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ภาคผนวก  ก 

 
 

เอกสารในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมลานนา 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา เก่ียวกับตนไมและพืชพันธธรรมชาต ิ
 จากเอกสารตางๆ พบวามีการกลาวถึงตนไมและพืชพนัธธรรมชาติท่ีพบในชุมชนลานนา แต
เอกสารเหลานัน้ไมไดแสดงถึงความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นความตอเนือ่งกันของตนไมและพืชพนัธ
ธรรมชาติ สภาพแวดลอมท่ีมีตอวิถีชีวิตของคนลานนา ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ 
หลายแหลง ท่ีมีการกลาวถึงตนไมและสภาพแวดลอมสามารถจัดเปนหมวดหมูของตนไมและพืชพนัธ
ธรรมชาติท่ีมีในสภาพแวดลอมลานนา ได 4 กลุม ไดแก (ดูรูปท่ี 4.13) 
 
1. ปาขนุน้ํา  ปาแพะ(ปาละเมาะ)  

ใหประโยชนเปนแหลงปจจยั 4 ในการดํารงชีวิตของชาวลานนา เชน  
- เปนปาตนน้ํา(เรียกวา ปาขุนน้ํา)  
- เปนแหลงไมในการสรางบานเรือน 
- ใบของตนพลวง ใชพับเปน”ตองตึง”สําหรับมุงหลังคา 
- หวายและเถาวลัย ใชมัดส่ิงของและทําเคร่ืองใชตางๆ  
- ชัน และ รัก ใชในการยาเรือ เพื่ออุดรูร่ัวตางๆ และทําภาชนะ 
- ยางไมใชในทํา “น้ําทุง” ภาชนะสานจากหวายทําเปนทรงคลายตะกราปลายแหลม ทายาง

ไมเคลือบกันน้ํา มือจับเปนไม ผูกติดกับเชือกยาว สําหรับตักน้ําข้ึนมาจากบอน้ํา  
- สัตวปา, แมงมัน, ไขมด, ผ้ึง , ตอ  
- สมุนไพร, ไมใบออน(ผักแพะ ชาวลานนา มีอาหาร เปนยําผักรวมท่ีมียอดออนจากปา ช่ือ 

“สาผักแพะ”  
- แหลงอาหารจากเห็ดท่ีข้ึนในปา เชน เหด็ถอบ เห็ดลม  เหน็โคน  เห็ดหิ่งหอย เห็ดขม้ิน  
- แหลงอาหารจากพืชในปา เชน ยอดผักหวานปา มะกอ  ดอกง้ิว ไมไผ หนอไมไร หนอนไม

ไผ 
- ไมเกี๊ยะ ใชสําหรับเปนไมชนวนในการชวยกอไฟจากถาน 
- นุน (ง้ิว) สําหรับนํามาทําเคร่ืองนอน เชน หมอน ท่ีนอน(สาลี) ผาหมนวม (ผาตวบ)  
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2. ไมยืนตน ไมมงคล ไมพุม ไมใบ ไมดอก 
เปนพืชพันธท่ีมีภายในสภาพแวดลอมของชุมชนลานนา ใชประโยชนอยางกวางขวาง เชน 
- ไมมงคลท่ีปลูกตามทิศตางๆ เชน มะขาม ไผ ขนุน มะมวง มะปราง 
- ไมประดับ เชน กลวยไมพื้นเมืองจากปา ซอมพอ(ตนหางนกยูง) หมากผูหมากเมีย โกศล 

ดอกเทียน 
- สําหรับบริโภค เชน หมาก พลู  มะพราว  มะเฟอง ลําใย กระทอน ละมุด สมโอ  กลวย 

นอยหนา ตากบ 
- เปนอาหาร เชน มะลิดไม(ตนเพกา) มะคอนกอม(มะรุม) ตนแค  ผักเฮือด มะพราว 
- ใชทําส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม เชือก เชน ตนปอ 
- ใชตัดดอก เชน ดอกอูน เค็ดถะหวา(ยี่โถ) พุด มะลิ  สะปนงา ดอกตะหลอม(บานไมรูโรย) 

 
3. พืชผักสวนครัว หญา สวนฮ้ี(สวนครัว) ฮั้ว(ร้ัว) 

เปนพืชพันธท่ีมีในบริเวณหลังบาน สวนน้าํบอ สวนครัว บริเวณริมร้ัว เชน 
- เปนอาหาร เชน เถาฟกฮวน  บวบ ผักแคบ(ตําลึง) มะระพืน้เมือง  ผักปง  ผักหละ(ชะอม) 

ผักเผ็ด     ปลิง(ชะพลู) พริกแต(พริกข้ีหนู) พริกหนุม  ผักเซียงดา  ขิง  ขา ตะไคร  ไพล  
ขม้ิน  กระชาย  ผักไผ  หอมดวน(สะระแหน) มะแควง(มะเขือพวง) ถ่ัวพลู ถ่ัวฝกยาว 
ตนหอม  ผักชี  มะเขือเปราะ ผักคาวตอง 
มะกรูด มะนาว  หอมแดง กระเทียม ผักหนอก(ใบบัวบก)  

- ใชทําประโยชนอ่ืนๆ เชน หญาคา  หญา (ใชทําไมกวาด) ขอย(ใชทําแปรงสีฟนและใสผสม
กับยาสูบ) 

 
4. พืชริมน้ํา และ สาหราย 

เนื่องจากสภาพแวดลอมของชุมชนลานนา มีระบบแจกจายและแบงปนน้ําในการเกษตรกรรม
ตางๆ ดวยระบบ ”เหมืองฝาย” ชุมชนลานนาจึงมีแหลงน้ําท้ังจากบอน้ําใตดินท่ีขุดข้ึนใชใน
บริเวณบานแลว ยังมีแหลงน้าํบนดินท่ีไดจากระบบเหมืองฝาย โดยเปนลําหวยเล็กๆ ไหลผาน
หมูบาน นอกจากพืชริมน้ําและสาหรายจะชวยซับส่ิงสกปรกจากดินไมใหไหลลงไปยังแหลงน้ํา
แลว พืชพนัธตางๆ เหลานี้ยงัสามารถใหชาวลานนาไดใชประโยชนจากสภาพแวดลอมบริเวณ
ริมน้ํา เชน 
- เปนแหลงอาหาร เชน ผักแวน เตา(สาหรายน้ําจดื) ผํา ตุน ผักกูด  จี๋กุก  
- เปนพืชพันธท่ีชวยใหภูมิทัศนริมน้ําสวยงาม เชน บัวระวง(พุทธรักษา) เฟรน บอน 
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- ใชประโยชนทําส่ิงของเคร่ืองใช เชน ตนแหยง(คลา) ตนกก นาํมาทุบแลวสานทอเปนเส่ือ
(สาด) 

 
สวนบริเวณบอน้ํานั้น จะมีสวนหยอมท่ีประกอบดวยไมพุมและพืชผักคลุมดิน ตรงบริเวณขอบ

บอน้ําจะเปนดนิท่ีชุมแฉะพอควร มีความช้ืนสูง ชาวบานนิยมปลูกตนพลูใหเล้ือยเกาะไปตามคางเสา
หลักไม และปลูกตนหมากไวเปนกลุม ท่ีโคนหมากปลูกพลูใหเกาะไปตามลําตน หรือปลูกไมใหญยืน
ตนท่ีใหรมเงา ไมใหแดดสองไปยังบริเวณขอบบอในชวงเวลาอาบน้ํา และเพื่อรักษาน้ําในบอใหเยน็อยู
เสมอ บริเวณนี้จึงเหมาะกับการนํากลวยไมพื้นเมืองมาเกาะปลูกไวตามลําตนของไมใหญ ขางบอน้าํ
มักจะมีเฟรนหลากชนิดท้ังเฟรนกานแข็งและเฟรนพื้นบาน ข้ึนแซมปะปนกับพืชผัก ชวยเสริม
บรรยากาศบริเวณบอน้ําใหงดงาม ชาวบานจะไมถอนกลุมเฟรนเหลานี้ คงท้ิงไวเพื่อเปนไมประดับ
บริเวณ (อนุวทิย เจริญศุภกลุ และววิัฒน เตมียพันธ, 2539) 

 
เม่ือนําขอมูลท่ีได มาจัดเปนรูปเพื่อศึกษาความสัมพันธของชาวลานนากบัสภาพแวดลอม

โดยรวมแลว จะไดความตอเนื่องของสภาพแวดลอม (ดรููปท่ี 4.13) 
 
 

 
     สภาพแวดลอมในบริเวณบานเรือนท่ีอยูอาศัย 
รูปท่ี ก (1) แสดงภาพจําลองการวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับตางๆ ของชุมชนลานนา 
 

วิวัฒน เตมียพนัธ(2547) กลาววา  
“ในทองถ่ินภาคเหนือปจจุบันหรืออาณาจกัรลานนาในอดีตนั้น มีการใชประโยชน  
จาก “ระบบนิเวศนวิทยาทองถ่ิน” เพื่อเปนประโยชนในการดํารงชีพ “ 

ปาขุนน้ํา   
ปาแพะ(ปาละเมาะ) 

ไมยืนตน ไมมงคล  

ไมพุม ไมใบ ไมดอก 

พืชผักสวนครัว หญา  
สวนฮ้ี(สวนครัว)  
ฮั้ว(รั้ว) 

พืชริมน้ํา และ 
สาหราย 
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จากขอเขียนนี้ ผูวิจัยจึงไดทดลองนําเอาวิถีชีวิต ท่ีสามารถหาขอมูลอางอิงได และมีลักษณะเปน
รูปธรรมชัดเจน จึงไดเลือก “อาหาร” ไดแก “แกงแค” ซ่ึงเปนอาหารจําพวกผักของพืน้ถ่ินลานนา ท่ี
รับประทานไดในชีวิตประจาํวันท่ัวไป ตลอดท้ังป มาเปนกรณีศึกษา เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับการใช
สภาพแวดลอมในภาพรวมของชาวลานนาจากการวิเคราะห พบขอมูลดังนี้ (ดูรูปท่ี 4.14) 

 

 
รูปท่ี ก (2) แสดงสวนประกอบของอาหาร “แกงแค” ท่ีไดจากพืชพันธตางๆท่ีมีในสภาพแวดลอมลานนา 

 
อาหารพื้นบานลานนา บงช้ีถึงความอุดมสมบูรณของพืชพันธไมพื้นบานท่ีชาวบานนาํมาปรุง

อาหาร เชน “แกงแค” ท่ีใชปรุงมาจากผักหลายชนิดท่ีไดจากแหลงตางๆ นํามาอยางละเล็กนอย ไดแก 
(สํานักหอสมุด, 2524) 

ไดจากกลุมปาขุนน้ําและปาแพะ    ดอกง้ิว เถาซะคาน เห็ดลม หนอไม  
ไดจากกลุมไมยืนตน ไมมงคล ไมพุม ไมใบ ไมดอก ยอดมะพราวออน ดอกแค  
ไดจากกลุมพชืผักสวนครัว ร้ัว    ผักตําลึง ผักเผ็ด(ผักคาดหัวแหวน) ผักชีฝร่ัง   

ใบชะพลู  ชะอม ยอดฟกทอง ถ่ัวฝกยาว 
ถ่ัวพลู มะเขือเปราะ มะเขือพวง  ดอกขา 
พริกข้ีหนู  ตะไคร  ขม้ิน ขา หอม  
กระเทียม  

ไดจากกลุมพชืริมน้ําและสาหราย   กานตุน 
 จากการวิเคราะห พบวา ชาวลานนามีการใชสภาพแวดลอมเพ่ือประโยชนของปจจัย 4 โดย
สภาพแวดลอมในบริเวณตางๆ ทุกระดับของการใชพื้นท่ี จะมีความสัมพันธกับวิถีชีวติและจะให
ประโยชนในลักษณะของการผสมผสาน ยกตัวอยางจากวิถีชีวิตจากการวิเคราะหเร่ือง “อาหาร” พบวา 

ดอกงิ้ว เถาซะคาน เห็ดลม  หนอไม 

ยอดมะพราวออน  

     ดอกแค 

ผักตําลึง ผักเผ็ด(ผักคาดหัวแหวน)  

ผักชีฝร่ัง  ใบชะพลู  ชะอม  

ยอดฟกทอง ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพลู  

มะเขือเปราะ มะเขือพวง   

ดอกขา พริกขี้หนู  ตะไคร  ขม้ิน  

ขา หอม  กระเทียม 

กานตุน 
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แมจะเปนอาหารเพียง 1 รายการ แตกใ็ชพชืพันธจากสภาพแวดลอมในทุกกลุมท่ีอยูในชุมชนและจากใน
ปา แสดงใหเห็นวา ชาวลานนามีความเปนอยูท่ีแนบแนนและพึ่งพาธรรมชาติอยางมาก  

เนื่องมาจากการท่ีเคยมีปาไมอุดมสมบูรณอยางยิ่งในอดีต สังคมลานนาจึงมีวิสัยทัศนสัมพันธ
กับปาไมและไม อยางลึกซ้ึงและใกลชิด ปาเปนท้ังทรัพยากรที่ใหเนื้อไม เพื่อการกอสรางท่ีพักอาศัยและ
อาคารทางศาสนา ใหอาหารท่ีมีต้ังแตผล และเมล็ด ไปจนถึงเห็ด ผักปา และ แมลงตางๆ นอกจากนั้นปา
ยังสรางความเช่ือท่ีเนื่องมาจากความยําเกรงตอธรรมชาติและพลังเหนือธรรมชาติ กลายเปนกฎเกณฑใน
รูปของขอหามตางๆและขอปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิต จารีตประเพณี สังคมและสภาพแวดลอม ท่ีเรียกวา “ขึด”  
(ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, 2543) 

จากการเกษตรอันเปนอาชีพหลักของชาวลานนา พืชพนัธท่ีไดจากนาขาวและการปลูกพืช
หมุนเวียนในนา เชน ขาวเหนียว (ขาวนึ่ง) ถ่ัวเหลือง (ทําถ่ัวเนาเมอะและถ่ัวเนาแคบ อาหารหลักของชาว
ลานนา เช้ือสายเง้ียว) ผักกาด (ทําผักกาดจอและผักนึ่ง) ผักกาดหนอย (ทําเจี๋ยวผักและอาหารหลายชนิด) 
และจากการทาํการเกษตรปลูกไมพืชไรตางๆ เชน ฝาย ยาสูบ เม่ียง ฯลฯ เพื่อใชในครัวเรือน และเปน
สินคาสงออกสําคัญของลานนา เชน ฝายดิบ เกลือ และปลาแหง ไปขายยังรัฐฉานและยูนนาน ตามลําดับ 
รวมท้ัง เม่ียง พืชตระกูลชา โดยปลูกตนเม่ียงเปนแนวลัดเลาะไปตามสภาพลาดชันของภูเขา นําใบมา
หมักเปน “เม่ียง” คนลานนานิยมเค้ียวเหมือนการเค้ียวหมากของภาคกลาง (ชูสิทธ ชูชาติ, 2545) 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนาจากเพลงเด็กลานนา 
 นอกจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา จากเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว ยังสามารถ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมลานนา ท่ีแฝงอยูในเพลงกลอมเด็ก หรือเพลงเด็กลานนา อีกดวย 

เพลงกลอมเดก็ หรือเพลงเดก็ลานนา เปนวิถีชีวิตพืน้บานท่ีแสดงออกผานจากผูใหญใน
ครอบครัว รองโดยมีเจตนาเพื่อกลอมลูกหรือเด็กเล็ก ท้ังนี้ เพลงเด็กยังสะทอนใหเหน็สภาพวิถีชีวติ 
ความเปนอยู สภาพสังคม คุณลักษณะทางอารมณ ความคิด ความเช่ือ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย และความสัมพันธระหวางมนษุยกบัธรรมชาติของคนลานนาในอดีต (สิริกร ไชยมา, 2547) 
ยกตัวอยางเชน 

 ดานการดํารงชีวิตความเปนอยู เพลงเด็กหลายบท สะทอนภาพการดํารงชีวิตของชาวลานนา
ในอดีต ท่ีดํารงชีวิตและพึ่งพาตนเอง ทําการเกษตรเปนหลัก ใชชีวิตรวมกันธรรมชาติและปา การทํามา
หากินสวนใหญจะอาศัยพึ่งพาปาเปนหลัก เชน 
  อาชีพหลักของชาวลานนาคือ การทําไรทํานา 
  เพลงเด็กจํานวนมาก กลาวถึงการทําไรทํานา พอแมจะออกไปทํานาทําไร ญาติพี่นองท่ี
อยูบานจะชวยกันเล้ียงดูเดก็ (แสดงถึงลักษณะครอบครัวขยาย) เนื่องจากคนรองจะอางถึงพอแมเด็กวา
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ออกไปทําไรทํานา และมีการเก็บพืชผักหลายชนิด (นาจะเปนการปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน) เชน 
ขาว ขาวโพด ขาวฟาง แตงโม แตงไทย มันเทศ สมสาน เปนตน 

 “…แมนองไปไฮบมา ปอนองไปนานอกบาน ไปเก็บหมาสาน หมาสานใสไตหอยแอว ไปขุด
มันแกว ใสถุงหอยขาง ขาวโพดขาวปางหาบมาพอแฮง หมาเตาหมาแตง เอามาหื้อนองหนอย…” 

 (แมเดก็ไปในไรยังไมกลับบาน พอเดก็ก็ไปทํานาไกลบาน ไปเก็บสมสานมัดไวท่ีเอว ไปขุดมัน
เทศใสถุงหอยดานขาง หาบเอาขาวโพดขาวฟางกลับมาดวยเทาท่ีมีแรงจะหาบเอามาได  และเอาแตงโม
แตงไทยมาใหเด็กเล็กกิน) 

อาชีพอ่ืนๆ ของชาวลานนา เชน การจับสัตว 
  เพลงเด็กจํานวนมาก กลาวถึงการจับสัตว ท้ังสัตวน้ําจดืตามหวยหนอง คลอง บึง แมน้ํา 
โดยวิธีการทอดแห ลงอวน ดักไซ เปนตน สวนการจับสัตวปาตางๆ เปนตน 
 “…ตาวนัลงอ่ีแมไปไฮ เก็บหมาสานเตมปกเตมเปา เก็บนกเขาใสซามาทา ตัวหนึ่งฆากิ๋นแลง ตัว
หนึ่งแกงกินงาย ตัวหนึ่งขายแลกขาว ตัวหนึ่งเปนเพื่อนเจานอนจา….” 
 (บายคลอยแมเด็กจะออกไปท่ีไร ไปเก็บสมสานมาเต็มหอผา ไปจับนกเขาเอาใสตะกรามารอไว 
ตัวหนึ่งจะเอาเปนอาหารม้ือเย็น อีกตัวหนึ่งจะเอาเปนอาหารม้ือเชาวันพรุงนี้ อีกตัวจะเอาไปแลกขาวกับ
เพื่อนบาน อีกตัวหนึ่งจะเอาเปนเพื่อนลูก …นอนเสียนะ) 

อาชีพการหาของปา ของชาวลานนา 
เพลงเด็กจํานวนมาก กลาวถึงปา ในความหมายวา ปาคือชีวิต เปนแหลงปจจัยส่ีในการ 

ดํารงชีวิตชาวลานนาผูกพันธกับปา  เชน มีการหาของปา 
 “…สิกจุงจาเหนิ อีหลาจุงจอย ข้ึนดอยหนอย ข้ึนดอยหลวง เก็บผักข้ีกวง ใสซาตังลุม….” 
 (โลชิงชานะเดก็นอย ไปข้ึนเนินเขาเต้ียๆ ไปข้ึนภูเขากวางใหญ เก็บผักจากในปามาใสตะกราท่ี
ดานลาง) 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมลานนา เพิ่มเติมจากเพลงเด็กลานนา พบวา ชาวลานนานอกจาก
จะทําธรรมชาติมาจัดเปนสภาพแวดลอมในบานและชุมชนแลวอยางผสมผสานแลว บริเวณเกษตรกรรม 
ซ่ึงเปนถ่ินท่ีทํากิน เชนในไรในนาของชาวลานนาก็ยังมีลักษณะของการปลูกพืชผสมผสาน และจากการ
ท่ีชาวลานนารูจักสภาพแวดลอมในธรรมชาติของตนเปนอยางดี จึงสะทอนออกมาทางวัฒนธรรมความ
เปนอยูขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเนนการอยูรวมอยางกลมกลืนกับธรรมชาติ  
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