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ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหารท้องถิน่ ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
Biodiversity of plantsand animalsused for local food cooking in Na-o subdistrict,
Muang district, Loei province
อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ 1
ปิยะนุช เหลืองาม 2
สุวารีย์ ศรีปูณะ 3
สุพรรณี พฤกษา 4

บทคัดย่อ
ท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และอิทธิพลของวัฒนธรรมใหม่ๆ ของระบบและขบวนการผลิต
อาหาร ส่งผลให้ความหลากหลายของพืชและสัตว์ทใี่ ช้ท�ำ อาหาร
ลดลง และ มีพืชอาหารบางชนิดเริ่มหายากและสูญหายไป งาน
วิจัยเรื่องนี้จึงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและสายพันธุ์ของพืช
อาหารและและสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ
อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย เพือ่ ให้เกิดความตระหนักในการอนุรกั ษ์
พืชและสัตว์ที่ใช้ทำ�อาหารท้องถิ่นให้ดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป็น
งานวิจยั ทีต่ อ่ เนือ่ งจากการศึกษาความหลากหลายของอาหารพืน้
บ้านตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สำ�รวจ บันทึกภาพ เก็บตัวอย่างพืช

อาหารและสัตว์ทใี่ ช้ท�ำ อาหารท้องถิน่ วิเคราะห์และจัดจำ�แนกให้
เป็นหมวดหมูต่ ามหลักวิชาการจัดจำ�แนก ตรวจสอบชนิดและการ
ตรวจหาชือ่ วิทยาศาสตร์โดยการสอบถามจากชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ี่
มีความรู้ ความชำ�นาญ ทำ�ให้ทราบชื่อท้องถิ่นของพืชและสัตว์ที่
ใช้ทำ�อาหารท้องถิ่นสอบถามนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในการ
ตรวจสอบรายชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชและสัตว์ โดยนำ�ภาพถ่าย
เปรียบเทียบกับเอกสารวิชาการต่างๆ และหนังสือจำ�แนกพรรณพืช
ผลการศึกษาพบว่า พืชและสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น
ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย มีพืชทั้งหมด 40 วงศ์
75 ชนิด และสัตว์ทั้งหมด 15 วงศ์ 18 ชนิด

คำ�สำ�คัญ : อาหารท้องถิ่น, ความหลากหลาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1
2
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ABSTRACT
Among the changes of economic, society, and
food culture, the biodiversity of plants and animals
have been reducing. Some of them rarely exist. The
objective of the research was to study species and
genus of plants and animals used for local food cooking
at Na-o subdistrict, Muang district, Loei province. This
is a part of the study on biodiversity and values of
local food at Na-o subdistrict, Muang district, Loei
province. Data were collected by in-depth interview,

survey, photographs, and sample collection for plants
and animals used for the local food cooking. Those
were then analyzed and classified according to the
theoretical of classification. Local and scientific name
of the plants and animals were confirmed by the
local and professional experts. The results showed
that there were 40families 75 species for the plants
and 15 families 18 species for the animals.

Keyword: local food, biodiversity

บทนํา
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ
biodiversity) เป็นคุณสมบัตขิ องชุมชนสิง่ มีชวี ติ ทีห่ ลากหลายใน
ระดับพันธุกรรมหรือยีน (gene) ขึ้นไปถึงในระดับชนิด (Species) จนถึงความหลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา
(ecological community) สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนี้เป็นผลพวงมา
จากกระบวนการเปลีย่ นแปลงวิวฒ
ั นาการตามกาลเวลาและตาม
สภาวะสมดุลของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพมีความ
สำ�คัญและมีผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งบรรพชนไทย
ได้รับประโยชน์จากคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพใน
ด้านอาหาร เครื่องนุ่งหม ที่อยู่อาศัยและ ยารักษาโรค นอกจาก
นีย้ งั มีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ตลอดจน
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประเทศไทย
มีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายกระจายอยูต่ ามถิน่ อาศัญ
ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ� มีพรรณไม้และพันธุ์
สัตว์ทงั้ ทีศ่ กึ ษาแล้วและยังไม่ได้มกี ารนำ�มาศึกษาข้อมูลกันอย่าง
จริงจัง (วิสุทธิ์ ใบไม้, 2545 อ้างถึงใน พรพิศ ศรีโบราณ 2551)
ทรัพยากรพันธุ์พืช เป็นแหล่งปัจจัยสี่ที่สำ�คัญของมวล
มนุษยชาติทวั่ โลก มนุษย์ตอ้ งอาศัยพืช ไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม
เพื่อใช้เป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ดังนั้น
ทรัพยากรพันธุพ์ ชื จึงมีความสำ�คัญมาก ทัง้ ด้านเกษตรกรรม ป่าไม้
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าที่ใดมีความหลาก
หลายทางทรัพยากรพันธุพ์ ชื ก็จะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์มากเช่น
กันประเทศไทยตั้งอยู่ใน hotspot ที่เรียกว่า “Indo-Burma”
ฉบับพิเศษ

ที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีความสำ�คัญสูงสุด 8 อันดับแรกของโลก และเป็นประเทศที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพื้นที่สูง มีความรํ่ารวย
อุดมสมบูรณ์ดว้ ยความหลากหลายทางชีวภาพมาแต่โบราณกาล
ตัง้ แต่อดีตจวบจนปัจจุบนั (สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ,
5 สิงหาคม 2555)
บ้านนาอ้อ ตำ�บลนาอ้อ เมืองเลย จังหวัดเลย แต่เดิมมาเป็น
บ้านเก่าแก่มอี ายุกว่า 400 ปี ชาวนาอ้อสืบเชือ้ สายลาว “เผ่าไทลือ้ ”
ซึง่ อพยพมาจากหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ชาวบ้านนาอ้อเริม่
มาตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2236
ได้รวมตัวกันลงมติตงั้ ชือ่ บ้านใหม่นวี้ า่ “บ้านนาอ้อ”มาจนทุกวันนี้
(เทศบาลตำ�บลนาอ้อ, 2555) ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายในบ้านนาอ้อ ได้แก่ ประเพณีบญ
ุ ข้าวจีซ่ มิ ข้าวแดกงา
ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก เป็นต้น วัฒนธรรมทางด้าน
อาหารบ้านนาอ้อถูกขานนามว่าเป็นหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมนาอ้อ ทัง้ นี้
เทศบาลตำ�บลนาอ้อกำ�หนดวิสัยทัศน์“นาอ้อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่
วัฒนธรรม เลิศลาํ้ ประเพณี สุขภาพดีถว้ นหน้า การศึกษาก้าวไกล
บ้านเมืองสะอาดสดใส ราษฎร์ใส่ใจพัฒนา ปวงประชาสุขยัง่ ยืน”
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองนาอ้อเป็นเมืองน่าอยู่ 3 ด้าน คือ
สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจพัฒนา สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งความหลาก
หลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
จากการสำ�รวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรภูมปิ ญ
ั ญา
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ท้องถิ่นของ เสถียร ฉันทะ (2541) พบว่า ความรู้การถ่ายทอด
และการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยผ่าน
ครอบครัว เครือญาติ และหมอพื้นบ้านของชุมชนที่มีการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพืชสมุนไพรตามระบบนิเวศต่างๆ
นำ�ไปสู่การดำ�รงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร
ร่วมไปถึงอิทธิพลของปัจจัยทีท่ �ำ ให้มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงความ
หลากหลายของพืชสมุนไพรภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้แก่ อิทธิพลของ
วัฒนธรรมชุมชน ระบบการผลิตพื้นบ้านและระบบการแพทย์
พืน้ บ้านมีผลต่อการดำ�รงไว้ซงึ่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และความหลาก
หลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ส่วนอิทธิพลของวัฒธนธรรม
สมัยใหม่ ระบบการผลิตแผนใหม่ และระบบการแพทย์สมัย
ใหม่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีผลต่อการลดลง
ของความหลากหลายพืชสมุนไพรนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตมีส่วนทำ�ให้สถานการณ์การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารของ
ชุมชนในปัจจุบันต่างจากในอดีตส่งผลถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพด้านอาหารธรรมชาติการคง
อยู่ของพืชแต่ละชนิดการขยายพันธุ์และการดูแลพืชอาหารป่า
(เฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล, 2550: 110) รวมทัง้ อิทธิพลของวัฒน
ธรรมใหม่ๆ ระบบการผลิตอาหารแบบใหม่ ส่งผลให้ความหลาก
หลายของพืชสมุนไพรลดลง ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามี
การลดลงของพืชผักพืน้ บ้าน บางชนิดเริม่ หายากและสูญหายไป
(ยศ สันตสมบัติ, 2544: 66-67)
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาความหลากหลายของชนิดและ
สายพันธุข์ องพืชและสัตว์ใช้ประกอบอาหารท้องถิน่ ในตำ�บลนา
อ้อ จังหวัดเลย เพื่อขยายองค์ความรู้เดิม เกิดความตระหนักใน
การอนุรกั ษ์พชื และสัตว์ทใี่ ช้ประกอบอาหารท้องถิน่ เพือ่ ให้ด�ำ รง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ทางด้านชนิดและสายพันธุ์ของพืชอาหารและสัตว์ที่
ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่นบ้านนาอ้อ
		 1.1 ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้อาหารท้องถิ่นที่
โดดเด่น
1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ ค้นหาองค์ความรูช้ นิดและ
สายพันธุ์ของพืชอาหารและสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น
บ้านนาอ้อ
		 1.3 ประชุมกลุ่มผู้วิจัยเพื่อสรุปวิเคราะห์ผลที่ได้
2. สำ�รวจพืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหารของชุมชน
บ้านนาอ้อ 9 หมู่บ้าน ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
3. บันทึกภาพของพืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหาร
ท้องถิ่นที่พบและลักษณะทางนิเวศวิทยา
4. เก็บตัวอย่างพืชอาหารและสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหาร
ท้องถิ่น
5. วิเคราะห์และจัดจำ�แนกให้เป็นหมวดหมู่ตามหลัก
วิ ช าการจั ด จำ � แนก โดยใช้ ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น ใช้ เ ป็ น ชนิ ด
(Species) เดียวกัน ลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกันให้อยูใ่ นสกุล (Genus)
เดียวกัน และลักษณะที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ในระดับถัดไป ตาม
หน่วยของการจัดจำ�แนกทีส่ งู ขึน้ ไป โดยการตรวจสอบชนิดและการ
ตรวจหาชือ่ วิทยาศาสตร์ท�ำ ได้ 3 วิธี (รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
และคณะ, 2551: 49)
5.1 สัมภาษณ์หรือสอบถามจากชาวบ้านในพืน้ ทีท่ มี่ ี
ความรูค้ วามชำ�นาญด้านพืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหาร
เป็นอย่างดี ทำ�ให้ทราบชือ่ ท้องถิน่ ของพืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ใน
การทำ�อาหารท้องถิ่นนั้นๆ
5.2 สอบถามนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหาร
และสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหารนั้นๆ
5.3 ตรวจรายชือ่ วิทยาศาสตร์ของพืชอาหารและสัตว์
ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่นนั้นๆ โดยนำ�ภาพถ่ายเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์การวิจัย
กับเอกสารวิชาการต่างๆ
เพือ่ ศึกษาชนิดของพืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหาร
6. จัดประชุมเพื่อคืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นการตรวจ
ท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
สอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
วิธีดำ�เนินการวิจัย
เพือ่ ศึกษาชนิดของพืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหาร
ท้องถิน่ บ้านนาอ้อ ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย มีขนั้ ตอน
ดำ�เนินการดังนี้
1. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อค้นหา

ผลของการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชท้องถิ่น และสัตว์
ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เลยมีพืชทั้งหมด 40 วงศ์ 75 ชนิด ได้แก่ วงศ์ ALLIACEAE คือ
กระเทียม (Allium sativum Linn.), วงศ์ AMARANTHACEAE
ฉบับพิเศษ
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คือ ผักขม (Amarnthus lividus Linn. Amarnthusgracilis
Desf.)และผักขมใหญ่ (Amaranthus spinosus Linn.), วงศ์
ANACARDIACEAE คือ มะกอก (Spondlas pinnata (Lf.) Kurz),
วงศ์ ARACEAE คือ บอน (Coloca siaesculenta Schott.) และ
ผักหนาม (Lasiaspinosa (L.) Thw), วงศ์ ARECACEAE (PALMAE)
คือ มะพร้าว (Cocos nucifera Linn.), วงศ์ ASTERACEAE คือ
ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen), วงศ์
ATHYRIACEAE คือ ผักกูด (Diplazium esculentum (Retz.)
Sw.), วงศ์ BASELLACEAE คือ ผักปลัง (Basella alba Linn.),
วงศ์ BRASSICACEAE คือ กะหล่ำ�ปลี (Brassica oleracea L.
var. capitata L.) และผักกาดขาว Z(Brassica rapa L. cv.
group Chinese cabbage), วงศ์ BROMELIACEAE คือ สับปะรด
(Ananas comosus (L.) Merr), วงศ์ CUCURBITACEAE
ได้แก่ แตงกวา (Cucumis sativus Linn.), น้ำ�เต้า (Lagenaria
siceraria Standl.), บวบ (Luff eylindrica L.), บวบลาย
(Trichosanthes anguina Linn.), บวบเหลีย่ ม (Luff aacutangula
Roxb.), ตำ�ลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt.) และฟักทอง
(Cucurbtiamoschata decne. Cucurbtiapepo Linn. Var.
peop), วงศ์ CAESALPINIOIDEAE คือ มะขาม (Tamarindus
indica Linn.), วงศ์ CAPPARIDACEAE คือ ผักเสี้ยน (Cleome
gynandra L.), วงศ์ CONVOLVULACEAE คือ ผักบุง้ (Ipomoea
aquatic Forssk.), วงศ์ CRUCOFERAE คือ กวางตุ้ง (Brassica
chinensis L.var. parachinensis), วงศ์ CUCURBITACEAE คือ
มะระขี้นก (Momordica charantia L.), วงศ์ FABACEAE คือ
ถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC) และถั่วฟัก
ยาว (Vigna unguiculata (L.) Walp. Subsp. Sesquipedalis
(L.) Verdc.), วงศ์ GRAMINAE คือ ข้าวเหนียว (Oryza sativa
Linn) และตะไคร้ (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
วงศ์ GUTTIFERAE คือ ผักติ้ว (Gratoxylum formosum
(Jack) Dyer ssp.pruniflorum(kurz.) Gogelin), วงศ์ IRIDACEAE คือ หอมแดง (Eleutherine americanaMerr.), วงศ์
LABIATAE คือ แมงลัก (Ociimum basilicum Linn. Forma
citratum Back) ,วงศ์ LIMNOCHARITACEAE คือ ตาลปัตรฤาษี
(Limnocharis flava Buch.), วงศ์ LEGUMINOSAE ได้แก่ ขีเ้ หล็ก
(Cassia siamea Iemk.), ชะอม (Acacia pennata (L.) Willd.),
ถัว่ แดง (Phasecolus vulgaris L.), ถัว่ แปบ (Lablab purpureus
(L.) Sweet), ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr.), ผักเสี้ยว
(Bauhinia purpurea L.), ส้มปอน (Acacia concinna (Willd.)
ฉบับพิเศษ

DC.), อัญชัน(Clitoria ternatea Linn.), วงศ์ MENISPERMACEAE
คือ ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels), วงศ์
MORINGACEAE คือ มะรุม (Moringa oleifera Lam.), วงศ์
OPILIACEAE คือ ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre),
วงศ์ OXALIDACEAEคือ มะเฟือง (Averrhoa carambola
L.), วงศ์ PIPERACEAE คือ ชะพลู (Piper sarmentosum
Roxb. Ex Humter) และพริกไทย (Piper nigrum Linn.), วงศ์
PEDALIACEAE คืองาขาว (Sesamum indicum L.) และงาดำ�
(Sesamum orientale L.), วงศ์ POACEAE คือ ข้าวโพดข้าว
เหนียว (Zea mays ceratina), หน่อไม้ไผ่ตง (Dendrocalamus
asper) และหน่อไม้ไร่ (Gigantochloa albociliata (Munro)
Munro), วงศ์ POLYGONACEAE คือผักแพรว (Polygonumodoratum Lour.), วงศ์ PONTEDERIACEAE คือ ผักลิ้นเขียด
(Monochoria vaginalis Presl var.- plantagineasolms),
วงศ์ RUTACEAE ได้แก่ มะกรูด (Citrus htstrix DC.), มะตูม
มาเล (Aegle marmelos L.) และ มะนาว (Citrus aurantifolia
(Christ&Panz) Swing), วงศ์ RUBIACEAE คื อ ส้ ม กบ
(Hymenodictyon excelsum Wall.), วงศ์ SALANACEAE
คือ มะเขือพวง (Salanum torvum Sw.), วงศ์ SALICACEAE
คือ ตะขบป่า (Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.), วงศ์
SOLANACEAE ได้ แ ก่ พริ ก ชี้ ฟ้ า (Capicum annnuum
Linn. Var.acuminatum Fingerh.), มะเขือ (Solanum
aculeatissimum- Jacq.), มะเขือเทศ (Lycopersicum
esculentum Mill), มะเขือเปราะ (Solanum aculeatissimum
Jacg.), มะเขือขน (Solanum stramonifolium Jacq.), มะแว้ง
(Solanum indicum Linn.), วงศ์ UMBERLLIFERAE ได้แก่
บัวบก (Centella asiatica (Linn.)Urban.), ผักชีลาว (Anethum
graveolens L.), ผักชี (Coriandrum sativum Linn.), ผักสะแงะ
(Coriandrum spp.) และผักชีฝรั่ง (Eryngium foetidum L.),
วงศ์ WABACEAE คือ กระถิน (Leucaean leucocephala
(Lam.)), วงศ์ ZINGIBERACEAE ได้แก่ ข่า (Apinia Galanga
(Gaertn.) B.L.Burtt), ขิง (Zingiber offcinalis Rosc.) และ
กระวาน (Amomum krervanh Pierre)
ความหลากหลายของสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น
ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย พบว่ามีสัตว์ทั้งหมด 15
วงศ์ 18 ชนิด โดยจำ�แนกตามวงศ์ที่พบ ดังนี้วงศ์ RANIDAE
คือ กบ(Hoplobatrachus rugulosus) และเขียด (Ferjervaya limnocharis), วงศ์ PHASIANIDAE คือ ไก่บ้าน (Gallus
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gallus (Linnaeus)), วงศ์ BOVIDAE คือ กระบือ (Bubalus
bubalis (Linnaeus)) และวัว (Bos- javanicus (D’Alton)),วงศ์
CYPRINIDAE คือ ปลาขาว (Henicorhynchus siamensis) และ
ปลาช่อน (Channa striata (Bloch)), วงศ์ CLARIIDAE คือ ปลาดุก
(Clarias batrachus (Linnaeus)), วงศ์ SCOMBRIDAE ปลาทู
(Rastrelliger brachysoma (Bleeker)), วงศ์
PARATHELPHUSIDAE คือ ปูนา (Esanthelphusa spp.),
วงศ์ CICHLIDAE ปลานิล (Orcochromis niloticus), วงศ์
ANABANTIDAE คือ ปลาหมอ (Anabas testudineus), วงศ์
XIPHOSURIDAE คือ แมงดา (Carcinoscorpius- rotundicauda),
วงศ์ VIVIPARIDAE คือ หอยขม (Filopaludina sumatrensis
(Dunker, 1852)), วงศ์ AMPULLARIDAE คือ หอยโข่ง (Pilag
racilis (Lea, 1856)), วงศ์ VENERIDAE คือ หอยกระปุก
(Katelysia hiantina (Lamarck, 1818)), วงศ์ SUIDAE คือ
หมูป่า (Sus scrofa Linnaeus), วงศ์ MICROHYLIDAE คือ อึ่ง
อ่าง (Kaloula pulchra Gray)
อภิปรายผล
การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารที่ใช้ในการทำ�
อาหารท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย พบว่ามีพืช
อาหาร 40 วงศ์ 75 ชนิด จะเห็นได้วา่ ในการประกอบอาหารท้องถิน่
มีความหลากหลายทัพยากรทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ในการประกอบอาหาร
ชนิดและสายพันธุ์ของพืชอาหาร เช่นเดียวกับการศึกษาของ
ฬุริยาอุ่นเดช (2552) ได้สำ�รวจความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์พชื ท้องถิน่ บริเวณสวนบ้านของชุมชนอําเภอวังนํา้ เขียว
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าพืชท้องถิน่ ทีป่ ลูกในพืน้ ทีส่ วนบ้านของ
ทั้งสองหมู่บ้านมีจํานวน 74 วงศ์ 169 สกุล 198 ชนิด แบ่งเป็น
พืชอาหาร 126 ชนิด สมุนไพร 32 ชนิด พืชประดับ 46 ชนิด พืช
ใช้เนือ้ ไม้ 10 ชนิด และพืชใช้ประโยชน์อนื่ ๆ 24 ชนิดมุกดา บรรณ
บุบผา (2551) พบว่าความหลากหลายของพืชอาหารที่มีลำ�ต้น
ใต้ดนิ ในพืน้ ทีป่ า่ เขือ่ นสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานีพบพืชอาหารทีม่ ลี �ำ ต้นใต้ดนิ จำ�นวน 7 ชนิด
จำ�แนกได้ 2 วงศ์ คือ วงศ์ DIOSCOREACEAE IOSCOREACEAE
โดยพบพืชทีจ่ ดั อยูใ่ นวงศ์นจี้ �ำ นวน 4 ชนิด และวงศ์ ARACEAE พบ
2 ชนิด การศึกษาของพรพิศ ศรีโบราณ (2551) ที่ได้ศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศ์ขงิ ในภูวงั งาม จังหวัดอุดรธานี
เพือ่ พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพบพืช
จำ�นวน 21 ชนิด และสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศของพืชวงศ์ขิง
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ได้แก่ สัตว์ 10 ชนิด และพืช 12 วงศ์ 20 ชนิดยุทธนา ทองบุญเกือ้
(2551) พบว่าความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พชื สมุนไพร
ในวนอุทยานถํ้าเพชร - ถํ้าทอง อำ�เภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
สำ�นักบริการพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับพืชสมุนไพรทีใ่ ช้ชอื่ พืน้ เมือง
ส่วนทีใ่ ช้ท�ำ ยา รวมทัง้ สรรพคุณ วิธกี ารใช้เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร
พบว่าการตรวจสอบและการเปรียบเทียบตัวอย่างที่หอพรรณ
ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร
รวบรวมพันธุไ์ ม้สมุนไพรได้ทงั้ หมด 263 ชนิดเฉลิมชนม์ บุญเกียรติ
สกุล (2550: 110) ทีพ่ บว่าการนำ�พืชอาหารป่าเพือ่ ประกอบอาหาร
และสรรพคุณของพืชอาหารป่าแต่ละชนิด การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านปางมะโอ จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับป่าเมี่ยง
ของชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนทำ�ให้สถานการณ์การใช้
ประโยชน์จากพืชอาหารของชุมชนในปัจจุบันต่างจากในอดีต
ส่งผลถึงการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านอาหารธรรมชาติในป่าเมี่ยง วรัญญา จีระวิพูลวรรณ (2543
อ้างถึงใน พรพิศ ศรีโบราณ 2551) ได้ทำ�การศึกษาวิจัยและพบ
ว่าความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่เป็นอาหารซึ่งคนไทย
ท้องถิน่ บริโภคในชีวติ ประจำ�วัน 168 ชนิด ส่วนหนึง่ เป็นอาหารที่
เก็บได้ตามธรรมชาติ และส่วนหนึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร
223 ชนิด สำ�หรับด้านอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาพบพืชอาหาร
และพืชสมุนไพร 27 อันดับ 58 วงศ์ 142 ชนิด การบริโภคพืชใน
ท้องถิ่นยังคงปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และสุภาวรรณ วงศ์คำ�จันทร์
(2549) ทำ�การสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในเขา
แม่กระทู้ อำ�เภอแม่วงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่าเขาแม่กระทูม้ พี รรณพืชสูงกว่าหน่วยพิทกั ษ์ปา่
แม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 12
กิโลเมตร) จากพืชทั้งหมด 90 ชนิดมีการนำ�ไปใช้เป็นสมุนไพร
47 ชนิด 39 ชนิดใช้เป็นอาหาร 5 ชนิด ในการทำ�อาหารท้องถิ่น
ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย พบสัตว์ทใี่ ช้ในการประกอบ
อาหารท้องถิ่น 15 วงศ์ 18 ชนิดเท่านั้น จากการสำ�รวจการทำ�
อาหารท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย ใช้พืชท้อง
ถิ่นเป็นส่วนประกอบในการทำ�อาหารท้องถิ่นมากกว่าสัตว์ และ
สัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหารท้องถิน่ เป็นสัตว์ทหี่ าได้จากท้องถิน่ และ
สัตว์ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
การศึกษาความหลากหลายของชนิดและสายพันธุข์ องพืช
อาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหารท้องถิน่ ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง
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138 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
จังหวัดเลย ครัง้ นี้ชว่ ยขยายองค์ความรูเ้ ดิม และเป็นการอนุรักษ์
พืชอาหารและสัตว์ทใี่ ช้ในการทำ�อาหารท้องถิน่ เกิดความตระหนัก
ในการ อนุรักษ์พืชอาหารและสัตว์ที่ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น
เพื่อให้ดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
สรุปผล (Conclusion)
การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก สำ�รวจ
บันทึกภาพ เก็บตัวอย่างพืชอาหารและสัตว์ที่ใช้ทำ�อาหารท้อง
ถิ่น วิเคราะห์และจัดจำ�แนกให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการ
จัดจำ�แนก ตรวจสอบชนิดและการตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์โดย
การสอบถามจากชาวบ้านในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญ ทำ�ให้
ทราบชือ่ ท้องถิน่ ของพืชและสัตว์ทใี่ ช้ท�ำ อาหารท้องถิน่ สอบถามนัก
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วิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการตรวจสอบรายชือ่ วิทยาศาสตร์ของ
พืชและสัตว์ โดยนำ�ภาพถ่ายเปรียบเทียบกับเอกสารวิชาการต่างๆ
และหนังสือจำ�แนกพรรณพืช ผลการศึกษาพบว่า พืชและสัตว์ที่
ใช้ในการทำ�อาหารท้องถิ่น ตำ�บลนาอ้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย
มีพชื ทัง้ หมด 40 วงศ์ 75 ชนิด และสัตว์ทงั้ หมด 15 วงศ์ 18 ชนิด
ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
7.1 ควรวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูก้ ารอนุรกั ษ์ความ
หลากหลายของพืชและสัตว์ในการทำ�อาหารท้องถิน่ เพือ่ ให้ได้รปู
แบบการอนุรักษ์ที่เหมาะสม
7.2 ควรวิจยั และพัฒนาในแต่ละชุมชนเพือ่ เชือ่ มโยงให้เห็น
ความสำ�คัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์ใน
การทำ�อาหารท้องถิ่น

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์
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