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“แอ�งแถะ” เป�นไม�ล�มลุกมีลักษณะเป�นเครือเถา หัวอยู�ใต�ดิน ใบรูปร�างคล�ายใบโพธิ์ ใต�ใบมีขนอ�อน ๆ 

สามารถเจริญเติบโตได�ดีในฤดูฝนจนถึงต�นฤดูหนาว ส�วนใหญ�พบมากในเขตป3าละเมาะ ชาวไทลื้อนิยมนําต�น
แอ�งแถะ มารับประทานโดยนําใบมาบดและกรองเอาแต�น้ํา ทิ้งไว�ข�ามคืนจะได�วุ�นแอ�งแถะ นํามาปรุงรส
ด�วยพริกป3น  เกลือป3น ปลาแห�งป3น ถั่วลิสงป3น น้ํามะนาว โรยด�วยผักชีและต�นหอมห่ันละเอียด  

นอกจากนี้แอ�งแถะยังมีสรรพคุณเป�นยา ช�วยลดไข� แก�ร�อนในกระหายน้ํา ชาวไทลื้อจึงนิยม
นํามาปลูกตามแนวรั้วบ�าน และให�ช่ือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�า “หมอน�อย” เพราะในสมัยโบราณ การจะ
เดินทางไปหาหมอแต�ละครั้งเป�นเรื่องยากลําบาก แต�ด�วยสรรพคุณของแอ�งแถะที่สามารถช�วยรักษา
และลดความเจ็บปวดให�กับผู�คน ชาวไทลื้อจึงยกย�องให�แอ�งแถะเปรียบเสมือนหมอใกล�บ�าน   

ในป9จจุบันเป�นที่น�าเสียดายอย�างยิ่งที่ผู�คนให�ความสําคัญกับแอ�งแถะน�อยลง พบชาวไทลื้อ
เพียงไม�กี่ครัวเรือนเท�านั้นที่ปลูกต�นแอ�งแถะไว�ในบริเวณบ�าน และนํามาแปรรูปเป�นอาหารรับประทาน 
ส�วนเยาวชนคนรุ�นหลังหลายคนไม�เคยรับประทานแอ�งแถะ และไม�ทราบถึงสรรพคุณของแอ�งแถะ 
นอกจากสรรพคุณดังกล�าวข�างต�น แอ�งแถะยังสามารถช�วยในการควบคุมน้ําหนัก เพราะเป�นอาหารที่มี
คลอเรสเตอรอลตํ่า จึงเป�นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับกลุ�มคนรักสุขภาพ  
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จากการศึกษา พบว�า แอ�งแถะเป�นมรดกวัฒนธรรมทางด�านอาหารและยารักษาโรคของกลุ�ม       
ชาติพันธุ>ไทลื้อที่ทรงคุณค�า มีคุณค�าทางประวัติศาสตร>ซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานสําคัญ ที่สะท�อนให�เห็นถึง
วิถีชีวิตความเป�นอยู�ในสมัยโบราณ มีวิถีชีวิตอย�างพอเพียงและผูกพันกับธรรมชาติ มีการนําสมุนไพรที่หาได�
จากป3าในละแวกบ�านมาปลูกตามแนวรั้วบ�าน เพื่อใช�เป�นอาหารและรักษาโรคในยามจําเป�น ซึ่งสะท�อนให�เห็น
ว�า นอกจากแอ�งแถะจะมีคุณค�าทางประวัติศาสตร> ยังมีคุณค�าทางวิทยาศาสตร> โดยมีสรรพคุณเป�นยา         
ในการรักษาโรค นอกจากนี้แอ�งแถะยังเป�นมรดกวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อที่มีคุณค�าทาง
สุนทรียศาสตร> เนื่องจากมีขั้นตอนการทําโดยการใช�วัตถุดิบในท�องถิ่น ซึ่งนํามาสู�รูปลักษณ>ของอาหารอันเป�น
เอกลักษณ>เฉพาะถิ่น ในป9จจุบันพบการทําแอ�งแถะเฉพาะในพื้นที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอเชียงม�วน     
จังหวัดพะเยาเพียงเท�านั้น   

ผลจากการศึกษาแสดงให�เห็นว�า แม�สภาพบริบททางสังคมวัฒนธรรมของอําเภอเชียงคําจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต�ร�องรอยวัฒนธรรมเดิมของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อยังคงปรากกฎ มีการสืบทอด 
มาจนถึงป9จจุบัน กลายเป�นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค�า เนื่องจากกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อยังคงนําเสนอ    
อัตลักษณ>ของตนผ�านมรดกวัฒนธรรมที่หลงเหลือ เพื่อเป�นการสร�างพื้นที่ทางสังคม ซึ่งสอดคล�องกับ
การศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ (2551, หน�า 2-33) ที่ว�า กลุ�มชาติพันธุ>ในชนบทมีการปรับเปลี่ยน       
ด�านวิถีชีวิต ส�งผลให�มีการเปลี่ยนแปลงทางด�านวัฒนธรรม แต�ทั้งนี้กลุ�มชาติพันธุ>ยังคงนําเสนออัต
ลักษณ>ของตน ผ�านทางมรดกวัฒนธรรมที่ได�สืบทอดกันมาด�วยเทคนิคที่มีลักษณะจําเพาะของท�องถิ่น
โดยมีนัยแห�งสุนทรียะ เพื่อเปJดพื้นที่ทางสังคมให�สามารถหยัดยืนได�ในโลกป9จจุบัน แต�ทั้งนี้หากไม�มี   
การบริหารจัดการทางวัฒนธรรมที่ดี อาจทําให�ความต�อเนื่องและคุณค�าของมรดกวัฒนธรรม เลือนหายไป
จากพื้นที่ ดังนั้นจึงควรทําการอนุรักษ> ส�งเสริม และสืบสานให�มรดกวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อ
คงอยู�ต�อไป 

ในประเด็นด�านการจัดการท�องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ>มรดกวัฒนธรรมดังกล�าว ควรจัดกิจกรรม   
การท�องเที่ยวที่ให�นักท�องเที่ยวได�สัมผัสกับวิถีชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้ออย�างใกล�ชิด ได�แก� กิจกรรมเที่ยว
ชมตลาด เนื่องจากตลาดไม�ได�เป�นเพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค�า แต�ตลาดยังเป�นพื้นที่แห�งการปฏิสัมพันธ>
ของคนในชุมชนหลากหลายชาติพันธุ> นักท�องเที่ยวจะได�เรียนรู�เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อ 
และอีกหลายชาติพันธุ>ที่เข�ามาทํากิจกรรมในตลาด ไม�ว�าจะเป�นผู�ซื้อหรือผู�ขาย ภายในตลาดมีการวางขาย
วัตถุดิบในการทําอาหารซึ่งเป�นวัตถุดิบทั่วไปในการประกอบอาหารท�องถิ่นและอาหารป3า โดยจะ
แตกต�างกันไปตามฤดูกาล อีกทั้งนักท�องเที่ยวยังสามารถหาซื้อแอ�งแถะที่ปรุงรสแล�ว ได�จากตลาดช�วงเย็น
ในบ�านธาตุสบแวน นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู�การทําอาหาร โดยการนําแนวคิดการท�องเที่ยว     
เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) มาส�งเสริมเมนูอาหารของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อเพื่อการท�องเที่ยว   
โดยเนื้อหาของกิจกรรมต�องให�ความรู�เกี่ยวกับภูมิป9ญญาด�านอาหารของท�องถิ่น มีเรื่องราวของวัตถุดิบ       
ในท�องถิ่นที่มีคุณค�าและความสําคัญทางประวัติศาสตร> วิทยาศาสตร> สุนทรียศาสตร> สังคม ความจริง
แท� และบูรณภาพ เพื่อใช�ในการดึงดูดนักท�องเที่ยว รวมทั้งสามารถสร�างกิจกรรมอย�างมีส�วนร�วมกับ
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นักท�องเที่ยว ตั้งแต�การเรียนรู�วิธีการปลูก การหาวัตถุดิบ การผลิต และการรับประทาน เนื่องจากใน
การพัฒนาการท�องเที่ยวเพื่ออนุรักษ>มรดกวัฒนธรรมต�องคํานึงถึงการพิจารณาคุณค�าของมรดก
วัฒนธรรม เพราะเป�นหัวใจสําคัญของการอนุรักษ>มรดกวัฒนธรรม (Iwona Szmelter, 2013, p.13) และเป�น
ป9จจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551, หน�า 39) จากผลการศึกษา
แสดงให�เห็นว�า มรดกวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ>ไทลื้อมีคุณค�า มีภูมิป9ญญาแต�ขาดการบริหารจัดการ
องค>ความรู� จึงทําให�แนวทางการอนุรักษ>ไม�เป�นไปทิศทางเดียวกับการพัฒนาการท�องเที่ยว ดังนั้น               
ในการอนุรักษ>มรดกวัฒนธรรมต�องเน�นที่การสร�างคุณค�าเพื่อลดผลกระทบเชิงการขัดแย�งในทาง
ประวัติศาสตร> โดยให�ความสําคัญกับคุณค�าทางประวัติศาสตร> วิทยาศาสตร> สุนทรียศาสตร> สังคม         
( Australia ICOMOS,  2 0 1 3 ,  p.2) ร ว ม ถึ ง คุ ณ ค� า ท า ง ค ว า ม จ ริ ง แ ท� แ ล ะ บู ร ณ ภ า พ
(UNESCO Bangkok, 2009 p.7) ซึ่ ง จ ะ นํ า ไ ป สู� ส ม ดุ ล ร ะ ห ว� า ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร ท� อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ                           
การอนุรักษ> นอกจากนี้การคํานึงถึงคุณภาพและความจริงแท�ของสินค�าทางการท�องเที่ยวและ
ประสบการณ>ที่นักท�องเที่ยวจะได�รับ ยังเป�นป9จจัยสําคัญที่จะนําไปสู�ความสําเร็จในการพัฒนาการ
ท�องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม เนื่องจากคุณค�าทางความจริงแท�ในการอนุรักษ>มรดกวัฒนธรรมและ
ประสบการณ>ของนักท�องเที่ยว จะทําให�นักท�องเที่ยวได�รับประสบการณ>ที่มีคุณค�าและน�าจดจําหลังจาก
การท�องเที่ยว (Bob Mc Kercher and Hilary du Crocs, 2002, p.122; CRC tourism, 2008 p.20) ส�งผลให�เกิด
ความยั่งยืนทั้งทางด�านการอนุรักษ>และการพัฒนาการท�องเที่ยวในพื้นที่อําเภอเชียงคําสืบไป 

 

เอกสารอ�างอิง 
เกรียงไกร เกิดศิริ. (2551). ชุมชนกับภูมิทัศน&วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: อุษาคเนย>. 

ยศ สันตสมบัติ. (2551). อํานาจ พื้นท่ี และอัตลักษณ&ทางชาติพันธุ& : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐ
ชาตใินสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย>มานุษยวิทยาสิรินธร (องค>การมหาชน) 

Australia ICOMOS. (2013). The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of 
Cultural Significance. Burwood: Deakin University. 

Bob Mc Kercher and Hilary du Crocs. (2002). Cultural Tourism: the partnership between 
tourism and cultural heritagemanagement. New York: The Haworth Hospitality 

Press. 

CRC tourism. (2008). CULTURE and HERITAGE Tourism: research informing policy and 
planning understanding the issue and success factors. Queensland: Griffith 

University.  



4 
 

Iwona Szmelter. (2013). New Values of Cultural Heritage and the Need for a New 
Paradigm Regarding its Care. Retrieved September 27, 2015, from 

https://ceroart.revues.org/3647 

UNESCO Bangkok. (2009). Hoi An Protocols for Best Conservation Practice in Asia: 
Professional Guidelines for Assuring and Preserving the Authenticity of 
Heritage Sites in the Context of the Cultures of Asia. Bangkok: Asia and Pacific 

Regional Bureau for Education.  
 
 

บทความนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษา  

การท�องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ&มรดกวัฒนธรรม 
ของกลุ�มชาติพันธุ&ไท ในพื้นท่ีอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท�องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
18 มีนาคม 2559 

 
 

 


