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คานา
โครงการการปลูกผักปลอดภัยเป็นโครงการที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูก
ผักปลอดภัยแก่นักเรี ยน เพื่อเพิ่มแนวทางให้ นักเรียนสามารถใช้พื้นที่ ที่โ รงเรียน และที่อยู่อาศัยให้ เกิด
ประโยชน์ และเพื่อให้ นักเรี ย น สามารถปลูกผักไว้รับประทานในครอบครัว และแบ่งปันสู่ ชุมชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 67 คน
การอบรมปลูกผักปลอดภัย สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากร
ผู้อานวยการโรงเรียน และนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมที่ให้ความสนใจและมีความตั้งใจเรียนรู้จากวิทยากร
แต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ใน
การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงต่อไป

อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หัวหน้าโครงการ
มีนาคม 2558
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
คนในสังคมความต้องการบริโภคผัก มากขึ้น เนื่องด้วยความสนใจเรื่องสุขภาพของคนในสังคม
รวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทาให้ปริมาณผักปลอดภัยอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากรและความ
ต้องการที่มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นการปลูกผักไว้บริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับ
บุคคลและชุมชนได้ และเป็นการลดรายจ่ายบางส่วนของครอบครัวได้ แต่ชุมชนเมืองในปัจจุบันมีพื้นที่อยู่
อาศัยอย่างจากัด เนื่องจากมีประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีอยู่ อย่างจากัด จึงมี
ลักษณะของที่อยู่อาศัยเป็นแบบที่มีพื้นที่ดินเพียงเล็กน้อย เช่น ทาวเฮาส์ ห้องแถว และบ้านจัดสรร เป็นต้น
และแบบที่ไม่มีพื้นดิน เช่น ห้องเช่า หอพัก และคอนโดมิเนียม เป็นต้น ดังนั้นการใช้พื้นที่มีอย่างจากัดนี้ให้
เกิดประโยชน์ โดยการปลูกผักไว้รับประทานต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การปลูกผัก
แนวตั้ง และการปลูกผักในภาชนะต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการจะลงมือปลูกผักตามวิธีต่างๆได้นั้น
จาเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการปลูกอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกผักปลอดภัยในเมือง
2. เพื่อเพิ่มแนวทางให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์
3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถปลูกผักปลอดภัยไว้รับประทานในครอบครัวและแบ่งปันสู่ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาผู้ที่สนใจการปลูกผักปลอดภัย จานวน 50 คน

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสารสากลอุทิศ) ถนนนนทบุรี
ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผลการดาเนินโครงการ
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 67 คน จาแนกเป็นเพศชาย 33 คน และเพศหญิง 34 คน
2. ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการกาลังศึกษาอยูในระดับประถมปลาย
ร้อยละ 100 -
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3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 11 ปี อายุน้อยสุด 10 ปี และอายุมากสุด 13 ปี
4. ระดับความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย
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รายละเอียด
1. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย ก่อน เข้าร่วมโครงการ
2. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย หลัง เข้าร่วมโครงการ
1. ด้านวิทยากร
- การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
2. ด้านการบริหารจัดการ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- การให้บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม
3. ด้านเนื้อหากิจกรรม
3.1 เรียนรู้เรื่องปลอดภัย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
3.2 เรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
3.3 การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
3.4 เรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกการดูแลรักษาผักปลอดภัย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
4. ฝึกปฏิบัติ
4.1 เรื่องผักปลอดภัย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
4.2 การปลูกผักปลอดภัย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์

ระดับความ/
ความเข้าใจ
3.73
4.84

การแปลผล
ปานกลาง
มากที่สุด

4.75
4.69
4.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.76
4.52
4.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.93
4.91

มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.88

มากที่สุด
มากที่สุด

4.88
4.76

มากที่สุด
มากที่สุด

4.91
4.87

มากที่สุด
มากที่สุด

4.85
4.91

มากที่สุด
มากที่สุด

4.88
4.82

มากที่สุด
มากที่สุด
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4.3 การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
4.4 วิธีการปลูกการดูแล รักษาผักปลอดภัย
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม
- ความพึงพอใจ
- การนาไปใช้ประโยชน์

4.91
4.82

มากที่สุด
มากที่สุด

4.93
4.85

มากที่สุด
มากที่สุด

4.90
4.91

มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
1. ได้รับความรู้ดีมาก และอยากให้มีการจัดครั้งต่อไป ในประเด็นอื่นๆ อีก
2. วิทยากรมีความรู้ในเรื่องต่างๆ และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมได้ดี
3. ควรมีระยะเวลาการอบรมให้มากกว่านี้ เพื่อที่จะทาให้การบรรยายเกิดความเข้าใจมากขึ้นอีก
เพราะมีประโยชน์แก่นักเรียน
4. เป็นการอบรมที่ดีและมีการแนะนาแนวทางในการประกอบอาชีพ
สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 72,630 บาท
1.1 ค่าตอบแทน
19,513 บาท
1.2 ค่าใช้สอย
15,020 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
10,589.90 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้จริง
45,122.90 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือ
แบบสอบถาม)
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สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
โครงการการปลูกผักปลอดภัยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูก
ผักปลอดภัยประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาผู้ที่สนใจการปลูกผักปลอดภัยในเมือง เพื่อเพิ่มแนวทาง
ให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาผู้ที่สนใจการปลูกผักปลอดภัยในเมือง สามารถนาความรู้ไปปรับ
ใช้กับพื้นที่ของตนให้เกิดประโยชน์ โดยใช้พื้นที่ที่มีอย่างจากัดเพื่อการปลูกผักไว้รับประทานในครอบครัว
และแบ่งปันสู่ชุมชน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
(สโมสารสากลอุทิศ) ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 3 ห้อง รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน 67 คน ในภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมระดับมากที่สุดร้อยละ 97.40 และการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 97.40
การอบรมเชิงปฏิบัติการทีใ่ ห้ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย
คนในสังคมไทยมีความต้องการบริ โภคผักมากขึ้น เนื่องด้วยความสนใจเรื่องสุขภาพของคนใน
สังคมไทย รวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทาให้ปริมาณผักปลอดภัยอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากร
และความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งด้าน
การบริโภคและและการปลูกผักไว้บริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับบุคคลและชุมชนได้
ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรื อ
มีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 163 พ.ศ. 2538 ลงวัน ที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง อาหารที่มีส ารพิษตกค้าง นอกจากนี้ผั กควรจะ
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนอื่นๆ ได้แก่ จุลินทรีย์ปนเปื้อน โลหะหนัก และไนเทรตด้วย เพื่อการบริโภคผักที่
ปลอดภัย
1. สิง่ ปนเปื้อนในผักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้แก่
1.1 สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1.1.1 แหล่งที่มาของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1) การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยตรง
2) ดิน และน้า
1.1.2 การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง เพื่อลดการตกค้างในผัก
1) ใช้ชนิดสารที่เหมาะสมกับศัตรูพืชและพืช
2) ใช้อัตราที่เหมาะสม (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)
3) ใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
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4) ใช้วิธีการที่ถูกต้อง
1.2 จุลินทรีย์ปนเปื้อน รายงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ขอนแก่น สุ่มตรวจผักและผลไม้ในตลาดสด และพบ
เชื้อซาลโมเนลา และเชื้ออีโคไล ปนเปื้อน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีเชื้อ
Bacillus, Clostridium และ Listeria ซึ่งมาจากดิน น้า และปุ๋ย เช่น พืชหัว หรือพืชผักขนาดเล็กที่มีลาต้น
เตี้ยและใบอยู่ใกล้พื้นดิน มักพบการปนเปื้อนค่อนข้างสูง อัตราการปนเปื้อนจะสูงขึ้นในฤดูฝน ดังนั้นต้องมี
การทาความสะอาดผลผลิตก่อนการบริโภค โดยการลอกใบชั้นนอกของผักสดทิ้ง และล้างด้วยน้าสะอาด 2
- 3 ครั้ง จะลดการปนเปื้อน 90-99 % และหากยังไม่รับประทานทันที ควรทาให้สะเด็ดน้าและเก็บใน
ภาชนะ ที่สะอาดปิดสนิท
1.3 โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ปรอท และสารหนู เป็นต้น ซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อ
สุขภาพมนุษย์ และพืชสามารถดูดสารเหล่านี้เข้าสู่ต้นพืชได้ เมื่อมนุษย์กินพืชผักที่มีสารเหล่านี้ก็อาจเป็น
อันตรายได้ นอกจากนี้สารเหล่านี้อาจมีปนเปื้อนในฝุ่นละอองอากาศที่สามารถปลิวมาติดพืชผักได้
1.3.1 แหล่งที่มาของโลหะหนัก
1) ดิน น้า และอากาศ
2) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี
3) สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1.3.2 การป้องกันและกาจัดโลหะหนักในผลผลิตผัก
1) หลีกเลี่ยงการปลูกผักในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือเหมืองแร่หรือสายแร่ โลหะ
ที่เป็นอัตราย
2) การทาความสะอาดก่อนการบริโภคผักที่ปลูกอยู่ ในที่ที่มีควันพิษมากๆ ควรล้างผัก
ด้วยน้าผสมน้าส้มสายชู 1 % จะสามารถลดปริมาณสารตะกั่ว
1.4 ไนเทรต เป็ น รู ป หนึ่ งของธาตุไนโตรเจนที่ พืช สามารถดูดไปใช้ได้ และมีส าคั ญ ต่อการ
เจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะผักกินใบ ดังนั้นถ้าผักมีการดูดใช้ไนเทรตมากเกินไป จะทาให้ผักเก็บสะสมไน
เทรตไว้ในส่วนต่างๆของผัก เมื่อคนบริโภคผักที่มีการสะสมไนเทรตที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
1.4.1 แหล่งที่มาของไนเทรต
1) ดิน และน้า
2) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี
1.4.2 การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
1) ใช้ชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช
2) ใช้ปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
3) ใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโตของพืช
4) ใช้วิธีการที่ถูกต้อง
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2. ประโยชน์ของผัก
2.1 ความสาคัญด้านโภชนาการ ผักเป็นพืชอาหารที่สาคัญสาหรับมนุษย์ เนื่องจากผักมี
สารอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายมนุษย์ต้องการในการดารงชีวิตครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน ซึ่งผักแต่ละชนิดจะมีสารอาหารแตกต่างกัน เช่น มันฝรั่ง มันเทศ และ
เผือก มีสารอาหารในประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ร่างกายอยู่ในปริมาณมาก และถั่วเหลืองฝักสด
ถั่วลันเตา และถั่วเขียว มีสารอาหารประเภทโปรตีนและไขมันอยู่มากกว่าผักชนิดอื่นๆ ส่วนผักกินใบสีเขียว
ต่างๆ มีวิตามินและเกลือแร่หลากหลายชนิกและมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น การบริโภคผัก
หลากหลายชนิดในแต่ละวั น จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้ครบทุกหมู่ และผักยังมีใยอาหาร (ไฟ
เบอร์) ซึ่งช่วยในการดูดซับไขมันและช่วยในการขับถ่ายของลาไส้ นอกจากนี้ผักมีสารสาคัญที่ช่วยส่งเสริม
สุขภาพและมีสรรพคุณทางยา เช่น พริ กมีส ารแคปไซซิน ช่ว ยในการขยายหลอดเลื อด จึงนามาใช้เป็น
ส่วนผสมในครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระเทียมมีสารอัลลิลินช่วยในการลดคลอเรสเตอรอล
ในเลือด ลดความดันโลหิต จึงมีการนามาสกัดและผลิตเป็นแคปซูล มะเขือเทศมีสารไลโคปีนช่วยป้ องกัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก และกะหล่าปลีมีสารกลูโคซิโนเลท ช่วยกระตุ้นการสร้างเยื่อผนังหุ้มกระเพาะอาหาร
จึงช่วยรักษาโรคกระเพาะอักเสบ เป็นต้น การบริโภคผักเป็นประจาจึงช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง และมีภูมิต้านทานต่อโรคได้ดี
2.2 ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ ผักมีความสาคัญต่อโภชนาการของร่างกายดังกล่าวแล้วข้างต้น
ทาให้มนุษย์มีความต้องการบริโภคผักอย่างสม่าเสมอตลอดอายุขัย ผักจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การปลูกผักจึงเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมที่ทารายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปี
2.3 ความสาคัญด้านสังคม ผู้บริโภคผักต้องการผักที่ปลอดภัยทาให้การจัดหาผักเพื่อการบริโภค
จึงเป็นเรื่องสาคัญ ผู้บริโภคบางรายสร้างความรู้จักกับผู้ผลิตเกิดเป็นสังคมที่มั่นคง มี ความเชื่อมั่นระหว่าง
ผู้บริโภคและผู้ผลิต หรือผู้บริโภคบางรายผันตัวเองจากการเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวมาใช้พื้นที่ที่ตนมีอยู่
ให้ เกิดประโยชน์โ ดยการปลูกผั กไว้กิน เองและแจกจ่ายให้ ส มาชิกในชุมชน เกิดเป็นความสั มพันธ์อั นดี
ระหว่างคนในครอบครัวและสมาชิกใชชุมชน
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3. ผักปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต
3.1 เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agriculture practice : GAP)
3.2 อินทรีย์ (Organics)

4. ประเภทของผัก
4.1 ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์
4.1.1 ต้นอ่อนหรือต้นกล้า
4.1.2 ใบและยอดอ่อน
4.1.3 ลาต้น
4.1.4 รากและเหง้าใต้ดิน
4.1.5 ดอกและก้านดอก
4.1.6 ฝัก ผล และเมล็ด
4.2 ลักษณะการเจริญเติบโต
4.2.1 พืชยืนต้น
4.2.2 พืชพุ่มสูง
4.2.3 พืชพุ่มเตี้ย
4.2.4 พืชคลุมดิน
4.2.5 พืชเลื้อย
4.2.6 พืชน้า
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การเพาะถั่วงอก
การเพาะถั่วงอกในวัสดุเพาะแบบต่างๆ เช่น ขวดน้าพลาสติก แก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร ตะกร้า
ถังเพาะ โดยมีขั้นตอนการเพาะดังนี้
1) เลือกถั่วเขียวที่เสียออก เช่น เมล็ดลีบ แตก ฝ่อ
2) ล้างน้าให้สะอาด ถ้ามีเมล็ดลอยน้าให้ทิ้ง
3) ผสมน้าร้อน 1 ส่วน น้าธรรมดา 3 ส่วน แล้วนาถั่วลงแช่ ประมาณ 6 ชั่วโมง หรือ 1 คืน
4) ล้างถั่วที่แช่แล้วในน้าสะอาดอีกครั้ง
5) นาถั่วไปเกลี่ยลงในภาชนะปลูก ลดน้าวันละ 5 ครั้ง คือ เวลา 7.00 น 10.00 น. 12.00 น.
14.00 น. 17.00 น. ภายใน 3 วันได้รับประทานถั่วงอกที่ขาว สวย และปลอดสารพิษซึ่ง เมนูอาหารจาก
ถั่วงอก เช่น ผัดถั่วงอก ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยสด ขนมจีนน้ายา ซึ่งประโยชน์ต่างๆจากถั่วงอก เช่น ช่วย
บารุงประสาทและสมอง และช่วยในการทางานของสมอง (เลซิทิน lecithin) ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียน
ของเลือดในร่างกาย ช่วยในการดับร้อนและปรับสมดุลของร่างกาย
การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
การเพาะต้นอ่อนทานตะวันในตะกร้าพลาสติกโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากก้อนเห็ด ซึ่งได้มีการหมักให้มี
ความเหมาะสมสาหรับใช้เพาะ จานวน 1 ถุง เมล็ดทานตะวันดิบ 2 กามือ กระดาษหนังสือพิมพ์ 2 แผ่น
ขนาดเท่าตะกร้า โดยมีวิธีการเพาะดังนี้
1) รองกระดาษหนังสือพิมพ์ก้นตะกร้าเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกหล่น
2) เทวัสดุปลูกครึ่งตะกร้า เกลี่ยให้ทั่วเท่าๆ กัน
3) โรยเมล็ดทานตะวันให้ทั่ววัสดุเพาะ
4) โรยวัสดุปลูกที่เหลือให้ปิดทับเมล็ดทานตะวัน
5) นาหนังสือพิมพ์แผ่นที่ 2 ปิดทับ สาหรับไว้รดน้าไม่ให้เมล็ดกระเด็น
6) นาไปรดน้าให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง (เช้า และ เย็น) ตั้งทิ้งไว้ในที่ราไร 2 วัน
7) วันที่ 3 เปิดกระดาษออก ให้นาไปไว้ที่มีแดดส่องถึง 3-4 วัน
8) วันที่ 7 ตัดต้นอ่อน นาไปรับประทานได้
การปลูกผักในภาชนะและแปลงปลูกขนาดเล็ก
1.1 การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ในกระบะเพาะ ซึ่งมีส่วนผสมดังนี้ ดิ นผสมสาเร็จ (ขุยมะพร้าวและ
แกลบดา) 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้าให้เปียกพอประมาณ โดยสังเกตจาก
การใช้มือกาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วบีบจะเป็นก้อนหลวมๆ และไม่มีน้าไหลมาจากวัสดุเพาะ จากนั้นนา
วัสดุเพาะที่ผสมแล้วใส่ในถาดหลุมเพาะกล้าให้เต็มแล้ วใช้มือปาดให้เท่ากับขอบหลุม นาไม้เจาะลงในกลาง
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หลุม แล้วนาเมล็ดหยอดลง 2 – 3 เมล็ด แล้วกลบดิน จากนั้นรดน้าให้ชุ่ม นาไปวางไว้ในที่ร่มร่าไร หลังจาก
นั้นดูแลรักษาโดยการรดน้าทุกเช้า – เย็น จนต้นกล้าเริ่มงอก ประมาณ 7 – 14 วัน เริ่มให้ได้รับแสงแดด
เต็มวันก่อนการย้ายปลูกในภาชนะต่อไป
1.2 การปลูกผักในภาชนะ มีส่วนผสมดังนี้ ดินร่วนหรือดินผสมสาเร็จ 2 ส่วน มะพร้าวสับเล็ก 2
ส่วน แกลบดา 2 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันผสมน้าให้เปียกพอประมาณ โดยสังเกต
จากการใช้มือกาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วบีบจะเป็นก้อนหลวมๆ และไม่ มีน้าไหลมาจากวัสดุปลูก นาวัสดุ
ปลูกที่ผสมแล้วใส่ในภาชนะปลูก ที่รูระบายน้า เช่น กระถาง ตะกร้า และถุงปลูก เป็นต้น โดยใส่ให้ระดับ
วัสดุปลูกต่ากว่าปากภาชนะประมาณ 1 นิ้ว แล้วทาการขุดหลุมตรงกลาง เพื่อนาต้นกล้าที่เตรียมไว้มีความ
สูงประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร ปลูกลงในภาชนะปลูก กลบดินใต้โคนต้นให้แน่นพอสมควร แล้วรดน้า
จากนั้นนาไปวางในที่ร่มราไร จนต้นกล้ามีความแข็งแรงประมาณ 7 วัน แล้วย้ายไปวางในที่มีแสงแดด ส่วน
การให้น้าควรให้ทุก เช้า – เย็น
1.3 การปลูกในแปลงปลูกขนาดเล็ก เริ่มจากการเตรียมดิน พลิกตากดิน 7 – 14 วัน เติมปุ๋ยคอก
และมะพร้าวสับ คลุกเคล้าให้เข้ากัน เกลี่ยดินปรับแปลงให้เรียบ นาเมล็ดพันธุ์ผักหว่านให้ทั้วแปลงหรือ
หยอดหลุม หรือย้ายต้นกล้าผักที่สมบูรณ์แข็งแรงลงในแปลงที่เตรียมไว้ รดน้า เช้า -เย็น ป้องกันกาจัดโรค
และแมลงศัตรูของผัก และให้ปุ๋ยแก่ผัก

ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
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ภาคผนวก ก :

แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ มสธ.
โครงการ การอบรม เรื่อง “การปลูกผักปลอดภัย
(แผนงานที่ 2)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ
หลักการและเหตุผล
คนในสังคมความต้องการบริโภคผัก มากขึ้น เนื่องด้วยความสนใจเรื่องสุขภาพของคนในสังคม
รวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทาให้ปริมาณผักปลอดภัยอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากรและความ
ต้องการที่มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นการปลูก ผักไว้บริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับ
บุคคลและชุมชนได้ และเป็นการลดรายจ่ายบางส่วนของครอบครัวได้ แต่ชุมชนเมืองในปัจจุบันมีพื้นที่อยู่
อาศัยอย่างจากัด เนื่องจากมีประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่มีอยู่ อย่างจากัด จึงมี
ลักษณะของทีอ่ ยู่อาศัยเป็นแบบที่มีพื้นที่ดินเพียงเล็กน้อย เช่น ทาวเฮาส์ ห้องแถว และบ้านจัดสรร เป็นต้น
และแบบที่ไม่มีพื้นดิน เช่น ห้องเช่า หอพัก และคอนโดมิเนียม เป็นต้น ดังนั้นการใช้พื้นที่มีอย่างจากัดนี้ให้
เกิดประโยชน์ โดยการปลูกผักไว้รับประทานต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การปลูกผัก
แนวตั้ง และการปลูกผักในภาชนะต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการจะลงมือปลูกผักตามวิธีต่างๆได้นั้น
จาเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการปลูกอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกผักปลอดภัยแก่ทหาร นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเพิ่มแนวทางให้ทหาร นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์
3. เพื่อให้ทหาร นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถปลูกผักไว้รับประทานในครอบครัวและแบ่งปันสู่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษาผู้ที่สนใจการปลูกผักปลอดภัย จานวน 50 คน

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสารสากลอุทิศ) ถนนนนทบุรี
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ เช่นแผ่นพบ โปสเตอร์ และเว็บไซด์ต่างๆ
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4.3 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการอบรม
4.4 ดาเนินการอบรม

5. ผลการดาเนินงาน
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย
คนในสังคมไทยมีความต้องการบริ โภคผักมากขึ้น เนื่องด้วยความสนใจเรื่องสุขภาพของคนใน
สังคมไทย รวมถึงประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทาให้ปริมาณผักปลอดภัยอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากร
และความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งด้าน
การบริโภคและและการปลูกผักไว้บริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับบุคคลและชุมชนได้
ผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือ
มีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 163 พ.ศ. 2538 ลงวัน ที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง อาหารที่มีส ารพิษตกค้าง นอกจากนี้ผั กควรจะ
ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนอื่นๆ ได้แก่ จุลินทรีย์ปนเปื้อน โลหะหนัก และไนเทรตด้วย เพื่อการบริโภคผักที่
ปลอดภัย
1. สิง่ ปนเปื้อนในผักที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ได้แก่
1.1 สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1.1.1 แหล่งที่มาของสารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1) การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยตรง
2) ดิน และน้า
1.1.2 การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง เพื่อลดการตกค้างในผัก
1) ใช้ชนิดสารที่เหมาะสมกับศัตรูพืชและพืช
2) ใช้อัตราที่เหมาะสม (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)
3) ใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
4) ใช้วิธีการที่ถูกต้อง
1.2 จุลินทรีย์ปนเปื้อน รายงานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ขอนแก่น สุ่มตรวจผักและผลไม้ในตลาดสด และพบ
เชื้อซาลโมเนลา และเชื้ออีโคไล ปนเปื้อน อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังมีเชื้อ
Bacillus, Clostridium และ Listeria ซึ่งมาจากดิน น้า และปุ๋ย เช่น พืชหัว หรือพืชผักขนาดเล็กที่มีลาต้น
เตี้ยและใบอยู่ใกล้พื้นดิน มักพบการปนเปื้อนค่อนข้างสูง อัตราการปนเปื้อนจะสูงขึ้นในฤดูฝน ดังนั้นต้องมี
การทาความสะอาดผลผลิตก่อนการบริโภค โดยการลอกใบชั้นนอกของผักสดทิ้ง และล้างด้วยน้าสะอาด 2
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- 3 ครั้ง จะลดการปนเปื้อน 90-99 % และหากยั งไม่รับประทานทันที ควรทาให้สะเด็ดน้าและเก็บใน
ภาชนะ ที่สะอาดปิดสนิท
1.3 โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ปรอท และสารหนู เป็นต้น ซึ่งเป็นสารที่อันตรายต่อ
สุขภาพมนุษย์ และพืชสามารถดูดสารเหล่านี้เข้าสู่ต้นพืชได้ เมื่อมนุษย์กินพืชผักที่มีสารเหล่านี้ก็อาจเป็ น
อันตรายได้ นอกจากนี้สารเหล่านี้อาจมีปนเปื้อนในฝุ่นละอองอากาศที่สามารถปลิวมาติดพืชผักได้
1.3.1 แหล่งที่มาของโลหะหนัก
1) ดิน น้า และอากาศ
2) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี
3) สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช
1.3.2 การป้องกันและกาจัดโลหะหนักในผลผลิตผัก
1) หลีกเลี่ยงการปลูกผักในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือเหมืองแร่หรือสายแร่ โลหะ
ที่เป็นอัตราย
2) การทาความสะอาดก่อนการบริโภคผั กที่ปลูกอยู่ในที่ที่มีควันพิษมากๆ ควรล้างผัก
ด้วยน้าผสมน้าส้มสายชู 1 % จะสามารถลดปริมาณสารตะกั่ว
1.4 ไนเทรต เป็ น รู ป หนึ่ งของธาตุไนโตรเจนที่ พืช สามารถดูดไปใช้ได้ และมีส าคั ญ ต่อการ
เจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะผักกินใบ ดังนั้นถ้าผักมีการดูดใช้ไนเทรตมากเกินไป จะทาให้ผักเก็บสะสมไน
เทรตไว้ในส่วนต่างๆของผัก เมื่อคนบริโภคผักที่มีการสะสมไนเทรตที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้
1.4.1 แหล่งที่มาของไนเทรต
1) ดิน และน้า
2) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมี
1.4.2 การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
1) ใช้ชนิดปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช
2) ใช้ปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
3) ใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโตของพืช
4) ใช้วิธีการที่ถูกต้อง
2. ประโยชน์ของผัก
2.1 ความสาคัญด้านโภชนาการ ผักเป็นพืชอาหารที่สาคัญสาหรับมนุษย์ เนื่องจากผักมี
สารอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายมนุษย์ต้องการในการดารงชีวิตครบทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน ซึ่งผักแต่ละชนิดจะมีสารอาหารแตกต่างกัน เช่น มันฝรั่ง มันเทศ และ
เผือก มีสารอาหารในประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ร่างกายอยู่ในปริมาณมาก และถั่วเหลืองฝักสด
ถั่วลันเตา และถั่วเขียว มีสารอาหารประเภทโปรตีนและไขมันอยู่มากกว่าผักชนิดอื่นๆ ส่วนผักกินใบสีเขียว
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ต่างๆ มีวิตามินและเกลือแร่ หลากหลายชนิกและมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น การบริโภคผัก
หลากหลายชนิดในแต่ละวั น จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้ครบทุกหมู่ และผักยังมีใยอาหาร (ไฟ
เบอร์) ซึ่งช่วยในการดูดซับไขมันและช่วยในการขับถ่ายของลาไส้ นอกจากนี้ผักมีสารสาคัญที่ช่ วยส่งเสริม
สุขภาพและมีสรรพคุณทางยา เช่น พริ กมีส ารแคปไซซิน ช่ว ยในการขยายหลอดเลื อด จึงนามาใช้เป็น
ส่วนผสมในครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระเทียมมีสารอัลลิลินช่วยในการลดคลอเรสเตอรอล
ในเลือด ลดความดันโลหิต จึงมีการนามาสกัดและผลิตเป็นแคปซูล มะเขือเทศมีสารไลโคปีนช่วยป้องกัน
มะเร็งต่อมลูกหมาก และกะหล่าปลีมีสารกลูโคซิโนเลท ช่วยกระตุ้นการสร้างเยื่อผนังหุ้มกระเพาะอาหาร
จึงช่วยรักษาโรคกระเพาะอักเสบ เป็นต้น การบริโภคผักเป็นประจาจึงช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง และมีภูมิต้านทานต่อโรคได้ดี
2.2 ความสาคัญด้านเศรษฐกิจ ผักมีความสาคัญต่อโภชนาการของร่างกายดังกล่าวแล้วข้างต้น
ทาให้มนุษย์มีความต้องการบริโภคผักอย่างสม่าเสมอตลอดอายุขัย ผักจึงเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การปลูกผักจึงเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมที่ทารายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งปี
2.3 ความสาคัญด้านสังคม ผู้บริโภคผักต้องการผักที่ปลอดภัยทาให้การจัดหาผักเพื่อการบริโภค
จึงเป็นเรื่องสาคัญ ผู้บริโภคบางรายสร้างความรู้จักกับผู้ผลิตเกิดเป็นสังคมที่ มั่นคง มีความเชื่อมั่นระหว่าง
ผู้บริโภคและผู้ผลิต หรือผู้บริโภคบางรายผันตัวเองจากการเป็นผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวมาใช้พื้นที่ที่ตนมีอยู่
ให้ เกิดประโยชน์โ ดยการปลูกผั กไว้กิน เองและแจกจ่ายให้ ส มาชิกในชุมชน เกิดเป็นความสั มพันธ์อั นดี
ระหว่างคนในครอบครัวและสมาชิกใชชุมชน
3. ผักปลอดภัยตามมาตรฐานการผลิต
3.1 เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agriculture practice : GAP)
3.2 อินทรีย์ (Organics)
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4. ประเภทของผัก
4.1 ส่วนที่นามาใช้ประโยชน์
4.1.1 ต้นอ่อนหรือต้นกล้า
4.1.2 ใบและยอดอ่อน
4.1.3 ลาต้น
4.1.4 รากและเหง้าใต้ดิน
4.1.5 ดอกและก้านดอก
4.1.6 ฝัก ผล และเมล็ด
4.2 ลักษณะการเจริญเติบโต
4.2.1 พืชยืนต้น
4.2.2 พืชพุ่มสูง
4.2.3 พืชพุ่มเตี้ย
4.2.4 พืชคลุมดิน
4.2.5 พืชเลื้อย
4.2.6 พืชน้า
5. การเพาะถั่วงอก
การเพาะถั่วงอกในวัสดุเพาะแบบต่างๆ เช่น ขวดน้าพลาสติก แก้วกาแฟ กล่องใส่อาหาร
ตะกร้า ถังเพาะ โดยมีขั้นตอนการเพาะดังนี้
1. เลือกถั่วเขียวที่เสียออก เช่น เมล็ดลีบ แตก ฝ่อ
2. ล้างน้าให้สะอาด ถ้ามีเมล็ดลอยน้าให้ทิ้ง
3. ผสมน้าร้อน 1 ส่วน น้าธรรมดา 3 ส่วน แล้วนาถั่วลงแช่ ประมาณ 6 ชั่วโมง
หรือ 1 คืน
4. ล้างถั่วที่แช่แล้วในน้าสะอาดอีกครั้ง
5. นาถั่วไปเกลี่ยลงในภาชนะปลูก ลดน้าวันละ 5 ครั้ง คือ เวลา 7.00 น 10.00 น.
12.00 น. 14.00 น. 17.00 น. ภายใน 3 วันได้รับประทานถั่วงอกที่ขาว สวย และปลอดสารพิษซึ่ง
เมนูอาหารจากถั่วงอก เช่น ผัดถั่วงอก ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยสด ขนมจีนน้ายา ซึ่งประโยชน์ต่างๆจาก
ถั่วงอก เช่น ช่วยบารุงประสาทและสมอง และช่วยในการทางานของสมอง (เลซิทิน lecithin) ช่วยเพิ่ม
ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ช่วยในการดับร้อนและปรับสมดุลของร่างกาย
6. การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
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การเพาะต้นอ่อนทานตะวันในตะกร้าพลาสติกโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากก้อนเห็ด ซึ่งได้มีการหมัก
ให้มีความเหมาะสมสาหรับใช้เพาะ จานวน 1 ถุง เมล็ดทานตะวันดิบ 2 กามือ กระดาษหนังสือพิมพ์ 2
แผ่น ขนาดเท่าตะกร้า โดยมีวิธีการเพาะดังนี้
1. รองกระดาษหนังสือพิมพ์ก้นตะกร้าเพื่อไม่ให้วัสดุปลูกหล่น
2. เทวัสดุปลูกครี่งตะกร้า เกลี่ยให้ทั่วเท่าๆ กัน
3. โรยเมล็ดทานตะวันให้ทั่ววัสดุเพาะจนหมด
4. โรยวัสดุปลูกที่เหลือให้ปิดทับเมล็ดทานตะวันจนหมด
5. นาหนังสือพิมพ์แผ่นที่ 2 ปิดทับ สาหรับไว้รดน้าไม่ให้เมล็ดกระเด็น
6. นาไปรดน้าให้ชุ่มวันละ 2 ครั้ง (เช้า และ เย็น) ตั้งทิ้งไว้ในที่ราไร 2 วัน
7. วันที่ 3 เปิดกระดาษออก ให้นาไปไว้ที่มีแดดส่องถึง 3-4 วัน
8. วันที่ 7 ตัดต้นอ่อน นาไปรับประทานได้
5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
5.2.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
1) จานวนผู้เข้ารับการอบรมร่วมโครงการ 67 คน จาแนกเป็นเพศชาย 33 คน และเพศหญิง
34 คน
2) ระดับการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการกาลังศึกษาอยูในระดับประถม
ปลายร้อยละ 100 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุเฉลี่ย 11 ปี อายุน้อยสุด 10 ปี และอายุมากสุด 13 ปี
4)ระดับความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เกี่ยวกับผักปลอดภัยในระดับปานกลาง หลังเข้าร่วมโครงการผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับผักปลอดภัยระดับมากที่สุด
5.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้านการถ่ายทอดความรู้ ความชัดเจนในการตอบ
คาถาม และการใช้สื่อประกอบการอบรมของวิทยากรในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.4 มีความพึงพอใจใน
ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัด ความเหมาะสมของสถานที่ และการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกของคณะผู้จัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.20
สาหรับด้านเนื้อหาในการอบรมกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.00 การฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.8
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ในด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมแต่ละกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรม
นาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.00 การฝึกปฏิบัติ เข้ารับการอบรมนาไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.00
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 98.0 และต่อการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุดร้อยละ 98.2
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5.2.3 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสารสากลอุทิศ) ถนนนนทบุรี
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
5.2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเรื่องการปลูกผักในเมือง ได้รับงบประมาณในการจัด
อบรมให้กับผู้สนใจทั่วไปทั้งหมด 72,630 บาท และได้มีการใช้งบประมาณจริงเท่ากับ 45,122.90 บาท

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ
3. เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4. เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการแก่สังคม

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย ผลการดาเนินการ

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
บาท

50
86
100
72,630

67
93.20
100
45,122.90

ร้อยละ
ร้อยละ

84.00
86.00

98.2
98.0

6. ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้
6.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย
6.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนารู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้และสามารถทาเป็นอาชีพเสริม

7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดอบรม ดังนี้
7.1 ด้านการจัดกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมนาไปเผยแพร่ต่อไปได้ ขอให้มีการจัด แบบนี้ทุกๆปี เพราะมีประโยชน์สามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
7.2 ด้านระยะเวลา
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเป็น 3-4 วัน
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8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย
9. การจัดทาโครงการ การปลูกผักปลอดภัย เป็นการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือ
การวิจัย ดังนี้
ชื่อเรื่อง
ผลงานที่นาไปพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณา
หลักฐาน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม
การการเรียนการสอน/การวิจัย
โครงการ
1.1 ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการ
เอกสารแนบ 1
การปลูกผักปลอดภัย
จัดการการผลิตพืช
1.2 ชุดวิชา 93353 การจัดการผลผลิต
เอกสารแนบ 2
พืช
หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุปฯ ข้อ 1-9 จัดทาประมาณ 3-5 หน้า (พร้อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บไซด์
ต่อไป
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ภาคผนวก ข
คาสั่ง และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกผักปลอดภัย”
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสารสากลอุทิศ) ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
เวลา
08.30 – 09.00
วัน/เดือน/ปี
17 ก.พ. 2558

ลงทะเบียน
และพิธีเปิด

09.00 – 10.30
เรียนรู้เรื่องผักปลอดภัย
และฝึกปฏิบัติ
โดย อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
วิทยากรกลุ่ม
อ.ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
อ..ณรัฐ รัตนเจริญ
น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ

10.30 – 12.00
เรียนรู้เรื่องการปลูกผัก
ปลอดภัย และฝึกปฏิบัติ
โดย อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
วิทยากรกลุ่ม
อ. ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
อ..ณรัฐ รัตนเจริญ
น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ

12.00 –
13.00
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

13.00 – 15.00

15.00 –16.00

การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
ต้นอ่อนทานตะวัน
และฝึกปฏิบัติ
โดย น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ
วิทยากรกลุ่ม
อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
อ. ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
อ..ณรัฐ รัตนเจริญ

เรียนรู้เรื่องการดูแลรักษา
ผักปลอดภัย และฝึกปฏิบัติ
โดย อ.ปริชาติ ดิษฐกิจ
วิทยากรกลุ่ม
อ. ดร.จรรยา สิงห์คา
อ.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
อ..ณรัฐ รัตนเจริญ
น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเช้า เวลา 10.15 น อาหารว่างบ่าย 15.15 น.
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ภาคผนวก ค
เนื้อหา หรือเอกสารประกอบการบรรยาย
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ถั่วงอก สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วงอก !

ถั่วงอก คือ ต้นถั่วที่มีรากงอกมาจากเมล็ดถั่วดา, ถั่วเขียว, ถั่วลันเตา และถั่วเหลือง (ถั่วงอกหัวโต) โดย
ว่าถือเป็นผักชนิดหนึ่ง ซึ่งถั่วงอกที่เพาะมาจากถั่วดาหรือถั่วเขียวจะมีวิตามินและเกลือแร่สูง ส่วน
ถั่วงอกที่เพาะมาจากถั่วเหลืองจะมีโปรตีนและไขมันสูง ซึ่งประเทศแรกของโลกที่มีการเพาะถั่วงอกหัว
โตก็คือประเทศจีน
ถั่วงอก ภาษาอังกฤษ Bean Sprouts มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vigna radiata (L.) ซึ่งถั่วงอกอาจจะเป็น
ผักที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบกิน และมักจะเขี่ยทิ้ง เพราะมีกลิ่นที่เฝื่อน ฝาดเฉพาะตัว

ประโยชน์ของถั่วงอก
ถั่วงอกเป็นผักที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสาหรับร่างกาย
1. มีส่วนช่วยทาให้ผิวชุ่มชื้น ผิวนุ่ม เปล่งปลั่งดูมีน้ามีนวล (วิตามินอี)
2. การรับประทานถั่วงอกเป็นประจาจะช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรง
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3.
4.
5.
6.
7.

วิตามินซีจากถั่วงอกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย และยังช่วยป้องกันหวัดได้อีกด้วย
ช่วยบารุงประสาทและสมอง และช่วยในการทางานของสมอง (เลซิทิน Lecithin)
ช่วยบารุงกระดูกและฟัน เนื่องจากถั่วงอกเป็นที่ผักที่มีแคลเซียมสูง
มีส่วนช่วยเพิ่มความหนาแนะของมวลกระดูก ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้
การรับประทานถั่วงอกเป็นประจาจะช่วยในการชะลอวัย ต้านความแก่ คงความอ่อนเยาว์
เนื่องจากมีสารออซินอน (Auxinon) ที่มีคุณสมบัติช่วยทาให้ร่างกายคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้
นานยิ่งขึ้น
8. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือกในร่างกาย
9. มีส่วนช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ (ต้องเป็นถั่วงอกปลอดสารนะ)
10. การรับประทานถั่วงอกเป็นประจา จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลาไส้ได้
11. ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันได้ เพราะไป
ช่วยลด ระดับ ไขมันเลว (LDL)
12. การรับประทานถั่วงอกจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย
13. วิตามินซีจากถั่วงอกเป็นส่วนประกอบสาคัญอย่างมากในการสร้างฮอร์โมนระงับความเครียดต่างๆ
จึงเหมาะ อย่างยิ่งสาหรับคนวัยทางาน
14. ถั่วงอก ประโยชน์ช่วยดับร้อนและปรับสมดุลของร่างกายได้เป็นอย่างดี
15. ช่วยลดระดับเอาโตรเจนในร่างกาย เพราะฮอร์โมนของผู้หญิงมีบทบาทสาคัญต่อการสร้างเซลลู
ไลท์ ช่วยเก็บน้าและช่วยเร่งการผลิตไขมัน ด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงไม่ควรจะมีระดับฮอร์โมนเอสโตร
เจนสูงเกินไป
16. มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมเซลล์ต่างๆในร่างกาย (วิตามินบี12)
17. ถั่วงอก สรรพคุณทางยาช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน หรือโรคลักปิดลักเปิด
18. สรรพคุณของถั่วงอกช่วยในการขับเสมหะ ทาให้ปอดโล่ง
19. ถั่วงอกเป็นผักที่ย่อยง่ายมากๆ การรับประทานถั่วงอกจะช่วยประหยัดเวลาการทางานของระบบ
การย่อยอาหารได้ และทาให้ขับถ่ายได้สะดวก
20. ถั่วงอก สรรพคุณช่วยในการขับปัสสาวะ
21. การรับประทานถั่วงอกก่อนมีประจาเดือนจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติของประจาเดือนได้
22. สรรพคุณถั่วงอกช่วยลดและกาจัดของเสียหรือสิ่งตกค้างในร่างกายได้ (Toxin)
23. ถั่วงอกเป็นผักที่เหมาะอย่างมากสาหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการลดน้าหนักหรือ
ควบคุมน้าหนักเป็นพิเศษ เนื่องจากถั่วงอกมีน้าตาลที่น้อยมากๆ
24. ธาตุซิลิกาในถั่วงอกมีส่วนช่วยป้องกันการหลุดล่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยในการดูด
ซับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เรารับประทานเข้าไป ถ้าหากไม่มีซิลิกาการรับประทานวิตามินและ
แร่ธาตุอื่นๆก็จะไม่มีประโยชน์เลย
25. นอกจากนี้ยังมีการนามาใช้ในการรักษาสิวและจุดด่างดาอีกด้วย
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26. ประโยชน์ถั่วงอกกับการนามาใช้ประกอบอาหาร เมนูถั่วงอก หรืออาหารที่ประกอบไปด้วยถั่วงอก
เช่น ยาถั่วงอกกุ้งสด ผัดถั่วงอก ผัดผักต่างๆ แกงจืดถั่วงอกหมูสับ แกงส้ม ก๋วยเตี๋ยวต่างๆ เกาเหลา
ทุกชนิด ผัดหมี่ซั่ว หมี่กะทิ ปอเปี๊ยะ ขนมหัวผักกาด เกี้ยวกุ้ง ต้มยาถั่วงอกใส่หมูสับ ขนมจีน ผัด
ไทย ถั่วงอกดอกกินกับน้าพริก เป็นต้น
แหล่งอ้างอิง : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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ภาพที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมกาลังระดมสมองผักปลอดภัยหมายถึงอะไร

ภาพที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละกลุ่มอธิบายความหมายของผักปลอดภัยจากการระดมสมองเพื่อนใน
กลุ่ม
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ภาพที่ 3 ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟังการบรรยายเรื่องผักปลอดภัย และมีการยกมือสอบถาม

ภาพที่ 4 อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ บรรยายเรื่องผักปลอดภัย
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ภาพที่ 5 ผู้เข้ารับการอบรมกาลังเลือกผักตามที่วิทยากรกาหนดให้เลือกเพื่อทดสอบความรู้

ภาพที่ 6 วิทยากร อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คา ให้ผู้เข้ารับการอบรมอธิบายชื่อผักที่หยิบมา
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ภาพที่ 7 ถั่วที่งอกแล้วในถัง และ ถั่วเขียวที่แช่แล้วรอการเพาะลงถัง

ภาพที่ 8 ผู้เข้ารับการอบรมอธิบายขั้นตอนการเพาะถั่วงอกให้เพื่อนๆฟัง
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ภาพที่ 9 ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ภาพที่ 10 ผู้เข้ารับการอบรมอธิบายวิธีการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ที่วิทยากรสอนไปแล้ว
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ภาพที่ 11 ผู้เข้ารับการอบรมให้สัญญาว่าเราทาได้ และจะช่วยกันทาให้สาเร็จ

ภาพที่ 12 อาจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ บรรยายวิธีการปลูกผักในภาชนะปลูก เมื่อมีต้นกล้าอยู่แล้ว
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ภาพที่ 13 ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัติการนาต้นกล้าพริกปลูกในภาชนะปลูก

ภาพที่ 14 ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฎิบัตินาต้นกล้ามะเขือลงแปลงปลูก
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม
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แบบประเมินผล
โครงการบริการสังคมเรื่อง การปลูกผักปลอดภัย
*****************************************************
คาชี้แจง กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง หรือ ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความ
เป็นจริง (ตอนที่ 1-3)
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. เรียนอยู่ชั้น………………………………
3. อายุ.........................ปี
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับมาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับปานกลาง
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความรู้/ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 1
โปรด
พลิก
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ชื่อกิจกรรมรายละเอียด
3. ด้า้เนเนื
้อหากิ
จกรรม
1. ความรู
กี่ยวกั
บการปลู
กผักปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจ ระดั
ระดับบความรู
การนาไปใช้
ประโยชน์
้/ความเข้
าใจ
5 4 3 2 15 5 4 4 3 3 2 1 1

ก่อน เข้าร่วมโครงการ

3.1 เรียนรู้เรื่องผักปลอดภัย
หลัง เข้าร่วมโครงการ
3.2 เรียนรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัย
1. ด้านวิทยากร
3.3การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
- การถ่
้ของวิ
3.4 าเรียทอดความรู
ยนรู้เรื่องการดู
แลรัทยากร
กษาผักปลอดภัย
4 ฝึกปฏิ
บัติ
- ความชั
ดเจนในการตอบค
าถามของวิทยากร
4.1เรียนรู้เรื่องผักปลอดภัย
- การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร
2. ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย

2. ด้านการบริหารจัดการ

- ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
- ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
- การให้บริการและการอานวยความสะดวกของคณะผู้จัดอบรม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อโครงการบริการสังคมเรื่อง การปลูกผักปลอดภัย
คาชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับมาก
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อย
ความพึงพอใจ/ประโยชน์การจัดกิจกรรมในระดับน้อยที่สุด

มีคะแนนเท่ากับ 5
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีคะแนนเท่ากับ 3
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีคะแนนเท่ากับ 1
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4.1การปลูกผักปลอดภัย
4.2 การเพาะถั่วงอกอย่างง่าย
4.2 การดูแล รักษาผักปลอดภัย
สรุปในภาพรวมต่อการจัดฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

