
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
 

โครงการ  
การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภายใต้โครงการ 
บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
  

 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



 
 

บทสรปุผู้บริหาร 
    โครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภายใต้โครงการ 
        บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา 

กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเป็น
กลุ่มชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบกิจกรรมการท าอาหารไทยทั่วไปและอาหารพ้ืนบ้านของจังหวัดเพชรบุรี 
โดยใช้วัตถุดิบหลักประเภทผัก ผลไม้ ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกรับประทานในครัวเรือน โดยพืชผักผลไม้ ดังกล่าว 
ได้แก่พืชผักสมุนไพรในบ้าน ผักหวาน กล้วยน้ าว้า และอ่ืนๆ หลังจากประกอบอาหารแล้วมีการร่วมรับประทาน
อาหารในกลุ่ม ร่วมกับกิจกรรมสันทนาการ การร าวง และการออกก าลังกาย ซึ่งถือเป็นความตระหนักถึง
ความส าคัญของพืชผัก ผลไม้ ที่สามารถน ามาประกอบอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่ยังขาดกิจกรรมในการวิเคราะห์ถึง
หลักการประกอบเพื่อสงวนคุณค่า รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารดังกล่าว 

ที่ผ่านมา ทางกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ได้ให้ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยกลุ่มมี
บทบาทในการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งพบว่าจากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลกระทบที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกโครงการท าให้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

การน าเสนอโครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
ใช้องค์ความรู้จากการสอนรายวิชาการสัมมนาอุตสาหกรรมการบริการอาหารและผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค 
เป็นโครงการที่สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความส าคัญของอาหารพ้ืนบ้านต่อสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมกันประกอบอาหารพ้ืนบ้าน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุนชนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี 
1.2.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
1.2.3 เพ่ือให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 

 

2. วิธีด าเนินการ 
 2.1  ประสานงานกลุ่มชุมชนเพื่อก าหนดวัน เวลา ด าเนินโครงการ 
 2.2  เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
 2.3  จัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมต ารับอาหารพื้นบ้าน 
 2.4  ถ่ายทอดเทคโนโลยีต ารับอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี  
 2.5  ให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี  
 2.6  ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 



 
 

3. ผลการด าเนินการ 
ตุลาคม – ธันวาคม 2554  ติดต่อและประสานงานกับ นางจุนารีรัตน์ นวลละออง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
31 มีนาคม – 5 เมษายน 2555  ด าเนินโครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อาหารพ้ืนบ้าน ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การประกอบอาหารพื้นบ้าน และให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้าน 
จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารพ้ืนบ้านประเภทแกง ประเภทต้ม ประเภททอด 
ประเภทเครื่องจิ้ม ประเภทเส้น อาหารพ้ืนบ้านจากพืชผักสมุนไพร และการค านวณคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือ
รวบรวมเป็นต ารับอาหารประจ ากลุ่ม ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาล
เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 65 คน 
2 – 4 พฤษภาคม 2555  ด าเนินการติดตามประเมินผล และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วย
ทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเป็นการติดตามประเมินผล และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในส่วนที่ชุมชนยังมีความต้องการเพ่ิมเติม คือ การให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของวัตถุดิบพื้นบ้านและการตรวจสอบความถูกต้องของต ารับอาหารที่ท า   
เมษายน – มิถุนายน 2555  ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 58 คน จาก 
65 คน หรือร้อยละ 89.23 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 
84.48 ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 15.52  
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพท์ของโครงการ 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  60 คน 65 คน 
2. ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 77  ร้อยละ 89.80 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 ร้อยละ 96.00  
4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 ร้อยละ 97.20 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ            

บริการ 
ร้อยละ 78 ร้อยละ 93.80 

  

5. การใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  330,000  บาท 
    (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
    ค่าตอบแทน 86,400 บาท 
    ค่าใช้สอย 113,700 บาท 
    ค่าวัสดุ  114,500 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
 การด าเนินงานของโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การสนับสนุน
และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การบูรณาการและภารกิจของมหาวิทยาลัยคือ การสอน วิจัย บริการวิชาการเข้าด้วยกันอย่างเป็น
รูปธรรม และด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม ในเรื่องของการเรียนรู้และ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ดังกล่าวนี้ มีเกณฑ์วัดค่าระดับความต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพ่ือต่อยอดไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยใช้เกณฑ์การวัดความสามารถที่ชุมชนต้องพ่ึงพาตนเองได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุน
โครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 2 – 5 ปี ในแต่ละชุมชน โดยอาจให้การสนับสนุนงบประมาณ 1 – 3 ปี 
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีที่ 4 -5  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประสบ
ความส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจนส าเร็จลุล่วง ขอขอบพระคุณ    
คณะวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์การเป็นวิทยากรฝึก อบรมในครั้งนี้ 
ขอขอบพระคุณ นางจุนารีรัตน์ นวลละออง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ประธานกลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ ประธานกลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ กรรมการโครงการ สมาชิก
กลุ่มทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมและการรับสมัคร การประสานงานฝึกอบรม การเป็นวิทยากร
และความร่วมมือในการสืบค้นประจ าท้องถิ่น การรวบรวม การพัฒนาต ารับอาหาร และขอบคุณเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้ 
             

   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              จุฑามาศ  พีรพัชระ 
            ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

ข้อเสนอโครงการ 
แบบเสนอของบประมาณแผ่นดิน/รายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ชื่อโครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ 

 (    )  1.1 การประชุมเชิงวิชาการ 
 (    )  1.2 การฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 ()  1.3 การสัมมนา การเสวนา 
 (    )  1.4 การจัดนิทรรศการ 
 (    )  1.5 การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
 ()  1.6 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 (    )  1.7 การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 (    )  1.8 อ่ืน ๆ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่  
(    )  1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(    )  1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์

เก่า) 
(    )  1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
( )  1.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7 สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(    )  1.9 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 
          มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน คือ 

 - การเรียนการสอน วิชา การสัมมนาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร     
 - การวิจัย เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยี เพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน

อินเตอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค 
 - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 
 

        มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
 -ชุนชนบ้านห้วยทรายเหนือและชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี 

        การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของอาจารย์ประจ า  จ านวน   3   คน             
           ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย.......(หลักฐานประกอบ อาทิ ความต้องการภาครัฐ/  
           เอกชน/ชุมชน/ ภาคประชาชน  เป็นต้น)........................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่ม
ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบกิจกรรม การท าอาหารไทยทั่วไปและอาหารพ้ืนบ้านของจังหวัดเพชรบุรี โดย
ใช้วัตถุดิบหลักประเภทผัก ผลไม้ ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกรับประทานในครัวเรือน โดยพืชผักผลไม้ ดังกล่าว 
ได้แก่พืชผักสมุนไพรในบ้าน ผักหวาน กล้วยน้ าว้า และอ่ืนๆ หลังจากประกอบอาหารแล้ว มีการร่วมรับประทาน
อาหาร  ในกลุ่ม ร่วมกับกิจกรรมสันทนาการ การร าวง และการออกก าลังกาย ซึ่งถือเป็นความตระหนักถึ ง
ความส าคัญของพืชผักผลไม้ ที่สามารถน ามาประกอบอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่ยังขาดกิจกรรมในการวิเคราะห์ถึง
หลักการประกอบเพื่อสงวนคุณค่า รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารดังกล่าว 

ที่ผ่านมา ทางกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ได้ให้คว ามร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยกลุ่มมี
บทบาทในการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งพบว่า จากความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลกระทบที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกโครงการ ท าให้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

การน าเสนอโครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต    
โดยใช้องค์ความรู้จากการสอนรายวิชาการสัมมนาอุตสาหกรรมการบริการอาหารและผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพ่ือการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค    
เป็นโครงการที่สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความส าคัญของอาหารพ้ืนบ้านต่อสุขภาพ จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมกันประกอบอาหารพ้ืนบ้าน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี 
2.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
2.3 เพ่ือให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 



 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
       - กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี จ านวน  60  คน 
 

4.สถานที่ด าเนินการ 
      - กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
      - มีนาคม 2555 
 

6.การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

6.1 ประสานงานกลุ่มชุมชนเพ่ือก าหนดวัน เวลา ด าเนินโครงการ 
6.2 เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ์ 
6.3 จัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมต ารับอาหารพื้นบ้าน 
6.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีต ารับอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
6.5 ให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
6.6 ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประสานงานกลุ่มชุมชน             
2.เตรียมวิทยากร เอกสาร วัตถุดิบ อุปกรณ์             
3. จัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้             
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี             
5 .  ให้ ค วามรู้ ด้ านประ โยชน์ และคุณค่ าทา ง
โภชนาการ 

            

6. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

7. รายงานผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ภายใน  2 เดือน  หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



 
 

7.งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทน  รวม    86,400 บาท   บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คน x 6 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง x 300 บาท)   86,400 บาท 
2. ค่าใช้สอย          รวม  111,500 บาท 

1. ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (1 คัน x 7 วัน x 2,500 บาท)   17,500 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันของวิทยากร กรรมการ และผู้เข้าอบรม 
   (70 คน x 5 มื้อ x 150 บาท)       52,500 บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของวิทยากร คณะกรรมการ และผู้เข้าอบรม 
   (70 คน x 10 มื้อ x 25บาท)   17,500 บาท 
4. ค่าท่ีพักของวิทยากรและคณะกรรมการ (8 คน x 5 วัน x 600 บาท)  24,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ            รวม  132,100 บาท 
1. ค่าจ้างท าเอกสารและสื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี    20,000 บาท 
2. วัสดุจัดท าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจัดท าสื่อ     22,100 บาท 
3. วัสดุฝึกอบรม      70,000 บาท 
4. ค่าจัดท ารายงานโครงการ               20,000 บาท

                                         รวมงบประมาณทั้งสิ้น  330,000 บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

7.การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ  
 -  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน  
 -  ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 77 
 -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85 
 -  ผู้ใช้บริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 
     -  ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 78 
 

วิธีการประเมินผล 
ผลส าเร็จ วิธีการประเมินผล 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย การแจงนับจากเอกสารลงทะเบียน 
2. ความรู้ความเข้าใจ การสังเกตการณ์ 
3.  ความพึงพอใจ ประเมินจากแบบประเมิน 
4.  ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการ ประเมินผลและติตดตามผล 

 

 



 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
8.2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
8.3 เกิดความรู้และประสบการณ์ การท าอาหารและศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละต ารับ 

9.การรายงานผล 

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ   
สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ   
สมบูรณ์เมือ่โครงการแล้วเสร็จ 

 

 
 

 
ชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ  

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
    วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  2555        
 
 

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 
 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ) 
    วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  2555        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1. คณะกรรมการด าเนินการ  
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ 
 1.3 นายปัญญากร คงสมจิตต์ 
 1.4 นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ 
 1.5 นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน 
 1.6 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
 1.7 นางสาวดวงฤทัย แก้วค า 
 1.8 นางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ 
 1.9 นางสาวสิริกาญน์ สังขรัตน์ 
 1.10 นางสาวณพัชร ศรีฤกษ์ 
 1.11 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กลุ่มน้ าพริกผู้สูงอายุกลุ่มชุมชนบ้าน
ห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 
เมษายน 2555 ด าเนินการติดตามประเมินผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555 

2.1 รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 2.1.1 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยผู้เข้าร่วมรับ
การฝึกอบรมทุกคนได้ลงมือปฎิบัติ แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน 

2.1.2 จัดแสดงผลงานส าเร็จจากการท าอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
 2.2 หลักสูตรรายวิชา 

2.2.1 เนื้อหาหลักสูตร 
 1) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท าอาหารพื้นบ้าน   8 ชั่วโมง 
 2) วัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการท าอาหารพื้นบ้าน  4 ชั่วโมง 
 3) ขั้นตอนการท าอาหารพื้นบ้าน     6 ชั่วโมง 
 4) ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ    6 ชั่วโมง 
 5) แกงคั่วใบมะขามอ่อน      4 ชั่วโมง 
 6) แกงคั่วลูกต าลึง      4 ชั่วโมง 
 7) แกงคั่วสับปะรด      4 ชั่วโมง 
 8) แกงกะทิหน่อไม้ดอง      4 ชั่วโมง  

9) แกงหัวตาลกุ้ง      4 ชั่วโมง  
 10) แกงส้มหน่อไม้      4 ชั่วโมง 
 11)น้ าพริกมะขามอ่อน      4 ชั่วโมง 
 12) น้ าพริกมะม่วง      4 ชั่วโมง 
 13) ขนมหม้อแกงไข่      4 ชั่วโมง 
 14) ข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลาแห้ง    4 ชั่วโมง 
 15) ลูกตาลลอยแก้ว      4 ชั่วโมง 
 16) น้ าอัญชัน       4 ชั่วโมง 
       รวม  72 ชั่วโมง 



 
 

 2.2.2 วิทยากร 
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 
 วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ การโรงแรมและ 
    ภัตตาคาร) 
 ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารนานาชาติ อาหารอบ ขนมอบ เบเกอรี่ อาหารว่าง  
     อาหารและขนมไทย ธุรกิจเบเกอรี่ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
 วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
 ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารไทยและขนมไทย อาหารว่าง การแกะสลักผักและผลไม้ 
       3) นายปัญญากร  คงสมจิตต์ 
  วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
  ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหาร ขนมอบ เบเกอรี่     
 4) นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์ 
  วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
  ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 5) นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
  วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
  ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 6) นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 
  วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) 
  ประสบการณ์ : วิทยากรด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ภายใต้โครงการ 

การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ  กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน  2555  
เวลา                                        

ว/ด/ป 8.00 – 12.30 น. 
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13.30 – 17.30 น. 

31 มีนาคม 
2555 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบา้นประเภทแกง 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบา้นประเภทแกง 
(ต่อ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน ์  
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน   

1 เมษายน  
2555 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบา้นประเภทต้ม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชร    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบา้นประเภททอด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน ์  
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน  

2 เมษายน  
2555 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบ้านประเภทเครื่องจิ้ม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ 
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบา้นประเภทเครื่องจิม้ (ต่อ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์  
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนนิ 

3  เมษายน 
2555 

ปฏิบัติ การการท าอาหารพื้นบา้นประเภทของ
หวาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชร    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน ์
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบา้นประเภทของ
หวาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์  
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

 
 

 
 



 
 

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
โครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ภายใต้โครงการ 
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ณ  กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน  2555 

เวลา                                        
ว/ด/ป 8.00 – 12.30 น. 
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13.30 – 17.30 น. 

4  เมษายน 2555 ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบ้านจากพืชผัก 
สมุนไพร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน ์
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

ปฏิบัติการ การท าอาหารพื้นบ้านจากพืชผักสมุนไพร
(ต่อ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์  
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

5  เมษายน 2555 ปฏิบัติการ การค านวณคุณค่าทางโภชนาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชร    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน ์
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

ปฏิบัติการ การค านวณคุณค่าทางโภชนาการ (ต่อ) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์  
3. นายปัญญากร  คงสมจิตต ์
4. นางสาวอินท์ธีมา  หิรัญอัครวงศ์  
5. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  
6. นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน 

 
หมายเหตุ : อาหารว่างและเครื่องดื่ม  - ช่วงเช้าเวลา 10.00-10.15 น. 
      - ช่วงบ่ายเวลา 15.00-15.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 65 คน ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางวัฒนา นกขุนทอง 1330/15 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

2 นายบุญชู 
 

โชติกจ ารูญ 1325/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 086 

3 นายทองอินทร์ ภู่เทศ 17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

4 นางลัคคาพร ทินมาล 
 

1316/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7663 1044 
 

5 นางบุญช่วย มีคง 1337/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1192 2083 

6 นางสาวญาณิกา พรายศรี 1312/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4998 2949 

7 นายยงยุทธ พวงบุษบา 17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

8 นายอนันต์ ทิมหล 1401/122 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6169 1703 
 

9 นางเพ็ญศรี พานทอง 1100/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

10 นายบุญแท้ บรรทัดเที่ยง 1116 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

11 นางอารี แก้วหาญ 1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 340 

12 นางส่วน นามพุดซา 1142/13 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9741 2123 

13 นางเหวี่ยน สวัสด ี 1292/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

14 นางเม้า ค าผา 1286 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

 



 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
15 
 

นางเจือ  น่วมทอง 1092 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

16 นางอ าพร มิ่งประเสริฐ 1200 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

17 นางพาน 
 

เทิดศักดิ์ธนกุล 1141/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6804 7041 

18 นางวิเชียร ตุ้มทอง 1184/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

19 นางพิว ลูกอินทร์ 1231/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

20 นางเมี้ยน จุ้ยทอง 1197/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

21 นางสาลี่ พุ่มเพ็ชร 17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

22 นางจรรยา สว่างจิตติ์ 1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

23 นางพัว กลิ่นงาม 1141 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

24 นางณัฐพร สุระเสน 1119/22 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508 288 

25 นางฉ่าย มีเงิน 798/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

26 นายเต็ม แก้วหาญ 1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

27 นายแก่น สว่างจิตติ์ 1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1137 4150 

28 พตท.ปรัชญา แล้งถันชัย 17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

29 นางทับทิม พานิช 1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 136 

30 นายหยด  จุ้ยทอง 1197 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

 



 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
31 
 

นายผั่น อยู่สบาย 
 

1/43 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4386 6649 

32 นายบุญเลิศ นิ่มนวล 1206 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1986 7122 
 

33 นางสาวมาลัย 
 

การินตา 31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6884 4204  

34 นางจุนารีรัตน์ นวลละออง 17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1373 8191 
 

35 นางสาวเอิบ บัวทอง 1188/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

36 นางแฉล้ม ชูก าลัง 1180/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

37 นางประเวศ ปิ่นเนียม 31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

38 นางประเทือง หนูเทียน 324 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

39 นายพิภพ ฉิมทอง 1245 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

40 นางเสาวณ ี คงเจริญ 690/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

41 นางวารุณี สงวนวรพงศ์ 598/41 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9150 0995 

42 นางส้มแป้น สิงห์เสือ 1100/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

43 นางสาวนิด เกิดทรัพย์ 832 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9742 1692 

44 นายเปีย งามคล้าย 77 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

45 นางพรังเพรา มีศิริ 1119/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9837 8772 

46 นางสาวดวงดาว นกแก้ว 1416/19 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4893 1041 

 



 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
47 
 

นางสาววรรณวิไล แตงอ่อน 1261 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5841 3321 

48 นางชวนพิศ เจริญเกียรติรัศมี 1206/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

49 นางสาวทรงศิริ  
 

ติ่งทอง 1318/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9548 4204 

50 นางสาวไพเราะ  นามจัด 1123 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508 122 
 

51 นางวิภาดา คงกระพันธ์ 664/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 472 230 
 

52 นายปัญญา คงกระพันธ์ 664/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6802 8300 

53 นางสังวาลย์ ปานยิ้ม 1255/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3807 0980 

54 นางวันเพ็ญ จั่นทับทิม 1259/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

55 นางสาวภิกิต เทพภูเขียว 847 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3222 0920 

56 นางมาลิณี น้อยสะอาด 1/38  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7407 6007 

57 นางโสรส รัศมี 1180/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5834 3065 

58 นางมณฑนา หอมคง 690/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4166 6320 

59 นางสาวประยูร พุ่มจันทร์ 315/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1009 8695 

60 นางสุนีย์ สาลี 1201 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6061 2655 

61 นางสาวเพ็ญ ท่วมสา 282 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 433 217 

62 นางกลอย ขวัญแสน 1210 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

 



 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
63 
 

นายอรุณ มิตรดี 1202/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9550 3249 

64 นางลพ มิตรดี 1119/50 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0938 1480 

65 
 

นางประยงค์  บุญปก 1383/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9543 4226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 
 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
   

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 การประเมินผลโครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ภายใต้โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง     โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 65 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.54 
รองลงมามีอายุ 61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.31 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.77 ต่ ากว่า 40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 9.23 และ มากกว่า 70 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.15  
 ด้านอาชีพ พบว่า ร้อยละ 44.62 มีอาชีพแม่บ้าน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 24.61 
อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10.77 อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 9.23 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 
7.69 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 1.54  
 ส าหรับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 75.38 ของผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 7.69 ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา
ตรี  คิดเป็นร้อยละ 6.15 และ 4.62 ตามล าดับ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปวส./
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 3.08 
 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 20.00 มีรายได้ต่อเดือน 2,001 - 3,000 บาท รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.46 รายได้ต่อเดือน 3 ,001 – 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.85 
รายได้ต่อเดือน 4,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.31 มีรายได้ต่อเดือน 1,001 – 2,000 บาท และรายได้
ต่อเดือน 9,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 รายได้ต่อเดือนมากกว่า 10 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.69 รายได้ต่อเดือน 6,001 – 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.15 รายได้ต่อเดือน 5,001 – 6,000 บาท  และ
รายได้ต่อเดือน  8,001 – 9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.54     
 การทราบข่าวจากฝึกอบรม พบว่าร้อยละ 50.77 ทราบข่าวจากหน่วยงานในท้องถิ่น รองลงมาคือ 
ทราบข่าวจากการแนะน า/คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 36.92 ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.69 
ทราบข่าวจากสื่อสารมวลชน และจดหมายเชิญ คิดเป็นร้อยละ 3.08 และ 1.54 ตามล าดับ และร้อยละ 96.92 
มีความรู้ที่เก่ียวกับหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี มีเพียงร้อยละ 3.08 ที่ไม่มีความรู้ใน
หลักสูตรการฝึกอบรม และร้อยละ 98.46 เคยเข้าร่วมฝึกอบรมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร มีเพียงร้อย
ละ 1.54 ไม่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ข้อมูลตามตารางที่ 2   
 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 ความพึงพอใจต่อโครงการ  
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 4.89 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ าใจ
ในการให้บริการ ฯลฯ) และสิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) 
พบว่า มีความพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.79 และ 4.72 ตามล าดับ 
 ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ประเมินมีความพอใจมากที่สุด ในทุกหัวข้อคือ การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน) ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสม      
ของวิทยากร (ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการสอน) ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) ช่วงเวลาการอบรม       
(วัน/เดือน/ปี) ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้ รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสีย
ไป) และการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้ก่อนการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.86 4.74 4.69 4.65 
4.60 และ 4.57 ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69 หรือร้อย
ละ 93.80 ข้อมูลตามตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ     N = 65 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
โครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึง
พอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ร้อย
ละ 

ร้อยละ % x 

ข้อมูลการวัดความพึงพอใจ 80.10 19.90 - - - 100 4.80 มากที่สุด 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ 

88.90 11.10 - - - 100 4.89 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 79.20 20.80 - - - 100 4.79 มากที่สุด 
3. สิ่งอ านวยความสะดวก 72.20 27.80 - - - 100 4.72 มากที่สุด 
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร 

68.50 31.50 - -  - 100 4.68 มากที่สุด 

4. การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

86.10 13.90 - - - 100 4.86 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหา
หลักสูตร 

73.60 26.40 - - - 100 4.74 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของ
วิทยากร 

69.40 30.60 - - - 100 4.69 มากที่สุด 

7. ระยะเวลาการอบรม 56.90 43.10 - - - 100 4.57 มากที่สุด 
8. ช่วงเวลาการอบรม 59.70 40.30 - - - 100 4.60 มากที่สุด 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
เวลาและค่าใช้จ่าย 

65.30 34.70 - - - 100 4.65 มากที่สุด 

ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาอาหาร
พื้นบ้านชนิดต่างๆ มากขึ้น
กว่าก่อนการอบรมมากน้อย
เพียงใด 

48.98 51.02 - - - 100 4.49 มาก 

10.1 แกงคั่วใบมะขามอ่อน 45.80 54.20 - - - 100 4.46 มาก 
10.2 แกงหัวตาลกุ้ง 43.10 56.90 - - - 100 4.43 มาก 
10.3 แกงคั่วลูกต าลึง 45.80 54.20 - - - 100 4.46 มาก 
10.4 ต้มกะทิหน่อไม้ดอง 47.20 52.80 - - - 100 4.47 มาก 
10.5 แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า 47.20 52.80 - - - 100 4.47 มาก 
10.6 น้ าพริกมะขามอ่อน 54.20 45.80 - - - 100 4.54 มากที่สุด 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการ     N= 6 5 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
โครงการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ความพึง
พอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ % x 

10.7 น้ าพริกมะม่วง 56.90 43.10 - - - 100 4.57 มากที่สุด 
10.8 ขนมหม้อแกงไข่ 52.80 47.20 - - - 100 4.53 มากที่สุด 
10.9 ข้าวเหนียวเหลืองหน้า
ปลา 

48.60 51.40 - - - 100 4.49 มาก 

10.10 ลูกตาลลอยแก้ว 48.60 51.40 - - - 100 4.49 มาก 
10.11 น้ าอัญชัน 48.60 51.40 - - - 100 4.49 มาก 

รวม 65.86 34.14 - - - 100 4.69 มากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาคผนวก  
  
 1 ใบสมัคร   
 2 แบบประเมินผล 
 3 แบบติดตาม 
 4 ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและภาพผลงาน 
 5 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 6 เอกสารฝึกอบรม 
 7 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการท าอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี 
 8 เพลงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใบสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ใบสมัคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โครงการ  การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.   ชื่อ  นาย / นาง / น.ส. / ยศ.....................................................นามสกุล .................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
2.   ที่อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่......................หมู่บ้าน.......................... ............ซอย................................. 
ถนน............................................แขวง/ต าบล ........................................เขต/อ าเภอ ........................................
จังหวัด .............................................รหัสไปรษณีย์ ........................................... ... 
3.   หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ..............................................  โทรศัพท์มือถือ .......................................... ......... 
4.   อายุ  
            1  น้อยกว่า 20 ปี 2  20 – 30 ปี 3   31-40 ปี  4  41 – 50 ปี      
            5  51 – 60 ปี 6  มากกว่า 60 ปี 
5.   อาชีพ  
             1  รับราชการ        2  พนักงานรัฐวิสาหกจิ        3  เกษตรกร     4  โอทอป      
             5  แม่บ้าน            6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7  รับจ้าง        8  วิสาหกิจชุมชน     
             9  ค้าขาย        10  อ่ืน ฯ (ระบุ)................................................................... 
6.   ระดับการศึกษาสูงสุด  
             1  ประถม                 2  มัธยมต้น      3  มัธยมปลาย /ปวช.    
             4  ปวส. / อนุปริญญา   5  ปริญญาตรี           6  สูงกว่าปริญญาตรี  
 7  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………….. 
7.   รายได้ต่อเดือน  
1  น้อยกว่า  1,000 บาท     2  1,000 – 2,000 บาท    3  2,001 – 3,000 บาท     
4  3,001 – 4,000 บาท       5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท   
7  6,001 – 7,000 บาท      8  7,001 – 8,000 บาท    9  8,001 – 9,000 บาท   
10  9,001 – 10,000 บาท          11 มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน ....................... บาท)
8.   ทราบข่าวการอบรมจาก………………………………………………………………………..………… 
9.   มีความรู้ด้านที่เก่ียวกับหลักสูตรฝึกอบรมมาก่อนหรือไม่ 
 1  มี     2  ไม่มี 
10. เคยได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มาก่อนหรือไม่ 
 1  เคย     2  ไม่เคย 

 
 
      ลงชื่อ ................................................... 

      ผู้สมัคร 
            วันที่ ......... เดือน ................... ปี ........... 

 

 

เลขที่สมัคร........... 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 แบบบประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
แบบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โครงการ  การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจงัหวัดเพชรบุรแีบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานภาพ  ผู้เข้าอบรม   วิทยากร    คณะท างาน 
ท่านมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวดัเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 
ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเดน็ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อยที่สุด 

(1) 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 

1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การ
ประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

     

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)      

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (เช่น สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)      

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร      

4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน)      

5. ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร      

6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      

7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน)      

8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)      

9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่
เสียไป 

     

10. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ มากขึ้น
กว่าก่อนการอบรมมากน้อยเพียงใด 

     

    10.1 แกงค่ัวใบมะขามอ่อน      

    10.2 แกงหัวตาลกุ้ง      

    10.3 แกงค่ัวลูกต าลึง      

    10.4 กะทิหน่อไม้ดอง      

    10.5 แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า      

    10.6 น้ าพริกมะขามอ่อน      

    10.7 น้ าพริกมะม่วง      

    10.8 ขนมหม้อแกงไข่      

    10.9 ข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลา      

    10.10 ลูกตาลลอยแก้ว      

    10.11 น้ าอัญชัน      

     ท่านคิดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 

       1  น าไปใช้ประโยชน์ได้  2  น าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

     ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม............................................................................................................................................................... 

 ขอขอบคุณในความร่วมมือ   คณะผู้วิจัย      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 แบบติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบติดตามประเมินผล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีสว่นร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
    ชื่อ นาย/นาง/น.ส./ยศ ......................................................นามสกุล........................................... .................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. การใช้ประโยชน์จากผลของการอบรม 
      น าไปใช้ประโยชน์ 
      ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เพราะ ................................................................................................. ........... 
    (หมายเหตุ : ผู้ตอบข้อไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ไม่ต้องตอบข้อต่อไป) 
3. ระยะเวลาที่ใช้ประโยชน์ผลของการอบรม 
     หลังการอบรมทันที    หลังการอบรม 1 เดือน 
     หลังการอบรม  2-3 เดือน    หลังการอบรม 4 – 6 เดือน 
4. แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     น าความรู้ไปใช้ในครอบครัว/ชุมชน 
     สอน/บอกความรู้แก่คนอื่น 
     น าความรู้ไปดัดแปลงท าแบบใหม ่
     น าไปท าเป็นรายได้หลัก/เดือน......................................บาท 
     น าไปท าเป็นรายได้เสริม/เดือน.....................................บาท 
     สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้/เดือน........................บาท 
5. ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการบริการของโครงการนี้ 
     พอใจ    ไม่พอใจ 
6.  ปัญหา/อุปสรรคในการน าไปใช้ประโยชน์ 
       มีปัญหาในด้านต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      วัตถุดิบ 
      เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
      บรรจุภัณฑ์ 
      การตลาด 
      การบริหารจัดการกลุ่ม 
      ความรู้/ทักษะด้านการท า 
      อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................. ....................... 

            
.................................................................................................................................................... 

      ไม่มีปัญหา 
      ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบติดตามผล  



 
 

 

 

 

 

 

                       4 ภาพถ่ายกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและภาพผลงาน 
 4.1 ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 
 4.2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 4.3 แกงคั่วใบมะขามอ่อน 
 4.4 แกงคั่วลูกต าลึง 
 4.5 แกงคั่วสับปะรด 
 4.6 ต้มกะทิหน่อไม้ดอง 
 4.7 แกงหัวตาลกุ้ง 
 4.8 แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า  
 4.9 แกงส้มผักหวาน 
 4.10 ย าไข่แมงดา 
 4.11 น้ าพริกมะขามอ่อน 
 4.12 น้ าพริกมะม่วง 
 4.13 ขนมหม้อแกงไข่ 
 4.14 ข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลา 
 4.15 ลูกตาลลอยแก้ว 
  4.16 น้ าอัญชัน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.1 ภาพกิจกรรมพิธีเปิด 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

4.2 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

4.3 แกงคั่วใบมะขามอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.4 แกงคั่วลูกต าลึง 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 



 
 

4.5 แกงคั่วสับปะรด 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.6 ต้มกะทหิน่อไม้ดอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.7 แกงหัวตาลกุ้ง 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4.8 แกงส้มหน่อไม้ดองปมู้า 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  



 
 

4.9 แกงส้มผักหวาน 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

4.10 ย าไข่แมงดา 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.11 น้ าพริกมะขามอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.12 น้ าพริกมะม่วง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  4.13 ขนมหม้อแกงไข ่

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.14 ข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

4.15 ลูกตาลลอยแก้ว 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

4.16 น้ าอัญชัน 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 เอกสารฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
      โครงการ 

        การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรแีบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 

       ภายใต้โครงการ 

บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

       (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2555) 

 
 

  หลักสูตร อาหารพืน้บ้าน จังหวัดเพชรบรุี  

 

 

  วทิยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน ์

     นางสาวอนิท์ธีมา หริัญอัครวงศ ์

     นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

     นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนนิ 

     

    
 

 

ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

ศูนย์คลินกิเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2281 0492  โทรสาร  0 2282 0423 

www.clinictech.rmutp.ac.th 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/


 
 

น้ าพริกแกงส้ม 
 

ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. พริกแห้งเม็ดใหญ่ซอย    ……………………   ……………………….. 
2. หอมแดงซอย     ……………………   ……………………….. 
3. กระชายซอย     ……………………   ……………………….. 
4. กะปิ      ……………………   ………………………. 
    
วิธีท้ำ 
โขลกส่วนผสมน้ าพริกแกงเผ็ด จนละเอียดเข้ากันดี 
 

น้ าพริกแกงคั่วใส่กระชาย 
 

ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ข่าซอย     ……………………   ……………………….. 
2. ตะไคร้ซอย     ……………………   ……………………….. 
3. พริกแห้งเม็ดใหญ่    ……………………   ……………………….. 
4. กระเทียมซอย     ……………………   ……………………….. 
5. หอมแดงซอย     ……………………   ……………………….. 
6. กระชายซอย     ……………………   ……………………….. 
7. กะปิ      ……………………   ……………………….. 
8. ปลาทูย่าง (แกะเอาแต่เนื้อ)   ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 
โขลกส่วนผสมน้ าพริกแกงคั่ว (ใส่กระชาย) ให้ละเอียดจากนั้นใส่เนื้อปลาทูย่าง โขลกต่อจนละเอียดเข้ากันดี 
 

น้ าพริกแกงเผ็ด 
 

ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ข่าซอย     ……………………   ……………………….. 
2. ตะไครซ้อย     ……………………   ……………………….. 
3 ผิวมะกรูดซอย     ……………………   ……………………….. 
4. พริกแห้งเม็ดเล็กซอย    ……………………   ……………………….. 
5. กระเทียมซอย     ……………………   ……………………….. 
6. หอมแดงซอย                  ……………………   ……………………….. 
7. กะปิ      ……………………   ……………………….  
 

วิธีท้ำ 
โขลกส่วนผสมน้ าพริกแกงเผ็ด จนละเอียดเข้ากันดี 



 
 

แกงคั่วใบมะขามอ่อน 
 

ส่วนผสมแกงคั่วใบมะขำมอ่อน 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. น้ าพริกแกงส้ม     3 ส่วน   ……………………….. 
2. น้ าพริกแกงเผ็ด    1 ส่วน   ……………………….. 
3. หัวกะทิ     ……………………   ……………………….. 
4. หมูย่าง (หั่นเป็นชิ้นพอค า)   ……………………   ……………………….. 
5. ไข่เค็ม     ……………………   ……………………….. 
6. ถั่วฝกัยาว     ……………………   ……………………….. 
7. ผักบุ้งไทย     ……………………   ……………………….. 
8. ใบมะขามอ่อน     ……………………   ……………………….. 
9. น้ าปลา     ……………………   ……………………….. 
10. น้ ามะขามเปียก    ……………………   ……………………….. 
11. น้ าตาลปีบ     ……………………   ……………………….. 
12. เกลือ     ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 

1. เคี่ยวหัวกะทิในหม้อด้วยไฟอ่อนจนแตกมันเล็กน้อย ใส่น้ าพริกแกงส้มและน้ าพริกแกงเผ็ดที่โขลกไว้แล้ว 
ผัดจนมีกลิ่นหอม ใส่หมูย่าง ไข่เค็ม ลงผัดจนทั่วและสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง พอเดือด ใส่ใบมะขามอ่อน
ทีหลัง 

2. ปรุงรสด้วย น้ าปลา น้ ามะขามเปียก น้ าตาลปีบ เกลือ ชิมรสตามชอบ  

 

เทคนิคกำรท้ำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 
 



 
 

แกงหัวตาลกุ้ง 
ส่วนผสมแกงหัวตำล 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. น้ าพริกแกงคั่ว (ใส่กระชาย) ……………………   ……………………….. 
2. กะทิ ……………………   ……………………….. 
3. หัวตาลต้มสุกแล้ว ……………………   ……………………….. 
4. หัวกะทิ ……………………   ……………………….. 
5. กุ้ง ……………………   ……………………….. 
6. น้ าปลา ……………………   ……………………….. 
7. น้ าตาลปีบ ……………………   ……………………….. 
8. เกลือ ……………………   ……………………….. 
     
วิธีท้ำ 
1. ต้มกะทิในหม้อด้วยไฟปานกลาง ใส่ส่วนผสมน้ าพริกแกงคั่ว (กระชาย)  ลงผัดพอหอม ใส่หัวตาลที่ต้มสุกแล้ว
ลงไปต้มพอเดือด ใส่หัวกะทิ กุ้ง ต้มต่อจนเดือดอีกครั้ง 
2. ปรุงรสด้วย น้ าปลา น้ าตาลปีบ เกลือ ชิมรสตามชอบ 
 
เทคนิคกำรท้ำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 



 
 

แกงคั่วลูกต าลึง 
ส่วนผสมแกงคั่วลูกต้ำลึง 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)    สูตรตวง/
ปริมำณ 
1. น้ าพริกแกงคั่ว (ใส่กระชาย) ……………………   ……………………….. 
2. กะทิ ……………………   ……………………….. 
3. ลูกต าลึง ……………………   ……………………….. 
4. ปลาทูย่าง (แกะเอาแต่เนื้อ) ……………………   ……………………….. 
5. น้ าปลา ……………………   ……………………….. 
6. น้ าตาลปีบ ……………………   ……………………….. 
7. เกลือ ……………………   ……………………….. 
   
วิธีท้ำ 
1. ต้มกะทิ ในหม้อด้วยไฟปานกลาง ใส่ส่วนผสมน้ าพริกแกงคั่ว (กระชาย)  ลงผัดจนมีกลิ่นหอม ใส่ลูกต าลึง ผัด
ให้ทั่วใส่เนื้อปลาทูย่างลงไป จากนั้นเติมกะทิที่เหลือ ต้มพอเดือด 
2. ปรุงรสด้วย น้ าปลา น้ าตาลปีบ ชิมรสตามชอบ 
 
เทคนิคกำรท้ำ 
- ลูกต าลึง  (น ามาล้างให้สะอาดทุบพอแตก หรือผ่าล้างเอาเมล็ดออกให้หมด น ามาขย ากับเกลือ ล้างหลายๆ 
น้ าเพื่อให้รสเฝื่อนและฝาดลดลง) 
 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 
 

ต้มกะทิหน่อไม้ดอง 
ส่วนผสมเครื่องแกง 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ตะไคร้ซอย     ……………………   ……………………….. 
2. หอมแดงซอย      ……………………   ……………………….. 
3. พริกไทยเม็ด     ……………………   ……………………….. 
4. กะปิ      ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 
น าส่วนผสมเครื่องแกง โขลกจนละเอียดเข้ากันดี 

 
ส่วนผสมต้มกะทิหน่อไม้ดอง 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)    สูตรตวง/
ปริมำณ 
1. กะทิ      ……………………   ……………………….. 
2. กระดูกหมูอ่อน    ……………………   ……………………….. 
3. หน่อไม้ดอง     ……………………   ……………………….. 
4. น้ าปลา     ……………………   ……………………….. 
5. น้ าตาลปีบ     ……………………   ……………………….. 
6. น้ ามะขามเปียก    ……………………   ……………………….. 
7. เกลือ      ……………………   ……………………….. 
8. ใบมะกรูดหั่นฝอย    ……………………   ……………………….. 
9. พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียง    ……………………   ……………………….. 
    
วิธีท้ำ 
1. ต้มกะทิ ตั้งไฟปานกลางพอเดือด ใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้แล้วลงไป ใส่กระดูกหมูอ่อน หน่อไม้ดอง ผัดต่อ       
จนสุก                       
2. ปรุงรสด้วย น้ าปลา น้ าตาลปีบ น้ ามะขามเปียก เกลือเล็กน้อย ชิมรสตามชอบ พอเดือด ใส่ใบมะกรูดหั่น
ฝอยและพริกชี้ฟ้าแดง ต้มให้เดือดอีกครั้ง  
 
เทคนิคกำรท้ำ 
- หน่อไม้ดองที่ซื้อมาจากตลาด ควรชิมรสก่อนน ามาแกง ถ้ามีรสเปรี้ยวและเค็มเกินไป ให้ล้างน้ าหลายๆ ครั้ง 
หรือน าไปต้มเพ่ือให้รสเปรี้ยวลดลง 
 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า 
 

ส่วนผสมแกงส้มหน่อไม้ดองปูม้ำ 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. กะทิ      ……………………     
2. ปูม้า      ……………………   ……………………….. 
3. หน่อไม้ดอง     ……………………   ……………………….. 
4. น้ ามะขามเปียก    ……………………   ……………………….. 
5. น้ าปลา     ……………………   ……………………….. 
6. น้ าตาลปีบ     ……………………   ……………………….. 
7. น้ ามะนาว     ……………………   ……………………….. 
8. เกลือ      ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 
1. ต้มกะทิ ตั้งไฟปานกลาง รอจนกะทิแตกมัน ใส่น้ าพริกเครื่องแกงส้มและน้ าพริกแกงเผ็ดที่โขลกไว้แล้วลงไป 
คนให้เข้ากันใส่ปูม้า หน่อไม้ดอง ผัดให้หอม  
2. ปรุงรสด้วย น้ ามะขามเปียก น้ าปลา น้ าตาลปีบ น้ ามะนาว เกลือเล็กน้อย ชิมรสตามชอบ   
 
เทคนิคกำรท้ำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
 

น้ าพริกมะขามอ่อน 
 

ส่วนผสมน้ าพริกมะขามอ่อน 
ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ฝักมะขามอ่อน    ……………………   ……………………….. 
2. พริกข้ีหนูสด     ……………………   ……………………….. 
3. กระเทียม     ……………………   ……………………….. 
4. หอมแดง     ……………………   ……………………….. 
5. กะปิ       ……………………   ……………………….. 
6. น้ าตาลปีบ     ……………………   ……………………….. 
7. น้ าปลา     ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 
1. น าฝักมะขามอ่อน มาล้างน้ าให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ า หั่นเป็นชิ้นเล็ก  
2. โขลกพริกข้ีหนูสด กระเทียม หอมแดง  เข้าด้วยกันจนแหลกดี จึงใส่กะปิและมะขามอ่อนโขลกต่อให้เข้ากัน  
3. ปรุงรสด้วยน้ าตาลปีบ น้ าปลา ชิมรสตามชอบ   
 
เทคนิคกำรท้ำ 
- น ากะปิมาห่อด้วยใบตองแล้วน าไปปิ้งจนได้กลิ่นหอม 
 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



 
 

น้ าพริกมะม่วง 
ส่วนผสมน ้ำพริกมะม่วง 
ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. มะม่วงดิบ     ……………………   ……………………….. 
2. พริกข้ีหนูแห้ง     ……………………   ……………………….. 
3. กระเทียม      ……………………   ……………………….. 
4. กะปิ      ……………………   ……………………….. 
5. น้ าตาลปีบ     ……………………   ……………………….. 
6. น้ าปลา     ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ  
1. น ามะม่วงดิบ ล้างน้ าให้สะอาด สับหยาบๆ พักไว้ 
2. โขลกกระเทียม พริกข้ีหนูแห้งให้เข้ากัน ตามด้วยกะปิ ใส่มะม่วงเคล้าให้เข้ากัน   
3. ปรุงรสด้วย น้ าตาลปีบ น้ าปลา ลงไป ชิมรสตามชอบ 
 
เทคนิคกำรท้ำ 
- น ากะปิมาห่อด้วยใบตองแล้วน าไปปิ้งจนได้กลิ่นหอม 
 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ขนมหม้อแกงไข่ 
ส่วนผสมขนมหม้อแกงไข่ 
ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)    สูตรตวง/
ปริมำณ 
1. ไข่เป็ด (เอาแต่ไข่แดง)   ……………………    ……………………….. 
2. ไข่ไก่ (เอาแต่ไข่แดง)     ……………………    ……………………….. 
3. หัวกะทิ    ……………………    ……………………….. 
4. น้ าตาลโตนด    ……………………    ……………………….. 
5. ใบเตยหรือใบตอง ก็ได้   ……………………    ……………………….. 
6. ถาดขนมหม้อแกง   ……………………    ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 
1. น าไข่เป็ดและไข่ไก่ หัวกะทิ น้ าตาลโตนด ขย าด้วยใบเตยหรือใบตองก็ได้ จากนั้นน าส่วนผสมทั้งหมด กรองด้วย
ผ้าขาวบาง 
2. น าถาดขนมหม้อแกงที่เตรียมไว้ ตักส่วนผสมทั้งหมดลงในถาดขนมหม้อแกง น าไปผิงในเตา หลังจากนั้นให้
คอยดูสขีองขนมส่วนบนให้หน้าเป็นสีน้ าตาลที่สวยงาม 
 
เทคนิคกำรท้ำ 
1. การผิงไฟส าหรับขนมหม้อแกงไข่ หากใช้กากมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง จะท าให้มีกลิ่นหอม  
2. ใช้เวลาในการผิงไฟ ประมาณ 1 ชั่วโมง 
 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 



 
 

ข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลา 
ส่วนผสมข้ำวเหนียวเหลือง 
ส่วนผสม น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ข้าวเหนียว ……………………   ……………………….. 
2. ขม้ินสด หรือขมิ้นผงก็ได้    ……………………   ……………………….. 
3. น้ าตาลทราย      ……………………   ……………………….. 
4. เกลือ       ……………………   ……………………….. 
5. หัวกะทิ      ……………………   ……………………….. 
 
ส่วนผสมหน้าปลาแห้ง 
ส่วนผสม       น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ปลาช่อนทะเล ปลาริวกิว หรือ กุ้งแห้งก็ได้ ……………………   ……………………….. 
2. หอมแดงซอยเจียว     ……………………   ……………………….. 
3. น้ ามันพืช ส าหรับเจียวหอมแดง    ……………………   ……………………….. 
4. เกลือเล็กน้อย       ……………………   ……………………….. 
5. น้ าตาลทราย      ……………………   ……………………….. 
 
ข้าวเหนียวมูน 
วิธีท้ำ 
1. ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด แช่ข้าวเหนียวไว้ 1 คืน ใส่ขมิ้นสด หรือขม้ินผง ใส่ลงไปด้วย 
2. น าข้าวเหนียวที่แช่แล้ว มานึ่งจนสุก    
3. ผสมน้ าตาลทราย เกลือ  ลงในหัวกะทิ ตั้งไฟคนให้ละลาย รอให้เดือดยกลง 
4. ใส่ข้าวเหนียวลงไปมูน ทิ้งไว้ให้ข้าวเหนียวดูดน้ ากะทิ 
 
ส่วนผสมหน้ำปลำแห้ง 
วิธีท้ำ 
1. น าปลาช่อนแห้งมาย่างให้เหลืองโดยใช้ไฟอ่อน จากนั้น แกะเอาแต่เนื้อ โขลกให้เนื้อปลาฟู 
2. เจียวหอมแดงจนเหลืองกรอบ ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน น้ ามันที่เหลืออย่าทิ้งให้ใช้ส าหรับผัดหน้าปลา  
3. น าเนื้อปลาที่โขลกไว้ลงผัดในน้ ามันที่เหลือจากข้อที่ 2 ใส่เกลือลงไปชิมรสอย่าให้เค็มมาก น าขึ้นคลุกกับ
น้ าตาลทรายและหอมแดงเจียว เคล้าให้เข้ากันดี 
 
เทคนิคกำรท้ำ 
1. หากปลาแห้งเค็มมาก ควรลดปริมาณเกลือลง 
2. หากไม่มีขม้ินสด ขมิ้นผง อาจใช้สีผสมอาหารสีเหลืองแทนได้ 
3. การแช่ข้าวเหนียว ให้ใส่ขม้ินสดหรือขม้ินผงลงไปด้วยจะช่วยท าให้สีข้าวเหนียวสวยขึ้น 
 
 
 
 



 
 

วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

ลูกตาลลอยแก้ว 
ส่วนผสมลูกตำลลอยแก้ว 
ส่วนผสม       น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. ลูกตาลสด ……………………  ……………………….. 
2. น้ าเปล่า  ……………………  ……………………….. 
3. น้ าตาลทราย    ……………………  ……………………….. 
4. ใบเตย ……………………  ……………………….. 
   
วิธีท้ำ 
1. น าลูกตาลสดมาปอกเปลือกสีน้ าตาลออกให้หมด ล้างน้ าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นพอค า น าไปลวกพอเดือด พัก
ไว้ 
2. ต้มน้ าพอเดือด ใส่น้ าตาลทรายคนให้ละลายโดยใช้ไฟปานกลาง ใส่ใบเตย พอเดือดกรองด้วยผ้าขาวบาง น า
ขึ้นตั้งไฟ ใส่ลูกตาลสด รอจนน้ าเชื่อมเดือดอีกครั้งจึงปิดไฟ 
 
เทคนิคกำรท้ำ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



 
 

      น้ าอัญชัน 
ส่วนผสมน ้ำอัญชัน 
ส่วนผสม     น ้ำหนัก (กรัม)   สูตรตวง/ปริมำณ 
1. กลีบดอกอัญชัน    ……………………   ……………………….. 
2. น้ าเปล่า  ……………………   ……………………….. 
3. น้ าตาลทราย  ……………………   ……………………….. 
4. เกลือเล็กน้อย   ……………………   ……………………….. 
5. น้ ามะนาว     ……………………   ……………………….. 
 
วิธีท้ำ 
1. น ากลีบดอกอัญชันสด มาล้างน้ าให้สะอาด เด็ดขั้วอออก  
2. ต้มน้ า พอเดือด ใส่ดอกอัญชันลงไป ใช้ไฟปานกลาง เติมน้ าตาลทราย เกลือเล็กน้อย ชิมรสตามต้องการ ใส่
น้ ามะนาวเล็กน้อย จะได้น้ าสีน้ าเงินอมม่วงอ่อนๆ   
 
เทคนิคกำรท้ำ 
- ดอกอัญชันสด เด็ดขั้วออกจะท าให้ไม่ขม 
 
วิธีกำรจัดเสิร์ฟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ 
  

ในการท าอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการท าอาหารพื้นบ้าน จังหวัดเพชรบุรี 
 

1. กระชาย  
1.1 ลักษณะทั่วไป 
กระชาย หรือโสมไทย มีคุณสมบัติโดดเด่นทางกลิ่นหอมกระจายไปไกล คุณค่าทางอาหารของกระชาย

ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามิน บี 1 บี 3 วิตามิน ซี และไนอาซิน 
สรรพคุณทางยา ใช้ขับลม ช่วยย่อย แก้ท้องอืดเฟ้อ จุกเสียดแน่น อาการปวดมวนในท้อง ขับระดูขาว ขับ
ปัสสาวะ และบ ารุงหัวใจใช้รากสูดดมในขณะเป็นลมได้   

1.2 สรรพคุณทางยา  
กระชายมีรสเผ็ดร้อน สารส าคัญในรากและเหง้ากระชายมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

ในล าไส้ ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยเจริญอาหารและแก้โรคในช่องปาก ซึ่งสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
1.2.1  แก้บิด ท้องร่วง ท้องเสีย : น ารากกระชายย่างไฟ ต าให้ละเอียด ผสมน้ าปูนใสคั้นเอาแต่น้ าดื่ม  
1.2.2 รักษาโรคริดสีดวงทวาร : ต้มกระชายพร้อมมะขามเปียก เติมเกลือแกงเล็กน้อย รับประทานก่อน

นอนทุกวัน  
1.2.3 ช่วยบ ารุงก าลัง เป็นยาอายุวัฒนะ : ต ารากกระชาย 1 ก ามือให้ละเอียด คั้นเอาแต่น้ า ผสมกับ

น้ าผึ้ง รับประทานก่อนอาหารเย็น  
1.2.4 ช่วยบ ารุงหัวใจ กระตุ้นให้หัวใจเต้นสม่ าเสมอ : น ากระชายแห้งบดให้เป็นผงละลายกับน้ าร้อน  
1.2.5 บ าบัดโรคกระเพาะ : กินรากสดแง่งเท่านิ้วก้อยไม่ต้องปอกเปลือก วันละ 3 มื้อ ก่อนอาหาร     

15 นาที สัก 3 วัน ถ้ากินได้ให้กินจนครบ 2 สัปดาห์ ถ้าเผ็ดร้อนเกินไปหลังวันที่ 3 ให้กินขมิ้นสดปอกเปลือก
ขนาดเท่ากับ 2 ข้อนิ้วก้อยจนครบ 2 สัปดาห์  

1.2.6 บรรเทาอาการแผลในปาก : ปั่นรากกระชายทั้งเปลือก 2 แง่งกับน้ าสะอาด 1 แก้วในโถปั่นน้ า 
เติมเกลือครึ่งช้อนกาแฟโบราณ กรองด้วยผ้าขาวบาง ใช้กลั้วปากวันละ 3 เวลาจนกว่าแผลจะหาย ถ้าเฝื่อน
เกินไปให้เติมน้ าสุกได้อีก ส่วนที่ยังไม่ได้แบ่งใช้เก็บในตู้เย็นได้ 1 วัน  

1.2.7 การป้องกันแมลงรบกวน : น ารากกระชาย ตะไคร้ หอมแดง ข่า ใบสะเดาแก่ ต าผสมกัน ใช้ฉีด
บริเวณท่ีมีแมลงรบกวน  

1.3 คุณค่าทางโภชนาการ 
กระชายมีรสเผ็ดพอสมควร จึงช่วยดับกลิ่นคาวได้ น าไปปรุงกับอาหารได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอาหาร

ไทยเรา เช่น แกงเลียง แกงขี้เหล็ก ผัดเผ็ดปลาดุก เป็นต้น ในรากเหง้าของกระชายมี แคลเซียม เหล็กมาก 
นอกจากนั้นยังม ีเกลือแร่ต่างๆและวิตามิน เอ วิตามิน ซี อีกด้วย (www.panyathai.or.th/wiki/index.php/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4 คุณค่าทางโภชนาการ กระชาย 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 49 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย 

ส่วนประกอบในกระชาย น้ าหนัก ต่อ 100 กรัม 
1. น้ า 86.2 กรัม 
2. คาร์โบไฮเดรด 9.2 กรัม 
3. โปรตีน 1.3 กรัม 
4. ไขมัน 0.8 กรัม 
5. กาก 1 กรัม 
6. แคลเซียม 80 มิลลิกรัม 
7. ฟอสฟอรัส 71 มิลลิกรัม 
8. เหล็ก 2.3 มิลลิกรมั 
9. วิตามิน B 1 0.7 มิลลิกรมั 
10. วิตามิน B 3 0.30 มิลลิกรัม 
11. ไนอาซิน 3.5 มิลลิกรมั 
12. วิตามินซี 2 มิลลิกรมั 

         ที่มา : แม่บ้าน ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 429 กุมภาพันธ์ 2548 

2. มะขามอ่อน/ใบมะขามอ่อน 
 2.1 ลักษณะทั่วไป 
 2.1.1 ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาตรงส่วนยอดของต้น และ
แข็งแรงมาก ล าต้น มีความสูงประมาณ 60 ฟุต เปลือกมีสีน้ าตาลอ่อน และแตกสะเก็ดเป็นร่องเล็ก ๆ 
 2.1.2 ใบ :  เป็นไม้ใบรวม จะออกใบเป็นคู่ ๆ เรียงกันตามก้านใบ ก้านหนึ่งมีใบอยู่ประมาณ 10 -18 คู่ 
ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน มีสีเขียวแก่ 
 2.1.3 ดอก : ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆ อยู่ตามบริเวณปลายกิ่ง ช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 10-15 ดอก ดอก
จะเล็กมีกลีบเป็นสีเหลือง และมีจุดประสีแดงอยู่ตรงกลางดอก ดอกจะออกในช่วงฤดูฝน ดอกมีรสเปรี้ยว 
 2.1.4 ผล : เมื่อดอกร่วงแล้วก็จะติดผล ซึ่งผลนี้จะมีอยู่ 2 ชนิดคือชนิดฝักกลมเล็กยาว ซึ่งเรียกว่ามะขาม
ขี้แมว และอีกชนิดหนึ่งฝักใหญ่แบน และโค้ง มีรสเปรี้ยว เรียกว่ามะขามกะดานเปลือกนอกเปราะเป็นสีเทาอม
น้ าตาล ข้างในผลมีเนื้อเยื่อแรก ๆ เป็นสีเหลืองอ่อน และจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่จัด ซึ่งจะหุ้ม
เมล็ดอยู่ ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปค่อนข้างกลม ผิวเปลือกเกลี้ยง เป็นสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม 

2.2 สรรพคุณทางยา 
 2.2.1 ใบแก่ : รสเปรี้ยวฝาด ขับเสมหะในล าไส้ ฟอกโลหิต ขับเลือดและลมในล าไส้ แก้บิด แก้ไอ 
        2.2.2 เนื้อในฝัก : รสเปรี้ยว กัดเสมหะ แก้ท้องผูก แก้กระหายน้ า 
        2.2.3 เปลือกเมล็ด :(กะเทาะเมล็ดมะขาม)รสฝาด รับประทานแก้ท้องร่วง คุมาตุ แก้อาเจียน สมานแผล 
        2.2.4 เมล็ดใน : รสมัน ขับพยาธิไส้เดือน ต้องใช้ยาระบายช่วย 
       2.2.5  เปลือกต้น : รสฝาดเมาร้อน แก้เหงือกบวม ฆ่าพยาธิผิวหนัง 
       2.2.6 แก่น : รสฝาดเมา กล่อมเสมหะและโลหิต 
 2.3 คุณค่าทางโภชนาการ : ยอดอ่อนและฝักอ่อนมีวิตามิน เอ มาก มะขามเปียกรสเปรี้ยว ท าให้ชุ่มคอ 
ลดความร้อนของร่างกายได้ดี เนื้อในฝักมะขามที่แก่จัด เรียกว่า "มะขามเปียก" ประกอบด้วยกรดอินทรีย์หลาย
ตัว เช่น กรดทาร์ทาร์ริค กรดซิตริค เป็นต้น ท าให้ออกฤทธิ์ ระบายและลดความร้อนของร่างกายลงได้ แพทย์
ไทยเชื่อว่า รสเปรี้ยวนี้จะกัดเสมหะให้ละลายได้ด้วย มีคุณสมบัติช าระล้างความสกปรกรูขุมขน คราบไขมันบน
ผิวหนังได้ดีมาก (www.the-than.com/samonpai/sa_11.html) 



 
 

คุณค่าทางโภชนาการ มะขามอ่อน  100 กรัม ประกอบด้วย 

ตารางแสดงคุณค่าอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัม 

 

พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
วิตามิน 

บี1 

วิตามิน 

บี2 

ไนอา
ซีน 

วิตามิน
ซี 

เบต้า-
แคโรทีน 

ใย
อาหาร 

กิโล 

แคลอรี่ 
กรัม มิลลิกรัม RE กรัม 

ยอด
อ่อน 

55 3.6 0.3 9.4 19 38 1 - 0.23 2.4 53 38.07* - 

ฝักสด 70 2.3 0.2 14.7 429 14 3 0.08 0.34 1.5 44 7.91* - 

ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย, 2535 
 
*   = วิเคราะห์โดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
RE = ไมโครกรัมเทียบหน่วยเรตินัล 
-   = ไม่มีการวิเคราะห์ 
tr  = มีปริมาณเล็กน้อย 
3. หัวตาล 

3.1 ลักษณะทั่วไป  
         ตาล (Asian Palmyra Palm) เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล (Genus) Borassus ในวงศ์ (Family) 
Palmae เป็นปาล์มที่ แข็งแรงมากชนิดหนึ่ง และเป็นปาล์มที่แยกเพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง 40 เมตร และโตวัด
ผ่ากลางประมาณ 60 ซม. ล าต้นเป็นเสี้ยนสีด าแข็งมาก แต่ไส้กลางล าต้นอ่อน บริเวณโคนต้นจะมีรากเป็นกลุ่มใหญ่ 
ใบเหมือนพัดขนาดใหญ่ กว้าง 1 – 1.5 เมตร มีก้านเป็นทางยาว 1 – 2 เมตร ขอบของทางของก้านทั้งสองข้าง มี
หนามเหมือนฟันเลื่อยสีด าแข็ง ๆ และคมมาก  
 3.1.1 ผลสด   
        ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ผลติดเป็นกลุ่มแน่น ทรงกลม สีน้ าตาลถึงม่วงเข้ม ปลายผลสีเหลืองผิวมัน 
ขนาด 15-20 เซนติเมตร ผลสุกสีด า ติดผลง่าย มีจ านวนเต้าตาลในแต่ละผล 1-4 เต้า แบ่งสายพันธุ์ย่อยได้อีก 
3 พันธุ์ คือ  
ประเภทของตาลบ้าน  

1) ตาลหม้อ มีผลขนาดใหญ่ ผิวด าคล้ า  
2) ตาลไข่ มีผลสีขาวเหลือง ผลขนาดเล็กกว่า แต่เต้าตาลใหญ่ขนาดใกล้เคียงกับตาลหม้อ (มีเนื้อหุ้มเต้า

ตาลบาง)  
3) ตาลจาก มีผลในทะลายแน่นคล้ายทะลายจาก 
 
 
 



 
 

3.1.2 ตาลป่า 
        มีผลเล็กขนาดตาลไข่ มีผลเขียวคล้ า มีเต้า 1-2 เต้า ล าต้นสีเขียวสด ก้านใบยาว (บางคนเรียกว่า ตาล
ก้านยาว)  พบแถบเขาแด่น อ าเภอบ้านลาด และในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตาลป่ายังไม่เป็นที่รู้จักกัน   
มากนัก เพราะมักขึ้นอยู่ในป่า  

3.2 ประโยชน์จากผลตาล 
         หรือลูกตาลที่ยังไม่แก่จัด ถ้าน าเอาส่วนของหัวตาลมาปอกผิวนอกออก แล้วหั่นออกเป็นชิ้นบาง ๆ ก็จะ
ได้หัวตาลอ่อนน าไปปรุงเป็น “แกงคั่วหัวตาล” นับเป็นอาหารที่มีรสอร่อยกลมกล่อม แกงหัวตาลจะท าคล้าย
แกงคั่ว มีส่วนผสมของกะทิ กระชาย ปลาย่าง ปลากรอบ หรือกุ้งสด แต่ส่วนใหญ่แกงหัวตาลของชาวเพชรบุรี
นิยมใช้เนื้อย่าง หรือเนื้อเค็มหั่น  บาง ๆ ผสมลงไปพร้อมกันใส่ใบส้มซ่าแทนใบมะกรูด หรืออาจใช้หอยขมมา
แกะเนื้อใส่ผสมลงไปด้วย หัวตาล นิยมน าไปลอยน้ าตาลใส โดยตัดเฉพาะส่วนหัวลูกตาลที่ค่อนข้างอ่อนร้อยกับ
เส้นตอกเป็นพวง ประมาณพวงละ 7-10 หัว แล้วน าไปลอยน้ าตาลใสที่ก าลังเคี่ยวเดือดพล่านอยู่ในกระทะ เมื่อ
สุกดีแล้วจึงน าขึ้นเอาไปรับประทานได้ ผิวนอกของลูกตาล เมื่อเอามีดปาดออกชาวบ้านเรียกว่า “พลอมออก” 
นิยมน าไปเป็นอาหารส าหรับวัว มีกลิ่นยอมและรสออกหวานเล็กน้อย  
(th.wikipedia.org/wiki/) 

3.3 สรรพคุณทางยา  
 3.3.1 ราก : รสหวานเย็น ต้มน้ าดื่ม แก้ร้อนในกระหายน้ า แก้ไข้ แก้ทอนซิลอักเสบ แก้ซางเด็ก ชูก าลัง 
ขับพยาธิ  

3.3.2 งวง : รสหวานเย็น ต้มน้ าดื่มแก้พิษตานซาง ขับพยาธิ ท าให้สดชื่น  
3.3.3 ทางตาล กาบ หรือก้านใบสด :  อังไฟ แล้วบีบเอาแต่น้ าแก้ท้องร่วง ท้องเสีย อมแก้ปากเปื่อย 
3.3.4 ตาลแขวน :  (รากที่งอกอยู่เหนือดิน) รสหวานเย็นติดฝาด แก้ไข้ท่ีมีพิษร้อน แก้พิษตานซาง 
3.4 คุณค่าทางโภชนาการ  
 

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ตาล ในส่วนที่กินได้ 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ 

คุณค่าทาง
โภชนาการ  

Cal  
Unit  

Moisture%  
Protein   

Gm  
Fat 
Gm 

CHO   
Gm  

Fibre   
Gm  

Ash 
Gm.  

Ca   
mg.  

P 
mg.  

Fe  
mg.  

Vitamins 
A 
I.U  

B1  
mg.  

B2   
mg  

Niacin 
mg.  

C   
mg.  

ตาล, ผล
อ่อน 

ตาล, หน่อ
อ่อน 

47 

103 

88.5 

69.5 

0.5 

2.7 

1.0 

0.2 

9.0 

26.6 

0.5 

2.2 

0.5 

- 

6 

18 

20 

140 

1.7 

- 

- 

- 

0.03 

0.05 

0.01 

0.18 

0.5 

0.9 

2 

8 

 

         ที่มา : www.suandusitcuisine.com/food4/central/veget/veget26.php   
  

 

 

 

 
       



 
 

4. หน่อไม้ 

4.1 สรรพคุณของหน่อไม้ 

หน่อไม้ช่วยลดการเกิดมะเร็งล าไส้ ป้องกันอาการท้องผูก ช่วยย่อยอาหาร เป็นสรรพคุณที่เห็นผลมาก               
เพราะหน่อไม้เป็นอาหารที่ให้เส้นใยสูงจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของล าไส้ เมื่อหน่อไม้ผ่านการย่อยร่างกายจะ
ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ส่วนกากอาหารที่เหลือหรือสารพิษต่างๆ เช่นยาฆ่าแมลง หรือโลหะหนักจะ
ไปรวมกันที่ล าไส้ใหญ่ แต่มีกากใยอาหารมากๆ กากใยอาหารเหล่านี้จะช่วยดูดน้ าและเพ่ิมปริมาณ ท าให้กาก
อาหารมีน้ าหนักมากเคลื่อนออกสู่โลกภายนอกได้เร็ว กากใยอาหารจึงช่วยลดการเกิดมะเร็งล าไส้ แก้กระหาย
น้ า  ขับปัสสาวะ ละลายเสมหะ แก้ ไอ  บ ารุ งก าลั งแก้อาการร้ อนต่ างๆ ได้ดี  เพราะมีฤทธิ์ เ ย็ น 
(www.scitu.net/tblc/?p=123) 

 4.2 คุณค่าทางโภชนาการ 
คุณค่าทางโภชนาการของหน่อไม้ ในส่วนที่กินได้น้ าหนัก 100 กรัม ให้พลังงาน 27 กิโลแคลอรี 

ประกอบไปด้วยสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้  
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 ที่มา : www.scitu.net/tblc/?p=123 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบในหน่อไม ้ น้ าหนัก ต่อ 100 กรัม 
1. น้ า  91.9 กรัม 
2. โปรตีน  2.3 กรัม 
3. ไขมัน  0.2 กรัม 
4. คาร์โบไฮเดรต  3.9 กรัม 
5. กาก  0.9 กรัม 
6. เถ้า  0.8 กรัม 
7. แคลเซียม  49 มิลลิกรัม 
8. ฟอสฟอรัส  55 มิลลิกรัม 
9. เหล็ก  0.3 มิลลิกรมั 
10. วิตามินเอ  92 หน่วยสากล 
11. วิตามินบี 1 0.06 มิลลิกรัม 
12. วิตามินบี 2 0.06 มิลลิกรัม 
13. วิตามินซี  11 มิลลิกรัม 
14. ไนอะซิน  0.8 มิลลิกรมั 

http://www.scitu.net/tblc/?p=123
http://www.scitu.net/tblc/?p=123


 
 

5. ลูกต าลึง 
5.1 ลักษณะทั่วไป 
ล าต้นเป็นเถาไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ใบเป็น ใบเดี่ยว มีลักษณะเป็น 3 แฉก หรือ 5 แฉก กว้างและยาว

ประมาณ 4-8 ซม. โคนใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ มีมือเกาะยื่นออกมาจากที่ข้อ ดอกเป็น ดอกเดี่ยวหรือดอกคู่ 
มีลักษณะเป็นรูประฆัง กลีบดอกสีขาว แยกเพศอยู่คนละต้น ดอกออกตรงท่ีซอกใบ ลักษณะของผลเป็นวงรีทรง
ยาวสีเขียวอ่อน เมื่อยามแก่จัดจะเป็น สีแดง เป็นที่ชื่นชอบของนกนานาชนิด 

5.2 สรรพคุณทางยา 
5.2.1 ใบ : ใช้ในการแกไ้ข้ตัวร้อน ตาแดง ตาเจ็บ 
5.2.2 เถา : น าน้ าต้มจากเถาต าลึงมาหยอดตาแก้ตาแดง ตาฟาง 
5.2.3 ดอกต าลึง :  ช่วยท าให้หายจากอาการคันได้ 
5.2.4 ราก : ใช้แก้อาการอาเจียน ตาฝ้า 
5.2.5. น้ ายางจากต้นและใบ : ช่วยลดน้ าตาลในเลือด 
5.3 ประโยชน์ของต าลึง 
ต าลึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์สูง เช่น สารเบต้าแคโรทีน ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง 

และหัวใจขาดเลือด มีแคลเซียมช่วยบ ารุงกระดูก และฟัน และยังมีฟอสฟอรัส เหล็ก ไนอาซิน วิตามินซีและอ่ืน 
ๆ นอกจากนี้ จากการค้นคว้าของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ต าลึงมีเส้นใยอาหารที่
สามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ในกระเพาะอาหาร อีกด้วย ส าหรับต ารายาแผนโบราณ ต าลึง
ถือเป็นยาเย็น ใบช่วยขับพิษร้อน ถอนพิษไข้  แก้อาการแพ้ อักเสบ แมลงมีพิษกัดต่อย แก้แสบคัน เจ็บตา      
ตาแดงและตาแฉะ แก้โรคผิวหนัง และลดน้ าตาลในเลือด 
(www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=3...1) 
 5.4 คุณค่าทางโภชนาการ 

 
     
         
     
  
   
   
 
  
      
 

        ที่มา : www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=3...1 
   
   

 

 

 

ส่วนประกอบในหน่อไม ้ น้ าหนัก ต่อ 100 กรัม 
1.  โปรตีน   3.3 กรัม 
2.  วิตามินบี1   0.17 มิลลิกรัม 
3.  ฟอสฟอรัส  30 มิลลิกรัม 
4.   แคลเซียม  126 มิลลิกรัม 
5.  ธาตุเหล็ก  4.6 มิลลิกรมั 
6.  ไนอาซีน  1.2 มิลลิกรมั 
7.  วิตามินซี  13 มิลลิกรัม 
8.   และเบต้าแคโรทีนสูงถึง  699.88 ไมโครกรัม 
9.  ใยอาหาร  2.2 กรัม 
10.   มีเบต้าแคโรทีน  225 และ 175 ไมโครกรัม 



 
 

6. มะม่วงดิบ 
 6.1 ลักษณะทั่วไป 

มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นในตระกูล Mangifera ซึ่งเป็นไม้ผลเมืองร้อนในวงศ์Anacardiaceae              
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indicaเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในอินเดีย เพราะการที่ภูมิภาคนั้นมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและร่องรอยฟอสซิลที่หลากหลาย นับย้อนไปได้ถึง 25-30 ล้านปีก่อน[1] มะม่วงมีความแตกต่าง
ประมาณ 49 สายพันธุ์กระจายอยู่ตามประเทศในเขตร้อนตั้งแต่อินเดียไปจนถึงฟิลิปปินส์ จากนั้นจึงแพร่หลาย
ไปทั่วโลก เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบโต ยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีแดง ออกดอกเป็นช่อตามปลาย
กิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว ผลอ่อนสีเขียวผลแก่สีเหลือง เมล็ดแบน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 

6.2 ประโยชน์ของมะม่วงดิบ  
ผลรสเปรี้ยว ชุ่มเย็น ใช้บ ารุงกระเพาะอาหาร แก้คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ าและขับปัสสาวะ 

ยางจากลูกและต้นผสมน้ าส้ม หรือน้ ามันแก้คัน ดอกมะม่วง รับประทานแก้ท้องร่วง และเบาหวาน แก้บิด   
เรื้องรัง กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และหนองใน เมล็ด รสเปรี้ยว ชุ่ม สุขุม แก้ไส้ เลื่อน ท้องอืดแน่น และขับ
พยาธิ ใบอ่อนและเปลือก ชงน้ าร้อนกินแก้ปวด อมบ้วนปากแก้เจ็บคอ ปวดฟัน เจ็บเหงือก แต่ใบแก่จัดมี
สารพิษ 

6.3 สรรพคุณทางยา  
6.3.1 ผลสดแก่ : รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน้ า 
6.3.2 ผลสุก : หลังรับประทานแล้วล้างเมล็ดตากแห้ง ต้มเอาน้ าดื่ม หรือบดเป็นผง รับประทานแก้

ท้องอืดแน่น  
ขับพยาธิ  
6.3.3 ใบสด 15–30 กรัม : ต้มเอาน้ าดื่ม แก้ล าไส้อักเสบเรื้อรัง ท้องอืดแน่น เอาน้ าต้มล้างบาดแผล

ภายนอกได้ 
6.3.4 เปลือกต้น : ต้มเอาน้ าดื่ม แก้ไข้ตัวร้อน 
6.3.5 เปลือกผลดิบ : คั่วรับประทานร่วมกับน้ าตาล แก้อาการปวดเมื่อยเมื่อมีประจ าเดือน แก้ปวด

ประจ าเดือน 
(www.wiparatfood.com/tag/ประโยชน์มะม่วง/) 
6.4 คุณค่าทางโภชนาการ 

ส่วนประกอบในมะม่วงดิบ น้ าหนัก ต่อ 100 กรัม 
1. คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม 
2. ไขมัน 0.38 กรัม 
3. โปรตีน 0.82 กรัม 
4. วิตามินเอ  54 หน่วยสากล 
5.  เบต้าแคโรทีน  640 หน่วยสากล 
6.  วิตามินบี 1 0.03 กรัม 
7.  วิตามินบี 2  0.04 กรัม 
8.  ไนอะซิน 0.67 มิลลิกรัม 
9.  วิตามินบี 5 0.2 มิลลิกรัม 
10. วิตามินบี 6 0.12 มิลลิกรัม 
11. กรดโฟลิก 43 หน่วยสากล 
12. แคลเซียม 11 มิลลิกรัม 

http://www.wiparatfood.com/tag/ประโยชน์มะม่วง/


 
 

 
 
 
 
 
 
           ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/มะม่วง 

 
7. น้ าตาลโตนด 

7.1 ลักษณะทั่วไป 

ต้นตาลโตนด  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Borassus  flabellifer  Linn.  มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า  
Palmyra  Palm  หรือ Lontar  หรือ  Fan  Palm  ในประเทศไทยมีชื่อหลายชื่อคือในภาคกลางเรียกว่า “ต้น
ตาลโตนด ”หรือเรียกสั้นๆ ว่า  “ต้นตาล ”ภาคใต้เรียกว่า “ตาลโตนด ”หรือ “ต้นโหนด” ชาวจังหวัดยะลา
หรือปัตตานีเรียกว่า “ปอเก๊าะตา”  

ตาลโตนดเป็นพืชตระกูลปาล์มใบพัดชนิดหนึ่ง ชอบอากาศร้อน ชอบขึ้นในดินทรายหรือดินปนทรายและ
ดินเหนียวแต่ในที่เปียกแฉะ เช่น ตามทุ่งนาตาลโตนดก็เจริญงอกงามดีในที่ดินทรายน้ ากร่อยขึ้นถึง ก็จะยิ่งโต
เร็วและมีน้ าหวานจัด นอกจากนี้ยังชอบขึ้นในที่ไม่มีพืชปกคลุม เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพค่อนข้างแห้ง
แล้งไม่ชอบดินกรดแต่ก็เจริญเติบโตในที่ชุ่มชื้นได้ 

ตาลโตนดเป็นพืชที่มีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศ  มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย  ต้นเพศผู้และต้นเพศเมียแยก
คนละต้น  ดอกอยู่บนช่อดอกที่มีกิ่งก้านแขนงช่อดอกใหญ่ยาวแทงออกจากต้นระหว่างกาบใบโค้งงอปลาย
ค่อนข้างแหลมคล้ายงวงช้าง  เรียกว่า “งวงตาล ” หรือ “ ปลีตาล ” ผลมีขนาดใหญ่เป็นทะลาย  ผลกลมมี
ขนาด  6-8 นิ้ว  ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน  ผลแก่มีสีม่วงแก่ผลสุกเต็มที่มีสีม่วงแก่เกือบด าหรือด า  ผิวเป็นมัน
ภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญ่แข็งประมาณ 1-4  เมล็ด  ส่วนใหญ่มี  3 เมล็ด มีเปลือกหุ้มเป็นเส้นใยละเอียด  
เมื่อสุกจะมีสีเหลืองสด ประกอบด้วยแป้งและน้ าตาล เนื้อนุ่มมีกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งสีและกลิ่นในขนมหวานและ
เค้กภายในเมล็ดมีเนื้อสีขาวขุ่น เมล็ดแบนกลม  

น้ าตาลโตนด เป็นน้ าตาลที่ได้จากต้นตาลโตนด ซึ่งในกรณีที่เป็นต้นตาลตัวผู้จะได้จากงวงตาล โดยใช้มีด
ตาลปาดตรงบริเวณปลายงวง เพื่อให้น้ าตาลไหลซึมออกมา ในกรณีที่เป็นต้นตัวเมียให้ใช้ไม้คาบนวดระหว่างลูก
ประมาณ 3 วัน แล้วใช้มีดปาดตาลปาดตรงบริเวณปลายจั่นหรืองวง ถ้ามีน้ าตาลไหลออกมาก็แสดงว่าใช้ได้  วิธี
สังเกตน้ าตาลโตนดแท้หรือเทียมหากเป็นน้ าตาลโตนดแท้สีจะออกแดง แต่ถ้าหากน้ าตาลโตนดเทียมสีจะออก
ขาว 

7.2 วิธีสังเกตน้ าตาลโตนดแท้ หรือเทียม 
7.2.1 หากเป็นน้ าตาลโตนดแท้จะมีรสหวานนุ่ม แต่ถ้าหากน้ าตาลโตนดเทียมจะมีรสหวานแบบเลี่ยน ๆ 
7.2.2 หากเป็นน้ าตาลโตนดแท้จะมีเนื้อน้ าตาลที่ละเอียด แต่ถ้าหากน้ าตาลโตนดเทียมเนื้อจะหยาบๆ 
7.2.3 หากเป็นน้ าตาลโตนดแท้เมื่อถูกอากาศจะเหลว แต่ถ้าหากน้ าตาลจะแข็งและอยู่ได้นาน 
(www.raisathon.com/otop/otop_detail.php?otop_id) 

13. วิตามินซี  36 มิลลิกรัม 
14. เหล็ก 0.16 มิลลิกรัม 
15. แมกนีเซียม 10 มิลลิกรัม 
16. ฟอสฟอรัส 14 มิลลิกรัม 
17. โพแทสเซียม 168 มิลลิกรัม 
18. สังกะสี 0.09 มิลลิกรัม 



 
 

7.3 คุณค่าทางโภชนาการ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       (ที่มา : กนก ติระวัฒน์ และคณะ 2531) 

 8. ดอกอัญชัน 
8.1 ลักษณะ เป็นพืชล้มลุก มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ต่าง ๆ ใบเป็นใบประกอบออก

เรียงสลับกัน มีใบย่อยประมาณ 5-7 ใบ ลักษณะกลมโตคล้ายพุทรา เนื้อใบด้านบนเรียบ ปลายใบมน มีกระดูก
ใบเห็นได้ชัดเจนดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามข้อ หรือซอกใบ ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ซึ่งมีชนิดดอกชั้นเดียว และ
ดอก 2 ชั้น มีหลายสี ทั้งสีม่วง สีน้ าเงิน และสีขาว ฝักมีขนาดเล็กค่อนข้างแบน มีเมล็ดอยู่ภายใน 

8.2 สรรพคุณดอกอัญชัน 
8.2.1 ดอก :  รักษาอาการผมร่วง แก้ฟกช้ าบวม ใช้ผสมอาหารให้สีม่วง  เช่น ข้าวดอกอัญชัน ขนมดอก

อัญชัน เป็นต้น 
8.2.2 เมล็ด : เป็นยาระบาย ใบและราก : อัญชันชนิดขาวใช้เป็นยาขับปัสสาวะและยาระบาย , ชนิด

ม่วงแก้ตาฟางและตาแฉะ 
8.3 ดอกอัญชัน   
ดอกอัญชันมีสารแอนโธไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ท าให้เลือดไป

เลี้ยงรากผมและนัยน์ตามากขึ้น สารแอนโทรไซยานินนี้จะพบในผลไม้และดอกไม้ที่มีสีน้ าเงิน สีแดง หรือสีม่วง 
มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ โดยที่พืชจะสร้างสารนี้ขึ้นมา เพ่ือป้องกันดอกหรือผลตัวเอง 
จากอันตรายของแสงแดดหรือโรคภัย  

 
 

ส่วนประกอบของลอนตาล น้ าหนัก ต่อ 100 กรัม 
1. น้ า 89.4 % 
2. ไขมัน 0.6 % 
3. คาร์โบไฮเดรต 8.9 % 
4. เยี่อใย 0.5 % 
5. แคลเซียม 7.0 % 
6. ฟอสฟอรัส 22.0 % 
7. เหล็ก 0.9 % 
8. แซนโทฟิล 546.64 มล./กก. 

 
ส่วนประกอบในน้ าตาลสด น้ าหนัก ต่อ 100 กรัม 

1. ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 116 องศาบริกซ์ 
2. ปริมาณน้ าตาล 16.8% 
3. น้ าตาลสีด าซิ่ง 1.8% 
4. น้ าตาลซูโครส 15.0% 
5. โปรตีน 1.11-0.41 กรัม/100 มิลลิลิตร 
6. ความถ่วงจ าเพาะ 1.058-1.077 (29 C) 



 
 

8.4 ประโยชน์จากดอกอัญชัน 
น้ าคั้นจากดอก ใช้ทาท าให้ผม หนวด เครา และคิ้วดกคนโบราณใช้ทาคิ้วเด็ก ท าให้คิ้วเด็กดกด า 

นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแชมพูสระผมและครีมนวด สีจากกลีบดอกสดมีสีน้ าเงินด้วยสารแอนโทไซ
อานิน ใช้เป็นสารบ่งชี้ (indicator) แทนลิตมัส (lithmus)เมื่อเติมน้ ามะนาว (กรด) ลงไปเล็กน้อยจะกลายเป็นสี
ม่วง ใช้แต่งสีขนมเช่น ขนมเรไร ขนมน้ าดอกไม้ ขนมขี้หนู ใช้แต่งสีอาหารเช่น หุงข้าวผสมสีจากน้ าคั้นดอก
อัญชัน ได้สีน้ าเงินม่วงสวย รับประทานเป็นข้าวย าปักษ์ไต้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมน าดอกอัญชันมาท าเป็น
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่เรียกกันว่า น้ าดอกอัญชัน 

8.5 ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับจากดอกอัญชันมีเหลายประการดังนี้ 
8.5.1 เป็นเครื่องดื่มดับกระหาย มีสารแอนโธไซยานินมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิต้านทาน 
8.5.2 ใช้เป็นสีผสมอาหาร โดยเฉพาะในขนมไทยเช่น ขนมชั้น ขนมน้ าดอกไม้ 
8.5.3 สารแอนโธไซยานิน มีอยู่มากในดอกอัญชันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่น ช่วยเพ่ิมความสามารถใน

การมองเห็น เนื่องจากสารตัวนี้จะไปเพ่ิมการไหลเวียนในหลอดเลือดเล็กๆเช่น หลอดเลือดส่วนปลายท าให้
กลไกที่ท างานเกี่ยวกับการมองเห็นแข็งแรงขึ้นเพราะมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงมากขึ้นในขณะนี้ ก็มีการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับ ความสามารถของแอนโธไซยานินในการเพ่ิมประสิทธิภาพของดวงตาเช่น ตา
เสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น (pitchaya.net/ดอกอัญชัน/) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
8 เพลงพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุร ี

 
 

 

 

 

 



 
 

เพลง ผู้สงูวัย 

(สร้อย) อบอุ่นดวงใจ  ผูสู้งวัย  ร่วมใจสามัคค ี

รักกันเหมือนน้องเหมือนพี่ (ซ้ า) 

น้ าใจไมตรี  สามัคคีมั่นเอย 

* มาร่วมชุมนมุ  เป็นกลุ่มเป็นทีม 
มาดว้ยรอยย้ิม  ละมุนละไม 
ต่างคนตา่งมาด้วยใจ (ซ้ า) 

พบกันคราใด  สดใสตลอดเวลา 
(สร้อย) 

* ยามเจ็บยามไข้  ตามไปเยี่ยมเยือน 
มิได้ลมืเลือน  คอยเตือนกมล 
ศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคน (ซ้ า) 

ยากดีมีจน  ไม่พ้นความอาทร 
(สร้อย) 

* ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์
ทุกคนยืนหยัด  ปฎิบัติบูชา 

เทิดไว้เหนือสิ่งใดในหล้า (ซ้ า) 
ขอพลีชีวา  รักษาสถาบัน 

(สร้อย) 



 
 

เพลง สวัสดี 
ร่า ร่า รา ร่า รา 
* สวัสดีวันนี้มาพบกัน  มาผูกพันนับวันจะยิ่งใหญ่ 
ร่วมชมรมฟื้นฟูทั้งกายใจ  อนามัยอารมณ์จะสมบูรณ์ 

 

ร่า ร่า รา ร่า ร่า รา 
** อยู่วันๆ ร าพันแต่ทุกข์ทนเดือนละหน  ทุกคนมาเกื้อกูล 
ออกก าลังพลังจะสมบูรณ์ต่างเพิ่มพูนเมตรา  สามัคคี 
 

ร่า ร่า รา ร่า ร่า รา  
** หมดเวลาที่จะมาโกรธเคืองกัน  สมานฉันท์มะมาเถิด
น้องพี่  ร่วมชมรมผู้สูงอายุดีจะสุขขีและมีอายุยืน  
 

(สร้อย) ทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

เพลง เตือนสต ิ
 

(หญิง)  ยังจ า  ไม่เคยลืมเลือน 
คอยเตือน  ตัวเองเอาไว้  ว่าเรา  เป็นผู้สูงวัย 
จะท าอะไร  คิดๆ ดูให้ดี.....  คิดๆ ดูให้ดี 
จะเดิน  จะนอน  จะนั่ง  จะต้องระวัง  อย่าได้ประมาท 
วันไหนคุณเกิดพลั้งพลาด  จะหมดโอกาส 
นั่ง  นอน  ยืน  เดิน  คิดๆ ดูให้ดี ...  คิดๆ ดูให้ดี 
 

 (ชาย)  ถามจริงๆ  ประชุมกันเพื่ออะไร 
 เพื่อเตือนใจ  หรือว่าเพื่อพัฒนา 
 ฉันอยากรู้วันไหนนายกถามมา 
 ผู้สูงวัยนั้นหนา  จะตอบท่านว่าอะไร 
 คิดๆ ดูให้ดี  คิดๆ ดูให้ดี 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

เพลง แดดส่องฟ้า 

แดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ 

พวกเราสูงวัยดูช่างสดใสจริงหนอ 

ชีวิตของเราเหน็ดเหนื่อยมาพอ 

วันนี้ต้องขอพบเพื่อนกันทันใด 

หนึ่งเดือนครั้งฟังเราบ้าง 

โธ่เราอ้างว้างท าตัวให้ทันสมัย  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เพื่อนบ้านเป็นไง จึงออกอยากไป 

ขออย่าได้เอือมระอา 

ลูกหลานจ๋าจงเมตตายายหน่อย 

เวลาเหลือน้อย สังขาลเสื่อมถอยหนักหนา 

ชีวิตของเราจวนหมดเวลา 

มาได้อยากมาเป็นสัญญาจากใจ 

 



 
 

เพลง ค ามั่นสญัญา 
 

 ก่อนจากกัน  ขอสัญญา  ฝากประทับตรึงตรา   
จนกว่าจะพบกันใหม่  โบกมืออ าลา  สัญญาด้วยหัวใจ   
เพราะความรัก  ติดตรึงห่วงใย  ด้วยใจผูกพันมั่นคง 
 

 ด้วยความดี  นั้นฝังตรึง  จากไปแล้วค านึง   
ตรึงประทับดวงใจ  อย่าได้ลืมเลือน  สัญญากันไว้อย่างไร   
ขอให้เรามั่นคงจิตใจ  ก้าวไปสรรค์สร้างความดี 
 

 * โอ้เพื่อนเอย  เคยร่วมสนุกกันมา  แต่เวลา   
ต้องพาให้เราจากกัน  ไม่นานหลอกหนา  เราคงได้มาพบ
กัน   
ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น  เพราะเรามั่นในสัญญา 
 

 ** หากแผ่นดิน  ไม่ฝังกาย  จะสุขจะทุกข์เพียงใด   
น้อมใจยิ้มสู้ฟันฝ่า  ร้อยรัดดวงใจ  ม่ันในค าสัญญา   
สร้างสรรค์เพื่อปวงประชา  นี่คือสัญญาของเรา  

(ซ้ า) * 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	food55.pdf

