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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและการใช
ประโยชนของพืชผักพื้นบานในแปลงผักเกษตรอินทรีย บานหวยชัน 
ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ศึกษาในวันที่ 1-30 
เมษายน 2553 โดยการวางแปลงตัวอยางแบบเจาะจงขนาด 9x20 
เมตร จํานวน 1 แปลง ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ  
แจกแจง นับชนิด จํานวนตน และสัมภาษณปราชญชาวบาน
เกษตรกรตนแบบคือ นายสวาสดิ์  พุทธรรมา ศึกษาเอกสาร          
ที่เกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลการใชประโยชนของพืชผักพื้นบานใน
แปลงผักเกษตรอินทรีย มาจัดทําบัญชีรายชื่อพืชผักพื้นบานและ   
การใชประโยชน 
 ผลจากการศึกษา พบวามีพืชผักพื้นบานจํานวน 23 วงศ    
42 ชนิด พืชผักพื้นบานที่พบมากที่สุด คือ ผักกะแยง (Limophila 
aromatica (Lamk) Merr.) จํานวน 360 ตนตะไคร(Cybopogon  
citrates (DC.EX Nees) Stapf.) จํานวน 180 ตน และ สะระแหน 
(Mentha cordifolia Opiz) จํานวน 170 ตน ตามลําดับ พืชผัก
พื้นบานที่ปลูกในพื้นที่แปลงที่พบจํานวนนอยที่ สุดคือ มะพราว 
(Cocos nucifera Linn.) และขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) 
ชนิดละ 1 ตน และมีการนํามาใชประโยชนในหลายรูปแบบเชน     
ใชเปนอาหารจํานวน 42 ชนิด  คิดเปนรอยละ 100 ใชทําสมุนไพร
จํานวน 21 ชนิด คิดเปนรอยละ 50 ใชเปนอาหารสัตวจํานวน 9 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 21.43. ใชไลแมลงจํานวน 4  ชนิด คิดเปนรอยละ 
9.52 สกัดทําน้ํามันหอมระเหยจํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 7.14 
สวนตางๆ ของพืชผักพื้นบาน ที่นํามาใชประโยชนไดแก ราก ลําตน 
ใบ ยอด ดอก และผล  ซ่ึงจากการศึกษาทําใหเกิดองคความรูที่
สามารถนําไปประยุกตใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอดคลองกับสาระการ
เรียนรูที่ 2 ชีวิตและสิ่งแวดลอม มาตรฐานการเรียนรู ว.2.2 : เขาใจ
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับทองถ่ิน ประเทศและโลก1    
 
คําสําคัญ  :  ชนิดของพืชผักพื้นบาน , การใชประโยชน ,           
                 แปลงผักเกษตรอินทรีย  
 
1. บทนํา 
 ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทยเปนศาสตรความรู
เร่ืองการดํารงชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต เชน การเลี้ยง
สัตว การรักษาโรคดวยวิธีตาง ๆ และการปลูกพืชผักที่มีในทองถ่ิน
ดวยวิธีงายๆ และปลอดภัยจากสารพิษตกคาง การนําภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย มาใชจําเปนตองอาศัยกลไกที่กอใหเกิดการ
เรียนรูของคนไทยไปพรอมๆ กัน  ดังปรากฏใหเห็นในการกําหนด

ยุทธศาสตรสังคมแหงการเรียนรูที่เปนกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2545-2553 ของประเทศไทย ซ่ึงเห็นไดอยาง
ชัดเจนวารัฐบาลกําลังผลักดันใหภูมิปญญาทองถ่ิน หรือภูมิปญญา
ไทย ใหเปนเน้ือหาสาระที่สําคัญ ที่นําไปสูการเปนสังคมแหงการ
เรียนรูที่จะสรางความเขมแข็งใหกับประเทศชาติ และใหไดรับการ
ยอมรับในระดับภูมิปญญาสากล การปลูกผักพื้นบานโดยใชระบบ
อินทรีย เปน ภูมิปญญาทองถ่ินของคนไทยอยางหน่ึง ที่สมควรไดรับ
การปลูกฝงไปในระบบการเรียนรูของคนไทยควบคูไปกับการนําไป
ปรุงอาหารและใชประโยชนดานอื่น3 
 พืชผักพื้นบานในแปลงผักเกษตรอินทรียเปนการปลูก
พืชผักพื้นบานที่ไมใชปุยเคมีและสารเคมีในการบํารุงและกําจัดศัตรู
ของพืชและพืชแตละชนิดก็อุดมไปดวยประโยชนและคุณคาที่
แตกตางกันไป พืชผักพื้นบานในแปลงเกษตรอินทรียเปนพืชผักที่มี
ประโยชนและปลอดสารพิษตกคาง และสามารถปลูกไดเอง หาได
งายในแตละทองถ่ินและมีราคาถูกเนื่องจากมีตนทุนในการผลิตต่ํา   

ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจศึกษาชนิดและการใชประโยชนของ
พืชผักพื้นบานในแปลงผักเกษตรอินทรีย บานหวยชัน ตําบลศิลา  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนแปลงผักเกษตรอินทรีย ที่มีการ
ปลูกพืชตางชนิดกันที่เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน คือเม่ือใบหรือรากตนอื่น
เนาสลายก็จะเปนปุยใหตนอื่น การบํารุงพืชผักโดยใชปุยอินทรียและ
ฉีดพนดวยนํ้าชีวภาพเพื่อไลและกําจัดศัตรู ผูศึกษาจึงใชเปน
แหลงขอมูลเบ้ืองตนในการศึกษาชนิดและการใชประโยชนของ     
ผักพื้นบานตลอดจนนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเกิด
ประโยชน สูงสุดเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่ งยืนและนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
2.  วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
      2.1 วัสดุอุปกรณ 
 1.  สมุดบันทึก 

2.  กลองบันทึกภาพ 
3.  เทปวัด 

     2.2 วิธีการศึกษา 
1. ทําการสํารวจสภาพทั่วไปของแปลงผักเกษตรอินทรีย 
2. ตีแปลงตัวอยางขนาด 9x20 เมตร นับจํานวนพืชผัก

พื้นบานในแปลงตัวอยาง   สัมภาษณปราชญเกษตรกรตนแบบและ
คนในครอบครัว เกี่ยวกับชนิดและการนําไปใชประโยชนของ        
ผักพื้นบานในแปลงผักเกษตรอินทรีย 

3. รวบรวมขอมูลมาวิเคราะหวาในแปลงผักเกษตรอินทรียมี
พืชผักในวงศใด ชนิดใดมากที่สุดและมีการนําไปใชประโยชนในดาน
ใดบาง 

 



4. สรุปผลการวิจัย 
5. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
         รูปท่ี 1 สภาพทั่วไป                     รูปท่ี 2  ตีแปลงตัวอยาง 
 
 
 
 
 

   
 
 
                รูปท่ี 3 นับจํานวนผักพื้นบาน          รูปท่ี 4 สัมภาษณเกษตรกร                                                                                           

 
3.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาชนิดของผักพื้นบานและการใชประโยชนใน
แปลงผักเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา บานหวยชัน  
ตําบลศิลา  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  พบวา 
              1. มีพืชผักพื้นบานจํานวน 23 วงศ 42 ชนิด พืชผัก
พื้นบานที่พบมากที่สุด คือ ผักกะแยง (Limophila aromatica (Lamk) 
Merr.) จํานวน 360 ตนตะไคร (Cybopogon citrates (DC.EX Nees) 
Stapf.) จํานวน 180 ตน และ สะระแหน (Mentha cordifolia Opiz)  
จํานวน 170 ตนตามลําดับ พืชผักพื้นบานที่ปลูกในพื้นที่แปลงที่พบ
จํานวนนอยที่สุด คือ มะพราว (Cocos nucifera Linn.) และขนุน  
(Artocarpus heterophyllus Lam.)  ชนิดละ 1 ตน   

2. การใชประโยชนของพืชผักพื้นบาน ใชเปนอาหาร
จํานวน 42 ชนิดคิดเปนรอยละ 100 ทําสมุนไพรจํานวน 21 ชนิด  
คิดเปนรอยละ 50 เปนอาหารสัตวจํานวน 9 ชนิด คิดเปนรอยละ 
21.43 ใชไลแมลงจํานวน 4  ชนิด คิดเปนรอยละ 9.52 สกัดทําน้ํามัน
หอมระเหยจํานวน 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 9.52 โดยสวนตางๆ ของ
พืชผักที่นํามาใชประโยชนไดแก ราก ลําตน ใบ ยอด ดอก และผล  

3. ผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู   
เร่ืองการบริโภคผักพื้นบานที่ปลูกดวยระบบเกษตรอินทรีย กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เกิดจากการนําเอา
กระบวนการศึกษาวิจัยมาประยุกตใชจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียน
เปนสําคัญพบวาสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่ 2 ชีวิตและ
ส่ิงแวดลอม มาตรฐานการเรียนรู ว.2.2 นําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางยั่งยืน  
 จากผลการศึกษาชนิดของพืชผักพื้นบานและการใช
ประโยชนในแปลงผักเกษตรอินทรียที่บาน นายสวาสดิ์ พุทธรรมา  
บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังน้ี 

 1. พืชผักพื้นบานที่ปลูกในแปลงขนาด 9x20 เมตร เปน
การปลูกแบบผสม (Mixed Intercropping) คือ เปนการปลูกพืชผัก
พื้นบานรวมกันแบบกระจัดกระจาย ไมเปนระเบียบ ปลูกผสมกันไป
ตามความเหมาะสมของสภาพที่ตองการตามธรรมชาติ2 มีพืชผัก
พื้นบานทั้งส้ิน 23 วงศ 42 ชนิด พืชผักวงศที่พบมากที่สุดในพื้นที่ 
แปลงผักเกษตรอินทรียของ นายสวาสดิ์ พุทธรรมา บานหวยชัน  
ตํ า บลศิ ล า  อํ า เ ภอ เ มื อ ง  จั ง ห วั ดขอนแก น  มี  2 ว งศ  คื อ  
Cucurbritaceae  และ  Solanaceae 
 2. ผลจากการศึกษาและสัมภาษณเกษตรกรตนแบบคือ
นายสวาสดิ์  พุทธรรมา พบวาการปลูกพืชผักพื้นบานหลายชนิดใน
แปลงเดียวกันเปนการประหยัดพื้นที่ นํ้า ปุย แรงงาน ปองกันโรค
และแมลง เนนการเกื้อกูลตามวัฏจักรธรรมชาติ การปลูกที่ยั่งยืนเปน
การปลูกผักพื้นบานใหมากครั้งในพ้ืนที่ ใชหลักการปลูกพืชผักหลาย
ชนิดรวมกันโดยพิจารณาจากชนิด ประเภทของพืช และคํานึงถึง
ขนาด ทรงพุม ความสูง ความหนาแนน และการจัดเรียงตัวของใบที่
มีผลตอการรับแสงเชนการปลูกบวบเหลี่ยม บวบหอม บวบงู ถ่ัวพู 
ถ่ัวฝกยาวและน้ําเตาไวบนโครงเหล็กของโรงเรือน เปนการใหรมเงา   

3. พืชผักพื้นบานที่ปลูกมากที่สุดในพื้นที่แปลงผักเกษตร
อินทรียของนายสวาสดิ์  พุทธรรมา  บานหวยชัน ตําบลศิลา     
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คือ ผักกะแยง (Limophila aromatica 
(Lamk) Merr.) จํานวน 360 ตน ตะไคร (Cybopogon  citrates 
(DC.EX Nees) Stapf.) จํานวน 180 ตน และสะระแหน (Mentha 
cordifolia Opiz) จํานวน 170 ตน ตามลําดับ พืชผักพื้นบานที่ปลูก
ในพื้นที่แปลงที่พบจํานวนนอยที่สุดคือ มะพราว (Cocos nucifera 
Linn.) และขนุน  (Artocarpus heterophyllus Lam.) ชนิดละ 1 ตน 
 4. การใชประโยชนของพืชผักพื้นบานพบวา มีการใช
ประโยชนในดานตางๆ ทั้ง 42 ชนิด โดยมีการใชประโยชนในหลาย
รูปแบบ ซ่ึงใชเปนอาหารจํานวน 42 ชนิด คิดเปนรอยละ 100 ใชทํา
ยาสมุนไพรจํานวน 21 ชนิด คิดเปนรอยละ 50 ใชเปนอาหารสัตว
จํานวน 9 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.43 .ใชไลแมลงจํานวน 4 ชนิด  
คิดเปนรอยละ 9.52 นํ้ามันหอมระเหยจํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 
7.14 โดยสวนตางๆ ของพืชผักที่นํามาใชประโยชนไดแก ราก ลําตน  
เปลือก ใบ ยอด หัว ดอก และผล 
 ผลการศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชนของ
พืชผักพื้นบาน วาชาวชนบทมีการรับประทานพืชผักและมีการ
ประยุกตใชเปนสมุนไพรดูแลสุขภาพของตนเองขึ้นอยูกับการปลูก
จิตสํานึก สรางทัศนคติ รณรงคใหชาวบานหันมาบริโภคพืชผัก
พื้นบานจากการปลูกแบบเกษตรอินทรียและเห็นคุณคาของการใช
ภูมิปญญาทองถ่ินกับสมุนไพรตลอดจนใหชาวบานมีสวนรวมในการ
อนุรักษฟนฟูภูมิปญญาไทยและมีพืชผักที่ปลอดสารพิษและสมุนไพร
ไวใชในอนาคตอยางยั่งยืนรวมทั้งมีการเก็บรวมรวมขอมูลพื้นฐาน
และตัวอยางสําหรับใชเปนแหลงเรียนรู อีกทั้งใหเกิดความตระหนัก 
ในการอนุรักษพืชผักที่มีอยูในทองถ่ินและหายากเปนแหลงภูมิ
ปญญาทองถ่ินตอไป2  การสํารวจพืชผักและการใชประโยชนในเขต
ภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยที่สรุปวา พืชผักและมีการ
นําไปใชประโยชนการใชบํารุงรางกายและบําบัดรักษาโรค จะเห็นได
วาพืชผักมีคุณคาในการนํามาใชประโยชนหลากหลายรูปแบบ3  
พืชผักที่ สํารวจพบในแปลงผักเกษตรอินทรียของนายสวาสดิ์  
พุทธรรมา บานหวยชัน ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    



มีทั้งหมด 42 ชนิด โดยมีการนํามาใชประโยชนคือ นํามาประกอบ
อาหารและเปนยาสมุนไพรซ่ึงนับวามีบทบาทและความสําคัญของวิถี
ชีวิตของเกษตรกร ทั้งนํามาเปน อาหารสัตว ไลแมลง และสกัดทํา
นํ้ามันหอมระเหย ทําใหสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
เกษตรกร สงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  
 
4. สรุปผล 

การปลูกพืชผักพื้นบานดวยระบบเกษตรอินทรียไว
รับประทานเองในครัวเรือนสามารถชวยลดอัตราการเสี่ยงจากการ
ไดรับสารเคมีตกคางในพืชผักทําใหประหยัด คาใชจายในครัวเรือน                 
คารักษาพยาบาลและสามารถนําพืชผักมาใชประโยชนไดอีกหลาย
ดานเชนเปนอาหาร สมุนไพร อาหารสัตว  ไลแมลงและนํามาสกัด
เปนนํ้ามันหอมระเหยดังน้ันเราจึงควรหันมาปลูกพืชผักพื้นบานไว
รับประทานเองและชวยกันอนุรักษวิธีการการปลูกพืชผักดวยระบบ
เกษตรอินทรียน้ีไวสืบทอดถึงอนุชนรุนหลังสืบตอไป  
 
5. ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องเจตคติของคนใน
ทองถ่ินที่มีตอการบริโภคพืชผักที่ปลูกดวยระบบเกษตรอินทรีย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะห
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุน
ดานเงินงบประมาณ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ 
อินทรมวง และคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ให
ความอนุเคราะหดานสถานที่และเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการศึกษาวิจัย 
ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยรรยงค  อินทรมวง       
ดร.อัจฉรา  บุปผาพันธ และปราชญชาวบานเกษตรกรตนแบบ   
นายสวาสดิ์  พุทธรรมา ที่ใหความรู คําแนะนําและตรวจทานแกไข 
ขอขอบคุณโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 2 และ ขอขอบคุณคณะพี่ เลี้ยงทุกทาน ที่ใหความ
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ จนทําใหการศึกษาวิจัย
ในคร้ังน้ีสําเร็จลงอยางสมบูรณ ซ่ึงผลจากประสบการณในการทําวิจัย
คร้ังน้ีผูศึกษาจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในโรงเรียน และ
ถายทอดใหแกผู เ รียน ชุมชนอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติสืบตอไปในอนาคต 
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