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บทคัดย่อ
การสร้ างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็ นเป้าหมายในการทางานด้ านวิชาการ แต่จะสาเร็ จได้ ต้องมี
การนาองค์ความรู้ ที่เกิดขึ ้นไปสร้ างประโยชน์ได้ จริ ง ตามเป้าหมายของชุมชน ซึ่งกรณีของการเพาะ
ถัว่ งอก ปลอดสารเคมี และมีการควบคุมอัตราการไหลของน ้าที่พอเหมาะ เพื่อการงอกของถัว่ เขียว โดย
สามารถนามาบริ โภคได้ อย่างปลอดภัย จากสารเคมีหลากหลายชนิด เพราะไม่มีการใช้ สารเคมีใดๆ แต่
อาศัยหลักการ ที่เป็ นปั จจัย 2 ปั จจัย คือ ความเข้ มแสง และอัตราการไฟลของน ้าที่พอเหมาะ รวมทัง้
สามารถสร้ างอาชีพที่ดีให้ กบั ชุมชน ซึง่ การบริ การวิชาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงสูช่ ุมชน ต้ องเกิด
จากความร่วมมือ จากชุมชน นิสติ และฝ่ ายวิชาการสนับสนุนองค์ความรู้ ในการถ่ายทอด และการรับ
องค์ความรู้ไปใช้ ได้ จริ ง

ประกาศคุณูปการ

รายงานฉบับนี ้เกิดจากความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะถัว่ งอก ที่ปลอดสารเคมี ใน
การเพาะถั่วงอก มุ่งเน้ นการบริ โภคที่เกิ ดความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้ จ่ายของครั วเรื อน และ
อาจจะเป็ นการสร้ างอาชีพใหม่ ในชุมชน ซึง่ มีกลุม่ นิสติ ร่วมในการถ่ายอด และมีผ้ สู นใจเข้ าร่ วมรับการ
ถ่ายทอดจนสามารถ นาความรู้ ไปสร้ างอาหารปลอดภัย และสร้ างอาชี พได้ ในหลายๆ ชุมชน และมี
นิสติ ที่สามารถสร้ างรายได้ ในการใช้ จ่าย หรื อเป็ นเงินทุนสารองในการเล่าเรี ยนระดับปริ ญญาตรี ได้
ดังนัน้ ต้ องขอขอบคุณทีมงาน และผู้สนับสนุน ให้ ง บลงทุนในการขยายผลองค์ความรู้ ดงั กล่าว สู่
ชุมชน ขยายวงกว้ าง ซึง่ ได้ รับเงินสนับสนุนจากงานบริ การวิชาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิ ณ และได้ รับ
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีในการสนับสนุนในการทางาน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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1. หลักการและเหตุผล
ในสังคมยุคปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสาคัญกับความสะดวกสบาย และความสวยงาม ซึ่งเป็น
ที่มาของค่าใช้จ่ายที่สูง และอันตรายของสิ่งปนเปื้อนโดยเฉพาะสารเคมีปนเปื้อน มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของทุกคน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นแลกมาด้วยความพึงพอใจเป็นพื้นฐาน แต่ความรู้ทางเคมี หากสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการลดอันตราย เราสามารถทาได้ไม่ยากนัก อย่างเช่นในกรณีการปลูกพืชผักอินทรีย์ ปลอด
จากสารเคมี โดยอาศัยหลักการทางเคมี ในการเจริญเติบโต เช่น การออกแบบระบบในการให้ปัจจัยที่สาคัญใน
การเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสมคือ การให้ธาตุอาหาร การให้แสงที่พอเหมาะ และการให้น้าด้วยอัตราที่
เหมาะสม งดการใช้สารเคมี และการลงทุนที่สูง ก่อให้เกิดความยุ่ง ยากในการจัดทา และส่ง ผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระแสการพิทักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ขยายไปทั่วโลกโดยไร้พรมแดน เป็น
กระแสการพิ ทั กษ์ สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อมที่ กาลัง ทวีบ ทบาทและมี ค วามส าคัญ ต่ อการด าเนิ นธุ รกิ จ และ
อุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ การส่งเสริมให้นิสิตได้นาองค์ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์เคมี ได้สร้างทักษะในการ
เพาะปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน จึงเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ต้องคานึงถึงการดูแลรักษา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นต่อไปที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการมีผลกาไรที่ทาให้องค์กรมี
โอกาสอยู่รอดได้ โครงการนี้จึงจัดทาการเพาะผักด้วยการออกแบบอัตราการไหลของน้า และความเข้มของ
แสง ที่พอเหมาะซึ่งเป็นหลักการหนึ่งในองค์ความรู้ของอุณหพลศาสตร์ มาเป็ นปัจจัยในการเจริญ เติบโตของ
การเพาะผัก โดยส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้การออกแบบระบบการปลูกผักที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้า
และความเข้มข้นของแสงได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นนิสิตยังได้เรียนรู้กระบวนการการเพาะผักปลอดสารเคมี
และสามารถสร้างทักษะดังกล่าว ไปใช้ในชีวิตประจาวัน สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการนาองค์ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไป
ใช้ในการเจริญเติบโตของพืช (การเพาะถั่วงอก)
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนาองค์ความรู้และทักษะในการเพาะผัก แบบปลอดสารเคมี และต้นทุนต่าไป
สร้างหลักการพื้นฐานเชิงประจัก ในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการ
ขยายผลสู่ชุมชน
3. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
3.1 ด้านผลผลิต (output)
 ชุมชนและโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะถั่วงอกแบบน้าไหลผ่านในชุมชน สร้างความ
มั่นใจในการบริโภคผักแบบปลอดสารเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผัก โดยการใช้ระบบการไหล
ผ่านของน้า ในชุมชน
 ชุมชน และโรงเรียนสามารถบูรณาการชีวิตความเป็นอยู่ได้แบบปลอดสารเคมี และพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเพาะถั่วงอกแบบปลอดสารเคมี บริโภคและจาหน่าย
 มีนิสิตที่เป็นผู้ยึดหลักการบริโภคแบบปลอดสารเคมี เพิ่มจานวนมากขึ้น
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3.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
 สามารถเพิ่มเยาวชนรักษ์การบริโภคแบบปลอดสารเคมี สร้างทักษะการจัดทาระบบเพาะถั่วงอกแบบ
ปลอดสารเคมี สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน ในชุมชน และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน
 ลดการบริโภคพืชผักที่มีสารปนเปื้อน และอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคร้าย และสามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่าง
ให้ชุมชนได้เกิดการต่อยอด
 ชุมชน นิสิตและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเพาะถั่วงอก แบบน้า
ไหลผ่านอย่างง่ายเพิ่มมากขึ้น
3.3 ด้านผลกระทบ (impact)
 มีชุมชน และโรงเรียนเป็นต้นแบบการใช้ระบบเพาะถั่วงอกแบบน้าไหลผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม
 ชุมชนและโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ในการเพาะถั่วงอก แบบปลอดสารเคมี ด้วยกระบวนการของ
โรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความรักในบ้านเกิดแบบยั่งยืน
 ลดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการบริโภคพืชผัก ในการปรุงอาหารที่มีถั่วงอกวัตถุดิบในชนิดอาหาร
เช่น การผัด การปรุงก๋วยเตี๋ยว การบริโภคเป็นผักเคียง ในโรงเรียนและชุมชน และลดผลกระทบจาก
น้าล้างถั่วงอก ทาให้ระบบนิเวศน์ในพื้นที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. วิธีดาเนินการ
- รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดทักษะการใช้หลักการอุณหพลศาสตร์เคมี เช่น อัตรา
การไหลของน้า ที่เหมาะสม ในการเพาะถั่วงอก จานวน 20 คน ทาการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทาระบบแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตร่วมเก็บข้อมูลระบบ และเป็นวิทยากรถ่ ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนและ
โรงเรียน
- ร่วมประชุมหารือกับคนในชุมชนและผู้นาชุมชน พร้อมชี้แจงและสร้างข้อตกลงร่วมในการจัดทาระบบการเพาะ
ถั่วงอก แบบน้าไหลผ่าน ในครัวเรือน และโรงเรียนนาร่องของชุมชน โดยการประชุมชี้แจงแนวทาง และข้อตกลงใน
การลงทุนร่วม
- ดาเนินการถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดทา เชิงปฏิบัติการ ในการจัดทาระบบ ให้กับโรงเรียนนาร่อง และผู้สนใจ
โดยการจัดกิจกรรมการสาธิตระบบ และการจัดฝึกทักษะในการร่วมจัดทาระบบกับชุมชน และโรงเรียน การติดตาม
ผลโดยมีทีมอาจารย์และกลุ่มนิสิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงร่วมถ่ายทอด ด้วยระบบ”พี่เลี้ยงการ
จัดทาระบบเพาะถั่วงอก แบบน้าไหลผ่าน”
- จัดประชุมสรุปโครงการ และวางแนวทางการดาเนินงานในการขยายผล ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสร้าง
ทักษะการเพาะถั่วงอก ด้วยระบบน้าไหลผ่านอย่างง่าย ในชุมชนต่อไป
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ผลการดาเนินการ

รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดทักษะการใช้หลักการอุณหพลศาสตร์เคมี เช่น อัตรา
การไหลของน้า ที่เหมาะสม ในการเพาะถั่วงอก ทาการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบแก่นิสิต
เพื่อให้นิสิตร่วมเก็บข้อมูลระบบ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และติดตามผลให้แก่ชุมชนและโรงเรียน

ร่วมประชุมหารือกับคนในชุมชนและผู้นาชุมชน พร้อมชี้แจงและสร้างข้อตกลงร่วมในการจัดทาระบบการเพาะถั่วงอก
แบบน้าไหลผ่าน ในครัวเรือน และโรงเรียนนาร่องของชุมชน โดยการประชุมชี้แจงแนวทาง และข้อตกลงในการลงทุน
ร่วม
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ดาเนินการถ่ายทอดเทคนิควิธีการจัดทา เชิงปฏิบัติการ ในการจัดทาระบบ การเพาะถั่วงอกให้ชุมชนและโรงเรียนนา
ร่อง ได้ผลิตเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และผู้สนใจ โดยการจัดกิจกรรมการสาธิตระบบ และการจัดฝึกทักษะ
ในการร่วมจัดทาระบบกับชุมชน และโรงเรียน การติดตามผลโดยมีทีมอาจารย์และกลุ่มนิสิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุงร่วมถ่ายทอด ด้วยระบบ”พี่เลี้ยงการจัดทาระบบเพาะถั่วงอก แบบปลอดสารเคมี น้าไหลผ่าน และมี
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การวางจาหน่ายจากการผลิตของชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด รวมทั้งมีการผลิตระบบเพาะด้วยตนเองมาก
ขึ้นในหลายๆ ชุมชน เช่น ชุมชนปุาบอน ชุมชนโคกม่วง จังหวัดพัทลุง และโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
จัดประชุมสรุปโครงการ และวางแนวทางการดาเนินงานในการขยายผล ในการสร้างทักษะการเพาะถั่วงอก ด้วย
ระบบน้าไหลผ่านอย่างง่าย ในชุมชนต่อไป
ทักษะ และสิง่ ทีท่ มี งานได้รบั หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 เกิดเครือข่ายระหว่างนิสิต กับชุมชน และโรงเรียนในชุมชน
 การเย็บกระสอบที่มีขนาดเล็ก ทาให้เมล็ดถั่วเขียวไม่งอก เนื่องจากร่วงหล่นไปกองที่ชั้น 1 แต่ถ้าเย็บ
จนเต็มถังแบบแน่นมาก ในชั้นนั้นๆ จะเก็ดการขังของน้า จนทาให้เมล็ดถั่วเน่าเสียได้
 การไหลของน้า ไม่จาเป็นต้องไหลผ่านเมล็ดถั่วตลอดเวลา จึงสามารถประหยัดไฟฟูาได้อีกมาก
 อัตราการฉีดพ่นน้าที่แรงเกินไปทาให้ถั่วไม่งอก แต่จะเน่าแทน
 การล้างเมล็ดถั่ว จะช่วยให้การใช้น้าหมุนเวียนทาได้ดีขึ้น เพระการล้างเมล็ดถั่วเป็นการช่วยลดเมือกที่
เกาะอยู่บนเมล็ดถั่ว
 น้าที่หมุนเวียน และที่มีกลิ่นเหม็น จะก่อให้เกิดปัญหาเมล็ดถั่วเน่า แทนการงอกมาเป็นถั่วงอก
 สามารถปรุงอาหารถั่วงอก ในรสชาติต่างๆ เช่นการปรุงเป็นลาบถั่วงอก
 และนิสิตมีการได้เรียนรู้กระบวนการหรือการนาองค์ความรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์ คือ น้าสามารถไหลจาก
ที่สูงสู่ที่ต่าได้เอง แต่ถ้าไหลจากที่ต่าสู่ที่สูง ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ต้องอาศัยพลังงานมาช่วย มาใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการดาเนินชีวิต

