผูผ้ลิตรายใหญ่ๆท่ีมีการผลิตเป็นจาํนวนมากต่อวนัจะมีการจา้งแรงงานซ่ึงเป็นชาวบา้นท่ีอาศยั
อยูใ่นหมู่บา้นซ่ึงเป็นญาติพี่นอ้งหรือเพื่อนบา้นมาช่วยเตรียมวตัถุดิบ ตั้งแต่การขดูมะพร้าว คั้นกะทิ 
ตดักระบอกไมไ้ผ่ขา้วหลาม กรอกขา้วใส่กระบอก ตม้นํ้ ากะทิ กรอกนํ้ ากะทิและอุดปากกระบอก 
กล่าวคือ เจา้ของจะเผาเพียงอยา่งเดียว เพราะการเผาตอ้งใชท้กัษะและความชาํนาญสูง โดยจะมีการ
จา้งเป็นรายวนั วนัละประมาณ ๑๓๐-๑๕๐ บาท 
 
๓.๒.๒ จา้งคนปอกและเหลาขา้วหลาม  
 ครอบครัวท่ีมีการผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายเป็นจาํนวนมากจะไม่สามารถปอกหรือเหลาขา้ว
หลามไดท้นัเวลา ดงันั้น จะมีการจา้งคนมาปอกและเหลาขา้วหลาม โดยทั้งหมดจะเป็นการจา้งคน
ในหมู่บา้นอาฮามเองท่ีมีทกัษะความชาํนาญในการผลิตขา้วหลามเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ซ่ึงการจา้งนั้น
ผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะวา่จา้งคร้ังละ ๑-๔ คนแลว้แต่วา่ครอบครัวไหนมีจาํนวนการผลิตมากหรือนอ้ย 
ซ่ึงราคาค่าจ้างก็จะจ้างในราคาคร้ังละ ๖๐-๑๐๐ บาท แล้วแต่ว่าจะต้องปอกหรือเหลามากน้อย
เพียงใด หรือจา้งในราคากระบอกละ ๕๐ สตางค์ โดยใช้เวลาในการปอกหรือเหลาประมาณ ๒-๓ 
ชัว่โมง 

 
“จา้งคนตดัไมว้นัละ ๑๕๐ บาท คนท่ีมาเตรียมของมะวนั (กลางวนั) ๑๓๐ บาท คน
ท่ีมายะตอนเชา้ มาปอกมาเหลา ๑๐๐ บาท แต่เฮาเผาเองหมด แต่ถา้ยะนกัเฮาก็จะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๘ 

 

 

เพิ่มเงินห้ือเขาไปเหมือนกนั ตอนมะคืนเฮาก็เผาเอง ตีสามคนปอกก็จะเร่ิมมา...” 
(ปริญญา แอฤทธ์ิ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
“จา้งคนละ ๖๐ บาทต่อวนัต่อคน เด๋ียวน้ีก็มีคนมารับจา้ง ๒ คน แต่มะเด่ียวก็มีคน
มารับจา้งน้อยลง เพราะส่วนมากเขามีงานประจาํอยู่แล้ว อย่างสองคนน้ีก็มีงาน
ประจาํ แลง (เยน็)มาเขาเลิกงานรับจา้งประจาํก็ค่อยมารับจา้งปอกขา้วหลามแหม
กาํ (อีก) เพื่อหารายได้เพิ่ม เพราะถ้าเผาแล้วก็ตอ้งปอกก่อนรอบหน่ึง แหมรอบ
หน่ึงถึงจะเหลา เพราะเฮาเป็นข้าวหลามตดัน่ีต้องเหลาห้ือบาง คนท่ีเหลาไม้ก็
จะต้องชํานาญ เหลาเป็น ข้าวหลามมันจะออกมางาม เรียบ บ าง...” (สุนทรีย ์
ประกอบเท่ียง, สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
 
“จะจา้งคนปอกบอกละ ๕๐ สตางค์ ก็จะจา้งคนในบา้นเรานัน่หน่ะ ช่วยกนั” (วร
ฤทยั พนัธจกัร, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 
 

๓.๒.๓ จา้งคนขายขา้วหลาม  
 ครอบครัวท่ีมีการผลิตข้าวหลามเป็นจาํนวนมากจะมีการจ้างคนขายข้าวหลาม เน่ืองจาก
ขั้นตอนการผลิตขา้วหลามมีความละเอียดและใชเ้วลามากจึงทาํให้ผูผ้ลิตไม่มีเวลาวา่งไปนัง่ขายมาก
นกั หรือแมว้า่ถา้มีเวลาไปนัง่ขายก็จะไม่มีเวลาพกัผอ่น ดงันั้นจึงทาํให้เกิดการจา้งงานเพื่อมานัง่ขาย
ขา้วหลามข้ึน โดยการจา้งคนขายก็จะจา้งคนในพื้นท่ีหมู่บา้นอาฮามและหมู่บา้นใกลเ้คียง คนท่ีมา
รับจา้งขายก็จะมีไม่ตายตวั ไม่ไดมี้การผกูมดัแต่อยา่งใด บางคร้ังคนท่ีเคยขายให้กบัรายน้ีอาจจะไป
นัง่ขายให้อีกรายหน่ึง หรือบางคนถา้ไม่อยากขายแล้วก็จะให้คนอ่ืนมาขายแทนได้ เป็นตน้ ส่วน
ทางดา้นค่าตอบแทนก็จะมีการตกลงกนัเองระหวา่งผูผ้ลิตกบัคนขาย โดยแต่ละรายอาจจะไม่เท่ากนั
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย เช่น ผูผ้ลิตคิดราคา ๑๓ กระบอก ๑๐๐ บาท (ในราคาปลีก
กระบอกละ ๑๐ บาท เป็นตน้), ๑๔ กระบอก ๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์เช่น ถา้ขายได ้๖๐๐ 
บาท ก็จะแบ่งใหผู้ข้าย ๑๐๐ บาท ผูผ้ลิตได ้๕๐๐ บาท เป็นตน้ ซ่ึงก็แลว้แต่วา่ผูข้ายจะขายอยา่งไร จะ
มีการแถมมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัผูข้าย ส่วนรายไดก้็ข้ึนอยูก่บัวา่วนัหน่ึงๆสามารถขายไดม้ากหรือ
นอ้ย เป็นรายไดท่ี้ไม่คงท่ี และส่วนใหญ่ถา้ขา้วหลามเหลือผูผ้ลิตก็จะรับผิดชอบเอง อีกทั้งผูรั้บจา้ง
ขายขา้วหลามริมถนนสามารถรับเอาผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภายในชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆมาวางขายเพื่อเอา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐๙ 

 

 

กาํไรได ้เช่น ขา้วแต๋น ขนมซ่ี หม่ีกรอบ มะขามแกว้ แหนม เม่ียง เป็นตน้ โดยผูผ้ลิตขา้วหลามจะไม่
เขา้ไปกา้วก่ายรายไดส่้วนน้ีแต่อยา่งใดทั้งส้ิน 

 
“จา้งเขาขาย คิดเปอร์เซ็นต์ห้ือเขาร้อยละ ๒๐ คือขาย ๑๐๐ เขาได ้๒๐ เราได ้๘๐” 
(ทองใบ ยศหลา้, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 
“คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ถา้เราขายได ้๖๐๐ เราก็จะได ้๑๐๐ นอกนั้นก็ปัน (พนั) เม่ียง
ขาย แต่รายได้จากการขายขา้วหลามมนัจะบ่เท่ากนั บางวนัก็ได้นัก บางวนัก็ได้
นอ้ย แลว้แต่ บางกาํวนัหน่ึงไดบ้่ถึงร้อย แต่ถา้เทศกาลน่ีจะไดว้นัละ ๒๐๐-๓๐๐” 
(พนั ยศหลา้, สัมภาษณ์, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 
“รับป้าใบมา นบัเป็นบอก เขาห้ือมา ๑๔ บอกร้อย ถา้เหลือก็เอาคืนป้าใบได ้ถา้ขาย
ดีก็ได้วนัละประมาณ ๓๐๐ ถ้าปกติก็ได้วนัละ ๑๐๐-๒๐๐...” (อาํพนั เทพกนั, 
สัมภาษณ์, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๒ นอกจากจะรับจา้งขายขา้วหลามแลว้ ผูท่ี้มานัง่ขายยงัสามารถรับเอาสินคา้ของชุมชน
ชนิดอ่ืนๆมาจาํหน่ายไดด้ว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๐ 

 

 

 
 แต่อยา่งไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่การผลิตขา้วหลามจะมีการจา้งงานเพื่อปอกหรือเหลาขา้ว 
หลามเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นงานท่ีละเอียดใชเ้วลามากและตอ้งทาํกบัขา้วหลามทุกกระบอก แต่ใน
บางครอบครัวท่ีมีจาํนวนการผลิตท่ีไม่มากนกัก็จะเป็นการผลิตโดยใชแ้รงงานภายในครอบครัว มี
การผลิตเองทุกขั้นตอนโดยไม่มีการจา้งงานแต่อย่างใด แต่จะอาศยัสามีหรือลูกๆช่วยในขั้นตอน
ต่างๆ ซ่ึงก็ถือวา่ขา้วหลามบา้นอาฮามยงัคงมีผูผ้ลิตท่ียงัมีการทาํเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน มี
การผลิตแบบพอเพียง พออยูพ่อกินอยูม่าก 
 
 จะเห็นไดว้า่ขา้วหลามทาํใหเ้กิดการกระจายรายไดใ้นทอ้งถ่ิน ทั้งจากวตัถุดิบและการจา้ง 
งานท่ีเกิดข้ึน ช่วยให้ชาวบา้นท่ีรับจา้งทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตขา้วหลามซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นวยั
กลางคนและวยัสูงอายุมีรายไดเ้สริมเล้ียงครอบครัว ไม่ตอ้งออกไปนอกพื้นท่ีเพื่อหางานทาํ ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ินไดไ้ม่มากก็นอ้ย ดงัจะเห็นรายละเอียดแสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ี
ไดจ้ากกระบวนการผลิตและจาํหน่ายขา้วหลามบา้นอาฮามจากตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่๑ แสดงมูลค่าทางเศรษฐกจิจากผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกบัการผลติและจ าหน่ายข้าวหลาม 
บ้านอาฮาม อ าเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน 

 

อาชีพ 
รายได้
(บาท) 

/ราย/เดือน 

รายได้(บาท) 
/ราย/ปี 

จ านวน
(ราย) 

รายได้รวม
ทั้งหมด 

(บาท/ทุกราย/
ปี) 

หมายเหตุ 

ผู้ ผ ลิ ต ข้ า ว
หลาม 

๓๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๑๘ ๖,๔๘๐,๐๐๐ -ผูผ้ลิตผลิตเฉล่ียวนัละ ๑๐๐ 
กระบอก ในราคากระบอก
ละ ๑๐ บาท 

ผู้จ าหน่ายไม้
ข้าวหลาม 
-ผู้ตัดไม้ข้าว
ห ล า ม
จาํหน่าย 

 
 

๙๐๐ 
 
 

 
 

๑๐,๘๐๐ 
 
 

 
 

๒๐ 
 
 

 
 

๒๑๖,๐๐๐ 
 
 

 
 
-คนตัดไม้จะตัดได้คร้ังละ
ประมาณ ๕ มัด/คน ราคา
มัดละ ๘๐-๙๐ บาท ใน ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๑ 

 

 

 
 
-พ่ อ ค้ า ค น
กลางในการ
จํา ห น่ า ย ไ ม้
ขา้วหลาม 

 
 

๗,๒๐๐ 

 
 

๘๖,๔๐๐ 

 
 

๓ 

 
 

๒๕๙,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

เดือนจะเขา้ไปตดัประมาณ 
๒ คร้ัง 
-พ่อค้าคนกลางจะจาํหน่าย
ไมไ้ผข่า้วหลามให้กบัผูผ้ลิต
ในราคา ๑๑๐-๑๒๐ บาท/
มดั โดยนาํไมไ้ปส่ง ๑๕ วนั/
คร้ัง คร้ังละประมาณ ๓๐ 
มดั/ราย 

ผู้ จ า ห น่ า ย
มะพร้าว 
 
 
-รายใหญ่ 
 
 
-รายยอ่ย 

 
 
 
 

๑๖,๘๐๐ 
 
 

๗๒๐ 

 
 
 
 

๒๐๑,๖๐๐ 
 
 

๘,๖๔๐ 

 
 
 
 

๒ 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 

๔๐๓,๒๐๐ 
 
 

๘๖,๔๐๐ 
 
 

-ราคาของมะพร้าวจะอยู่ท่ี 
๔ -๘  บ า ท  ใ น ท่ี น้ี จ ะ ใ ช้
ค่าเฉล่ียกลางคือ ๖ บาทต่อ
ลูก 
-ผู ้ ผ ลิ ต ร า ย ใ ห ญ่ จ ะ ส่ ง
มะพร้าวอาทิตยล์ะประมาณ  
๗๐๐ ลูก 
-ผูผ้ลิตรายย่อยจะจาํหน่าย
มะพร้าวอาทิตยล์ะประมาณ 
๓๐ ลูก 

ผู้จ าหน่ายฟืน ๑,๔๐๐-
๒,๐๐๐ 

๑๖,๘๐๐-
๒๔,๐๐๐ 

๕ ๘๔,๐๐๐-
๑๒๐,๐๐๐ 

-ฟื น ลํา ล ะ  ๗ ๐ ๐ -๑ , ๐ ๐ ๐ 
บาท ผูผ้ลิตจะใชเ้ดือนละ ๒ 
คร้ัง 

ข้าวเหนียว 
 
 
-ผู ้ จ ํ า ห น่ า ย
ร า ย ใ ห ญ่ ใ น
ตลาด 
 
 

 
 
 

๘๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๙๗๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๓ 
 
 
 
 

 
 
 

๒,๙๑๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

-ผู้ผ ลิ ต จ ะ ใ ช้ข้า ว เ ห นี ย ว
เดือนละประมาณ ๑๘๐ ถัง 
ราคาถงัละ ๔๕๐ บาท 
-ผู้ผ ลิตข้าวหลามซ้ือข้า ว
เหนียวจากร้านค้าในตลาด
ท่าวงัผา ซ่ึงมีร้านหลกัๆอยู ่
๓ ร้านด้วยกันคือ ร้านป้า
นอง, ร้านอนงค์ และร้าน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๒ 

 

 

 
-ผู ้ จ ํ า ห น่ า ย
ร า ย ย่ อ ย ใ น
ชุมชน 

 
- 
 

 
๑,๓๕๐ 

 
๒๐ 

 
๒๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

จาํปี เป็นตน้ 
-ค น ใ น ชุ ม ช น จ ะ นํา ข้ า ว
เหนียวมาจําหน่ายให้กับ
ผูผ้ลิตขา้วหลามเม่ือขา้วนั้น
เหลือจากการบริโภคภายใน
ครอบครัวในปีนั้นๆแลว้ 

การจ้างงาน 
-ปอก/เหลา 
 
 
-ช่วยผลิต 
 
 
-ขาย 

 
๑,๘๐๐ 

 
 

๓,๐๐๐-
๔,๕๐๐ 

 
๓,๐๐๐-
๙,๐๐๐ 

 
๒๑,๖๐๐ 

 
 

๓๖,๐๐๐-
๕๔,๐๐๐ 

 
๓๖,๐๐๐-
๑๐,๘๐๐ 

 
๑๐ 

 
 

๖ 
 
 

๑๐ 

 
๒๑๖,๐๐๐ 

 
 

๒๑๖,๐๐๐-
๓๒๔,๐๐๐ 

 
๓๖๐,๐๐๐-
๑๐๘,๐๐๐ 

 
-รายได้ของคนรับจ้างปอก
และเหลาประมาณ ๖๐ บาท/
วนั 
-ร า ย ไ ด้ ข อ ง ผู ้ ช่ ว ย ผ ลิ ต
ประมาณวนัละ ๑๐๐-๑๕๐ 
บาท/วนั 
-รายไดข้องคนขายประมาณ 
๑๐๐-๓๐๐ บาท/วนั 

รวม ๘,๕๓๑,๐๐๐  
 
หมายเหตุ  -รายไดเ้หล่าน้ียงัไม่มีการหกัค่าตน้ทุนการผลิต 

 -จาํนวนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากงานบางอย่างเป็นเพียง
อาชีพเสริมของ  คนในทอ้งถ่ินเท่านั้น 

 
 

ส่วนที ่๔ ข้าวหลามกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตเป็นขา้วหลาม จาํนวนท่ีใช้ และ
ความย ัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความตระหนกัในดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อท่ีจะทาํให้เกิดการพฒันาการผลิตให้เป็นไปอยา่งย ัง่ยืนมากข้ึน โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น ๓ 
ส่วนดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๓ 

 

 

 
๔.๑ การใชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิตขา้วหลาม 
 
 เน่ืองจากขา้วหลามเป็นอาหารท่ีจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิต กล่าวคือ ตอ้งมี
การใชไ้มไ้ผข่า้วหลามและฟืนเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีมีความสาํคญัมาก และส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีลว้นมา
จากธรรมชาติทั้งส้ิน ทาํให้อาชีพการผลิตข้าวหลามเพื่อจาํหน่ายเป็นอาชีพท่ีจาํเป็นต้องพึ่ งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอยา่งมาก 
 ดงันั้น จึงตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติท่ีนาํมาผลิตเป็นขา้วหลามวา่ในปัจจุบนั
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด มีความเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ เพื่อท่ีจะ
ทํา ใ ห้ เ กิ ด แน ว ท า ง ใ นก า ร จัด ก า ร ต่ อ ไ ป ใ นอ น า ค ต  ซ่ึ ง จ ะ ไ ด้อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆท่ีนาํมาผลิตขา้วหลามดงัต่อไปน้ี 
 
 ๔.๑.๑ไมไ้ผข่า้วหลาม 
 
 ไมไ้ผข่า้วหลามถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการผลิตขา้วหลามบา้นอา
ฮาม เพราะถ้าไม่มีไมไ้ผ่ข้าวหลามเสียแล้วขา้วหลามบา้นอาฮามท่ีมีจาํหน่ายอยู่ทุกวนัน้ีก็จะไม่
เกิดข้ึนอย่างแน่นอน ดงันั้น เราตอ้งรู้จกัลกัษณะโดยทัว่ไปของไมไ้ผ่ขา้วหลามเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเขา้ใจต่อพืชชนิดน้ีเสียก่อน 
 
 ๔.๑.๑.๑ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไมไ้ผข่า้วหลาม 
 ไมไ้ผเ่ป็นพืชสารพดัประโยชน์ท่ีมนุษยเ์รารู้จกันาํมาใชป้ระโยชน์เป็นเวลาชา้นาน โดยนาํมาใช้
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไมไ้ผมี่ถ่ินกาํเนิดและกระจายพนัธ์ุอยูอ่ยา่งกวา้งขวางในแทบทุกส่วนของ
โลก ทั้งในแนวเขตอบอุ่น (temperate zone) และในเขตร้อน (tropical zone) โดยเฉพาะประเทศเขต
ร้อนในเอเชียมีการกระจายพนัธ์ุถึง ๔๕ สกุล (genus) ๗๕๐ ชนิด (species) ในขณะท่ีไมไ้ผท่ัว่โลก
เท่าท่ีรู้ในปัจจุบนัมีประมาณ ๗๕ สกุล ๑,๒๕๐ ชนิด ส่วนท่ีพบในประเทศไทยมีประมาณ ๑๓ สกุล 
๖๐ ชนิด ซ่ึงมีทั้งไมไ้ผ่ในป่าธรรมชาติและไผ่ท่ีปลูกในพื้นท่ีเกษตรกรรม (กรมป่าไม ้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ๒๕๔๔ : ๑) 
 การมีอยู่ของไม้ไผ่ในแต่ละพื้นท่ีจะแตกต่างกัน โดยเก่ียวขอ้งกับปัจจยัต่างๆ เช่น ลกัษณะ
ภูมิอากาศ ลกัษณะดิน องคป์ระกอบในป่านั้นๆ และความลาดชนั เป็นตน้ ส่วนการจาํแนกพนัธ์ุของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๔ 

 

 

ไผน่ั้นก็จะตอ้งอาศยัลกัษณะการเจริญเติบโตของเหงา้ รูปลกัษณะของกาบหุ้มลาํและส่วนประกอบ
ของดอกเป็นเกณฑใ์นการแบ่ง 
 ทางด้านของไม้ไผ่ข้าวหลามก็ได้มีการศึกษาและจาํแนกประเภทเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มี
การศึกษาและแบ่งวงศข์องไมไ้ผข่า้วหลามไวด้งัน้ี 

 
ช่ือทางราชการ  : ไผข่า้วหลาม 
ช่ือพื้นเมือง  : ไผข่า้วหลาม (กลาง)ไมข้า้วหลาม ไมป้้าง หรือกาบแดง (เหนือ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  : Cephalostachyum pergracile Munro 
ช่ือวงศ ์  : Gramineae 
ช่ือสกุล   : Cephalostachyum, Munro 
ช่ือกลุ่ม(Sub-tribe) = Dendrocalameae 
การกระจายพนัธ์ุ  : ไผข่า้วหลามในธรรมชาติมกัจะพบข้ึนอยูเ่ป็นกลุ่มๆในป่าผสมผลดัใบท่ีมีความ 

สูง แห้ง และช้ืน, ป่าดงดิบแล้งและช้ืน, ป่าเบญจพรรณ พบมากในประเทศไทย
และพม่า ในประเทศไทยจะพบไผ่ขา้วหลามมากทางภาคเหนือ บางส่วนของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และทางตอนเหนือของจงัหวดักาญจนบุรี 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  : เป็นไผข่นาดกลาง ลาํตน้มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๕-๘ เซนติเมตร เน้ือบาง มี
ความหนาของเน้ือไม่ถึง ๕ มิลลิเมตร ปล้องยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร สูง
ประมาณ ๗-๘ เมตร สีเขียวปนเทา หน่อมีขนาดใหญ่ มีสีสันสวยงาม กาบหนาและ
แขง็ มีสีหมากสุก ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของไผช่นิดน้ี ทาํใหท้างภาคเหนือมกัเรียกอีก
ช่ือหน่ึงวา่ “ไผก่าบแดง” มีการแตกก่ิงขนาดเท่าๆกนัรอบขอ้ และมีการทิ้งใบในฤดู
แลง้ 
กาบ : กาบหุ้มลาํจะหลุดร่วงไดง่้าย กาบด้านนอกปกคลุมด้วยขนสีดาํ กาบมีสี
หมากสุกเห็นไดช้ดัเจน ครีบกาบหุ้มลาํเป็นรูป Falcate-oblong มีขนสีดาํ กระจงั
กาบหุม้ลาํแคบ ขอบเรียบ ใบยอดกาบเป็นรูป Cordate-ovate ขา้งในมีขนแน่น 
ใบ : รูปใบ linear-lanceolate ถึง lanceolate โคนใบมีลกัษณะกลมหรือเป็นรูปล่ิม
(cuneate) ยาวประมาณ ๑๕-๓๐ เซนติเมตร กวา้ง ๓-๖ เซนติเมตร มีขนอ่อน
ดา้นล่าง เส้นลายใบเห็นเส้นกลางใบชดัเจน เส้นลายใบรอง (lateral veins) มี ๗-
๑๓ เส้น ขอบใบมีลักษณะสากและคม ครีบใบเห็นได้ชัดเจน ขอบมีขนสีจางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๕ 

 

 

กระจงัใบแคบ กา้นใบสั้น กาบหุ้มใบไม่มีขนหรือเกือบไม่มีขน ขอบหุ้มกาบใบมี
ขนสีขาว (สะอาด บุญเกิด ๒๕๒๘ : ๓๕-๓๘) 

การใชป้ระโยชน์  : หน่อมีรสขม ไม่นิยมนาํมาทาํเป็นอาหาร จึงนิยมใชล้าํตน้อ่อนมาทาํขา้วหลามได ้
เป็นอยา่งดี เผาง่าย ปอกง่าย เพราะไผข่า้วหลามมีคุณสมบติัเปลือกบาง อ่อน และมี
เน้ือเยื่อภายในปลอ้งท่ีสามารถหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นติดออกมากบัขา้วหลาม
ดว้ย ซ่ึงในประเทศพม่าก็นิยมนาํไผข่า้วหลามมาทาํขา้วหลามเช่นเดียวกนั อีกทั้ง
ทางภาคเหนือยงัใชล้าํตน้อ่อนมาจกัสานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ลาํตน้แก่ใชใ้นการก่อสร้างบา้นเรือน ถา้หากมีการแช่นํ้ าหรืออาบนํ้ ายาให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการก็จะมีความคงทน อยู่ไดน้าน ส่วนใหญ่ใช้ทาํกลอนหลงัคา สับ
ฟาก สานเป็นฝาหรือเพดานบา้น เป็นตน้ (สะอาด บุญเกิด ๒๕๒๘ : ๓๘-๔๐) 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๓ ไมไ้ผข่า้วหลาม 
 

 ในปัจจุบนัดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า ผูท่ี้ผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามทุกรายไดซ้ื้อไมม้าจาก
หมู่บา้นผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ซ่ึงสภาพโดยทัว่ไปของบา้นผาสิงห์เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูติ่ด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๖ 

 

 

กบัภูเขาหินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีลาํห้วยหลายสายทาํให้ป่าของบา้นผาสิงห์มีความชุ่มช้ืน หนา
ทึบ และในปัจจุบนัก็ยงัคงพบเห็นสัตวป่์าขนาดเล็กไดใ้นป่าของหมู่บา้น 

 
“เขามีไมน้กั ตดัห้ือไดท้ั้งปี ละท่ีบา้นผาสิงห์เด่ียวน้ีก็ใกลสุ้ดแลว้” (แจ่มจนัทร์ ไชย
ชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
“...แต่เขตบา้นเฮาเป็นป่าติดกบัห้วยปุก มีนํ้ าไหลลงนํ้ าสมุน ป่ามนัยงัช้ืนอยู่ ยงัมี
หมูป่า มีฟานอยู.่..” (สวา่ง ทาฝ้ัน, สัมภาษณ์, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 
 ไมข้า้วหลามท่ีชาวบา้นผาสิงห์นาํมาขายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามนั้นเป็นไมท่ี้ไดจ้าก
ป่าสงวนของหมู่บา้นผาสิงห์เอง ป่าสงวนแห่งน้ีชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นผาสิงห์สามารถเขา้ไป
ใช้ประโยชน์ได้ทุกคนทุกครัวเรือน แต่อย่างไรก็ตามชาวบา้นต่างหมู่บา้นจะไม่สามารถเขา้มาใช้
ประโยชน์ได ้เช่นเดียวกบัการตดัไมข้า้วหลามเพื่อจาํหน่ายท่ีชาวบา้นผาสิงห์จะตดัเป็นจาํนวนเท่าใด
ก็ได ้ส่วนผูท่ี้ไม่ตดัจาํหน่ายก็ไม่สามารถวา่กล่าวไดเ้พราะถือวา่เป็นการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ดงันั้น
ไมข้า้วหลามท่ีไดม้านั้นถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ไม่ไดรั้บการปลูกหรือดูแลจากคนแต่
อยา่งใด เพราะชาวบา้นยงัคงมีความเช่ือวา่ไมข้า้วหลามเป็นไมป่้าไม่สามารถปลูกไดเ้อง ถา้ข้ึนในป่า
ไมข้า้วหลามจะลาํเรียวยาวและตน้สูง ไม่เหมือนกบัปลูกเป็นแปลงท่ีจะไดไ้มคุ้ณภาพดอ้ยกว่าไม้
จากป่า จากความเช่ือเหล่าน้ีทาํให้ในปัจจุบนัชาวบ้านยงัคงใช้ไม้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอยู่
เช่นเดียวกบัในอดีต 

 
“มนัเป็นเขตป่าสงวน แต่เขาบ่ห้าม เพราะเฮาเอาขายในบา้นของเฮา แต่ห้ามบา้น
อ่ืนมาตัด แต่บ้านเฮาไผไปตดัก็ได้” (สว่าง ทาฝ้ัน, สัมภาษณ์, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๓) 

 
“...แต่ท่ีผาสิงห์น่ีเขาเป็นป่าใหญ่ ไมเ้ขาก็เลยจะยาวกว่า บา้นเฮาถึงจะมีอยูแ่ต่ก็จะ
ไดบ้อกสั้ น ละก็มีนอ้ย ปลูกคนเดียวมนัก็บ่ค่อยใหญ่ เพราะอากาศบ่เยน็เท่าในป่า
ใหญ่...” (ทว ีสิงห์ไชย, สัมภาษณ์, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๗ 

 

 

 จะเห็นได้ว่าไม้ไผ่ข้าวหลามท่ีนํามาผลิตเป็นข้าวหลามบ้านอาฮามเป็นไม้ท่ีได้มาจากป่า
ธรรมชาติทั้งหมด ดงันั้นการดาํรงอยูข่องป่าในพื้นท่ีบา้นผาสิงห์จึงมีความสําคญัต่ออาชีพการผลิต
ขา้วหลามของชาวบา้นอาฮามเป็นอยา่งมาก กล่าวคือถา้พื้นท่ีป่าเหล่าน้ีเส่ือมโทรมลงหรือหมดไป ก็
อาจจะกระทบต่อการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามอยา่งแน่นอน เพราะวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิต
อาจลดนอ้ยลงหรือหมดไปไดใ้นอนาคต 
 
๔.๑.๒ ฟืน 
 ฟืนท่ีใช้ในการเผาขา้วหลามถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีใชใ้นการผลิต
ขา้วหลามของบา้นอาฮาม โดยในปัจจุบนัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะสั่งซ้ือฟืนจากพ่อคา้ฟืนบา้น
นํ้าฮาว หมู่ท่ี ๗ ต.จอมพระ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 ซ่ึงในอดีตนั้ นหมู่บ้านนํ้ าฮาวเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในป่าทึบ ลึกเข้าไปทางทิศตะวนัออกของ
หมู่บา้นอาฮาม มีทรัพยากรป่าไมเ้ป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นทั้งบา้นอาฮามและบา้นนํ้าฮาวหรือแมก้ระ
ทัง่หมู่บา้นอ่ืนๆท่ีอยูใ่กลเ้คียงก็สามารถเขา้มาใชป้ระโยชน์จากผืนป่าบริเวณน้ีได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ใน
อดีตชาวบา้นอาฮามท่ีผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายและรับประทานภายในครอบครัวจะเดินเขา้ป่าทาง
ฝ่ังตะวนัออกของหมู่บา้นซ่ึงก็คือป่าบริเวณบา้นนํ้ าฮาวเพื่อไปตดัไมข้า้วหลาม ตดัฟืน เพื่อจะนาํมา
ผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายและรับประทานภายในครอบครัว 

 
“แต่ก่อนเขาไปเอาหลวัไปเอาไมข้า้วหลามท่ีบา้นนํ้ าฮาว หาบเอา เดินไปเอาคน
เดียว บางกาํก็มีคนหาบมาขายห้ือ พ่อแม่ของป้าก็ไปตดัเอาเอง หาบมาเอง บ่ไดซ้ื้อ
...” (แจ่มจนัทร์ ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 ต่างจากในปัจจุบนัพื้นท่ีป่าได้มีการจบัจองเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล มีการออกโฉนดจากทาง
ราชการหมดแลว้ ทาํใหช้าวบา้นซ่ึงอาศยัอยูร่อบบริเวณป่าดงักล่าวไม่สามารถเขา้ไปใชป้ระโยชน์ใน
พื้นท่ีป่าเหล่านั้นไดอ้ยา่งอิสระเช่นในอดีต อีกทั้งในช่วงหลงัท่ีมีนโยบายจากทางรัฐบาลให้มีการถาง
ป่าเพื่อปลูกขา้วโพด และป้องกนัคอมมิวนิสตใ์นช่วงประมาณไม่เกิน ๕๐ ปีท่ีผา่นมา ทาํให้พื้นท่ีป่า
บา้นนํ้าฮาวไดถู้กโค่นจนโล่งเตียนกลายเป็นสวนขา้วโพดสุดลูกหูลูกตา 
 จากการถางป่าน้ีเองก็ทาํให้คนบา้นนํ้ าฮาวมีอาชีพใหม่เกิดข้ึนคือ อาชีพการจาํหน่ายฟืนท่ีเกิด
จากการถางป่าเพื่อทาํไร่ขา้วโพด ทาํให้มีการตดัตน้ไมจ้าํนวนมาก ทาํให้มีฟืนมากพอท่ีจะนาํมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๘ 

 

 

จาํหน่าย จึงเกิดอาชีพการจาํหน่ายฟืนให้กบัชาวบา้นทัว่ไปท่ีตอ้งการฟืนเพื่อหุงตม้ และประกอบ
กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการเผาขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามดว้ย 

 
“...เ ร่ิมตัดไม้ส่งขายมาตั้ งแต่เขาเร่ิมยะสวนข้าวโพด เพราะถ้าเขาจะยะสวน
ข้าวโพดเขาก็จะต้องถางป่า ยะห้ือเฮาได้ไม้มาตอนนั้ น...” (สมัจ เมฆแสน, 
สัมภาษณ์, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 
 

 
 

ภาพท่ี ๒๔ ฟืนท่ีใชใ้นการเผาขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 
 
๔.๑.๓ แกนขา้วโพด 
 การใช้แกนขา้วโพดเพื่อนาํมาอุดปากกระบอกขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามต่าง
จากวธีิการอุดปากกระบอกขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามในพื้นท่ีอ่ืนๆของเมืองน่านและจงัหวดัอ่ืน 
เน่ืองจากการใชแ้กนขา้วโพดในการอุดปากกระบอกขา้วหลามเป็นการประยุกตใ์ชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
ในทอ้งถ่ินเพื่อนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง เพราะในพื้นท่ีของจงัหวดัน่านและอาํเภอท่าวงัผาใน
ปัจจุบนัถือวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการทาํไร่ขา้วโพดมาก ทาํให้มีแกนขา้วโพดท่ีนาํเอาเมล็ดออกไปจาํหน่าย
ใหก้บัโรงงานแลว้อยูอ่ยา่งมากมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๙ 

 

 

 ดงันั้น ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจึงมีแนวคิดท่ีจะนาํเอาแกนขา้วโพดมาใชป้ระโยชน์ในการ
ปิดปากกระบอกขา้วหลาม เพราะมีความสะดวกกวา่การใชข้ยุมะพร้าวแบบเดิม อีกทั้งขยุมะพร้าวจะ
ทาํใหห้นา้ขา้วหลามดูสกปรก แฉะ และบูดง่าย  
 

“ท่ีปิดปากบั้งขา้วหลามแต่ก่อนก็จะใช้ขุยมะพร้าวปิด แต่เด๋ียวน้ีใช้แกนขา้วโพด 
เพราะบา้นเฮาปลูกขา้วโพดนกั และมนัก็สะดวกกว่าถา้จะเปิดผ่อในกระบอกว่า
ขา้วหลามมนัสุกหรือยงั ง่ายกวา่ใชขุ้ยมะพร้าว...จุกแกนขา้วโพดน่ีก็จะตอ้งเลือก
จุกอันท่ีปิดแน่นๆ บ่อั้นจุกมนัจะดันออกตอนเผา...” (สุนทรีย์ ประกอบเท่ียง, 
สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 แกนขา้วโพดนั้นมีหลายขนาด ทาํให้เลือกนาํมาอุดในกระบอกขา้วหลามท่ีมีความกวา้งไม่
เท่ากนัไดพ้อดี และสามารถนาํเอาแกนขา้วโพดท่ีเคยใช้แลว้เหล่านั้นกลบัมาใช้ใหม่ไดอี้กหลายๆ
คร้ัง โดยผูผ้ลิตขา้วหลามจะนาํแกนท่ีใชแ้ลว้ไปตม้ในนํ้าเดือด และนาํเอาไปตากแดดจนแห้ง และจะ
นาํกลบัมาใช้อีกคร้ังหน่ึง โดยท่ีแกนขา้วโพดนั้นผูผ้ลิตขา้วหลามจะขอมาจากเจา้ของโกดงัรับซ้ือ
ผลผลิตขา้วโพดในทอ้งถ่ิน 
 

“แกนขา้วโพดเอามาจากบา้นนาหนุน เพราะบา้นนาหนุนมีโกดงัรับซ้ือขา้วโพด 
แต่ของเฮาไดม้าฟรีเพราะเฮาเอาบ่นกั ทีละ ๑-๒ กระสอบ เขาเลยบ่คิดเงิน แต่แต้ๆ
แลว้แกนขา้วโพดก็ขายไดเ้พราะเขาจะเอาไปยะเป็นปุ๋ย” (จิตรานนท ์ภูครองจิต, 
สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๐ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๕ แกนขา้วหลามท่ีตม้แลว้นาํมาตากไวใ้ห้แหง้เพื่อนาํไปใชปิ้ดปากกระบอกขา้วหลามได้
หลายคร้ัง 

 
๔.๒ จํานวนและปริมาณของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 ในปัจจุบนัขา้วหลามไดก้ลายเป็นสินคา้ท่ีสร้างอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ดงันั้นจึงมีผูผ้ลิตหลายรายในหมู่บา้นอาฮามยึดอาชีพการผลิต
ขา้วหลามจาํหน่ายเป็นอาชีพหลกัเล้ียงครอบครัว ทาํให้มีการผลิตต่อวนัเป็นจาํนวนมากเพื่อให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดและสามารถนาํเงินท่ีไดจ้ากการผลิตขา้วหลามมาเล้ียงครอบครัว
ไดอ้ยา่งไม่ขดัสน 
 ดงันั้น เราจึงจาํเป็นตอ้งทราบถึงจาํนวนและปริมาณวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตขา้วหลาม
วา่มีมากนอ้ยเพียงใด เพราะเม่ือเราไดท้ราบแลว้จะทาํให้เราสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงจาํนวนการ
ใชว้ตัถุดิบในการผลิตขา้วหลามท่ีส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงในท่ีน้ีจะเนน้เร่ือง
การใชไ้มไ้ผข่า้วหลามและฟืนเป็นหลกั เพราะวตัถุดิบทั้งสองอยา่งน้ีมีความสําคญัต่อกระบวนการ
ผลิตเป็นขา้วหลาม และเป็นวตัถุดิบท่ีลว้นมาจากป่าธรรมชาติทั้งส้ิน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๑ 

 

 

๔.๒.๑ ไมไ้ผข่า้วหลาม  
 การผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามโดยรวมแล้วจะใช้ไม้ไผ่ข้าวหลามวนัละประมาณ ๑๐๐ 
กระบอกต่อผูผ้ลิตแต่ละราย ซ่ึงปัจจุบนัมีผูผ้ลิตขา้วหลามเป็นประจาํทุกวนัประมาณ ๑๘ ราย จะใช้
ไมข้า้วหลามประมาณ ๑,๘๐๐ กระบอกต่อวนั ดงันั้น ใน ๑ เดือนจะใช้ไม้ขา้วหลามไปเดือนละ
ประมาณ ๔๕,๐๐๐ กระบอก และในแต่ละปีจะมีการใช้ไม้ไผ่ข้าวหลามไปเป็นจาํนวนถึงกว่า 
๖๔๘,๐๐๐ กระบอกดว้ยกนั ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ไดน้บัรวมช่วงเทศกาลต่างๆท่ีมีการผลิตเป็นจาํนวนมาก 
และจาํนวนผูผ้ลิตจะเพิ่มข้ึนกวา่น้ีมาก ซ่ึงไมไ้ผข่า้วหลาม ๑ ลาํ จะสามารถนาํกระบอกมาใชท้าํขา้ว
หลามไดป้ระมาณ ๑๐ กระบอก ดงันั้น ใน ๑ ปี ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะใช้ไผ่ขา้วหลามไป
เป็นจาํนวนถึง ๖๔,๘๐๐ ลาํ 
 จากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ในปีหน่ึงๆชาวบา้นอาฮามท่ีผลิตขา้วหลามจาํหน่ายจะใชไ้มไ้ผ่
ขา้วหลามจากป่าบา้นผาสิงห์เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงถา้หากเรานาํมาคิดวา่ บา้นอาฮามผลิตขา้วหลามเพื่อ
จาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีการผลิตตลอดทั้งปีมาประมาณ ๓๐ ปีท่ีผา่นมา จะใชไ้มข้า้วหลามมากถึงกวา่ 
๒ ลา้นลาํดว้ยกนั 
 จากตวัเลขของการใช้ไมไ้ผข่า้วหลามจะเห็นไดว้า่จากกิจกรรมการผลิตขา้วหลามของบา้นอา
ฮามซ่ึงมีการผลิตกนัทั้งปี ทาํให้เกิดการใชท้รัพยากรไมไ้ผ่ขา้วหลามเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเม่ือเราได้
นาํเอาตวัเลขเหล่าน้ีมาลองเปรียบเทียบก็จะทาํให้เห็นภาพของการใช้ทรัพยากรได้อย่างชัดเจน
ดงักล่าว 
 
๔.๒.๒ ฟืน 
 ชาวบา้นอาฮามท่ีมีอาชีพการผลิตขา้วหลามจะใชฟื้นเพื่อเผาขา้วหลามทุกวนั แลว้แต่ว่าผูผ้ลิต
รายใดถา้ผลิตน้อยก็จะใช้ฟืนน้อย แต่รายใดท่ีผลิตมากก็จะใช้ฟืนมากเช่นเดียวกนักบัจาํนวนของ
วตัถุดิบอ่ืนๆ แต่โดยประมาณแล้วผูผ้ลิตขา้วหลามแต่ละรายจะสั่งซ้ือฟืนจากพ่อคา้ฟืนเดือนละ
ประมาณ ๒ คร้ังดว้ยกนั 
 กล่าวคือ การส่งไมแ้ต่ละคร้ังจะใชร้ถกระบะบรรทุกฟืนมาเตม็คนัรถ หรือบางคร้ังก็จะมีการใช้
รถ ๖ ลอ้บา้ง ราคาของฟืนถา้เป็นรถกระบะก็จะกระบะละ ๗๐๐ บาท แต่ถา้เป็นรถ ๖ ลอ้จะมีราคา
กระบะละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท ตามแต่ความตอ้งการของผูผ้ลิตขา้วหลามวา่ตอ้งการจะซ้ือฟืนจาํนวน
มากหรือนอ้ยเพียงใด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๒ 

 

 

 นอกจากผูผ้ลิตขา้วหลามจะใชท้รัพยากรธรรมชาติไมไ้ผ่ขา้วหลามและฟืนท่ีไดอ้ธิบายไปใน
ขา้งตน้แลว้นั้น ผูผ้ลิตขา้วหลามยงัตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคญัไม่น้อย เช่น 
ขา้วเหนียว และมะพร้าว เป็นตน้ ดงัจะไดเ้ห็นรายละเอียดดงัตาราง 

 
ตารางที ่๒ แสดงจ านวนเฉลี่ยในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลติข้าวหลามบ้านอาฮาม อ าเภอ
ท่าวงัผา จังหวดัน่าน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวนทีใ่ช้/

เดือน 
จ านวนทีใ่ช้/ปี หมายเหตุ 

ไมไ้ผข่า้วหลาม ๕ ๔ , ๐ ๐ ๐ 
กระบอก หรือ 
๕,๔๐๐ ลาํ 

๖ ๔ ๘ , ๐ ๐ ๐ 
กระบอก หรือ 
๖๔,๘๐๐ ลาํ 

-ผูผ้ลิตใชไ้มข้า้วหลามเฉล่ียวนัละ 
๑๐๐ กระบอก/ราย 
-ไม ้๑ ลาํจะไดก้ระบอกขา้วหลาม
ประมาณ ๑๐ กระบอก 

ฟืน ๑,๘๐๐-๒,๕๒๐ 
ตน้ 

๒ ๑ , ๖ ๐ ๐ -
๓๐,๒๔๐ ตน้ 

-ฟืน ๑ กระบะรถยนต์จะมีไมฟื้น
ประมาณ ๕๐-๗๐ ตน้ 
-ผูผ้ลิตข้าวหลามใช้ฟืนเดือนละ
ประมาณ ๒ กระบะรถยนต ์
 

ขา้วเหนียว ๑๘๐ ถงั ๒,๑๖๐ ถงั -ผูผ้ลิตแต่ละรายจะใช้ขา้วเหนียว
โดยเฉล่ียเดือนละประมาณ ๑๐ ถงั 

มะพร้าว ๔,๐๐๐ ลูก ๔๘,๐๐๐ ลูก -ผูผ้ลิตข้าวหลามทั้ ง ๑๘ รายใช้
มะพร้าวเฉล่ีย ๑,๐๐๐ ลูก/อาทิตย ์

 
หมายเหตุ - คิดเฉล่ียจากผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามทั้งหมดจาํนวน ๑๘ ราย 
  - ตารางน้ีไม่นบัรวมทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆท่ีเป็นส่วนประกอบเล็กๆนอ้ยๆในการผลิต 
  ขา้วหลาม เช่น ส่วนผสมของไส้ขา้วหลาม เป็นตน้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๓ 

 

 

๔.๓ ความย ัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชใ้นการผลิตขา้วหลาม 
 
 เม่ือเราไดท้ราบถึงจาํนวนของการใชท้รัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นวตัถุดิบสําคญัท่ีนาํมาผลิตเป็น
ขา้วหลามแลว้ เราก็สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีในปัจจุบนัมีเพียงพอหรือไม่ 
และต่อไปในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
 
๔.๓.๑ ไมไ้ผข่า้วหลาม 
 ดงัจะเห็นแลว้วา่ในปีหน่ึงๆนั้นผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามมีการใช้ไมไ้ผ่ขา้วหลามเพื่อนาํมา
ผลิตเป็นขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายเป็นจาํนวนมาก และจากการศึกษาพบวา่ในปัจจุบนัผูผ้ลิตขา้วหลาม
บา้นอาฮามยงัคงใช้ไมไ้ผ่ขา้วหลามจากป่าเหมือนเช่นในอดีต ยงัไม่มีการปลูกทดแทนหรือมีการ
ปลูกเป็นไมเ้ศรษฐกิจแต่อย่างใด อีกทั้งจากความเช่ือดั้งเดิมของคนในทอ้งถ่ินท่ีว่าไมไ้ผ่ขา้วหลาม
เป็นไมไ้ผป่่า สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในป่าเท่านั้น และไม่จาํเป็นตอ้งปลูกทดแทน เพราะไมไ้ผข่า้ว
หลามสามารถขยายพนัธ์ุไดด้ว้ยตวัเองอย่างท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษท่ีเคยไดใ้ช้ประโยชน์
จากไมไ้ผข่า้วหลามมาอยา่งยาวนาน 
 ซ่ึงถึงแมว้า่ในอดีตคนในทอ้งถ่ินเมืองน่านจะใชป้ระโยชน์จากไม่ไผ่ขา้วหลามตามธรรมชาติ
มาโดยตลอด แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการไมไ้ผข่า้วหลาม
ในอดีตแตกต่างกบัสภาพความตอ้งการไมไ้ผข่า้วหลามในปัจจุบนัท่ีมีมากและมีความตอ้งการตลอด
ทั้งปีไม่ใช่ตอ้งการเฉพาะการใชใ้นช่วงท่ีเป็นไมใ้หม่อยา่งในอดีตเท่านั้น อีกทั้งป่าท่ีเป็นท่ีอยูข่องไม้
ไผ่ขา้วหลามลดน้อยและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทาํให้ไมไ้ผ่ขา้วหลามในธรรมชาติหายากข้ึน 
โดยท่ีชาวบา้นท่ีทาํอาชีพตดัไมไ้ผข่า้วหลามเองต่างก็รับรู้ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม พวกเขาก็ยงัเช่ือวา่จะ
มีไมไ้ผข่า้วหลามพอตดัไปขายไดอ้ยู ่ถึงแมว้า่จะตอ้งเดินทางเขา้ป่าในระยะทางท่ีไกลมากข้ึนเพื่อไป
ตดัไมข้า้วหลามมาจาํหน่ายใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูผ้ลิตขา้วหลาม  

 
“…แต่ก่อนไมม้ดัละ ๕๐ บาท เด๋ียวน้ีมดัละ ๙๐ บาท ...ตอนน้ีไมม้นัเร่ิมแยไ่ปแลว้ 
เพราะมนัตดัหมัน่ (บ่อย) โก้น (ล้ม) ไปพ่อง คนตดัก็หลายคน เขา้ไปตดัลึกไป
แตว้ๆ (เร่ือยๆ) แลว้ มนับ่มีวา่มีอยูท่ี่เดิมนะ เขา้ไปตางในต๊ิกๆ (เร่ือยๆ)...” (สวา่ง 
ทาฝ้ัน, สัมภาษณ์, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๔ 

 

 

 ในปัจจุบนัชาวบา้นผาสิงห์ก็จะแกปั้ญหาการหาไมข้า้วหลามไดย้ากข้ึนจากการท่ีมีการรวมกลุ่ม
กนัไปตดัทีละหลายๆคนเหมือนการลงแขกเอามือ เพราะแต่ละคนก็จะมีขาประจาํท่ีโทรศพัทม์าสั่ง
ไมข้า้วหลามแต่ไม่สามารถตดัเองให้ครบตามจาํนวนได ้เพราะปัจจุบนัคนท่ีเขา้ไปตดัไมข้า้วหลาม
หน่ึงคนจะตดัไดม้ากท่ีสุดเพียงแค่ ๔-๕ มดัต่อคร้ังหรือต่อวนัเท่านั้น 
 

“...วนัหน่ึงๆแต่ละคนก็ตดัไดบ้่เกิน ๕ มดั เพราะมะเด่ียว (เด๋ียวน้ี) ตอ้งเขา้ไปตดั
ไกล และมนัก็ลาํบาก เฮาตอ้งไปทีละหลายๆคน เพราะถา้เขาสั่งกาํนกั (ทีละมากๆ) 
เราตดัคนเดียวมนับ่พอ...” (นิตยา ดีกนัคาํ, สัมภาษณ์, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 
 นอกจากระยะทางในการเขา้ไปตดัไม้ขา้วหลามของชาวบา้นผาสิงห์ท่ีตอ้งเขา้ไปในป่าลึกและ
ไกลข้ึนท่ีทาํให้ทราบถึงความขาดแคลนทรัพยากรแลว้ ทางดา้นราคาของไมข้า้วหลามก็ยงัสูงข้ึน
ตามความขาดแคลนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เน่ืองจากจาํนวนไมข้า้วหลามนอ้ยลงและใชเ้วลาในการเดิน
ทางเขา้ไปตดัมากข้ึนนัน่เอง 
 

“เด๋ียวน้ีเขาตอ้งเขา้ไปตดัในป่าลึก ใช้ควายเหล็ก (รถไถเดินตาม)ลากไมอ้อกมา
ไกล ประมาณ ๕ ปีก่อนไมม้ดัละ ๖๐ บาท ปีแลว้ข้ึนมาเป็น ๘๐ เด่ียวน้ีถา้เฮาไปซ้ือ
ถึงท่ีก็มดัละ ๙๐ แต่ถา้เขาเอามาขายถึงบา้นก็ ๑๒๐...” (ทวี สิงห์ไชย, สัมภาษณ์, 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 อีกทั้ งการผลิตข้าวหลามในปัจจุบันมีรูปแบบของกระบอกท่ีสั้ นลง ขดักับความยาวของ
กระบอกไมข้า้วหลามท่ีมีความยาวมาก ทาํให้ผูผ้ลิตตอ้งตดัไมข้า้วหลามทิ้งไปกวา่คร่ึงเพื่อให้เหลือ
กระบอกท่ีมีขนาดพอเหมาะต่อราคาซ้ือ-ขาย ทาํให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างส้ินเปลือง และนาํไม้
ส่วนท่ีเหลือไปเผาทิ้งอยา่งเปล่าประโยชน์ ต่างกบัการผลิตขา้วหลามในแบบดั้งเดิมท่ีมีการใชไ้มไ้ผ่
ขา้วหลามยาวจนสุดกระบอก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๕ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๖ ไมไ้ผข่า้วหลามท่ีเหลือทิ้งจากการตดัไปทาํเป็นกระบอกขา้วหลามของผูผ้ลิตรายหน่ึง 
 

 จากท่ีกล่าวมาจึงเกิดปัญหาข้ึนว่า ในอนาคตหากมีการผลิตขา้วหลามเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความ
ตอ้งการสินคา้มากข้ึนจากการท่องเท่ียวหรือส่ิงใดก็ตาม ไมข้า้วหลามป่าท่ีชาวบา้นใชใ้นการทาํขา้ว
หลามนั้นจะเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ และหากป่าไมเ้ส่ือมโทรมลงทุกวนัทาํให้สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของไมข้า้วหลามเสียแลว้ อาชีพการผลิตขา้วหลามของบา้น
อาฮามท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นและมีการสืบทอดการผลิตมาอย่างยาวนานกว่า ๑๐๐ ปีจะเป็น
อยา่งไรต่อไป 
 
๔.๓.๒ ฟืน 
 จากการศึกษาพบวา่ในปัจจุบนัฟืนในทอ้งถ่ินมีลดนอ้ยลงเพราะพื้นท่ีป่าลดลง แต่ความตอ้งการ
ฟืนเพื่อใชใ้นการบริโภคยงัมีอยูใ่นปริมาณมากและต่อเน่ือง อีกทั้งผูผ้ลิตขา้วหลามก็ไม่สามารถเขา้
ไปตดัไมใ้นป่าเพื่อนาํมาทาํเป็นฟืนในการเผาขา้วหลามไดอ้ยา่งเสรีอีกแลว้ เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีเคยเป็น
ป่าท่ีชาวบา้นสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์เหล่านั้นไดมี้การเขา้ไปจบัจองเป็นของปัจเจกบุคคลและ
เป็นพื้นท่ีสงวนของรัฐไปแลว้ และถึงแมว้า่ผูผ้ลิตบางรายจะเขา้ไปตดัในสวนของตวัเองบา้งแต่ก็ยงั
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีมีมากและต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๖ 

 

 

 แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในการจดัการกบัปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็น
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮามก็ยงัคงมีอยู ่อาทิเช่น ปัญหาการขาดแคลนไมไ้ผ่ขา้ว
หลามท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังท่ีสะท้อนมาจากความคิดเห็นของคุณประเสริฐ แก้วอินัง 
(สัมภาษณ์, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพ
การเกษตรจงัหวดัน่าน (พืชสวน) ผูท่ี้ทาํงานดา้นส่งเสริมการปลูกไผใ่นจงัหวดัน่านเพื่อนาํไปใชใ้น
อุตสาหกรรมกล่าวว่า การท่ีจะส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินปลูกไม้ไผ่ขา้วหลามแทนการใช้จาก
ธรรมชาติทั้งหมดอย่างในปัจจุบนัท่ีลดน้อยลงอยู่รวดเร็วนั้นอาจจะเป็นไปไดใ้นอนาคต แต่ก็ตอ้ง
อาศยัเวลาสักช่วงหน่ึงเพราะในปัจจุบนัไมไ้ผ่ขา้วหลามยงัคงตอบสนองความต้องการได้อย่าง
เพียงพออยู ่

  
“...ในปัจจุบนัยงัมีทรัพยากรห้ือเขาไดใ้ชอ้ยู ่เพราะการทาํมาเพื่อห้ือไดห้ากินมนับ่
มีตน้ทุน เหมือนกบัคนไปตดัไมเ้ถ่ือนขาย เพราะมีแต่ได้ น่ีก็เหมือนกนั เป็นวิถี
ชาวบา้น แต่วนัขา้งหนา้ถา้มนัขาดแคลน ก็คงจะมีคนตอบรับเร่ืองการปลูก...ก็คิด
วา่ตอ้งใชเ้วลาแหมสักช่วงหน่ึงก่อน หน่ึงคือรอมนับ่มี แต่คนท่ีปลูกนาํร่องแลว้ก็มี 
ต้องรอเขาตดัขาย คนข้างๆถ้าหันว่าเขาตดัขายได้เขาก็จะทาํตาม แล้วก็ได้เงิน
เร่ือยๆ แต่ ณ วนัน้ีทรัพยากรในธรรมชาติก็ยงัพอหาไดอ้ยู่” (ประเสริฐ แกว้อินงั, 
สัมภาษณ์, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

 
 ส่วนในเร่ืองของความขาดแคลนในเร่ืองของฟืนนั้น ปัจจุบนัพ่อคา้ฟืนบา้นนํ้ าฮาวมีวิธีการ
แก้ปัญหาคือตอ้งพยายามหาฟืนมาเพื่อจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามท่ีเป็นขาประจาํให้ได้ตาม
ความตอ้งการ ถึงแมว้า่จะตอ้งเดินทางไปหาฟืนในพื้นท่ีท่ีไกลข้ึนก็ตาม 
 พ่อคา้ฟืนซ่ึงแต่ก่อนหาฟืนไดใ้นป่าของบา้นตวัเองก็จะตอ้งออกไปรับซ้ือฟืนจากนอกหมู่บา้น
มากกัตุนไวใ้นบา้นของตวัเอง เม่ือผูผ้ลิตขา้วหลามตอ้งการฟืนก็จะมีการโทรฯติดต่อให้นาํฟืนมาส่ง 
พอ่คา้ฟืนก็จะนาํฟืนท่ีกกัตุนไวน้ั้นไปส่งยงัผูผ้ลิตขา้วหลามอีกทอดหน่ึง 
 จะเห็นไดว้า่การเผาขา้วหลามไดใ้ชท้รัพยากรป่าไมเ้พื่อนาํมาทาํเป็นฟืนอยูม่าก แต่ในปัจจุบนัท่ี
สภาพของป่าแปรเปล่ียนไปเป็นไร่ขา้วโพด ทาํให้จาํนวนของไมท่ี้นาํมาทาํฟืนมีลดนอ้ยลง พ่อคา้
ฟืนจึงมีการแกปั้ญหาการขาดแคลนฟืนโดยจะตอ้งหาซ้ือฟืนจากนอกชุมชนเพื่อป้อนให้กบัการผลิต
ขา้วหลามท่ียงัคงมีความตอ้งการใชฟื้นอยูต่ลอดเวลา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๗ 

 

 

“...เฮาไปเอาไมจ้ากป่าบ้านเขาเฮาก็ตอ้งเหมา ไปตดัเอาบ่ดาย (เฉยๆ) บ่ได้แล้ว 
เพราะป่าบ่เด่ียวน้ีเขามีเจา้ของหมด เจา้ของสวนเขาก็จะมาถามว่าจะเอาไมก่้ เฮาก็
ไปเอาตามท่ีเขาบอก...แต่ถา้เขาสั่งไมเ้ฮาแลว้เฮาก็ตอ้งโละ (หา) มาห้ือเขาห้ือได ้
เพราะเขาเป็นขาประจาํ เฮาตอ้งไปถามเหมาท่ีของคนอ่ืน เราก็ไปเอามาเก็บไวท่ี้
บา้นก่อน ถา้มีคนสั่งก็เอามาส่ง...” (สมจั เมฆแสน, สัมภาษณ์, ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔) 

 
 

ส่วนที ่๕ ข้าวหลามกบัระบบสังคมและวฒันธรรมชุมชนบ้านอาฮามในปัจจุบัน 
 
 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงขา้วหลามท่ีไดส้ร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนมาอยา่งยาวนาน เม่ือสินคา้
ชนิดน้ีมีช่ือเสียงก็จะเกิดผลต่อการสร้างความเป็นตวัตนของคนในชุมชนโดยผ่านทางสินค้าท่ี
เป็นอตัลกัษณ์คือขา้วหลาม อีกทั้งเม่ืออาหารทอ้งถ่ินกลายเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดก้็อาจจะทาํให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมชุมชนได ้ดงัจะไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ดา้นดว้ยกนั คือ 

๑. ขา้วหลามกบัอตัลกัษณ์ชุมชนบา้นอาฮาม 
๒. ผูผ้ลิตขา้วหลามกบัวฒันธรรมชุมชนบา้นอาฮาม 
๓. การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 
๔. ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัการพึ่งตนเองในทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงทั้งหมดจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
๕.๑ ขา้วหลามกบัอตัลกัษณ์ชุมชนบา้นอาฮาม 
 
 การผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดแ้ละช่ือเสียงให้กบัคนในหมู่บา้นอาฮาม
มาอยา่งยาวนาน ดงันั้น ขา้วหลามจึงไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของคนในชุมชนบา้นอาฮามท่ีทุกคนใน
ชุมชนรู้จกัและคุน้เคยกนัมาอยา่งยาวนาน จนกลายเป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของคนบา้นอาฮามท่ีคน
ในทอ้งถ่ินรู้จกักนัดี และชาวบา้นอาฮามเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในความโดดเด่นของอาชีพการผลิตขา้ว
หลามในชุมชนน้ีดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการนิยามตวัตนของคนบา้นอาฮามดงัต่อไปน้ี  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๘ 

 

 

๕.๑.๑ คาํขวญัหมู่บา้น 
 บา้นอาฮามถือวา่เป็นหมู่บา้นท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควร อีกทั้งมีสถานท่ีราชการท่ีสาํคญัตั้งอยูคื่อ
โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคมซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในอาํเภอท่าวงัผา มีนกัเรียนจากหมู่บา้นต่างๆทั้งในอาํเภอท่าวงัผาและอาํเภอใกลเ้คียงเขา้มา
ศึกษากวา่ ๑,๙๐๐ คน โดยชาวบา้นอาฮามจะมีการทาํกิจกรรมร่วมกบัทางโรงเรียนโดยทางโรงเรียน
ได้ขอความร่วมมืออยู่บ่อยคร้ัง อีกทั้งบ้านอาฮามเป็นหมู่บ้านท่ีมีผูค้นสัญจรผ่านไปมามาก ซ่ึง
ชาวบา้นอาฮามเองก็ไดนิ้ยามอตัลกัษณ์ของตนเองเอาไว ้ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํขวญัของหมู่บา้น คือ 
 

“ธรรมชาติงดงาม  ข้าวหลามชวนลอง 
แผน่สีทองขา้วแต๋น  แชมป์ขนมซ่ี 
รสดีองุ่นดาํ” 

 
 จากคาํขวญัของหมู่บา้นจะเห็นไดว้า่ชาวบา้นอาฮามไดส้ร้างอตัลกัษณ์ของตวัเองผา่นสินคา้ทาง
วฒันธรรมท่ีมีการผลิตสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีช่ือเสียงคือขา้วหลาม ขา้วแต๋น และขนมซ่ี 
ท่ีมีการผลิตและจาํหน่ายควบคู่กนัมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบนัก็ไดก้ลายเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดแ้ละ
ช่ือเสียงให้กบัหมู่บา้นและอาํเภอท่าวงัผาเป็นอย่างมาก เพราะบา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นเดียวใน
ทอ้งถ่ินอาํเภอท่าวงัผาและอาํเภอใกลเ้คียงท่ีผลิตสินคา้เหล่าน้ีเป็นจาํนวนมากหลายครัวเรือน มีการ
นาํสินคา้เหล่าน้ีส่งขายไปยงัอาํเภอต่างๆในจงัหวดัน่านอยา่งกวา้งขวาง 
 
 นอกจากนั้น อาํเภอท่าวงัผายงัไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของสินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน
บา้นอาฮามซ่ึงก็คือขา้วหลาม ดงันั้นขา้วหลามจึงไดก้ลายมาเป็นประโยคหน่ึงในคาํขวญัของอาํเภอ
ท่าวงัผามาตั้งแต่เร่ิมตน้ท่ีอาํเภอท่าวงัผามีการใชค้าํขวญัของอาํเภอ มีขอ้ความดงัน้ี 
 

“ธรรมชาติงดงาม ข้าวหลามชวนลอง 
ส้มสีทองเลิศลํ้า  จิตรกรรมสูงค่า 
ผา้ลายนํ้าไหล  ยิง่ใหญ่แข่งเรือ” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๒๙ 

 

 

 โดยคาํขวญัของอาํเภอท่าวงัผาท่ีไดน้ี้มาจากการใหป้ระชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอท่าวงัผา
ส่งเขา้ประกวดในปีพ.ศ.๒๕๓๗ โดยผูท่ี้แต่งคาํขวญัของอาํเภอท่าวงัผาคือคุณวิไลลกัษณ์ ยอดหลา้ 
และคาํขวญัน้ีก็ไดรั้บเลือกข้ึนมาเป็นคาํขวญัของอาํเภอท่าวงัผามาจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 
“ตอนตั้งเป็นก่ิงอาํเภอท่าวงัผาก็ยงับ่มีคาํขวญั แต่คาํขวญัน้ีก็ใช้มาตั้งแต่แรก เฮาบ่
ไดเ้ปล่ียนเลย ทางสภาวฒันธรรมเขาก็เก็บไวอ้ยา่งน้ีเลย คาํขวญัน้ีก็มีมาตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๓๗ คนแต่งช่ือวิไลลกัษณ์ ยอดหลา้ เพราะมีการประกวดกนัท่ีโรงเรียนท่าวงั
ผาพิทยาคม ตอนนั้ นแกยงัเป็นนักเรียนอยู่ แต่ตอนน้ีหันว่ามีลูกแล้ว ตั้ งแต่นั้ น
มาเฮาก็บ่ไดเ้ปล่ียนคาํขวญัเลย เพราะมนัยงัเก่ียวขอ้งเหมือนเดิมทั้งหมด” (สง่า อิน
ยา, สัมภาษณ์, ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓) 

 
 นอกจากบา้นอาฮามจะมีคาํขวญัหมู่บา้นท่ีบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของตนเองแลว้นั้น ยงัมีกิจกรรม
อ่ืนๆท่ีเป็นการบ่งบอกถึงการนาํเอาขา้วหลามมาเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงอตัลกัษณ์ความเป็น
ตวัตนของคนบา้นอาฮามผา่นทางการส่ือสารอยา่งหลากหลาย อาทิเช่น 

 
๕.๑.๒ บทเพลง 
 
 มีการแต่งเพลงประจําหมู่บ้านของบ้านอาฮามท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับอาชีพ ความเช่ือ 
วฒันธรรมประเพณี ความสามคัคีของชาวบ้านอาฮาม และมีการนําข้าวหลามซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมี
ช่ือเสียงของหมู่บา้นอยูใ่นเพลงดว้ย ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นอตัลกัษณ์ของบา้นอาฮามไดอ้ยา่งชดัเจนผา่นบท
เพลงวา่บา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นใหญ่ท่ีมีความสามคัคีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย มีขา้วหลามเป็นสินคา้ท่ี
สําคญั โดยมีการนาํเอาเพลงท่ีแต่งน้ีไปขบัร้องจริง มีการนาํไปเปิดเผยแพร่ท่ีสถานีวิทยุชุมชน และ
ในกิจกรรมต่างๆท่ีบา้นอาฮามเขา้ร่วม ซ่ึงในหมู่บา้นอาฮามก็มีสถานีวิทยุชุมชนอะแฮ่ม เรดิโอ (A-
HAM Radio เป็นการเลียนเสียงคาํวา่ “อาฮาม” ในภาษาองักฤษ) ซ่ึงเป็นของลูกหลานบา้นอาฮามท่ีมี
การเปิดเพลงน้ีในช่วงเท่ียงของทุกวนั โดยส่ือวทิยชุุมชนน้ีจะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนในชุมชนและคนใน
ทอ้งถ่ินไดง่้าย ดงัจะเห็นไดจ้ากเน้ือเพลงดงัน้ี 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๐ 

 

 

เพลง : อาฮามร่วมใจ 
 
คาํร้อง : พิทกัษ ์ณ น่าน 
ทาํนอง : ประดิษฐ ์หาญยทุธ 
ขบัร้อง : ประดิษฐ ์หาญยทุธ 
 

อาฮามนามน้ีช่ือประเสริฐนกั ชาวประชารู้จกั 
พวกเราเพราะมีข้าวหลาม เป็นท่ีลือเล่ืองทัว่แควน้ 
ระบือทัว่แดนถ่ินสยาม ขา้วหลามอาฮามเลิศรสอร่อยดี 
ความสามคัคีเรามีเขารู้ ร่วมแรงเราสู้ส่ิงร้ายดว้ยใจกลา้หาญ 
เรามีวดัดีสุทธาราม คู่ความงามตลอดกาล 
ทุกคนบนบานขานความดี 

*เรามีเรือดีเจา้แม่ทรายทอง และเพชรทรายทองเรือดีมีช่ือ 
เราร่วมลงพายประเพณี สามคัคีสร้างเกียรติระบือ 
สมนามร่ําลืออาฮามยิง่ใหญ่ 
ทา้วอินทร์น้ีศกัด์ิสิทธ์ิสถิตคู่บา้น เราร่วมบนบานเม่ือกงัขา 
ทา้วอินทร์ช่วยเราไดทุ้กเวลา อีกทั้งนาํพาร่มเยน็สุขใจ 
อาฮามนามน้ีร่วมสร้างสรรค ์สู่ชยัปลายฝันร่วมกนัสู้ฟันฝ่า 
สามคัคีร่วมใจ ร้อยดวงใจแห่งศรัทธา 
อาฮามลํ้าค่าสมใจปอง(ซํ้ า*) 

 
 นอกจากนั้นยงัมีการแต่งเพลงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัขา้วหลามบา้นอาฮามโดยตรงของศิลปิน
ทอ้งถ่ิน ทาํให้เห็นถึงช่ือเสียงของขา้วหลามบา้นอาฮามท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนเมืองน่านและจงัหวดั
ใกลเ้คียง โดยเพลงน้ีก็ไดน้าํมาขบัร้องจริงและเผยแพร่ตามสถานีวทิยทุอ้งถ่ินทัว่ไป ดงัเน้ือเพลงดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๑ 

 

 

เพลง ไอห้นุ่มขา้วหลาม 
 
คาํร้อง/ทาํนอง/ขบัร้อง : ธงชยั สวา่งวงค ์
 
  พี่เป็นหนุ่มเมืองน่าน บา้นอยูท่่าวงัผา 
 เจียมตนเพราะเป็นคนบา้นป่า(ซํ้ า) 
 อยูท่่าวงัผาช่วยแม่ขายขา้วหลาม 
 พี่เป็นหนุ่มคนจน หนา้มนสนใจบ่คนงาม 
 ฮกัพี่สิไดกิ้นขา้วหลาม(ซํ้ า) 
 มามะคนงามชิมขา้วหลามวงัผา 
  *ขา้วหลามของพี่อนัใหญ่ ขา้งในเป็นไส้สังขยา 
 หากไดชิ้มรับรองเขา้ท่า(ซํ้ า) 
 มาท่าวงัผาตอ้งมาชิมขา้วหลาม 
  **พี่เป็นหนุ่มเมืองน่าน บา้นอยูท่่าวงัผา 
 หากไปขอนอ้งคงบ่วา่ หากอา้ยไปขอนอ้งก็คงบ่วา่ 
 สิใหน้อ้งยาเป็นคุณนายขา้วหลาม 
 (ซํ้ า*,**) 
 
 อีกทั้งเม่ือมีการจดังานเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ ชาวบา้นอาฮามจะเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง
และจะร่วมมือร่วมใจกนัในการจดังานเป็นอย่างดี ดงัจะเห็นไดจ้ากขบวนแห่ หรือแมก้ระทัง่กลุ่ม
แม่บา้นท่ีจะร่วมกนัจดักิจกรรม และในกิจกรรมเหล่านั้นก็จะมีการนาํเอาอตัลกัษณ์ของชุมชนไปใช้
ในการแสดงความเป็นตวัตนของคนบา้นอาฮามดว้ยทุกคร้ัง ดงัเช่นกิจกรรมต่อไปน้ี 
 
๕.๑.๓ ประเพณีแข่งเรือประจาํปีอาํเภอท่าวงัผา 
 ประเพณีแข่งเรือของอาํเภอท่าวงัผาเป็นกิจกรรมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของอาํเภอท่าวงัผา จดัข้ึนเป็น
ประจาํทุกปีในช่วงประมาณเดือนกนัยายน-ตุลาคม เป็นประเพณีท่ีแต่ละหมู่บา้นจะไดแ้สดงออกถึง
ความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บา้นทั้งพ่อบา้น แม่บา้น รวมไปถึงเด็กและเยาวชนบา้น
อาฮามดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๒ 

 

 

 หมู่บา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นใหญ่ท่ีทุกปีจะมีการส่งเรือเขา้แข่งขนั และมีการสร้างอฒัจรรยเ์พื่อ
ใช้เชียร์เรือแข่งสําหรับกองเชียร์ของหมู่บ้าน โดยมีการแบ่งหน้าท่ีในการเขา้ร่วมประเพณีอย่าง
ชดัเจน กล่าวคือ กลุ่มพ่อบา้นและเยาวชนชายจะเป็นฝีพาย มีการฝึกซ้อม เขา้ค่ายก่อนการแข่งขนั 
ส่วนแม่บา้นจะมีหนา้ท่ีทาํอาหารเล้ียงฝีพายและดูแลเร่ืองกองเชียร์โดยกองเชียร์จะมีเด็กและเยาวชน
หญิงมาร่วมดว้ย มีการแสดงฟ้อน เตน้ กนัอย่างสนุกสนาน การท่ีหมู่บา้นใดจะสร้างกองเชียร์เพื่อ
เชียร์แข่งเรือจะตอ้งใชแ้รงงานและความร่วมมือจากคนในหมู่บา้นจาํนวนมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
ท่ีหมู่บา้นท่ีมีขนาดเล็กจะไม่มีกองเชียร์ แต่อยา่งไรก็ตามชาวบา้นอาฮามก็ไดส้ร้างอฒัจรรยส์ําหรับ
นัง่เชียร์เรือแข่งของหมู่บา้นตนเองเพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจของนกักีฬา และสร้างสีสันในงานแข่ง
เรือของอาํเภอท่าวงัผาเป็นประจาํทุกปี 
 นอกจากกองเชียร์เรือแข่งจะมีไวเ้พื่อเชียร์นักกีฬาของหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านอาฮามยงัได้
นาํเอาอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการตกแต่งกองเชียร์ของหมู่บา้น ซ่ึงถือเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของหมู่บา้น ทาํใหค้นทัว่ไปไดรู้้จกัมากข้ึน ดงัรูป 
 

 
 
ภาพท่ี ๒๗ กลุ่มแม่บา้นบา้นอาฮามไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการแข่งเรือประเพณีของอาํเภอท่าวงั
ผา จงัหวดัน่าน อยา่งพร้อมเพรียง (พ.ศ.๒๕๕๒) และไดมี้การนาํเอาขา้วหลามมาเป็นส่วนหน่ึงใน
การใหค้วามหมายของหมู่บา้นดว้ย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๓ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๒๘ ประเพณีแข่งเรืออาํเภอท่าวงัผา (๒๗-๒๘ กนัยายน ๒๕๕๑) มีการนาํเอาขา้วหลามมาตั้ง
โชวข์า้งๆอฒัจนัทร์ของหมู่บา้น 
 
 จากการท่ีคนในชุมชนนาํเอารูปการผลิตขา้วหลามไปแสดงไว้บนป้ายไวนิลขนาดใหญ่บน
อฒัจนัทร์กองเชียร์เรือจะเป็นส่วนหน่ึงของการแสดงอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นแลว้ ยงัเป็นการลบคาํ
ครหาท่ีวา่ขา้วหลามของบา้นอาฮามเป็นขา้วหลามตม้ เน่ืองจากมกัมีคาํถามหรือคาํสบประมาทของ
คนทัว่ไปท่ีวา่ขา้วหลามบา้นอาฮามไม่ไดใ้ชว้ิธีการเผา แต่เป็นการตม้ ทาํให้ชาวบา้นอาฮามมีความ
ตอ้งการส่ือออกมาให้เห็นผ่านรูปภาพท่ีนาํมาจดัแสดงว่าขา้วหลามของพวกเขาเป็นขา้วหลามท่ีมี
การเผาอยา่งแน่นอน 
  

“...พี่อยากห้ือถ่ายฮูปตอนเผามาติดไว ้เพราะบางคร้ังเขาชอบว่าขา้วหลามเฮาเป็น
ขา้วหลามตม้ เขาก็มีเอาไปติดท่ีแสตนเชียร์เฮือบา้นอาฮามปีท่ีแลว้ ก็มีเอาฮูปตอน
เผาขา้วหลามยาวไปโชว ์ถ่ายฮูปติดไวใ้หญ่เลย เป็นสัญลกัษณ์ของหมู่บา้น แลว้เขา
ก็เอาขา้วหลามไปตั้งไวท่ี้หนา้แสตนเชียร์โตย” (วรฤทยั พนัธจกัร, สัมภาษณ์, ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๔ 

 

 

๕.๑.๔ ขบวนแห่และงานออกร้านของอาํเภอท่าวงัผา 
 
 เม่ือทางอาํเภอท่าวงัผาไดมี้การจดักิจกรรมต่างๆท่ีใหห้มู่บา้นต่างๆเขา้มามีส่วนร่วม ชาวบา้นอา
ฮามเม่ือได้รับมอบหมายให้มีการจดัแต่งขบวนเพื่อเข้าร่วมงาน รวมถึงการออกร้านก็จะมีการ
นาํเอาอตัลกัษณ์ของชุมชนเขา้มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในขบวนแห่ และนาํมาจาํหน่ายในงานนั้นๆดว้ย 
เช่นวถีิการดาํเนินชีวติ ประเพณี สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของชุมชน รวมไปถึงขา้วหลาม ดงัรูป 
  

 
 
ภาพท่ี ๒๙ พอ่บา้น-แม่บา้นบา้นอาฮามไดน้าํเอาสินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ชุมชนเขา้ร่วมขบวนแห่ใน
งานท่าวงัผาวชิาการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จดัโดยโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม เม่ือวนัท่ี ๒๑-๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๔  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๕ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๐ ตาํบลท่าวงัผาไดเ้ลือกเอาขา้วหลามมาเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ตาํบล และมีการแสดงการ
เผาขา้วหลามใหผู้เ้ขา้ร่วมงานชมในงาน “ถนนวฒันธรรมอาํเภอท่าวงัผา” อีกทั้งไดน้าํขา้วหลามไป
เป็นของหวานในงานเล้ียงขนัโตกใหก้บัผูว้า่ราชการจงัหวดัน่านท่ีเดินทางมาร่วมงาน เม่ือวนัท่ี ๑๕-
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 จะเห็นไดว้่าทั้งงานเทศกาล งานออกร้าน หรือมีการจดัขบวนแห่ต่างๆในชุมชน ชาวบา้นอา
ฮามจะนาํเอาขา้วหลามเขา้มาเป็นส่วนประกอบสร้างสีสันในงานทั้งส้ิน จึงกล่าวไดว้า่ ขา้วหลามนั้น
ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้นอาฮาม เป็นอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นชุมชนท่ีมีการผลิตขา้ว
หลามท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัน่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
๕.๑.๕ การนาํขา้วหลามบา้นอาฮามไปถวายใหก้บัเจา้นาย 
 
 ส่ิงท่ีเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหน่ึงของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามคือ การได้นาํเอาขา้ว
หลามไปถวายเจา้นาย อีกทั้งเป็นการนาํเอาสินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์น้ีไดเ้ผยแพร่ต่อสายตาคนไทยทั้ง
ประเทศ ว่าขา้วหลามบา้นอาฮามเป็นขา้วหลามท่ีอร่อย มีช่ือเสียง และไดเ้ป็นอาหารท่ีนาํไปถวาย
เจา้นายมาแลว้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๖ 

 

 

 โดยมีผูผ้ลิตข้าวหลามบ้านอาฮามได้นําเอาข้าวหลามไปถวายให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในคราวท่ีพระองคเ์สด็จพระราชดาํเนินเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานโครงการ
หลวง ณ บา้นสบขุ่น ตาํบลป่าคา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 

 
 

ภาพท่ี ๓๑ นางปริญญา แอฤทธ์ิ ทูลเกลา้ฯ ถวายขา้วหลามแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ 
 
 อีกทั้งผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามไดมี้การนาํเอาขา้วหลามถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวท่ีพระองคเ์สด็จพระราชดาํเนินทรงเยี่ยมราษฎรท่ีประสบภยันํ้ าท่วม 
ณ บา้นดอนตนั ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีผา่นมา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๗ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๒ นางปริญญา แอฤทธ์ิ ทูลเกลา้ฯ ถวายขา้วหลามแด่สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
 
 นอกจากน้ีในปัจจุบนัเม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราช
ดาํเนินเพื่อทรงงานในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน เม่ือทางโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคมไดเ้ป็นผูถ้วายพระกระยา
หารแด่สมเด็จพระเทพฯ และผูต้ามเสด็จ ก็จะมีการสั่งซ้ือขา้วหลามจากผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม
ไปเป็นส่วนหน่ึงของสาํรับอาหารดว้ย 
 
 แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากขา้วหลามท่ีนาํข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายแด่เจา้นายนั้นเป็นขา้วหลามของ
ผูผ้ลิตเพียงรายเดียว ไม่ใช่เป็นการร่วมมือกนัผลิตของกลุ่มแม่บา้นหรือกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอา
ฮาม ทาํใหผู้ผ้ลิตรายอ่ืนหรือแมก้ระทัง่คนในชุมชนไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตเพื่อทูลเกลา้ฯ 
ถวายแต่อยา่งใด ทาํให้คนในชุมชนยงัไม่ตระหนกัถึงคุณค่าของขา้วหลามมากนกั ดงันั้น ถา้เจา้นาย
ท่ีทรงเสด็จฯ ก็ควรจะมีการให้ผูผ้ลิตขา้วหลามในหมู่บา้นร่วมกนัผลิต เพื่อนาํไปทูลเกลา้ฯถวาย
เพื่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของชุมชนมากข้ึน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๘ 

 

 

๕.๒ ผูก้ารผลิตขา้วหลามกบัวฒันธรรมชุมชนบา้นอาฮาม 
 
 อาชีพการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามนั้นยอ่มมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมชุมชนของคน
บา้นอาฮาม เน่ืองดว้ยผูผ้ลิตและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตขา้วหลามส่วนใหญ่ลว้นเป็นคนบา้นอา
ฮาม ทาํใหอ้าชีพการผลิตขา้วหลามนั้นเป็นส่วนหน่ึงของวถีิการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นอาฮาม และ
บา้นอาฮามสามารถมีการจดัการภายในชุมชนให้อาชีพการผลิตขา้วหลามสอดคล้องกบัวิถีการ
ดาํเนินชีวติของคนในหมู่บา้นไดด้งัน้ี 
 
๕.๒.๑ การจดัการทางสังคมภายในชุมชนบา้นอาฮาม 
 บา้นอาฮามมีแบบแผนการจดัการชุมชนตามแบบทอ้งถ่ินลา้นนาทัว่ไป กล่าวคือ บา้นอาฮาม
เป็นหมู่บ้านใหญ่ท่ีมีการแบ่งภาระหน้าท่ีการทํางาน และทํากิจกรรมภายในหมู่บ้าน โดยมี
ผูใ้หญ่บา้นหรือแก่บา้นเป็นผูน้าํทางการปกครองและติดต่อกบัหน่วยงานราชการภายในทอ้งถ่ิน มี
พระเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีคนเฒ่าคนแก่ท่ีเคยบวชเรียนเป็นท่ีปรึกษาทาง
ประเพณีวฒันธรรมและประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ มีการแบ่งการทาํงานภายในหมู่บา้นเป็น
หมวด โดยท่ีบา้นอาฮามมีการแบ่งเป็น ๘ หมวด หมวดละประมาณ ๒๐ หลงัคาเรือน แต่ละหมวดก็
จะมีหน้าท่ีทาํงานเม่ือมีกิจกรรมภายในหมู่บ้าน หรือกิจกรรมอ่ืนๆแบ่งกนัไปหมวดละวนั หรือ
หมวดละหนา้ท่ี อาทิเช่น งานศพ จะมีการแบ่งเวรเพื่อนอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนเจา้ภาพหมวดละ ๑ วนั 
เวยีนกนัไปเร่ือยๆ เป็นตน้ 
 อีกทั้งบา้นอาฮามยงัมีกลุ่มแม่บา้นท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของหญิงบา้นอาฮาม เพื่อทาํกิจกรรม
ร่วมกับหมู่บ้านหรือหน่วยงานทางราชการท่ีขอให้ช่วยเหลือ และจะมีการเลือกผูน้ําแม่บ้าน
เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บา้น โดยกลุ่มแม่บา้นจะมีหน้าท่ีเช่น จดัขบวนแห่ ทาํอาหาร เขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เป็นตน้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๓๙ 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๓ คนในหมู่บา้นอาฮามเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในทอ้งถ่ิน 
 

 ซ่ึงแม่บา้นท่ีทาํกิจกรรมเหล่าน้ีก็รวมไปถึงผูผ้ลิตและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต
และจาํหน่ายขา้วหลาม ซ่ึงเกือบทั้งหมดจะเป็นผูห้ญิงทั้งส้ิน ดงันั้น ผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะตอ้งมีการ
แบ่งเวลาในการทาํมาหากินมาช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มแม่บา้นบา้นอาฮามดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๔ ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามเขา้ร่วมกิจกรรมของหมู่บา้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๐ 

 

 

 แต่เม่ือขา้วหลามไดก้ลายมาเป็นสินคา้ท่ีตอ้งมีการผลิตทุกวนั และใชเ้วลาในการผลิตมาก ทาํ
ให้ผูผ้ลิตขา้วหลามมีเวลาพกัผ่อนน้อย แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าผูผ้ลิตขา้วหลามเกือบ
ทั้งหมดซ่ึงเป็นแม่บา้นของหมู่บา้นอาฮามในปัจจุบนันั้นก็ยงัคงมีการแบ่งเวลามาช่วยเหลือกิจกรรม
ภายในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบวช หรือแมก้ระทัง่กิจกรรมของทาง
ภาครัฐท่ีได้รับมอบหมายให้เขา้ร่วมถึงแมว้่าจะตอ้งผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายไปดว้ยก็ตาม โดย
แม่บา้นทุกคนจะตอ้งช่วยลงมือลงแรงในการจดังาน ทาํอาหาร เป็นตน้ 

 
“เฮาก็บ่ไดห้ยุดยะ แต่เฮาก็ตอ้งเตรียมของไวก่้อน แลว้ค่อยไปช่วยงานเขา ถา้ตอน
จะเผาน่ีเฮาตอ้งต่ืนเช้ากว่าปกติหน่อย แต่ถา้เป็นพี่น้องใกล้ชิดกนัก็จะหยุดเลย ก็
หยุดวนัสองวนั...เฮาไปช่วยงานเขาเสร็จก็มายะต่อได้ เพราะเฮาก็ยะบ่นักเอา”  
(แจ่มจนัทร์ ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
“ออกพรรษาน่ีน่าจะบ่ไดย้ะ เพราะบา้นเฮาเป็นเจา้ภาพงานตกับาตรเทโวอยู ่ถา้เฮา
มีเวลาเฮาก็ตอ้งไปช่วยเขา ส่วนมากเฮาก็ตอ้งไป ไปช่วยบ่นกัก็นอ้ย บางกาํเฮาบ่ได้
ไปตอนแลงก็ไปตอนเชา้ ก็เป็นงานส่วนรวมนะ...” (ถวิล ยอดสุภา, สัมภาษณ์, ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 ซ่ึงในการช่วยเหลืองานของส่วนรวมในชุมชนบา้นอาฮามน้ีไม่ไดมี้กฎหรือขอ้บงัคบัท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรแต่อย่างใด แต่เป็นการท่ีคนในหมู่บ้านจะรับรู้กันเองว่าจะต้องมาช่วยงานภายใน
หมู่บา้น เพราะในชุมชนบา้นอาฮามจะมีการจดัการทางสังคมในรูปแบบท่ีเป็นนามธรรมอยูแ่ลว้นัน่
ก็คือการ “เล่าขวญั” หรือการนินทา เพราะทุกคนภายในหมู่บา้นรู้จกักนัหมด และมีความเป็นญาติพี่
น้องกันอยู่สูง อีกทั้ งเม่ือครอบครัวไหนไม่เคยช่วยงานของครอบครัวอ่ืนๆหรือของหมู่บ้าน 
ครอบครัวนั้นหรือคนๆนั้นจะถูกชาวบา้นส่วนใหญ่นินทา  
 และการจดัการทางสังคมอีกอยา่งหน่ึงคือการ “คว ํ่าบาตร” กล่าวคือ ถา้ครอบครัวนั้นไม่เคยไป
ช่วยเหลืองานภายในหมู่บา้น เม่ือครอบครัวนั้นๆจาํเป็นจะตอ้งจดังานใดงานหน่ึงก็จะไม่มีคนใน
ชุมชนไปช่วยเหลืองานของครอบครัวนั้น หรือไปเป็นเพียงแขกแต่ไม่ไดช่้วยเจา้ภาพใดๆทั้งส้ิน ซ่ึง
เจา้ภาพจะตอ้งจา้งคนมาทาํงานเอง เป็นตน้ เพราะโดยทัว่ไปแลว้ทุกคนในหมู่บา้นจะตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนบา้งไม่มากก็น้อย โดยไม่นับการช่วยเหลือทางการเงินหรือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๑ 

 

 

ส่ิงของเท่านั้น ดงันั้นทุกคนจะต้องละทิ้งงานส่วนตวัหรือเวลาในการทาํมาหากินของตวัเองมา
ช่วยงานส่วนรวมดว้ย 
  

“...เขาจะบ่ไปไหนเลย ยะแต่ขา้วหลาม มีงานอะหยงัในบา้นในจองก็บ่ไป ส่งลูก
ไป๊ไปแตน ยะตลอด ขายตลอด บ่ไปงานศพงานเมรุ งานวดังานวาก็บ่ไปเลย เงิน
เป็นใหญ่แต้หนา ยะอย่างเดียว” (ค ําฟอง สิงห์ไชย, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๓) 
 
“...แต่เขาก็เล่ากนันะ เขาก็มีเงินเร่ือยๆ แต่เฮาก็ตอ้งไปงานส่วนรวม แต่เขาบ่ไปเลย 
ห้ือลูกไป ห้ือลูกไป๊ไป เขาก็หาบขายไป...แต่เฮาถา้มีงานในหมู่บา้นน่ีเฮาก็ไปช่วย
หมดเลยนะ เฮาก็ยะแบบพอกิน ในบา้นเขาก็จ่มวา่บ่ช่วยยะก๋าน อยา่งแข่งเฮือเขาก็
หาบขา้วหลามขาย พอขา้วหลามหมดเขาก็ซ้ือของมาห้ือคนท่ีเชียร์เฮือ เฮาก็ช่วยเขา
ยะนัน่ยะน่ี เขาก็ซ้ืออะหยงัไปห้ือ เพราะเขาบ่ไดช่้วย บางกาํก็ซ้ือส้ม ๑๐ โล ไปแจก 
เพราะฮูต้ ัว๋วา่บ่ไดช่้วย แต่เด๋ียวน้ีมีลูกไป๊ก็ห้ือลูกไป๊ไปช่วย แต่มีงานศพงานเมรุก็บ่
ไปหนา ข้ึนบา้นใหม่ แต่งงานก็บ่ไป ห้ือลูกหมด ยะขา้วหลามตลอด...” (ดวงเดือน 
อินเป็ง, สัมภาษณ์, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
๕.๓  การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 
 
 นอกจากผูผ้ลิตขา้วหลามจะมีหน้าท่ีช่วยเหลืองานภายในหมู่บา้นแล้ว ผูผ้ลิตขา้วหลามด้วย
กนัเองก็จะมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในด้านอาชีพเช่นเดียวกัน โดยการช่วยเหลือเหล่าน้ีมาจาก
ความสัมพนัธ์ภายในชุมชนท่ีมีความเป็นเครือญาติสูง มีการทาํงานร่วมกนับ่อยคร้ัง ทาํให้ผูผ้ลิตขา้ว
หลามในหมู่บา้นอาฮามรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี มีส่ิงใดขาดเหลือก็จะช่วยเหลือกนั แต่ก็จะไม่
กา้วก่ายในการคา้ขายของกนัและกนัเพื่อหลีกเล่ียงการทะเลาะหรือบาดหมางกนัระหวา่งผูผ้ลิตขา้ว
หลามดว้ยกนัเอง  
 การช่วยเหลือกนัระหวา่งผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะมีดว้ยกนัหลายอยา่ง อาทิเช่น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๒ 

 

 

๕.๓.๑ การใหย้มืวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบของขา้วหลาม 
  เน่ืองจากในบางคร้ังวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตขา้วหลามบางอย่างของผูผ้ลิตรายหน่ึงหมด ก็
สามารถขอยมืวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตขา้วหลามกบัผูผ้ลิตอีกรายหน่ึงได ้

 
“อยา่งบางคนเขาจะยะขา้วหลามแลว้ไมเ้ขาหมด เขาก็มาขอยืม ถา้อะหยงัหมดก็มา
ขอยมืได ้ขอยืมมะพร้าว นํ้ าตาล เกลือ ถา้มีเม่ือใดค่อยเอามาคืนได ้บ่ไดคิ้ดดอกอะ
หยงั แต่เฮาก็มีจิตสํานึกว่ายืมของเขาไป เป็นหน้ี เฮาก็ตอ้งเอามาคืน...” (วิลยั วนั
ควร, สัมภาษณ์, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
๕.๓.๒ การช่วยกนัจาํหน่ายขา้วหลามเพื่อใหข้า้วหลามไม่เหลือคา้งวนั 
 เน่ืองจากขา้วหลามเป็นอาหารท่ีไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน โดยทัว่ไปขา้วหลามสามารถเก็บได้
โดยไม่บูดเพียง ๑-๒ วนั แลว้แต่สภาพอากาศ อีกทั้งถา้เก็บไวข้า้มคืนก็จะทาํให้รสชาติดอ้ยลง ทาํให้
ผูผ้ลิตขา้วหลามจาํเป็นท่ีจะตอ้งจาํหน่ายขา้วหลามใหห้มดภายในวนัเดียว ดงันั้นเม่ือแม่คา้ขา้วหลาม
นาํขา้วหลามไปจาํหน่ายบนรถทวัร์ ทุ่งช้าง-กรุงเทพฯ ในช่วงเยน็ของทุกวนัท่ีขา้วหลามเหลือจาก
การจําหน่ายริมถนนซ่ึงจาํเป็นจะต้องจาํหน่ายให้ได้มากท่ีสุด เพราะไม่เช่นนั้ นข้าวหลามจะ
กลายเป็นของคา้งคืนและบูดได ้ดงันั้นเม่ือผูผ้ลิตขา้วหลามรายหน่ึงสามารถจาํหน่ายขา้วหลามหมด
ก่อน ถา้รายท่ีจาํหน่ายหมดไม่มีธุระรีบร้อนก็จะช่วยผูผ้ลิตขา้วหลามรายอ่ืนๆจาํหน่ายขา้วหลามให้
ไดม้ากท่ีสุด อีกทั้งการข้ึนไปจาํหน่ายบนรถทวัร์ยงัเป็นไปอยา่งเก้ือกูล โดยท่ีใครจะข้ึนก่อน-หลงัก็
ได ้ข้ึนอยู่กบัว่าใครจะไปถึงรถก่อน จะไม่มีการจองรถแต่ละคนัเป็นของตวัเองแต่อย่างใด อีกทั้ง
พนกังานบนรถทวัร์ก็ไม่ไดค้ดัคา้นในการข้ึนไปจาํหน่ายขา้วหลามของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วหลามบนรถ 
เน่ืองจากถือวา่เป็นการช่วยเหลือกนั และผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะตอบแทนนํ้ าใจดว้ยการให้ขา้วหลาม
แก่พนกังานบนรถทวัร์ท่ีข้ึนไปจาํหน่ายดว้ย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๓ 

 

 

 
 
ภาพท่ี ๓๕ ผูผ้ลิตขา้วหลามนาํขา้วหลามท่ีเหลือจากการจาํหน่ายขา้งถนนมาจาํหน่ายต่อท่ีท่ารถทวัร์
เทศบาลตาํบลท่าวงัผาในช่วงเยน็ของทุกวนั 
 
๕.๓.๓ การแลกเปล่ียนขา้วหลามระหวา่งผูผ้ลิตเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือหลายไส้  
 เม่ือถึงช่วงเยน็ท่ีขา้วหลามเหลือจากการจาํหน่ายริมถนน ผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะนาํขา้วหลามไป
จาํหน่ายท่ีท่ารถดงัท่ีกล่าวมาก่อนหนา้ แต่ขา้วหลามของผูผ้ลิตแต่ละรายอาจจะเหลือขา้วหลามแต่ละ
ไส้มากนอ้ยไม่เท่ากนั ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียนขา้วหลามท่ีมีไส้ต่างกนัของผูผ้ลิตแต่ละราย เพื่อทาํ
ให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดม้ากข้ึน และตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งผูผ้ลิตขา้ว
หลามยงัสามารถจาํหน่ายขา้วหลามไดม้ากและหมดเร็วข้ึนดว้ย และถา้ขา้วหลามของผูผ้ลิตรายท่ีรับ
แลกนั้นเหลือจากการจาํหน่ายก็จะมีการรับผดิชอบดว้ยการรับคืนไปดว้ย 

 
“เฮาข้ึนไปคนัหน่ึงเฮาก็ห้ือขา้วหลามเขากระบอกหน่ึง เขาก็บ่ว่าอะหยงั ถา้เฮาข้ึน
ไปแลว้ขายหมด วนัน้ีเฮาก็บ่ตอ้งห้ือก็ได ้วนัหลงัค่อยห้ือ...คนท่ีเขาจะข้ึนรถทวัร์ก็
จะบ่ว่าหยงักัน๋ เรียงแถวกัน๋ข้ึน เพราะส่วนใหญ่ก็ขายไดกู้่คน อยา่งคนหน่ึงข้ึนไป
ได้ขายห้ือคนน้ี แหมคนข้ึนมาก็เลยไปตางหน้าไปขายห้ือคนอ่ืนต่อได้เลย เฮาก็
หลบห้ือเขาเดินไป บางทีถา้เขาบ่ฮีบ ถา้ของเขาหมดของเฮาเหลือเขาก็ช่วยขายห้ือ 
บางกาํก็สลบักัน๋ คนหน่ึงมีถัว่ แหมคนมีเผือก แหมคนมีสังขยา เฮาก็เอาแลกกัน๋ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๔ 

 

 

เพราะจะได้ขายหลายๆไส้ ก็ช่วยๆกั๋นขายห้ือมันหมด”  (ทองใบ ยศหล้า , 
สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 นอกจากการช่วยเหลือกนัแลว้ ผูผ้ลิตขา้วหลามแต่ละรายก็จะทราบดีวา่ไม่ควรกา้วก่าย 
วิธีการผลิต รวมไปถึงตวัสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนเพื่อหลีกเล่ียงความบาดหมางท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหวา่งตนและผูผ้ลิตรายอ่ืน เพื่อทาํใหต้นเองและผูผ้ลิตรายอ่ืนไม่ตอ้งมีเร่ืองขุ่นเคืองกนั 
 

“...เฮาบ่ฮู ้ก้าวก่ายกัน๋บ่ได้ อย่างเฮาไปว่าขา้วหลามบา้นปุ้นขา้วหลามบูดน่ีบ่ได ้
ลองไปวา่ผ่อกะ ผิดกัน๋กาํเดียวเลยนะแม่คา้...” (ดวงเดือน อินเป็ง, สัมภาษณ์, ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๓) 

 
๕.๔ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัการพึ่งตนเองในทอ้งถ่ิน 
 
 ในส่วนน้ีเป็นการศึกษาถึงผูผ้ลิตข้าวหลามท่ีมีการพึ่ งตนเองภายในชุมชนว่ามีอยู่มากน้อย
เพียงใด และจะทาํให้เกิดความย ัง่ยืนในอาชีพได้อย่างไร โดยจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ การ
พึ่งตนเองทางดา้นทรัพยากรท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลาม และการพึ่งตนเองทางดา้น
การประชาสัมพนัธ์/การจาํหน่ายสินคา้ ดงัจะไดก้ล่าวอยา่งละเอียดต่อไปน้ี 
 
๕.๔.๑. การพึ่งตนเองทางดา้นทรัพยากรท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลาม 
 
 จากขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลามขา้งตน้ทาํให้ทราบวา่ 
อาชีพการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามจาํเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเกือบ
ทั้งหมด เน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้การผลิตจาํนวนมากและตลอดทั้งปี อีกทั้งจาํนวนทรัพยากรภายใน
ชุมชนยงัลดนอ้ยลง ถึงแมว้า่ผูผ้ลิตขา้วหลามบางรายจะมีการเพาะปลูกพืชท่ีใชใ้นการผลิตขา้วหลาม
บา้งก็ตาม แต่ก็ยงัคงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีมากและตลอดทั้งปี 
 ทาํให้เม่ือใดท่ีทรัพยากรท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลามมีความขาดแคลนหรือมี
ราคาสูงก็จะส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตขา้วหลามอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น ในปัจจุบนัมะพร้าวหายาก
และมีราคาสูงมาก ทาํใหผู้ผ้ลิตขา้วหลามจะตอ้งซ้ือมะพร้าวในราคาสูง ทาํให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน 
รวมไปถึงส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีข้ึนราคาเช่นกนั เช่น ไมไ้ผ่ขา้วหลาม ขา้วเหนียว นํ้ าตาลทราย ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๕ 

 

 

ทาํใหใ้นปัจจุบนัผูผ้ลิตขา้วหลามไดแ้กปั้ญหาน้ีโดยการปรับราคาการขายขา้วหลามเป็น ๒ ราคา คือ
กระบอกละ ๑๐ บาท และกระบอกละ ๒๐ บาท โดยในช่วงเทศกาลจะผลิตเฉพาะกระบอกละ ๒๐ 
บาทเท่านั้น เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและลดระยะเวลาในการเผาลง 
 
๕.๔.๒ การพึ่งตนเองทางดา้นการประชาสัมพนัธ์/การจาํหน่ายสินคา้ 
 

 จากการศึกษาพบว่าในอดีตเม่ือกว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมาภาครัฐไดเ้ขา้มาส่งเสริมและพฒันาอาชีพ
การผลิตขา้วหลามจนเป็นท่ีรู้จกัในทอ้งถ่ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการจดังาน ประกวด แข่งขนัต่างๆ เช่น 
การประกวดขา้วหลามอร่อย ขา้วหลามยาว การแข่งกินขา้วหลาม เป็นตน้ อีกทั้งยงัเขา้มาให้ความรู้
ในเร่ืองโภชนาการและสุขอนามยัในการผลิต รวมไปถึงให้ติดป้ายช่ือร้าน ป๊ัมตราป๊ัมวนัท่ีผลิต เป็น
ตน้ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจต่อผูบ้ริโภคอีกดว้ย 
 

“...แต่ก่อนมีงานระดบัจงัหวดั ก็จะเอาคนท่ียะขา้วหลามจากหลายๆท่ีมาประกวด
แข่งกัน๋ เพราะอยา่งในเวยีงก็มีคนยะขา้วหลาม อยา่งบา้นสวนตาล แต่ก่อนน้ีดงันะ 
แต่เด๋ียวน้ีบ่มีประกวดอะหยงัแลว้” (แจ่มจนัทร์ ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๓) 

 

 
 
ภาพท่ี ๓๖ ประกาศนียบตัรท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามไดรั้บจากการประกวดขา้วหลาม 
ในปีพ.ศ.๒๕๔๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๖ 

 

 

 แต่อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามเกือบทั้งหมดก็ยงัคงวิธีการผลิตแบบ
ดั้งเดิม และไม่ไดมี้การติดป้ายช่ือหรือวนัท่ีผลิตแต่อย่างใด โดยทางภาครัฐก็ไม่ได้เขา้มากระตุน้
สนบัสนุน หรือให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบัผูผ้ลิตขา้วหลามอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทาํให้
ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ไม่ติดป้ายร้านเพราะตอ้งเสียภาษีป้าย และไม่อยากป๊ัมช่ือร้านดว้ย 
 

“ขา้วหลามแม่ป่ินเขาดงัตอนงานส้ม เกษตรอาํเภอเขาก็สนบัสนุน เขาเลยดงั แม่ป่ิน
เขาเอาไปขายในงานเป็นเจา้แรกๆ ละก็ป๊ัมช่ือแม่ป่ิน มีการเสียภาษีป้าย แต่ร้านอ่ืน
เขาบ่ไดใ้ส่ช่ือใส่ป้าย เพราะเขาบ่อยากเสียภาษีป้าย คนซ้ือเลยบ่ฮูว้่าเจา้ไหน ขา้ว
หลามเป็นของไผพ่อง” (สุนทรีย์ ประกอบเท่ียง, สัมภาษณ์, ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๓) 
 

 ทาํใหใ้นปัจจุบนัผูผ้ลิตขา้วหลามจะตอ้งพึ่งตนเองในการจาํหน่าย โดยท่ีส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการ
ผลิตท่ีคงคุณภาพและความอร่อย โดยจะเนน้ท่ีผูบ้ริโภคท่ีเป็นขาประจาํ โดยผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีขา
ประจาํเป็นของตวัเอง โดยผูบ้ริโภคก็จะทราบดีว่าผูผ้ลิตรายไหนทาํไดมี้คุณภาพ อร่อย และไม่นาํ
ของคา้งคืนมาจาํหน่าย ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตวัสินคา้ ทาํให้สามารถจาํหน่ายขา้ว
หลามไดเ้ป็นอยา่งดี  

“...แต่ขา้วหลามน่ีขาใครขามนันะ เขาเกยซ้ือท่ีไหนเขาก็จะซ้ือท่ีเก่า ขายมาเมินก็มี
ขาประจาํก็ยงัดีหน่อย...” (แจ่มจนัทร์ ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 

 ส่วนผูท่ี้ผลิตไม่มาก และผลิตเป็นบางคร้ังจนทาํให้ไม่มีผูบ้ริโภคท่ีเป็นขาประจาํจะมีความ
ลาํบากในการจาํหน่ายมากกว่า เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่มัน่ใจในคุณภาพและรสชาติ แต่จะผลิตเพื่อ
จาํหน่ายในช่วงท่ีมีความตอ้งการในการบริโภคจาํนวนมาก เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆเท่านั้น 
 อีกทั้งผูท่ี้ผลิตจาํนวนน้อยก็เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมข้ึนเช่นกนั โดยจะสะทอ้นได้จากเม่ือ
ภาครัฐได้จดักิจกรรมต่างๆท่ีจะมีการนําเอาขา้วหลามท่ีเป็นของผูผ้ลิตรายใหญ่ไปใช้ในการจดั
กิจกรรม และสนบัสนุนให้นาํไปจาํหน่ายตามงานต่างๆ ทาํให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆอาจเกิดความไม่พอใจ
และนอ้ยเน้ือตํ่าใจเช่นเดียวกนั แต่ในท่ีสุดก็ไม่มีการวา่กล่าวหรือทะเลาะกนัอยา่งรุนแรงแต่อยา่งใด 
เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตท่ีอยูใ่นหมู่บา้นเดียวกนั และเป็นเสมือนญาติพี่น้องกนั ทาํให้มีเพียงแต่การบ่น
หรือนินทากนัภายในชุมชนเท่านั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๗ 

 

 

“แต่ก่อนเกษตรอาํเภอก็ไดม้าแนะนาํห้ือรวมกลุ่มเหมือนกัน๋ แต่ก็รวมบ่ได ้เพราะ
อาจเป็นท่ีคนยะนกัแลว้ขายดีอยู่แลว้บ่อยากรวมกลุ่มกบัคนยะน้อยๆขายไดบ่้นกั 
ยะห้ือเขามีขอ้อา้งบ่รวมกลุ่ม เกษตรอาํเภอเขาก็มาแนะนาํห้ือปลูกไมข้า้วหลามใน
บา้น แต่ก็บ่มีไผยะแต.้..” (ศรีจม ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
 
“...ถา้มีการมีงานเขาก็เอาแต่ของแม่ป่ินไปประกวด หมู่เฮาจะอ้ีบ่ไดไ้ปและ เกษตร
อาํเภอเขาเอาแต่ของแม่ป่ินไปประกวดหมด ซ้ือเอาไปฝากไผก็ของแม่ป่ิน บ่เปิด
โอกาสห้ือคนอ่ืน เจา้อ่ืนเขาบ่ซ้ือไป ยะห้ือเขาฮูจ้กัแต่ขา้วหลามแม่ป่ิน นายอาํเภอ
กะวา่พระเทพฯเสด็จ ก็เอาขา้วหลามแม่ป่ิน ขา้วหลามเจา้อ่ืนบ่เอา...” (แจ่มจนัทร์ 
ไชยชนะ, สัมภาษณ์, ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

 
 จะเห็นไดว้า่การผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายในปัจจุบนัข้ึนอยู่กบัคุณภาพของสินคา้ เพราะเม่ือ
ผูผ้ลิตสามารถผลิตขา้วหลามมีรสชาติดี มีคุณภาพท่ีดี ผูบ้ริโภคก็จะเกิดการบอกต่อและกลบัมาซ้ือ
ยงัร้านเดิม  
 แต่อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิตขา้วหลามก็ยงัคงตอ้งการการสนบัสนุนจากทางภาครัฐเช่นกนั ดงัจะเห็น
ได้จากความต้องการท่ีจะให้ภาครัฐนําเสนอข้าวหลามของผูผ้ลิตรายอ่ืนๆให้เป็นท่ีรู้จกับ้าง แต่
ในทางกลบักนัก็ตามผูผ้ลิตก็จะตอ้งผลิตขา้วหลามท่ีมีคุณภาพและถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการดว้ย 
 
 

ส่วนที ่๖ สรุปพฒันาการของข้าวหลามบ้านอาฮามและผลทีเ่กดิขึน้ต่อระบบเศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมท้องถิ่น 

  
 ประวติัความเป็นมา ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และพฒันาการการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮาม
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมของคน
ในชุมชนบา้นอาฮามอยา่งต่อเน่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๘ 

 

 

๖.๑ ขอ้มูลทัว่ไปของบา้นอาฮาม 
 
 ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามเป็นคนดั้งเดิมท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ สภาพท่ีตั้ง
ของหมู่บา้นเหมาะแก่การอยูอ่าศยั เพาะปลูก และทาํมาคา้ขายเน่ืองจากอยูใ่นเขตชุมชนและมีถนน
หลวงตดัผา่นหมู่บา้น 
 บ้านอาฮามมีวดัเป็นตัวแทนของศาสนา มีการประกอบพิธีกรรมในวนัสําคัญต่างๆทาง
พระพุทธศาสนา มีวฒันธรรม ประเพณีท่ีเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ และสร้างความสามคัคีภายในชุมชน 
มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การอยูอ่าศยัและทาํมาหากิน 
 
๖.๒ พฒันาการขา้วหลามบา้นอาฮาม อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 
 ขา้วหลามเป็นอาหารท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาเน่ินนาน แต่การท่ีจะรักษาและสืบทอดทกัษะการผลิต
ขา้วหลามมาจนกระทัง่ปัจจุบนันั้นเป็นส่ิงท่ียากยิ่ง เพราะขา้วหลามถือเป็นอาหารท่ีสะทอ้นภูมิ
ปัญญาของคนทอ้งถ่ิน โดยท่ีในปัจจุบนับา้นอาฮามเป็นชุมชนท่ีมีผูสื้บทอดการผลิตขา้วหลามมาก
ท่ีสุดในจงัหวดัน่าน 
 พฒันาการของขา้วหลามบา้นอาฮามเร่ิมมาจากการท่ีมีการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของแต่ละครอบครัว ต่อมาก็เร่ิมมีการเผาขายเป็นจาํนวนนอ้ย และในท่ีสุดก็ไดก้ลายมาเป็นสินคา้ท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนตลอดทั้งปี 
 โดยท่ีกระบวนการในการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแบบดั้งเดิมท่ีมีการ
ประยุกต์ใช้และพฒันามาจนกระทัง่ปัจจุบนั ซ่ึงขา้วหลามของบา้นอาฮามก็ยงัคงความเป็นอาหาร
ทอ้งถ่ินท่ีคนทัว่ไปรู้จกัมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
 
๖.๓ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัระบบเศรษฐกิจ 
 
 เม่ือข้าวหลามได้กลายมาเป็นสินค้าของชุมชน ทาํให้หลีกเล่ียงท่ีจะทาํให้เกิดผลต่อระบบ
เศรษฐกิจไม่ได ้เพราะเม่ือมีการผลิตจาํนวนมากและตลอดทั้งปีก็จะทาํใหผู้ผ้ลิตตอ้งซ้ือวตัถุดิบต่างๆ
เพื่อนาํมาประกอบเขา้เป็นขา้วหลาม อีกทั้งยงัมีการจา้งงานในชุมชนเพื่อมาช่วยในกระบวนการผลิต
ขา้วหลามท่ีมีขั้นตอนและใชเ้วลาในการผลิตมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๔๙ 

 

 

 จากการผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายทาํให้คนในชุมชนบา้นอาฮามหลายคนไดมี้อาชีพ ทั้งเป็น
อาชีพหลกัและอาชีพเสริม อีกทั้งยงัทาํใหค้นในทอ้งถ่ินไม่ตอ้งเดินทางไปหางานทาํยงัต่างถ่ิน ซ่ึงจะ
ทาํใหเ้กิดผลดีต่อระบบครอบครัวดว้ย 
 
๖.๔ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
  
 ขา้วหลามเป็นสินคา้ท่ีจาํเป็นตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิต ดงันั้น ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเป็นวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตขา้วหลามเหล่านั้นจึงมีอิทธิพลต่ออาชีพการผลิตขา้วหลามเป็นอย่าง
มาก 
 เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายทุกวนั ไม่ใช่การผลิตเฉพาะฤดูหนาว
เหมือนในอดีต ทําให้ เ กิดการใช้ท รัพยากรธรรมชาติ เป็นจํานวนมากตลอดทั้ ง ปีทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไ้ปอยา่งรวดเร็วและเป็นจาํนวนมาก  อีกทั้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของ
กระบอกท่ีทาํให้สั้นลงเพื่อให้คุม้ค่ากบัตน้ทุนทางการผลิตท่ีสูงข้ึน ทาํให้ส้ินเปลืองไมไ้ผข่า้วหลาม
ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตท่ีสาํคญัท่ีสุด 
 ทาํใหใ้นปัจจุบนัเร่ิมเกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชใ้นการผลิตขา้วหลาม ทาํ
ให้ขา้วหลามมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน มีกาํไรน้อยลง ทาํให้ผูผ้ลิตลดน้อยลง ผูบ้ริโภคก็ลดลงดว้ย
เน่ืองจากตวัสินคา้ขา้วหลามมีขนาดของกระบอกเล็กลง และมีราคาสูงข้ึน ทาํให้เกิดความไม่มัน่คง
ในอาชีพมากข้ึน 
 
๖.๕ ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัวฒันธรรมชุมชน 
 
 บา้นอาฮามเป็นหมู่บ้านท่ีมีการนําเสนอข้าวหลามเป็นอตัลักษณ์ท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัชุมชนดงัจะสะทอ้นออกมาจากคาํขวญัหมู่บา้น บทเพลงท่ีแต่งข้ึน ป้ายเชียร์เรือแข่ง
ของหมู่บ้านในงานประเพณีแข่งเรือของอาํเภอท่าวงัผา และจากกิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนภายใน
ทอ้งถ่ิน 
 ซ่ึงถึงแมว้า่ในปัจจุบนัขา้วหลามจะไดก้ลายเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน แต่คน
ในชุมชนท่ีมีอาชีพการผลิตขา้วหลามเกือบทั้งหมดก็ยงัคงวิถีวฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีดีงามเอาไว้
ได้ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในอาชีพ มีการช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชนไม่ได้ขาด มีการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๐ 

 

 

จดัการภายในสังคมท่ีเป็นสังคมการเกษตรแบบชนบท และมีความเป็นเครือญาติสูง อีกทั้งยงั
สามารถจาํหน่ายสินคา้ไดโ้ดยไม่ไดพ้ึ่งพาภาครัฐในการสนบัสนุนแต่อยา่งใด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕๑ 

 

บทที ่๕ 
 

แนวทางการจัดการข้าวหลามบ้านอาฮามอย่างยัง่ยืน 
 
 

 สืบเน่ืองจากผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวไปในบทท่ี ๔ ท าให้เราไดท้ราบว่าขา้วหลามบา้นอา
ฮามมีทั้งมูลค่า คุณค่าและความส าคญัต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน รวมไปถึงมีคุณค่าและความส าคญัต่อความ
เป็นตวัตนของคนเมืองน่านโดยรวม เน่ืองจากขา้วหลามเป็นอาหารท่ีแสดงถึงการใชภู้มิปัญญาของ
คนทอ้งถ่ินเมืองน่านในอดีต ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีการด ารงชีวิตเพื่อ
น ามาสร้างเป็นอาหารท่ีมีความกลมกลืนและเหมาะสมกับฤดูกาล ท าให้ข้าวหลามเมืองน่าน
กลายเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปมาเป็นเวลานานผา่นส านวนลอ้เลียนท่ีวา่ “เมืองน่านขา้วหลามแจง้”  
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความตอ้งการท่ีจะให้ขา้วหลาม ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาและ
ตวัตนของคนเมืองน่านนั้นได้มีท่ียืนในโลกยุคปัจจุบนัได้อย่างภาคภูมิ โดยการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กบัตวัสินคา้ขา้วหลามของบา้นอาฮามผา่นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี อีกทั้งมีการจดัการ
โดยการหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการสินคา้ขา้วหลามบา้นอาฮามเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน โดย
มีการแบ่งรูปแบบการจดัการออกเป็นมิติต่างๆเพื่อใหเ้กิดการจดัการอยา่งครอบคลุมรอบดา้น คือ 

๕.๑ มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๒ มิติทางดา้นผูผ้ลิต 
๕.๓ มิติทางดา้นหน่วยงานภาครัฐ 
๕.๔ มิติทางดา้นการท่องเท่ียว 
 
ซ่ึงการจดัการในแต่ละมิตินั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้สินคา้วฒันธรรมขา้ว

หลามเกิดความย ัง่ยนื โดยในแต่ละมิติจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
๕.๑ มิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติถือเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการสืบทอดอาชีพการผลิตขา้วหลาม
ของบา้นอาฮาม ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮามในปัจจุบนันั้นตอ้งอาศยั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๒ 

 

 

ไมไ้ผข่า้วหลามซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัท่ีสุดในการผลิตขา้วหลามมาจากป่าธรรมชาติทั้งหมด รวม
ไปถึงทรัพยากรท่ีไดจ้ากธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ฟืน มะพร้าว เป็นตน้  
 โดยในปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลามเหล่าน้ีเร่ิม
ลดนอ้ยลง และมีแนวโนม้ท่ีจะขาดแคลนมากข้ึนเร่ือยๆ ดงัจะเปรียบเทียบไดจ้ากในอดีตท่ีผูผ้ลิตขา้ว
หลามบา้นอาฮามสามารถเสาะหาทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีไดเ้องเกือบทั้งหมด ต่างจากในปัจจุบนั
ท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามทุกรายตอ้งสั่งซ้ือทรัพยากรธรรมชาติจากภายนอกชุมชนเกือบทั้งหมด 
อีกทั้งทรัพยากรท่ีตอ้งสั่งซ้ือนั้นในบางช่วงเวลาก็มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูผ้ลิตขา้วหลาม
บา้นอาฮาม ท าให้บางคร้ังผูผ้ลิตขา้วหลามตอ้งหยุดการผลิตเน่ืองจากขาดทรัพยากรธรรมชาติท่ี
น ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลาม 
 จะเห็นไดว้า่ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้วหลามเหล่าน้ีจึงเป็น
ตวัแปรท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการสืบทอดอาชีพการผลิตขา้วหลามของบา้นอาฮาม ดงันั้น จึงควรตอ้งมี
การจดัรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขา้ว
หลามเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน ซ่ึงรูปแบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ผลิตขา้วหลามจะแบ่ง
ออกเป็นรูปแบบการจดัการทรัพยากรท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัชนิดต่างๆ คือ การจดัการไมไ้ผ่
ขา้วหลาม การจดัการฟืน และการจดัการมะพร้าว 
 
 ๕.๑.๑ รูปแบบการจดัการไมไ้ผข่า้วหลาม 
 ไมไ้ผข่า้วหลามเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม ทั้ง
ผูผ้ลิตขา้วหลามและผูท่ี้ตดัไมไ้ผข่า้วหลามเพื่อจ าหน่ายจ าเป็นจะตอ้งตระหนกัถึงความขาดแคลนท่ี
เกิดข้ึนกับไม้ไผ่ข้าวหลาม และควรมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อ
ท าการศึกษาวจิยัและสร้างชุดความรู้เก่ียวกบัไมไ้ผข่า้วหลาม และหาแนวทางในการจดัการให้ไมไ้ผ่
ขา้วหลามใหส้ามารถกลายเป็นพืชเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน โดยส่งเสริมใหผู้ท่ี้มีความสนใจไดเ้ขา้มา
ปลูกไมไ้ผข่า้วหลามเพื่อเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายได ้หรือแมแ้ต่ผูผ้ลิตขา้วหลามอาจจะมีการปลูกไมไ้ผ่
ขา้วหลามไวใ้ชเ้องบา้ง 
 อีกทั้งผูผ้ลิตขา้วหลาม ผูท่ี้ตดัไมข้า้วหลามจ าหน่าย หรือแมก้ระทัง่บุคคลทัว่ไปตอ้งละทิ้ง
ความเช่ือเดิมท่ีว่าไม้ไผ่ข้าวหลามเป็นพืชท่ีต้องข้ึนเองตามธรรมชาติเท่านั้ น  ซ่ึงในปัจจุบัน
เทคโนโลยทีางการเกษตรไดมี้ความกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก ท าให้เกิดวิธีการในการคดัเลือกสายพนัธ์ุ 
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆได ้และไมไ้ผ่ขา้ว
หลามก็สามารถจะท าไดเ้ช่นเดียวกนั โดยหนา้ท่ีในการเผยแพร่ขอ้มูลและสร้างความรู้ความเขา้ใจน้ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๓ 

 

 

 

ควรจะอยู่ในการดูแลของศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน) และ
ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา 
 โดยทั้งผูผ้ลิตข้าวหลามและผูท่ี้สนใจปลูกไม้ไผ่ข้าวหลามจะตอ้งร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งจะได้มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผูป้ลูก เช่น 
วธีิการปลูก ดูแลรักษา คดัเลือกสายพนัธ์ุ เป็นตน้ใหก้บัผูป้ลูก อีกทั้งในอนาคตอาจมีการประกนัการ
รับซ้ือผลผลิตกนัระหว่างผูผ้ลิตข้าวหลามและผูป้ลูกไมไ้ผ่ขา้วหลามเพื่อจ าหน่าย เพื่อท าให้เกิด
ความมัน่ใจและลดความเส่ียงของผูป้ลูกไมไ้ผ ่และเป็นแรงจูงใจใหผู้ส้นใจรายอ่ืนๆไดเ้ขา้มาปลูกไม้
ไผข่า้วหลามเพื่อจ าหน่ายมากข้ึนอีกดว้ย 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่าไมไ้ผข่า้วหลามเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งมีการจดัการเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน 
ผลผลิตไมไ้ผข่า้วหลามจะตอ้งเพียงพอต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีความ
ร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐ ท่ีท าหน้าท่ีศึกษา ส่งเสริม แนะน า และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ผูผ้ลิตขา้วหลาม คนในชุมชนท่ีตดัไมข้า้วหลามจ าหน่าย และบุคคลทัว่ไปในชุมชนท่ีมีความสนใจ
ในธุรกิจไม้ข้าวหลาม ซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีต่อทั้งตวัทรัพยากรเองท่ีได้รับการฟ้ืนฟู และคนใน
ทอ้งถ่ินท่ีมีอาชีพใหม่ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัทอ้งถ่ิน อีกทั้งผูผ้ลิตขา้วหลามเองก็จะไม่ตอ้ง
เดินทางไปรับซ้ือไมไ้ผ่ขา้วหลามไกลข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงอยู่ในปัจจุบนั 
นอกจากนั้นก็อาจประหยดัเวลาในการขนส่ง และราคาของวตัถุดิบท่ีไดอ้าจมีราคาท่ีถูกลงดว้ย 
  
 ๕.๑.๒ รูปแบบการจดัการฟืน 

 การใชฟื้นเผาขา้วหลามถือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของการเผาขา้วหลามบา้นอา
ฮามรวมไปถึงการเผาขา้วหลามของคนเมืองน่านในอดีต ดงัท่ีไดพ้บจากการศึกษาวา่สืบเน่ืองมาจาก
วิถีการด ารงชีวิตในฤดูหนาวของคนเมืองน่านท่ีมีการใชฟื้นมาก่อเป็นกองไฟเพื่อใช้ผิงคลายหนาว
ในช่วงฤดูหนาว และมีการน าเอาขา้วมาหลามในกระบอกไมไ้ผ่ขา้วหลามเพื่อรับประทานกนัใน
ครอบครัวยามผงิไฟ 

 ซ่ึงในปัจจุบนัฟืนท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตขา้วหลามนั้นถือวา่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทป่าไม ้ท่ีมีการครอบครองเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนบุคคลหรือของรัฐไปหมดแลว้ ต่างจากในอดีต
ท่ีสามารถเดินเขา้ป่าหลงัหมู่บา้นเพื่อไปตดัไมน้ ามาใชเ้ป็นฟืนไดอ้ยา่งเสรี  
 ดงันั้นฟืนท่ีถือวา่เป็นไมจ้ากป่าจึงไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายของกรมป่าไม ้การท่ีผูใ้ด
เขา้ไปตดัไมใ้นป่าถือเป็นการลกัลอบท าผิดกฎหมาย ดงัจะเห็นไดจ้ากการระมดัระวงัตวัในการตอบ
ค าถามกบัผูศึ้กษาเก่ียวกบัการจ าหน่ายไมฟื้นเหล่านั้น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๔ 

 

 

 

 นอกจากป่าไมจ้ะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายและมีกรรมสิทธ์ิเป็นของส่วนบุคคลแลว้ 
ในปัจจุบนัไมท่ี้น ามาใช้ท าเป็นฟืนยงัหาไดย้ากข้ึนตามจ านวนทรัพยากรป่าไมท่ี้ลดน้อยลงเร่ือยๆ 
เพราะฉะนั้นวธีิการจดัการฟืนเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยืนจึงมีความจ าเป็นจะตอ้งสร้างจิตส านึกให้กบัคน
ทัว่ไปในชุมชนทอ้งถ่ินในการปลูกทดแทนตน้ไมท่ี้ตดัไป และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กรมป่าไม ้และส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา ควรให้ความรู้ไม่ให้มีการถางป่า เผาป่า เพื่อใชป้ลูก
พืชระยะสั้น เช่น ขา้วโพด ท่ีถือเป็นตวัท าลายพื้นท่ีป่าไมอ้ยา่งรวดเร็ว ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
ยืนตน้อย่างหลากหลายท่ีสามารถให้รายไดแ้ละเม่ือตน้พืชชนิดนั้นมีอายุมากให้ผลผลิตน้อยลงก็
สามารถตดัและน าเอาล าตน้หรือก่ิงกา้นมาใช้เป็นฟืนได ้และมีการปลูกทดแทนอยู่ตลอดเวลา จะ
เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนฟืน อีกทั้งยงัเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับป่าไม้ และส่งผลดีถึง
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อีกทั้งยงัช่วยลดความรุนแรงของภยัธรรมชาติ เช่นน ้ าท่วม ดินถล่ม ท่ี
นบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึนในพื้นท่ีเมืองน่านไดอี้กดว้ย 
 
 ๕.๑.๓ รูปแบบการจดัการมะพร้าว 
 การผลิตขา้วหลามบา้นอาฮามจะใชม้ะพร้าวในการท าน ้ ากะทิเป็นจ านวนมากต่อวนั ท าให้
มะพร้าวในชุมชนและทอ้งถ่ินใกล้เคียงมีไม่เพียงพอ จึงเกิดการรับซ้ือจากทอ้งถ่ินอ่ืนๆท่ีอยู่ห่าง
ออกไป โดยการรับซ้ือมะพร้าวส่วนใหญ่จะผา่นทางพ่อคา้คนกลางท่ีจะน ามะพร้าวท่ีตระเวนรับซ้ือ
ตามชุมชนต่างๆในจงัหวดัน่านมาจ าหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามคราวละมากๆ 
 การซ้ือมะพร้าวผา่นพอ่คา้คนกลางของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามท าให้ราคาของมะพร้าว
สูงข้ึนเท่าตวัจากการรับซ้ือโดยตรงตามบา้น ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัหลายประการ เช่น ความขาดแคลน
ในบางฤดู มีการคิดค่าขนส่ง คิดค่าข้ึนมะพร้าว เป็นตน้ อีกทั้งในบางคร้ังตอ้งซ้ือมะพร้าวจากทาง
ภาคกลางและกะทิกล่องซ่ึงมีราคาสูงและกะทิกล่องจะมีรสชาติไม่ดีเท่าน ้ากะทิสด 

อี กทั้ ง ใน ปั จ จุบันจ านวนต้นมะพ ร้ า ว ในท้อ ง ถ่ิ น เ ร่ิ มลดน้อยล ง เ ช่น เ ดี ย วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เน่ืองในปัจจุบนัมีการน าเอาพื้นท่ีท่ีเคยใชป้ลูกมะพร้าวแซมกบัไมอ่ื้นๆไป
ท าเป็นพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว หรือโค่นทิ้งเพราะชาวบา้นคิดวา่ไม่มีราคา ท าให้ตน้มะพร้าว
ในทอ้งถ่ินลดนอ้ยลง พอ่คา้คนกลางก็จ  าเป็นตอ้งใชเ้วลาและระยะทางในการรับซ้ือมะพร้าวมากข้ึน
เร่ือยๆ 
 แนวทางในการจัดการเพื่อเพิ่มจ านวนมะพร้าวในท้องถ่ินให้มากข้ึนนั้น หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการส่งเสริม ให้ความรู้ในการปลูก
พืชหลายๆชนิดในท่ีดินของชาวบ้าน โดยสามารถน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบอย่าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๕ 

 

 

 

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนั้นชาวบา้นเองก็ควรปลูกมะพร้าวทดแทนท่ีตดัไปตามหวัไร่ปลายนาดงัท่ีไดเ้คยปฏิบติัมา
ตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ เพราะมะพร้าวเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ไม่ต้องการการดูแลมาก และนอกจาก
มะพร้าวจะสามารถจ าหน่ายไดแ้ลว้ มะพร้าวยงัมีประโยชน์การน ามาใชใ้นการประกอบพิธีกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติของคนในทอ้งถ่ินเมืองน่านอีกหลายอยา่ง 
 
๕.๒ มิติทางดา้นผูผ้ลิต 
 ผูผ้ลิตขา้วหลามบ้านอาฮามถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงท่ีสามารถจะช่วยให้ข้าว
หลามท่ีกลายเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนคงอยู่ต่อไปได้อย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากขา้วหลามเป็นสินคา้
ประเภทอาหาร ท่ีตอ้งอาศยักรรมวิธีการผลิตและรสชาติท่ีดี เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ 
ติดใจ เกิดการบอกต่อและกลบัมาซ้ืออีก 
 โดยผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามทุกรายจ าเป็นจะตอ้งให้ความส าคญักบักรรมวิธีการผลิต 
รสชาติ และคุณภาพ รวมไปถึงความจ าเป็นในการสืบทอดการผลิตสู่คนรุ่นใหม่ กล่าวคือ 
 

๕.๒.๑ ทางดา้นกรรมวธีิการผลิต  
- ผูผ้ลิตขา้วหลาม : ตวัผูผ้ลิตขา้วหลามตอ้งมีการแต่งกายท่ีมิดชิด สวมหมวกท าอาหารเพื่อ

ไม่ใหเ้ส้นผมหล่นลงไปในอาหาร ใส่ผา้กนัเป้ือน สวมถุงมือ เป็นตน้  
- วตัถุดิบ : วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบเป็นขา้วหลามจะตอ้งสด ใหม่ ไม่คา้งคืน และมีคุณภาพ 
- สถานท่ีเตรียมวตัถุดิบ : ควรโล่ง สะอาด มีชั้นยกสูงส าหรับวางวตัถุดิบ และไม่ควรให้สัตว์

เล้ียง เช่น สุนขั แมว หรือไก่ เขา้มาในบริเวณท่ีท่ีมีการเตรียมวตัถุดิบได ้
- เตาเผา : ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮามยงัคงใชเ้ตาเผาท่ีเป็นแบบดั้งเดิมท่ี

ตวัเตาตั้งอยูบ่นพื้นดิน แต่ก็ควรให้พื้นท่ีบริเวณนั้นสะอาด โดยการท าความสะอาดและปัด
กวาดหลงัการเผาทุกคร้ัง บริเวณเตาเผาขา้วหลามไม่ควรใหส้ัตวเ์ล้ียงเขา้มาในบริเวณเตาเผา
เช่นเดียวกนั สถานท่ีท่ีใชส้ าหรับเผาขา้วหลามควรท าหลงัคาท่ีท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
หรืออาจมีการดดัแปลงเตาเผาขา้วหลามให้ยกสูงข้ึนเพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกและสัตวเ์ล้ียง
ดงัเช่นผูผ้ลิตบางรายไดท้  าข้ึน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๖ 

 

 

 

๕.๒.๒ รสชาติและคุณภาพ 
ส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับความย ัง่ยนืของสินคา้ประเภทอาหารคือเร่ืองรสชาติและคุณภาพของ

อาหาร  
เน่ืองจากถ้าอาหารท่ีใดมีรสชาติอร่อย มีคุณภาพดีก็สามารถมีช่ือเสียงและสร้างรายได้

ใหก้บัผูผ้ลิตไดเ้ป็นจ านวนมากตามไปดว้ย 
ดงันั้นผูผ้ลิตขา้วหลามจึงควรค านึงถึงรสชาติและคุณภาพของขา้วหลามเป็นส าคญั โดย

จ าเป็นจะตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อผูบ้ริโภค มีการใช้วตัถุดิบท่ีดี ถูกตอ้งตามสัดส่วน ไม่เพิ่มหรือลด
จ านวนวตัถุดิบบางชนิดลงจนอาจท าให้เสียรสชาติ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือไม่น าเอาขา้วหลามคา้งคืน
มาจ าหน่ายซ ้ าในวนัถดัมา เน่ืองจากจะท าให้คุณภาพและรสชาติดอ้ยลง รวมไปถึงขา้วหลามอาจบูด
ได ้ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความไม่มัน่ใจในตวัสินคา้ เกิดความเข็ดหลาบ และจะไม่กลบัมาซ้ืออีก
ต่อไป 
 แต่ในทางกลบักนั ถา้ผูผ้ลิตขา้วหลามมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ ขา้วหลามนั้นมีรสชาติดี จะ
เกิดการบอกต่อ และผูผ้ลิตขา้วหลามรายนั้นๆจะสามารถอยูไ่ดเ้น่ืองจากมีผูบ้ริโภคท่ีมีความไวว้างใจ
ในตวัสินคา้มาอุดหนุนอยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงชาวบา้นจะเรียกวา่ “ขาประจ า” นัน่เอง 
 
 ๕.๒.๓ กระบวนการสืบทอดการผลิต 
 ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอีกเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัผูผ้ลิตขา้วหลามท่ีขาดไม่ไดคื้อ กระบวนการสืบทอด
การผลิตระหว่างผูผ้ลิตขา้วหลามรุ่นเก่าและผูผ้ลิตขา้วหลามรุ่นใหม่ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีการสืบทอด 
ส่งต่อองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตขา้วหลามระหว่างรุ่นสู่รุ่น เพราะในปัจจุบนัมีแนวโน้ม
วา่ลูกหลานของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามมกัไม่สืบทอดอาชีพน้ี เพราะในยุคปัจจุบนัเด็กรุ่นใหม่
ในหมู่บา้นไดเ้ขา้สู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการไปศึกษาต่อยงัเมืองใหญ่ ซ่ึงเม่ือเรียนจบก็
มกัจะหางานท าในเมืองใหญ่ ไม่กลบัมาสืบทอดงานผลิตขา้วหลามท่ีมีกระบวนการผลิตซับซ้อน
และมีความล าบากมากกวา่ 
 ดงันั้น ครอบครัวท่ีมีการผลิตขา้วหลามควรสร้างจิตส านึก ความรักต่ออาชีพท่ีเป็นอาชีพ
เล้ียงดูครอบครัว ไม่ดูถูกอาชีพของตนเองใหก้บัลูกหลาน รวมไปถึงระบบการศึกษา ท่ีโรงเรียนท่ีท า
การสอนเยาวชนในชุมชนบา้นอาฮามจะตอ้งช่วยเหลือให้นกัเรียนท่ีเป็นคนในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจ
ในอาชีพท่ีเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และเม่ือเด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ ความรัก และความ
ตระหนกัในความส าคญัของส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ขา้วหลามก็จะกลายเป็นอาชีพท่ีท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชนไปอีกนานเท่านาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๗ 

 

 

 

 
๕.๓ มิติทางดา้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การจดัการสินคา้ขา้วหลามบา้นอาฮามเพื่อท่ีจะใหเ้กิดความย ัง่ยนืนั้น มีหน่วยงานภาครัฐท่ีมี
ความเก่ียวข้องตั้ งแต่เร่ืองกระบวนการผลิต วตัถุดิบ การจ าหน่ายสินค้า รวมไปถึงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัสินคา้อยูห่ลายหน่วยงานดว้ยกนั โดยแต่ละหน่วยงานมีรายละเอียดในการแนะน า 
ส่งเสริมและสนบัสนุน ดงัน้ี 
 
 ๕.๓.๑ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน) 
  
 ปัจจุบนัศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน) เป็นหน่วยงานทาง
ราชการท่ีมีหนา้ท่ีให้ความรู้ แนะน า ส่งเสริมการประกอบอาชีพเก่ียวกบัการเกษตรของจงัหวดัน่าน
โดยตรง โดยในหน่วยงานมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองไผ่ มีแปลงไผ่สาธิต และมีการ
ลงชุมชนเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัวธีิการปลูกไผท่ี่ใชใ้นอุตสาหกรรม 

อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน) ยงั
ไม่ไดมี้การท าการศึกษาวิจยัไผ่ขา้วหลามอย่างจริงจงัหรือเป็นรูปธรรม เน่ืองด้วยขอ้จ ากดัทั้งดา้น
งบประมาณ บุคลากร และจ านวนความตอ้งการท่ีมีภายในทอ้งถ่ิน ท าให้ไผข่า้วหลามไม่ไดรั้บความ
สนใจในการศึกษาวิจยัมากนกั ต่างจากไผ่เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆท่ีสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจ
มากกวา่ 

แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีท าให้เราไดท้ราบถึงคุณค่าและความส าคญัของไผ่ขา้วหลามท่ีมี
ต่อวิถีวฒันธรรมของคนเมืองน่าน ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ผลิตขา้วหลามซ่ึงเป็นสินคา้อตัลกัษณ์ของคน
บา้นอาฮามและของคนเมืองน่านแลว้ ไมไ้ผ่ขา้วหลามยงัเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ส าหรับการจกัสาน
เป็นเคร่ืองใชใ้นวถีิชีวติของคนเมืองน่านมาอยา่งยาวนานตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั 

จากคุณค่าและความส าคญัดงักล่าว ท าให้ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดั
น่าน(พืชสวน)จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัไผ่ขา้วหลาม เพราะถึงแมว้่าไผ่ขา้วหลามจะให้
มูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยกว่าไผ่เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ แต่ไผ่ขา้วหลามก็มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตและอตั
ลกัษณ์ของคนเมืองน่านอยา่งสูง 

ดงันั้น ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน)ควรมีการศึกษา วิจยั 
ทดลองเพื่อสามารถน าเอาไมไ้ผข่า้วหลามปลูกควบคู่ไปกบัไผเ่ศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ ์ปรับปรุงพนัธ์ุ รวมไปถึงการปลูกไมไ้ผข่า้วหลามใหม้ากข้ึน เพื่อใหไ้มไ้ผข่า้วหลามเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๘ 

 

 

 

ท่ีรู้จกั มีสายพนัธ์ุท่ีดี เหมาะแก่การน าไปใชป้ระโยชน์ของคนในทอ้งถ่ินเมืองน่าน และยงัจะท าให้
วิถีวฒันธรรมของคนเมืองน่านได้คงอยู่ต่อไปอย่างย ัง่ยืนจากการมีทรัพยากรไผ่ขา้วหลามท่ีเป็น
วตัถุดิบของสินคา้ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของคนบา้นอาฮามและคนเมืองน่าน และศูนยส่์งเสริมและพฒันา
อาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน) ควรร่วมมือกับส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวงัผาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่งเสริม สนบัสนุนการปลูกไมไ้ผข่า้วหลามในพื้นท่ีอ าเภอท่าวงัผาเพื่อช่วยลด
ตน้ทุนค่าขนส่งวตัถุดิบใหก้บัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม 
 
 ๕.๓.๒ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผา 

ในปัจจุบันการจัดการสินค้าข้าวหลามของชุมชนบ้านอาฮามเป็นการจดัการในระดับ
ครอบครัว ท าให้ยากต่อการควบคุมทั้งกรรมวิธีการผลิต รสชาติ และคุณภาพ จึงยากต่อการควบคุม
คุณภาพของสินคา้ ท าใหต้อ้งมีหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแล ให้ความรู้ และประสานงานการจดัการสินคา้
ขา้วหลามของบา้นอาฮาม ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีทางดา้นน้ีโดยตรงคือ ส านกังานเกษตรอ าเภอท่า
วงัผา  

โดยส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผาท่ีมีหนา้ท่ีให้ความรู้ ส่งเสริม และท าความเขา้ใจให้กบั
ผูผ้ลิตขา้วหลามเก่ียวกบัสินคา้ขา้วหลาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และศกัยภาพในการ
พฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพ อีกทั้งส านกังานเกษตรอ าเภอท่าวงัผาตอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงาน
อ่ืน เช่น องคก์ารอาหารและยา เป็นตน้ ท่ีจะเขา้มาช่วยส่งเสริมและพฒันาให้สินคา้ขา้วหลามไดมี้
คุณภาพและมาตรฐาน เช่น การประทบัตราผูผ้ลิต วนัท่ีผลิต และการไดรั้บเคร่ืองหมาย อย. เป็นตน้ 
เพื่อเป็นการเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากข้ึน 

 
 ๕.๓.๓ เทศบาลต าบลท่าวงัผา 
 เทศบาลต าบลท่าวงัผาเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการบริหาร
จดัการในพื้นท่ีบา้นฮาม เน่ืองจากหมู่บา้นอาฮามอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต าบลท่าวงัผา 

ดงันั้น เทศบาลต าบลท่าวงัผา ซ่ึงเป็นหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีทั้งงบประมาณและบุคลากร 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลอยู่แลว้ ควรมีนโยบายในการจดัการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมบา้นอาฮาม โดยการสร้างให้สินคา้ของชุมชนบา้นอาฮามมีจุดเด่น เป็น
รูปธรรม และมีความย ัง่ยืน เน่ืองจากบา้นอาฮามมีทรัพยากรวฒันธรรมประเภทอาหารท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอยูม่าก เช่น ขา้วหลาม ขา้วแต๋น ขนมซ่ี เป็นตน้ ท าให้ไม่ตอ้งเสียงบประมาณในการ
คน้หาและสร้างใหม่ เพียงแค่มีการคิดต่อยอดเท่านั้น(รายละเอียดในมิติทางดา้นการท่องเท่ียว) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๙ 

 

 

 

 
 ๕.๓.๔ โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 
 โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนนักเรียนในพื้นท่ี
อ าเภอท่าวงัผาและอ าเภอใกลเ้คียงในระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวนบุคลากรประมาณ ๑๐๐ คน และ
จ านวนนกัเรียนกวา่ ๑,๙๐๐ คน เป็นสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาท่ีใหญ่ท่ีสุดในอ าเภอท่าวงัผา และ
ท่ีส าคญัคือมีท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของบา้นอาฮาม  
 โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม ในฐานะท่ีเป็นสถานศึกษา ควรสร้างชุดความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยากรวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในชุมชนบา้นอาฮามซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีโรงเรียนตั้งอยูน่ั้น
มีทรัพยากรวฒันธรรมอยูม่ากมายดงัท่ีไดก้ล่าวยกตวัอยา่งมาในขอ้ก่อนหนา้น้ี  
 การสร้างชุดความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนบา้นอาฮามโดยโรงเรียนท่าวงั
ผาพิทยาคมนั้น ทางโรงเรียนอาจมอบภารกิจใหก้บัครูในกลุ่มสาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มสาระ
ความรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เป็นตน้ ซ่ึงครูก็อาจท าการมอบหมายให้นกัเรียนเขา้ไป
ศึกษา คน้ควา้ และจดัท าชุดความรู้ข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนในโรงเรียนท่ีรวมไปถึงเยาวชนในชุมชนบา้น
อาฮามเกิดการเรียนรู้ถึงทรัพยากรวฒันธรรมท่ีอยู่ในชุมชน จะท าให้เด็กนักเรียนท่ีได้ลงไป
ท าการศึกษาเหล่าน้ีซ่ึงเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักในคุณค่าและความส าคญัของ
ทรัพยากรวฒันธรรม และเกิดความหวงแหน สืบต่อ ทรัพยากรวฒันธรรมเหล่าน้ีให้เกิดความย ัง่ยืน
ต่อไปในอนาคต 
 โดยนอกจากจะมีการสร้างชุดความรู้ในชุมชนบา้นอาฮามซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนแลว้ เม่ือ
ประสบความส าเร็จเป็นแบบอยา่งท่ีดี อาจขยายการสร้างชุดความรู้เหล่าน้ีโดยผา่นทางเด็กนกัเรียน
ขยายไปตามชุมชนต่างๆท่ีมีนกัเรียนอาศยัอยู ่เป็นการสร้างชุดความรู้ของชุมชนตนเองของนกัเรียน
แต่ละคน ท าใหน้กัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนเกิดความรัก หวงแหน และสืบทอดทรัพยากรวฒันธรรม
ของชุมชนตนเองไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๐ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๗ โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม มีท่ีตั้งอยูใ่นหมู่บา้นอาฮาม 
 

 อีกทั้งบริเวณหนา้โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคมมีการสร้างอาคารศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอท่าวงัผา
ข้ึน และมีการเปิดอาคารโดยผูว้่าราชการจงัหวดัน่าน นายเสนีย ์จิตตเกษม เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๓ ท่ีผ่านมา และในปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ไม่มีการจดั
แสดงหรือสร้างองค์ความรู้ให้แก่สาธารณชนแต่อย่างใด ดงันั้น พื้นท่ีอาคารศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอ
ท่าวงัผาซ่ึงโรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคมเป็นผูดู้แลน้ี ถ้ามีการน าเอาองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ขา้งตน้จากเด็กนกัเรียนภายในโรงเรียนมาจดัแสดงให้สวยงาม ก็อาจจะท าให้อาคารศูนยว์ฒันธรรม
อ าเภอท่าวงัผาแห่งน้ีมีชีวติชีวาและเป็นแหล่งใหค้วามรู้แก่เด็ก เยาวชน บุคคลทัว่ไป รวมไปถึงน าไป
เช่ือมโยงกบัการจดัการเส้นทางการท่องเท่ียวของบา้นอาฮามใหก้บันกัท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๑ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓๘ อาคารศูนยว์ฒันธรรมอ าเภอท่าวงัผา ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม 
ในหมู่บา้นอาฮาม 
 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น แนวทางในการจดัการทรัพยากรโดยหน่วยงานต่างๆเหล่าน้ีควรมี
การจดัการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และบูรณาการกบัชุมชน เพื่อให้แนวคิดเหล่าน้ีเกิดความเป็น
รูปธรรมและชดัเจน ซ่ึงจะเกิดประโยชน์และความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
 
๕.๔ มิติทางดา้นการท่องเท่ียว 

ในปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวเมืองน่านไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก
จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวในจงัหวดัน่านอย่างกา้วกระโดดในปีท่ีผ่านมา ท าให้เรา
มองเห็นโอกาสและศกัยภาพของชุมชนบา้นอาฮามท่ีสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
โดยใชท้รัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูม่าใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากบา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นท่ีโดดเด่นใน
เร่ืองอาชีพการผลิตสินคา้ท่ีใช้ผลผลิตทางการเกษตร คือ ขา้วหลาม และสินคา้อ่ืนๆท่ีเป็นสินคา้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ส้มจ้ิน(แหนม) ขา้วแต๋น ขนมซ่ี เป็นตน้  

ส่วนวิธีการในการจดัการท่องเท่ียวนั้น ในขั้นตอนแรกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการ
จดัการสินคา้ขา้วหลามและสินคา้อ่ืนๆในชุมชนให้เป็นสินคา้ทางการท่องเท่ียวควรมีการศึกษาวิจยั 
สร้างชุดความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม “ขา้วหลาม” และสินคา้ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๒ 

 

 

 

ชนิดอ่ืนๆในชุมชนบา้นอาฮาม ร่วมไปกบัการส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนกัและเห็นคุณค่าใน
ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน และร่วมกนักบัชุมชนในการส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์สินคา้
เหล่าน้ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไปมากข้ึน เพื่อใหค้นในชุมชนมีรายได ้ไม่ตอ้งเดินทางไปท างานยงั
ต่างถ่ิน ซ่ึงจะท าใหล้ดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆไดอี้กดว้ย  

ดงันั้น เม่ือเราทราบว่าในชุมชนบา้นอาฮามมีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีทั้งคุณค่าและมูลค่า
แลว้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เทศบาลต าบลท่าวงัผา หรือหน่วยงานทางการท่องเท่ียวสามารถเขา้
ไปส่งเสริมและสร้างเครือข่ายของผูผ้ลิตสินคา้วฒันธรรมในหมู่บา้นท่ีสมคัรใจให้นกัท่องเท่ียวเขา้
เยี่ยมชมวิธีการผลิต และเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวลองผลิตสินค้าเหล่านั้น อีกทั้งยงัสามารถ
จ าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวไดท้นัที โดยอาจสร้างเส้นทางท่องเท่ียวสินคา้ทางวฒันธรรมภายใน
หมู่บ้าน โดยเช่ือมโยงระหว่างบ้านท่ีผลิตข้าวหลามกับบา้นท่ีผลิตสินค้าวฒันธรรมอ่ืนๆท่ีมีใน
หมู่บา้นอาฮาม 

ซ่ึงจากการจดัการดงักล่าวท าให้สามารถสร้างเส้นทางเช่ือมโยงให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไป
ศึกษา เรียนรู้ เลือกซ้ือสินคา้ของชุมชนไดห้ลากหลาย โดยสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรม
ต่างๆ รวมไปถึงการให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสัมผสัวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนั  

และจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการร่วมกนัของชุมชนและหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินหรือ
ภาครัฐดงักล่าวจะท าให้นักท่องเท่ียวไดร่้วมกิจกรรมการผลิตสินคา้และเลือกซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิต
โดยตรงแลว้ นอกจากนั้นยงัสร้างความสนุกสนาน สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัคน
ในชุมชนท่ีผลิตสินคา้วฒันธรรม และนกัท่องเท่ียวยงัสามารถไดเ้รียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนบา้นอาฮามไดเ้ป็นอยา่งดี 

ถา้สามารถสร้างกิจกรรมน้ีให้เกิดเป็นรูปธรรมไดด้งัท่ีตั้งแผนไวแ้ลว้นั้น จะสร้างทั้งความ
ภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของความเป็นชุมชนให้เพิ่มข้ึน อีกทั้งเพิ่มมูลค่าของสินคา้ สามารถท าให้
สินคา้เกิดช่ือเสียง ผูผ้ลิตขา้วหลามมีรายไดท้างเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ชุมชนสามารถน าเอาสินคา้อ่ืนๆมา
จ าหน่ายร่วมได ้เกิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชน และท่ีส าคญัคือจากการจดัการในชุมชนบา้นอาฮาม
น้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการจดัการทางวฒันธรรมของชุมชนอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๓ 

 

บทที ่๖ 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการเศรษฐกิจชุมชนขา้วหลามบา้นอาฮาม หมู่ท่ี ๓ ตาํบลท่าวงัผา 
อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าและศกัยภาพทางเศรษฐกิจของขา้ว
หลาม ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน กระบวนการสร้างและรักษาอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม และกระบวนการในการใชท้รัพยากรธรรมชาติในการผลิต  “ขา้วหลาม” และในฐานะท่ี
เป็นทรัพยากรวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน เพื่อการจดัการขา้วหลามอยา่งย ัง่ยนื 
 โดยในการศึกษาจะใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัการศึกษาเชิงปริมาณ มีวิธีการ
ศึกษาคือ การศึกษาจากเอกสาร เช่นการคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขา้วหลาม และการศึกษาจากการเก็บขอ้มูล โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ และการสัมภาษณ์รายบุคคลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา พฒันาการทางการผลิตขา้ว
หลาม และปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัขา้วหลามจากอดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั 
 ด้านกลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลในการศึกษา จะทําการศึกษาผู ้ท่ี มี ส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามในปัจจุบนัทั้งหมดจาํนวน 
๑๘ ราย, คนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นอาฮาม, ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้ว
หลามบา้นอาฮาม, ผูบ้ริโภคขา้วหลามบา้นอาฮาม ผูท้รงคุณวุฒิและหน่วยงานทางราชการท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัระบบการผลิตและจาํหน่ายขา้วหลามบา้นอาฮาม 
 ซ่ึงจากการศึกษาทาํให้ได้ทราบถึงประวติั พฒันาการ คุณค่า ศกัยภาพ และการสร้างอตั
ลกัษณ์ของชุมชนบา้นอาฮามจากขา้วหลาม และสภาพของทรัพยากรธรรมชาติเป็นวตัถุดิบในการ
ประกอบเป็นขา้วหลามท่ีมีอยู่จริงในปัจจุบนั ทาํให้เกิดการนาํเอาขอ้มูลท่ีได้มารวบรวมและจดั
หมวดหมู่เพื่อหาแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชน และทาํให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนักรู้ และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดย
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๔ 

 

 

สรุปผลการศึกษา 
 
๑. คุณค่าและศักยภาพทางเศรษฐกิจของข้าวหลามบ้านอาฮาม ในฐานะที่เป็นทรัพยากรวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น กระบวนการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลติข้าวหลาม และกระบวนการสร้าง
และรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม คือ 
 

๑.๑ ข้อมูลทัว่ไปของบ้านอาฮาม 
 บา้นอาฮามเป็นหมู่บ้านท่ีเก่าแก่หมู่บา้นหน่ึงในอาํเภอท่าวงัผา สภาพท่ีตั้งของหมู่บ้าน
เหมาะแก่การประกอบอาชีพคา้ขาย เน่ืองจากอยูติ่ดกบับา้นท่าวงัผาท่ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของ
น่านเหนือมาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งบา้นฮาฮามเป็นหมู่บา้นท่ีเป็นท่ีตั้งอารามของตาํบลริม(ในขณะนั้น) 
ทาํให้มีผูค้นเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูใ่นบริเวณน้ีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้อาชีพหลกัของชาวบา้นอาฮาม
คือการผลิตและแปรรูปอาหาร หรือคา้ขาย เช่นขนมพื้นเมืองต่างๆ และทาํการเกษตรตามฤดูกาล 
 ชาวบา้นอาฮามนบัถือศาสนาพุทธ มีวดัประจาํหมู่บา้นคือวดัสุทธาราม(อาฮาม) ท่ีสร้างเม่ือ
พ.ศ.๒๒๗๑ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และนอกจากนั้นชาวบา้นอาฮามยงัคงนบั
ถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิภายในหมู่บา้น เช่น ศาลเจา้ทุ่งขามเป้ีย ทา้วอินทร์ และดงกํ๋า ไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ
อีกดว้ย  
 นอกจากนั้นชาวบา้นอาฮามยงัมีวฒันธรรมและประเพณีตามแบบฉบบัของชาวเมืองน่าน
ทัว่ไป เช่น พิธีส่งเคราะห์ สู่ขวญั สืบชะตา ประเพณีแข่งเรือ เป็นตน้ ซ่ึงชาวบา้นอาฮามยงัคงรักษา
และสืบทอดวถีิปฏิบติัเหล่าน้ีไวไ้ดจ้นกระทัง่ปัจจุบนั 
 ปัจจุบันบ้านอาฮามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่รวม ๒๓๗ หลังคาเรือน มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวก และสาธารณูปโภคครบครัน แต่อย่างไรก็ตาม คนวยัหนุ่มสาวของบ้านอาฮามก็ยงัคง
เดินทางออกจากทอ้งถ่ินเพื่อไปหางานทาํในเมืองใหญ่กนัเป็นจาํนวนมาก  
 

๑.๒ ความเป็นมาของข้าวหลามในท้องถิ่นเมืองน่าน 
 
จากการศึกษาพบวา่ขา้วหลาม เป็นอาหารท่ีเกิดจาการนาํเอาความรู้ในการดาํรงชีวิตของคน

ทอ้งถ่ินเมืองน่านในอดีตมาดดัแปลงเป็นอาหารท่ีมีความพิเศษมากข้ึน โดยจะเห็นไดจ้ากความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามฤดูกาล และสะทอ้นวิถีการดาํรงชีวิตของ
คนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๕ 

 

กล่าวคือ มีการนาํเอาไมไ้ผ่ท่ีแตกหน่อช่วงฤดูฝนและมีเน้ือไมท่ี้นุ่มและหอมในฤดูหนาว
เพราะคนในทอ้งถ่ินไม่รับประทานไผ่ขา้วหลามในช่วงท่ีเป็นหน่อ เน่ืองจากมีการเรียนรู้ว่าหน่อมี
รสขม อีกทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีรวมกนัเป็นขา้วหลามก็จะสามารถหาไดใ้นฤดูหนาว เช่น 
- ขา้วเหนียว ขา้วเหนียวจะสามารถเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงตน้ฤดูหนาว โดยคนในทอ้งถ่ินเช่ือวา่ขา้วท่ีมี
การเก็บเก่ียวเสร็จใหม่ๆจะมีรสชาติดี หอม และนุ่ม เหมาะแก่การนาํมาผลิตขา้วหลาม 
- ไส้ ในอดีตจะมีการใส่ไส้ขา้วหลามจากผลผลิตท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ซ่ึงในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีเผือก 
งา และถัว่เป็นไส้หลกั หรือครอบครัวใดท่ีไม่มีผลผลิตเหล่าน้ีก็จะไม่มีการใส่ไส้ก็ได ้แต่อย่างไรก็
ตามส่วนประกอบท่ีนาํมาทาํไส้เหล่าน้ีก็จะมีรสชาติท่ีดีกวา่ผลผลิตนอกฤดูกาลหรือท่ีเก็บไวน้าน 
- มะพร้าว ผลผลิตมะพร้าวพื้นเมืองจะมีมากในช่วงออกพรรษา(ปลายฤดูฝน) เหมาะแก่การนาํมาคั้น
เป็นกะทิเพื่อทาํขา้วหลาม 
 ซ่ึงจากการศึกษาทาํใหพ้บวา่ ขา้วหลามเป็นอาหารท่ีเกิดการการนาํเอาความรู้ความเขา้ใจใน
ธรรมชาติของคนในทอ้งถ่ินมาใช ้รวมไปถึงวิถีการดาํรงชีวิตท่ีในฤดูหนาวจะมีการก่อกองไฟเพื่อ
ผิงกนัหนาวกนัภายในครอบครัว ทาํให้ขา้วหลามไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการนัง่ผิงไฟกนัหนาว
ของคนในทอ้งถ่ิน เป็นจุดเร่ิมตน้ของอาหารท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของคน
บา้นอาฮามในเวลาต่อมา 
 
 ๑.๓ พฒันาการการกลายมาเป็นสินค้าของข้าวหลามบ้านอาฮาม 
 จากการศึกษาพบว่าในอดีตการผลิตขา้วหลามในทอ้งถ่ินของเมืองน่านเป็นการผลิตเพื่อ
บริโภคภายในครอบครัวในช่วงฤดูหนาวมาอย่างยาวนาน จนกระทัง่เร่ิมมีการจาํหน่ายโดยใช้เงิน
เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ทาํใหเ้กิดการนาํเอาขา้วหลามมาเป็นสินคา้  
 แต่อยา่งไรก็ตาม การผลิตขา้วหลามเพื่อจาํหน่ายในช่วงแรกยงัเป็นไปในแบบการพึ่งตนเอง 
กล่าวคือ ส่วนประกอบในการผลิตทั้งหมด ผูผ้ลิตจะเป็นผูท่ี้หามาเองจากป่าใกลบ้า้น และจะมีการ
ผลิตจาํนวนนอ้ย ตามฤดูกาลเท่านั้น รูปแบบการจาํหน่ายจะเป็นการนาํเอาขา้วหลามหาบไปขายตาม
ตลาดและงานร่ืนเริงต่างๆของทอ้งถ่ิน และตวัสินคา้จะเป็นขา้วหลามแบบดั้งเดิม(ขา้วหลามยาว)
ตามแบบการผลิตเพื่อบริโภคภายในครอบครัวในช่วงแรก การผลิตเพื่อขายในแบบดั้งเดิมน้ีดาํเนิน
มาเป็นระยะเวลานานกวา่ ๕๐ ปี การผลิตเพื่อจาํหน่ายในแบบสมยัใหม่จึงจะเกิดข้ึน 
 ต่อมาเม่ือการคมนาคมทางบกสะดวกสบายมากข้ึนทาํให้ขา้วหลามสามารถจาํหน่ายไดม้าก
ข้ึนเช่นกนั เน่ืองจากมีผูค้นผ่านไปมาบนถนนหลวงมาก กอปรกบัในช่วงท่ีมีการจาํหน่ายในแบบ
สมยัใหม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ทาํให้มีผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซ้ือเขา้
มาในพื้นท่ีมากข้ึน เช่น ทหาร ตาํรวจ และบุคลากรจากหน่วยงานทางราชการต่างๆ ตลอดจนคนต่าง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๖ 

 

ถ่ินท่ีเดินทางผ่านไปมาบนถนนน่าน-ทุ่งช้าง ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจาํหน่าย 
รูปแบบและรสชาติของตวัสินคา้คร้ังสําคญัอีกคร้ังหน่ึงเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อีกทั้งส่วนประกอบต่างๆท่ีใช้ในการผลิตขา้วหลามก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือเกือบทั้งหมด เน่ืองจากมี
การผลิตจาํนวนมากตลอดทั้งปี และป่าท่ีคนในชุมชนเคยเขา้ไปใชป้ระโยชน์ลดนอ้ยลง อีกทั้งมีการ
จบัจองเป็นของปัจเจกบุคคลและของรัฐเกือบทั้งหมด ทาํให้เกิดอาชีพใหม่ท่ีรองรับความตอ้งการ
วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบเป็นขา้วหลาม 
 

๑.๔ ข้าวหลามบ้านอาฮามกบัระบบเศรษฐกจิ 
เน่ืองจากในปัจจุบนับา้นอาฮามเป็นชุมชนท่ีทาํการผลิตขา้วหลามเป็นจาํนวนมากท่ีสุดใน

เมืองน่าน กล่าวคือ มีผูผ้ลิตเกือบ ๒๐ รายดว้ยกนั ทาํให้เกิดความตอ้งการในการใชว้ตัถุดิบในการ
ประกอบเป็นขา้วหลามมากเป็นเงาตามตวั ทาํให้เกิดอาชีพต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจาํหน่าย
ขา้วหลาม เป็นระบบเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ินท่ีมีมูลค่าและคุณค่ามาก 

จากการทาํการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงผูท่ี้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วหลามบา้น
อาฮามดงัน้ี 

๑.ผูจ้าํหน่ายไมข้า้วหลาม ไมข้า้วหลามถือเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของการผลิตขา้ว
หลาม ปัจจุบนัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามรับซ้ือไมข้า้วหลามทั้งหมดจากบา้นผาสิงห์ ตาํบลผาสิงห์ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน และรับซ้ือจากบา้นผาตูบซ่ึงอยูติ่ดกนัอีกส่วนหน่ึง 

ผู ้ท่ีตัดไม้ข้าวหลามจําหน่ายทั้ งหมดเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านผาสิงห์และผาตูบ 
เน่ืองจากมีกฎของหมู่บา้นท่ีห้ามราษฎรต่างหมู่บา้นใชป้ระโยชน์พื้นท่ีป่าภายในหมู่บา้น ซ่ึงผูท่ี้ตดั
ไมข้า้วหลามเพื่อจาํหน่ายนั้นจะเป็นการตดัเพื่อเป็นอาชีพเสริม โดยจะไดค้่าจา้งมดัละ ๘๐-๙๐ บาท 
ซ่ึงชาวบา้นรายหน่ึงจะตดัไดค้ร้ังละประมาณ ๓-๕ มดั และมีผูท้าํอาชีพตดัไมข้า้วหลามในบา้นผา
สิงห์และผาตูบรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ คน 

นอกจากผูต้ดัไมข้า้วหลามเพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตโดยตรงแลว้ ยงัมีพ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือ
ไมข้า้วหลามจากบา้นผาสิงห์และผาตูบเพื่อนาํไปจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามอีกทอด
หน่ึง โดยพ่อคา้คนกลางน้ีก็จะมีทั้งคนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นผาสิงห์ และคนบา้นอาฮามท่ีเดินทางมารับ
ซ้ือไมข้า้วหลามเพื่อนาํมาผลิตเองและยงับรรทุกใส่รถมาจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามรายอ่ืนๆ
ดว้ย โดยจะเพิ่มราคาจากท่ีซ้ือมาจากมดัละ ๘๐-๙๐ บาท เป็นมดัละ ๑๑๐-๑๒๐ บาท โดยพ่อคา้คน
กลางจะนาํไมข้า้วหลามมาส่งทุกๆ ๗-๑๕ วนั และบรรทุกใส่รถกระบะหรือรถหกล้อมาคร้ังละ
ประมาณ ๑๐-๓๐ มดั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๗ 

 

แต่อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาก็พบวา่ อาชีพการตดัไมข้า้วหลามจาํหน่ายนั้นเป็นอาชีพท่ี
ไม่มีตน้ทุน เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทาํการเกษตรของชาวบา้นผาสิงห์และผาตูบ กล่าวคือ
ทุกคนในหมู่บา้นมีสิทธ์ิเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากป่าไดม้ากตามตอ้งการ ทาํให้ชาวบา้นมีรายไดเ้สริม
จากการตดัไมข้า้วหลามเพื่อจาํหน่ายจาํนวนไม่นอ้ย 

๒.ผูจ้าํหน่ายข้าวเหนียว ขา้วเหนียวส่วนใหญ่ท่ีนํามาผลิตเป็นข้าวหลามนั้นจะเป็นข้าว
เหนียวจากจงัหวดัเชียงราย ท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามซ้ือมาจากร้านคา้ขา้วในตลาดท่าวงัผาอีกทอดหน่ึง 
เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองน่านเหมาะแก่การเพาะปลูกขา้วในฤดูฝนเท่านั้น เพราะในฤดู
แล้งถึงแม้ว่าจะมีระบบชลประทานเหมืองฝายแต่ก็มีเพียงพอเฉพาะพืชท่ีใช้นํ้ าน้อย อีกทั้งพื้นท่ี
เพาะปลูกท่ีเป็นท่ีราบมีนอ้ย รวมไปถึงคนในทอ้งถ่ินปลูกขา้วเพื่อเก็บไวกิ้นเองภายในครอบครัว ทาํ
ใหข้า้วเหนียวท่ีผลิตภายในทอ้งถ่ินไม่เพียงพอต่อการนาํมาจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามท่ีมีความ
ตอ้งการขา้วเหนียวมากตลอดทั้งปี ซ่ึงในปัจจุบนั(ปีพ.ศ.๒๕๕๓) ขา้วเหนียวมีราคาสูงถึงถงัละ 
๔๕๐ บาท  

แต่อย่างไรก็ตาม คนในทอ้งถ่ินก็อาจมีการจาํหน่ายขา้วเหนียวให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามได้
เช่นกนั เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวชาวบา้นก็จะมีขา้วใหม่ท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวในปีนั้นๆมารับประทาน 
และมีการนาํเอาขา้วเก่าท่ีเหลือคา้งปีไปขายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามได้เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูผ้ลิตขา้ว
หลามส่วนใหญ่ก็จะรับซ้ือไวท้ั้งหมด นบัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัคนในทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึง 

จะเห็นไดว้่าขา้วเหนียวเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากนอกทอ้งถ่ินเมืองน่าน เพราะตอ้งมีการซ้ือมา
จากจังหวดัเชียงรายท่ีมีการปลูกข้าวเพื่อป้อนสู่ตลาด ต่างจากคนเมืองน่านท่ีปลูกข้าวไวเ้พื่อ
รับประทานภายในครอบครัว ถา้เหลือจึงจะนาํมาจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตขา้วหลาม 

๓.ผูจ้าํหน่ายมะพร้าว ผูท่ี้นาํมะพร้าวมาจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตขา้วหลามมีทั้งชาวบา้นทัว่ไปท่ี
เป็นเจา้ของมะพร้าวเอง รวมไปถึงพ่อคา้คนกลางทั้งรายยอ่ยและรายใหญ่ โดยผูท่ี้นาํเอามะพร้าวมา
จาํหน่ายเหล่าน้ีต่างรู้ดีวา่ถา้มีมะพร้าวก็จะนาํมาจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามทั้งหมด เพราะผูผ้ลิต
ขา้วหลามสามารถรับซ้ือไดไ้ม่จาํกดั  

โดยทัว่ไปแลว้พอ่คา้คนกลางรายใหญ่จะบรรทุกมะพร้าวมาจาํหน่ายให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลาม
คร้ังละประมาณ ๖๐๐-๘๐๐ ลูก ลูกละประมาณ๔-๑๐ บาทแล้วแต่ขนาดและฤดูกาล โดยในคร้ัง
หน่ึงๆพ่อคา้คนกลางเหล่าน้ีจะไดเ้งินจากการจาํหน่ายมะพร้าวไม่ตํ่ากวา่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทเลย
ทีเดียว  

แต่อย่างไรก็ตาม ราคามะพร้าวของผูค้า้รายย่อยในทอ้งถ่ินก็จะอยู่ประมาณน้ีเช่นกนั แต่
จาํนวนของมะพร้าวแต่ละคร้ังอาจจะมีจาํนวนนอ้ยประมาณ ๑๐-๕๐ ลูกเท่านั้น อีกทั้งในบางโอกาส
ผูผ้ลิตขา้วหลามก็อาจจะไปเหมาตน้มะพร้าวและจา้งคนข้ึนเองก็ได ้เพราะจะไดม้ะพร้าวราคาลูกละ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๘ 

 

๒-๓ บาทเท่านั้น แต่ก็ตอ้งเสียเงินให้กบัคนท่ีรับจา้งข้ึนมะพร้าว ซ่ึงตอ้งมีทกัษะและความชาํนาญ
ในการปีนเก็บมะพร้าวอีกตน้ละ ๕๐ บาท  

จากการศึกษาพบว่าพ่อค้าคนกลางรายใหญ่เป็นคนในท้องถ่ินเมืองน่าน มีอยู่ ๒ รายท่ี
ตระเวนรับซ้ือมะพร้าวทัว่เมืองน่าน และผูค้า้รายยอ่ยก็จะมีไม่ตํ่ากวา่ ๑๐ ราย โดยผูค้า้รายยอ่ยเกือบ
ทั้งหมดจะเป็นคนในหมู่บา้นต่างๆในทอ้งถ่ินอาํเภอท่าวงัผาเอง 

๔.ผูจ้าํหน่ายฟืน ผูจ้าํหน่ายฟืนใหก้บับา้นผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามเกือบทั้งหมดเป็นคนท่ี
อาศยัอยู่ในบา้นนํ้ าฮาว ต.จอมพระ อ.ท่าวงัผา จ.น่าน จากการศึกษาพบว่าฟืนจะมีราคาประมาณ
กระบะละ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท โดยผูผ้ลิตขา้วหลามจะใชฟื้นเดือนละประมาณ ๒ กระบะรถยนต ์

ปัจจุบันผู ้ท่ียึดอาชีพจาํหน่ายฟืนของบ้านนํ้ าฮาวให้กับผูผ้ลิตข้าวหลามบ้านอาฮามมี
ประมาณ ๕ ราย แต่การเขา้ไปสอบถามขอ้มูลยงัคงทาํไดย้าก เน่ืองจากผูจ้าํหน่ายฟืนเหล่าน้ีเกรงวา่ผู ้
ศึกษาเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ เพราะกลวัวา่การคา้ฟืนนั้นผิดกฎหมาย ผูจ้าํหน่ายฟืนเหล่าน้ีจึงมีความ
ระมดัระวงัตวัเองในการใหข้อ้มูลแก่ผูศึ้กษาอยูม่าก 

๕.ผูจ้าํหน่ายส่วนประกอบของไส้ ไส้ขา้วหลามมีทั้งเผือก ถัว่ดาํ และงา ซ่ึงผลผลิตเหล่าน้ี
จะมีมากตามฤดูกาล แต่ผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะรับซ้ือไวที้ละมากๆเพื่อให้เพียงพอต่อการใชต้ลอดทั้งปี 
เช่น ถัว่ดาํ จะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ ๒๕ บาท ผูผ้ลิตขา้วหลามรายใหญ่ๆก็จะรับซ้ือจากผูป้ลูก
ในพื้นท่ีเมืองน่านคราวละหลายๆกระสอบ เป็นเงิน ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท แต่ผูผ้ลิตรายเล็กก็จะอาศยั
ซ้ือคราวละไม่มาก กล่าวคือมีการซ้ือคร้ังละ๑-๒ กิโลกรัมเท่านั้น และเป็นผลผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีจาํหน่ายในตลาด 

ส่วนเผือกนั้นในฤดูหนาวจะมีเผือกพื้นเมืองซ่ึงมีราคากิโลกรัมละ ๑๐ บาท แต่ถ้าเป็น
ผลผลิตนอกฤดูท่ีมาจากนอกทอ้งถ่ินจะมีราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท และงา ท่ีปัจจุบนักิโลกรัมละ
ประมาณ ๓๐๐ บาท ซ่ึงงา ๑ กิโลกรัมก็จะสามารถนาํมาใชผ้สมในไส้ขา้วหลามไดน้านหลายเดือน  

นอกจากนั้นก็จะมีส่วนประกอบอ่ืนๆเช่น นํ้ าตาล เกลือ แป้ง และไข่ไก่ท่ีเป็นส่วนประกอบ
ของไส้สังขยา ซ่ึงทั้งหมดน้ีผูผ้ลิตขา้วหลามก็จะหาซ้ือมาจากตลาดท่าวงัผาทั้งหมด และราคาก็จะ
เปล่ียนแปลงไปตามกลไกตลาด 

๖.การจา้งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตและจาํหน่ายขา้วหลาม โดยทัว่ไปแลว้ถา้มี
การผลิตขา้วหลามจาํนวนไม่มากต่อวนั ผูผ้ลิตก็จะไม่มีการจา้งงานแต่อยา่งใด แต่ในปัจจุบนัผูผ้ลิต
ขา้วหลามรายใหญ่จะมีการจา้งงานในขั้นตอนการผลิตเกือบทั้งหมด เวน้แต่เพียงการเผาท่ีตอ้งใช้
ทกัษะและความชาํนาญ แต่ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆก็จะจา้งเพียงขั้นตอนการปอก เหลา และจาํหน่ายเท่านั้น 
แต่บางรายก็จะผลิตเอง ขายเองทั้งหมดเช่นกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๖๙ 

 

อตัราค่าจา้งก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตามความยากง่ายของงาน เช่น ขา้วหลามแม่
ป่ิน ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่จะจา้งคนมาทาํทุกอยา่ง ยกเวน้การเผาท่ีผูผ้ลิตจะเผาเอง โดยมีการจา้งคน
ประมาณ ๖ คนต่อวนั โดยรายไดต่้อคนจะตกประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐บาท แต่ผูค้า้รายอ่ืนๆ
ก็จะจา้งคนปอกและเหลาวนัละ ๑-๔ คน โดยมีอตัราจา้งคร้ังละ ๖๐-๑๐๐ บาท หรือคิดเป็นกระบอก 
ราคากระบอกละ ๕๐ สตางค ์

ทางดา้นการจา้งคนจาํหน่ายขา้วหลามริมถนนนั้น ในดา้นของค่าตอบแทนส่วนใหญ่จะเป็น
การตกลงกนัระหวา่งผูผ้ลิตและผูข้าย ผูผ้ลิตบางคนก็จะคิดราคาเช่น ๑๓ กระบอก ๑๐๐ บาท, ขาย 
๖๐๐ ได ้๑๐๐ บาท เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้นัง่ขายก็จะมีรายไดไ้ม่แน่นอนในแต่ละวนัข้ึนอยู่กบัว่าวนัไหน
ขายไดม้ากหรือน้อย แต่ผูท่ี้นัง่ขายก็สามารถรับเอาสินคา้อ่ืนๆมาขายเอากาํไรเสริมไดเ้ช่นเดียวกนั 
โดยในวนัหน่ึงๆเฉล่ียแลว้ผูท่ี้นัง่ขายขา้วหลามจะไดเ้งินประมาณ ๑๐๐-๓๐๐ บาทต่อคน  
 

๑.๕ ข้าวหลามบ้านอาฮามกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
กระบวนการผลิตขา้วหลามมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เพราะ

วตัถุดิบท่ีสําคญัต่างๆท่ีนาํมาประกอบเป็นขา้วหลามนั้นลว้นมาจากธรรมชาติเป็นหลกั โดยเฉพาะ
ไมข้า้วหลาม ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีขาดไม่ไดใ้นการผลิตขา้วหลามบา้นอาฮาม   

จากการศึกษาพบวา่ ขา้วหลามบา้นอาฮามใชไ้มข้า้วหลามท่ีมาจากธรรมชาติทั้งหมด โดยมี
การรับซ้ือมาจากพื้นท่ีป่าชุมชนของหมู่บา้นผาสิงห์ และบา้นผาตูบอีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงผูท่ี้เขา้ไปตดั
ไมข้า้วหลามเหล่าน้ีก็ไม่ไดมี้การบาํรุงรักษา ปลูกเพิ่ม หรือแมแ้ต่ตั้งกฎกติกาในการตดัไมแ้ต่อยา่งใด
ทั้งส้ิน  

อีกทั้งในปัจจุบนัเร่ิมมีเสียงสะทอ้นจากผูท่ี้เขา้ไปตดัไมว้า่ไมข้า้วหลามเร่ิมหายากข้ึน โดย
ตอ้งเขา้ไปตดัในป่าลึกมากข้ึน และในวนัหน่ึงๆก็สามารถตดัไดน้อ้ยลง ทางดา้นผูผ้ลิตขา้วหลามเอง
ก็ได้รับผลกระทบจากราคาไมข้า้วหลามท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆเน่ืองจากการท่ีตอ้งเดินทางไปตดัไกลข้ึน 
รวมไปถึงค่าขนส่งสูงข้ึน อีกทั้งคุณภาพของเน้ือไมก้็ด้อยลง เช่น ความยาวของกระบอกไมข้า้ว
หลามสั้นลง บางกระบอกแตกเสียใชก้ารไม่ได ้เป็นตน้ 

จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัไมข้า้วหลามดงักล่าวทาํให้เราไดท้ราบวา่ ป่าท่ีเป็นแหล่งไม้
ขา้วหลามท่ีผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามได้ใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบนัน้ีกาํลงัเส่ือมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว เพราะมีการใชไ้มจ้าํนวนมากตลอดทั้งปี ทาํใหป่้าไมข้า้วหลามไม่สามารถฟ้ืนฟูตวัเองไดท้นั
กบัความตอ้งการไมข้า้วหลาม อีกทั้งพื้นท่ีป่าไมข้า้วหลามแห่งอ่ืนๆก็เร่ิมลดนอ้ยลง และไม่สามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์ไดเ้น่ืองจากมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัทั้งจากภาครัฐและจากชุมชนเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๐ 

 

ดงันั้นปัญหาการขาดแคลนไม้ขา้วหลามซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตข้าวหลามจึงมี
ความสาํคญัมากต่อกระบวนการสืบทอดและรักษาอตัลกัษณ์การผลิตขา้วหลามในชุมชนบา้นอาฮาม 
แต่อยา่งไรก็ตาม จากความคิดเห็นของนกัวชิาการเกษตรของทอ้งถ่ินก็ไดก้ล่าววา่ ในปัจจุบนัไมข้า้ว
หลามยงัคงมีเพียงพอต่อความตอ้งการ ถึงแมว้่าจะมีความยากในการไดม้าก็ตาม แต่ถา้ถึงจุดหน่ึงท่ี
ทรัพยากรหมดไป ผูผ้ลิตขา้วหลามเหล่าน้ีก็จะตอ้งมีวิธีการในการไดม้าซ่ึงไมข้า้วหลาม เช่น มีการ
รับซ้ือไมข้า้วหลามจากแหล่งอ่ืน หรือแมก้ระทัง่มีผูเ้ห็นช่องทางในการสร้างรายไดโ้ดยปลูกไมข้า้ว
หลามเพื่อจาํหน่าย ซ่ึงในปัจจุบนัก็มีผูท่ี้นาํไมข้า้วหลามมาปลูกกนับา้งแลว้แต่ก็ยงัคงไม่แพร่หลาย
มากนกั  

นอกจากไม้ข้าวหลามท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของการผลิตข้าวหลามแล้ว  ยงัมี
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น ฟืน เพราะอตัลกัษณ์ท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงของขา้วหลามบา้นอาฮาม
คือการเผาด้วยฟืน ไม่ใช้ถ่านหรือเตาแก๊ส โดยทัว่ไปแลว้ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามหน่ึงรายจะ
สั่งซ้ือฟืนเดือนละประมาณ ๒ กระบะรถยนต์ คิดเป็นปีละ ๒๔ กระบะรถยนต์ต่อราย และในบา้น
อาฮามมีผูผ้ลิตขา้วหลาม ๑๘ รายจะใชฟื้นปีละประมาณ ๔๓๒ กระบะรถยนต ์

ฟืนเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากธรรมชาติโดยตรงอีกเช่นเดียวกนัท่ีมีแนวโนม้ลดลง ดงัจะเห็นได้
จากราคาของฟืนท่ีสูงข้ึน และการไดม้าของฟืน ท่ีผูจ้าํหน่ายฟืนตอ้งออกไปรับซ้ือในพื้นท่ีท่ีห่างไกล
จากชุมชนของตนมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งฟืนก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกบัไมข้า้วหลาม เน่ืองจากป่าใน
ปัจจุบนัมีเจา้ของและมีกฎหมายห้ามการตดัไม ้ฟืนในทอ้งถ่ินจึงเร่ิมขาดแคลนแต่ความตอ้งการใน
การใชย้งัคงเดิม 

 
๑.๖ ข้าวหลามบ้านอาฮามกบัอตัลกัษณ์และวฒันธรรมชุมชน 
 

-ขา้วหลามกบัอตัลกัษณ์ชุมชนบา้นอาฮาม 
 ขา้วหลามเป็นสินคา้ท่ีผกูพนักบัชุมชนบา้นอาฮามมาอยา่งยาวนาน ปัจจุบนับา้นอาฮามเป็น
หมู่บา้นท่ีมีการผลิตขา้วหลามมากท่ีสุดในเมืองน่าน จากการศึกษาพบวา่หญิงบา้นอาฮามวยักลางคน
เกือบทั้งหมดสามารถผลิตขา้วหลามได ้ทาํให้ขา้วหลามกลายเป็นอตัลกัษณ์ท่ีคนในชุมชนยอมรับ 
อีกทั้งยงัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีคนนอกชุมชนไดนิ้ยามไวเ้ช่นเดียวกนั 
 การสร้างอตัลักษณ์ของคนในชุมชนบ้านอาฮามนั้นสะท้อนออกมาจากการแสดงออก
หลากหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น คาํขวญัหมู่บา้น งานออกร้านของชุมชน ประเพณีต่างๆของทอ้งถ่ิน
ท่ีนาํขา้วหลามไปเป็นส่วนหน่ึงในการจดัแสดง อีกทั้งยงัมีการแต่งเพลงของหมู่บ้านจากคนใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๑ 

 

ชุมชนท่ีนาํไปเปิดไดจ้ริงตามคล่ืนวิทยุทอ้งถ่ิน และยงัมีศิลปินจากนอกชุมชนแต่งเพลงเก่ียวกบัขา้ว
หลามของบา้นอาฮามดว้ย  
 นอกจากน้ี ผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอาฮามยงัได้มีโอกาสถวายฯขา้วหลามแด่เจ้านายถึง ๒ 
พระองค์ด้วยกันคือ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คราวท่ีพระองคเ์สด็จฯเมืองน่าน 
 การแสดงออกอยา่งหลากหลายดงักล่าวทาํให้เราทราบว่าคนในชุมชนไดน้าํเอาขา้วหลาม 
ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีสาํคญัและผกูพนักบัคนในชุมชนเกือบทั้งหมดมาใชใ้นการสร้างอตัลกัษณ์ความเป็น
ตวัตนของชุมชนตวัเอง ทาํใหชุ้มชนบา้นอาฮามมีความแตกต่างและโดดเด่นในดา้นอาชีพ ทาํให้เป็น
ท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปทั้งในทอ้งถ่ินเมืองน่านและต่างถ่ิน 
 
-ขา้วหลามกบัวฒันธรรมชุมชนบา้นอาฮาม 
 บา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ท่ีมีการจดัการทางสังคมตามแบบสังคมพื้นเมืองลา้นนา
ทัว่ไป โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีในการรับผิดชอบเป็นคอ้หรือหมวด และแบ่งตามเพศสภาพและระบบ
อาวุโส เช่น กลุ่มแม่บา้น พ่อบา้น คนเฒ่าคนแก่ เยาวชน ก็จะมีหน้าท่ีในการทาํกิจกรรมของชุมชน
ต่างกนัไปตามหนา้ท่ีทางสังคม  
 จากการศึกษาพบวา่ชาวบา้นอาฮามยงัคงมีความสามคัคีและปฏิบติัตามจารีตฮีตฮอยเดิมของ
ชุมชนอยูอ่ยา่งเคร่งครัด ดงัจะเห็นไดจ้ากหนา้ท่ีต่างๆตามการจดัการทางสังคมดงักล่าว คนในชุมชน
ก็จะยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีของตนท่ีถือว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนอยู่ ผู ้ผลิตข้าวหลามก็
เช่นเดียวกนัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนก็จะตอ้งทาํหนา้ท่ีน้ีไม่ให้ขาดดว้ย เพราะถือวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของหนา้ท่ีของตน นอกเหนือจากหนา้ท่ีในการทาํมาหากิน 
 และพบว่าการร่วมมือกนัทาํงานของชุมชนน้ีมีระบบจดัการทางสังคมท่ีสําคญัคือ การเล่า
ขวญัหรือนินทา และการคว ํ่าบาตร กล่าวคือ ผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมหน้าหมู่หรือกิจกรรมของ
ชุมชนจะถูกคนในชุมชนนินทา อีกทั้งเม่ือคนผูน้ั้นจาํเป็นจะตอ้งจดักิจกรรมต่างๆของตวัเอง คนใน
ชุมชนคนอ่ืนๆก็จะไม่เขา้ร่วมหรือไม่ช่วยเหลืองานของคนผูน้ั้นนัน่เอง 
 ส่วนทางด้านการช่วยเหลือกันระหว่างผูผ้ลิตข้าวหลามด้วยกันเองนั้นก็ยงัคงมีให้เห็น 
เพราะจากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่แลว้ผูผ้ลิตขา้วหลามนั้นเป็นญาติพี่นอ้งใกลชิ้ดกนัอยูแ่ลว้ ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการช่วยเหลือในยามวตัถุดิบของผูผ้ลิตอีกรายหน่ึงขาดแคลน หรือการช่วยขายเพื่อให้
ขา้วหลามหมดภายในวนัเดียว เป็นตน้  

แต่อย่างไรก็ตามผูผ้ลิตแต่ละรายก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายในกรรมวิธีการผลิต หรือ
แมก้ระทัง่ระบบควบคุณคุณภาพหรือความสะอาดต่างๆไดเ้ลย เพราะถือเป็นเร่ืองส่วนตวั และผูผ้ลิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๒ 

 

ขา้วหลามแต่ละรายจะหลีกเล่ียงการทะเลาะเบาะแวง้กนั แต่ก็ทาํให้เกิดผลเสียและเกิดปัญหาได้
เช่นกัน เช่น การผลิตท่ีไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ หรือการนําเอาของค้างคืนมาขาย ซ่ึงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคเข็ดหลาบไม่กลบัมาซ้ืออีกและทาํให้เสียช่ือเสียง ส่งผลต่อผูผ้ลิตรายอ่ืนๆท่ีทาํให้จาํหน่าย
ไดย้ากข้ึนดว้ย  

โดยจากผลการศึกษาเหล่าน้ีทาํให้สามารถสรุปออกมาเป็นแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์
ของสินคา้ขา้วหลามบา้นอาฮามกบัระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมชุมชนของ
หมู่บา้นอาฮามไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๓ 

 

แผนภาพที ่๒ แสดงความสัมพนัธ์ของสินค้าข้าวหลามบ้านอาฮามกบัระบบเศรษฐกจิ 
ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมชุมชน 

 
             ผูผ้ลิต 

         การจา้งงาน 
           ผูบ้ริโภค 

        ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

 

 

 

               เศรษฐกิจ 

 

 

 

 
            พ่ึงพิงสมัพนัธ ์     พ่ึงพิงสมัพนัธ ์

 

ข้าวหลามบ้านอาฮาม 
 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ       วฒันธรรมชุมชน 

      พ่ึงพิงสมัพนัธ์ (Interdependence) 
 

 

  ไมไ้ผข่า้วหลาม                   การสร้างอตัลกัษณ์ชุมชน 
           ฟืน             ความสัมพนัธ์ของอาชีพกบัคนในชุมชน 
     ขา้วเหนียว              ความเขม้แขง็ของชุมชน 
      มะพร้าว 

ไส้ต่างๆ(เผอืก,ถัว่,งา) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๔ 

 

๒. รูปแบบทีเ่หมาะสมกบัการจัดการข้าวหลามอย่างยัง่ยนื 
 
 ขา้วหลามบา้นอาฮาม เป็นขา้วหลามพื้นเมืองน่านท่ีมีการสืบทอดเทคนิควิธีการผลิตมา
อย่างยาวนาน จนในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถเล้ียงชีพคนใน
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัมีผลต่ออตัลกัษณ์และความภาคภูมิใจของคนในชุมชน โดยการผลิต
ขา้วหลามของบ้านอาฮามมีระบบการจดัการภายในครอบครัวของผูผ้ลิตแต่ละราย ไม่ได้มีการ
เช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้แต่อย่างใด อีกทั้งในปัจจุบนัท่ีจาํนวน
การผลิตมีมาก ทาํใหผู้ผ้ลิตขา้วหลามจาํเป็นตอ้งพึ่งพิงทรัพยากรจากภายนอกชุมชนเกือบทั้งหมด  
 ดังนั้ น รูปแบบการจัดการข้าวหลามเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนจึงเป็นวิธีการท่ีสําคัญและ
เหมาะสมต่อการจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสินคา้ขา้วหลามของชุมชนบา้นอาฮาม โดยสามารถเป็น
ทางเลือกให้กบัผูผ้ลิตขา้วหลามให้มีการพฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืนต่อไป โดยแบ่งออกเป็นมิติทางดา้น
ต่างๆดงัน้ี 

๒.๑ มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ข้า วหล าม เป็ นสินค้า ท่ี ต้องพึ่ ง พิ ง ทรัพ ยา ก รธ รรม ชา ติ เ ป็ นหลัก  แต่ ในปั จจุบัน

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเร่ิมลดน้อยลง และเร่ิมขาดแคลนมากข้ึนเร่ือยๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากใน
อดีตท่ีมีการผลิตโดยท่ีผูผ้ลิตสามารถเสาะหาทรัพยากรท่ีเป็นส่วนประกอบของขา้วหลามได้เอง
ทั้งหมด ต่างจากปัจจุบนัท่ีจาํเป็นจะตอ้งซ้ือจากภายนอกชุมชนเกือบทั้งหมด ทาํให้เกิดปัญหาข้ึนว่า 
เม่ือทรัพยากรท่ีจะตอ้งพึ่งพาจากภายนอกชุมชนเหล่านั้นตอ้งหมดลงแลว้ อาชีพการผลิตขา้วหลามท่ี
มีการสืบทอดมาอยา่งยาวนานนั้นจาํเป็นจะตอ้งส้ินสุดลงดว้ย 

ดงันั้น จึงเกิดแนวคิดการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนข้ึนจาก
การศึกษาในคร้ังน้ี กล่าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าวท่ีสําคญัคือ ไผข่า้วหลาม ผูผ้ลิตขา้วหลาม
จะตอ้งตระหนกัถึงความขาดแคลนท่ีเกิดข้ึน และร่วมกนัหาแนวทางให้คนท่ีสนใจไดเ้ขา้มาปลูกไม้
ขา้วหลามในทางการคา้ใหม้ากข้ึน หรือแมแ้ต่ผูผ้ลิตขา้วหลามจะสามารถปลูกไมข้า้วหลามไวใ้ชเ้อง 
อีกทั้งตอ้งละทิ้งความเช่ือเดิมท่ีว่าไมข้า้วหลามเป็นพืชท่ีตอ้งข้ึนเองตามธรรมชาติเท่านั้น ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการเกษตรไดก้า้วหนา้ไปมาก ทาํให้สามารถเกิดการคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีดีได ้
และภาครัฐท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตรในทอ้งถ่ินก็ควรมีการศึกษาและเผยแพร่
ความรู้เหล่าน้ีให้กบัประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและจูงใจให้เกิดการปลูกไมข้า้วหลาม
มากข้ึน  

ดงันั้น จะเห็นได้ว่าไมข้า้วหลามเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งมีการจดัการเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน 
ผลผลิตไมข้า้วหลามจะตอ้งเพียงพอต่อความตอ้งการของผูผ้ลิต ซ่ึงจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือมีความร่วมมือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๗๕ 

 

กนัระหวา่งภาครัฐ ท่ีทาํหนา้ท่ีศึกษา ส่งเสริม แนะนาํ และผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูผ้ลิตขา้ว
หลาม คนในชุมชนท่ีตดัไมข้า้วหลามจาํหน่าย และบุคคลทัว่ไปในชุมชนท่ีมีความสนใจในธุรกิจไม้
ขา้วหลาม ซ่ึงจะทาํให้เกิดผลดีต่อทั้งตวัทรัพยากรเองท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู และคนในทอ้งถ่ินท่ีมีอาชีพ
ใหม่ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน อีกทั้งผูผ้ลิตขา้วหลามเองก็จะไม่ตอ้งเดินทางไปรับซ้ือไม้
ขา้วหลามไกลข้ึน ทาํใหป้ระหยดัทั้งเวลาและเงินอีกดว้ย 

นอกจากนั้นก็จะมีระบบการจดัการมะพร้าวและฟืน ซ่ึงล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สําคญัท่ีใช้ในการผลิตขา้วหลามทั้งส้ิน ดงันั้นจึงควรมีการดาํเนินการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่าน้ีเกิดความย ัง่ยนื 

 
๒.๒ มิติทางด้านผู้ผลติ 
ความสําคญัของสินคา้ท่ีเป็นอาหารอีกอย่างหน่ึงคือ ในดา้นของผูผ้ลิต เพราะสินคา้ท่ีเป็น

อาหารจะตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตและรสชาติท่ีดี ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจ ติดใจ เกิดการ
บอกต่อและกลบัมาซ้ืออีกคร้ัง 

ดงันั้นผูผ้ลิตจึงมีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้ขา้วหลามเกิดความย ัง่ยืน ผูผ้ลิตขา้วหลาม
จะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ตอ้งมีกรรมวิธีการผลิตขา้วหลามท่ีสะอาด ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ไม่เอา
เปรียบลูกคา้ ไม่นาํสินคา้เก่าคา้งคืนมาจาํหน่ายซํ้ า เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือผูบ้ริโภคเกิดการมัน่ใจในคุณภาพ
และรสชาติแลว้ ขา้วหลามบา้นอาฮามก็จะสามารถจาํหน่ายไดม้ากข้ึนและย ัง่ยนืได ้

รวมไปถึงการปลูกฝัง สืบทอดวิธีการและกระบวนการในการผลิตสู่ลูกหลานผูผ้ลิตขา้ว
หลาม เพื่อไม่ใหอ้งคค์วามรู้ในการผลิตเหล่าน้ีขาดหายไป 

 
๒.๓ มิติทางด้านหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขา้วหลามอย่างย ัง่ยืนนั้น ตอ้งมีความ

ร่วมมือกนัระหวา่งหลายฝ่าย เช่น  
ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน(พืชสวน) ทาํหน้าท่ีศึกษา วิจยั ให้

ความรู้เก่ียวกบัไผ่ขา้วหลาม เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพืชชนิดน้ี และ
ส่งเสริมใหมี้การปลูกในทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 

สํานกังานเกษตรอาํเภอท่าวงัผา ปัจจุบนัการจดัการสินคา้ขา้วหลามของชุมชนบา้นอาฮาม
เป็นการจดัการในระดับครอบครัว ทาํให้ยากต่อการควบคุมทั้งกรรมวิธีการผลิต รสชาติ และ
คุณภาพ จึงยากต่อการควบคุมคุณภาพของสินคา้ ทาํให้ตอ้งมีหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแล ให้ความรู้ และ
ประสานงานการจดัการสินคา้ขา้วหลามของบา้นอาฮาม โดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอท่าวงัผามีหนา้ท่ี
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ให้ความรู้ และส่งเสริมเก่ียวกบัสินคา้ขา้วหลาม รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัไมข้า้วหลามเพื่อการปลูก
จาํหน่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และศกัยภาพในการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพ  อีกทั้ง
สํานกังานเกษตรอาํเภอท่าวงัผาตอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น องคก์ารอาหารและยา 
เป็นตน้ ท่ีจะเขา้มาช่วยส่งเสริมและพฒันาใหสิ้นคา้มีคุณภาพ มาตรฐาน  

เทศบาลตาํบลท่าวงัผา เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีดูแลบา้นอาฮามโดยตรง และเป็น
หน่วยงานท่ีมีงบประมาณ มีบุคลากรมาก มีศกัยภาพในการพฒันาผลักดนัให้สินค้าวฒันธรรม
เหล่าน้ีเป็นท่ีรู้จกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

โรงเรียนท่าวงัผาพิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีเปิดทาํการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในอาํเภอท่าวงัผาและมีท่ีตั้ งอยู่ท่ีบ้านอาฮาม จึงสามารถสร้างชุดความรู้ให้กับ
นกัเรียน โดยให้นกัเรียนไดเ้ขา้ทาํการศึกษาในชุมชนไดง่้าย และขยายสู่ชุมชนอ่ืนๆท่ีมีนกัเรียนเขา้
มาเรียนต่อไป เพื่อให้นกัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และภาคภูมิใจในอตัลกัษณ์ของชุมชนตนเอง
ต่อไป 

 
๒.๔มิติทางด้านการท่องเที่ยว 

 เน่ืองจากในปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวเมืองน่านไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ทาํให้เรา
มองเห็นโอกาสและศกัยภาพของชุมชนบา้นอาฮามท่ีสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้
เป็นอยา่งดี  
 เน่ืองจากบา้นอาฮามเป็นหมู่บา้นท่ีโดดเด่นในเร่ืองอาชีพการผลิตสินคา้ข้าวหลาม และ
สินค้าอ่ืนๆท่ีเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ส้มจ้ิน(แหนม) ข้าวแต๋น ขนมซ่ี เป็นต้น ทาํให้
สามารถสร้างเส้นทางเช่ือมโยงให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปศึกษา เรียนรู้ เลือกซ้ือสินคา้ของชุมชนได้
หลากหลาย โดยสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้
ไปสัมผสัวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางการ
ท่องเท่ียวและผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนั 

โดยการสร้างและประชาสัมพนัธ์สินคา้เพื่อการท่องเท่ียวน้ี เทศบาลตาํบลท่าวงัผา ซ่ึงเป็น
หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินนั้นสามารถท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือในดา้นงบประมาณและการจดัการไดด้ว้ย 
เน่ืองจากนโยบายของเทศบาลตาํบลท่าวงัผาในปัจจุบนัก็มีการเนน้การส่งเสริมการท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ 
 
 ดงันั้นการจดัการสินคา้ขา้วหลามเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนทั้งในมิติดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
ผูผ้ลิต หน่วยงานภาครัฐ และการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะนาํไปสู่รูปแบบในการจดัการสินคา้
ของชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม และย ัง่ยืน เป็นสินคา้วฒันธรรมชุมชนท่ีมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรใน
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ทอ้งถ่ินอย่างคุม้ค่า และเป็นอตัลกัษณ์ท่ีทาํให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในชุมชน รวมไปถึงสร้าง
อาชีพให้กบัคนในชุมชนโดยไม่ตอ้งเดินทางไปหางานยงัต่างถ่ิน ซ่ึงเป็นการลดปัญหาของสังคม
เมืองในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูผ้ลิตขา้วหลาม คนในชุมชนบา้นอาฮาม หรือชุมชนท่ีมีความ 

สนใจในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเป็นสินคา้อตัลกัษณ์ชุมชนของตนเอง ควรมีการนาํเอา 
วิธีการ หรือแนวคิดจากการศึกษาท่ีได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง 
หรือทอ้งท่ีท่ีหน่วยงานนั้นดูแลรับผิดชอบ เพื่อทาํให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายไดภ้ายในทอ้งถ่ิน 
รวมไปถึงการสร้างความภูมิใจในอตัลกัษณ์ชุมชนของตนเอง และเพื่อให้เกิดการสืบทอดอยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 ควรมีการศึกษาอาหารซ่ึงเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมอ่ืนๆของคนในชุมชนบา้นอาฮาม เช่น 
ขา้วแต๋น ขนมซ่ี รวมทั้งอาหารอ่ืนๆในทอ้งถ่ินอาํเภอท่าวงัผา เพื่อสร้างชุดความรู้เก่ียวกบัอาหารท่ี
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของคนท่าวงัผา เช่น ชุมชนผลิตแคบหมู ชุมชนผลิตไกยี,ห่อน่ึงไก เป็นตน้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการสินคา้ของชุมชน 

อีกทั้งเม่ือมีการศึกษาอาหารท่ีเป็นภูมิปัญญาเหล่าน้ีแลว้ ควรสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร(อาหารภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) เพื่อเช่ือมโยงการท่องเท่ียวจากอีกชุมชนหน่ึงไปยงัอีกชุมชนหน่ึง
เพื่อเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนต่างๆในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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คาํศพัทภ์าษาพื้นเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัการจดัการเศรษฐกิจชุมชนขา้วหลามบา้นอาฮาม  

ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 

ค ำศัพท์ ค ำอธิบำย หมำยเหตุ 
กาดเชา้ ตลาดเชา้ มกัจะจาํหน่ายของส่ง เน่ืองจากตลาดเชา้เป็นตลาดท่ีมีการนาํ

สินคา้จาํนวนมากมาจาํหน่าย และจะมีผูรั้บซ้ือจากหมู่บา้นต่างๆนาํสินคา้
ท่ีซ้ือส่งไปจาํหน่ายในหมู่บา้น หรือชุมชนของตนเองต่อไป ตลาดเชา้ถือ
เป็นตลาดในแบบดั้งเดิมของคนเมืองน่าน เพราะในอดีตเมืองน่านไม่มี
ตลาดในช่วงเยน็แต่อยา่งใด 

 

กาดแลง ตลาดเยน็ จะเป็นการจาํหน่ายสินคา้ปลีก มีราคาของสินคา้สูงกวา่กาดเชา้
(ตลาดเชา้) เป็นตลาดในสมยัใหม่ท่ีตอบรับความตอ้งการของคนทาํงาน
ในปัจจุบนั 

 

กินขา้วตั้ง การท่ีคนต่างชุมชนหรือต่างหมู่บา้นไดไ้ปรับประทานอาหารท่ีคนอีก
ชุมชนหรืออีกหมู่บา้นหน่ึงเล้ียงตามงานเทศกาล งานบุญ งานมงคล รวม
ไปถึงงานอวมงคลต่างๆ ก็ถือวา่เป็นการกินขา้วตั้งเช่นกนั 

 

ก๋วย ภาชนะใส่ส่ิงของเอนกประสงคท่ี์ทาํจากไมไ้ผส่าน มีขนาดเล็ก ใหญ่ 
ตามความเหมาะสมในการใชง้าน 

 

กอ้ม ท่อน ในท่ีน้ีคือวธีิการตดัไมข้า้วหลาม ท่ีจะตอ้งตดัเป็นกอ้ม(ท่อน)ก่อน
จะนาํไปกรอกขา้วและเผาเป็นขา้วหลาม 

 

ขา้วงาย อาหารเชา้  
ขา้วบ่ายเกลือ อาหารชนิดหน่ึงของคนเมืองน่านในอดีต เป็นการนาํขา้วเหนียวน่ึง

ร้อนๆ มาแผอ่อกและนาํเอาเกลือมาทาบางๆ ต่อมาก็ป้ันขา้วเหนียวให้
เป็นป้ัน รับประทานไดท้นัที ขา้วบ่ายเกลือจะมีรสชาติเคม็ๆ หวานๆ 
และหอมขา้วเหนียวท่ีน่ึงร้อนๆ 

 

ขา้วหนึก/
แดกงา 

อาหารชนิดหน่ึงของคนเมืองน่าน มีใหรั้บประทานเฉพาะช่วงฤดูหนาว 
(เป็นช่วงท่ีงาใหผ้ลผลิต) เป็นการนาํเอางามอ้นหรืองาข้ีมอ้นมาตาํให้
ละเอียดและใส่เกลือลงไปเล็กนอ้ย นาํขา้วเหนียวท่ีน่ึงร้อนๆไปคลุกกบั
งาท่ีตาํเสร็จ รับประทานไดท้นัที  
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ขา้วหลามยาว ขา้วหลามแบบดั้งเดิมของคนเมืองน่าน เป็นท่ีมาของสาํนวนลอ้เลียน 
“เมืองน่านขา้วหลามแจง้” วธีิการจาํหน่ายจะตดัขา้วหลามยาวออกเป็น
กอ้ม(ท่อน) แลว้จาํหน่ายในราคาต่างๆตามตอ้งการ ขา้วหลามยาวเนน้
จาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ินในกาดเชา้เท่านั้น 

 

ขา้วหลามสั้น ขา้วหลามในแบบสมยัใหม่ของเมืองน่าน มีจาํหน่ายริมถนน เป็นการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงมาจากขา้วหลามยาว เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของคนในปัจจุบนัท่ีเดินทางผา่นไป-มาบนถนนสายน่าน-ทุ่งชา้ง 

 

ขา้วเก่า ขา้วเปลือกหรือขา้วสารเหนียวท่ีเหลือคา้งปีจนกระทัง่มีการเก่ียวขา้วนา
ปีคร้ังใหม่แลว้เสร็จ 

 

ขา้วใหม ่ เป็นขา้วท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวขา้วนาปีในปีนั้นๆ คนเมืองน่านเช่ือวา่เขา้
ใหม่มีรสชาติ ความหอม ดีกวา่ขา้วเก่าหรือขา้วคา้งปี 

 

งามอ้น/งา
ข้ีมอ้น 

งาพื้นเมืองของคนเมืองน่าน ปัจจุบนันาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นส่วนประกอบ
ของขา้วหลามเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมของขา้วหลาม 

 

จกัตอก การนาํเอาไมข้า้วหลาม(ไมใ้หม่) มาจกัออกเป็นแผน่บางๆ นาํไปแช่ใน
นํ้าซาวขา้ว ต่อจากนั้นนาํไปตากแดดจนแหง้ ต่อมาจึงนาํมาแยกออกเป็น
เส้นเล็กเพื่อท่ีจะสามารถนาํมาถกัเป็นเส้น และนาํไปเยบ็เป็นหมวกเพื่อ
ใชใ้นชีวติประจาํวนัของคนเมืองน่านต่อไป 

 

ดงกํ๋า สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวบา้นอาฮาม เป็นท่ีอยูข่องผีอารักษบ์า้น จะมี
การเล้ียงผเีป็นประจาํทุกปีในช่วงป๋ีใหม่เมือง 

 

ติดเต้ีย ลกัษณะของขา้วหลามท่ีมีเยือ่ของไผข่า้วหลามติดมากบัตวัขา้วหลาม ทาํ
ใหข้า้วหลามมีรสชาติดี  

 

เต้ีย เยือ่ ในท่ีน่ีหมายถึงเยือ่ของไผข่า้วหลาม  
ถงั ในท่ีน้ีคือมาตราตวงขา้วสารเหนียวของคนเมืองน่าน โดยขา้วสารเหนียว 

๑ ถงัจะเท่ากบั 
 

ทะนาน ในท่ีน้ีคือมาตราตวงขา้วสารเหนียวของคนเมืองน่าน โดยขา้วสารเหนียว 
๑ ทะนานจะเท่ากบั 

 

นานํ้าฟ้า นาท่ีใชน้ํ้าฝนในการเพาะปลูก โดยไม่ไดมี้การใชร้ะบบชลประทานเขา้
มาช่วยในการเพาะปลูกแต่อยา่งใด 

 

นํ้าฟ้า นํ้าฝน  
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บั้ง กระบอก (ใชเ้รียกการตดัไมไ้ผช่นิดต่างๆออกเป็นกระบอก)  
ป๊ับสา การจารบนัทึกลงบนใบลานหรือกระดาษสาของคนลา้นนาในอดีต  
พร้า มีดขนาดใหญ่ มีความคม มีดา้มจบัเป็นไมเ้น้ือแขง็เหลาหรือเหล็ก เป็น

ตน้ 
 

มะพร้าวสุ้ม เคร่ืองไทยทานชนิดหน่ึงของคนเมืองน่าน จะนาํเอามะพร้าวท่ีไม่แก่ไม่
อ่อนมาปอกเอาเปลือกออกคร่ึงหน่ึง เหลือเปลือกท่ีสามารถนาํไมม้าปัก
ได ้ต่อมาจะมีการผา่ไมไ้ผเ่ป็นซีกเล็กๆ และเหลาไมไ้ผใ่หเ้ยือ่ใผม่าติดอยู่
ท่ีปลายอีกขา้งหน่ึงเป็นกอ้นๆ ปลายอีกดา้นหน่ึงเหลาให้แหลมเพื่อ
นาํไปปักกบัมะพร้าวท่ีไดป้อกเปลือกแขง็ออก ไมไ้ผท่ี่ไดจ้ะนาํมามดัติด
กบัขา้วสาร อาหารแหง้ เพื่อเป็นเคร่ืองถวายทานต่อไป 

 

ไมข้า้วหลาม ไผช่นิดหน่ึงท่ีนาํมาใชผ้ลิตขา้วหลามเมืองน่านโดยเฉพาะ และยงั
สามารถนาํมาจกัสานเป็นเคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนัของคนเมืองน่านได้
เป็นอยา่งดี 

 

ไมม้อก ไมว้ดัขนาดความยาวของกระบอกขา้วหลามของผูผ้ลิตขา้วหลามบา้นอา
ฮาม โดยผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีไมม้อกเพื่อใชว้ดัความยาวของกระบอก
ขา้วหลามเพื่อสามารถตดักระบอกขา้วหลามใหย้าวเท่ากนั 

 

ไมอ่้อน ไผใ่นฤดูฝนท่ีเพิ่งแทงยอดข้ึนจากหน่อ  
ไมแ้ก่ ไมไ้ผใ่นฤดูร้อนท่ีมีความแขง็ มีอายปุระมาณ ๑ ปีข้ึนไป  
ไมใ้หม ่ ในท่ีน้ีหมายถึงไมข้า้วหลามในช่วงปลายฝนตน้หนาว ท่ีมีความ

พอเหมาะแก่การนาํมาผลิตขา้วหลาม เน่ืองจากความอ่อนนุ่มของเน้ือไม ้
เยือ่ของไม ้และกล่ินของไมมี้ความพอดีท่ีจะนาํมาผลิตขา้วหลาม 

 

รถสองแถว รถรับจา้งประจาํทางของคนเมืองน่านตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนั รถมีสีฟ้า 
ใหบ้ริการจากน่าน-ปัว 

 

เล่าขวญั  การนินทา ถือเป็นการจดัการทางสังคมอยา่งหน่ึงของคนในชนบท  
สลุง ขนั (ใชส้าํหรับใส่ดอกไม ้ธูป เทียน เพื่อไปวดั)  
สูมาคารวะ การขอขมาผูสู้งอายใุนวนัปีใหม่เมืองของคนเมืองน่าน  
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หลวั ฟืน  
เฮียเถ่ียง เรือแข่งของคนเมืองน่าน   
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