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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ว่าเงพื่อรวบรวมสารสนเทศพืชผักพื้นบ้าน
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของชุ ม ชนบ้ า นดอนดู ่ ต.คั น ธารราษฎร์ อ.กั น ทรวิ ชั ย
จ.มหาสารคาม ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้าน และเพื่อศึกษา
กระบวนการฟื้นฟูและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน การเก็บข้อมูลผู้วิจัยเก็บข้อมูล
โดยการลงพื้นที่จริงและใช้วิธีการ transect walk จาก 3 บริเวณ คือ 1) ที่นา
2) ป่าโคกโจด ซึง่ เป็นป่าชุมชนบ้านดอนดู่ และ 3) ทีส่ วน ซึง่ เป็นทีส่ าธารณะ ชุมชน
น�ำมาใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชน ผู้เก็บข้อมูลประกอบด้วยคน
ในชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
และนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม แล้วบันทึกข้อมูลในแบบเก็บข้อมูล จากการศึกษาพบว่ามีผกั พืน้ บ้าน
ทัง้ 3 บริเวณ ทัง้ หมด 33 ชนิด เป็นไม้ตน้ 13 ชนิด ไม้เลือ้ ย 7 ชนิด ไม้ลม้ ลุก 6 ชนิด
และอื่นๆ 7 ชนิด การน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหาร และใช้ใน
การสมุนไพร อีกทั้งยังพบว่าการเก็บพันธุ์ผักพื้นบ้านไว้ขยายพันธุ์ เช่น ผักปลัง
และมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์กันภายในชุมชน นอกจากนั้นการปลูกผักของชุมชน
ยังมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การปลูกผักต้องบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทาง
ต้องปลูกในวันพฤหัส และมีการเชื่อเกี่ยวกับนิสัยของปลูกว่าจะท�ำให้ผักนั้น
สวยงามและมีผลผลิตที่ดี
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ABSTRACT

The purpose of this study was to gather information on cultivation
and use of native vegetables by the Local communities of BanDon Do
Khanthararat sub-district, Kantharawichai District, Mahasarakham Province
and also to study the ways of protection of native vegetable species. Data
was collected by local people and Information Science students, Faculty
of Informatics, Mahasarakham University of three areas: 1) the field 2), the
community forest and 3), a public land where the local community used to
grow vegetables for the community. The data was also collected from the
members of the communities, who grow vegetables and have knowledge
of local vegetables.
The study found that of the thirty three species of native
vegetables, there are thirteen species, is tree, seven species are climbers,
six species are herbaceous, and seven species are others. It was also
found that to store indigenous vegetable seeds for plan. The community
members believe that if the seeds are planted on Thursday, the yield of
vegetables is more in quantity with good quality.

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี อ ากาศร้ อ นชื้ น และเป็ น ถิ่ น ก� ำ เนิ ด
พืชพันธุ์ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งภาคพื้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกว่าภาคอีสานนั่นเอง ซึ่งเป็นภาคที่มีผู้คน
อาศัยเป็นจ�ำนวนมากและมีพื้นที่มากกว่าภาคอื่นๆในประเทศ ด้วยพื้นดินของ
ภาคอีสานเป็นดินร่วนปนทราย หรือเป็นดินทรายทีแ่ ห้งแล้ง ไม่คอ่ ยจะอุม้ น�้ำมากนัก
ในการท�ำการเกษตร แต่พื้นที่ของภาคอีสานก็มีพืชผัก ผลไม้ทั้งที่เป็นพืชป่า
และพืชที่ปลูกหลากหลายชนิด พืชผักเหล่านี้มีบทบาทความส�ำคัญต่อความ
เป็นอยู่และวิถีการด�ำเนินชีวิตของคนในแต่พื้นที่ในเขตภาคอีสานมาเป็นเวลา
ยาวนาน (ธวัชชัย สันติสขุ : ม.ป.ป.) ขณะเดียวกันก็มภี ยั คุกคามต่อพืชพรรณเหล่านี้
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จากฝีมอื ของมนุษย์ อาทิเช่น การตัดไม้ทำ� ลายป่าท�ำให้ปา่ ซึง่ เป็นแหล่งอาหารของ
ชุมชนลดน้อยลงไปนอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าป่าที่ถูกตัดท�ำลายนั้น
เป็นแหล่งอาหาร เพราะการเก็บพืชผักมาท�ำอาหารมีเพียงผู้สูงอายุในครอบครัว
เท่านั้น ลูกหลานไม่เคยรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนและมีคุณค่าเพียงใดประกอบ
กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป และภั ย ธรรมชาติ ท� ำ ให้ พื ช ผั ก พื้ น บ้ า นของ
ภาคอีสานลดจ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว และบางชนิดใกล้สูญพันธุ์จึงมีความจ�ำเป็น
ที่ จ ะรวบรวมสารสนเทศพื ช ผั ก พื้ น บ้ า นของภาคอี ส าน อี ก ทั้ ง การศึ ก ษาวิ ช า
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวกับการน�ำพืชมาใช้ประโยชน์
จะเน้นแต่ความส�ำคัญ และคุณค่าทางเศรษฐกิจของพืช เช่น พืชสมุนไพร-เครือ่ งเทศ
พืชอาหาร พืชเส้นใย พืชที่ใช้ในการก่อสร้าง อันเป็นการศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์
เศรษฐกิจ (Economic botany) มากกว่า ทีจ่ ะเป็นการศึกษาพฤกษศาสตร์พนื้ บ้าน
ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาแตกต่างออกไป เช่น การศึกษาพืชผักพื้นบ้านตามชนบท
ที่ได้จากการเก็บหาจากธรรมชาติ หรือจากป่า แตกต่างจากการศึกษาพืชผัก
เศรษฐกิจ ทีไ่ ด้จากการปลูกในแปลงผักเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามพืชผักพืน้ บ้าน
หลายชนิด ที่เกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาจจะมีศักยภาพ กลายมาเป็นพืชผัก
เศรษฐกิจขึ้นได้ในอนาคต หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง (ธวัชชัย สันติสุข :
ม.ป.ป.)
ประกอบกับปัจจุบนั แนวคิดทางด้านสุขภาพทีเ่ น้นความสอดคล้อง
กับธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไขของภูมินิเวศน์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละ
ท้องถิ่นก็มีภูมิปัญญาในการจัดการสุขภาพของตนเอง และการพึ่งพาตนเองได้
ดังจะเห็นว่ามิตกิ ารสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเป็นวิถชี วี ติ วิถปี ฏิบตั ิ ด้านอาหาร และ
สมุนไพร พิธีกรรม ประเพณีและระบบการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งจากงานวิจัยระดับ
ปริญญาเอกที่พบว่า การดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน มีการใช้สมุนไพรทั้งใน
ด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโดยการใช้พืชสมุนไพรทั้งใน
การบ�ำบัดรักษา ใช้ประกอบในการท�ำอาหารเพือ่ เป็นอาหารเสริมและการส่งเสริม
ให้มสี ขุ ภาพดีดว้ ยการกินอาหารทีป่ รุงด้วยพืชผักสมุนไพร ผักพืชบ้านทีม่ สี รรพคุณ
เป็นยา (กิจปพน ศรีธานี : 2555) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้าน อันหมายถึง
พรรณพืชผักพืน้ บ้านหรือพรรณไม้พนื้ เมืองในท้องถิน่ ทีช่ าวบ้านน�ำมาบริโภคเป็นผัก
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ตามวัฒนธรรมการบริโภคของท้องถิ่นที่ได้มาตามแหล่งธรรมชาติ จาก สวน
นา ไร่ หรือชาวบ้านน�ำมาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการน�ำมาบริโภคนั้น
มีความส�ำคัญยิ่งต่อชีวิติความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทั้งทางด้านอาหาร สุขภาพ
เศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงไปถึงความเชือ่ และวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนและ
ผักพืน้ บ้านเหล่านี้ อาจมีชอื่ เฉพาะตามท้องถิน่ และน�ำไปประกอบอาหารพืน้ เมือง
ตามกรรมวิธีเฉพาะแต่ละท้องถิ่นอาจกล่าวได้ว่า ผักพื้นบ้านมีความส�ำคัญต่อชีวิต
ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนทัง้ ในแง่เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และอาจถือ
ได้วา่ เมือ่ น�ำผักพืน้ บ้านมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการหรือวิธกี ารในการประกอบ
อาหาร การน�ำใช้เป็นยารักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ก็อาจสรุปได้ว่าทั้งตัวพืช
ผักพื้นบ้านและกระบวนการและการน�ำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนนั้นถือได้ว่าเป็นความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ควรได้รับ
การจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของชุมชนในระยะยาว
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต�ำบลคันธารราษฏร์ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของอ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม อยูร่ ะหว่าง
หลักกิโลเมตรที่ 12-13 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถนนถีนานนท์ ห่างจาก
ตัวอ�ำเภอ 4 กิโลเมตร ชุมชนดอนดู่ถือได้ว่าเป็นชุมชนขนาดกลาง มีจ�ำนวน
115 ครัวเรือน ประชากร 482 คนโดยแยกเป็นชาย 251 คน และหญิง 231 คน
ชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรส�ำคัญคือ พื้นที่ท�ำการเกษตรทั้งหมด 1,231
ไร่ มีปา่ สาธารณประโยชน์คอื ป่าโคกโจด เนือ้ ที่ 87 ไร่ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการ
หาอาหารป่า เก็บของป่า พืชผักพื้นบ้านออกจ�ำหน่ายตามฤดูกาลของผักแต่ละ
ประเภท และเพือ่ บริโภคตามวิถคี วามเป็นอยูใ่ นปัจจุบนั (ฉันทนา เวชโอสถศักดา :
2554) เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน และพืชผักพื้นบ้านบางชนิดก็เป็น
สมุนไพรของชุมชนบ้านดอนดูเ่ อาไว้ไม่ให้สญ
ู หายและปรับปรุงพัฒนาใช้ประโยชน์
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถกี ารด�ำรงชีวติ ในชุมชนและสังคมในปัจจุบนั และ
อนาคตให้เกิดความยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงความส�ำคัญของการรวบรวมสารสนเทศ
พืชผักพืน้ บ้านในป่าชุมชนโคกโจด และบริเวณชุมชนบ้านดอนดู่ ทัง้ นีเ้ พราะพืชผัก
พื้นบ้านมีประโยชน์มากมาย ทั้งใช้ในการประกอบอาหารประจ�ำวันของมนุษย์
และสัตว์เลี้ยง เป็นยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการบ�ำบัด รักษาโรค ใช้ประกอบพิธีกรรม
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ตามประเพณีวัฒนธรรม เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพืชผักพืน้ บ้านซึง่ ปัจจุบนั อาจถูกเลือนลืมหรือสูญหายได้ การรวบรวม
สารสนเทศพืชผักพืน้ บ้านในป่าชุมชนและบริเวณชุมชนบ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามจะท�ำให้ชุมชนและนักวิชาการได้สารสนเทศรายชื่อ
ผั ก พื้ น บ้ า นที่ ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ร อบชุ ม ชนบ้ า นดอนดู ่ ต.คั น ธารราษฎร์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผักพื้นบ้านและ
ใช้ประโยชน์ซึ่งผลที่ได้จะน�ำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ส�ำหรับ
ชุมชนและใช้ส�ำหรับนักวิชาการในการท�ำงานใช้อ้างอิง พัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ รวบรวมสารสนเทศพืชผักพืน้ บ้าน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชน
บ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้านของชุมชน
3. เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีทางด้านสารสนเทศเป็น
ตัวอธิบายว่า การรวบรวมสารสนเทศของผักพื้นบ้านนั้น ต้องมีการวางโครงสร้าง
ของสารสนเทศเกีย่ วกับผักพืน้ บ้านและใช้หลักการทางพฤษศาสตร์พนื้ บ้าน (Ethno
botany) อธิบายคุณลักษณะ (Property) ของผักพืน้ บ้าน ในขณะเดียวกัน การวิจยั นี้
เป็นการศึกษาสภาพความเป็นจริงที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือผักพื้นบ้านเปรียบ
เสมือนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คนในท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ถึงคุณลักษณะเฉพาะ และ
พืชผักบางชนิด ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็เกิดเฉพาะในบางท้องถิ่น บางฤดูกาล
เท่านั้น ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลภาคสนามตาม
ฤดูกาลและจากผู้ที่มีความรู้ในชุมชน ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัย
จึงใช้หลักการ Transect Walk เข้าไปใช้ใน ในการวิจัยครั้งนี้ จึงบูรณาการแนวคิด
เพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้
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1. การรวบรวมสารสนเทศ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
การจัดการสารสนเทศที่มีกระบวนการในการจัดหา รวบรวมสารสนเทศ วิเคราะห์
และจัดกลุม่ สารสนเทศ (มาลีลำ�้ สกุล : 2549) ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทางการจัดการสารสนเทศเพื่อน�ำไปจัดการสารสนเทศที่ได้จากแหล่งปฐมภูมิ
ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของพืชผักพื้นบ้าน โดยใช้คนหลายกลุ่ม
ในการกระบวนการจัดการสารสนเทศ เพราะเนื่องจากข้อมูลที่จะท�ำการรวบรวม
นั้นต้องอาศัยผู้รู้ หรือนักปราชญ์ในท้องถิ่น เช่น ปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่มีความรู้
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พื ช ผั ก พื้ น บ้ า น และ กลุ ่ ม ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ บ้ า นดอนดู ่
ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยกับพืชผัก
พื้นบ้านในท้องถิ่นที่อาศัย และยังมีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์กับพืชผัก
พื้นบ้าน น�ำมาวิเคราะห์ตามแนวคุณลักษณะเฉพาะของสารสนเทศ (Features
of information) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ (1) เนื้อหาซึ่งในที่นี้หมายถึง ชื่อ
คุ ณ สมบั ติ ประโยชน์ (2)กายภาพ หมายถึงลักษณะภายนอกของพื ช และ
(3) บริบท ซึ่งหมายถึง การใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบ และอื่นๆ (Baca & Getty
Research Institute., 2008)
2. ในส่วนของคุณลักษณะสารสนเทศผักพื้นบ้านนั้น ผู้วิจัยได้อธิบาย
ตามกรอบของหลักการทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethno botany) ซึ่งเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับพืช และการจ�ำแนกพืชที่กินได้ ซึ่งเป็นพืชผัก พืชสมุนไพร และ
พืชที่เป็นพิษในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ที่มีการน�ำพืชผักมาใช้ประโยชน์ของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำ
ท้องถิ่นนั้นๆ (ธวัชชัย สันติสุข : ม.ป.ป.) ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการจ�ำแนกพืชผักพื้นบ้านตามการใช้ประโยชน์และตรวจสอบชื่อทาง
วิทยาศาสตร์และชือ่ วงศ์ของพืชผักพืน้ บ้านทีร่ วบรวมได้จากสามแหล่ง คือ 1) ทีน่ า
2) ป่าชุมชน และ 3) ที่สวน
3. Transect Walk คือวิธีการในการรวบรวมข้อมูล ที่สามารถท�ำได้
ด้วยตัวคนเดียว หรือเป็นกลุ่มคนด้วยการเดิน โดยมีการวางแผน และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล มีการก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการเริม่ ต้นว่าจะเริม่ ทีไ่ หน
และสิน้ สุดทีไ่ หน ด้วยการมองหา หรือค้นหาสิง่ ทีเ่ ราต้องการตามทีม่ กี ารก�ำหนดไว้
(Hague, Cliff :n.d.)
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การด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาเพื่อรวบรวมสารสนเทศด้านผักพื้นบ้านนั้นผู้วิจัยได้ก�ำหนด
การด�ำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจัยที่เคยศึกษามาบ้างแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับชื่อวงศ์ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านการเพิ่ม
รายได้ให้กับครัวเรือน โดยเป็นพืชเศรษฐกิจ และการน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาหารของแต่พนื้ ที่ (พนิตนาฏ ลัคนาโฆสิต และคนอืน่ ๆ : 2537; เตือนใจ
นุชด�ำรง และ ธีรยุทธ สมตน : 2548; บัญญัติ ตะนาวศรี และคนอื่นๆ : 2551;
บุญส่ง เอกพงษ์, นพมาศ นามแดง และ ทวีศักดิ์ วิยะชัย : 2552)
2. งานภาคสนาม/การรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม งานภาคสนาม
เป็นงานทีส่ ำ� คัญยิง่ ของการท�ำงานวิจยั เชิงคุณภาพแบบมีสว่ นร่วม เพราะเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิตามพื้นที่ที่พืชผักพื้นบ้านขึ้นเองตามธรรมชาติ
ดังนั้นในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวผักพื้นบ้าน จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจาก
พื้นที่จริง โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความช�ำนาญในพื้นที่และมีความรู้จริงเกี่ยวกับ
ผักพื้นบ้าน ดังนั้นในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
และกระบวนการที่ส�ำคัญดังนี้
		 2.1 ทีมวิจัย โดยทีมเก็บข้อมูลจะเป็นผู้ที่อาศัยในชุมชน และเป็น
สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ เป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ใน
การจัดเก็บข้อมูลจากโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) ที่ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการมาก่อนนี้แล้ว
		 2.2 ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลร่วมกับสมาชิกของ
กลุ่มปลูกผักในการที่จะลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมี 3 บริเวณดังนี้คือ 1) ป่าชุมชน
2) บริเวณที่นา และ 3) บริเวณที่ทำ� สวน ซึ่งเป็นที่สาธารณะของชุมชนได้นำ� มา
จัดสรรให้กับครัวเรือนในการปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้ง 3 บริเวณนี้เป็นที่ที่ส�ำหรับ
ชุมชนเข้าไปจัดหาพืชผักพื้นบ้านมาโดยตลอด
		 2.3 ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเป็น
ผู ้ อ อกแบบเครื่ อ งมื อ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รายชื่ อ พื ช ผั ก พื้ น บ้ า นที่ ขึ้ น เองตาม
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ธรรมชาติ ซึง่ รายละเอียดของแบบฟอร์มจะประกอบด้วย ชือ่ ผักพืน้ บ้าน ชือ่ ท้องถิน่
ลักษณะ ประโยชน์ และ เลขที่ของภาพผักพื้นบ้าน
		 2.4 แบ่งประเภทของผักพื้นบ้านตามบริเวณที่พบ เพื่อง่ายต่อ
การจัดกลุ่มในการส�ำรวจพืชผักพื้นบ้านในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 บริเวณที่พบ
คือ 1) ป่าชุมชน 2) ที่นา และ 3) ที่สวนผักในการปลูกผักปลอดสารพิษ
		 2.5 การจัดอบรมให้กับทีมเก็บข้อมูล
			 2.5.1 สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน และผูเ้ กีย่ วข้อง ประกอบ
ด้วย กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ จ�ำนวน 15 คน นิสิตสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวน
10 คน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท�ำการวิจัย และเตรียมความพร้อมให้แก่
ชุมชน และนิสิต ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท�ำการวิจัย
			 2.5.2 การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี าร Transact
Walk โดยเน้นให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(Hague, Cliff : n.d.) โดยนิสิตเป็นผู้จดบันทึกข้อมูล ส่วนชุมชนและกลุ่มปลูกผัก
ปลอดสารพิษบ้านดอนดู่เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามบริเวณในการ
จัดส�ำรวจข้อมูล คือ 1) บริเวณป่าชุมชน มีชุมชนจ�ำนวน 5 คน นิสิตจ�ำนวน 4 คน
2) บริเวณที่นา มีชุมชนจ�ำนวน 5 คน และนิสิตจ�ำนวน 3 คน 3) ที่สวนผักในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษมีจ�ำนวนชุมชน 5 คน และนิสิตจ�ำนวน 3 คน ได้จัดให้มีการ
ส�ำรวจ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2554
3. การวิเคราะห์ข้อมูล และ การตรวจสอบข้อมูล
เมือ่ ได้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูลจาก 3 บริเวณตามทีก่ ำ� หนด
แล้วนั้น มาตรวจสอบข้อมูล ว่ามีแบบเก็บข้อมูลใดที่ยังไม่สมบูรณ์ หากแบบเก็บ
ข้อมูลใดที่สมบูรณ์แล้ว ให้เพิ่มรูปภาพในแต่ละแบบเก็บข้อมูลนั้นและหากแบบ
เก็บข้อมูลฉบับใดที่ยังขาดข้อมูลก็ติดต่อกับชุมชนเพื่อนัดวันเวลาในการลงพื้นที่
ในการซ่อมข้อมูลที่ขาดไป จากนั้นน�ำข้อมูลจัดเรียงตามตัวอักษรของรายชื่อผัก
ตามชื่อท้องถิ่น
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		 3.1 การตรวจสอบข้อมูลโดยกลุม่ ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่
ด้วยวิธกี ารสะท้อนข้อมูลกับชุมชน โดยวิธกี ารสนทนากลุม่ (Focus Group) ร่วมกับ
ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ด้วยการฉายภาพถ่าย
ของพืชผักพืน้ บ้านให้ดู และตรวจสอบกับรายชือ่ พืชผักพืน้ บ้านทีไ่ ด้จดั เรียงตามชือ่
ท้องถิ่นจากนั้นปรับแก้ไขข้อมูลจากการสะท้อนข้อมูล
		 3.2 น�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั การแก้ไขจากการสะท้อนข้อมูลแล้วนัน้ ส่งให้
กับผู้เชียวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์ ตรวจสอบชื่อทางวิทยาศาสตร์ และชื่อวงศ์
ของพืชผักพื้นบ้าน

ผลการศึกษา

1. ประเภทของผั ก พื้ น บ้ า น จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผักพื้น
บ้านที่รวบรวมจากป่าชุมชน ที่สวน และที่นา ของบ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์
อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม พบว่ามีพชื ผักพืน้ บ้านทัง้ หมด 33 ชนิด ซึง่ อาจจ�ำแนก
เป็นกลุ่มได้ดังนี้
		 1.1 พืชผักที่เป็นไม้ต้น 13 ชนิด พืชผักที่เป็นไม้ต้นที่พบมีลักษณะ
เป็นไม้ยืนต้นที่พบในป่าชุมชนและที่นาส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเองตามธรรมชาติใช้
เวลาในการเจริญเติบโตนานแต่เมื่อโตเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จาก
ดอก ใบ หรือผลเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลายปีโดยไม่ต้องปลูกใหม่ ตัวอย่าง
ผักพื้นบ้านในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ต้นมะตูม ต้นมะขาม ต้นกระโดน ต้นขี้เหล็ก
ต้นแคบ้าน ต้นผักติ้ว ต้นผักเม็ก ต้นมะกอก ต้นเพกา เป็นต้น
		 1.2 ผักพื้นบ้านที่เป็นไม้เลื้อย 7 ชนิด ผักพื้นบ้านกลุ่มนี้เป็นพืชผัก
ที่ไม่สามารถทรงตัวได้โดยล�ำพังจึงมักเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งพยุงเป็นที่ยึด
เกาะเพือ่ ให้ล�ำต้นเจริญอยูไ่ ด้ ตัวอย่างของผักพืน้ บ้านในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วย บวบ
เหลีย่ ม ผักขจร ผักต�ำนิล หรือ ต�ำลึง ผักบุง้ นา มะระขีน้ ก ใบย่านาง ผักแว่นเป็นต้น
1.3 ผักพืน้ บ้านทีเ่ ป็นพืชล้มลุก 6 ชนิดกลุม่ นีเ้ ป็นผักประเภททีส่ ามารถปลูกทีม่ กี าร
ปลูกได้ในระยะเวลาอันสั้นมีการเจริญเติบโตออกดอกติดผลและตายส่วนใหญ่
จึงเป็นพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้ในสวนหรือขึ้นตามที่สวนและตายไปเมื่อหมดฤดู
ตั ว อย่ า พื ช ประเภทนี้ ไ ด้ แ ก่ ผั ก ปลั ง ผั ก ลิ้ น ปี ่ ผั ก เสี้ ย น ผั ก กระจอง กระถิ น
ผักกระเจียว เป็นต้น
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		 1.4 ผักพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะ อื่นๆ 7 ชนิดกลุ่มนี้เป็นผักพื้นบ้าน
ทีพ่ บในเขตป่าชุมชน ทีส่ วน และทีน่ า ของบ้านดอนดูท่ ไี่ ม่สามารถจัดเข้าสามกลุม่
ข้างต้นได้เพราะมีคุณลักษณะที่กล�้ำกึ่งกันจึงรวมมาไว้ในกลุ่มที่ 4 ตัวอย่างผักใน
กลุ่มนี้เช่น ผักแขยง ( เป็นผักน�้ำพบในที่นา) ผักโขม (ขึ้นตามธรรมชาติ ในที่สวน)
ผักตบชวา ผักสาบ ผักเสี้ยน สายบัว หน่อโจด หน่อไม้ เป็นต้น (รายละเอียด
ของผักพื้นบ้านแต่ละชนิด ดังปรากฏในตารางที่ 1)
2. พื้ น ที่ ที่ พ บผั ก พื้ น บ้ า น ในการรวบรวมสารสนเทศเกี่ ย วกั บ
ผักพื้นบ้าน จากข้อมูลภาคสนามจาก 3 บริเวณ คือ ป่าชุมชน ที่สวนที่สวน ซึ่งเป็น
ที่สาธารณะ ที่ชุมชนน�ำมาใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนและที่นา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนามสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ที่ส� ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ค้นพบดังนี้
		 2.1 จากการวิเคราะห์พบว่ามีผกั พืน้ บ้านหลายชนิดทีพ่ บได้ทงั้ ในป่า
ชุมชน ที่สวนและที่นา ในขณะที่บางชนิดพบได้ในที่สวนหรือที่นาเพียงอย่างเดียว
การที่ผักพื้นบ้านที่พบได้ในหลายแหล่งหรือเฉพาะแหล่งนั้นถือเป็นข้อมูลส�ำคัญ
เพราะจะมีผลต่อการขยายพันธุ์ ทัง้ นีเ้ พราะพืน้ ทีท่ เี่ ป็นป่าชุมชน ทีน่ า และทีส่ วนนัน้
จะมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของดิน ความชุ่มชื้นซึ่งจะมีผลต่อการ การเกิด
การเจริญเติบโตของพืชผัก และต้นไม้ เช่น ผักพืน้ บ้านทีเ่ กิดในป่าชุมชน มักจะเป็น
ไม้ยนื ต้นและทนต่อความแห้งเล้งเพราะป่าชุมชนในภาคอีสาน มักจะเป็นดินทราย
และแห้งแล้งเพราะดินไม่อุ้มน�้ำ ในขณะที่พืชผักที่เกิดในสวนมักจะเป็นพืชล้มลุก
ที่ปลูกได้ตามฤดูกาล ส่วนพืชผักที่เกิดในที่นา มักจะเป็นพืชผักน�้ำ เป็นต้น ซึ่งผล
การศึกษาเมื่อจ�ำแนกผักพื้นบ้านตามแหล่งที่พบเป็นดังนี้
			 (1) ผักพื้นบ้านที่พบทั้งในป่าชุมชนและที่สวนประกอบด้วย
กระถิน ใบมะตูม ย่านาง ผักกระเจียว
			 (2) ผักพื้นบ้านที่พบทั้งในป่าชุมชนและที่นา ประกอบด้วย
ผักเพกา (ลิ้นฟ้า) ผักสะเดา
			 (3) ผักพืน้ บ้านทีพ่ บในป่าชุมชนเพียงแห่งเดียว ประกอบด้วย
ผักกระโดน ผักขี้เหลัก ผักแขยง ผักติ้ว ผักเม็ก ผักยอกมะขาม ผักหวาน มะกอก
มะแว้ง หน่อโจด หน่อไม้
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			 (4) ผักที่พบในที่สวนอย่าเดียว ประกอบไปด้วย บวบเหลี่ยม
ผักขจร (สลิด) ผักโขม ผักแคบ้าน ผักต�ำนิล (ต�ำลึง) ผักลิ้นปี่ ผักสาบ (อีนูน)
ผักปลัง ผักเสี้ยน ผักหวานบ้าน มะระขี้นก
			 (5) ผักที่พบในที่นา อย่างเดียว ประกอบด้วย ผักกระจอง
ผักตบชวา ผักแว่น สายบัว
		 2.2 จากการวิเคราะห์ประเภทและลักษณะผักพื้นบ้านและพื้นที่
ที่พบนั้นอาจสรุปได้ว่า 1) ที่นา เป็นพืชผักพื้นบ้านที่เกิดเองตามธรรมชาติ พืชผัก
ที่เกิดขึ้นมานั้นจะมีปริมาณที่มาก บางที่มีพื้นที่เป็นหลายไร่ เช่นผักแว่น สายบัว
ผักกระจอง ผักบุ้งนา ผักตบชวา เป็นต้น ผักพวกนี้บางครั้งก็ท�ำความเสียหาย
ให้แก่พืชผลชนิดอื่นซึ่งบางครั้งจึงกลายเป็นวัชพืชไป การเกิดของพืชผักพวกนี้
จะเกี่ยวข้องกับฤดูกาลโดยมากแล้วจะเกิดเก็บเกี่ยวได้ในช่วงของฤดูฝน 2) ป่า
โคกโจด ซึ่งเป็นป่าชุมชนบ้านดอนดู่พืชผักที่เกิดในป่าถึงแม้จะเป็นพวกพืชยืนต้น
หรือต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์ ได้จากทั้งใบ ดอก และผล และให้ประโยชน์ได้เป็นเวลา
ยาวนาน แต่การให้ผลผลิตนั้นจะให้มากในช่วงต้นฤดูฝนเช่นกัน และ 3) ที่สวน
ซึง่ เป็นทีส่ าธารณะ ชุมชนน�ำมาใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนเป็นพืชผัก
ที่สามารถปลูกได้และให้ผลแทบทุกฤดูกาล เช่น ใบย่านาง ผักปลัง ทั้งนี้การปลูก
ผักเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการลดน�้ำด้วยเช่นกัน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ดิน น�้ำ อากาศ
มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักพืน้ บ้านเช่นกัน ประชาชนในชุมชนจะเป็นผูม้ คี วามรู้
และความเชี่ยวชาญที่จะรู้ว่ามีผักพื้นบ้านชนิดใดเกิดอยู่ที่ใดในแต่ละฤดูกาล
(ดูรายละเอียดในตารางที่ 1 และ 2)
3. การใช้ประโยชน์จากพืชผักพื้นบ้าน
จากการวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากผั ก พื้ น บ้ า น พบว่ า มี ก ารใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
		 3.1 ใช้ประโยชน์ในการมาประกอบอาหารในวิถีชีวิตประจ� ำวัน
ผักพื้นบ้านทุกชนิดที่ค้นพบทั้ง 3 พื้นที่ในชุมชนนั้น คนในชุมชนล้วนใช้ประโยชน์
โดยการน�ำผักพืน้ บ้านมาท�ำอาหารเป็นหลักทัง้ ทีใ่ ช้เป็นอาหารหลัก เช่น แกงหน่อไม้
แกงหน่อโจด หรือใช้ประกอบเพื่อเป็นผักที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรุงอาหาร หรือ
ใช้จิ้มน�้ำพริก ใช้เป็นส่วนประกอบของแกง ลาบ คั่ว เป็นต้น ซึ่งผักเหล่านี้ได้แก่
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กระถิน ใบมะตูม ใบย่านาง ผักกระจอง ผักกระเจียว ผักกระโดน ผักขจร ผักขีเ้ หล็ก
ผักแขยง ผักโขม ผักแคบ้าน ผักต�ำนิล ผักติ้ว ผักบุ้งนา ผักปลัง ผักเพกา (ลิ้นฟ้า)
ผักเม็ก ผักยอดขาม ผักแว่น ผักสะเดา ผักเสีย้ น ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า มะกอก
มะระขี้นก สายบัว หน่อโจด และหน่อไม้
		 3.2 ใช้ในการสมุนไพรเพื่อสุขภาพผักพื้นบ้านหลายชนิดมีคุณค่า
ทางโภชนาการสู ง ซึ่ ง ผั ก พื้ น บ้ า นหลายชนิ ด ที่ ชุ ม ชนน� ำ มาปรุ ง อาหารแต่ ใ น
ขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ช้ เ ป็ น สมุ น ไพรในการรั ก ษาโรค และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช่ น
บวมเหลี่ยม ผักขี้เหล็ก ผักลิ้นปี่ ผักสะเดา ผักสาบ และ มะแว้ง พวกนี้สามารถใช้
เป็นยากับคนได้ หรือแม้กระทั่งใช้สรรพคุณในการขับไล่แมลงในสวน เช่น สะเดา
เป็นต้น
		 3.3 ใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
นั้นจากการศึกษาในชุมชนพบว่าท�ำได้หลายทาง เช่น ใช้ผักพื้นบ้านในการเลี้ยง
สัตว์ ผักบางชนิดเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นจ�ำนวนมาก คนไม่สามารถน�ำไปปรุงอาหาร
ได้หมด จึงหันมาให้ความสนใจในการน�ำไปผสมเป็นอาหารสัตว์เพราะสามารถ
ให้คุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ชอบกิน เช่น ผักตบชวา ผักโขม ผักกระถิน การใช้ผัก
พื้นบ้านเหล่านี้ท�ำให้ลดต้นทุนการผลิตได้และในขณะเดียวกันท�ำให้สัตว์โตเร็ว
ไม่เป็นโรค นอกจากนี้ ยังมีการน�ำออกไปจ�ำหน่ายตามฤดูกาลของผักพืน้ บ้านแต่ละ
ชนิด โดยเฉพาะผักทีเ่ พิม่ คุณค่าให้กบั ชุมชนได้ดว้ ยการเพิม่ รายได้มดี งั นีค้ อื ต�ำลึง
ผักปลัง ใบย่านาง หน่อโจด และ หน่อไม้ ซึง่ เป็นผักพืน้ บ้านทีข่ นึ้ เองตามธรรมชาติ
ซึง่ คนในชุมชนสามารถทีจ่ ะไปเก็บผักเหล่านี้ เพือ่ น�ำไปขายให้ครอบครัวอืน่ ๆ หรือ
น�ำไปขายในตลาดก่อเกิดคุณค่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งและในชุมชน
ก็เกิดอาชีพ แม่ค้าขายผักขึ้นมาได้อีก

Curcuma AlismatifoliaGagnep. Zingiberaceae

CareyaSphaericaRoxb.
TelosmaMinorCraib
SennaSiamea (Lam.) Irwin
&Barneby
LimnophilaGeoffrayiBonati

ผักกระเจียว

ผักกระโดน
ผักขจร (สลิด)
ผักขี้เหล็ก

ผักแขยง

ผักกระจอง

ใบย่านาง

Lecythidaceae
Asclepiadaceae
LeguminosaeCaesalpinioideae
Scrophulariaceae

Limnocharitaceae

Menispermaceae

Cucurbitaceae
Rutaceae

LuffaAcutangula (L.) Roxb.
AegleMarmelos (L.) Corrêa
Ex Roxb.
TiliacoraTriandra (Colebr.)
Diels
LimnocharisFlava (L.)
Buchenau

บวบเหลี่ยม
ใบมะตูม

ชื่อวงศ์
Leguminosae-Mimosoideae

ชื่อวิทยาศาสตร์
LeucaenaLeucocephala
(Lam.) De Wit

ชื่อท้องถิ่น
กระถิน

ป่าชุมชน

ป่าชุมชน
ที่สวน
ป่าชุมชน

ป่าชุมชน และที่สวน

ที่นา

ป่าชุมชน และที่สวน

ป่าชุมชน
ป่าชุมชน และที่สวน

สถานที่พบ
ป่าชุมชน และที่สวน

การน�ำไปใช้ประโยชน์
ยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้กินเป็นผักได้ เมล็ดน�ำ
มาท�ำ เครื่องประดับ ส่วนต่างๆ เป็นอาหารของ
สัตว์ เปลือกให้เส้นใยท�ำกระดาษได้
เป็นสมุนไพร
ยอดอ่อนผลดิบใช้รับประทานเป็นผักยอดอ่อน
ออกตลอดปี
เป็นอาหารและเครื่องปรุงรส ใบย่านางและ
น�้ำคั้นจากใบ
ต้นอ่อนก้านใบอ่อนและดอกอ่อนสามารถ
รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับส้มต�ำ ลาบก้อย
น�้ำพริกและยังท�ำเป็นผักสุกโดยการลวกเป็น
ผักจิ้มน�้ำพริกชาวอีสานน�ำมาปรุงเป็นก้อยผัก
ท�ำให้รสชาติของผักพายอร่อยมากขึ้น
ใช้รับประทาน ให้น�ำดอกอ่อนมาลวกจนสุก
จิ้มกับน�้ำพริก หรือจะกินดอกสดก็ได้ บางบ้าน
นิยมน�ำมาท�ำแกงส้ม
เป็นผักจิ้มน�้ำพริก ก้อย ลาบ
เป็นผักจิ้มน�้ำพริก
เป็นสมุนไพร ส่วนใหญ่ใช้น�ำมาประกอบ
อาหารท�ำเป็นอาหารประเภทแกง
ใช้ท�ำอาหาร

ตารางที่ 1 สารสนเทศชื่อผักพื้นบ้านในท้องถิ่น บ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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ผักลิ้นปี่

ผักยอดขาม

ผักเม็ก

สถานที่พบ
ที่สวน

Basellaceae
Bignoniaceae

Convolvulaceae

Guttiferae

Cucurbitaceae

ที่สวน

ป่าชุมชน

ป่าชุมชน

ที่สวน
ป่าชุมชน และที่นา

ที่นา

ป่าชุมชน

ที่สวน

Leguminosae (Fabaceae) - ที่สวน
Papilionoideae
Pontederiaceae
ทีน่ า

ชื่อวงศ์
Amaranthaceae

SyzygiumGratum (Wight) S.N. Myrtaceae
Mitra Var. Gratum
TamarindusIndica L.
LeguminosaeCaesalpinioideae
Emilia Sonchifolia (L.) Dc.
Compositae

ผักปลัง
BasellaRubra L.
ผักเพกา (ลิ้นฟ้า) OroxylumIndicum (L.) Kurz

ผักบุ้งนา

ผักต�ำนิล หรือ
ต�ำลึง
ผักติ้ว

CratoxylumFormosum (Jack)
Dyer
Ipomoea AquaticaForssk.

SesbaniaGrandiflora( L. )
Desv.
EichhorniaCrassipes (C.Mart.)
Solms
CocciniaGrandis (L.) Voigt.

ผักแคบ้าน

ผักตบชวา

ชื่อวิทยาศาสตร์
AmaranthusSp.

ชื่อท้องถิ่น
ผักโขม

ใช้รับประทานเป็นอาหาร ยอดใช้ท�ำอาหาร
ประเภทแกงเพื่อให้รสเปรี้ยว
เป็นสมุนไพร

ยอดอ่อนและดอกอ่อนของผักติ้วมีรสเปรี้ยวใช้
กินสดกับอาหารประเภทน�้ำพริก
ยอด ใบอ่อน น�ำมารับประทานสดหรือลวกต้ม
ให้สุกเป็นผักร่วมกับน�้ำพริก
ต้มให้สุกเป็นผักร่วมกับน�้ำพริก
ดอกอ่อน น�ำมาลวกหรือต้มให้สุกรับประทาน
ฝักอ่อน มีรสขมใช้วิธีเผาไฟให้สุกเพื่อลดรสขม
ขูดผิวที่ไหม้ไฟออก น�ำไปรับประทานเป็นผัก
ร่วมกับน�้ำพริก ลาบ ก้อย ย�ำ
ยอด ใบอ่อน น�ำมารับประทานสด

การน�ำไปใช้ประโยชน์
เป็นสมุนไพร ใช้ท�ำเป็นอาหาร และเป็นอาหาร
สัตว์ได้
ใช้ยอดแคอ่อน ดอกแคไม่แกะไส้ แกง หรือ
ลวกเป็นผักจิ้ม
ดอกอ่อนและก้านใบอ่อนกินเป็นผักลวกจิ้มน�้ำ
พริกหรือท�ำแกงส้มใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์
รับประทานสดๆ หรือลวกจิ้มกับน�้ำพริก

ตารางที่ 1 สารสนเทศชื่อผักพื้นบ้านในท้องถิ่น บ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ต่อ)

่อผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์
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SauropusAndrogynus (L.) Merr. Euphorbiaceae
MelienthaSuavis Pierre
Opiliaceae

SpondiasPinnataKurz

MomordicaCharantia Linn.
SolanumIndicum L.
NymphaeaPubescensWilld.

VietnamosasaCiliata
(A. Camus) Hguyen.
ไม่สามารถระบุได้

ผักหวานบ้าน
ผักหวานป่า

มะกอก

มะระขี้นก
มะแว้ง
สายบัว

หน่อโจด

หน่อไม้

AdeniaViridifloraCraib
Cleome Gynandra L.

ผักสาบ (อีนูน)
ผักเสี้ยน

Poaceae

Gramineae

Cucurbitaceae
Solanaceae
Nymphaeaceae

Anacardiaceae

Passifloraceae
Capparaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
MarsileaCrenataC.Presl
Marsileaceae
AzadirachtaIndicaA.Juss.Var. Meliaceae
SiamensisValeton

ชื่อท้องถิ่น
ผักแว่น
ผักสะเดา

ป่าชุมชน

ป่าชุมชน

ที่สวน
ป่าชุมชน
ที่นา

ป่าชุมชน

ที่สวน
ป่าชุมชน

ที่สวน
ที่สวน

สถานที่พบ
ที่นา
ป่าชุมชน และที่นา

ใช้เป็นส่วนประกอบอาหารในการท�ำอาหารประเภท
แกง หรือใช้ต้มกินกับอาหารประเภทน�้ำพริก

การน�ำไปใช้ประโยชน์
ยอดอ่อนและเถาอ่อนรับประทานเป็นผักสด
เป็นสมุนไพร ดอกใช้เป็นผักกินร่วมกับอาหาร
ประเภทน�้ำพริกและใช้เป็นส่วนผสมในการ
ก�ำจัดแมลง
เป็นสมุนไพร
น�ำมาดองเปรี้ยวกินร่วมกับอาหารประเภท
น�้ำพริก
น�ำมาใช้กินเป็นผักก็คือใบและยอดอ่อน
ใช้ประกอบอาหารประเภทผัด แกง เป็นต้น
ผักหวานป่าจัดเป็นผักทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
สูงชนิดหนึ่ง
ใช้ประกอบในการปรุงอาหารเช่นเป็นส่วนผสม
ในการท�ำส้มต�ำ เป็นต้น
เป็นผักใช้กินกับอาหารประเภทน�้ำพริก
ใช้เป็นสมุนไพร
ใช้เป็นส่วนประกอบในการท�ำอาหารประเภท
แกง และกินสด
รับประทานเป็นอาหาร

ตารางที่ 1 สารสนเทศชื่อผักพื้นบ้านในท้องถิ่น บ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ต่อ)
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่อผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์
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ตารางที่ 2 สารสนเทศชื่อผักพื้นบ้านในท้องถิ่น บ้านดอนดู่ ต.คันธารราษฎร์
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จ�ำแนกตาม แหล่งที่พบและประโยชน์
ชื่อผัก
กระถิน

แหล่งที่พบ
ประโยชน์
ป่า ที่สวน ที่นา อาหาร อาหาร สมุนไพร ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ชุมชน
คน
สัตว์
ü
ü
ü
ü
เมล็ดน�ำมาท�ำเครื่องประดับ
เปลือกให้เส้นใยท�ำกระดาษ

ü
บวบเหลี่ยม
ü
ใบมะตูม
ü
ใบย่านาง
ผักกระจอง
ü
ผักกระเจียว
ü
ผักกระโดน
ผักขจร (สลิด)
ü
ผักขี้เหล็ก
ü
ผักแขยง
ผักโขม
ผักแคบ้าน
ผักตบชวา
ผักต�ำนิล หรือ ต�ำลึง
ü
ผักติ้ว
ผักบุ้งนา
ผักปลัง
ü
ผักเพกา (ลิ้นฟ้า)
ü
ผักเม็ก
ü
ผักยอดขาม

ผักลิ้นปี่
ผักแว่น

ผักสะเดา

หน่อโจด
หน่อไม้

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ผักสาบ (อีนูน)
ผักเสี้ยน

ผักหวานบ้าน
ผักหวานป่า
มะกอก
มะระขี้นก
มะแว้ง
สายบัว

ü

ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
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4. การฟื้นฟูและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน
พืชผักพืน้ บ้านทีช่ มุ ชนได้มกี ารเก็บเมล็ดเพือ่ ใช้การขยายพันธุ์ คือ ผักปลัง
นอกจากการจัดเก็บเองแล้วนั้น ชุมชนยังมีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ซึ่งกันและกัน
ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าในการปลูกผักนั้นมีการดูฤกษ์ยามในการ
ปลูกผักเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และผักที่ปลูกในวันพฤหัสบดีจะท�ำให้ผักที่ปลูกใน
วันนีส้ วยงาม และต้องปลูกตามชนิดของผักตามอุปนิสยั ของผูป้ ลูก เช่น ผูท้ มี่ อื ร้อน
ก็จะปลูกผักได้ไม่ดี นอกจากนั้นก็มีการบอกกับเจ้าที่เจ้าทางก่อนปลูก
ส่วนกระบวนการในการฟื้นฟูและการเก็บพันธุ์ผักเพื่อใช้ขยายพันธุ์นั้น
ควรเริ่มจาก 1) การพิจารณาว่าผักพื้นบ้านชื่อใดที่ก�ำลังจะสูญหาย โดยการ
พิจารณาว่าผักพืน้ บ้านชือ่ ใดทีย่ งั นิยมน�ำมาใช้ประโยชน์ และทีไ่ ม่ใช้ประโยชน์แล้ว
และพิจารณาว่าผักพื้นบ้านแต่ละชื่อนั้นสามารถใช้อะไรในการที่จะขยายพันธุ์ได้
2) พิจารณาวิธีการฟื้นฟู ส่วนใหญ่แล้วจะค�ำนึงว่าวิธีการฟื้นฟูนั้นต้องดูจาก
ประเภทของผักพื้นบ้านว่าชุมชนสามารถท�ำได้ด้วยตนเองหรือไม่ เช่น หากผัก
พื้นบ้านเป็นประเภทที่มีเมล็ดและสามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้เองก็จะท�ำได้ด้วยตัว
ของชุมชนเอง แต่หากใช้วิธีการแบบอื่นๆ ชุมชนจะต้องปรึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จากเกษตรต�ำบล หรือ เกษตรอ�ำเภอ ต่อไป 3) การด�ำเนินการจากการสนทนากลุม่
นั้นชุมชนมีความเห็นว่าน่าจะใช้วิธีการจัดการในแต่ละครัวเรือน ที่สามารถเพาะ
พันธุ์ผักพื้นบ้าน แล้วแจกจ่ายให้กับครัวเรือนอื่นๆ หรือใช้การแลกเปลี่ยนพันธุ์
หรื อ กล้ า พั น ธุ ์ ซึ่ ง ชุ ม ชนก็ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท� ำ กั น อยู ่ แ ล้ ว อี ก ประการหนึ่ ง นั่ น คื อ
การให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน ด้วยการให้โรงเรียนสอนเกี่ยวกับ
ผักพื้นบ้านที่มีในชุมชน

อภิปรายผล

ผักพืน้ บ้านทีส่ ามารถให้รายได้เพิม่ ของชุมชน คือ ต�ำลึง ผักปลัง หน่อโจด
และหน่อไม้โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคมที่เป็นช่วงให้
ผลผลิตเป็นปริมาณมาก ท�ำให้ชมุ ชนมีรายได้จากการขายผักพืน้ บ้านได้ โดยเฉลีย่
ประมาณ 4000 - 5000 บาท ต่อหลังคาเรือนต่อปี นอกจากนัน้ แล้วพืชผักธรรมชาติ
ทีพ่ บทัง้ 33 ชนิดนีย้ งั มีประโยชน์ในการน�ำไปบริโภคเป็นอาหาร หรือเป็นเครือ่ งเคียง
กับรสชาติของอาหารอีสานที่มีรสออกเค็ม หรือเผ็ด ช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารมีรส
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กลมกล่อม และมีคุณค่าเป็นสมุนไพร ซึงจะเห็นได้ว่าคนอีสานมักบริโภคพืชผัก
พื้นบ้านที่ขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งนี้พืชผักเหล่านี้ไม่มีสารเคมี
นอกจากนั้นแล้วยังมีผักพื้นบ้านอีกหลายชนิดที่ชุมชนไม่นำ� มาบริโภค
แล้ว เช่น ผักตบชวา และผักแว่น เพราะส่วนใหญ่ชุมชนจะน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบ
การผสมอาหารให้กบั สัตว์เลีย้ งภายในชุมชน อีกทัง้ ชุมชนมีความกังวลกับสารเคมี
ที่ใช้ในการท�ำนาและส่งผลต่อผักที่อยู่ในบริเวณที่นา
การฟื้นฟูและการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านที่พบนั้นคือการเก็บพันธุ์ไว้เอง
เช่น ผักปลัง มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พื้นบ้านภายในชุมชน แสดงให้เห็นว่าชุมชน
บ้านดอนดู่ยังมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อีกทั้ง
ชุมชนยังมีความเชื่อด้านภูมิปัญญาในการขายพันธุ์ผักพื้นบ้าน เช่น การมีฤกษ์
ยามในการปลูกผัก หรือต้องมีการปลูกวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันดีของการปลูกผัก
หรือการดูนิสัยของผู้ปลูกผัก ต้องเป็นคนมือเย็นจึงจะปลูกผักได้สวยงามและ
มีผลผลิตที่ดี เป็นต้น
กระบวนการในการฟื้นฟูและการขยายพันธุ์มี ดังนี้ คือ
1. พิจารณารายชื่อผักพื้นบ้านว่ามีชนิดใดที่ก�ำลังจะสูญหายไปและ
การน�ำไปใช้ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าผักที่ควรท�ำการฟื้นฟูนั้น เป็นผักที่ให้
ประโยชน์ในการท�ำอาหารและใช้ในการสมุนไพร และยังมีผกั พืน้ บ้านบางประเภท
ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้ตลอดปี เช่น ผักปลัง ผักต�ำนิล และใบย่านาง
เป็นต้น
2. พิจารณาวิธีการฟื้นฟูชุมชนได้มีวิธีการฟื้นฟูอยู่บ้างแล้ว ด้วยวิธี
การเพาะพันธุ์ผักพื้นบ้านบางประเภทเท่านั้น ด้วยการจัดหาเมล็ดของผักพื้นบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากผักพื้นบ้านแบบลุ้มลุก เช่น ผักปลัง ผักต�ำนิล เป็นต้น แต่
ถ้าเป็นผักพื้นบ้านประเภทยืนต้น ต้องหาวิธีการฟื้นฟูด้วยวิธีการตอนกิ่ง หรือ
ปักช�ำ ซึง่ ต้องได้มกี ารปรึกษาและพูดคุยกับนักการเกษตรต�ำบล หรือ นักการเกษตร
อ�ำเภอ ทั้งนี้เพราะชุมชนไม่มีความรู้ในการเกษตรที่ลึกซึ้งมากนัก
3. วิธีการด�ำเนินการเนื่องจากชุมชนได้มีวิธีการด�ำเนินการฟื้นฟูผัก
พืน้ บ้านบางประเภทอยูแ่ ล้วด้วยความรูท้ ไี่ ด้จาการสืบทอดต่อๆ กันมา ด้วยวิธกี าร
เก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน แล้วน�ำมาตากแห้ง แล้วท�ำการเพาะกล้า เพื่อการแลก
เปลีย่ นกันในชุมชน นอกจากนัน้ ยังได้เสนอแนวคิดในการให้โรงเรียนได้มกี ารสอด
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แทรกเรือ่ งผักพืน้ บ้านให้กบั นักเรียนในโรงเรียนบ้านดอนดู่ เพือ่ ให้เด็กได้รจู้ กั พืชผัก
พื้นบ้านรอบชุมชนของตนเอง
อีกทัง้ ยังพบว่าใบย่านางซึง่ เป็นผักทีเ่ กิดเองตามธรรมชาติทขี่ นึ้ ในบริเวณ
ป่าชุมชน และสวนที่ปลูกผัก แม้ว่าชุมชนได้พยายามก�ำจัดออกไป แต่ก็มักเกิด
เองตามธรรมชาติ ชุมชนได้พยายามที่จะหาเอกลักษณ์หรือผักประจ�ำท้องถิ่นของ
ชุมชน ท�ำให้ชุมชนจะให้ใบย่านางเป็นพืชผักสัญลักษณ์ของชุมชนบ้านดอนดู่
เพราะเป็นผักที่เกิดขึ้นเอง และมีมากในชุมชนบ้านดอนดู่
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำการวิจยั ครัง้ นี้ เนือ่ งจากช่วงการเก็บข้อมูล
เป็นช่วงทีผ่ กั พืน้ บ้านบางชนิดไม่มใี นช่วงระยะเวลานัน้ ท�ำให้ไม่สามารถถ่ายภาพ
จากสถานทีจ่ ริงได้ ประกอบกับระยะเวลาในการท�ำงานวิจยั มีเวลาจ�ำกัด ท�ำให้การ
ส�ำรวจข้อมูลต้องก�ำหนดเวลาให้เหมาะสมกับเวลาการท�ำการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
การท�ำการวิจัยส�ำรวจข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ จ�ำเป็นอย่างมากที่ต้อง
ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูล โดยต้องอาศัยเวลาให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ท�ำการจัด
เก็บข้อมูล และผู้วิจัยก็ต้องเป็นผู้ก�ำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม
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