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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน 

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
  

❖ สาขาอาหารและโภชนาการ 

1. การทำน้ำปู๋ 

“ปู๋กับวิถีชีวิตชุมชนตำบลไผ่โทน”  

➢ ประวัติความเป็นมา.. 

 อาหารเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของ
มนุษย์ คนเราต้องการอาหารทุกวันเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกาย และใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอ ซึ่งอาหารมีความสำคัญต่อมนุษย์ในหลายๆ มิติ นอกจากมิติที ่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว ยังมีมิติของ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเช่ือ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาอีกด้วย 

        การถนอมอาหารมีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย การถนอมอาหารช่วยให้สามารถเก็บ
อาหารไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน โดยท่ีอาหารนั้นไม่สูญเสียคุณภาพ และใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ 

            น้ำปู๋ หรือ น้ำปูในภาษากลางนั้น เกิดจากการท่ีเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูดำนาปลูกข้าว พืชท่ีเป็นท้ัง
อาหารหลักของชาวไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศ ดังนั้น ท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศไทยจึงนิยม
ปลูกข้าวกันเป็นอาชีพหลัก เช่นเดียวกับภาคเหนือ ท่ีมีการปลูกข้าวจำนวนมาก เพราะสามารถสร้างรายได้แก่
ชาวนาได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ชาวนาต้องดูแลเอาใจใส่ไร่นาของตนเองอย่างพิถีพิถัน ทั้งใส่ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช 
เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งการเอาใจใส่ต่อไร่นาของตนเองนี้ จึงเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อกำจัด
ศัตรูต้นข้าว โดยเฉพาะปูนาที่มีจำนวนมาก ซึ่งปูจะกินพืชที่มีลำตันอ่อนของต้นข้าว(สำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดหนองคาย, ๒๕๕๗) ชาวนาจึงจับปูเพื่อนำมาประกอบอาหาร แต่เนื่องจากปูที่มีจำนวนมากเกินที่จะ
บริโภคได้หมด จึงทำให้ชาวล้านนานำปูมาผ่านกระบวนการถนอมอาหารเพื่อทำให้ปูเป็นอาหารที่อยู่ได้นาน
ยิ่งขึ้น จนเกิดอาหารท่ีเรียกว่า “น้ำปู”๋ ขึ้นมา 

 น้ำปู๋ หรือ น้ำปู ในปัจจุบันนั้นไม่ใช้เพียงอาหารของชาวล้านนาเท่านั้น หากแต่น้ำปู๋นั้น ได้มีบทบาทของ
อาหารของคนภาคเหนืออีกด้วย ซึ่งน้ำปู๋นั้นเกิดจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนล้านนาโบราณท่ีคิดท่ีจะแปร
รูปอาหารท่ีมีอยู่มากมายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในปัจจุบันยังสร้างรายได้ให้แก่แกครัวเรือนอกีด้วย 

  

 น้ำปู หรือ น้ำปู๋ เป็นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ น้ำปูนั้นเป็นอาหารที่เกิด
จากการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินเป็นเวลาเเรมปี นอกจากที่ชาวบ้านจะทำไว้กินเองเเล้ว ยังนำไปจำหน่าย
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เป็นรายได้เสริมอีกด้วย การทำน้ำปูนั้นไม่มีข้ันตอนใดท่ียุ่งยาก เเต่ต้องอาศัยความอดทนเเละเพียรพยายามของ
ผู้ท่ีทำอย่างสูง 
 น้ำปู เป็นเครื่องปุรงรสของคนในภาคเหนือ คล้ายๆ กับ กะปิ หรือไม่ก็น้ำบูดูของภาคใต้  ซึ่งจะใช้ปูนา
มาทำเป็นของกินที่แสนจะอร่อย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือ หลายคนอาจจะมีคำถามว่าน้ำปู
หน้าตาเป็นยังไง เหมือนปูนาตัวเป็นๆไหม และเค้าเอามาทำยังไงจากปูให้กลายเป็นน้ำปู การทำน้ำปูไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆเลย ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง คงต้องเริ่มจากการเล่าถึงการไปด้ันด้นเพื่อจับปูนามาก่อนปูนาต้องไปหา
จากในท้องนาในช่วงฤดูที่ชาวนาปลูกข้าวกัน เมื่อข้าวโตได้สักประมาณ 1 – 2 เดือน คือช่วงประมาณเดือน
สิงหาคม – เดือนกันยายน ปูนาท้ังตัวเล็ก ตัวใหญ่ก็จะออกมากัดกินต้นข้าวของชาวนา จึงต้องมีการออกล่าหา
ปูนา วิธีการเลือกปูนา ก็พยายามจับปูขนาดตัวพอเหมาะพอดี ไม่ใหญ่เกินไป ยิ่งถ้าปูตัวใหญ่มากจะมีกากมาก 
และความมันของปูจะลดลง แต่ถ้าเลือกขนาดปูตัวเล็กเกิน ปูก็จะไม่มีความมัน นั่นเอง การจับปูนั้นไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ เช่นกัน ต้องออกไปทุ่งนาตอนแดดจัด แดดร้อนเท่าไหร่ ปูก็จะพากันออกมาเดินเล่นกันเยอะ ต้องใช้
ความอดทนกับแดด อีกท้ังต้องใช้ความระมัดระวังเวลาเดินในนาข้าวเพื่อไม่ให้เหยียบต้นข้าวต้นน้อยๆ ท่ีพร้อม
จะเติมโตมาเป็นต้นข้าว และออกรวงข้าวให้เราได้กินกัน  เมื่อจับปูมาแล้ว ยิ่งจับได้มากเท่าไหร่ก็หมายถึง
ปริมาณน้ำปูก็จะได้มากเท่านั้น เมื่อจับปูสำเร็จ ก็จะนำปูมาล้างทำความสะอาด การล้างต้องล้างเอาโคลนออก
ให้หมด ใช้มือลูบๆ กระดองและตัวปู ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการล้างปูเพื่อไม่ให้โดนปูหนีบมือ เพราะแต่
ละตัวเตรียมพร้อมท่ีจะหนีบเพื่อล้างแค้นท่ีไปจับพวกเขามา  เมื่อล้างเสร็จต้องเตรียมใบตะไคร้  ข่า ใบฝรั่ง หั่น
เป็นช้ินเล็กๆ ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปู นำมาตำๆ  หรือปั่นให้เข้ากัน และให้ปูละเอียด จนเป็นน้ำ แล้วนำผ้า
ขาวบางมากรองเอาน้ำที่ได้จากการปั่นละเอียดของปู  กรองเอาน้ำหลายๆ รอบ จนแน่ใจว่ามันปูที่ได้จากการ
กรองหมดแล้ว ก็จะได้น้ำมันปู พร้อมสำหรับการนำไปต้ม และใช้เวลาเค้ียวจนเหนียวข้นและสีน้ำปูมีสีดำ 

 

➢ ภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์   

          ผลิตภัณฑ์น้ำปู เกิดจากภูมิปัญญาหนึ่งของชาวล้านนา โดยได้อาศัยวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีมาก มาใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งน้ำปูของแต่ละพื้นท่ี ของแต่ละจังหวัดนั้นมีส่วนประกอบท่ีต่างกัน ซึ่งก็แล้วแต่วัตถุดิบท่ี
มีในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งน้ำปูของชุมชนตำบลไผโทนนั้นประกอบไปด้วย  ๑. ปูนา  ๒. ใบตะไคร้ ๓. ใบข่า 4. ใบ
ฝรั่ง 5. มะกรูด 6. เกลือ 7. พริกขี้หนูแห้งป่น 8. ข้าวเหนียวสุก ซึ่งส่วนประกอบท้ัง ๙ นั้นพบได้ง่ายในชุมชน
ตำบลไผ่โทน 

➢ วัตถุดิบและส่วนประกอบ 

1. ปูนา 
 ปูนา เป็นศัตรูข้าวที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันดีในเกษตรกร พอช่วงเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู
ดำนาปลูกข้าว พืชที่เป็นทั้งอาหารหลักของชาวไทยและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น ทั่วทุก
พื้นที่ของประเทศไทยจึงนิยมปลูกข้าวกันเป็นอาชีพหลัก เช่นเดียวกับภาคเหนือ ที่มีการปลูกข้าวจำนวนมาก 
เพราะสามารถสร้างรายได้แก่ชาวนาได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ชาวนาต้องดูแลเอาใจใส่ไร่นาของตนเองอย่าง
พิถีพิถัน ท้ังใส่ปุ๋ย กำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งการเอาใจใส่ต่อไร่นาของตนเองนี้ จึง
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เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อกำจัดศัตรูต้นข้าว โดยเฉพาะปูนาท่ีมีจำนวนมาก ซึ่งปูจะกินพืชท่ีมีลำตันอ่อนของต้น
ข้าว(สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย, ๒๕๕๗) มักกัดทําลายข้าวกล้าตั้งแต่อยู่ในแปลงตกกล้าและ
ทันทีหลังจากระยะปักดํา จน ๗-๑๐ ชาวนาจึงจับปูเพื่อนำมาประกอบอาหาร แต่เนื่องจากปูท่ีมีจำนวนมากเกิน
ท่ีจะบริโภคได้หมด จึงทำให้ชาวล้านนานำปูมาเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อทำน้ำปู 

2. ใบตะไคร้ 

 ใบตะไคร้ หรือ ใบจะไคร้ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของการทำน้ำปู ซึ่งต้นตะไคร้นั้น
เป็นพรรณไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ ๑ เมตร ลักษณะของลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก แข็ง เกลี้ยง 
และตามปล้อง มักมีไขปกคลุมอยู่ ลักษณะของใบที่นำมาทำเป็นน้ำปูนั้น มีลีกษณะเป็นใบเดี่ยว แตกออกเป็น
กอ รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม และผิวใบจะสากมือทั้งสองด้าน เส้นกลางใบแข็ง ขอบใบมีขนขี้นอยู่เล็กน้อย 
มีสีเขียว ขนาดกว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร ยาว ๒-๓ ฟุต มีดอก ออกเป็นช่อกระจาย ช่อดอกย่อยมีก้าน ออก
ดอกเป็นคู่ๆ ในแต่ละคู่ มีใบประดับรองรับ (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ๒๕๔๒) ตะไคร้เป็นพืชในท้องถิ่นท่ีผูก
พันธุ์กับวิถีชีวิตของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณ สังเกตจากส่วนผสมของอาหารของชาวล้านนา ที่มักจะมี
ส่วนประกอบของตะไคร้เป็นส่วนผสมเครื่องแกงที่สำคัญ หรือใส่พวกยำต่าง โดยเฉพาะอาหารที่ต้องการดับ
กล่ินคาว มักปลูกตะไคร้ไว้ในบริเวณบ้าน (รัตนา พรหมพิชัย, ๒๕๔๒, ๑๔๕๔) ชุมชนสันปูเลย ก็เป็นชุมชนหนึ่ง
ที ่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากชาวล้านนา หนึ่งในนั้นก็คืออาหาร ทำให้ชาวไทลื้อชุมชนสันปูเลยก็ได้รับ
วัฒนธรรมอาหารมาจากชาวล้านนาเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากท่ีชาวชุมชนสันปูเลยปลูกต้นตะไคร้ในบริเวณบ้าน
เพื่อท่ีจะใช้ประกอบอาหาร ดังเช่นชาวล้านนาท่ีปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อท่ีจะใช้ประกอบอาหารเช่นกัน 

3. ใบข่า 

 ส่วนประกอบถัดมาของน้ำปูนั้นก็คือใบข่า ซึ่งลักษณะของข่า เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ปลูกง่าย ขึ้นได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ลำต้นขึ้นเป็นกอ มีเหง้าหรือแง่งอยู่ในดิน ต้นสูง
ประมาณ ๒ เมตร ลักษณะเป็นข้อและปล้อง ส่วนท่ีอยู่ดินเป็นก้านและใบ ดอกออกท่ียอดเป็นดอกช่อ ก้านดอก
ยาว ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีชมพูหรือขาวอมม่วงแดง (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, ๒๕๔๐, หน้า ๑๓๐) ข่าก็เป็นพืช
พื้นบ้านชนิดหนึ่งท่ีพบง่ายในชุมชนสันปูเลย และข่านั้นยังพบ และเจริญเติบโตได้ตลอดท้ังปีอีกด้วย 

4. ใบฝร่ัง 

 ส่วนประกอบถัดมาของน้ำปูก็คือใบฝรั่ง ซึ่งฝรั่งลักษณะเป็นไม้ยืนต้น สูง ๓-๑๐ เมตร ต้นเกลี้ยงมัน 
เปลือกต้นเรียบ ใบเด่ียว กิ่งอ่อนเป็นส่ีเหล่ียม ยอดอ่อนมีขนส้ันๆ ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน 
กว้าง ๓-๘ ซม. ยาว ๖-๑๔ ซม. ดอก เด่ียวหรือช่อ ๒-๓ ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีเกสรตัว
ผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลสด ผลดิบสีเขียว กินได้ เมื่อสุกเป็นสีเหลือง(ข้อมูลพรรณไม้ สำนักงานโครงการอนุรักษ์
พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ม.ป.ป., ส่ือ
ออนไลน์) ซึ่งใบฝรั่งทำให้น้ำปูมีรสฝาดและขม 
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5. มะกรูด  

 ส่วนประกอบต่อมาเป็นมะกรูด มะกรูดนั้นใส่น้ำปูตอนต้มใกล้เหนียวข้น เพื่อปรุงรสให้น้ำปูมีรสเปี้ยว 
ๆ แต่ไม่เปรี้ยวมาก ซึ่งมะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวเปลือกลำต้นเรียบ ลำต้นและกิ่ง
ก้านมีหนาแหลม ต้นสูง ๒ -๘ เมตร ประกอบไปด้วย ใบ มีใบย่อยเพียงใบเดียว ใบค่อนข้างหนา มีสีเขียวแก่ 
มีกล่ินหอม ใบมีลักษณะคล้ายใบไม้ ๒ ใบ ต่อกันอยู่ มีสีเขียวแก่ พื้นผิวใบเรียบเกล้ียง เป็นมัน มีกล่ินหอม ดอก 
มีสีขาว คล้ายดอกมะนาว มีกลิ่นหอม ผลขนาดเท่าผลมะนาว ผิวเปลือกนอกขรุขระ ขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุก 
ผลอ่อนเป็นสีเขียวแก่ เมื่อสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสุก (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ๒๕๔๒, ๑๗๙) 
 

6. เกลือ  

          การผลิตเกลือของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ เกลือทะเลหรือเกลือสมุทรและเกลือ

หินหรือเกลือสินเธาว์ โดยแต่ละประเภทมีท่ีมาแตกต่างกัน ดังนี้ 

          ๑. เกลือทะเลหรือเกลือสมุทร (Sea Salt) คือเกลือที่ผลิตขึ้นโดยการนำน้ำทะเลขึ้นมาตากแดดให้น้ำ
ระเหยไปเหลือแต่ผลึก เกลือตกอยู่ (Solar Evaporation System) เกลือ ประเภทนี้มีการผลิตและการใช้มา
ตั้งแต่สมัยโบราณและถือเป็นอาชีพเก่าแก่อาชีพ หนึ่งของโลกและของคนไทย โดยได้มีการกำหนดเป็นสินค้า
เกษตรกรรมข้ันต้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

          ๒. เกลือหินหรือเกลือสินเธาว์ (Rock Salt) คือเกลือท่ีทำจากดินท่ีน้ำชะดินละลายแล้วแห้งปรากฎเป็น
คราบเกลือติดอยู่บนผิว ดิน เรียกว่า “ส่าดิน” เมื่อน้ำผิวดินหรือส่าดินมาละลายน้ำ แล้วต้มจะได้เกลือสินเธาว์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีการค้นพบเกลือหินที่อยู่ใต้ดินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้รูปแบบการ
ผลิตเกลือสินเธาว์เปล่ียนแปลงไปเป็นการใช้เกลือหินแทน โดยใช้วิธีฉีดน้ำลงไปละลายเกลือในบ่อเกลือ หรือใช้
วิธีสูบน้ำเกลือใต้ดินขึ้นมาตากแดด หรือโดยการต้มเพื่อให้ได้ตะกอนเกลือ และหากใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
สามารถผลิตได้ตลอดปี(Administrator, ๒๕๕๕, ส่ือออนไลน์) เกลือท่ีเป็นส่วนประกอบของน้ำปูชุมชนในพื้นท่ี
ตำบลไผ่โทนในปัจจุบันนั้นมีท้ังเกลือทะเล และเกลือสินเธาว์ ซึ่งการท่ีจะเลือกใช้เกลือชนิดไหนก็ขึ้นอยู่กับความ
สะดวกของแต่ละครัวเรือนในชุมชนในพื้นท่ีตำบลไผ่โทน ซึ่งเกลือนั้นทำให้น้ำปูมีความเค็มข้ึน 
 

7. พริกขี้หนูแห้งป่น  

 ส่วนผสมต่อมาของน้ำปู ก็คือพริกขี้หนูแห้งป่น โดยพริกขี้หนูนั้นต้นเป็นไม้พุ่มเล็กอายุ ๑-๓ ปี แตก
กิ่งก้านสาขามาก ลำต้นต้ังตรงสูง ๕๐-๑๒๐ เซนติเมตร กิ่งอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลอ่อน ใบ เป็นใบเด่ียว
เรียงสลับรูปร่างกลมรีหรือรูปไข่ โคนใบสอบปลายใบแหลม ขอบใบและแผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมันวาว ใบกว้าง 
๓-๕ เซนติเมตร ยาว ๕-๘ เซนติเมตร ดอก ออกเป็นกลุ่ม ๒-๓ ดอก ตามง่ามกิ่งหรือที่ซอกใบ ดอกชี้ขึ้น ก้าน
ดอกตรงหรือโค้งกลีบดอกสีขาวหรือสีเขียวอ่อนและสีม่วง จำนวน ๕ กลีบ อับเกสรตัวผู ้สีเทามี ๑ -๑๐ อัน 
ล้อมรอบเกสรตัวตัวเมียรังไข่มี ๑-๒ ช่อง ผล เป็นฝักกว้าง ๐.๓-๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๒-๓ เซนติเมตร ช้ีขึ้นฟ้า
ภายในมีเมล็ดเป็น ๒-๓ พู ผลอ่อนสีเขียวอ่อนเมื่อแก่มีสีส้มแดงหรือสีแดง เมล็ด กลมแบน ขนาดประมาณ ๐.๓ 
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เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ , ๒๕๔๒, ๑๖๓) พริกขี้หนู เป็นพืชที่พบได้ง่ายในชุมชน
ตำบลไผ่โทน อีกท้ังยังให้ความเผ็ดท่ีมากกว่าพริกปกติท่ัวไป จึงนำมาเป็นส่วนประกอบของน้ำปู 

 การทำพริกขี้หนูแห้งป่นนั้นเริ่มจากการนำพริกขี้หนูไปตากจนแห้ง ก่อนที่จะนำมาคั่วด้วยไฟอ่อน ๆ 
แล้วจึงนำมาบดให้ละเอียดด้วยครกหิน ซึ่งพริกขี้หนูป่นนั้นทำให้น้ำปูมีรสเผ็ดขึ้น ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดก็
แล้วแต่ความชอบของคนบริโภค (อนงค์ พวงมะลิ, ผู้ให้สัมภาษณ์, ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙) 
8. ข้าวเหนียวสุก 

ส่วนประกอบสุดท้ายของน้ำปูนั่นก็คือ ข้าวเหนียวสุก ข้าวเหนียว เป็นข้าวท่ีมีลักษณะเด่นคือการติดกัน
เหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว ปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและ ประเทศลาว 

ข้าวเหนียวเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศ และเป็นอาหารหลักของประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นอกจากการบริโภคโดยตรงแล้วยังมีการนำข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสุราพื้นเมือง การผลิตแป้งข้าวเหนียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและขนมขบเค้ียว 

ข้าวเหนียวมี 2 สี คือ สีขาวและสีดำ (คนเหนือเรียกว่า"ข้าวก่ำ") แต่ข้าวเหนียวดำจะมีสารอาหาร ท่ีเป็น
ประโยชน์มากกว่าข้าวเหนียวขาว สารอาหารท่ีว่า คือ “โอพีซี"(OPC)มีสรรพคุณช่วยชะลอการแก่ก่อนวัย และ
ความเส่ือม ถอยของร่างกาย โดยสารโอพีซีท่ีพบในข้าวเหนียวดำ เป็นสารชนิดเดียวกับสารสกัดท่ีได้ จากองุ่น
ดำองุ่นแดง เปลือกสน 

โดยปัจจุบัน การปลูกข้าวในประเทศไทย คงมีเพียงข้าวเมล็ดป้อมที่พบมากในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะท่ีข้าวเมล็ดยาว พบมากในภาคกลางและภาคใต้ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าว คิดเป็น 45 % ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอม
มะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดีท่ีสุดของโลก ข้าวที่ปลูกในพื้นท่ีแถบนี้จึงมักปลูกไว้เพื่อขาย รองลงมาคือ ภาค
กลาง และภาคเหนือ ที่พื้นที่เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25% ทุกวันนี้ไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ผลิตออกสู่
ตลาดโลกมากท่ีสุด และเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้สร้างตำนาน
แห่งอารยธรรมธัญญาหาร ของมนุษยชาติ 

*หมายเหตุ ส่วนประกอบสุดท้ายของน้ำปูนั้นก็คือ ข้าวเหนียวสุก ที่ต้องใส่ข้าวเหนียวสุกลงไปด้วย
เพื่อให้น้ำปูมีความเหนียวข้น ใส่ข้าวเหนียวสุกแทนข้าวแป้งเพราะการใส่ข้าวแป้งลงไปจะทำให้น้ำปูขึ้นราได้อยู่
ได้ไม่นาน แต่ในบางพื้นท่ีก็ไม่ใส่ แล้วแต่สูตรและกระบวนการผลิตของแต่ละชุมชน 

 
➢ กระบวนการผลิต 

 1. ล้างปูให้สะอาด โดยแช่ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้โคลนหลุดออก แล้วแกะปูเอาส่วนที่เราไม่
ต้องการออก 

 2. นำปท่ีูล้างสะอาดแล้วนำไปตำหรือปั่นกับส่วนผสมท่ีเตรียมไว้ ตะไคร้  ใบมะกรูด ใบฝรั่ง ส่วนผสม
ท้ังหมดท่ีใส่ไปนั้นเพื่อให้น้ำปูท่ีตำหรือปั่นออกมาเป็นน้ำสีดำ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=OPC&action=edit&redlink=1


  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 3. กรองไว้เอาแต่น้ำใส่ภาชนะท้ิงไว้ 1 คืน เพื่อให้รสชาติดีขึ้น 

 4. นำน้ำท่ีได้จาการกรองและค้ันมาต้มไฟอ่อน ๆ 

 5.เค่ียวจนเหนียวข้นและสีน้ำปูมีสีดำจากนั้นเติมเกลือ พริกป่น และข้าวเหนียวลงไปเล็กน้อย 

 6. นำมาเค้ียวจนแห้งและเหนียว และสีน้ำปูเปล่ียนเป็นสีดำสนิท แล้วชิมดูได้รสชาติท่ีต้องการแล้วยก
ออกจากเตา พักไว้ให้เย็นก่อนแล้วตักใสภาชนะที่เตรียมไว้ เช่น กระปุกใส่อาหารแบบแก้วหรือพลาสติกตาม
ต้องการ  

 

➢ เทคนิคและเคล็ดลับการผลิต 

 เคล็ดลับการทำน้ำปูเพื่อให้อร่อย มีอยู่มากมายข้ึนอยู่กับแต่ละสูตร ซึ่งสูตรของชุมชนตำบลไผ่โทนนั้น 
จะมีเคล็ดลับคือ เลือกเฉพาะปูนามาทำน้ำปู ต้องใช้ปูเป็นในการทำน้ำปู การเคี้ยวน้ำปูไม่ควรใช้ไฟแรงเพราะ
จะทำน้ำปูมีกล่ินคาว และท่ีสำคัญไม่นิยมใส่ข้าวแป้งลงไปเพื่อทำให้เกิดการเหนียวข้นเหมือนท่ีอื่นเพราะจะทำ
ให้ข้ึนราง่าย เก็บได้ไม่นาน น้ำปูของชุมชนในตำบลไผ่โทนมีกระบวนการการผลิตหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำปูท่ี
มีรสชาติอร่อย สะอาด ปลอดภัย เก็บได้นานเป็นปี สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูตามต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

➢ ความสำคัญของน้ำปูกับชุมชนตำบลไผ่โทน 

 1. สร้างรายได้ 

ภาพถ่ายการทำน้ำปู 

การล้างปู 

การเค่ียวน้ำปู กรองกาก 

น้ำปูท่ีเค่ียวเสร็จพร้อมบรรจุภัณฑ์ น้ำปู 

ตำปูนา 

https://sites.google.com/site/napukabwithichiwitchumchn/home/18.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/napukabwithichiwitchumchn/home/19.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/napukabwithichiwitchumchn/home/20.png?attredirects=0


  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 น้ำปูชุมชนตำบลไผ่โทนเมื่อผลิตได้มากก็เกิดการผลิตขายข้ึน โดยขายให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชนรอบข้าง 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่โดยส่วนใหญ่การผลิตขายนั้นมีไม่มากนัก เพราะคนในชุมชนนั้นทำได้เกือบทุก
ครัวเรือน และหมู่บ้านรอบข้างก็ผลิตได้มากเช่นกัน อีกทั้งการสืบต่อของการผลิตนั้นลดลง ประกอบกับใน
ปัจจุบันปูนานั้นลดลงมาก เนื่องจากการเกษตรท่ีพึ่งยากำจัดวัชพืช ก่อให้เกิดลดจำนวนของปู 

 2. การประกอบอาหาร 

 ชาวชุมชนในตำบลไผ่โทนซึ่งเป็นชาวไทยพื้นเมืองวัฒนธรรมการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะมี
ประกอบอาหารพื้นเมือง ส่วนอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำปูมา อาธิเช่น น้ำพริกน้ำปู แกงหน่อไม้สดใส่น้ำปู ยำ
หน่อไม้ใส่น้ำปู ตำบ่าต้องใส่น้ำปู๋(ตำกระท้อนใส่น้ำปู) ตำบ่าโอใส่น้ำปู๋ (ตำส้มโอใส่น้ำปู) ตำส้มน้ำปู๋ (ส้มตำ
มะละกอใส่น้ำปู) ส้าบ่าเขือแจ้ใส่น้ำปู เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมการประกอบอาหารด้วยน้ำปูนี้ได้กลายเป็น
วัฒนธรรมของชาวชุมชนตำบลไผ่โทนจนยากที่จะแยกออก และสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง สมควรอย่างยิ่ง ท่ี
จะต้องช่วยกันรักษามรดกของวัฒนธรรม การประกอบอาหารด้วยน้ำปูนี้ไว้ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

ประเภทอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำปู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. น้ำพริกน้ำปู 

 พริกน้ำปู น้ำพริกน้ำปู หรือในภาคเหนือจะเรียกว่า  
 พริกน้ำปู๋หรือบางท่ีจะเรียกว่าน้ำพริกน้ำปู๋ เป็นการนำน้ำปู 
 ไปตำกับเครื่องทำเป็นให้ท่ีมีรสชาติมายิ่งขึ้น 
ส่วนผสม 

 1. พริกขี้หนูสดต้มสุกหรือย่างไฟให้หอมประมาณ  10 เม็ด  
 (ลดหรือเพิ่มจำนวนได้ตาม ความชอบ)  
 2. พริกยาว 2-3 เม็ด (เพื่อตัดความเผ็ดของพริกขี้หนู) 
 3. กระเทียม 
 4. หอมแดงย่างไฟสุก 
 5. น้ำปู 1 ช้อนโต๊ะ (น้ำมันปูท่ีผ่านกระบวนการเค้ียวเหนียวข้นท่ีมีขายตามท้องตลาด) 
 6. น้ำปลา 
 
กระบวนการทำ 
 1.  เตรียมส่วนผสมที่เตรียมไว้ กระเทียม พริกขี้หนูต้มสุกหรือย่างไฟ พริกยาวที่ย่างไฟแกะเปลือกออก และ
     หอมแดงย่างไฟสุกแกะเปลือก ใส่ไปในครกแล้วโขลกหรือตำให้เข้ากัน แล้วเติมน้ำปู 1 ช้อนโต๊ะ โขลกอีก
     รอบให้เข้ากัน ตักใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
 2. เติมน้ำปลาเล็กน้อย น้ำเปล่าเล็กน้อยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วชิมดูให้ได้รสชาติตามต้องการ 
 

 

   



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2. แกงหน่อไม้สดใส่น้ำปู 
 
ส่วนผสม 
 1. หน่อไม้สดห่ันหรือทุบ 1 ถ้วย 
 2. ใบชะภู 10 ใบ 
 3. ชะอมเด็ด 1 ถ้วย 
 4. ใบย่านาง 5 ใบ 
 5. พริกขี้หนู 10 เม็ด 
 6. กระเทียม 10 กลีบ 
 7. หอมแดง 5 หัว 
 8. ปลาร้าต้มสุก 1 ช้อนโต๊ะ 
 9. เกลือ1/2 ช้อนชา 
 
กระบวนการทำ 
 1. ทำเครื่องแกง โขลกกระเทียม พริกขี้หนูย่างแกะเปลือกออก ปลาร้า ให้เข้ากัน 
 2. ต้มน้ำซุปพอเดือนใส่เครื่องแกง 
 3. ใส่หน่อไม้หั่นหรือทุบสุกท่ีเตรียมไว ้
 4. พอหน่อไม่สุกเข้ากับพริกแกงแล้ว ให้ใส่ใบชะพู ใบชะอมเด็ดท่ีเตรียมไว้พอสุกแล้วชิมดูไดร้สชาติตามท่ี  
    ต้องการก็ยกลงพักร้อนแล้วตักใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
 

 

 

   



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู 
 
   นิยมใช้หน่อไม้ไล่ ต้มให้สุกจนมีรสหวาน นำมายำกับเครื่องปรุง  
นิยมใส่น้ำปู ใบขิงหั่น หรือไพล (ปูเลย) โดยต้มพร้อมปลาร้าสับ  
จากนั้นจึงนำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุง 
 
ส่วนผสม 
 1. หน่อไม้ต้มสุกหั่นหรือขูดเป็นเส้น 
 2. พริกขี้หนูย่างไฟสุกแกะเปลือก 
 3. กระเทียม 
 4. หอมแดงย่างไฟสุกแกะเปลือก 
 5. น้ำปลาร้าต้มสุก 
 6. น้ำปู 
 7. ใบขิง 
 
กระบวนการทำ 
 1. โขลกกระเทียม พริกขี้หนูย่างไฟสุกแกะเปลือก หอมแดงให้ละเอียด 
 2. นำหน่อไม้ต้มสุกหั่นหรือขูดเป็นเส้นที่เตรียมไว้โขลกกับกระเทียมพริกขี้หนูย่างไฟสุกแกะเปลือกใส่
     น้ำปลาร้า คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วใส่น้ำปูคลุกเคล้าอีกรอบ หั่นหรือซอยใบขิงโรยหน้าตามต้องการชิม    
     ดูให้ได้รสชาดตามต้องการ 
 

 

   



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. ตำบ่าต้องใส่น้ำปู๋ (ตำกระท้อนใส่น้ำปู) 
 
ส่วนผสม 
 1. กระท้อน 2 ลูก 
 2. พริกแห้งหรือพริกขี้หนูสด 5 เม็ด 
 3. กระเทียม 3 กลีบ 
 4. น้ำป ู1/2 ช้อนชา 
 5. น้ำตาลปี๊ป 1 ช้นโต๊ะ 
 6. น้ำปลา 1 ช้อนชา 
 7. น้ำปลาร้าต้อมสุก 2 ช้อนโต๊ะ 
 8. กุ้งแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ 
 9. ปูดอง 2 ตัว 
 10. ผักชีฝรั่งซอย 1 ช้อนโต๊ะ  
 
กระบวนการทำ 
 1. กระท้อนทุบให้นุ่ม ปลอกเปลือก หั่นเป็นช้ิน 
 2. โขลกพริก กระเทียมพอแตก 
 3. ใส่น้ำตาลปี๊ป ปลาร้า กุ้งแห้ง และปูดอง 
 4. ใส่กระท้อน โขลกคลุกเคล้าให้เข้ากัน ชิมดูได้รสชาติตามต้องการโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งตามชอบ 
 

 

 

 

   



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. ตำบ่าโอใส่น้ำปู (ตำส้มโอใส่น้ำปู) 
 
ส่วนผสม 
 ๑. ส้มโอ ๒๐๐ กรัม 
 ๒.พริกขี้หนู ๗ เม็ด 
 ๓. กระเทียม ๕ กลีบ 
 ๔. มะเขือเปราะซอย ๓ ลูก 
 ๕. ตะไคร้ซอย ๒ ช้อนโต๊ะ 
 ๖. น้ำตาลป๊ีบ ๑ ช้อนโต๊ะ 
 ๗. ปลาร้าต้มสุก ๒ ช้อนโต๊ะ 
 8. น้ำปู 1/2 ช้อนชา 
 
กระบวนการทำ 
 1. โขลกกระเทียม พริกขี้หนูพอแตก 
 2. ใส่น้ำตาลป๊ีบ ปลาร้า และน้ำปูโขลกให้เข้ากัน 
 3. ใส่ตระไคร้ซอย มะเขือเปาะซอย โขลกคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมดูให้ได้รสชาติตามต้องการ 

 

 

   



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. ส้าบ่าเขือแจ้ใส่น้ำปู 

ส่วนผสม 
 1. มะเขือแจ้ (มะเขือข่ืน) 10 ลูก 

 ๒. น้ำปูปลายช้อนโต๊ะ                       

 ๓. น้ำปลาร้าต้มสุก ๑/๒ ถ้วย 

 ๔. ตะไคร้ซอย ๒ ต้น 

 ๕. หอมแดงซอย ๔ หัว 

 ๖. กระเทียมสับ ๔-๕ กลีบ  

 ๗. ใบมะกรูดหั่นฝอย ๔-๕ ใบ 

 ๘. ใบชะพลูหั่นฝอย ๗ ใบ 

 ๙. ผักชีฝรั่งหั่นฝอย ๔ ใบ 

 ๑๐. พริกขี้หนูป่น ๑/๒ ช้อนโต๊ะ 

 ๑๑. เกลือป่น ๑ ช้อนชา 

กระบวนการทำ 

๑. ปอกเปลือกมะเขือแจ้ แล้วนำไปแช่น้ำไว้ 

๒. นำมะเขือมาซอยบาง ๆ 

๓. นำมะเขือท่ีซอยแล้วใส่ในถุงผ้าขาวบาง ใส่เกลือป่นลงไป จากนั้นนำไปนวดไปค้ันเอาน้ำมะเขือ แล้วนำไป
นวดกับน้ำเปล่าอีก ๒-๓ รอบจนกว่ามะเขือจะหมดความฉุน เสร็จแล้วบีบเอาน้ำออกให้หมาด และเมล็ดออก
ให้มากท่ีสุด 

๔. นำมะเขือท่ีได้ใส่ลงไปในชาม ก่อนจะใส่กระเทียมสับ หอมแดงซอย ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักชีฝรั่ง ใบชะพลู 
พริกป่น น้ำปลาร้าต้มสุก และน้ำปู แล้วคนให้เข้ากัน 
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  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. ตำส้มน้ำปู๋ (ส้มตำมะละกอใส่น้ำปู) 

ส่วนผสม  

 1.  มะละกอดิบ  100 กรัม 

 2. พริกขี้หนู 5 เม็ด  

๓. กระเทียม ๕ กลีบ 

๔. น้ำมะขามเปียก ๒ ช้อนโต๊ะ 

 ๕. น้ำตาลปี๊บ ๑ ช้อนโต๊ะ 

๖. ถ่ัวลิสงค่ัว ๒ ช้อนโต๊ะ 

 ๗. ปลาร้าต้มสุก ๒ ช้อนโต๊ะ 

 ๘. น้ำปู ๑ ช้อนโต๊ะ 

กระบวนการทำ 

 ๑. ปอกเปลือกมะละกอ สับเป็นเส้นๆ พักไว้ 

 ๒. โขลก กระเทียม และพริกขี้หนู พอแตก 

 ๓. ใส่ปลาร้า น้ำปู น้ำตาลปี๊บ ถั่วค่ัว โขลกให้เข้ากัน 

 ๔. ใส่น้ำมะขามเปียก 

 ๕. ใส่มะละกอ โขลกและคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

 

 

   



  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน            
 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  
 

..ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สาขาอาหารและโภชนาการ.. 

สรุป 

 น้ำปู หรือน้ำปู๋ในภาษาเหนือนั้น ได้สะท้อนความเป็นชุมชนท้องถิ่นตำบลไผ่โทนออกมาได้ชัดเจนและ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าว โดยสังเกตได้จาก การนำปูนา ซึ่งสามารถพบได้ในนา
ข้าว มาผลิตเป็นน้ำปู อีกท้ังยังมีการทำน้ำปูขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมแสดงถึงการมีจำนวนมากของปูและนาข้าว 
ซึ่งการมีมากของนาข้าวนั่นเองที่บ่งบอกได้ว่า ชาวชุมชนตำบลไผ่โทนยึดการปลูกข้าวกันเป็นอาชีพหลักของ
ชุมชน 

 และน้ำปูยังสะท้อนถึงพืชในท้องถิ่นชุมชนตำบลไผ่โทนท่ีไม่มีแต่เพียงข้าวที่มีจำนวนมาก ยังมีพืชอื่น ๆ 
ที่มีจำนวนอยู่มาก โดยจะเห็นได้จากวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำปูชุมชนตำบลไผ่โทนนั้นมีทั้งพืชผักสมุนไพร
พื้นบ้านท่ีเป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำปูล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ ซึ่งวัตถุดิบนั้นล้วนมีอยู่มากในท้องถิ่น ท้ังยังพบได้ง่าย
ตามบ้านเรือนในชุมชนตำบลไผ่โทน อาธิเช่น ตะไคร้ ซึ่งตะไคร้เป็นส่วนประกอบที่นำไปทำอาหารในท้องถิ่น
ชุมชนตำบลไผ่โทนได้หลากหลายอย่าง เป็นต้น 

 น้ำปูสะท้อนภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในท้องถิ่น ท่ีสามารถเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่มากในท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด และยังทำการถนอมอาหารเพื่อที่จะสามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี น้ำปูจึง
เป็นส่ิงท่ีสะท้อนตัวตนของความเป็นชุมชนตำบลไผ่โทนท่ีมีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเกิด
จากการพัฒนาวัฒนธรรม และหลากหลายท่ีเกิดจากการรับวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามา  

 


