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บทที่ 1  

ผักกินไดจากการถอดบทเรียน 

 ทีมผูเขียนขอบอกกลาวผูอานกอนวา การถอดบทเรียนคร้ังน้ีจะใชภาษางายๆ ไมไดใชภาษาท่ีเปนวิชาการมากนักเพ่ือ

ประโยชนแกคนท่ัวไปใหอานงาย ทีมผูเขียนยังเพ่ิมภาพประกอบจากการปลูกผักจริงๆของสมาชิกแตละทานเพ่ือใหผูอานไดรูจักผัก

กินได การปลูกผักชนิดน้ันจากประสบการณจริง ตลอดจนขอสังเกตตางๆท่ีพบจากการปลูกผัก  การทํางานเชนน้ีเรียกวา ปญญาท่ี

เกิดจากการปฏิบัติ คือ ไดลงมือปฏิบัติจริงแลวเกิดปญญา แลวมาเผยแพรตอเพ่ือใหเกิดประโยชนแกคนอ่ืนตอไป  ผักแตละชนิดจะ

บอกชื่อผักเรียงตามตัวพยัญชนะ ก -ฮ และจะมีรายละเอียดในแตละชนิดของผักคือ 1.ชื่อผัก 2.การปลูก 3.การบริโภค 4.สรรพคณุ 

มาอานผักชนิดแรกกันเลยดีกวา 

1.ชื่อผัก : กวางตุง  

 กวางตุงเปนผักกินไดท่ีขึ้นไดเร็ว ปลูกงาย ทําอาหารไดหลายอยาง  กวางตุงยังเปนผักท่ีบริโภคไดเกือบทุกสวน   อีกดวย  

ในตลาดปจจุบันจะหาซื้อกวางตุงไดงาย เรียกวาหาไดทุกตลาดสดหรือในซุปเปอรมาเก็ตเลย แตจากขอมูลการตรวจสารเคมีตกคาง

ในผักของคณะกรรมการอาหารและยา ป 2555-2556 พบวา กวางตุงเปนผักท่ีมีสารเคมีตกคางมาก อันดับตน ๆ เรามาดูวิธีการปลูก

กวางตุงกันเลยจะไดปลอดภัยจากสารเคมีตกคางเมื่อนํามาบริโภค 

 

2.การปลูก  

 การปลูกกวางตุง ตองเตรียมดินกอน ดินท่ีเหมาะแกการปลูกกวางตุงคือดินรวน ถาใหดีควรใสปุยคอกดวย ตอนท่ีทีม

ผูเขียนปลูกกวางตุง ไดใชขี้วัวเปนปุย หลังจากขุดรองผ่ึงแดดไวสักสอง สามวัน  ควรใชฟางคลุมดินดวยเพ่ือปองกันการละเหยของนํ้า 
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นอกจากน้ียังสามารถใชใบของตะไคร ตะไครหอม เปลือกสมหรือพืชท่ีมีกล่ินแรงมาใชคลุมดินและปองกันแมลงไดอีกดวย มาดู

ขั้นตอนการปลูกโดยละเอียดทําไดดังน้ี 

 1.เตรียมแปลงสําหรับการปลูกกวางตุงโดยขุดเปนแปลงยาว 

 2.ผ่ึงดินของแปลงไวสองถึงสามวัน 

 3.ใสปุยคอกเชนขี้วัว คลุกเคลาใหท่ัว ตอนไปปลูกใหท่ีโรงเรียนทีมผูเขียนใชขี้หมูท่ีเหลือจาก 

   แกสชีวะภาพดวย 

4.รดนํ้าแปลงใหชุมแลวใชฟาง หรือใบไมท่ีสามารถไลแมลงไดคลุมดิน (ดภูาพ) 

5. โรยเมล็ดผักกวางตุงไปในแปลงท่ีเตรียม อยาโรยแนนเกินไป 

6.ประมาณ 2-3 วันเมล็ดกวางตุงก็งอก  รอสักประมาณ 10 กวาวัน ใหมีใบกวางตุงสักสองสามใบแลวแยกออกมาปลูกใน

แปลงอ่ืนๆหรือในภาชนะท่ีเหลือใชก็ได (ดภูาพ) 

 

แปลงผักและการคลุมดวยฟาง 
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กวางตุงแยกมาปลูกในภาชนะอ่ืนๆ 

 

กวางตุงปลูกในพ้ืนท่ีวางขางอาคารเรียน 
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กวางตุงท่ีปลูกเปนแปลงท่ีโรงเรียน 

 กวางตุงเปนผักท่ีชอบนํ้า ควรรดนํ้าใหชุมอยูเสมอ ถากวางตุงขาดนํ้าจะทําใหลําตนแกรน ไมเติบโต และอาจแหงตายได 

ขอควรระวัง 

3.การบริโภค  

 กวางตุงสามารถบริโภคไดหลายสวนดังน้ี 

 1.ลําตนและใบ นําไปผัดหมู ไปตมจับฉาย นําไปแกงสม  

 2.ดอกกวางตุง นําไปผัดไดแบบดอกของตนหอม  
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4.สรรพคณุ 

ตมจับฉายไรหมูกับผัดกวางตุงกับหมู 

 1.ลําตนและใบของกวางตุงมีแคลเซียมสูงใชปองกันโรคกระดูกพรุนได 

 2.กวางตุงมีวิตามินซีสูงและมีเบตาแคโรทีน ชวยบํารุงสายตาและเสริมสรางภูมิคุมกันตอรางกาย 

 3.ลําตนของกวางตุงมีเสนใยมากเปนกากอาหารทําใหขับถายไดคลองอีกดวย 

 

2.ชื่อผัก : กะเพรา  

 กะเพราเปนผักพ้ืนบาน กินไดมีกล่ินหอม มีสองชนิดคือกะเพราแดงและกะเพราขาว  กะเพรามีอายุหลายป กะเพราแดงลํา

ตนสีแดง ใบเขมกวากะเพราขาว เมื่อนํามาปรุงอาหาร กะเพราแดงจะมีกล่ินหอมและนากินกวาปรุงดวยกะเพราขาว  

 

2.การปลูก  

 กะเพราเปนผักกินไดท่ีปลูกไดงายสามารถใชเมล็ดปลูกหรือปกกิ่งชําก็ได กะเพราชอบดินรวน แดดจัด บางคร้ังถามีเมล็ดท่ี

หลนก็จะขึ้นเอง  การปลูกเพียงแตโรยเมล็ดเล็กของกะเพราไวในพ้ืนดินท่ีตองการแลวรดนํ้า ไมนานก็จะไดตนกะเพราตนเล็กๆ 

สามารถยายไปปลูกในกระถางหรือภาชนะท่ีไมใชแลวได การยายควรยายตอนท่ีตนออนของกะเพรามีใบสองสามใบ ส่ิงท่ีควรระวัง

คือ อยาใหรากขาด ควรเด็ดกะเพราบอยๆ เพ่ือใหกะเพราแตกกิ่งใหม  

 

3.การบริโภค  

 กะเพราเราบริโภคใบเชนใสแกง  หรือผัดกะเพรา กล่ินของใบกระเพราจะดับกล่ินคาวของอาหาร กะเพรามีกล่ินหอมจะ

กระตุนตอมรับรสอาหารใหอยากกนิอาหาร 
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ทีมผูเขียนคือ คุณกานดา แสงมณียังเสนอทําชากะเพรา ไวดวยท่ี http://www.gotoknow.org/posts/5610071

 

 

นอกจากน้ียังเสนอวิธีการทําแกงปากุงใบกะเพราไวท่ี http://www.gotoknow.org/posts/551558 

มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ตําพริกแกงเผ็ด มีพริกแหง หอมแดง กระเทียม ขา ตะไคร ใหละเอียดใสเกลือหรือกะป 1 ชอนชาหรือใชพริกแกงเผ็ดสําเร็จรูป 

2. กุงแกะเปลือก หัว ขา หางออก ผาหลังลางนํ้าใหสะอาด 

3. ตัดหรือเด็ดกะเพราจากตน เปนยอดหรือใบลางนํ้าใหสะอาด หรือซื้อมา 

4. กระชายนําผิวบางๆออก ห่ันซอยชิ้นยาวๆแชนํ้าลางใหสะอาด 

5. มะเขือพวงหรือมะเขือเจาพระยาเด็ดออกจากขั้ว ผาแชนํ้าเกลือไวไมใหดําคลํ้า 

6. ใบมะกรูดดึงออกจากเสนกลาง ฉีกชิ้นเล็กๆ ลางนํ้าใหสะอาด 

7.พริกสดเม็ดใหญเขียวแดง ห่ันซอยชิ้นยาวเล็กๆแชนํ้าไว 

8. ทุกอยางพรอม ตั้งกระทะใหรอนใสนํ้า 1 ถวยพอเดือดแลวใสพริกแกงผัดกับนํ้าใหสุกหอมสักพักแลวใสกุงพอกุงสุกตัก กุงขึ้นใส

ถวยพักไว เหลือพริกแกงในกระทะใสมะเขือใสกระชายเติมนํ้าเติมนํ้าปลา พอมะเขือสุกชิมนํ้าอรอยพอดีแลวใสกุงใสใบมะกรูด พริก 

เดือดอีกคร้ังใสใบกระเพรา ปดไฟ ตักใสถวย  

http://www.gotoknow.org/posts/561007�
http://www.gotoknow.org/posts/551558�
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4.สรรพคณุ 

 ใบกระเพราชวยขับลมในกระเพราอาหาร แกทองอืด ทองเฟอ ลดอาการจุกเสียดได กะเพรายังใชลดนํ้าตาลลดไขมันใน

เลือด นํ้าคั้นจากใบกะเพรายังชวยกระตุนการขับเหงื่อได ในสมัยกอนใชกะเพราผสมปูนแดง นํ้ามะกรูด ทาแกปวดทอง  นอกจากน้ี

ทีมผูเขียนยังใชใบกะเพราไลแมลงท่ีรบกวนแปลงผักอีกดวยดวย  

 

3.ชื่อผัก : กระเจี๊ยบแดง 

 กระเจี๊ยบแดงเปนไมลมลุกท่ีขึ้นคอนขางงาย ปกติจะมีลําตนและกานใบสีสด กระเจี๊ยบแดงในบานเรามีสองประเภทคือ

ประเภทท่ีลําตนสูงตรง แถมแตกกิ่งนอย มีกลีบเล้ียงบาง กับประเภทท่ีกลีบเล้ียงหนาเลยนําไปทํานํ้ากระเจี๊ยบหรือแยม ลําตน

ประเภทน้ีจะแตกกิ่งมาก 

2.การปลูก 

 โดยปกติกระเจี๊ยบแดงชอบดินรวน ชอบสถานท่ีมีแดดสองตลอดเวลา และสถานท่ีระบายนํ้าไดดี การปลูกเพียงแตใชเมล็ด

หวานลงไปแลวรดนํ้า ประมาณ 6-10 วันเมล็ดก็จะงอก การปลูกกระเจี๊ยบแดงท่ีดีจะปลูกเดือนกันยายนเพราะมีฝนจะไดพุมใหญ

กวาเดือนธันวาคมท่ีเปนปลายฝน แตขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นๆน้ันๆดวย กระเจี๊ยบแดงสามารถเจริญเติบโตไดทุก

สภาพแวดลอม แตตองหมั่นรดนํ้า  

 3.การบริโภค  

 กลีบเล้ียงของกระเจี๊ยบแดงเอามาตากใหแหงทํานํ้ากระเจี๊ยบได สวนท่ีเปนเน้ือสามารถเอามากรองทําแยมตอได 

 ใบและยอดของกระเจี๊ยบแดง เอามาแกงสม ตมยํา  
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4.สรรพคณุ 

 ใบของกระเจี๊ยบแดงมีรสเปร้ียว ขับเสมหะ ทําใหเลือดไหลเวียนดี ลดไขและแกไอได 

 กลีบเล้ียง รสเปร้ียว ขับปสสาวะ แกกระหายนํ้า ขับของเสียท่ีอยูในทวารหนัก  

 เมล็ด มีรสเมา จะขับเหงื่อ ลดไขมันในเลือด บํารุงโลหิต กระตุนความรูสึกทางเพศ  

 

4. ชื่อผัก : กระถิน 

 กระถินเปนผักกินไดท่ีหาไดท่ัวๆไป ใบกระถินจะมีใบเรียงสองชั้น มีสวนยอยประกอบกัน ชอดอกจะเปนกระจุกสีขาว ผล

ของกระถินจะเปนฝกเรียวแบน ยาว มีเมล็ดออนสีเขียวขางใน เมื่อแกจะเปนสีนํ้าตาล  

2.การปลูก 

 กระถินเปนผักกินไดท่ีโดยท่ัวไปไมจําเปนตองปลูก เปนผักท่ีขึ้นโดยธรรมชาติ ผูเขียนเองเคยเอากิ่งของกระถินไปทําราวตาก

ผาปรากฏวา ตนกระถินงอกออกกิ่งมาไดดวย เปนไมท่ีแปลกมาก ขึ้นไดงาย ถาอยากปลูกกระถินเพียงแตเอาเมล็ดสีนํ้าตาลแชนํ้าอุน

ท้ิงไวประมาณหน่ึงคืน แลวปลูกไดเลย ถาปลูกกระถินเปนร้ัวก็สวยดีแถมกินไดดวย เมื่อกระถินโตควรตัดแตงบอยๆกระถินจะไดแตก

ยอดและสามารถเก็บกินไดตลอดท้ังป  

 

ราวตากผาท่ีใชไมกระถินแตมีตนใหมงอกออกมา เปนราวตากผามีชีวิตอานท่ี http://www.gotoknow.org/posts/1248291

 3.การบริโภค  

 

 ยอดออน นิยมนํามาจิ้มกินกับนํ้าพริกกะป  เอามาแกลมกับยําปลากระปองก็อรอย เคยกินยอดกระถินกับหอยนางรมที่

สุราษฏรธานี อรอยมาก  

 ฝกออน ทางภาคใตนิยมเอามากินกับขนมจีน เปนผักแกลม  

http://www.gotoknow.org/posts/124829�
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เคล็ดลับ

 

 การจะกินกระถินใหอรอย เพียงแตเก็บยอดออนมาลางนํ้า เอาไปแชตูเย็น แตผูเขียนชอบนํานํ้าแข็งมาวางไวบนยอดกระถิน 

จะทําใหกระถินกรอบและอรอยกวาไมแชเย็น  

ยอดกระถิน  

4.สรรพคณุ 

 ใบกระถินแกทองรวงและสมานแผล เมล็ดแกของกระถินใชเปนยาถายพยาธิ  

  

5. ชื่อผัก : กลวย 

 กลวยเปนตนไมท่ีคูกับคนไทยมานานแสนนาน คนสมัยกอนใหเด็กๆกินกลวยนํ้าวาบด  ท่ัวโลกมีกลวยประมาณ 100 ชนิด

แตประเทศไทยมปีระมาณ 30 ชนิด เชน กลวยนํ้าวา กลวยเล็บมือนาง กลวยหักมุก เปนตน 
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กลวยนํ้าวากําลังออกปลี 

2.การปลูก 

 กลวยเปนพืชท่ีชอบดินรวนสีดํา ไมชอบพ้ืนท่ีนํ้าทวม แตชอบแสงแดดจัด เปนไมท่ีโตเร็ว กลวยบางชนิดถาตองการใชใบเชน

กลวยตานี ไมควรปลูกในพ้ืนท่ีลมแรง เพราะจะทําใหใบแตก  การเลือกหนอปลูกกลวยควรเลือกหนอท่ีมีใบแคบมาปลูกเพราะจะ

ออกดอกไดงายกวาหนอใบกวาง  ไมควรปลูกกลวยใกลกันเกินไปเพราะจะทําใหไดรับแสงแดดไมพอเพราะกลวยเปนพืชท่ีใบกวาง 

การปลูกกลวยลงหลุมทําไดดังน้ี 

 1. ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร กวาง 50 เซนติเมตร นําดินกนหลุมตากแดดไวประมาณ 5-10 วัน 

 2.ใสปุยคอกกนหลุม 

3.ใสหนอกลวยกลางหลุมแลวกลบ 

4.รดนํ้าแลวกดใหแนน ควรใหยอดของหนอกลวยเหลือพนระดับดินประมาณ 10 เซนติเมตร 

เคล็ดลับในการปลูกกลวย 

  

ควรหันดานท่ีตัดหนอกลวยแยกจากตนแมไปทางเดียวกัน เพราะกลวยจะติดผลในทิศทางตรงกันขามกับ

รอยแยกจากตนแม  
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3.การบริโภค  

 หยวกกลวย คือสวนใจกลางตนกลวย สีขาวเอามาแกงสมหรือจิ้มนํ้าพริก  

 ผลกลวย เอามาทําขนม เปน กลวยกวน กลวยเชื่อม กลวยฉาบ คุณนารี เอ่ียมวิวัฒนกิจ ชูเรืองสุข หน่ึงในทีมผูเขียนไดสอน

การทํากลวยหินฉาบของจังหวัดยะลามีขั้นตอนการทําตามน้ี 

1. กลวยหินท่ีจะนํามาทํากลวยฉาบ ตองใชกลวยดิบท่ีแกจัด สังเกต : ผาดูเน้ือกลวยจะเปนสีเหลือง ไสกลวยตองไมกลวง 

 

  

2.ตัดขั้วหัวทาย 

 

 

3.ปอกเปลือก แชในนํ้าเกลือ เมื่อปอกเสร็จก็สงขึ้นผ่ึงใหแหงขณะผ่ึงรอสไลด คลุมผาเอาไว ไมใหโดนลม 
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4.สไลดใหเปนแผนบางๆ 

 

  

 5. พรอมทอด 

 

  

 6. ทอดใหสุก เพ่ือไลความชื้นออกใหเกือบหมด 

 

 

ขั้นตอนน้ีไมจําเปนตองกรอบ เพียงใหชิ้นกลวยแหงคงรูปได 
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ก็ตักขึ้น ...ทําเชนน้ีไปเร่ือยจนกลวยหมด 

 

ทอดหมดก็ใสภาชนะเก็บไวกอน รอปรุงรส 

เรามาดูวิธีการทํากลวยหินฉาบ "กรอบแกว" 

7. เตรียมนํ้าเชื่อม ...  

สวนผสมของนํ้าเชื่อม:นํ้าตาลทราย 1กิโลกรัม, นํ้า 1 กิโลกรัม,เกลือปน 2 ชอนโตะใสในหมอ ตั้งไฟ ตมใหพอเดือด พักไวจนเย็นสนิท 

 

นํ้าเชื่อม ...ท่ีเตรียมไว เย็นแลว 

  



14 
 

8.นํากลวยท่ีทอดไว ลงจุมนํ้าเชื่อม 

 

  

9.จุมแชใหกลวยใสแวววาว - ตักขึ้นใสตะกราใหสะเด็ดนํ้า 

 

  

วางไวรอทอด 

 

 

10.ลงทอดในนํ้ามันรอนจัด ทอดแบบ นํ้ามันมากๆขนมจะไดไมอมนํ้ามัน ทดสอบโดย ใสกลวยลงไปหน่ึงชิ้นแลวชิ้นกลวยลอยทันที 

คือใชได ทอดเลยอัตราสวนท่ีเหมาะสม ในการทอด คอื กลวย 1 สวน : นํ้ามันพืช 6 สวน (1 : 6 ) 
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  ลงทอดใหมนํ้ามันจะฟูๆ  คอยคนสม่ําเสมอๆทอดจนนํ้ามันเร่ิมน่ิง สีของกลวยเร่ิมเขมขึ้น เปนสีนํ้าตาลทอง 

 

 

ตักขึ้นใสตะแกรงสะเด็ดนํ้ามัน 

 

 

เทวางบนกระดาษซบันํ้ามนั  พักจนเยน็สนิท 
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บรรจุใสถุง ติดปาย ตกแตงสวยงาม 

 

พรอมสงขายไดเลย .... 

นอกจากน้ีคุณนารี เอ่ียมวิวัฒนกิจ ชูเรืองสุขยังแนะนําการทํากลวยหินเชื่อมมีขั้นตอนดังน้ี  

  

  

 

กลวยหินแกจัด พรอมนํามาบมใหสุก อยางน้ีรออีก 3- 4วัน 

  



17 
 

 

  

สุกแลว นํามาปรุงเปนขนมไดหลากหลาย บางตมจิม้มะพราว บางบวชช ีบางทอดกลวยแขก หรือขาวตมมัด 

แตวันน้ีขอเปนกลวยเชื่อมราดดวยกะทิขนๆคะ สําหรับจดัเตรียมไปทําบุญ 

ขัน้ตอนการทําเปนอยางไรน้ัน มาติดตามกัน 
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1.เตรียมน้ําตาลทราย 1 กก.เกลือปน 2 ชอนชา ใสลงในกระทะทองเตมินํ้าประมาณ 1/2 ลิตร ตั้งไฟ เปดไปออนๆไวไดเลย 

2.กลวยหินสุกหาม 2 หว ีประมาณ 38 - 40 ผล 

3.กลวยหินปอกเปลือกออก ผาคร่ึง 

4.ใสลงในกระทะนํ้าเชื่อม ทยอยใสลงไปปอกไปจนหมด (ทําแบบน้ีกลวยจะไมช้ําชิ้นกลวยเชื่อมท่ีไดจะสวย) 

5.ใสใบเตยมัดปมลงในนํ้าเชื่อมเพ่ิมกล่ินหอมชวนชิม 
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6.เมื่อปอกกลวยหมดแลวก็เร่ิมเปดไฟใหแรงขึ้นได เคี่ยวไปเร่ือย  ๆหามคนแรงๆ เพียงแคเบาๆไมใหติดกนกระทะ เมื่อกลวยสุกเร่ิม

ใสๆ ลดไปลงออนสุด 

7.เคี่ยวไปเร่ือยๆ จนกลวยเชื่อมสุกใสท่ัวทุกชิ้น 

  

 

และกลวยหินเปล่ียนเปนสีชมพูออน ก็ใชไดแลว 
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1.ใชมะพราว 500 กรัม ,นํ้า 1/2 ลิตร เตรียมกะทิคั้นขนๆ คั้นแลวกรองดวยผาขาวบาง 

สวนผสมนํ้ากะทิราดหนา 

2.นํ้ากะทิท่ีคั้นได เติมเกลือ 2 ชอนชา แปงขาวเจา 1 ชอนโตะ ละลายดวยนํ้ากะทิเล็กนอยกอนใหเปนนํ้าแปงขนๆจากน้ันใหเติมลงใน

กะทิ 

3.ตั้งไฟออนๆขณะตมตองคนสม่ําเสมอ จนนํากะทิพอเดือดและขน จึงยกลงพักไวใหเย็น 

  

 

  

นํามาราดหนากลวยเชื่อม พรอมจดัเสริฟได 

ปลีกลวยเอามากินแกงเลียง ตมยําปลีกลวยกับน้ําพริกเผา เปนเมนูสูตรคุณกานดา แสงมณี 

1. ปลีกลวย  นํากลีบเล้ียงแกสีแดงออก ใชแตสวนขาวออน  ๆห่ันขวางแชนํ้าผสมนํ้ามะนาวเกลือ เพ่ือไมใหดํา สวนท่ีเปน

ดอกออนท่ีจะเปนลูกกลวยจะเล็กกวากลีบเล้ียงจะลอยนํ้า ก็นําใสตะกราท่ีมีรูเล็กๆชอนสวนสวนท่ีรอยนํ้าออกไป หรือจะคอยๆดึง

ออกท่ีละกลีบแยกจากดอกก็ได แชนํ้ามะนาวแลวคอยมาห่ันซอย แลวแตสะดวกทํา  

การเตรียมสวนประกอบการยาํ 

2. กุงแกะ เปลือก หัว หาง ออก ผาหลังนําเสนดําออก คงไวแตขาหรือจะท้ิงแลวแตผูทํา ขาของกุงน้ันมีแคลเซียมสูง เคี้ยว

ไดก็ควรใชทําอาหารดวยทุกคร้ัง  ลวกในนํ้าเดือดใหสุกพอควรอยานานเน้ือกุงจะแข็ง ตักใสถวยพักไว 

3. หัวหอมแดง ปอกเปลือกลางใหสะอาดห่ันซอยบาง  ๆ
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4. พริกขี้หนูลางห่ันซอย เผ็ดมากนอยแลวแตชอบ 

5. ผักชีฝร่ังลางใหสะอาดห่ันซอยเล็ก  ๆ

6. มะนาวห่ันเปนชิ้นไวนําเมล็ดออกหรือบีบนํ้าใสถวยไว 

7. นํ้าพริกเผาจะตําเองหรือซื้อมาแลวแตชอบ  

8. นํ้าปลา 

9. นํ้าตาลทราย 

 

 

  

 

4.สรรพคณุ 

 กลวยมีสรรพคุณหลายอยาง มาดูแตละสวนกันเลย 
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เปลือกและเน้ือกลวยชวยตานเชื้อท่ีทําใหเกิดหนอง ยางสามารถใชหามเลือดได  

หัวปลี แกโลหิตจาง ลดความดันโลหิต แกรอนในกระหายนํ้า บํารุงนํ้านม  

ผลดิบ มีสารแทนนิน แกทองเสีย ชวยสมานแผลในกระเพาะ  ผลสุกจะชวยเปนยาระบาย  

6.ชื่อผัก : ขจร 

   ดอกขจร หรือเรียกอักชื่อหน่ึงวาดอกสลิด ภาษาอีสานเรียกวา  ผักขิก  เปนไมเล้ือยท่ีปลูกไดไมยาก  ดอกใชลวกจิ้มนํ้าพริก  

 

 

 

2.การปลูก 

ดอกขจรชอบดินรวนปนทราย พ้ืนท่ีสูงนํ้าทวมไมได ดินตองระบายนํ้าไดดี การปลูกดอกขจร อาจารยขจิต ฝอยทอง หน่ึงใน

ทีมผูเขียนไดปลูกท่ีไร จังหวัดกาญจนบุรี ใชท่ีดักปลาทําเปนคางใหดอกขจรเกาะ  ดอกขจรชอบแดดจัด แตถาฝนตกมากดอกบาน

และเนาไว ดอกขจรสามารถขยายพันธุไดหลายวิธี เชนเพาะเมล็ด การตอน เปนตน 
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  คุณกอบเดช มะโนรัตน สมาชิกทานหน่ึงของชมรมปลูกผักกินได ไดสอนวิธีการชําเถาขจร งายๆมีขั้นตอนดังน้ี  
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1.เลือกเถาขจรท่ีไมแกเกินไป สีนํ้าตาล  มีปุมตามองเห็นชัดเจน  ถาเปนเถาขจรท่ีเล้ือยไปตามพ้ืนดินยิ่งด ี เพราะบริเวณปุม

ตาของเถาขจรท่ีติดกับพ้ืนดินจะเกิดราก  นําสวนน้ีไปปกชําจะมีเปอรเซ็นตในรอดตายสูง  เปนเทคนิคอีกอยางหน่ึงในการขยายพันธุ

ขจร 

 

2. ตัดเถาขจรใหมีสวนของปุมตาติดมาดวย  ท้ังในสวนท่ีจะปกชําลงในวัสดุเพาะ  และสวนท่ีจะเกิดยอดใหมซึ่งอยูดานบน 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/985/original_100_5597.jpg?1384159179�
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/986/original_101_0052.jpg?1384159237�
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3. เตรียมวัสดุเพาะใสถุงพลาสติกใสใบใหญ  เจาะรูใหรอบๆ  กนถุง  เพ่ือระบายนํ้า  

 

4. ปกเถาขจรลงในวัสดุเพาะใหทวมปุมตา  เพราะเปนบริเวณท่ีเกดิราก  วางไวในท่ีรม  (ท่ีเห็นในภาพเปนบริเวณใตตนมะมวง)  

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/987/original_101_0054.jpg?1384159280�
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/988/original_101_0056.jpg?1384159332�
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5. รดนํ้าและมัดถุงพลาสติกหลวมๆ  ใหอากาศสามารถผานเขาออกได  ขอดีคือ  ปองกนัการคลายนํ้า  ไมตองรดนํ้าบอยๆ  

เปดปากถุงใหอากาศถายเทอาทิตยละ 2 - 3 คร้ัง     

 

6. ปกชําวันท่ี 21 ตุลาคม  วันท่ี 11 พฤศจิกายน  ขจรแตกใบใหมประมาณ 3 - 5 ใบ  (ตามท่ีเห็นในภาพ)  

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/989/original_101_0064.jpg?1384159380�
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/990/original_100_0552.jpg?1384159429�
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7.ยายขจรท่ีปกชํามาอนุบาลในถุงเพาะ  เพ่ือเรงการเจริญเติบโตของรากกอนปลูกในพ้ืนท่ีจริง 

 

การปกชําขจรในแปลงเพาะมุงดวยซาแลนหรือใตรมไมก็สามารถทําไดเชนเดียวกัน 

ขจรสามารถปลูกใหเล้ือยตามกิ่งไม  ปลูกใหเล้ือยตามแนวร้ัว ปลูกตามแนวร้ัวไวเปนแหลงอาหาร  และเปนไมประดับ  ชวย

เสริมสรางภูมิทัศน  ซึ่งเปนคุณคาทางจิตใจ 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/991/original_100_1362.jpg?1384159531�
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/992/original_100_0299.jpg?1384159592�
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 3.การบริโภค  

 ดอกขจร สามารถเอาไปลวกจิ้มนํ้าพริก  ใชแกงสม แกงจืดได  ยําดอกขจรก็อรอย ในสมัยกอนเอาดอกขจรไปน่ึง ใสนํ้าตาล 

มะพราว เรียกวาขนมดอกขจร ปจจุบันหายากแลว  

 

4.สรรพคณุ 

 ดอกและยอดออนมีวิตามินเอ   วิตามินซ ี แคลเซียม  และฟอสฟอรัส  มสีรรพคณุทางยาเชน บํารุงธาต ุ บํารุงตับ  ถอนพิษ

เบ่ือเมา  บํารุงสายตา  บํารุงเลือด 

 รากของตนขจรใชเปนเคร่ืองยาสมุนไพรหยอดรักษาตา ยังมีสรรพคุณทําใหอาเจียน ถอนพิษเบ่ือเมา ดับพิษได 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/967/995/original_100_5941.jpg?1384159733�
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7.ชื่อผัก : ขาว 

 ขาวเปนอาหารท่ีเรากินอยูทุกวัน สามารถนําเอามาทําอาหารไดหลายอยาง แถมบานเรามีขาวหลายพันธุท่ีอรอย  

เชนขาวหอมมะลิ ขาวสังหยดของพัทลุงเปนตน  

2.การปลูก 

เร่ิมตนจากการเตรียมเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพราะแตละพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกพันธุขาวไมเหมือนกัน 

ดังน้ันการคัดเลือกเมล็ดขาวท่ีสมบูรณ โดยดูจากความ อวบ ใส และมีตาขาว ควรแชเมล็ดพันธุในนํ้าประมาณ 12-24 ชั่วโมง ใน

นํ้าอุน 30-40 องศาเซลเซียส จากน้ันผ่ึงลมใหแหง แปลงเพาะกลาทําเหมือนแปลงผัก ผสมปุยคอกเพ่ือใหดินรวนซุย เอาฟางคลุมรด

นํ้าใหชุมชื้นในชวงเชาและเย็น  

การเตรียมแปลงปกดํา หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไถกลบตอซัง แลวบํารุงดินดวยปุยอินทรีย หวานในนา ปรับท่ีนา

ใหไดระดับเดียวกัน ทํารองนํ้าตามขอบคันนาเพ่ือชวยในการระบายนํ้าเขา-ออก ปลอยนํ้าเขาแปลงนาใหดนิเปนโคลนเหนียวขน 

จากน้ันไปถอนกลาเปนกลาท่ีมีอายุ 8-12 วนั มใีบ 2 ใบ ถอนเบา ๆ ตรงโคนตน ไมใหตนกลาหลุดออกจากเมล็ดพันธุและใหมีดิน

เกาะรากไวนดิหนอย และรีบนํากลาไปปกดาํทันที ภายใน 15-30 นาที  ใชน้ิวหัวแมมือกับน้ิวชี้จับโคนราก แลวนําไปปกใหรากอยูใน

แนวนอนลึกประมาณ 1 เซนติเมตร ปกดํากลาทีละตน ใหมีความหางของระยะตนไมนอยกวา 25 เซนตเิมตรเทา ๆ กนั จนเหมอืน

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ปกดําในระยะหาง 30x30 เซนตเิมตร สําหรับแปลงนาขนาดเล็ก หรือ 40x40 เซนติเมตร สําหรับแปลงนาขนาดใหญ 

ปลอยนํ้าเขานาใหสูง 2 เซนติเมตรทุก ๆ เชา แลวปลอยออกในชวงบาย หรือสามารถปลอยท้ิงใหนาแหงประมาณ 2-6 วัน เมื่อขาว

แตกกอ ปลอยใหแปลงขาวแหงลงไปในเน้ือดนิ จนเปนรอยแตกบนผิวโคลน   

           ขณะท่ีขาวตั้งทองจนเร่ิมออกรวง

คุณกานดา แสงมณี แนะนําการปลูกขาวงายๆดังน้ี 

 ปลอยใหนํ้าทวมสูงประมาณ 1-2 เซนติเมตร เมื่อตนขาวเร่ิมลูลง เพราะนํ้าหนักของเมล็ด

ขาว ก็จะปลอยนํ้าออกจากนาจนกวาจะแหงและถึงเวลาเก็บเกี่ยว กําจัดวัชพืช 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เมื่ออายุขาว 10 วัน คร้ังท่ี 2 เมือ่อายุ

ขาว 25-30 วัน คร้ังท่ี 3 เมื่ออายุขาว 50-60 วัน โดยการถอนดวยมือ สําหรับการกําจัดศัตรูของขาว เชน ปู หอยเชอรร่ี และแมลง อาจ

ใชการเล้ียงกบ และเปดในนาขาว เพ่ือกินศัตรูพืชเหลาน้ันแตเมื่อขาวออกรวงจะไมใหเปดเขานา 
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     การปลูกไมยากนําดินเล็กนอยใหพอเหมาะกับภาชนะท่ีจะใชเพาะใหขึ้นตน เชน แกว ขวด  กลอง กระถาง  ฯลฯท่ีไมมีรู

หรือชอง ใสดิน ใสนํ้าใหนํ้าขังเล็กนอย นําเมล็ดขาวเปลือกโรยลงไป ถานํ้าแหงใหเติมนํ้า (เหมอืนนํ้าในนา) ท่ีไมกําหนดวันวาเปนตน

กี่วันแลวตัดน้ันกําหนดไมไดแนนอนเพราะเมล็ดขาวเปลือกท่ีเราซื้อมาน้ันการขึ้นมากนอย ชา เร็ว ไมเทากันบางเมล็ดขึ้นบางเมล็ดไม

ขึ้นเปนตนขาวไมเหมือนเทากันทุกท่ี เมื่อขึ้นเปนตนออนประมาณไมเกินคืบก็ตัดมาตําหรือปนไดเลย ถาจะทําทุกวันติดตอกันก็ปลูก

ลงเมล็ดขาวเปลือกไมตองพรอมกันนะ 

 3.การบริโภค  

 โดยท่ัวไปคนไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลักอยูแลว แตคนไทยมีความสามารถดันแปลงขาวเปนอาหารอ่ืนไดเชนขนมจีน 

ขาวแช เปนตน คุณนารี เอ่ียมวิวัฒนกิจ ชูเรืองสุข หน่ึงในทีมผูเขียนแนะนําการทําขาวยําดังน้ี 

  

  

 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/024/923/original_SAM_5310.JPG?1402141266�
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การทําขาวยําปกษใต 

 

 

 ขาวยาํเปนอาหารจานเดยีว ท่ีมคีณุคาทางอาหารครบถวนตามหลักโภชนาการสวนประกอบ ของขาวยาํประกอบดวย ขาว

สวย มีท้ังขาวขาว ขาวกลอง ขาวหุงดวยนํ้าคั้นใบยอจะไดขาวสีดํา หรือจะเปนขาวท่ีประยุกตขึ้นในปจจุบันเชน ขาวหุงจากนํ้าดอก

อัญชนั นํ้าใบเตย ,มะพราวขูดคั่ว, กุงแหงปน ,พริกแหงคั่วปน  

 

 

น่ี...ขาวหุงจากนํ้าคั้นใบยอจะไดขาวสีดํา  ๆ

ผักกินได ผักพ้ืนบานและผักสมุนไพรตางๆ  ตะไคร ใบมะกรูด ใบชะพลู ใบขมิ้นออน ยอดกระถิน(ยอดตอเบา) ดอกดาหลา 

ถั่วฝกยาว ถั่วพู แตงกวา ถั่วงอก มะมวงเบา(มะมวงลูกเล็กๆๆมีท่ีทางภาคใตจะเปร้ียวมากๆ) สมโอ มะขามออน มะนาว ฯลฯ 
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ผักขาวยํา...จะเรียกวาหมวดขาวยํา และสวนประกอบสําคัญท่ีขาดไมได  คอื “นํ้าบูด”ู 

นํ้า บูดู ทํามาจากปลาตัวเล็กๆ หมักกับเกลือ เติมนํ้าเล็กนอย ใสไหหรือโองดินเผาปดฝาสนิท วางตากแดดไว จนกระท่ังมี

กล่ินหอม และเน้ือปลายุยเหลือแตกางปลา นํามากรองเอากากออก การหมักนํ้าบูดูเปนภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งผลจากการหมักน้ีจะ

เกดิการยอยโปรตนีในเน้ือปลาทําใหไดกล่ินรสท่ีหอม หวานอรอยเหมอืนรสของผงชรูส หรือท่ีคนญ่ีปุน เรียกวา รส อูมาม ิ

เชนเดียวกับการหมัก ถั่วเหลือง ทําซีอ๊ิวหรือซอสปรุงรสตาง  ๆ

จะตองนํานํ้าบูดูท่ีไดจากหมัก มาตมเคี่ยว โดยปรุงรสดวย นํ้าตาลแวน(นํ้าตาลโนด) ตะไคร ขาแก  

ใบมะกรูด  หอมแดง ถามีออย ก็ทุบใสลงไปดวยจะหอมมากขึ้น เติมนํ้าเปลาลงไปดวย แลวตั้งไฟเคี่ยวไปเร่ือยๆไฟปานกลาง จนกล่ิน

หอม (บานท่ีอยูในเมือง โปรดระวงัโดนกระถางตนไมใหคณุคะ เพราะกล่ินตลบอบอวน 7บาน 8บาน) หลังเคี่ยวจนไดท่ีแลวตักเอา

เครื่องเทศสมุนไพรออกแลวกรองดวยกระชอน แลวบรรจุใสขวดไวไดนานๆ 

การทํานํ้าบูดูสําหรับปรุงรสขาวยําปกษใต 
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นํ้าบูด ู1/2 ถวยตวง, นํ้าเปลา 1 ½ ถวยตวง, หอมแดงทุบพอแตก 4-5 หัว, ตะไครทุบแลวมัดรวมกัน 2-3 ตน, ขาแกทุบ1แงง,ใบ

มะกรูด 4-5 ใบ,และนํ้าตาลแวน 100 กรัม 

สวนผสมนํ้าบูดูขาวยํา :  

 

 

 

น่ี...นํ้าตาลแวน เปนนํ้าตาลโตนด สีเขมๆ จะหอมอรอย 
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ถาไมมีนํ้าบูดูสามารถใชปลาอินทรียเค็มหรือปลากุเลาเค็ม ปงใหหอมใสแทน  ลงไป ¼ ถวยตวง หรือจะใชกะปก็ไดเชนกัน 

ตักขาวสวยใสจานแตนอยๆ ราดนํ้าบูด ูเติมมะพราวคั่ว กุงแหงปน พริกปน ผักตาง  ๆ

วิธีรับประทานขาวยํา 

  

 >  

เคร่ืองปรุงขาวยําเพ่ิมเติม มี ขาวตังทอดกรอบ หมี่ผัดกะทิ   รับประทานกบัไขไกตม 
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และก็มีโกปเย็นๆ(โอเล้ียง) ขาวยําปกษใตมีขายท่ัวไปในภาคใตหาซื้อรับประทานกันไดโดยไม ตองทําเอง สะดวกสบายมีท้ัง...หอ

ใบตอง..ใสถงุพลาสตกิ แตใสใบตองนารับประทานมากกวาเปนไหนๆ  ๆ

 

 

 นอกจากเมนูขาวยําแลว คุณกานดา แสงมณี สมาชิกของชมรมปลูกผักกินได แนะนําการนําเอาตนขาวมาทํานํ้าใบขาว

ออนมีวิธีการทําดังน้ี 
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ตนขาวออน เมื่อขึ้นเปนตนยาวประมาณ  10- 12  เซนติเมตร หรือไมเกินคืบ 

ก็ตัดดวยกรรไกรหรือมีด ห่ันตัดซอย  ใบขาวตนปกติก็กินไดเชนกัน แตเราปลูกเองกินตนออนๆ จะไดหอมด ี 

 

ใบขาวออน 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/024/922/original_DSC08769.JPG?1402141186�
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/024/920/original_SAM_5312.JPG?1402141108�
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ใบขาวตัดซอยยาวส้ันตามสะดวก เพ่ือนําไปปนดวยเคร่ืองปนหรือตําใหละเอียดผสมนํ้าแลวกรอง  1 กํามือ นํ้าประมาณ 2 

แกว การปนใหละเอียดยิบ ไมตองกรองก็ไดจะไดกากใยมาก 

 

การเพ่ิมความหวานดวยนํ้าตาลทรายแดง ใบหญาหวานท่ีทําเปนนํ้าเชื่อม หรือนํ้าผ้ึง ฯ ตามชอบ  

4.สรรพคณุ 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/024/921/original_SAM_5313.JPG?1402141131�
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/024/919/original_SAM_5315.JPG?1402141005�
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 ขาวมีสรรพคุณมากมาย ในขาวกลองชวยปองกันโรคเหน็บชา โรคปากนกกระจอก และชวยปองกันโรคโลหิตจางอาการ

ออนเพลีย ปองกันโรคทองผูก และปองกันโรคมะเร็งไดดวย 

 ขาวงอก เปนขาวเปลือกท่ีแชนํ้า หากชงนํ้ารอนดื่มสามารถเปนยาแกไข บํารุงกําลัง  

 ขาวเปลือก เปนขาวใหมท่ียังมีคายอยู นํามาตมนํ้าดื่มแกกษัย  

 นํ้าขาว บรรเทาอาการทองรวงแกปวดทองได ขาวตอกทําใหเจริญอาหาร นํ้านมขาวเปนยาบํารุงกําลัง   

 

8.ชื่อผัก :คะนา 

 คะนาถือเปนผักท่ีหางายในทองตลาด เปนผักท่ีมีแคลเซียมสูง เปนผักท่ีปลูกงายและโตไว ไมตองดูแลมาก สามารถนําไป

ปลูกในกระถาง ถุงหรือภาชนะท่ีไมใชแลวได   

2.การปลูก 

   การปลูกคะนาสามารถปลูกแบบทําเปนแปลง หรือเพาะกลาใหแข็งแรงกอนยายไปปลูกก็ได คะนาชอบดินรวน ชอบ

แสงแดด ควรใสปุยคอกลงไปในดินท่ีจะปลูกดวย การทําเปนแปลงควรผ่ึงดินไวสัก 3-5 วัน เมื่อไดแปลงท่ีจะปลูกแลวก็โรยเมล็ด

คะนาท่ีปลูก ระวังอยาโรยแนนเกินไป  ในกรณีท่ีตองการปลูกเปนแปลงก็สามารถยายตนออนคะนาท่ีมีใบออนสัก 2-3 ใบไปปลูก

แปลงใหมได  

 

 

คะนาท่ีโรยเพาะกลาเพ่ือยายไปปลูก 
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คะนาปลูกใหมท่ีแยกมาจากตนกลา 

 

คะนาท่ีแยกจากตนกลาเร่ิมเติบโต 
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คะนาปลูกในถุงดํา 

3.การบริโภค 

 คะนาเปนผักกนิไดทีบ่ริโภคงาย ทําอาหารไดหลายอยางเชน ผัดคะนาหมกูรอบ คะนาปลาเคม็ ลาดหนา สามารถบริโภคได

ท้ังลําตนและใบ  คุณกานดา แสงมณี แนะนําการทําคะนาปลาเค็ม 
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4.สรรพคณุ 

 ลําตนและใบคะนามีแคลเซียมสูง ปองกันโรคกระดูกพรุนได นอกจากน้ียังลดไขมันและลดนํ้าตาลในเลือดไดอีกดวย  

 

9.ชื่อผัก : แค 

 แคเปนผักกินไดและเปนผักสวนครัวของไทยมาชานาน  แคสามารถสูงไดถึง 10 เมตร ท่ีบานของทีมผูเขียนมีตนแคตนหน่ึง

สูงมาก ถาตองการเก็บแค ตองใชไมยาวๆสอย แคมีดอกท้ังสีขาวและสีแดง  

2.การปลูก 

 แคชอบดินรวน ระบายนํ้าไดดี และชอบแสงแดดจัด ไมชอบท่ีนํ้าทวมขัง การขยายพันธุใชการเพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง 

แตไมเปนท่ีนิยม โดยท่ัวไปจะเพาะเมล็ดไดไวกวา ปจจุบันแคมีพันธุท่ีออกดอกไว ตนเตี้ย ไมตองรอใหตนใหญเหมือนสมัยกอนท่ีใช

เวลาปลูก 5-6 เดือน ปจจุบันไมเกิน 3 เดือน แคก็ออกดอกแลว แคท่ีปลูกจะออกดอกท้ังป ควรตัดฝกออกบางเพ่ือไมใหตนโทรม  

 3.การบริโภค  

 แคบริโภคไดท้ังดอกและยอดออน สามารถเก็บบริโภคไดท้ังป ยอดแคและดอกแคตมใหสุกกินกับกะทิ  ดอกแคสามารถเอา

มาแกงสมได ชาวอีสานนิยมเอาดอกแคมาน่ึงกินกับปลานึ่ง ลาบ กอย ดอกแคสีแดงมีเสนใยมาก ถานําดอกแคแดงไปแกงสมจะได

นํ้าแกงสมท่ีสีขนกวาดอกแคดอกสีขาว 

4.สรรพคณุ 
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 ดอกแคและยอดแคคนในสมัยกอนจะกินชวงรอยตอปลายฤดูฝนกับตนฤดูหนาว มีสรรพคุณแกไขหัวลม  

รากแคคั้นผสมนํ้าผ้ึงจิบเพ่ือขับเสหะ เปลือกตนแคมีรสฝาดใชตมชวยแกทองเสีย ใบแคสามารถใชเปนยาระบายไดอีกดวย 

 

10.ชื่อผัก :ชะพลู 

 ชะพลูเปนไมพุมชอบขึ้นในท่ีรม ชอบอยูใตตนไมใหญ ลําตนของชะพลูจะเตี้ยทอดเล้ือย ยอดจะชูเปนพุม ทุกสวนของชะพลู

เมื่อขยี้จะมีกล่ินหอม  

 

2.การปลูก 

 จากประสบการณพบวาชะพลูเปนผักกินไดท่ีปลูกงายมาก ชอบท่ีรม ไมชอบท่ีแดดจัดมากนัก สามารถปลูกไดโดยใชการชํา

กิ่งในดินรวนไมนานก็จะเล้ือยขยายพันธุไดเต็มพ้ืนท่ีปลูก 

 3.การบริโภค  

 ใบชะพลูเปนผักสดกับลาบ สมตํา คนภาคเหนือมักใสแกงแค คนภาคอีสานมักนําไปใสในแกงออม คนใตนิยมใสขาวยํา

และแกงคั่ว  คนภาคกลางนิยมนํามาใสในแกงหอยขม ใสแกงปลาเพ่ือดับกล่ินคาว  

4.สรรพคณุ 

 รากของชะพลูชวยขับเสมหะ ใบจะชวยขับลม บํารุงธาตุ แกทองอืดได ในตํารายาพ้ืนบานใชแกโรคเบาหวาน ผลของชะพลู

จะใชเปนสวนผสมของยารักษาโรคหืดและแกบิด  
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11.ชื่อผัก : ชะอม 

 ชะอมเปนไมท่ีสามารถเล้ือยได มีหนามท่ีลําตน เหมาะแกการปลูกทําร้ัว  ชะอมเมื่อตัดบอยๆก็จะแตกยอดออนใหไดกิน

เสมอ ใบของชะอมจะเปนขนเล็กๆ ตอนกลางวนัใบแผ ตอนเยน็ใบชะอมจะหุบเหมอืนใบกระถนิ   

 

2.การปลูก 

 ชะอมปลูกงาย ใชการชําและการตอน  ชะอมชอบดินรวน ชุมชื้น ระบายนํ้าไดดี ควรตัดยอดบอยๆเพ่ือจะใหชะอมแตกยอด 

การตอนเมื่อตอน 3-4 สัปดาห พอรากเต็มก็แยกมาปลูก ควรปลูกใหเอียง 45 องศาเพ่ือใหแตกพุมไดดี การชําสามารถชําไดในขี้เถา

แกลบจะออกรากไดไวกวาการชําท่ัวไป แตการตอนอัตราการงอกรากและการรอดของตนสูงกวาการชํากิ่ง  

 3.การบริโภค  

 ชะอมบริโภคท่ียอดเอามาทําแกงสมชะอมทอดไข  เอามาลวกกินกับนํ้าพริกกะป คนภาคอีสานเอาชะอมมาใสแกงออม 

แกงลาว สวนคนภาคเหนือเอาชะอมมาแกงขนุน แกงแค  

4.สรรพคณุ 

 ชะอมเปนยาสมุนไพร ใชรากชะอมชวยขับลมในกระเพาะ แกอาการทองอืดทองเฟอและอาการปวดเสียวในทอง 
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12.ชื่อผัก :ดอกชมจันทร 

 ดอกชมจันทรเปนไมเถาตองการท่ีเกาะ  ใบเรียว ดอกจะออกมาตูมและบานเปนดอกใหญในตอนค่ํา มีกล่ินหอมออนๆ ลํา

ตนของดอกชมจันทรจะมียางใสๆ หลังจากมีดอกจะมีเมล็ดแกสีนํ้าตาลออน  

 

เมล็ดสีเหลืองออนคือเมล็ดดอกชมจันทร 

 

 

2.การปลูก 

 ตนดอกชมจันทรปลูกโดยการเพาะเมล็ด คือนําเมล็ดไปปลูกในดินไดเลย แตวิธีท่ีดีท่ีสุดคือใชการแชนํ้าอุนประมาณ 16 

ชั่วโมง ทีมผูเขียนใชท่ีตัดเล็บตัดตรงขอบเมล็ดเพ่ือใหเมล็ดงอกไวกอนนําไปแชนํ้าอุน และนําเอาไปปลูก เมื่อเพาะเมล็ดจนงอกไดใบ

ประมาณ 2-3 ใบ ควรแยกไปปลูกโดยทําคางใหตนชมจันทรเกาะเล้ือย 
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 1. นําเมล็ดไปแชนํ้าอุนประมาณ 16 ชั่วโมง 

วิธีการปลูกทําไดดังน้ี 

 2.เพาะเมล็ดลงดิน  

 3. เมื่อเมล็ดงอกมีใบประมาณ 3-4 ใบก็เตรียมนําแยกไปปลูก 

 4.ขุดหลุมลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตรรองกนหลุมดวยปุยคอก 

 5.นําตนดอกชมจนัทรทีเ่ตรียมไวลงตรงกลางหลุม 

 6.ปกไมเพ่ือพยุงตนกลาใหม 

 7.เมื่อตนดอกชมจันทรเร่ิมเปนเถา ควรทําคางให ทําคางแบบคางถั่วหรือคางเปนซุมก็ได 

 นอกจากน้ีตนดอกชมจนัทรสามารถปลูกในกระถางได คณุนงนาท สนธิสุวรรณ หน่ึงในทีมงานผูเขียนไดปลูกดอกชมจนัทร

ลงกระถางแลวทําคางใหเล้ือย  อาจารยขจิต ฝอยทองปลูกแลวทําเปนซุมใหดอกชมจันทรเกาะ ทําใหดอกออกจํานวนมาก  

 

ดอกชมจนัทรในกระถางของคณุนงนาท สนธิสุวรรณ 
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ซุมดอกชมจันทรของอาจารยขจิต ฝอยทอง 

 3.การบริโภค  

 ดอกชมจันทรนํามาผัดหมู หรือลวกจิ้มนํ้าพริกก็อรอย แตควรนําเกสรขางในออกเสียกอนเพราะมีฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ  

คุณกานดา แสงมณี หน่ึงในสมาชิกชมรมปลูกผักกินไดแนะนําเมนูผัดดอกชมจันทรดังน้ี 
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1. ดอกชมจันทรตูมลางใหสะอาดดึงกลีบเล้ียงและเกสรออก 

วิธีทํา  

2. กุงแกะเปลือกผาหลัง นําเสนดํา ขา หาง ออก ลางใหสะอาด 

3. เห็ดสามอยางอะไรก็ไดท่ีชอบลางห่ันพอคํา 

4. กระเทียมห่ันหรือทุบหรือตาํ  

5. นํ้ามันมะพราวหรือนํ้ามันอ่ืนๆ 1 ชอนโตะ 

6. นํ้าปรุงรส นํ้าปลา ซอส ซีอ๋ิวขาว อยางละนิดอยางละหนอย 

7. นํ้าตาลทราย 1/2 ชอนชา 

  ตั้งกระทะใหรอนใสนํ้ามันพอรอนใสกระเทียมเจียวใหหอมใสกุงพอสุก แลวใสเห็ดสามอยาง ปรุงรสตามชอบพอเห็ดสุกใส

ดอกชมจันทรผัดเร็วๆแคพอสุกแลวรีบปดไฟ ไมควรใหสุกเกินไป ตักใสจาน  

4.สรรพคณุ 

 ดอกชมจันทรมีสรรพคุณมีสรรพคุณเปนยาระบายออนๆ ในดอกมีธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสและวิตามิน นอกจากน้ีดอกชม

จนัทรยงัมสีรรพคณุแกรอนใน บํารุงเลือด ปองกนัโรคโลหิตจาง ดซีานและบรรเทาอาการโรคริดสีดวงทวารได 

13.ชื่อผัก : ดอกอัญชัน 

  ดอกอัญชันเปนไมเถา ลําตนเปนขนนุม ขึ้นปกคลุมดิน สามารถทําคางใหดอกอัญชันได ดอกอัญชันมีหลายสีเชนสีมวง สี

ขาว สีฟา ออกดอกตลอดป มีฝกเมื่อฝกแกจะมีเมล็ดประมาณ 5-10เมล็ด 

2.การปลูก 

 อัญชันเปนไมท่ีปลูกงาย คุณนงนาท สนธิสุวรรณ หน่ึงในทีมผูเขียนไดปลูกในกระถาง โดยใชเมล็ดแกปลูก อัญชันชอบแดด 

สามารถปลูกไดดีในดินรวน ใชการเพาะเมล็ดลงดิน ไมประมาณ 5-10 วันเมล็ดของดอกอัญชันก็งอกออกมา ถาตองการแยกไปปลูก

ก็ได แตตองระวังรากขาด  

 3.การบริโภค  

 ดอกอัญชันสามารถนํามาเปนผักสดจิ้มนํ้าพริกกะปได  นอกจากน้ีนํ้าคั้นจากดอกอัญชันสามารถใชหุงขาวทําใหขาวสีสวย

และทํานํ้าดอกอัญชันได  

4.สรรพคณุ 
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 นําคั้นจากดอกอัญชันมีสรรพคุณทําใหผมดําเงางาม เมล็ดดอกอัญชันเปนยาระบาย รากแกตาฟาง ตาแฉะ แกปวดฟน 

และเปนยาขับปสสาวะอีกดวย 

14.ชื่อผัก : ตะไคร 

 ตะไครเปนพืชตระกูลหญาท่ีปลูกเปนกอ ใบยาวแหลม ใบและตนมีกล่ินหอม ตะไครเปนพืชท่ีปลูกงาย ทนแลงไดดี  

 

2.การปลูก 

 การปลูกตะไครจะปลูกปกเอียง 45 องศา เพื่อใหตะไครแตกกอไดดี วิธีการปลูกคือแยกตะไครออกมาจากกอ ตัดปลายราก

และตัดใบออก นําไปปลูกในพ้ืนท่ีดินรวน การปลูกตะไครอีกวิธีหน่ึงคือการชําตะไครไวในนํ้าหรือดิน รอใหรากงอกแลวจึงนําไปปลูก  

เมื่อตะไครโตเต็มที่ลําตนเล็กลีบไมสามารถขนายกอไดควรแยกตะไครน้ันไปปลูกที่ใหม ตะไครสามารถปลูกในกระถางได เปนการ

ปลูกผักสําหรับพ้ืนท่ีจํากัด 

 3.การบริโภค  

 ตะไครบริโภคไดหลายสวน แตท่ีนิยมคือตนตะไคร เอามายําตะไคร  นอกจากน้ีตะไครสามารถเอามาทํานํ้าตะไครไดอีก

ดวย   

4.สรรพคณุ 

 ตนตะไครมีสรรพคุณแกหืด แกปวดทองและขับปสสาวะ แกทองอืดทองเฟอ รากตะไครใชแกทองเสีย ตะไครยังใชรวมกับ

สมุนไพรอ่ืนในการขับเหงื่อ บํารุงธาตุ ทําใหเจริญอาหารไดอีกดวย 



49 
 

 

ตระไครโอริกามิ (มีปลาตะเพียนสีนํ้าเงินเกาะอยู) 

15.ชื่อผัก : เตย 

 เตยเปนไมท่ีมีกล่ินหอม ใบเรียวมัน ลําตนสีเขียว เปนกอ ชอบสถานท่ีมีนํ้าขังและแดดไมจัดมากนัก  

 

2.การปลูก 

 เตยสามารถปลูกไดในแปลงนา หรือในพ้ืนท่ีท่ีนํ้าขัง การปลูกเตยใชการแยกจากตนใหญมาปลูก ควรดูแลไมใหมีตนไมหรือ

ตนหญาคลุมตนเตยไมอยางน้ันตนเตยจะไมเจริญเติบโต ในกรณีท่ีตนเตยใบไมสวยหรือไมเจริญเติบโตควรใสปุยคอกเพ่ือบํารุงตน   

 3.การบริโภค  

 ใบเตยใชสําหรับทํานํ้าใบเตย หรือใชใบเตยสําหรับใสอาหาร ขนมใหมกีนิหอม มสีีเขียวนากนิ  
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2

2

คณุกานดา     แสนมณี ไดแนะนําวิธีการทําขาวจากนํ้าใบเตยดังน้ี 

เมื่อตัดใบเตยจากตนหรือซื้อมาจากตลาด นํามาลางใหสะอาดควรลางท้ังใบกอนท่ีจะนํามาห่ัน เพราะถาห่ันกอนบางทีไม

สะอาดท้ังหมด ใบเตยใบจะหอมีรองตรงกลางและโคนใบจะมีดิน-ทรายตดิ  

ขาวใบเตยหอม 

ใสเคร่ืองปน ใสนํ้าพอประมาณ ปนใหละเอียด ถาบานไหนไมมีเคร่ืองปนก็นําไปตําใหละเอียดเวลาปนเราใสนํ้าปนเสร็จก็กรองไดเลย 

 

แตถาตําตองตักใสถวยแลวใสนํ้ากอนท่ีจะกรอง ขาวท่ีจะหุงซาวนํ้าลางใหสะอาดเทนํ้าท่ีซาวท้ิงใหหมด แลวนํานํ้าใบเตยท่ีกรองเทใส

เทาท่ีเราเคยหุงขาวตามปกต ิ

คนกอนแลวกดสวิทซ จนขาวสุกตามปกติ กรณีท่ีเราอยากทานนํ้าขาวใบเตยหอมเราตองใสนํ้าใบเตยเพ่ิมมากขึ้น เชน เพ่ิมนํ้า

ใบเตย  1 แกว พอขาวในหมอเดือด สักพัก เราก็คอยๆตักนํ้าขาวใบเตยออกมา 1 แกว  จะเพ่ิมนํ้าตาลหรือเกลือแลวแตชอบ ก็จะได

นํ้าขาวใบเตยอรอยๆดื่มอุนๆไดประโยชนมากๆ ยิ่งถาหุงดวยขาวกลอง ก็มีประโยชนเพ่ิมอีกหลายเทาทีเดียว หากอยากไดกล่ินกาแฟ

ก็นํากาแฟใสชงลงไปดวย  
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เมื่อขาวสุกรอใหขาวระอุ สัก 15 นาที ก็ใชทัพพีคนขาวในหมอเมล็ดขาวก็จะไมแนนเวลาตักใสจานก็จะงาย 

ขาวกล่ินหอมใบเตยไดประโยชนจากใบเตยมากขึ้น  

 

 

4.สรรพคณุ 

 สรรพคณุของใบเตยใชเปนยาบํารุงหัวใจ ใชน้าํใบเตยดบักระหายคลายรอนได นํ้าใบเตยสามารถมาคัน้สดแกโรคหัดหรือ

โรคผิวหนังได   รากของใบเตยเอามาตมดับพิษไข แกอาการ ออนเพลีย และเปนยาชูกําลังดวย 

 

16. ชื่อผัก :ตนตะคึก 

 ตะคึกเปนไมตนคอนขางใหญและเปนไมประจําถิ่นของพ้ืนท่ีกาญจนบุรี สมาชิกปลูกผักกินไดคือผศ .วไิล แพงศรี พบตะคึก

ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  เลาวาตะคึกท่ีมหาสารคามเรียกวามะรุมปา ทางภาคใตเรียกวาตนซึก ตนตะคึกมีลักษณะคลายตนจามจุรีแต

มีดอกสีเหลืองออน มีฝกสีเหลืองดวยเชนกัน 

 

2.การปลูก 

 ตะคึกเปนไมปาท่ีคอนขางปลูกยาก โดยปกติใชเมล็ดไปเพาะ แตคอนขางใชเวลานานมาก ชอบพ้ืนท่ีเขาหรือพ้ืนท่ีนํ้าทวม

ไมถึง จะพบตะคึกไดตามพ้ืนท่ีเชิงเขาหรือทุงนา สามารถนําตนกลาตะคึกท่ีขึ้นใตตนแมไปปลูกได แตตองขุดโดยระวังไมใหรากขาด  
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 3.การบริโภค  

 โดยปกติตนตะคึกจะออกใบออนเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ใบตะคึกใชแกงสม  ผัดใบตะคึกกับหมู ใชใบตะคึกลวก

จิ้มนํ้าพริกไดอีกดวย 

4.สรรพคณุ 

เมล็ดตะคึกใชรักษาโรคผิวหนังเชน กลากเกล้ือนได  เปลือกใชรักษาแผลในคอ ฟนและเหงือก นอกจากน้ีถานําเปลือกมาบดให

ละเอียดสามารถใชรักษาแผลไดอีกดวย  

  

ฝกของตนตะคึก 

 

17.ชื่อผัก :ตนออนเมล็ดทานตะวัน 
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 ทานตะวันเปนไมลมลุก ลําตนแข็ง ตั้งตรงและมีขน ใบของทานตะวันเปนใบหยักมีขนาดใหญ บริเวณใบมีขนสากขึ้น ขน

ของทานตะวันจะทําใหคันได ดอกมีขนาดใหญฐานดอกเชื่อมติดกัน  

 

2.การปลูก 

 ทานตะวนัชอบพ้ืนท่ีมแีดดจดั ชอบดนิปนทราย ระบายนํ้าไดด ีการปลูกสามารถปลูกเปนแปลงในกรณีทีป่ลูกเปนจาํนวน

มาก หรือปลูกเปนแถวได   

 

วิธีการปลูกดอกทานตะวันงอกโดยไมใชดิน : http://www.gotoknow.org/posts/538092 

 3.การบริโภค  

 ทานตะวันสามารถกินตนออนไดเหมือนถั่วงอก เอาไปผัดหมูหรือผัดนํ้ามัน  

4.สรรพคณุ 

 สรรพคุณของเมล็ดทานตะวันคือ บํารุงสายตา ลดไขมันในเลือด รากเปนยาระบาย ขับพยาธิไสเดือน ขับปสสาวะ  เมล็ด

ทานตะวนัออนมปีระโยชนสามารถปองกนัโรคความจาํเส่ือมได 

 

ขอขอบคณุภาพประกอบจากคณุอานนท ภาคมาลี  : http://www.gotoknow.org/posts/538092 

18.ชื่อผัก :ถ่ัวพู 

http://www.gotoknow.org/posts/538092�


54 
 

 ถั่วพูเปนไมเถาท่ีมีดอกขาวอมมวง ใบเปนรูปใบหอก ไมชอบพ้ืนท่ีท่ีนํ้าทวมขัง เมล็ดถั่วพูถาแกจะมีแบบสีนํ้าตาลและสี

เหลืองออน 

 ถั่วพูพันธยาวท่ีโรงเรียน (ยาวเกิน 30 ซม.) 

2.การปลูก 

 การปลูกถั่วพูใหเพาะลงดินรวนโดยเพาะจากเมล็ด  เมื่องอกออกมามีใบประมาณ 3 ใบก็สามารถนําเอาไปปลุกได โดยทํา

คางใหเกาะแบบถั่วฝกยาว หรือสามารถทําคางแบบซุมก็ได  

 

 3.การบริโภค  

 ถั่วพูใชกินฝกออน นํามายําถั่วพูกับหมูหรือใสไขเขาไปดวย ฝกสดใชจิ้มนํ้าพริก บางสถานท่ีนําดอกออกมาชุบแปงทอดดวย  
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4.สรรพคณุ 

 ถั่วพูมีสรรพคุณหลายอยาง เชนฝกออนกินบํารุงรางกาย ชวยใหทองไมผูก รากถั่วพูแกลมพิษ นอกจากน้ียังใชรักษาสิวหรือ

โรคผิวหนังไดอีกดวย หัวถั่วพู เอามาตากแหง คั่วใหเหลือง ชงกับนํ้าดื่มแกอาการออนเพลียได 

 

19.ชื่อผัก :ถ่ัวงอก 

 ถั่วงอกเปนผักท่ีหากินงาย มีวิธีการเพาะไมยาก ถารับประทานถั่วงอกสดจะคงคุณคาของเกลือแรและวิตามินไวดวย 

2.การปลูก 

 การเพาะถั่วงอกมีหลายวิธี สามารถเพาะในทราย ก็ได นอกจากน้ียังสามารถเพาะไดในขวดนํ้าอีกดวย  อาจารยขจิต 

ฝอยทอง ทีมงานผูเขียนไดเพาะถั่วงอกใหนักเรียนเปนอาหารกลางวันมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 

  

 1.แชเมล็ดถั่วในนํ้าอุนประมาณ 12 ชั่วโมง 

 2.ตัดขวดใสนํ้าแบบขวดเหล่ียมเปนชองดานบน และเจาะรูท่ีฝาและดานลางใหนํ้าระบาย 

 3.นําเมล็ดถั่วท่ีแชนํ้าอุนแลวมาใสในขวด 

 4.หาผาหรือท่ีปองกันนํ้าละเหยมาคลุมขวดไว 

 5.นําไปไวท่ีมืดเชนโรงเห็ด ถาไมมีท่ีมืดใสถุงดําหรือหาอะไรคลุมไว 

 6.รดนํ้า เชา กลางวนั เยน็ ประมาณ 60 ชั่วโมงก็นําถั่วงอกท่ีเพาะมากินได  
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 3.การบริโภค  

 ถั่วงอกทําอาหารไดหลายอยางเชน ผัดถั่วงอก หรือผัดไทยก็ได  

 

4.สรรพคณุ 

 ถั่วงอกมีสรรพคุณหลายอยางเชน ในถั่วงอกมีวิตามินซีสูง ปองกันหวัด มีสารตานความแก นอกจากน้ียังมีแคลเซียม

ปองกันโรคกระดูกพรุนไดอีกดวย 

 

20.ชื่อผัก :บวบหอม 

 บวบหอมหรือบวบลูกยาวเปนผักท่ีนาปลูกมลัีกษณะเปนเถา ตองการคางหรือซุมสําหรับเกาะ บวบหอมคลายบวบเหล่ียม 

มีดอกสีเหลือง ลูกของบวบหอมจะยาว มีท้ังแบบลูกอวบอวนส้ันและแบบลูกเรียวยาว  



57 
 

 

เมล็ดบวบหอมจากสมาชิกชมรมปลูกผักกินได 

2.การปลูก 

 การปลูกบวบหอมใชการเพาะเมล็ด เมล็ดบวบหอมจะเล่ือมและมันกวาบวบเหล่ียมท่ีมีลักษณะขรุขระ  บวบหอมชอบดิน

รวน แดดสองถึง เมื่อเพาะบวบหอมมีใบประมาณ 2-3 ใบควรนําไปปลูกลงหลุมและทําคางใหบวบหอมเกาะ สามารถทําคางแบบซุม

ก็ได แตคางหรือซุมตองสูงเพราะบวบหอมลูกยาวกวาบวบเหล่ียม  ไมอยางน้ันบวบหอมจะลูกค้ํากับพ้ืนดิน 
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3.การบริโภค  

 บวบหอมจะบริโภคลูกออน นําไปเผาไฟลวกจิม้นํ้าพริกไดมรีสหวานมาก บวบหอมเอาไปผัดไขกม็รีสอรอยด ี คุณกญัญา 

วงัศรีไดแนะนําเมนูจากบวบหอมไวใน http://www.gotoknow.org/posts/309048 ดังน้ี 

แกงเลียงแบบประหยดั 

เคร่ืองปรุง 

1. บวบหอมขนาดพอด ี  2  ลูก ไมปลอกเปอก ห่ันเปนชิ้นขนาดพอคํา  15 ชิ้น 

2. บวบง ูห่ันชิน้พอคาํ จาํนวน 10-12 ชิ้น 

3. พริกชี้ฟา  ห่ันเฉียง  3 – 4 ลูก 

4. ใบแมงลัก ใสตามตองการ 

5. นํ้า  4  ถวยตวง 

6. นํ้าปลาดี 20 หยด 

 

 

 แกงเลียงจากบวบหอม 
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เคร่ืองปรุงพริกแกง 

1. หอมแดงหัวขนาดกลาง 1 หัว 

2. พริกไทยขาว 12 เม็ด 

3. กะป  1/2 ชอน (ขนาดเทาหัวแมมือ) 

4. กุงแหง 1 กํามือ 

วิธีทํา 

นําเคร่ืองปรุงพริกแกงท้ังหมดโขลกเขากันใหละเอียด  กุงแหงตม แบง 2 สวน  สวนท่ีหน่ึงโขลกรวมกับเคร่ืองแกง  อีกสวนใสในหมอ

ประดับแกงเลียง   

นํานํ้าซุปตั้งไฟพอเดือด ใสเคร่ืองแกงท่ีเตรียมไวลงไป ปรุงรสดวยนํ้าปลา ชิมใหไดรสเค็มพอดีและเผ็ดเล็กนอยจากหอมแดงและใบ

แมงลัก 

พอน้ําแกงเดือดอีกที ใสผักชนิดสุกยากลงกอน ตามดวยกุงตมที่เตรียมไว   

รอจนแนใจวาผักสุกดีแลว ใสใบแมงลักเปนรายการสุดทาย คนใหเขากัน ยกลง ตักเสิรฟในขณะรอน ๆ ก็อรอยเชนกันคะ 

4.สรรพคณุ 

 เถาบวบหอมมสีรรพคณุทําใหเลือดไหลเวยีนไดด ีผลบวบหอมมสีรรพคณุแกอาการรอนใน  นํ้าคัน้จากใบสดมาคัน้หยดตา

เด็กแกอาการเยื่อตาอักเสบ 

 

21.ชื่อผัก : บุษบาริมทาง 

 บุษบาริมทางมีหลายชื่อ คนอีสานเรียกวา ออมแซบ คนภาคเหนือเรียกวาผักกูดเนา ดอกบุษบาริมทางมีหลายสีเชนสีขาว 

สีมวงออน และสีเหลือง  
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2.การปลูก 

 บุษบาริมทางชอบพ้ืนท่ีท่ีมีนํ้า ขึ้นงายการปลูกสามารถใชการหักกิ่งท่ีไมออนเกินไปชําปลูกไดเลย หรือใชกิ่งท่ีมีรากไปปลูก 

บุษบาริมทางชอบดนิรวนแสงแดดสองถงึ  นอกจากน้ีบษุบาริมทางสามารถปลุกในกระถางหรือแกวได มดีอกสวยตลอดป  อาจารย

ขจิต ฝอยทองไดปลูกและขยายพันธุบุษบาริมทางใหแกโรงเรียนและใชเปนของฝากท่ีระลึกของโรงเรียนดวย  

 3.การบริโภค  

 บุษบาริมทางใชกินไดท้ังใบและยอด ยอดบุษบาริมทางเอาไปลวกจิ้มนํ้าพริกได นอกจากน้ียังนําไปเปนผักกินกับสุกี้ยากี้ได  

คนอีสานกนิบุษบาริมทางกบัลาบ แจว และนํ้าพริกปลารา 

4.สรรพคณุ 

 บุษบาริมทางมีสรรพคุณแกโรคหืดและเปนยารักษาน่ิวในกระเพาะปสสาวะ  

 

22. ชื่อผัก :ผักกาดหอม 

ผักกาดหอมใบสีเขียวออน ลําตนสีขาวใส เปนกอไมสูงมากนักมีลักษณะคลายผักกาดเขียว ผักกาดหอมสามารถเอาไปรอง

จานสลัดได  

2.การปลูก 

 ผักกาดหอมใชเมล็ดปลูก ขึ้นไดดีในดินรวน ไมชอบแสงแดดจัด เมื่อเพาะเมล็ดผักกาดหอมไดสัก 4-5ใบควรยายไปปลูกใน

ที่ตองการ นอกจากน้ียังยายไปปลูกในกระถางไดดวย แตดินในกระถางตองดินมีสวนประกอบของปุยคอกจะทําใหผักกาดหอมงาม

ไดมากกวาปกต ิ
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การปลูกผักแบบดาวลอมเดือน ในท่ีน้ีนําผักกาดหอมจากแปลงเพาะแบงใสถุงดําเพ่ือนํามาเปนดาวลอมเดือน(มะนาว) 

 

 3.การบริโภค  

 ผักกาดหอมใชกนิใบ สามารถใชรองจานสลัดหรือกนิเปนผักในสลัดได  

 

4.สรรพคณุ 

 ผักกาดหอมมสีรรพคณุปองกนัมะเร็ง ชวยทําใหผอนคลายนอนหลับสบาย เหมาะสําหรับผุปวยเบาหวานเพราะมนี้าํตาล

นอย นํ้าคั้นจากใบแกอาการไอ ขับเหงื่อและแกไข  

 

23.ชื่อผัก :ผักปลัง 

 ผักปลังเปนเถามีท้ังแบบผักปลังสีขาวและสีแดง  นอกจากน้ียังมีท้ังพันธุยอดเล็กและยอดใหญ เมล็ดผักปลังกลมสีขาว 

เมื่อแกจะเปนสีมวง  
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2.การปลูก 

 การปลูกผักปลังปลูกโดยใชเมล็ดและนํายอดมาปกชํา ผักปลังชอบพ้ืนท่ีนํ้าขัง ไมชอบท่ีแลง ชอบแดดไมมากนัก เมื่อ

ผักปลังท่ีปลูกโดยใชเมล็ดแตมา 2-3ใบควรนําไปปลูกโดยทําคางใหเกาะ ผักปลังสามารถปลูกในกระถางไดดวยเชนกัน 

 3.การบริโภค  

 ผักปลังบริโภคไดท้ังยอดและใบ  ยอดผักปลังนํามาลวกจิ้มนํ้าพริก นํามาแกงสมได  ยอดเอามาผัดก็อรอย บางพ้ืนท่ีนํา

เมล็ดผักปลังออนมากินกับผักสลัด นอกจากน้ียังสามารถนําเมล็ดแกมาใหสีมวง ในการทําอาหารและขนมตางๆไดอีกดวย 

 

 

4.สรรพคณุ 

 ยอดออน ใบออนและดอกออนของผักปลังมีสรรพคุณบํารุงสายตา มีสารปองกันมะเร็ง นอกจากน้ียังเปนยาระบายออน 

 

24. ชื่อผัก : ผักเปราะ 

 ผักเปราะเปนผักท่ีมีกล่ินหอม ดอกมีสีขาว ใบกวางปกดิน มีหัวอยูใตดินตนเปราะจะขึ้นตอนฝนตกใหม ใบออนนากิน คน

ภาคอีสานเรียกวา วานตบูหมบู  
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2.การปลูก 

 ผักเปราะใชหัวใตดินปลูก ไมชอบพ้ืนท่ีนํ้าทวมขัง ชอบพ้ืนท่ีดินรวน เชิงภูเขาหรือดินจากจอมปลวก  ผักเปราะสามารถปลูก

ใตตนไมอ่ืนได  

 3.การบริโภค  

 ใบออนผักเปราะเอามาห่ันกบัทอดไขเจยีว  นําใบออนมายาํกบัปลาทูนึง่ใสหอม พริก มะนาว ผักเปราะสามารถเอามาลวก

จิ้มกินกับนํ้าพริกได  

4.สรรพคณุ 

 ดอกผักเปราะมีสรรพคุณแกอาการตาแฉะ  ตนแกอาการทองอืดและขับเลือด ใบเปราะแกโรคผิวหนังเชนเกล้ือน  

 

25.ชื่อผัก :ผักหวานปา 

 ผักหวานปาพบไดในพ้ืนท่ีดิบแลง ใบมีรูปวงรี ปลายของใบจะมน ผลจะมีสีเขียว เมื่อแกจะมีสีเหลือง  

   

 เมล็ดผักหวานปา 
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2.การปลูก 

 ผักหวานปาชอบพ้ืนท่ีภูเขา  ไมชอบนํ้าแตชอบพ้ืนท่ีแลง ปลูกโดยใชเมล็ดเพาะ เปนผักกินไดท่ีโตชา ใชเวลานานกวาจะโต

ใหญ  ผักหวานปาสามารถนําเมล็ดมาเพาะในถุงดินรวน หลังจากน้ันนําไปปลูกโดยตองระวังไมใหรากสะเทือนจะทําใหตนตายได  

 3.การบริโภค  

 ผักหวานปาชาวบานจะเก็บกินในฤดูแลงกอนเขาฤดูฝน ผักหวานปานําใบและยอดมาแกงสม นําใบมาผัด คนทางอีสานนํา

ผักหวานมาแกงกับไขมดแดง แกงกับปลายาง  

 

4.สรรพคณุ 

 ผักหวานมีสรรพคุณแกไข แกรอนในกระหายนํ้า สวนลําตนของผักหวานใชแกนของผักหวานแกปวดตามขอ ดอกของ

ผักหวานใชขับโลหิตได 

 

26.ชื่อผัก :ไผ 

 ไผเปนพืชตระกูลหญาท่ีสูงท่ีสุดในโลก ไผจํานวนท่ัวโลกมีท้ังหมด 1200 ชนิด ไผในประเทศไทยพบไผประมาณ 30  ชนิด 

คนสมัยกอนใชไผในการปลูกบานและกิน นอกจากน้ีไผยังแปรรูปไดหลายอยางเชนหนอไมไผอัดปบ หนอไมไผอัดแหงเปนตน 

2.การปลูก 

  การปลูกไผโดยปกติ จะปลูกไดเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนซึ่งเปนตนฤดูฝน การปลูกทําไดหลายวิธีเชนใชการตัดเหงาตน

แมมาปลูก ไผบางชนิดปกชําได นอกจากน้ียังสามารถตอนไผไดอีกดวย อาจารยขจิต ฝอยทอง ไดแนะนําการตอนไผดังน้ี 
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ลองมาดูวาการตอนกิ่งไผแบบลูกทุงมีอะไรบาง 

       

   1.กากมะพราวแชนํ้าท่ีหาไดตามบานแบบน้ี (กากมะพราวแชนํ้าใสถุงพลาสติก เขาใจวามีขายแตผูเขียนอยากทําเอง ประหยัดดี) 

ผูเขียนใชอุปกรณดังน้ี 

   2.มีดใหญคมๆ สําหรับใชฟนกิ่งตาไผใหออกจากตน 

   3.มีดเล็กสําหรับผาถุงกากมะพราวและตัดเชือกฟาง 

   4.เชอืกฟาง 

 

  1.เตรียมถุงพลาสติกท่ีใสกากมะพราวแชนํ้าตามภาพ มัดถุงพลาสติกใหแนน 

วิธีการตอนกิ่งไผ 

 

  3.ใชมีดใหญท่ีคมๆผากิ่งไผดังภาพ อยาใหผิวไผขาดจากลําตน ถาอยากใหออกรากเร็วจะตองเหลือผิวไผไวไมมากนัก ผูเขียนเลือก

กิ่งไผท่ีกําลังดี ไมใหญหรือเล็กเกินไป บางกิ่งจะมีรากเล็กๆอยูแลว 

 2.ใชมีดเล็กผาถุงพลาสติกท่ีใสกากมะพราวแชนํ้าตามภาพ 
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5.เอากากมะพราวท่ีแชนํ้าในถุงพลาสติกหุมดินตอ หลังจากน้ันก็ผูกเชือกฟางใหแนน ตองใชเชือกฟางผูกกิ่งไผกับลําตนดวยกันลม

หรือกันกิ่งไผหลุดจากลําตนกอนท่ีรากจะงอก 

4.ขอน้ีผูเขียนนอกครู กลัวมันไมออกรากเลยใชวิธีการผสมระหวางการตอนกิ่งมะกรูดกับกิ่งไผ โดยการเอาดินหุมไวดวย (ไดผลครับ

พ่ีนอง ไผออกรากดี เย) 

ผูเขียนใชเวลาประมาณ 7 วันรากไผท่ีตอนไวก็รากงอก เยๆ นึกวาจะไมงอก(ฮา) การตอนกิ่งไผเปนทางเลือกสําหรับการขยายพันธุ

ตนไผเพราะถาใชการปกกิ่งท่ีมีเหงา โอกาสท่ีรอดไม 100% เหมือนสําหรับการตอนกิ่งไผ การตอนกิ่งไผโอกาสตนไผท่ีจะปลูกรอด

มากกวาการใชเหงาปลูกครับ 

 

 3.การบริโภค  

 ไผสามารถกินไดท้ังหนอและเยื่อไผ  หนอไมไผนําไปแกงกับหมู  หรือนําหนอไมไผไปซอยผัดกับไข  นอกจากน้ียังใชผัด

กะเพราหนอไมไดอีกดวย  คนสมัยกอนเมื่อจะกินหนอไมจะคั้นใบยานางใสเพ่ือปองกันสารพิวรีนซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดกรดยูริก 

ทําใหเกิดโรคเกาตได  

4.สรรพคณุ 

 หนอไมปองกันทองผูก ชวยยอยอาหาร เพราะหนอไมมีเสนใยสูง กากอาหารจากหนอไมชวยปองกันการเกิดมะเร็งในลําไส

ได หนอไมแกอาการไอ ขับเสมหะ ขับปสสาวะ   

 

27.ชื่อผัก :เพกา 

 เพกาเปนไมเน้ือออน มีลําตนสูงประมาณ 3-12 เมตร ดอกจะบานกลางคืน ฝกของเพกาเปนรูปดาบ เมื่อแกจะแตกมีเมล็ด

สีขาว  
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  ตนเพกา 

 

เมล็ดเพกา 

 

2.การปลูก 

 เพกาสามารถขยายพันธุโดยการชําตน หรือ ชําราก เลือกตัดเฉพาะกิ่งพันธุของตนท่ีสมบูรณ ไมออนหรือไมแกจนเกินไป 

เลือกตนท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับปากกาขึ้นไปมาทําการเพาะขยายพันธุ จะดีท่ีสุด ตนเพกาจะเจริญเติบโตดี โดยตัดกิ่งชํา

ใหมขีนาดประมาณ 1-2 น้ิว แลวนํามาเสียบลงถุงเพาะชํา นอกจากนี้ตนเพกายังเพาะเมล็ดไดอีกดวย 

 3.การบริโภค  

 เพกาจะกินฝกออนซึ่งมีรสขมโดยการนําเอาไปเผา หรือลวกใหสุก ขูดผิวออกกินกับนํ้าพริก  เมล็ดเพกาเปนสวนผสมของนํ้า

จับเล้ียงท่ีคนจีนนิยมดื่ม  
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4.สรรพคณุ 

 ฝกออน เพกามีสรรพคุณชวยขับลมในทอง บํารุงรางกายและขับเสมหะ 

เปลือก และ ตน แกทองรวง แกรอนใน สมานแผลลดการอักเสบ ลดอาการแพ บํารุงเลือด  นอกจากน้ียังเปนสวนผสมของยา

สมนุไพรแกเบาหวาน แกริดสีดวงทวารดวย 

 

28. ชื่อผัก :พริก  

พริกเปนพืชลมลุก ในประเทศไทยมีพริกหลายชนิดเชนพริกขี้หนู พริกชี้ฟา พริกกระเหร่ียงท่ีมีรสเผ็ดมาก  

 

2.การปลูก 

 พริกขึ้นไดดีในดินรวน ชอบแสงแดด การปลูกพริกใชแชเมล็ดพริกไว 1 คืนแลวนําไปโรยในดินท่ีเตรียมไว เมื่อกลาพริกท่ี

ปลูกไวมใีบประมาณ 3-4 ใบก็สามารถยายนําไปปลูกตอได  ตอนยายไปปลูกระวังอยาใหรากขาด  
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พริกท่ีขึ้นโดยทําธรรมชาติจากการขึ้นเอง หรือรวงหลนของเมล็ดตนพริกจะแข็งแรงกวาพริกท่ียายไปปลูก  

ขอสังเกต 

 

พริกจากบานอาจารยขจิต ฝอยทองหน่ึงทีมผูเขียนท่ีขึ้นเอง ตนสูงออกเมล็ดดกและแข็งแรงมาก 

 3.การบริโภค  

 พริกสามารถเอามาทําอาหารกินไดหลายอยางเชน ทํานํ้าพริก ทําแกง ทําผัดพริก ทําสมตํา  

4.สรรพคณุ 

  พริกมีสรรพคุณชวยขยายเสนโลหิต ทําใหขับถายของเสียและนําธาตุอาหารไปยังเน้ือเยื่อของรางกาย พริกยังมีสรรพคุณ

แกอาการเจ็บปวยของกลามเน้ือและเอว พริกยังชวยปองกันหวัดได  

29. ชื่อผัก : ฟกขาว 

 เปนเถาไมเล้ือย ผลออนมีสีเขียวเมื่อแกจะเปล่ียนเปนสีสม ผิวของผลฟกขาวจะเปนตุมหนาม คลายขนุน  
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ผลแกของฟกขาว        เยื่อหุมเมล็ดฟกขาวมีสีแดงจัด  

2.การปลูก 

 

 สามารถนําเมล็ดฟกขาวฝงดินไดเลย แตเน่ืองจากเมล็ดฟกขาวมีเปลือกแข็งมาก จึงควรใชกรรไกรตัดเล็บขลิบขอบเปลือก

เมล็ดฟกขาวดานใดดานหน่ึง เพ่ือใหแตกรากงายขึ้น ท้ังน้ีใชเวลาในการงอกและแตกใบประมาณ 15 -20 วนั 

3.การบริโภค  

 ลูกออนฟกขาวสามารถนํามาตมจิ้มนํ้าพริกได สวนลูกแกนํามาคั้นนํ้าผสมเสาวรสทําเปนนํ้าฟกขาว หรือนํามาผสมอาหาร

อ่ืนๆเพ่ือใหเกิดสีแดงก็ไดเชนเดียวกัน 
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คุณกานดา แสนมณี ใน http://www.gotoknow.org/posts/5406061

วิธีทํา 

 ไดแนะนําวิธีการทํานํ้าสลัดจากฟกขาวดังน้ี 

1. ผักท่ีจะทําสลัดลางนํ้าใหสะอาด ห่ันขิ้นพอคํา เชน หัวหอมใหญ  มะเขือเทศ  แครอท ผักสลัด กะหลํ่ามวง 

2. เน้ือสัตวจะใสหรือไมใสก็ได  เชน ปลา กุง เน้ืออกไก ฯ หรือเมล็ดธัญญพืช ลวกตมใหสุก 

3. นํ้าสลัด ทําโดย ใชโยเกิรต เทใสถวย  ใสเยื่อฟกขาวสีแดง เพ่ิมรสเปร้ียวดวยเสาวรส  

   หรือนํ้ามะนาว ใสเกลือ คนใหเขากัน หากชอบหวานเพ่ิมนํ้าผ้ึงหรือนํ้าเชื่อม ตามชอบ  

   ถามีงาดําหรืองาขาว ก็นํางาคั่วในกระทะใหสุกหอม แลวใสในนํ้าสลัด 

 

นํ้าสลัดฟกขาว ถาใชเยื่อหุมเมล็ดฟกขาวท่ีแกจัด ( วิธีสังเกตวาฟกขาวแกจัดบนตนคือ เมื่อจับเปลือกลูกกดน้ิวเบาๆผิวเปลือกจะบุม

น่ิม  เมื่อผาลูก ท้ังเมล็ดจะลอนเทออกมาจากเปลือกไดเลยโดยไมตองใชชอนตัก ) ในเยื่อสีแดงน้ันรสไมขม หวานนิดๆ และมีนํ้ามัน

ในสีแดงน้ันดวย ทําสดไดเลย หรือหากไมมั่นใจก็นําไปทําใหสุกกอนแลวคอยมาผสมกับโยเกิรตก็ไดนะคะ การใสเสาวรสก็จะทําให

นํ้าสลัดเปร้ียวหอม  งาดําก็ไดประโยชนจากงาดําเพ่ิม ดังน้ันสลัดแตละจานจึงไดประโยชนจากสมุนไพร ท้ังกล่ิน รส สารอาหารจาก

แตละสีของสมุนไพรในจาน หลากหลายมาก ทําใหไดกินผักสดๆดวย หากชอบไขตมก็เพ่ิมไดอีกเชนกัน ผูท่ีกลัวไขแดงก็กินแตไขขาว 

ฟกขาวปลูกแลวไดลูกไมมาก แตเพียงลูกหรือ 2 ลูกท่ีไดน้ันก็ไดส่ิงท่ีเปนประโยชนกับเราได และการทําอาหารจากพืชท่ีเราปลูกเอง

น้ัน ส่ิงหน่ึงท่ีเราไดคือมีความสุขคะ 

http://www.gotoknow.org/posts/540606�
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4.สรรพคณุ 

ใบ     รสขมเย็น   แกไขตัวรอน  ถอนพิษอักเสบ  ตําพอกแกปวดหลัง แกกระดูกเดาะ แกฝ แกพิษ 

เมล็ด  รสมันเมาเย็น  ดบิเปนพิษ คัว่ใหกรอบรับประทานบํารุงปอด แกฝในปอด 

         แกไอ ขับปสสาวะ แกทอนํ้าดีอุดตัน ใชแทนเมล็ดแสลงใจ(โกฐละกล้ิง)ได 

ราก   รสเบ่ือเย็น ตมดื่มถอนพิษท้ังปวง  ถอนพิษไข ขับเสมหะ แกเขาขอ 

        ปวดตามขอ แชนํ้าสระผม แกผมรวง ฆาเหา 

 

30. ชื่อผัก : ฟกเขยีว 

 

ฟกเขียวเปนไมเถา มีใบสาก มีขน ดอกฟกเขียวสีเหลือง ลูกฟกเขียวเมื่อแกจัดจะมีสีขาวนวล มีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดฟกเขียวเมื่อ

แกจะมีสีออกเหลือง  
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2.การปลูก 

 ฟกเขียวปลูกไดดีในดินรวนปนทราย ใชเมล็ด 2-3 เมล็ดหยดลงหลุมแลวกลบ รดนํ้าอยางสม่ําเสมอ เมื่อฟกเขียวงอกเร่ิม

เปนเถาควรทําคางใหฟกเขียวเกาะ   

 3.การบริโภค  

 ฟกเขียวนําไปตมไกใสมะนาวดอง ทําฟกเขียวเชื่อม  ทําแกงฟกเขียว ทําแกงเขียวหวานฟกเขียว  

4.สรรพคณุ 

 ใบฟกเขียวแกพิษแมลงตอย ชวยรักษาบาดแผล  ผลฟกเขียวแกโลหิตเปนพิษ แกไขขับเสหะ  

เถาสดของฟกเขียวมีรสขมใชรักษาไข รักษาริดสีดวงทวาร รากของฟกเขียวแกไข กระหายนํ้าและใชถอนพิษได  
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บทที่ 2 

ความรูที่ไดเพิ่มเติมจากการถอดบทเรียนปลูกผักกินได 

2.1 การปลูกผักแบบดาวลอมเดือน 

  จากการถอดบทเรียนการปลูกผักแบบดาวลอมเดือน ไดความรูจากการดูงานท่ีมูลนิธิคุณมีชัย วีระไวทยะ   

ท่ีโรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือโรงเรียนไมไผ ไดความรูการปลูกผักในพ้ืนท่ีท่ีดินไมดีหรือมีขอจํากัดของดิน โดยการปลูกผักในลอง อาจใช

ตรงกลางเปนตนมะนาวกลางลอง ลอมรอบดวยผักชนิดตางๆซึ่งถือเปนดาว การปลูกผักแบบน้ีใชนํ้านอย ทีมผูเขียนคืออาจารยขจิต 

ฝอยทองไดนาํไปปลูกท่ีโรงเรียนไดผลดมีาก นักเรียนสนใจเรียนรูการปลูกผัก ผักของนักเรียนงามมาก เปนแนวทางใหผูสนใจนําไป

ประยุกตใชปลูกในท่ีตางๆได   นอกจากน้ียังไดแนวคิดในการปลูกผักในกระถาง การปลูกผักในภาชนะท่ีไมใชแลวอีกดวย  การปลูก

ผักแบบน้ียังเอาไปแตงสวนหรือตกแตงสถานท่ีใหสวยงามได   
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 2.2 การปลูกผักแบบผสมผสาน และการปลูกผักใหแมลง งง  

 การปลูกผักแบบผสมผสาน คุณกอบเดช มะโนรัตน สมาชิกคนหนึ่งของชมรมปลูกผักกินได ไดปลูกผัก แบบผสมผสานโดย

ปลูกผักเพ่ือปองกันแมลง ใชธรรมชาติของผักแตละชนิดใหเปนประโยชน  
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 อาจารยขจิต ฝอยทองทีมผูเขียนไดปลูกผักแบบผสมผสานแตใชชื่อวา ปลูกผักใหแมลง งง โดยปลูกผักท่ีแมลงชอบกินปน

กับผักท่ีมีรสขมหรือมีกล่ิน เชนปลูกยอ มะระขี้นก ตําลึง และผักปลังอยูดวยกัน 
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การนําเอาผักท่ีอยูในปาของชุมชนมาปลูกผสมผสานกับผักพ้ืนบาน เชน ตนเปราะ ตนบอน 

 2.3 การตอนกิ่งไผ 

 การปลูกไผโดยท่ัวไปคนคิดวาไมสามารถตอนได การตอนกิ่งไผเปนการปลูกไผท่ีรอด 100 % เพราะไผมีรากแข็งแรง 

 เติบโตไดไว  การตอนกิ่งไผมีประโยชนมากกวาการไปชําหรือใชเหงาเกาปลูก  
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 2.4 การปลูกผักเปนอาหารกลางวนัใหนกัเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล 

 การปลูกผักกินไดเพ่ือเปนอาหารกลางวันแกนักเรียนในพ้ืนท่ีหางไกลมีประโยชนมาก ทําใหนักเรียนเรียนรูหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  เรียนรูการปลูกผักท่ีโรงเรียนและนําไปปลูกผักกินท่ีบานได ผักท่ีนักเรียนปลูกนํามาเปนอาหารกลางวันแกนักเรียน  

ชวยประหยัดคาใชจายของโรงเรียน นอกจากน้ีนักเรียนยังไดเรียนรูเร่ืองการปลูกผักจากประสบการณจริง การขายผักเพ่ือนํามาเปน

ทุนการศกึษาใหนกัเรียน  
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 2.5 การเสวนากับกลุมคนปลูกผักกินไดท่ีศูนยเรียนรูสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การเสวนากลุมคนปลูกผักกินได ไดความรูวา แตละพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีการปลูกผักกินไดแตกตางกันไป คนปลูกผักใน

เมืองสนใจการปลูกผักในกระถาง หรือการปลูกผักในพ้ืนท่ีจํากัด นอกจากน้ียังสนใจการปลูกผัก ท่ีปลอดสารพิษอีกดวย  สวนคน

ปลูกผักตางจังหวัดไดแลกเปล่ียนวิธีการปลูกและองคความรูกับคนปลูกผักในเมือง สมาชิกกลุมปลูกผักกินไดสนใจอยากใหจัด

กจิกรรมแบบน้ีบอยๆ  
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บทที่ 3 

สรุปการถอดบทเรียนปลูกผักกินได 

 สรุปการถอดบทเรียนจากการปลูกผักกินได ทีมผูเขียนไดรับความรู ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับสมาชิกในเครือขายท้ังท่ี

ออนไลนและนัดพบกัน  ไดมีการแลกพันธุผักกันเพ่ือนําไปปลูกในพ้ืนท่ีตางๆ สมาชิกของชมรมปลูกผักกินไดมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  

การเขียนบันทึกทําใหไดองคความรูเร่ืองวิธีการปลูกผัก สรรพคุณของผักกินได เมนูอาหารแปลกใหมท่ีนาสนใจ นอกจากน้ียังมีเร่ือง

การปลูกผักแบบไมใชสารเคมี การปลูกผักแบบผสมผสานอีกดวย  
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บรรณานกุรม 

กอบเดช มะโนรัตน (2557)  การขยายพันธุขจร (เขาถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก  

          http://www.gotoknow.org/posts/553162 

กานดา แสนมณี(2557)  กะเพราใสแกงปาหอมอรอยดีตอสุขภาพ ลดนํ้าตาล ไขมันในเลือด (เขาถึงเมื่อ 28  

           มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/551558 

กานดา แสนมณี(2557)  กระเจี๊ยบแดงตมกับพุทราจีนชวยลางคอเลสเตอรอลที่มากเกินในรางกายได (เขาถึงเมื่อ 28  

           มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/556825 

กานดา แสนมณี(2557)  ชากะเพราทํางายดื่มงายไดประโยชน (เขาถึงเมื่อ 28 มิถุนายน   

           2557) เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/5610071

กานดา แสนมณี(2557)  นํ้าใบขาวออน ปลูกขาวกันไดทุกบานนําตนออนมาทําอาหาร 

 

 (เขาถึงเมื่อ 28 มิถุนายน  2557) เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/570041 

กานดา แสนมณี(2557)  ผัดดอกชมจันทรใสเห็ดสามอยางดอกไมกินได ปลูกในกระถางก็ออกดอกใหชมสวยงามและ 

ทําอาหารเพ่ือสุขภาพได(เขาถึงเมื่อ 28 มิถุนายน  2557) เขาถึงได

จาก    http://www.gotoknow.org/posts/517567 

กานดา แสนมณี(2557)  ยําปลีกลวยนํ้าพริกเผาอรอยมาก(เขาถึงเมื่อ 27 มิถุนายน   

             2557) เขาถึงไดจาก http://www.gotoknow.org/posts/535882   

ขจติ ฝอยทอง(2557) การปลูกผักจนขายได(เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

           http://www.gotoknow.org/posts/559993 

ขจติ ฝอยทอง(2557) การปลูกผักในภาชนะท่ีไมใชแลว(เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

           http://www.gotoknow.org/posts/558317 

ขจติ ฝอยทอง(2557) การปลูกผักแบบใชนํ้านอย(เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

          http://www.gotoknow.org/posts/5605301
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ขจติ ฝอยทอง(2557) การปลูกผักแบบดาวลอมเดือน(เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

          http://www.gotoknow.org/posts/561282 

ขจติ ฝอยทอง(2557) การปลูกผักใหแมลง งง(เขาถึงเมื่อ 13 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

         http://www.gotoknow.org/posts/5516531

ขจติ ฝอยทอง(2557) ผักกินไดท่ีบานไร (เขาถึงเมื่อ 23 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

 

         http://www.gotoknow.org/posts/557817 

ขจติ ฝอยทอง(2557) ราวตากผามีชีวิต (เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

       http://www.gotoknow.org/posts/1248291

ขจติ ฝอยทอง(2557) โอเจาดอกขจร…(เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

 

        http://www.gotoknow.org/posts/70978 

นารี เอ่ียมวิวัฒนกิจ ชูเรืองสุข(2557) กลวยหินฉาบถ้ําทะลุ ของดีเมืองยะลา (เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557) เขาถึงได      

          จาก http://www.gotoknow.org/posts/4951041

นารี เอ่ียมวิวัฒนกิจ ชูเรืองสุข(2557) กลวยหินเชื่อม เชื่อมรักไปทําบุญ (เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

 

         http://www.gotoknow.org/posts/4439151

นารี เอ่ียมวิวัฒนกิจ ชูเรืองสุข(2557) ขาวยําปกษใต (เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2557) เขาถึงไดจาก 

 

        http://www.gotoknow.org/posts/2232251

นงนาท สนธสุิวรรณ (2557) ไมผล ไมดอก ไมใบ ชวงปลายหนาวตนรอนท่ีบาน(เขาถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557) 

 

         เขาถึงไดจากhttp://www.gotoknow.org/posts/5611901
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	2Tคุณกานดา     แสนมณี ได้แนะนำวิธีการทำข้าวจากน้ำใบเตยดังนี้
	2TUข้าวใบเตยหอม
	เครื่องปรุงพริกแกง
	1. หอมแดงหัวขนาดกลาง 1 หัว
	2. พริกไทยขาว 12 เม็ด
	3. กะปิ  1/2 ช้อน (ขนาดเท่าหัวแม่มือ)
	4. กุ้งแห้ง 1 กำมือ วิธีทำ
	นำเครื่องปรุงพริกแกงทั้งหมดโขลกเข้ากันให้ละเอียด  กุ้งแห้งต้ม แบ่ง 2 ส่วน  ส่วนที่หนึ่งโขลกรวมกับเครื่องแกง  อีกส่วนใส่ในหม้อประดับแกงเลียง
	นำน้ำซุปตั้งไฟพอเดือด ใส่เครื่องแกงที่เตรียมไว้ลงไป ปรุงรสด้วยน้ำปลา ชิมให้ได้รสเค็มพอดีและเผ็ดเล็กน้อยจากหอมแดงและใบแมงลัก
	พอน้ำแกงเดือดอีกที ใส่ผักชนิดสุกยากลงก่อน ตามด้วยกุ้งต้มที่เตรียมไว้
	รอจนแน่ใจว่าผักสุกดีแล้ว ใส่ใบแมงลักเป็นรายการสุดท้าย คนให้เข้ากัน ยกลง ตักเสิร์ฟในขณะร้อน ๆ ก็อร่อยเช่นกันค่ะ
	ลองมาดูว่าการตอนกิ่งไผ่แบบลูกทุ่งมีอะไรบ้าง
	0T 0TUผู้เขียนใช้อุปกรณ์ดังนี้
	1.กากมะพร้าวแช่น้ำที่หาได้ตามบ้านแบบนี้ (กากมะพร้าวแช่น้ำใส่ถุงพลาสติก เข้าใจว่ามีขายแต่ผู้เขียนอยากทำเอง ประหยัดดี)
	2.มีดใหญ่คมๆ สำหรับใช้ฟันกิ่งตาไผ่ให้ออกจากต้น
	3.มีดเล็กสำหรับผ่าถุงกากมะพร้าวและตัดเชือกฟาง
	4.เชือกฟาง
	0T 0TUวิธีการตอนกิ่งไผ่
	1.เตรียมถุงพลาสติกที่ใส่กากมะพร้าวแช่น้ำตามภาพ มัดถุงพลาสติกให้แน่น
	0T 0T 2.ใช้มีดเล็กผ่าถุงพลาสติกที่ใส่กากมะพร้าวแช่น้ำตามภาพ
	3.ใช้มีดใหญ่ที่คมๆผ่ากิ่งไผ่ดังภาพ อย่าให้ผิวไผ่ขาดจากลำต้น ถ้าอยากให้ออกรากเร็วจะต้องเหลือผิวไผ่ไว้ไม่มากนัก ผู้เขียนเลือกกิ่งไผ่ที่กำลังดี ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป บางกิ่งจะมีรากเล็กๆอยู่แล้ว
	0T 0T4.ข้อนี้ผู้เขียนนอกครู กลัวมันไม่ออกรากเลยใช้วิธีการผสมระหว่างการตอนกิ่งมะกรูดกับกิ่งไผ่ โดยการเอาดินหุ้มไว้ด้วย (ได้ผลครับพี่น้อง ไผ่ออกรากดี เย้)
	5.เอากากมะพร้าวที่แช่น้ำในถุงพลาสติกหุ้มดินต่อ หลังจากนั้นก็ผูกเชือกฟางให้แน่น ต้องใช้เชือกฟางผูกกิ่งไผ่กับลำต้นด้วยกันลมหรือกันกิ่งไผ่หลุดจากลำต้นก่อนที่รากจะงอก
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