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รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อบริโภคของเมือง
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คานา
โครงการการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมืองเป็นโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน การปลูกผักพื้นบ้าน และการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านแก่คนในชุมชน
เมือง เพิ่มแนวทางให้คนในชุมชนเมืองสามารถใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยอย่างเกิดประโยชน์และสามารถ
พึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้ และเพื่อให้คนในชุมชนเมืองรู้จักและใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อการ
ดูแลสุขภาพได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 60 คน
การอบรมปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมที่ให้ความสนใจและมีความตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรแต่ละ
กิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ในการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงต่อไป

อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หัวหน้าโครงการ
มกราคม 2558
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สารบัญ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก :
ภาคผนวก ข :
ภาคผนวก ค :
ภาคผนวก ง :
ภาคผนวก จ :
ภาคผนวก ฉ :

หน้า
1
1
1
1
2
4
6

แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
บันทึกข้อความและคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการฯ
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
รายชื่อ/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการโครงการ
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
ผักพื้นบ้าน เป็นพืชที่มนุษย์ในถิ่นต่างๆ บริโภคในรูปของผัก โดยนามาเป็นส่วนผสมหลักในตารับ
อาหาร พืชที่จัดอยู่ในกลุ่มผักพื้นบ้านพบได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนา หรือตามป่ารอบหมู่บ้าน บางชนิด
ชาวบ้านนามาปลูกในสวนหลังบ้านเพื่อสะดวกในการใช้ประโยชน์ หากมีเหลือก็อาจจาหน่ายตามตลาดสด
ใกล้บ้ าน และ ณ ปั จจุ บัน ผักพื้น บ้านได้รับความนิยมในการบริโ ภคจากผู้ คนตามชุมชนต่างๆ มากขึ้น
โดยเฉพาะคนในชุมชนเมืองที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากผักพื้นบ้านเป็นอาหารที่ให้ผลทางยา
สามารถรักษาสุขภาพได้ และจากรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้านในประเทศไทย พบว่า มี
จานวนมากว่า 300 ชนิด แต่การซื้อหาผักพื้นบ้านสาหรับคนในชุมชนเมืองค่อนข้างยาก มีแหล่งจาหน่าย
น้อย และการนามาประกอบอาหารยังมีตารับอาหารไม่หลากหลาย ทาให้มีการบริโภคซ้าๆ เดิมๆ จนอาจ
ได้รับคุณค่าจากอาหารอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้คนในชุมชนเมืองที่มีพื้นที่อยู่อาศัยอย่างจากัด
ลักษณะของที่อยู่อาศัยเป็นแบบที่มีพื้นที่ดิน เช่น ทาวเฮาส์ ห้องแถว และบ้านจัดสรร เป็นต้น และแบบที่ไม่
มีพื้นดิน เช่น ห้องเช่า หอพัก และคอนโดมิเนียม เป็นต้น ได้รับการบริโภคผักพื้นบ้ านที่หลากหลายและมี
สุขภาพที่ดี และยังเป็นการใช้พื้นที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการปลูกผักพื้นบ้านไว้รับประทาน
ในครั ว เรื อน ซึ่งผั กพื้น บ้ านสามารถปลู กได้ไม่ยาก ดูแลรักษาง่าย เนื่องจากเป็นผั กประจาถิ่น มีความ
แข็งแรง และศัตรูพืชน้อย แต่อย่างไรก็ตามควรต้อ งเรียนรู้เกี่ยวกับผักแต่ละชนิด วิธีการปลูกอย่างถูกต้อง
และการนามาประกอบอาหารอย่างถูกวิธีเพื่อคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน การปลูกผักพื้นบ้าน และการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านแก่
คนในชุมชนเมือง
2. เพื่อเพิ่มแนวทางให้คนในชุมชนเมืองสามารถใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยอย่างเกิดประโยชน์และสามารถ
พึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้
3. เพื่อให้คนในชุมชนเมืองรู้จักและใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพได้

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จานวน 60 คน

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้าน
ทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
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ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผลการดาเนินโครงการ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน จาแนกเป็นเพศชาย 23 คน และเพศหญิง 37 คน
2. ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.60 รองลงมาคือระดับชึ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อย
ละ
15.30
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 43.24 ปี อายุน้อยสุด 18 ปี และอายุมากสุด 63 ปี
4. ระดับความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน
ระดับความ/
รายละเอียด
การแปลผล
ความเข้าใจ
1. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน ก่อน เข้าร่วมโครงการ
2.58
น้อย
2. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน หลัง เข้าร่วมโครงการ
4.27
มากที่สุด
1. ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4.41
มากที่สุด
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
4.58
มากที่สุด
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
4.51
มากที่สุด
2. ด้านการบริหารจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
4.15
มาก
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
4.39
มากที่สุด
- การให้บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม
4.71
มากที่สุด
3. ด้านเนื้อหากิจกรรม
3.1 เรียนรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์จากผักพื้นบ้าน เพื่อการบริโภค
ของคนเมือง
- ความพึงพอใจ
4.44
มากที่สุด
- การนาไปใช้ประโยชน์
4.22
มากที่สุด
3.2 วิธีการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน
- ความพึงพอใจ
4.46
มากที่สุด
- การนาไปใช้ประโยชน์
4.34
มากที่สุด
3.3 การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
- ความพึงพอใจ
4.53
มากที่สุด
- การนาไปใช้ประโยชน์
4.63
มากที่สุด
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3.4 เรียนรู้เรื่องรูปแบบและวิธีการปลูกและ
ขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านเบื้องต้น
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
4. ฝึกปฏิบัติ
4.1 รูปแบบและวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
4.2 การปลูกผักพื้นบ้านในกระถางและ
ภาชนะต่างๆ
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
5. การศึกษาดูงาน
5.1 ตลาดสดสี่มุมเมือง
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
5.2 ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านทุ่งกระโปรง
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์

4.34
4.25

มากที่สุด
มากที่สุด

4.37
4.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.02
3.92

มาก
มาก

4.41
4.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.71

มากที่สุด
มากที่สุด

5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
- ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมระดับมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 97.40 และผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 97.40
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
- ได้รับความรู้และเข้าใจผักพื้นบ้านมากและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
- เป็นการอบรมที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
- สามารถนาไปใช้ได้จริงได้รับประสบการณ์ตรง สามารถปลูกผักได้เอง
- อยากให้แนะนาหนังสือที่ควรติดตามเนื้อหาให้เข้าใจมากขึ้น
- ขอขยายเวลาออกไปอีกนิด
- เป็นโครงการที่ดีมากๆ
- อยากให้มีการจัดแบบนี้ทุกๆปี
- ควรจัดรุ่นต่อๆ ไปเพราะมีประโยชน์สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
1. สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 117,940 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
= 39,450 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
= 41,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
= 16,142 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้จริง
= 96,592 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้อ 1-7 สามารถหาข้อมูลได้จากแบบประเมินโครงการฯหรือแบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อบริโภคของคนเมือง เป็นโครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน การปลูกผักพื้นบ้าน และการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน
แก่คนในชุมชนเมือง เพิ่มแนวทางให้คนในชุมชนเมืองสามารถใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยอย่างเกิดประโยชน์
และสามารถ พึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้ และเพื่อให้คนในชุมชนเมื องรู้จักและใช้ประโยชน์จากผัก
พื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 60 คน โดยจัดระหว่างวันที่ 13 –
14 ธันวาคม 2557 การดาเนินโครงการ มีดังนี้
1. วันที่ 13 ธันวาคม 2557 มีหัวข้อดังนี้
1.1 เรียนรู้เรื่องคุณค่าและประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง เป็นการเลือก
บริโภคผักตามฤดูกาล เลือกรับประทานตารับอาหารที่ใช้ผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด และควรระมัดระวัง
บริโภคผักให้ถูกวิธี
1.2 การทาเมนู อาหารจากผั กพื้นบ้าน การทาน้าดื่ มจากผั กพื้นบ้านคือ น้าฟักข้าว และ
อาหารน้าพริกตะลิงปลิง ใส่มะเขือพวง และมะอึก ซึ่งสามารถรับประทานกับผักพื้นบ้านได้ทุกชนิด
1.3 การเพาะถั่วงอกในวัสดุเพาะแบบต่างๆ เช่น ขวดน้าพลาสติก แก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร
ตะกร้า ถังเพาะ โดยมีขั้นตอนการเพาะดังนี้

8
1.3.1 เลือกเมล็ดถั่วเขียวที่เสียออก เช่น เมล็ดลีบ แตก ฝ่อ
1.3.2 ล้างน้าให้สะอาด ถ้ามีเมล็ดลอยน้าให้ทิ้ง
1.3.3 ผสมน้าร้อน 1 ส่วน น้าธรรมดา 3 ส่วน แล้วนาถั่วลงแช่ ประมาณ 6 ชั่วโมง
หรือ 1 คืน
1.3.4 ล้างเมล็ดถั่วที่แช่แล้วในน้าสะอาดอีกครั้ง
1.3.5 นาเมล็ดถั่วไปเกลี่ยลงในภาชนะปลูก ลดน้าวันละ 5 ครั้ง คือ เวลา 7.00 น.
10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. 17.00 น. ภายใน 3 วันได้รับประทานถั่วงอกที่ขาว สวย และปลอดสารพิษ
ประโยชน์ต่างๆจากถั่วงอก เช่น ช่วยบารุงประสาทและสมอง และช่วยในการทางานของสมอง (เลซิทิน
lecithin) ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ช่วยในการดับร้อนและปรับสมดุลของร่างกาย
1.4 เรียนรู้รูปแบบและวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน
1.5 การลงมือปฏิบัติการปลูกผักพื้นบ้านในกระถางและภาชนะต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.5.1 การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ในกระบะเพาะ ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ ดินร่วนที่ร่อนแล้ว 1 ส่วน
ขุยมะพร้าวละเอียด 1 ส่วน และแกลบดา 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้าให้เปียกพอประมาณ
โดยสังเกตจากการใช้มือกาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วบีบจะเป็นก้อนหลวมๆ และไม่มีน้าไหล นาวัสดุเพาะที่
ผสมใส่ในหลุมวัสดุเพาะให้เต็มแล้วใช้มือปาดให้เท่ากับขอบหลุม นาไม้เจาะลงในกลางหลุม แล้วนาเมล็ด
หยอดลง 2-3 เมล็ดแล้วกลบดินนาไปไว้ในที่ร่ม ลดน้า เช้าเย็น
1.5.2 การปลูกผักในกระถาง มีส่วนผสมดังนี้ ดินร่วนหรือดินผสมถุง 1 ส่วน ขุยมะพร้าว
หรือมะพร้าวสับละเอียด 1 ส่วน แกลบดา 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 0.5 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้าให้
เปียกพอประมาณโดยสังเกตจากการใช้มือกาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วบีบจะเป็นก้อนหลวมๆ และไม่มีน้า
ไหล ใส่วัสดุปลูกที่ผสมแล้วในภาชนะปลูก แล้วทาหลุมตรงกลางนาต้นกล้าที่เพาะได้มีความสูงประมาณ 23 เซนติเมตร กลบดินให้แน่นพอสมควร แล้วรดน้า นาไปวางในที่ร่ม จนต้นกล้าแข็งแรงประมาณ 7 วัน
แล้วย้ายไปวางในที่มีแสงแดง
2 วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ไปทัศนศึกษาดูงาน
2.1 ตลาดสี่มุมเมือง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาชนิดและคุณค่าของผักพื้นบ้านหลากหลาย
ชนิด และแหล่งจาหน่วยผักพื้นบ้าน ราคาขายส่งและปลีก
2.2 ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็น
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดของชาวบ้านทุ่งกระโปรงที่ปลูกผักพื้นบ้านเป็น
วิถีชีวิต เพื่อใช้รับประทานในครัวเรือนและส่วนที่เหลือก็นาไปขาย และศึกษาวิธีการปักชา การตอนกิ่ง และ
การทาบกิ่ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ สาหรับการปลูกผักพื้นบ้านผสมผสานกันหลายๆ ชนิด
2.3 การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านด้วยการปักชาและการตอนกิ่ง
2.3.1 การปักชากิ่ง
1) กิ่งที่นามาปักชาต้องมีความสมบูรณ์ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป
2) ปักชาในวัสดุปลูกที่เหมาะสม เช่น แกลบเผา ขุยมะพร้าว ทราย
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3) ย้ายปลูกเมื่อต้นและรากแข็งแรงสมบูรณ์
4) ผักพื้นบ้านที่ปักชากิ่ง เช่น ชะอม มะนาว สาระแหน่ ผักแพรว ผักเป็ด และ
ผักหวานบ้าน เป็นต้น
2.3.2 การตอนกิ่งแบบอากาศ
ลักษณะการตอนกิ่งแบบนี้ รากจะเกิดบริเวณกิ่งที่เราควั่นหรือผ่าแฉลบ โดยใช้วัสดุที่ชื้น
พอกในบริเวณที่ควั่นหรือผ่า วิธีนี้จะได้ผลถ้าความชื้นสูง วัสดุหุ้มรากจะใช้มอส หรือกาบมะพร้าว หรือขุย
มะพร้าวหรือวัสดุเพาะกล้า แล้วให้น้าบ่อย ๆ ก็ได้ ปัจจุบันนิยมใช้ถุงพลาสติกใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้าจน
อิ่มตัวหุ้มรอยควั่นของกิ่งตอนเพราะสะดวกต่อการทางานมาก การตอนกิ่งจะใช้กับพืชเมืองร้อนและกึ่งเมือง
ร้อน ซึ่งมีหลักและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) เลือกกิ่งที่พอเหมาะ ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ไม่มีโรคและแมลงเข้าทาลาย
2) ควั่นกิ่ง 2 รอย ควั่นบนและล่างห่างพอควร (ประมาณ 1 เท่า ของเส้นรอบวง
กิ่งตอน) แล้วกรีดผ่าเปลือกไม้ แต่พืชบางชนิดอาจควั่นทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ เช่นพืชมียาง
3) ลอกเปลือกไม้ออกให้หมด
4) ใช้มีดขูดเยื่อเจริญจากบนลงล่างให้หมด
5) ทาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ช่วยกระตุ้นการเกิดรากบริเวณรอยควั่น
ด้านบน (อาจไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตก็ได้)
6) นาถุงบรรจุขุยมะพร้าวผ่ากลางถุงมาหุ้มรอยแผลที่ควั่นไว้ให้มิดชิดและมัดด้วย
เชือกให้แน่นจนตุ้มตอนไม่เคลื่อน
7) รดน้าตุ้มตอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้ตุ้มตอนแห้งจนเกินไป
8) สังเกตรากในตุ้มตอน ถ้ารากเดินสมบูรณ์แล้ว จึงตัดกิ่งตอนไปปลูกได้
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดอบรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์
2. มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
และเป็นการสอนให้ประชาชนปลูกผักไว้รับประทานเอง
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
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ภาคผนวก ก :

แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ มสธ.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคสาหรับคนเมือง”
(แผนงานที่ 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ

หลักการและเหตุผล
ผักพื้นบ้าน เป็นพืชที่มนุษย์ในถิ่นต่างๆ บริโภคในรูปของผัก โดยนามาเป็นส่วนผสมหลักในตารับ
อาหาร พืชที่จัดอยู่ในกลุ่มผักพื้นบ้านพบได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนา หรือตามป่ารอบหมู่บ้าน บางชนิด
ชาวบ้านนามาปลูกในสวนหลังบ้านเพื่อสะดวกในการเก็บใช้ หากมีเหลือก็อาจจาหน่ายตามตลาดสดใกล้
บ้าน แต่ ณ ปัจจุบัน ผักพื้นบ้านได้รับความนิยมในการบริโภคจากผู้คนตามชุมชนต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
คนในชุมชนเมืองที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากผักพื้นบ้านเป็นอาหารที่ให้ผลทางยาสามารถรักษา
สุขภาพได้ และจากรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้านในประเทศไทย พบว่า มีจานวนมากว่า 300
ชนิด แต่การซื้อหาผักพื้นบ้านสาหรับคนในชุมชนเมืองค่อนข้างยาก มีแหล่งจาหน่ายน้อย และการนามา
ประกอบอาหารยังมีตารับอาหารไม่หลากหลาย ทาให้มีการบริโภคซ้าๆ เดิมๆ จนอาจได้รับคุ ณค่าจาก
อาหารอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้คนในชุมชนเมืองที่มีพื้นที่อยู่อาศัยอย่างจากัด ลักษณะของที่อยู่
อาศัยเป็นแบบที่มีพื้นที่ดิน เช่น ทาวเฮาส์ ห้องแถว และบ้านจัดสรร เป็นต้น และแบบที่ไม่มีพื้นดิน เช่น
ห้องเช่า หอพัก และคอนโดมิเนียม เป็นต้น ได้รับการบริโภคผักพื้นบ้านที่หลากหลายและมีสุขภาพที่ดี และ
ยังเป็นการใช้พื้นที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการปลูกผักพื้นบ้านไว้รับประทานในครัวเรือน ซึ่งผัก
พื้นบ้านสามารถปลูกได้ไม่ยาก ดูแลรักษาง่าย เนื่องจากเป็นผักประจาถิ่น มีความแข็งแรง และศัตรูพืชน้อย
แต่อย่างไรก็ตามควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผักแต่ละชนิด วิธีการปลูกอย่างถูกต้อง และการนามาประกอบ
อาหารอย่างถูกวิธีเพื่อคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน การปลูกผักพื้นบ้าน และการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านแก่
คนในชุมชนเมือง
2. เพื่อเพิ่มแนวทางให้คนในชุมชนเมืองสามารถใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยอย่างเกิดประโยชน์และสามารถ
พึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้
3. เพื่อให้คนในชุมชนเมืองรู้จักและใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพได้

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จานวน 60 คน
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กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้าน
ทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ และเว็บไซด์ต่างๆ
4.2 เรียนเชิญวิทยากร และติดต่อแหล่งศึกษาดูงาน
4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการอบรม
4.4 ดาเนินการอบรม
4.5 ทัศนศึกษาดูงาน ตลาดสี่มุมเมือง และ ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ
อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก

5. ผลการดาเนินงาน
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2557 มีหัวข้อดังนี้
1.1 เรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้าน คุณค่าทางอาหารและคุณค่าทางยาของจากผักพื้นบ้าน ดังนี้
1.1.1 คุณค่าทางอาหารของผักพื้นบ้าน ได้แก่
1) โปรตีน แนะนาให้บริโภคต่อวัน ชาย 700 ไมโครกรัมต่อวัน หญิง 600
ไมโครกรัมต่อวัน
2) คาร์โบไฮเดรต ทาหน้าที่ช่วยสร้างไกลโคเจนเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน
สารองของตับและกล้ามเนื้อ
3) แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบสาคัญในอวัยวะและกล้ามเนื้อ เช่นกระดูก และ
ฟัน (แคลเซี่ยม) เลือด (เหล็ก) ส่วนของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ ฮอร์โมน เฮโมโกลบิน (เหล็ก) เอนไซม์
4) วิตามิน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ช่วยปฏิริยาเคมีต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ร่างกาย ทาหน้าที่เป็นโคเอมไซม์ เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้
5) เส้นใยอาหาร ช่วยลดการดูดซับไขมันทาให้ไขมันไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ลดระดับไขมันในเลือดได้ ช่วยในการขับถ่าย ไม่ให้ท้องผูก ช่วยการเคลื่อนไหวของลาไส้ ป้องกันโรค
ริดสีดวงทวาร และมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้
1.1.2 คุณค่าทางยาของผักพื้นบ้าน
1) แก้โรคพื้นฐานทั่วไป เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ไข และแก้หวัด เป็นต้น
2) ช่ ว ยลดความเสี่ ย งในการเกิ ด โรค โดยในผั ก พื น บ้ า นจะมี ส ารต่ า งๆ ดั ง นี้
Antioxidant, Vitamin A, Beta-carotene, Vitamin C, Phytonutrient (สารที่ไม่ได้เข้าไปทาหน้าที่แบบ
อาหาร 5หมู่ สารต้านอนุมูลอิสระ สารกระตุ้นภูมิต้านทาน สารป้องกันไม่ให้เซลล์กลายพันธุ์เป็นมะเร็ง
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สารที่เข้าไปสื่อความหมายกับเซลล์ร่างกายให้ทาหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมน หรือเอนไซม์ เป็นต้น สารต่าง
ๆ เหล่านี้มีหลายชนิด เช่น คาโรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ โปรแอนโทรไซยานิดิน คาเตซิน เทอร์ปีน ฯลฯ
3) ผักพื้นบ้านต้านมะเร็ง ผักพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ
และออกฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ เช่น มันปู ยอดมะม่วงหิมพานต์ ยอดมะกอก พริกไทยอ่อน ผักกระเฉด
ต้น สะระแหน่ ใบกะเพรา ขี้เหล็ก กระโดนบก ทามัง ผักไผ่ สะเดา ฝักกระถิน ใบย่านาง ติ้ว ใบมะตูม หมุย
กระโดนน้า ตาหยาน ใบมันเทศ ลูกฉิ่ง เหงือกปลาหมอ ผักแปม มะปราง ดอกข่า ใบแมงลัก ผักเฮือด ใบ
มะม่วงแก้ว พังพวยน้า ผักแขยง ยอดหวาย ผักเม็ก และมะสัง
1.2 แนวทางการบริโภคผักพื้นบ้านให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีข้อแนะนา 3 ประการดังนี้
1.2.1 การเลือกบริโภคผักตามฤดูกาล เนื่องจากผักที่ออกตามฤดูกาล มักมีศัตรูธรรมชาติ
น้อยและมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สมบูรณ์กว่าผักนอกฤดูกาล ผู้บริโภคจึงไม่ต้องเสี่ยงต่อการบริโภคผักที่
มีสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้าง แนวทางการบริโภคผักพื้นบ้านตามฤดูกาล ดังนี้
1) ฤดูร้อน เช่น มะระขี้นก ฮ้วนหมู ผักเฮือด ส้มป่อย ผักกูด ผักปลัง ตาลึง ชะอม
มะขาม ผักหวานไม่ควรรับประทานอาหารรสร้อน เช่น ลาไย ขนุน ทุเรียน
2) ฤดูฝน เช่น ยอดพริก โหระพา ยี่หร่า แมงลัก กระเพรา หูเสือ พลูคาว ขิง ข่า ผัก
คราด กระทือ กระเจียว ผักแพว เอื้องหมายนา
3) ฤดูหนาว เช่น ผักที่คล้ายกับฤดูฝน ข่าอ่อน กระชาย พริกไทย ยอดพริก ขมิ้น ผัก
แพว
1.2.2 การรับประทานตารับอาหารที่ใช้ผักพื้นบ้านหลากหลายชนิด เช่น น้าพริกผักจิ้ม
ต่างๆ แกงเลียง แกงแค ยาผักรวม แกงอ่อม และข้าวยา เป็นต้น อาหารที่ต้องรับประทานร่วมกับผักหลาก
ชนิดที่ใช้เป็นเครื่องเคียง ซึ่งเป็นอาหารรสจัดต่างๆ เช่น ลาบ น้าตก แกงไตปลา และขนมจีนน้ายา เป็นต้น
การเลือกรับประทานอาหารในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องช่วยการขับถ่ายแล้ว ยังได้
ในเรื่องความสมดุลของธาตุอาหารและคุณค่าทางยาของผักพื้นบ้านบางชนิด เพราะการเลือกประกอบด้วย
ผักชนิดเดียวในปริมาณมากและบ่อยครั้งอาจก่อให้เกิด การสะสมของสารบางชนิดที่มากเกินไป ทาให้ ขาด
สมดุลของธาตุอาหารในร่างกาย เช่น รับประทานกะหล่าปลี สดเป็นประจาอาจทาให้เกิดโรคคอพอกในเด็ก
ได้ เนื่องจากมีสารที่ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุไอโอดิน
1.1.3 การศึกษาการนาผักพื้นบ้านมาบริโภคที่ถูกวิธี เนื่องจากผักพื้นบ้านบางชนิดมีการ
สร้างสารพิษในต้นพืช ซึ่งผู้บริโภคต้ องทราบถึงสารพิษที่มีในผักพื้นบ้านบางชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคและควรศึกษวิธีการนามาบริโภคที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผักหนามมีสารที่
สร้างขึ้นในต้นพืช เมื่อถูกย่อยสลายด้วยเอมไซม์ในกระเพาะของคนแล้วได้ไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษ หรือผักพวก
บุก บอน มีผลึกของแคลเซี่ยมออกซาเลตมากและระคายเคืองได้ ดังนั้นการนามารับประทานผักหนาม บุก
หรือ บอน ควรมีการทาให้สุก เพื่อสลายสารที่เป็นพิษก่อนนามาบริโภค
1.3 การประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน เป็นน้าพริกตะลิงปลิง ใส่มะเขือพวง และมะอึก ซึ่ง
สามารถรับประทานกับผักพื้นบ้านได้ทุกชนิด
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1.4 การทาน้าดื่มจากผักพื้นบ้านคือ น้าฟักข้าว
1.5 การเพาะถั่วงอกในวัสดุเพาะแบบต่างๆ เช่น ขวดน้าพลาสติก แก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร
ตะกร้า ถังเพาะ โดยมีขั้นตอนการเพาะดังนี้
1.5.1 เลือกเมล็ดถั่วเขียวที่เสียออก เช่น เมล็ดลีบ แตก ฝ่อ
1.5.2 ล้างน้าให้สะอาด ถ้ามีเมล็ดลอยน้าให้ทิ้ง
1.5.3 ผสมน้าร้อน 1 ส่วน น้าธรรมดา 3 ส่วน แล้วนาถั่วลงแช่ ประมาณ 6 ชั่วโมง หรือ 1
คืน
1.5.4 ล้างเมล็ดถั่วที่แช่แล้วในน้าสะอาดอีกครั้ง
1.5.5 นาเมล็ดถั่วไปเกลี่ยลงในภาชนะปลูก ลดน้าวันละ 5 ครั้ง คือ เวลา 7.00 น 10.00
น.
12.00 น. 14.00 น. 17.00 น. ภายใน 3 วันได้รับประทานถั่วงอกที่ขาว สวย และปลอดสารพิษ ประโยชน์
ต่างๆจากถั่วงอก เช่น ช่วยบารุงประสาทและสมอง และช่วยในการทางานของสมอง (เลซิทิน lecithin)
ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ช่วยในการดับร้อนและปรับสมดุลของร่างกาย
1.6 เรียนรู้รูปแบบและวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน
1.7 การลงมือปฏิบัติการปลูกผักพื้นบ้านในกระถางและภาชนะต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.7.1 การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ในกระบะเพาะ ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ ดินร่วนที่ร่อนแล้ว 1 ส่วน
ขุยมะพร้าวละเอียด 1 ส่วน และแกลบดา 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้าให้เปียกพอประมาณ
โดยสังเกตจากการใช้มือกาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วบีบจะเป็นก้อนหลวมๆ และไม่มีน้าไหลมาจากวัสดุเพาะ
จากนั้นนาวัสดุเพาะที่ผสมแล้วใส่ ในถาดหลุมเพาะกล้าให้เต็มแล้วใช้มือปาดให้เท่ากับขอบหลุม นาไม้เจาะ
ลงในกลางหลุม แล้วนาเมล็ดหยอดลง 2 – 3 เมล็ด แล้วกลบดิน จากนั้นรดน้าให้ชุ่ม นาไปวางไว้ในที่ร่มร่า
ไร หลังจากนั้นดูแลรักษาโดยการรดน้าทุกเช้า – เย็น จนต้นกล้าเริ่มงอก ประมาณ 7 – 14 วัน เริ่มให้ได้รับ
แสงแดดเต็มวันก่อนการย้ายปลูกในภาชนะต่อไป
1.7.2 การปลูกผักในกระถาง มีส่วนผสมดังนี้ ดินร่วนหรือดิน ผสมถุง 1 ส่วน ขุยมะพร้าว
หรือมะพร้าวสับละเอียด 1 ส่วน แกลบดา 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 0.5 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้าให้
เปียกพอประมาณ โดยสังเกตจากการใช้มือกาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วบีบจะเป็นก้อนหลวมๆ และไม่มีน้า
ไหลมาจากวัสดุปลูก นาวัสดุปลูกที่ผสมแล้วใส่ ในภาชนะปลูก เช่น กระถาง ตะกร้า และถุงปลูก เป็นต้น
โดยใส่ให้ระดับวัสดุปลูกต่ากว่าปากภาชนะประมาณ 1 นิ้ว แล้วทาการขุดหลุมตรงกลาง เพื่อนาต้นกล้าที่
เตรียมไว้มีความสูงประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร ปลูกลงในภาชนะปลูก กลบดินใต้โคนต้นให้แน่นพอสมควร
แล้วรดน้า จากนั้นนาไปวางในที่ร่มราไร จนต้นกล้ามีความแข็งแรงประมาณ 7 วัน แล้วย้ายไปวางในที่มี
แสงแดด ส่วนการให้น้าควรให้ทุก เช้า – เย็น
2. วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ทัศนศึกษาดูงาน
2.1 ตลาดสี่มุมเมือง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาชนิดและคุณค่าของผักพื้นบ้านหลากหลาย
ชนิด และแหล่งจาหน่วยผักพื้นบ้าน ราคาขายส่งและปลีก
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2.2 ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็น
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดของชาวบ้านทุ่งกระโปรงที่ปลูกผักพื้นบ้านเป็น
วิถีชีวิต เพื่อใช้รับประทานในครัวเรือนและส่วนที่เหลือก็นาไปขาย และศึกษาวิธีการปักชา การตอนกิ่ง และ
การทาบกิ่ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ สาหรับการปลูกผักพื้นบ้านผสมผสานกันหลายๆ ชนิด
2.3 การบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านด้วยการปักชาและการตอนกิ่ง
2.3.1 การปักชากิ่ง
1) กิ่งที่นามาปักชาต้องมีความสมบูรณ์ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป
2) ปักชาในวัสดุปลูกที่เหมาะสม เช่น แกลบเผา ขุยมะพร้าว ทราย
3) ย้ายปลูกเมื่อต้นและรากแข็งแรงสมบูรณ์
4) ผักพื้นบ้านที่ปักชากิ่ง เช่น ชะอม มะนาว สาระแหน่ ผักแพรว ผักเป็ด และ
ผักหวานบ้าน เป็นต้น
2.3.2 การตอนกิ่งแบบอากาศ
ลักษณะการตอนกิ่งแบบนี้ รากจะเกิดบริเวณกิ่งที่เราควั่นหรือผ่าแฉลบ โดยใช้วัสดุที่ชื้น
พอกในบริเวณที่ควั่นหรือผ่า วิธีนี้จะได้ผลถ้าความชื้นสูง วัสดุหุ้มรากจะใช้มอส หรือกาบมะพร้าว หรือขุย
มะพร้าวหรือวัสดุเพาะกล้า แล้วให้น้าบ่อย ๆ ก็ได้ ปัจจุบันนิยมใช้ถุงพลาสติกใส่ขุยมะพร้าวที่แช่น้าจน
อิ่มตัวหุ้มรอยควั่นของกิ่งตอนเพราะสะดวกต่อการทางานมาก การตอนกิ่งจะใช้กับพืชเมืองร้อนและกึ่งเมือง
ร้อน ซึ่งมีหลักและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1) เลือกกิ่งที่พอเหมาะ ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ไม่มีโรคและแมลงเข้าทาลาย
2) ควั่นกิ่ง 2 รอย ควั่นบนและล่างห่างพอควร (ประมาณ 1 เท่า ของเส้นรอบวง
กิ่งตอน) แล้วกรีดผ่าเปลือกไม้ แต่พืชบางชนิดอาจควั่นทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ เช่นพืชมียาง
3) ลอกเปลือกไม้ออกให้หมด
4) ใช้มีดขูดเยื่อเจริญจากบนลงล่างให้หมด
5) ทาสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ช่วยกระตุ้นการเกิดรากบริเวณรอยควั่น
ด้านบน (อาจไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตก็ได้)
6) นาถุงบรรจุขุยมะพร้าวผ่ากลางถุงมาหุ้มรอยแผลที่ควั่นไว้ให้มิดชิดและมัดด้วย
เชือกให้แน่นจนตุ้มตอนไม่เคลื่อน
7) รดน้าตุ้มตอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้ตุ้มตอนแห้งจนเกินไป
8) สังเกตรากในตุ้มตอน ถ้ารากเดินสมบูรณ์แล้ว จึงตัดกิ่งตอนไปปลูกได้

16

5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
5.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน จาแนกเป็นเพศชาย 23 คน และเพศหญิง 37 คน
2)ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 74.60 รองลงมาคือระดับชึ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ
15.30
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 43.24 ปี อายุน้อยสุด 18 ปี และอายุมากสุด 63 ปี
4) ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านในระดับน้อย เมื่อ
เข้าร่วมโครงการผู้เข้ารับการอบรมแล้ว มีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านระดับมากที่สุด
5.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชัดเจนในการตอบ
คาถาม และการใช้สื่อประกอบการอบรมของวิทยากรในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.8 มีความพึงพอใจใน
ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัด ความเหมาะสมของสถานที่ และการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกของคณะผู้จัด กิจกรรมในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 94.4 สาหรับด้านเนื้อหาในการอบรม
กิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ
93 การฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 93.4 และการศึกษาดูงาน ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 99.4 ในด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมแต่ละกิจกรรม ผู้เข้ารับการ
อบรมนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94 การฝึกปฏิบัติ เข้ารับการอบรมนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.8 และการศึกษาดูงาน ในภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมนาไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 และภาพรวมต่อการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดร้อยละ 97.4 และในภาพรวมต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุดร้อยละ 97.4
5.2.3 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้าน
ทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
5.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเรื่องการปลูกผักในเมือง ได้รับงบประมาณในการจัด
อบรมให้กับผู้สนใจทั่วไปทั้งหมด 117,940 บาท และได้มีการใช้งบประมาณจริงเท่ากับ 96,592 บาท
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ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ
3. เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4. เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย ผลการดาเนินการ

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

60
80
100
117,940

60
88.4
100
96,592

ร้อยละ
ร้อยละ

84.00
86.00

94.2
94.2

6. ผูร้ ับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้
6.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน คุณค่า ประโยชน์เพิ่มขึ้น
6.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนารู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ในเรื่อง
ของการใช้ประโยชน์เพื่อดูแลด้านสุขภาพ และป้องกันโรค การได้ผักที่ปลอดภัยไว้รับประทาน
การเลือกรับประทานผักพื้นบ้านให้ถูกต้องตามฤดูกาล

7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดอบรม ดังนี้
7.1 ด้านการจัดกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านให้แก่ประชาชนเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมและการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์และนาไปเผยแพร่ต่อไป ขอให้มีการจัด แบบนี้ทุกๆปีเพราะมี
ประโยชน์สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
7.2 ด้านระยะเวลา
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น

8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย
1. นาความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในระหว่าง
การฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการการผลิตพืช ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2. การเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการการ
ผลิตผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจของเกษตรกร ในเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี”
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9. การจัดทาโครงการ การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคสาหรับคนเมืองเป็นการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการ
สอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้
ชื่อเรื่อง
ผลงานที่นาไปพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณา
หลักฐาน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
การการเรียนการสอน/การวิจัย
1. การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการ 1.1 ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการ
เอกสารแนบ 1
บริโภคของคนเมือง
จัดการการผลิตพืช
2.1 ชุดวิชา 93459 การจัดการการผลิต เอกสารแนบ 2
ไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ
หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุปฯ ข้อ 1-9 จัดทาประมาณ 3-5 หน้า (พร้อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บไซด์
ต่อไป
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ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง”
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านทุ่งกระโปรง ตาบลป่าขะ อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เวลา
08.30 – 09.00

09.00 – 10.30

10.30 – 12.00

13.00 – 16.00

วัน/เดือน/ปี
วันเสาร์ที่
ลงทะเบียน และ เรียนรู้เรื่องคุณค่าและ การประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน และ การ เรียนรู้เรื่องรูปแบบและวิธีการปลูกและขยายพันธุ์
13 ธ.ค. 2557
พิธีเปิด
ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน เพาะถั่วงอกอย่างง่าย พร้อมกิจกรรมกลุ่ม
ผักพื้นบ้านเบื้องต้น
เพื่อการบริโภคของคน
พร้อมกิจกรรมกลุ่ม
เมืองพร้อมกิจกรรมกลุ่ม
โดย อ.สุกัญญา สุขวุฒิ
โดย อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
โดย อ.ดร.เบญญา
และ
และ
มะโนชัยและ
อ. ปริชาติ ดิษฐกิจ
อ.สุธิดา มณีเอนกคุณ
อ. ปริชาติ ดิษฐกิจ
อ.สุธิดา มณีเอนกคุณ
อ.ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.สุธิดา มณีเอนกคุณ
อ.ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.วรชัย สิงห์ฤกษ์
อ.ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.วรชัย สิงห์ฤกษ์
น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ
อ.วรชัย สิงห์ฤกษ์
น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ
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วันอาทิตย์ที่
14 ธ.ค. 2557

7.30 – 9.00
เดินทางจาก
มสธ. เมือง ไป
ตลาดสี่มุมเมือง

9.00 – 10.00
ศึกษาดูงานตลาดสี่มุ่ม
เมือง
หลังจากนั้นเดินทางไป
จังหวัดนครนายก

10.30-12.00 น.
บรรยายและนาชมพร้อมให้ความรู้การปลูก
ผักพื้นบ้านของ ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านผัก
พื้นบ้านทุ่งกระโปรง
โดยนายสมหมาย เกตุแก้ว

13.00 – 15.30
เรียนรู้เรื่องการปักชา
และการตอนกิ่งผักพื้นบ้าน
โดยนายสมหมาย เกตุแก้ว

รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.15 น. และ 14.00 น. อาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.
วิทยกรกลุ่มศึกษาดูงาน คือ อ. ปริชาติ ดิษฐกิจ อ.สุธิดา มณีอเนกคุณ อ.วรชัย สิงห์ฤกษ์ และ นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

เดินทาง
กลับ
มสธ.
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ภาคผนวก ค:
เนื้อหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย
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ประโยชน์ของถั่วงอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ถั่วงอกเป็นผักที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสาหรับร่างกาย
มีส่วนช่วยทาให้ผิวชุ่มชื้น ผิวนุ่ม เปล่งปลั่งดูมีน้ามีนวล (วิตามินอี)
การรับประทานถั่วงอกเป็นประจาจะช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรง
วิตามินซีจากถั่วงอกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย และยังช่วยป้องกันหวัดได้อีกด้วย
ช่วยบารุงประสาทและสมอง และช่วยในการทางานของสมอง (เลซิทิน Lecithin)
ช่วยบารุงกระดูกและฟัน เนื่องจากถั่วงอกเป็นที่ผักที่มีแคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยเพิ่มความหนาแนะของมวลกระดูก ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้
การรับประทานถั่วงอกเป็นประจาจะช่วยในการชะลอวัย ต้านความแก่ คงความอ่อนเยาว์ เนื่องจากมีสารออ
ซินอน (Auxinon) ที่มีคุณสมบัติช่วยทาให้ร่างกายคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้นานยิ่งขึ้น
9. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือกในร่างกาย
10. มีส่วนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ (ต้องเป็นถั่วงอกปลอดสารนะ)
11. การรับประทานถั่วงอกเป็นประจา จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ได้
12. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันได้ เพราะไปช่วยล ระดับ
ไขมันเลว (LDL)
13. การรับประทานถั่วงอกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย
14. วิตามินซีจากถั่วงอกเป็นส่วนประกอบสาคัญอย่างมากในการสร้างฮอร์โมนระงับความเครียดต่างๆ จึงเหมาะ
อย่างยิ่งสาหรับคนวัยทางาน
15. ถั่วงอก ประโยชน์ช่วยดับร้อนและปรับสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดี
16. ช่วยลดระดับเอาโตรเจนในร่างกาย เพราะฮอร์โมนของผู้หญิงมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างเซลลูไลท์ ช่วยเก็บ
น้าและช่วยเร่งการผลิตไขมัน ด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงไม่ควรจะมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเกินไป
17. มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมเซลล์ต่างๆในร่างกาย (วิตามินบี12)
18. ถั่วงอก สรรพคุณทางยาช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน หรือโรคลักปิดลักเปิด
19. สรรพคุณของถั่วงอกช่วยในการขับเสมหะ ทาให้ปอดโล่ง
20. ถั่วงอกเป็นผักที่ย่อยง่ายมากๆ การรับประทานถั่วงอกจะช่วยประหยัดเวลาการทางานของระบบการย่อย
อาหารได้ และทาให้ขับถ่ายได้สะดวก
21. ถั่วงอก สรรพคุณช่วยในการขับปัสสาวะ
22. การรับประทานถั่วงอกก่อนมีประจาเดือนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติของประจาเดือนได้
23. สรรพคุณถั่วงอกช่วยลดและกาจัดของเสียหรือสิ่งตกค้างในร่างกายได้ (Toxin)
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24. ถั่วงอกเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสาหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการลดน้าหนักหรือควบคุมน้าหนัก
เป็นพิเศษ เนื่องจากถั่วงอกมีน้าตาลที่น้อยมากๆ
25. ธาตุซิลิกาในถั่วงอกมีส่วนช่วยป้องกันการหลุดล่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยในการดูดซับวิตามิน
และแร่ธาตุต่างๆที่เรารับประทานเข้าไป ถ้าหากไม่มีซิลิกาการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆก็จะไม่มี
ประโยชน์เลย
26. นอกจากนี้ยังมีการนามาใช้ในการรักษาสิวและจุดด่างดาอีกด้วย
27. ประโยชน์ถั่วงอกกับการนามาใช้ประกอบอาหาร เมนูถั่วงอก หรืออาหารที่ประกอบไปด้วยถั่วงอกเช่น ยา
ถั่วงอกกุ้งสด ผัดถั่วงอก ผัดผักต่างๆ แกงจืดถั่วงอกหมูสับ แกงส้ม ก๋วยเตี๋ยวต่างๆ เกาเหลาทุกชนิด ผัดหมี่ซั่ว
หมี่กะทิ ปอเปี๊ยะ ขนมหัวผักกาด เกี้ยวกุ้ง ต้มยาถั่วงอกใส่หมูสับ ขนมจีน ผัดไทย ถั่วงอกดอกกินกับน้าพริก
เป็นต้น
แหล่งอ้างอิง : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
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ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557

26

ภาพที่ 1

อาจารย์ปาริชาติ ดิษฐกิจ ผู้อานวยการโครงการกล่าวเปิดการอบรม

ภาพที่ 2
เพื่อ

รศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศาลติวัฒนา วิยาการบรรยายหัวข้อ คุณค่าและประโยชน์จากผักพื้นบ้าน
การบริโภคของคนเมือง
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ภาพที่ 3

วิทยากรแนะนาผักพื้นบ้านต่างๆ

ภาพที่ 4

ผักพืน้ บ้านในแต่ละชนิด คือ ดอกอัญชัน ถั่วมะแฮะ ดอกแค ใบแมงลัก ผักหวาน

28

ภาพที่ 5

ผู้เข้ารับการอบรมชิมเมนู ยาผักพื้นบ้าน

ภาพที่ 6

ผู้เข้ารับการอบรมชิมเมนู แกงผักพื้นบ้านภาคเหนือ
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ภาพที่ 7

ถั่วงอกที่เพาะได้จากแก้วกาแฟ

ภาพที่ 8

ผู้เข้ารับการอบรมเล่าประสบการณ์การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
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ภาพที่ 10

ผู้เข้ารับการอบรมนั่งประจากลุ่มเพื่อเตรียมฝึกปฏิบัติ

ภาพที่ 11

วิทยากรกาลังสาธิตการคลุกเคล้าส่วนผสมดิน
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ภาพที่ 12

ผู้เข้ารับการอบรมนาส่วนผสมดินลงในกระบะเพาะ

ภาพที่ 13

อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม
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ภาพที่ 14

ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกัน
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ภาคผนวก จ : แบบสอบถาม
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แบบประเมินผล
โครงการบริการสังคมเรื่อง การปลูกผักพื้นบ้านเพื่อการบริโภคของคนเมือง
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
*****************************************************
คาชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริง (ตอนที่ 1-3)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด  ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
3. อายุ.........................ปี
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 1

35
รายละเอียด

ระดับความรู้/ความเข้าใจ
5
4
3
2
1

1. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน ก่อน เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักพื้นบ้าน หลัง เข้าร่วมโครงการ
1. ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
2. ด้านการบริหารจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- การให้บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม
โปรด
พลิก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการบริการสังคมเรื่อง การปลู
กผักพื้นงบ้พอใจ
านเพื่อการบริ
โภคของคนเมื
องประโยชน์
ระดับความพึ
ระดั
บการนาไปใช้
กิจ่อกรรม
คาชี้แจง กรุณาใส่ชื่อเครื
งหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับ5ความคิ4ดเห็น3ของท่า2น 1 5 4 3 2 1

ระดัจกรรม
บความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
3. ด้านเนื้อหากิ
พอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด
3.1 เรีความพึ
ยนรู้เรื่องงคุ
ณค่าและประโยชน์จากผัก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมาก
พื้นบ้าน เพื่อการบริโภคของคนเมืองและ
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
3.2 วิธีการประกอบอาหารและเครื่องดื่มจากผัก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อย
พื้นความพึ
บ้าน งพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด
3.3 การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
3.4 เรียนรู้เรื่องรูปแบบและวิธีการปลูกและ

มีคะแนนเท่ากับ 5
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีคะแนนเท่ากับ 1
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ขยายพันธุ์ผักพื้นบ้านเบื้องต้น
4 ฝึกปฏิบัติ
4.1 รูปแบบและวิธีการปลูกและขยายพันธุ์ผัก
พื้นบ้าน
4.2 การปลูกผักพื้นบ้านในกระถางและ
ภาชนะต่างๆ
5.การศึกษาดูงาน
5.1 ตลาดสดสี่มุมเมือง
5.2 ศูนย์เรียนรู้ผักพื้นบ้านทุ่งกระโปรง ต.ป่าขะ
อ.บ้านนา จ.นครนายก
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

