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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความหลากหลายของพื ช
อาหารป่ าที่มีการจาหน่ายในตลาดท้ องถิ่นอีสาน และการใช้ ประโยชน์ของพืช
อาหารป่ าของคนอี สาน ในพื น้ ที่ ลุ่มน า้ ห้ วยหลวง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประเทศไทย พืน้ ที่ที่ใช้ ในการศึกษา คือ 1) ตลาดบ้ านห้ วยเดื่ อ ตาบลโนนทัน
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู 2) ตลาดปลาและของฝากห้ วยหลวง ตาบล
เตาไห อ าเภอเพ็ ญ จังหวัดอุดรธานี วิ ธี การศึกษา คื อ การสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ แม่ค้าในตลาดท้ องถิ่น จานวน 25 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ าง ทาการตรวจสอบชนิดพืช และการใช้ ประโยชน์จากพืชอาหารป่ า จาก
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คูม่ ือและเอกสารต่างๆ รวมทังตรวจสอบจากผู
้
้ เชี่ ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
สถิตพิ รรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่
จากการศึกษา พบพืชอาหารป่ าที่มีการจาหน่ายในตลาด 129 ชนิด 96
สกุล 58 วงศ์ โดยวงศ์ ที่ พบมากที่ สุ ด คื อ GRAMINEAE รองลงมา คื อ วงศ์
EUPHORBIACEAE และวงศ์ ZINGIBERACEAE การบริ โภคและการประกอบ
อาหารของพื ชอาหารป่ า เช่น ผัก จ านวน 75 ชนิ ด เครื่ องเทศ/เครื่ องปรุ งรส
จานวน 9 ชนิด อาหารคาว จานวน 84 ชนิด อาหารหวาน จานวน 24 ชนิด และ
ผลไม้ จานวน 31 ชนิด
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชอาหารป่ า ตลาดพื ้นบ้ านอีสาน
Abstract
The purposes of this study were to examine biodiversity of wild food
plants sold in Isan local markets and utilizing benefit of wild food plants of
Isan people in Huai Luang Basin Area of Northeastern Thailand. The study
sites were comprised of: 1) Ban Huay Dua local market in Non Than Sub district of Muang District, Nong Bua Lam Phu Province, and 2) fish market
and Huai Luang souvenir shop in Tao Hai Sub-district of Phen District, Udon
Thani Province. The samples were 25 merchants who brought the wild
plants to sell in Isan local markets. A research instrument was a structured
interview used to test plant species and find beneficial utilization of wild
food plants. Searching information from related documents and manuals
and also double checking from professionals were used to strengthen the
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data. To analyze the data, descriptive statistics and frequency were
included.
The study found that there were 129 species, 96 genus and 58
families of wild food plants were sold in the market. The Gramineae family
was found the most, followed by the Zingiberaceae and the
Euphorbiaceae, respectively. Utilizing benefits of wild food plants were
consisted of: 75 species were consumed as vegetable, 9 species were
done as condiments, 84 species were cooked as different dishes, 24
species were developed as dessert, and 31 species were eaten as fruit.
Keywords: Biodiversity, Wild Food Plants, Isan Local Markets
บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้ านอาหารมาตังแต่
้
อดีต ทังนี
้ ้เนื่องจากประเทศไทยตังอยู
้ ่ในภูมิอากาศเขตร้ อนชื ้น มีพื ้นที่เป็ นรอยต่อ
ระหว่างป่ าดิบชื ้นกับป่ าพลัดใบเขตร้ อนของโลก ทาให้ ประเทศไทยเป็ นแหล่งการ
กระจายพันธุ์ของพืชพรรณและสัตว์นานาชนิด ส่งผลให้ มีอาหารการกินที่ อุดม
สมบูรณ์มาตลอด การใช้ ประโยชน์จากของป่ าเพื่อเป็ นอาหาร เป็ นการพึ่งพิงป่ า
ของชุมชนจัดเป็ นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ าที่เอื ้อประโยชน์
ต่อกัน ถึงแม้ ในปั จจุบนั วิถีชีวิตของคนในชนบทบางพื ้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยที่มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวลา้ แต่ยงั คงมี อีก
หลายชุมชนที่ยงั คงมีการพึง่ พิงป่ าในการเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของคนใน
ชุมชน ทังจากพื
้
ชและสัตว์ป่า โดยในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พบว่า มีพืชป่ าที่
สามารถนามาเพื่อเป็ นอาหารมากกว่า 1,000 ชนิด แต่มีเพียง 50 ชนิดเท่านัน้ ที่มี
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การนามาผลิ ตเพื่ อการบริ โภคและเป็ นการค้ าในปั จจุบัน สาหรับประเทศไทย
ชุมชนที่อาศัยอยูร่ อบผืนป่ าได้ มีการเข้ าไปใช้ ประโยชน์ด้านผลผลิตจากป่ าซึ่งเป็ น
แหล่งอาหารตามฤดูกาล เช่น ผลไม้ ป่า ผักป่ า แมลง แหล่งสมุนไพร ไม้ เชื ้อเพลิง
และไม้ ใช้ สอยต่างๆ (เทียมหทัย ชูพนั ธ์ , 2550) นอกจากการเก็บหาผลผลิตจาก
ป่ าเพื่ อใช้ ประโยชน์ ในภาคครั วเรื อนของชุ มชนต่างๆ แล้ ว เมื่ อเหลื อจากการ
บริโภคก็จะนาไปจาหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ในครัวเรื อน
ชุมชนอี สาน หรื อชุมชนในเขตพื น้ ที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของ
ประเทศไทย เป็ นชุมชนที่มีวิถีชีวิตในการพึ่งพาทรัพยากรจากป่ าในเกือบทุกด้ าน
โดยเฉพาะการเป็ นแหล่งอาหาร ทาให้ ชมุ ชนในหลายพื ้นที่มีอาหารสาหรับบริ โภค
ในครัวเรื อน และสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ทางด้ านอาหารให้ กับชุมชนแถบนี ้
นอกจากนี ้ ยังสามารถสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับครอบครัวโดยการนามาจาหน่าย
ตามตลาดท้ องถิ่น หากของป่ านัน้ เป็ นที่ต้องการของท้ องตลาด จากการศึกษา
การใช้ ประโยชน์จากพืชอาหารป่ าในพืน้ ที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในหลาย
พื ้นที่เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นว่า พืชอาหารจากป่ าที่จดั เป็ นพืชท้ องถิ่นที่พบในพื ้นที่
ป่ าในภูมิ ภาคนี ้ มี ความส าคัญและสร้ างความมั่นคงทางด้ านอาหาร (Food
security) ให้ กับคนในชุมชนมาโดยตลอด (เที ยมหทัย ชูพันธ์ , 2550) รวมทัง้
สามารถสร้ างรายได้ เสริมให้ กบั ครอบครัวได้ (วรรณธิภา จันทร์ กลม, 2549)
พื ้นที่ลมุ่ น ้าห้ วยหลวง เป็ นพื ้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ของประเทศไทย คลอบคลุ่มพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย โดยมีแหล่งน ้าที่สาคัญ คือ ห้ วยหลวง ซึ่งเป็ น
ลาน ้าสาขาของแม่น ้าโขง มีต้นน ้าที่เทือกเขาภูพานน้ อย ในเขตพื ้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนในแถบนี ้มีวิถีชีวิต
ที่ยงั คงพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการเก็บหาของป่ าและพืชอาหารจาก
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ป่ า ทังเพื
้ ่อบริ โภคและจาหน่วย สังเกตได้ จากการมีตลาดพื ้นบ้ าน หรื อตลาดของ
ป่ าที่ชาวบ้ านในพื ้นที่จะมีการนาพืชป่ า หรื ออาหารที่มีการเก็บหาได้ จากพื ้นที่ป่า
ธรรมชาติ หรื อป่ าหัวไร่ปลายนา มาจาหน่ายตลอดทังปี
้ โดยผลผลิตจากป่ าจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และเป็ นชนิดที่คนอีสานมีความนิยมบริ โภค โดย
ในพื น้ ที่ ลุ่มน า้ ห้ วยหลวงมี ตลาดท้ องถิ่ นที่ เป็ นที่ นิ ยมของคนท้ องถิ่ นและผู้ที่
สัญจรผ่านไปมา คือ ตลาดบ้ านห้ วยเดื่ อ ตาบลโนนทัน อาเภอเมื อง จังหวัด
หนองบัวลาภู และตลาดปลาและของฝากห้ วยหลวง ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี ดังนัน้ เพื่ อเป็ นการอนุรั กษ์ พื ชอาหารป่ าและสะท้ อนถึ ง
ภูมิปัญญาด้ านความมั่นคงทางอาหารของคนอีสาน ผู้วิจยั จึงมีความสนใจใน
ประเด็น ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ ของพื ชอาหารป่ าในตลาด
พื ้นบ้ านอีสาน โดยข้ อมูลที่ได้ จะนามาจัดทาฐานข้ อมูลด้ านพืชอาหารป่ าในพื ้นที่
ลุ่มน ้าห้ วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย และเป็ นการเผยแพร่ ให้
คนรุ่นใหม่ได้ ทราบถึงประโยชน์พืชอาหารป่ าที่ได้ จากธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อศึกษาความหลากหลายของพื ชอาหารป่ าที่ มี การจ าหน่ ายใน
ตลาดท้ องถิ่นอีสาน ในพื ้นที่ล่มุ น ้าห้ วยหลวง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประเทศ
ไทย
2.เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์ของพืชอาหารป่ าของชาวอีสาน ในพืน้ ที่
ลุม่ น ้าห้ วยหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
คาว่า “ป่ า” เป็ นคาที่ ใช้ ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ คือ “Wild” ซึ่งแปลว่า
ธรรมชาติ (Natural) หรื อพื น้ ที่ รกร้ าง หรื อซึ่งได้ มาจากธรรมชาติ ที่ ไม่ใช้ การ
เกษตรกรรม เมื่อนาคาศัพท์ระหว่าง “พืชอาหาร” (Food Plants) มารวมกับคาว่า
“ป่ า” (Wild) จึงกลายเป็ น “พื ชอาหารป่ า (Wild Food Plants) ซึ่งหมายถึง พื ช
อาหารที่ได้ จากธรรมชาติที่ไม่ใช่การได้ จากระบบเกษตรกรรม เช่น พื ้นที่ป่าไม้
(Forest area) พื ้นที่รกร้ างว่างเปล่า พื ้นที่ที่หา่ งไกลที่ไม่ใช่พื ้นที่ชมุ ชน เช่น ทุง่ นา
ป่ าหัวไร่ปลายนา เป็ นต้ น ผลผลิตที่ได้ จากธรรมชาติ ที่จดั เป็ นพืชอาหารป่ า เช่น
ผลไม้ (Fruits) ผั ก (Vegetables) และพื ช กิ น หั ว (Tubers) (Kyaw Tint et al.,
2011) โดยพืชอาหารป่ าหลายชนิดมนุษย์มีความนิยมในการบริ โภค จึงมี การ
นามาทาการเพาะปลูก เช่น ผักเสีย้ น (Cleome gynandra L.) ผักดอกขิก หรื อ
ขจรป่ า (Telosma minor Craib) หมากเม่ าหลวง (Antidesma thwaitesianum
Muell. Arg) ส่วนหมากเม่าสร้ อย (Antidesma acidum Retz.) และหมากเม่าไข่
ปลา (Antidesma ghaesembilla Gaertn.) ยังไม่นิยมเพาะปลูกมากนัก
ในส่วนของ เห็ ด (Mushroom) ตามการจัดจ าแนกทางวิ ทยาศาสตร์
จัดเป็ นสิ่งมีชีวิตจาพวก รา (Fungus) ซึง่ จัดเป็ นราชันสู
้ ง (The Higher Fungi) แต่
หากดู ต ามการใช้ ประโยชน์ ถ้ าใช้ เป็ นอาหาร เห็ ด จะถู ก จั ด ให้ เป็ นผั ก
(Vegetables) แต่ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้เขียนให้ ความหมายของคาว่าพืชอาหาร
เป็ นคาที่เฉพาะเกี่ยวกับพืช (Plants) ดังนัน้ เห็ด ไม่ได้ จดั อยูใ่ นกลุ่มของพืช
วิธีดาเนินการวิจัย
1.พืน้ ที่ศึกษา คือ ตลาดท้ องถิ่นในเขตลุ่มนา้ ห้ วยหลวง ประกอบด้ วย
1) ตลาดบ้ านห้ วยเดื่อ ตาบลโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู (พิกัด
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N 17.22422594, E 102.5206989) และ 2) ตลาดปลาและของฝากห้ วยหลวง
(ตลาดปลาบ้ านสินเจริ ญ) ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (พิกัด N
17.6388744, E 103.0955861) ดังภาพที่ 1
1.1 ตลาดบ้ านห้ วยเดื่ อ ตาบลโนนทัน อาเภอเมื อง จังหวัด
หนองบัวลาภู เป็ นตลาดท้ องถิ่ นที่ ตงอยู
ั ้ ่บ้านห้ วยเดื่อ บนถนนหมายเลข 210
(อุดรธานี – เลย) เป็ นตลาดท้ องถิ่นที่มีจดั ตังตั
้ งแต่
้ ปี พ.ศ.2538 มีการจาหน่าย
สินค้ าท้ องถิ่นที่ชาวบ้ านในเขตพืน้ ที่ ใกล้ เคียงนามาจ าหน่าย เช่น พืชผัก และ
อาหารท้ องถิ่ น ทัง้ ที่ เก็ บหาได้ ตามธรรมชาติ และที่ ชาวบ้ านปลูกเอง สิ นค้ า
OTOP โดยจาหน่ายในราคาชาวบ้ าน และถือเป็ นตลาดที่ได้ รับความนิยมจากคน
ในท้ องถิ่นและผู้ที่ใช้ เส้ นทางผ่านไปมา จุดเด่นของตลาดนี ้ คือพืชอาหาร เห็ด ที่มี
การจาหน่ายตามฤดูกาล
1.2 ตลาดปลาและของฝากห้ วยหลวง (ตลาดปลาบ้ านสิ น
เจริ ญ) ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตังอยู
้ ่บนถนนหมายเลข 2022
ระหว่างเขตรอยต่อของตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ ติดเขตพื ้นที่ ตาบลนาคา อาเภอ
บ้ านดุง โดยมีห้วยหลวงกัน้ ตลาดปลาและของฝากห้ วยหลวง เริ่ มก่อตังเมื
้ ่ อปี
พ.ศ.2539 สินค้ าที่ชาวบ้ านนามาจาหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็ นปลาที่จบั ได้ ในลาน ้า
ห้ วยหลวง และพืชอาหาร เห็ด ที่มีการจาหน่ายตามฤดูกาล
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ภาพที ่ 1 พื ้นที ่ที่ใช้ในการศึ กษา ภาพด้านบนขวา ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง
(Fish markets and souvenir Huai Luang) ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
พิ กัด N 17.22422594, E 102.5206989 ภาพด้ า นล่ า งขวา ตลาดบ้ า นห้ ว ยเดื ่ อ (Ban
Huay Dua Local Market) ตาบลโนนทัน อาเภอเมื อง จังหวัดหนองบัวลาภู พิ กัด N
17.6388744, E 103.0955861

2.ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง คือ ผู้ที่มีการนาของป่ ามาขายตาม
ตลาดท้ องถิ่น จานวน 25 คนประกอบด้ วย
2.1 ตลาดบ้ านห้ วยเดื่ อ ตาบลโนนทัน อาเภอเมื อง จังหวัด
หนองบัวลาภู แม่ค้าที่มีการนาพืชอาหารป่ ามาจาหน่าย 15 คน
2.2 ตลาดปลาและของฝากห้ วยหลวง (ตลาดปลาบ้ านสิ น
เจริ ญ) ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แม่ค้าที่ มีการนาพืชอาหารป่ า
มาจาหน่าย 10 คน
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3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบสัมภาษณ์
เนื อ้ หาประกอบด้ วย ชื่ อพื ชที่ มี การจ าหน่าย และการใช้ ประโยชน์ ในการเป็ น
ประกอบอาหาร
4. การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยสัมภาษณ์ กลุ่มแม่ค้าที่มี การน าพื ช
อาหารป่ ามาจาหน่ายยังตลาดท้ องถิ่น ดังภาพที่ 2 – 4
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 ตรวจสอบรายชื่ อพืชตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จาก
คูม่ ือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5.2 การตรวจสอบการใช้ ประโยชน์จากพืชอาหารป่ าเพื่อนามา
ประกอบอาหาร จากผู้ร้ ู ด้ านอาหารพื ชบ้ านอี สาน และกลุ่มแม่ค้ า ที่ ท าการ
จาหน่ายพืชอาหารป่ าในตลาดท้ องถิ่น

ภาพที ่ 2 การสัมภาษณ์แม่คา้ ตลาดบ้านห้วยเดือ่
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ภาพที ่ 3 การสัมภาษณ์แม่คา้ ตลาดบ้านห้วยเดือ่

ภาพที ่ 4 การสัมภาษณ์แม่คา้ ตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง
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ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ทาการลงพื ้นที่ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2557
– มีนาคม พ.ศ.2558
จากการศึ กษา พบความหลากหลายของพื ช อาหารที่ มี การน ามา
จาหน่ายในตลาดท้ องถิ่น บริ เวณลุ่มน ้าห้ วยหลวง มีทงหมด
ั้
129 ชนิด 96 สกุล
58 วงศ์ โดยวงศ์ ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ GRAMINEAE จ านวน 5 สกุล 13 ชนิ ด
รองลงมา คื อ วงศ์ EUPHORBIACEAE จ านวน 3 สกุ ล 7 ชนิ ด และวงศ์
ZINGIBERACEAE จานวน 3 สกุล 6 ชนิด การใช้ ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
พืชเพื่อประกอบอาหาร ทัง้ 129 ชนิด พบ ใบอ่อน คือส่วนที่มีการนามาบริ โภค
มากที่สดุ จานวน 52 ชนิด รองลงมา คือ ยอดอ่อน และผล จานวน 51 ชนิด ดอก
28 ชนิด หน่อ/เหง้ า 21 ชนิด ต้ นอ่อน 10 ชนิด หัว 8 ชนิด เมล็ด 7 ชนิด ก้ านใบ
4 ชนิด และ ราก 2 ชนิด
การนาพืชอาหารป่ ามาบริ โภคและประกอบอาหารมีหลายลักษณะ ทัง้
ผัก เครื่ องเทศ/เครื่ องปรุงรส อาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ ดังนี ้
1) พื ชอาหารป่ าที่ น ามาเป็ นผัก จ านวน 75 ชนิ ด โดยผักที่
สามารถรับประทานสด จานวน 45 ชนิด ผักที่ต้องลวกให้ สกุ จานวน 39 ชนิด ผัก
นึง่ 23 ชนิด และผักดอง 3 ชนิด
2) พืชอาหารป่ าที่นามาเป็ นเครื่ องเทศ/เครื่ องปรุงรส จานวน 9
ชนิด
3) พืชอาหารป่ าที่นามาประกอบอาหารคาว จานวน 84 ชนิด
ได้ แก่ แกงอ่อมอีสาน 28 ชนิด แกงส้ มอีสาน 16 ชนิด แกงอ่อมอีสาน 44 ชนิด ตา/
ยาอีสาน 15 ชนิด ลาบ 2 ชนิด ป่ น/ซุปอีสาน 17 ชนิด และ แจ่ว 3 ชนิด
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4) พืชอาหารป่ าที่นามาประกอบอาหารหวาน จานวน 24 ชนิด
ได้ แก่ ของหวานและน ้าหวาน/น ้าผลไม้ 22 ชนิด ของทานเล่น 12 ชนิด
5) พืชอาหารป่ าที่นามารับประทานเป็ นผลไม้ จานวน 31 ชนิด
ในการนาพืชอาหารป่ ามาจาหน่ายตามตลาดแม่ค้าได้ นาส่วนประกอบ
ของพืชมาจาหน่ายทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นของสด กล่าวคือ ส่วนประกอบของพืชที่ยงั
ไม่มีการแปรรู ป เช่น ใบ ดอก ผล เมล็ด ราก หรื อทังต้
้ น และส่วนที่มีการแปรรู ป
แล้ ว เช่น การดอง เช่น ผักกุ่มดอง ผักเสี ้ยนดอง หน่อไม้ ดอง เป็ นต้ น การต้ ม เช่น
หน่อไม้ ต้ม มันต้ ม ขี ้เหล็กต้ ม เป็ นต้ น การสกัดเอาสารพิษออก เช่น กลอย โดยผล
การศึกษา พบ พืชอาหารป่ าที่ต้องมีการแปรรูปก่อนการจาหน่าย จานวน 4 ชนิด
ได้ แก่ กลอย ผักกุ่มดอง ผักเสี ้ยนดอง และขี ้เหล็ก ส่วนพืชที่สามารถจาหน่ายเป็ น
ผักสดได้ เลย จานวน 83 ชนิด เช่น ผักหวานป่ า ผักส้ มโมง ผักติ ้ว เป็ นต้ น และพืช
ที่สามารถจาหน่ายได้ ทงั ้ ผักสด และการแปรรู ป จานวน 42 ชนิด เช่น หน่อไม้
มะเขือขื่น มะตูม เป็ นต้ น ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 5 - 6
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2. มะม่วงป่ า (Mangifera caloneura Kurz)
3. มะม่วงคัน (M. duperreana Pierre var. siamensis Craib)
4. มะม่วงแก้ ว (M. Mangifera indica Linn)
5. มะม่วงกะล่อน (M. pentandra Hook. f.)
6. มะกอกป่ า (Spondias pinnata (L.f.) Kurz)
7. ตีนตัง่ นมแมวป่ า (Ellipeiopsis cherrevensis (Pierre ex Finet
& Gagnep.) R.E.Fr.)
8. หมากผีผ่วน (Uvariahirsute pierrei Finet & Gagnep.)
9. หมากผีผ่วนน้ อย (U. rufa Blume)
10. ผักส้ มลม (Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire)
11. อีรอก (Amorphophallus brevispathus Gagnep.)
12. บุกคางคก (A. paeoniifolius(Dennst.) Nicolson.)
13. บอนหวาน ทูน (Colocasia esculenta (L.) Schott var.
aquafiilis Hassk.)
14. ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites.)
15. อีรอก บุกเขา (Pseudodracontium kerrii Gagnep.)
16. ผักสะเอี่ยน จมูกปลาไหล (Oxystelma esculentum (L.) R.Br.)
17. ผักดอกขิก ดอกขจร (Telosma minor Craib)

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
1. ผักโขมสวน (Amaranthus tricolor Linn)

ยอด ก้ านใบ
หน่อ ก้ านใบ
ใบอ่อน
ดอก ใบอ่อน ผลอ่อน

ผลดิบ ผลสุก
ผลดิบ ผลสุก
ใบอ่อน
หน่อ ก้ านใบ
หน่อ ก้ านใบ
ก้ านใบ

ผลดิบ ผลสุก
ผลดิบ
ผลดิบ ผลสุก
ผลดิบ ผลสุก
ผลดิบ ผลสุก ยอด
ผลสุก

ส่ วนที่นามาใช้
ยอด ใบอ่อน

ผักลวก/นึ่ง นึ่งใส่ปลา
แกงอีสาน
ผักสด
ผักลวก/นึ่ง แกงอีสาน นึ่งใส่ปลา

ผลทานกับพริ กเกลือ ตาเมี่ยง
ผลทานกับพริ กเกลือ ตาเมี่ยง
เครื่ องแกง รสเปรี ยว
แกงอีรอก
แกงอีสาน
ผักสด แกงบอน

ผลไม้ ตามะม่วง
ผลไม้ ตามะม่วง
ผลไม้ ตา กวน
ผลไม้ ตามะม่วง
ผักสด เครื่ องเทศ เครื่ องปรุง
ผลไม้ รสหวานหอม

ประเภทอาหาร
ผักลวก/นึ่ง นึ่งใส่ปลา

ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ ของพืชอาหารป่ าในตลาดพืน้ บ้ านอีสาน

วงศ์ (Families)
วงศ์บานไม่ร้ ูโรย
(AMARANTHACEAE)
วงศ์มะม่วง (ANACARDIACEAE)

วงศ์กระดังงา (ANNONACEAE)

วงศ์ตีนเป็ ด (APOCYNACEAE)
วงศ์บอน (ARACEAE)

วงศ์นมตาเลีย
(ASCLEPIADACEAE)
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วงศ์ (Families)
วงศ์นมตาเลีย (ASCLEPIADACEAE)
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วงศ์ผกั บุ้ง (CONVOLVULACEAE)

วงศ์ผกั เสี ้ยน (CLEOMACEAE)
วงศ์สมอ (COMBRETACEAE)

วงศ์มะแฟน (BURSERACEAE)
วงศ์ก่มุ (CAPPARACEAE)

วงศ์แคหางค่าง (BIGNONIACEAE)

วงศ์ Lady Fren (ATHYRIACEAE)
วงศ์ผกั ปลัง (BASELLACEAE)

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
18. ผักกาดช้ าง ผักก้ านก้ อง (Crassocephalum crepidioides (benth.)
S. Moore)
19. ผักลิ ้นปี่ ผักกาดนกเขา (Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight)
20. ผักคาดหัวแหวน (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen.)
21. ผักกูด (Diplazium esculentum (Retz.) Sw.)
22.ผักปลัง ผักปั งขาว (Basella alba Linn.)
23. ผักปลังแดง (B. rubra Linn.)
24.แค่นา แค่ท่งุ (Dolichandrone columnaris Santisuk)
25. แคนา แคป่ า (D. serrulata(D.C.) Seem.)
26. แคหางค่าง แคบิด (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don)
Steenis)
27. แคหัวหมู แคเขา (Markhamia stipulate Seem. ex K. Schum. Var.
kerrii Sprague)
28. ลิ ้นฟ้า (Oroxylum indicum (L.) Vent.)
29. หมากเหลี่ยม (Canarium subulatum Guillaumin)
30. ผักกุ่มน ้า (Crateva adansonii DC. subsp. trifoliate (Roxb.)
Jacobs)
31. ผักเสี ้ยน (Cleome gynandra L.)
32. เบนน ้า คดสัง (Combretum trifoliatum Vent.)
33. ส้ มมอ สมอไทย (Terminalia chebula Retz.)
34. ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forssk.)
ผักลวก/นึ่ง
ผักสด/ลวก/ย่างไฟ
ผลไม้
ส้ มผัก

ดอก
ฝัก
เนื ้อในเมล็ด
ยอด

ส้ มผัก
ผักสด
ผลไม้
ผักสด ลวก นึ่ง

ผักสด
แกงอ่อม/แกงอีสาน
ผักลวก/นึ่ง นึ่งใส่ปลา
ผักลวก แกงอ่อม/แกงอีสาน
ผักลวก แกงอ่อม/แกงอีสาน
ผักลวก/นึ่ง
ผักลวก/นึ่ง
ผักลวก/นึ่ง

ยอด ใบอ่อน ต้ นอ่อน
ดอก ยอด ใบอ่อน ต้ นอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ดอก ยอด ใบอ่อน ผลอ่อน
ดอก ยอด ใบอ่อน ผลอ่อน
ดอก
ดอก
ดอก

ยอด
ยอด
ผล
ยอด ใบอ่อน

ประเภทอาหาร
ผักลวก/นึ่ง

ส่ วนที่นามาใช้
ยอด ใบอ่อน ดอก ต้ นอ่อน

ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ ของพืชอาหารป่ าในตลาดพืน้ บ้ านอีสาน (ต่ อ)
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ส่ วนที่นามาใช้
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบ ผลอ่อน
ผลอ่อน ผลสุก
หัว
หัว
หัว
หัว
หัว
หัว
หัว
ผลสุก
ผลสุก
ผลสุก
ผลสุก
ผลสุก
ผล ยอด ใบอ่อน
ผลสุก
ใบอ่อน
ผลสุก
หน่อ
หน่อ
หน่อ

ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ ของพืชอาหารป่ าในตลาดพืน้ บ้ านอีสาน (ต่ อ)

วงศ์ (Families)
วงศ์แตง (CUCURBITACEAE)

วงศ์ส้าน (DILLENIACEAE)
วงศ์กลอย (DIOSCOREACEAE)

วงศ์มะหลอด (ELAEAGNACEAE)
วงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE)

วงศ์กระเบา (FLACOURTIACEAE)
วงศ์ไผ่ (GRAMINEAE)

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
35. ตาลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt)
36. ผักไซมะระขี ้นก (Momordica charantia L.)
37. หมากส้ าน (Dillenia indica L.)
38. มันเสา (Dioscorea alata L.)
39. เครื อมันน ้า (D. bermanica Praint & Burkill)
40. มันมือเสือ (D. esculenta L.)
41. กลอย (D. hispida Dennst. var. hispida)
42. มันนก (D. inopinata Prain & Burkill)
43. เครื อมัน (D. myriantha Kunth)
44. มันแซง (D. pseudotomentosa Prain & Burkill)
45. หมากหลอด (Elaeagnus latifolia L.)
46. หมากเม่าสร้ อย (Antidesma acidum Retz.)
47. หมากเม่าไข่ปลา (A. ghaesembilla Gaertn.)
48. หมากเม่าหลวง (A. thwaitesianum Muell. Arg)
49. มะไฟป่ า (Baccaurea ramiflora Lour.)
50. มะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels)
51. มะขามป้อม (P. emblica L.)
52. ไครหางนาค เสียวน ้า (P. acidus taxodiifolius Beille)
53. หมากเบน ตะขบป่ า (Flacourtia indica (Burm. f.) Merr)
54. ไผ่โจด (Arundinaria ciliata A. Camus)
55. ไผ่ป่า ไผ่กะซะ (Bambusa bambos (L.) Voss)
56. ไผ่สีสกุ (B. blumeana Schult. f.)

ประเภทอาหาร
ลวก นึ่ง แกงจืด
ผักสด แกงอ่อม
ผักสด ผลไม้
แกงมัน ของหวาน
แกงมัน ของหวาน
แกงมัน ของหวาน
ของหวาน
แกงมัน ของหวาน
แกงมัน ของหวาน
แกงมัน ของหวาน
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้ ตา เชื่อม ผัก
ผลไม้
แกงอ่อม ผักสด
ผลไม้
แกง ผักลวก หมก
แกง ผักลวก ซุบ
แกง ผักลวก

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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วงศ์ (Families)
วงศ์ไผ่ (GRAMINEAE)

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

วงศ์ปอผี (HYDROPHYLLACEAE)
วงศ์กระบก (IRVINGIACEAE)
วงศ์กระเพรา (LAMIACEAE)
วงศ์จิก (LECYTHIDACEAE)
วงศ์ถวั่ – อนุวงศ์ราชพฤกษ์
(LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

วงศ์สนั ตะวา (HYDROCHARITACEAE)

วงศ์มงั คุด (GUTTIFERAE)

70. ผักกะเดียงปอผี สะเดาดิน (Hydrolea zeylanica (L.) Vahl)
71. กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn)
72. ผักหูเสือ(Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.)
73. กระโดนน ้า จิกน ้า (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)
74. ส้ มเสี่ยว เสี ้ยวใหญ่ (Bauhinia malabarica Roxb.)
75. ผักกาดย่า ผักปู่ ยา่ (Caesalpinia mimosoides Lamk.)
76. หมากเค็ง หยี่ (Dialium cochinchinense Pierre)
77. ขี ้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby)
78. มะขาม (Tamarindus indica L.)

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
57. ไผ่บงหนาม (B. burmanica Gamble)
58. ไผ่เลี ้ยง (B. multiplex (Lour.) Raeusch.)
59. ไผ่บง (B. nutans Wall.)
60. ไผ่ตง (Dendrocalamus asper (Roem. & Schult.) Backer ex Heyne)
61. ไผ่บงใหญ่ (D. brandisii (Munro) Kurz.)
62. ไม้ ซางไผ่ (D. longispathus (Kurz) Kurz)
63. ไผ่ไร่ ไผ่ซอด (Gigantochloa albociliata (Munro) Munro)
64. ไผ่ซอด (G. cochinchinensis A. Camus)
65. ไผ่รวก ไผ่ฮวก (Thyrsostachys siamensis Gamble)
66. โจด (Vietnamosasa ciliata (A. Camus) Nguyen)
67. ผักติ ้วแคน ติ ้วแดง ติ ้วเกลี ้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume.)
68. ส้ มโมงชะม่วง (Garcinia cowa Roxb.ex DC.)
69. ผักโฮบเฮบ สันตะวาใบพาย (Ottelia alismoides (L.) Pers.)
ส่ วนที่นามาใช้
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
หน่อ
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน ดอก ต้ น
อ่อน
ยอด ใบอ่อน
เมล็ด
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน ฝักอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ผลดิบ ผลสุก
ยอด ใบอ่อน
ยอด ฝักดิบ สุก เมล็ด
ผักสด
ของทานเล่น
ผักสด
ผักสด
เครื่ องแกง รสเปรี ยว
ผักสด
ผลไม้
แกงขี ้เหล็ก
เครื่ องแกง/เครื่ องปรุงรส เมล็ด
คัว่ ไฟแช่น ้า ท่านเล่น ตาเมี่ยง

ประเภทอาหาร
แกง ผักลวก ซุบ
แกง ผักลวก
แกง ผักลวก
แกง ผักลวก
แกง ผักลวก
แกง ผักลวก ซุบ
แกง ผักลวก หมก
แกง ผักลวก หมก
แกง ผักลวก หมก
แกง ผักลวก หมก
ผักสด แกงส้ มอีสาน ซุบอีสาน
ผักสด แกงส้ มอีสาน ซุบอีสาน
ผักสด/นึ่ง/ลวก

ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ ของพืชอาหารป่ าในตลาดพืน้ บ้ านอีสาน (ต่ อ)
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ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
79. ถัว่ แฮ ถัว่ แระ (Cajanus cajan (Linn.) Millsp.)

ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ยอด ฝัก เมล็ด
ยอด
ฝักแก่
ทังต้
้ น
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน
เปลือกหุ้มผล
หัว
ยอด ใบอ่อน
ผลสุก
ยอดอ่อน ใบอ่อน
ผลสุก
ใบ
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ฝัก ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน ดอก
ผลแก่ ผลสุก
ผลสุก

ส่ วนที่นามาใช้
ฝักอ่อน

เครื่ องแกง รสเปรี ยว
ผักลวก แกงอีสาน/แกงส้ ม
ผักสด
ผักสด แกงส้ ม
ผลไม้
ลาบอีสาน
ผักสด
ผักสด นึ่ง ลวก
เครื่ องแกง ทาน ้ากระเจี๊ยบ
แกงมัน มันต้ มโรยน ้าตาล
ผักสด
ผลไม้ รสหวานหอม
ผักสด ลวก
ตาหมากต้ อง ผลไม้ ดอง
คันน
้ ้าใส่แกงอีสาน
ผักสด แกงอ่อน/แกงอีสาน
ผักสด แกงอ่อน/แกงอีสาน
ผักลวก/นึ่ง แกงส้ ม นึ่งใส่ปลา
ผักสด แกงส้ ม
ผลไม้
ผลไม้

ประเภทอาหาร
ซุบอีสาน ผักสด

ตารางที่ 1: ความหลากหลายและการใช้ ประโยชน์ ของพืชอาหารป่ าในตลาดพืน้ บ้ านอีสาน (ต่ อ)

วงศ์ (Families)
วงศ์ถวั่ – อนุวงศ์ถวั่ แระ
(LEGUMINOSAE-FABACEAE)
วงศ์ถวั่ – อนุวงศ์สะตอ
(LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

วงศ์แหน (LEMNOIDEAE (LEMNACEAE))
วงศ์ขาเขียด (LIMNOCHARITACEAE)

วงศ์ชบา (MALVACEAE)
วงศ์คล้ า (MARANTACEAE)
วงศ์ผกั แว่น (MARSILEACEAE)
วงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE)
วงศ์กระท้ อน (MELIACEAE)

วงศ์สะเดาดิน (MOLLUGINACEAE)

วงศ์มะรุม (MORINGACEAE)
วงศ์ชมพู่ (MYRTACEAE)

80. ส้ มป่ อย (Acacia concinna (Willd.) DC.)
81. ชะอม (A. pennata (L.) Willd. Subsp. Insuavis (Lace) I.C. Nielsen)
82. กระถิน (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit)
83. กระเฉดน ้า (Neptumia oleracea Lour.)
84. หมากขามแป มะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.)
85. ผา ไข่แหน ไข่น ้า ไข่ขา (Wolffia globosa (Roxb.) Hartog & Plas)
86. ผักพาย (Butomopsis latifolia (D. Don) Kunth)
87. ผักคันจอง (Limnocharis flava Buch.)
88. กระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa L. cv. group Sabdariffa)
89. มันสาคู (Maranta arundinacea L. var.arundinacea)
90. ผักแว่น (Marsilea crenata Presl)
91. หมากเอนอ้ า (Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.)
92. สะเดาบ้ าน (Azadirachta indica A. Juss. Var. Siamensis Valeton)
93. หมากต้ อง กระท้ อน (Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.)
94. ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels)
95. แก่นส้ ม ผักส้ ม ผักสีเสียด (Glinus herniarioides (Gagnep.) Tardieu)
96. แก่นขม ผักขม สะเดาดิน (G. oppositifolius (L.) Aug. DC.)
97. ผักอีฮมุ มะรุ ม (Moringa oleifera Lam.)
98. ผักเม็ก เสม็ดแดง (Syzygium gratum (Wight) S.N. Mitra var. gratum)
99. หมากสีดา (Psidium guajava L.)
100. หมากหว้ าสีชมพู ลูกหว้ า (Syzygium cumini (L.) Skeels)

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560
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วงศ์ผกั หวาน (OPILIACEAE)
วงศ์กระทืบยอด (OXALIDACEAE)
วงศ์ปาล์ม (PALMAE)

วงศ์ (Families)
วงศ์บวั หลวง (NELUMBONACEAE)
วงศ์บวั วาย (NYMPHAEACEAE)

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

วงศ์พิกลุ (SAPOTACEAE)
วงศ์ผกั ควาตอง (SAURURACEAE)
วงศ์มณเฑียรทอง
(SCROPHULARIACEAE)

วงศ์กระทกรก (PASSIFLORACEAE)
วงศ์พริ กไทย (PIPERACEAE)
วงศ์ผกั ไผ่ (POLYGONACEAE)
วงศ์ผกั ตบ (PONTEDERIACEAE)
วงศ์เข็ม (RUBIACEAE)
วงศ์ส้ม (RUTACEAE)
วงศ์เงาะ (SAPINDACEAE)

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
101. บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.)
102. บัวสายบัวแดง (Nymphaea lotus L. var. pubescens Hook. f.
& Thomson)
103. ผักหวานป่ า (Melientha suavis Pierre)
104. มะเฟื อง (Averrhoa carambola Linn.)
105. หวาย (Calamus viminalis Wild.)
106. หวายน ้า (C. siamensis Becc.)
107. ตาล (Borassus flabellifer L.)
108. ผักสาบ (Adenia viridiflora Craib)
109. ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.)
110. ผักแพว (Polygonum odoratum Lour.)
111. ผักตบชวา (Eichornia crassipes(Mart.) Solms)
112. หมากหม้ อ (Rothmannia wittii (Craib.) Bremek.)
113. มะตูม (Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.)
114. หมากหวดข่า มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.)
115. หมากแงว ค้ อแลน ลิ ้นจี่ (Nephelium hypoleucum Kurz)
116. หมากค้ อ ตะคร้ อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken)
117. หมากท้ อบ้ าน มอนไข่ (Pouteria campechiana (Kunth) Baehni)
118. ผักคาวทอง พลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.)
119. ผักกระแยง (Limnophila aromatica (Lam.) Merr.)
ยอด ดอก ผลอ่อน
ยอด ใบอ่อน ผลแก่ ผลสุก
หน่อ
หน่อ
เนื ้อในผล เปลือกหุ้มผล
ยอด ใบอ่อน ดอก ผลอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน
ยอด ใบอ่อน ดอก
ผลสุก
ยอด ใบอ่อน ผลสุก
ผลสุก เมล็ด
ผลสุก
ผลสุก
ผลสุก
ยอด ใบอ่อน ดอก
ยอด ใบอ่อน ดอก

ส่ วนที่นามาใช้
เมล็ด ราก
สายบัว

แกงผักหวาน
ผักสด ผลไม้
แกงหวาน
แกงหวาน
้ ้าทาขนมตาล
ผลไม้ คันน
ผักลวก/นึ่ง
ผักสด แกงอ่อม
ผักสด
ผักลวก นึ่ง
ผลไม้
ผักสด ข้ าวเหนียวมะตูม น ้ามะตูม
ผลไม้ เมล็ดคัว่ ไฟรสมันหอม
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้ ขนม
ผักสด แกงอ่อม/แกงอีสาน
ผักสด แกงอ่อม/แกงส้ ม/แกงอีสาน

ประเภทอาหาร
ผลไม้ แกงรากบัว รากบัวเชื่อม
ผักสด แกงสายบัว
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ส่ วนที่นามาใช้
ผลแก่
ยอด ใบอ่อน ดอก
ผลอ่อน
ผลอ่อน
เหง้ า หน่อ
ราก หน่อ
ดอก หน่อ
ดอก หน่อ
ดอก หน่อ
ดอก หน่อ

ประเภทอาหาร
ผักสด/ผักดอง ใส่ส้มตา
ผักสด เครื่ องปรุง
ผักสด แกงอ่อม/ แกงอีสาน
ผักสด แกงอ่อม/แกงอีสาน
ผักสด/ลวก เครื่ องแกง
ผักสด เครื่ องแกง
ผักสด/ลวก/นึ่ง
ผักสด/ลวก/นึ่ง
ผักสด/ลวก/นึ่ง
ผักสด/ลวก/นึ่ง
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วงศ์ (Families)
วงศ์มะเขือ (SOLANACEAE)

วงศ์ขิงข่า (ZINGIBERACEAE)

ชนิดพืชที่พบ (ชื่อวิทยาศาสตร์ )
120. มะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum Jacq.)
121. มะอึก บักเขือขน (S. stramonifolium Jacq.)
122. มะเขือพวง (S. torvum Sw.)
123. หมากแข้ งเครื อ (S. trilobatum L.)
124. ข่าลิง (Alpinia conchigera Griff.)
125. กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.)
126. กระเจียว (Curcuma aeruginosa Roxb.)
127. กระเจียวขาว (C. cochinchinensis Gagnep)
128. กระเจียวขาว (C. parviflora Wall.)
129. กระเจียวแดง อาวแดง (C. sessilis Gage.)
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ภาพที ่ 5 ตัวอย่างพืชอาหารป่ าทีม่ ี จาหน่ายในตลาดบ้านห้วยเดือ่ ตาบลโนนทัน
อาเภอเมื อง จังหวัดหนองบัวลาภู

ภาพที ่ 6 ตัวอย่างพืชอาหารป่ าทีม่ ี จาหน่ายในตลาดปลาและของฝากห้วยหลวง
ตาบลเตาไห อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
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อภิปรายผล
จากการศึกษา ผู้วิจยั พบว่าพืชอาหารป่ าที่มีจาหน่าย จานวน 129 ชนิด
96 สกุล 58 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ GRAMINEAE รองลงมา คือ วงศ์
EUPHORBIACEAE และวงศ์ ZINGIBERACEAE ซึ่งเป็ นพืชที่มีการเก็บหาตาม
ป่ าธรรมชาติ มีขายตามฤดูกาล จากชนิดที่มีการจาหน่ายในตลาดพื ้นบ้ านทัง้
2 แห่ง ถือว่าพบจานวนชนิดพันธุ์มากพอสมควร ซึ่งจากการศึกษาพืชอาหารป่ า
ในหลายพืน้ ที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่พบจานวนชนิดพันธุ์ไม่เกิน 100 ชนิด
เช่น พืชกินได้ ในป่ าแกราช ที่พบ 62 ชนิด 35 วงศ์ (สุจิตรา โกศล และคณะ, 2549)
หรื อในพื ้นที่ อ.แม่ทา จ.ลาพู ที่พบพืชผักที่เก็บหาจากป่ า 20 ชนิด (นงคราญ
ร่ มคา และปรั ชญา ศรี สง่า, 2553) และการเก็ บหาผักพื น้ บ้ านของชุมชนบ้ าน
ดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม ในพื ้นที่นา ป่ าชุมชน และที่
สาธารณะ พบพืชผักจานวน 33 ชนิด (ฉันทนา เวชโอสถศักดา, 2556) ซึ่งพื ช
อาหารป่ าเปรี ยบเสมื อนภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นในเรื่ องของอาหาร ที่ ชุมชนมี การ
ถ่ายทอดการบริ โภคจากอดีตสูป่ ั จจุบนั ซึง่ ยังคงพบเห็นพืชอาหารป่ าหลายชนิดที่
เป็ นที่นิยมบริ โภคในท้ องถิ่น และเป็ นที่ต้องการของตลาด เช่น สะเดา ผักหวาน
ป่ า ดอกกะเจียว หวาย หน่อไม้ เป็ นต้ น ซึ่งพืชอาหารเหล่านีส้ ามารถส่งเสริ ม
สูท่ ้ องตลาดได้
อย่างไรก็ดี เป็ นข้ อน่าสังเกตว่าพืชอาหารที่นามาประกอบอาหารหรื อ
รับประทานเป็ นผักตามวิถีการดารงชีพของคนอีสาน ส่วนใหญ่ได้ มาจากแหล่ง
ธรรมชาติ คือ ป่ าไม้ แหล่งน ้า ที่นา ที่สวน หรื อที่รกร่างว่างเปล่า (ทวน ยุทธพงษ์ ,
2533) ถึงแม้ ปัจจุบนั เราสามารถนาพืชอาหารป่ าบางชนิดมาเพาะปลูกเพื่อนา
ผลผลิ ตสู่ตลาดได้ ตลอดทัง้ ปี เช่น ผักหวานป่ า แต่ผ้ ูบริ โภคยังคงนิ ยมหาซื อ้
ผักหวานป่ าที่ มี การเก็ บหาได้ ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูกาลที่ ผักหวานป่ าให้
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ผลผลิต ซึ่งจะเห็นได้ ตามตลาดท้ องถิ่นที่มีการนาผักหวานออกมาจาหน่ายกั น
นอกจากนี ้ราคาของผักหวานป่ าที่เก็บหาได้ ตามธรรมชาตินนยั
ั ้ งคงมีราคาที่แพง
กว่าผักหวานที่มีเพาะปลูก
จากการนาพืชอาหารป่ ามาใช้ ประโยชน์ ทังการรั
้
บประทานเป็ นผักสด
ประกอบอาหาร ประเภท อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ หรื อสามารถนามาเป็ น
เครื่ องปรุงรส พบว่า ตลาดท้ องถิ่นในพื ้นที่ล่มุ น ้าห้ วยหลวงมีพืชอาหารที่สามารถ
จาหน่ายได้ ตลอดทังปี
้ ทังนี
้ ้ การบริ โภคอาหารพื ้นบ้ าน หรื ออาหารอีสานของคน
ในท้ องถิ่นยังคงได้ รับความนิยมอยู่ นอกจากนี ้อาหารอีสานยังมีรสชาติและกลิ่น
เฉพาะตัว ท าให้ คนท้ องถิ่ นที่ ค้ ุนชิ นกั บการรั บประทานอาหารพื น้ บ้ านที่ มี
ความชอบและยังคงมี การประกอบอาหารพื น้ บ้ านอี สานอยู่จ นถึ งปั จ จุ บัน
ขณะเดียวกันอาหารอีสานส่วนใหญ่จะนิยมนาผักพืน้ บ้ านที่สามารถเก็บหาได้
ตามธรรมชาติมาประกอบอาหารที่อุดมไปด้ วยคุณค่าทางโภชนาการ และส่วน
ใหญ่จดั เป็ นพืชสมุนไพร นอกจากนี ้คนรุ่นใหม่ยงั มีความสนใจรับประทานอาหาร
เพิ่มมากขึ ้น (สุกลั ยา นันตา, 2552) ทังนี
้ ้ อาจจะเนื่องมาจากรสชาติที่จดั จ้ าน มี
คุณค่าทางโภชนาการ และมีผลดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ อาหารอีสานยังคงได้ รับ
ความนิยม และยังผลให้ พืชอาหารท้ องถิ่นที่เก็บหาได้ ตามธรรมชาติสามารถที่จะ
จาหน่ายได้ ตลอดทังปี
้ จนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี ้ การที่ชมุ ชนแถบลุ่มน ้าห้ วยหลวงยังคงนิยมบริ โภคอาหารที่
ต้ องใช้ วตั ถุดิบจากท้ องถิ่นและที่เก็บได้ ตามธรรมชาติ บ่งบอกถึงภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมด้ านอาหารของชุมชนที่ ยังคงสื บทอดจากอดี ตมาจนถึ งปั จจุ บัน
โดยเฉพาะอาหารท้ องถิ่ น ถื อเป็ นวัฒนธรรมที่ บ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของ
ชุมชน นอกจากนี ้ อาหารยัง เป็ นตัวแปรที่ ท าให้ เราเข้ าใจถึ ง แบบแผนการ
ดารงชีวิต การพึง่ พาทรัพยากรธรรมชาติ ความมัน่ คงของสุขภาวะและโภชนาการ
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(กี รติพร จูตะวิริยะ และคณะ, 2554) ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาสู่การเป็ นองค์
ความรู้ ที่ได้ จากการบริ โภคอาหารของชุมชน มาปรับใช้ กับงานด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ เข้ ากับบริ บทของชุมชนได้
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการสารวจเฉพาะในพื ้นที่ตลาดท้ องถิ่นเท่านัน้
ดังนัน้ ชนิดของพืชอาหารป่ าที่ทาการสารวจพบ คือ พืชอาหารที่แม่ค้าทาการเก็บ
หาจากพื ้นที่อื่นๆ ที่อยู่บริ เวณใกล้ เคียงตลาด ซึ่งอาจจะมาจากหลากหลายพื ้นที่
เช่น พื ้นที่ป่าไม้ ที่นา ป่ าหัวไร่ปลายนา พื ้นที่ที่เป็ นแหล่งน ้า จึงส่งผลให้ พบความ
หลากหลายของพืชอาหารป่ าในตลาดท้ องถิ่นสูง แต่นนั่ ก็ถือเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้
ถึ งภูมิ ปัญญาในการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติของชุมชนในเรื่ อง
อาหารได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้เพราะชุมชนสามารถนาวัตถุดิบที่ได้ จากธรรมชาติมา
เป็ นอาหารได้ หลากหลายชนิด ส่งผลให้ สินค้ าที่มีจาหน่ายในตลาดท้ องถิ่นยังคง
ได้ รับความนิยม และกลุม่ แม่ค้ายังคงนาสินค้ ามาจาหน่ายอยู่อย่างต่อเนื่อง
และจากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบชนิดพืชอาหารสูงถึง 129 ชนิด นันแสดง
้
ให้ เห็นว่า ชุมชนในเขตพื ้นที่ล่มุ น ้าห้ วยหลวงยังคงนิยมบริ โภคอาหารท้ องถิ่น ที่
หาได้ จากพืชท้ องถิ่นที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงภูมิปัญญาท้ องถิ่ นที่
ยังคงตกทอดสู่สังคมรุ่ นอดี ตมาจนถึ งคนปั จจุบัน โดยองค์ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาในครัง้ นี ้สามารถสะท้ อนให้ เห็นการดารงชีพที่ผ้ คู นในสังคมแถบลุ่มน ้า
ห้ วยหลวงยังคงมีการพึ่งพาทรัพยากรจากธรรมชาติ เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากร
อย่ างยั่ง ยื นและชุ ม ชนยัง คงพึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรเหล่ านี ไ้ ด้ การเข้ าใจวิ ถี ชี วิ ต
โดยเฉพาะอาหารที่เปรี ยบเสมือนสิ่งสะท้ อนถึงความเป็ นสังคม วัฒนธรรมของ
ชุมชน สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การจัดการทรัพยากรที่มีความเกี่ยวพันธ์ กับ
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แหล่งที่มาของอาหาร เช่น พืน้ ที่ป่าไม้ พืน้ ที่ป่าหัวไร่ ปลายนา เพื่อให้ เกิ ดการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรพื ้นฐานที่เป็ นต้ นกาเนิดแหล่งผลิตอาหารสาหรับคนในท้ องถิ่น
ได้ อย่างยิ่งยืน
ดังนัน้ เพื่ อให้ เกิ ดองค์ ความรู้ ใหม่ๆ ในแง่ มุมทางวิ ชาการ ประเด็ น
การศึกษาเกี่ ยวกับพืชอาหารป่ าที่สะท้ อนมุมมองและวิถีชีวิตของชุมชน จึงถื อ
เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ เช่น การปรับตัวในการเก็บหาผลผลิตที่ได้ จากธรรมชาติ หรื อ
การเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดท้ องถิ่น การรักษาพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งให้ ผลผลิตพืชอาหาร
ป่ า นอกจากนี ้ การศึกษาเกี่ยวกับการเก็บหาผลผลิตที่ได้ จากธรรมชาติ ถือเป็ น
อีกประเด็นที่มีความน่าสนใจ ที่จะช่วยอธิบายถึงวิธีการเก็บหาที่จะเป็ นสิ่งบ่งชี ้
ถึงการอนุรักษ์ และความเข้ าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เปรี ยบเสมือน
ต้ นทุนของชีวิต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ สานัก
บริ หารโครงการส่งเสริ มการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (HERP – NRU)
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