
                                                                โครงการ “เส้นไกสายใยไทลือ้” 

ทีม่าของโครงการ 

บา้นหนองบวั ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน  เป็นชาวไทยล้ือท่ีสืบเช้ือสายมาจากเมืองลา้แควน้สิบสองปันนา 

มลฑลยนูาน ประเทศจีน จ านวนประชากร....คน จ านวนครัวเรือน 200 ครัวเรือน  ทิศเหนือ ติด  บา้นแฮะ  

ทิศใต ้ติดบา้นดอนแกว้ ทิศตะวนัออก ติดบา้นท่าค ้า  ทิศตะวนัตก ติด บา้นควัะ  ภาษาไทล้ือ การแต่งกายดว้ย

ชุดผา้พื้นเมือง แบบไทล้ือ 

        จากการท่ีไดท้  าโครงการปีท่ี 1 เราไดศึ้กษาเรียนรู้เก่ียวกบัการสืบคน้ผงัเครือญาติท าใหเ้ราไดเ้ห็นและรู้ท่ี

มาถึงการเช่ือมโยงเชิงวถีิชีวติดา้นต่างๆเช่น ดา้นการสืบทอดสายสัมพนัธ์ การสืบคน้ผงัผูรู้้หรือปราญชใ์น

ชุมชน   ดา้นวฒันธรรมประเพณีของคนในชุมชน และ  การสืบคน้ผงัเครือญาติท่ีผา่นมาท าใหไ้ดเ้ห็น

ความสัมพนัธ์ดา้นวถีิการบริโภคของคนในชุมชนบา้นหนองบวัวา่ในอดีตท่ีผา่นมาคนในชุมชนบา้นหนอง

บวัผกูพนัธ์ุอยูก่บัอาหารการกินท่ีเป็นอาหารพื้นบา้นโดยเฉพาะเร่ือง สาหร่ายน ้าจืดชนิดหน่ึงท่ีภาษาพื้นเมือง

เรียกวา่  “ไก”  

เส้นทางการศึกษาเร่ืองของไกท าให้ทราบวา่ ไกเกิดจากการท่ีกอ้นหินแช่ตวัอยูใ่นน ้ านานๆ เป็นตะ
ใคร่ข้ึนมีมาแต่อดีตซ่ึงจะมีเยอะ สีสวยยาวหนุ่มข้ึนเร่ือยแพร่ตามฤดู การเก็บเอามาก็พอดีกบัการท าอาหาร
ครัวเรือนรสชาติอร่อยสะอาด ตล่ิงมีตน้ไมแ้ผ่คลุมน ้ าเยน็เวลาน ้ าหลากรุนแรง ปัจจุบนัเส้นไกหยาบออกไม่
นานก็หมด คนเก็บเอามาขายก็มีไกมีส่ิงเจือปนริมตล่ิงตน้ไทรตน้มะเด่ือถูกตดัทิ้งน ้ าโดนแดดร้อนเวลาน ้ า
ท่วมจะมีป่าหลากหนา้ดินโคลนขุ่นคลัก่นานจนหินแม่ไกตาย จากการท าสวนท าไร่ฉีดพ่นสารเคมีปุ๋ยและยา
ฆ่าหญา้แมลงไหลสู่แม่น ้ าท าลายแหล่งแพร่พนัธ์ุไกจนหายไปจากแม่ใกลชุ้มชน คุณค่าทางอาหารลดลงที
ส่ิงเจือปนเยอะไกจะมีไกเขียว(เขม้สด)ไกปอน(ซีดหยาบ)ไกหางหมา(ยาวหยาบปนหินทราย)ไกกระเทย(ปี
2552หยาบกระด่ายาว1เมตรไม่อร่อยเน่าเสียเร็วมาก) การอนุรักษ์จะขยายพนัธ์ุได้เร็วเยอะในแม่น ้ าท่ีเย็น
ชุมชนตอ้งช่วยกนัท าใหต้น้ไมริ้มแม่น ้าคงอยูแ่ละปลูกเพิ่ม ผูน้  าชุมชนช่วยกนัออกกฎระเบียบท าป้ายประกาศ
แนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ไก ตน้ไมริ้มแม่น ้ าป้องกนัตล่ิงพงัทรุดให้ร่มเงากบัแม่น ้ าเยน็ ห้ามคนต่างชุมชนนอก
เขตชุมชนเขา้มาเก็บไกให้เฉพาะคนชุมชนเก็บให้พอดีกบัการประกอบอาหารในครัวเรือนไม่เก็บเพื่อท า
การคา้รณรงคใ์นโรงเรียนใหเ้ด็กรู้จกัรักหวงแหนร่วมกนัใหมี้อยูไ่ปอีกนานๆ 
แหล่งก าเนิดของไกในบา้นหนองบวัอยูใ่นบริเวณแหลางน ้ าน่านซ่ึงไหลผ่านบริเวณบา้นหนองบวัซ่ึงบา้น
หนองบวัได้อาศยัการเก็บมาเพื่อแปรรูปเป็นอาหารชนิดคาวหวานชนิดต่างๆท่ีหลากหลายถือว่ามีความ
ผกูพนักบัคนในชุมชนเป็นอยา่งมาก 

 



เยาวชนบา้นหนองบวัมีความกงัวลต่อความเปล่ียนแปลงของไกในอนาคต  ซ่ึงสามารถช้ีให้เห็นถึง
เหตุการณ์ท่ีเร่ิมเกิดข้ึน แลว้ในบางส่วน  เช่น 

1.ปัจจุบนัแม่น ้ าน่านมีส่ีท่ีขุ่นและสกปรกซ่ึงมาจาก การทิ้งสารเคมีลงในแม่น ้ า,การขุดคลอง และ
การชะลา้งของหนา้ดิน หรือ ซ่ึงส่งผลใหจ้  านวนสาหร่ายไกลดลงอยา่งรวดเร็ว  

2.ขาดการสืบทอดความรู้เร่ืองไก หรือ อาหารท่ีท าจากไก  
ฉะนั้นเยาวชนบา้นหนองบวัใดต้ระหนกัในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัอาหารท่ีแปรรูปจากไกจะหายไป

จึงอยากจะมีการสืบทอดการแปรรูปจากไกเพื่อใหค้งไว ้ซ่ึงส่วนหน่ึงในพื้นท่ีบา้นหนองบวัมีนกัท่องเท่ียวเขา้

มาท่องเท่ียวอยา่งมากมาย 

ดงันั้นเราจึงอยากจะน าเสนอ อาหารพื้นบา้นของเราท่ีข้ึนช่ือและหายาก    ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิมจางหายและถูก

หลงลืมไปมากจากหมู่บา้น ดงันั้นพวกเราเยาวชนบา้นหนองบวัจึงอยากจะสืบคน้และอนุรักษ ์สืบสาน 

เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของคนในชุมชน ท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีต ใหค้งอยูต่ลอดไป เพราะในปัจจุบนั ไดมี้ 

เทคโนโลยต่ีางๆมากมาย ท่ีมีอิทธิพลต่อคนในสังคม ในเร่ืองอาหารก็มีอยูม่าก เช่น  มีการรับประทานอาหาร 

จ าพวกขนมปัง ขนม นม เนย อาหารจานเดียว ท่ีไม่ค่อยมีประโยชน์มากนกั  ทางเยาวชนหมู่บา้นหนองบวั 

ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญั จึงไดคิ้ดท่ีจะจดัท าโครงการน้ีข้ึน เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบสาน ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินโดยอาหารในทอ้งถ่ินท่ีแปรรูปจากไกหรือสาหร่ายน ้าจืดของเรา เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ และไม่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และยงัช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะอาหารของเราหามาจากในชุมชน  

           ปัจจุบนัมีผูรู้้เร่ืองการแปรรูปอาหารจากสาหร่ายน ้าจืด(ไก)ท่ีเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนจ านวนมาก 

เยาวชนบา้นหนองบวัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาใหเ้ห็นถึงการเช่ือมโยงอาหารท่ีผลิตจากไกวา่สามารถเช่ือมโยง

ไปถึงดา้นวฒันธรรม ความเช่ืออยา่งไร  

วตัถุประสงค ์

1.ศึกษาท่ีมาของสาหร่ายน ้าจืด(ไก) 

-วงจรการเกิดไก 

-การเพิ่มข้ึนลดลงของไก 

-ผลกระทบความเส่ียงท่ีมีต่อไก 



2.สืบทอดวธีิการท าอาหารจากสาหร่ายน ้าจืด(ไก) 

3.สร้างจิตส านึกใหค้นในชุมชนไดต้ระหนกัและมองเห็นคุณค่าของสาหร่ายน ้าจืด(ไก) 

 

พืน้ทีด่ าเนินงาน 

-ชุมชนบา้นหนองบวั หมู่5 ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลุ่มเยาวชนในชุมชนบา้นหนองบวั 

2.ผูน้ าและคณะกรรมการหมู่บา้น 

3.ชาวบา้นหนองบวั 

4.กลุ่มแปรรูปไกบา้นหนองบวั 

ขั้นตอนและวธีิการ 

1.ประสานผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.สร้างความเขา้ใจ 

3.วางแผน 

4.เสนอแผนการด าเนินงาน 

5.ปฎิบติัตามแผน 

6.สรุปขอ้มูล 

7.คืนขอ้มูล 

แผนกจิกรรม 

1.ประชุมทีมคณะท างานโครงการเพื่อวางแผนการท างาน 



2.ประชุมร่วมกบัชุมชนเพื่อช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือ 

3.ออกแบบการเก็บขอ้มูล 

-วงจรการเกิดไก/แหล่งอาศยัของไก/ชนิดปริมาณไก 

-สถานการณ์การเพิ่มข้ึน/ลดลงของไก/ปัจจยัเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง 

-รูปแบบวธีิการเก็บไก/ฤดูกาล/กฎระเบียบวา่ดว้ยไก 

-ตลาดรับซ้ือไก/การแปรรูป/ราคา 

-องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูไก(อดีต-ปัจจุบนั) 

-ประวติัศาสตร์ไทล้ือกบั”ไก” ธรรมชาติ 

4.กิจกรรมการฟ้ืนฟูอนุรักษถ่ิ์นท่ีอยูข่องไก 

5.เวทีสะทอ้นแนวคิด/คืนขอ้มูลชุมชน 

6.จดัท ารายงาน 

7.ถอดบทเรียนการท างานโครงการเยาวชน 

ความคาดหวงั 

-เยาวชนบา้นหนองบวัมองเห็นคุณค่าของไก 

-เยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่เขา้ใจสืบทอดและอนุรักษไ์กใหค้งอยู ่

-เยาวชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดา้นความรู้เพื่อใหท้ราบถึงวงจรการก าเนิดของไกปัจจยั

ท่ีก่อใหเ้กิดไกและสถานณการท่ีส่งผลกระทบต่อไก 

 

 
   

 



                                                           รายละเอียดงบประมาณ 

แผนกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ความถ่ี รายละเอียด งบประมาณ 
1.ประชุมทีมคณะท างานโครงการเพื่อ
วางแผนการท างาน 
 

-เยาวชน 15 คน         -ผูน้ า 5 คน 
-ตวัแทน  ร.ร 1.คน     -สาธารณสุข  1 คน 
แกนนน าสตรี 1คน      ท่ีปรึกษา  1 คน  

1 คร้ัง -ค่าอาหาร-อาหารวา่ง  25 คนx50 
-ค่าอุปกรคลิปชาทร์/ปากกาเมจิก/กระดาษ A 4  
-ค่าเบ้ียประชุมผูเ้ขา้ร่วม 

750 
200 

2.ประชุมร่วมกบัชุมชนเพื่อช้ีแจง
โครงการและขอความร่วมมือ 
 

คนมนชุมชน 3 ตร้ัง -เขา้ร่วมประชุมประจ าเดีอน  

3.ออกแบบการเก็บขอ้มูล 
-ลงพื้นท่ีเก็บชอ้มูล 
-สรุปขอ้มมูล 
 

-เยาวชน 15 คน          - 1 วนั 
- 5 วนั 

-ค่าเอกสาร 15 ชุดx  5  บาท 
-อาหาร/อาหารวา่ง  15x 50 

 

4.กิจกรรมการฟ้ืนฟูอนุรักษถ่ิ์นท่ีอยู่
ของไก 
 

    

5.เวทีสะทอ้นแนวคิด/คืนขอ้มูลชุมชน 
 

    

6.จดัท ารายงาน 
 

    

7.ถอดบทเรียนการท างานโครงการ     



เยาวชน 
 

 

 

 คณะผูท้  าโครงการ 

นาย ศุภกิตต์ิ  ภิมาลย ์

นาย นครินทร์ วลิาไล 

นาย ณภทัร ทา้วฮา้ย 

นาย ธีรภทัร ธรรมราช 

นาย พนัธ์กานต ์กล่ินอุทยั 


