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ค�ำน�ำ

   กรมส่งเสรมิการเกษตรได้รบัทนุวจิยัจากส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) จดัท�า

โครงการวจิยัและพฒันารปูแบบการส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่ลดการใช้สารเคมขีองเกษตรกรโดยกระบวนการ      

มส่ีวนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในปี 2561 ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสรมิการเกษตรและส�านกังานสนิค้าเกษตร

และมาตรฐานแห่งชาต ิ(มกอช.)  โดยด�าเนนิการใน 3 ชนดิพชื  ใน 4 พืน้ที ่คอื 1) มะม่วงใน ศพก.เครอืข่าย อ�าเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 2) พริกในกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และศพก.อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

3)  พริก ในกลุ่มส่งเสรมิการเกษตรแปลงใหญ่ และ ศพก.อ�าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน และ 4) พชืผกัในกลุม่ส่งเสรมิการเกษตร

แปลงใหญ่ อ�าเภอภผูาม่าน จงัหวัดขอนแก่น 

  การด�าเนินโครงการวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory                                     

Action Research: PAR) โดยให้ผู้เกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิโครงการวิจัย ตัง้แต่การรวมคน ร่วมคดิ                           

ร ่วมวางแผน ร ่วมติดตาม และร่วมรับผลจากการด�าเนินงาน ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการท�างาน 

ทีเ่จ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร สามารถน�าไปปรบัใช้ในการท�างานส่งเสรมิการเกษตร โดยใช้ศนูย์เรยีนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพ

การผลติสนิค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่เป็นกลไก

  กองวจิยัและพฒันางานส่งเสรมิการเกษตรและทมีวจิยัจงึได้จดัท�าคูม่อืฉบบันีข้ึน้ โดยน�าประสบการณ์            

จากการท�างานวจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพฒันารปูแบบการส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลย ี                 

เพือ่ลดการใช้สารเคมขีองเกษตรกรโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมตลอดห่วงโซ่อปุทานมาถ่ายทอดให้ผูเ้กีย่วข้อง ซึง่ทมีวจิยั               

หวงัว่าคูม่อืฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         

                   กรมส่งเสรมิการเกษตร

          กนัยายน 2561
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เกริ่นน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา

 ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจ�าเป็น เพื่อเพิ่มผลผลิต

และก�าจัดศัตรพูชื ส่งผลให้มสีารเคมีตกค้างท�าให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพของทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภครวมทัง้การปนเป้ือน  

ของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 ประเทศไทยมีการน�าเข้าสารเคมีทางการเกษตร ประมาณ 160 ล้านกิโลกรัม             

ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องรณรงค์ส่งเสริมให้นักวิจัยชุมชนลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ของทั้งนักวิจัยชุมชน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีในการผลิต

สินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่

พื้นที่เป้าหมาย

 1. เครือข่าย ศพก. อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 2. กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และศพก.อ�าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

 3. กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และศพก.อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 4. กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

วิธีการ	

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)                 

เป็นการด�าเนินงานทีม่ส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง คอื ภาครฐั ชมุชน และหน่วยงานวชิาการ เพือ่พฒันางานและแก้ไข

ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน PAR เป็นการผสมผสานระหว่างการมีส่วนร่วม การปฏิบัติการ และการแสวงหา

ความรูร่้วมกัน ในระหว่างผูเ้กีย่วข้อง เพือ่หาทางพฒันาเป็นวงจรต่อเนือ่งไม่ส้ินสุด เร่ิมจากการร่วมวางแผน ร่วมลงมือท�า 

ร่วมสังเกตผล และร่วมสะท้อนผล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ได้รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

และแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่ 4 รูปแบบ 

คือ 1) รูปแบบการถ่ายเทคโนโลยีลดการใช้สารเคมีในมะม่วงของจังหวัดสมุทรปราการ 2) รูปแบบการถ่ายเทคโนโลยี                  

ลดการใช้สารเคมีในพริกของจังหวัดน่าน 3) รูปแบบการถ่ายเทคโนโลยีลดการใช้สารเคมีในพริกของจังหวัดศรีสะเกษ              

และ 4) รูปแบบการถ่ายเทคโนโลยีลดการใช้สารเคมีในพืชผักของจังหวัดขอนแก่น เพ่ือสามารถน�าไปประยุกต์ใช้            

และขยายผลในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน ศพก.และแปลงใหญ่ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

แนะน�าโครงการ
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การเตรียมทีมวิจัย

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

ค้นหาโจทย์วิจัย

ขั้นเตรียมการ

ขั้นการด�าเนินการ

ขั้นสรุปผล

การคัดเลือกพื้นที่

การจัดเวทีชุมชน

การศึกษาดูงาน

แบบสอบถาม

การตรวจเลือด

วิเคราะห์การตลาด

วิเคราะห์สถานการณ์

การผลิต

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

แบบมีส่วนร่วม

SWOT

ปฏิทินการปลูกพืช

BMC

การส�ารวจพฤติกรรม

ผู้บริโภค

ระบบตรวจสอบ         

ย้อนกลับ

อบรม สาธิต ฝึกอบรม

จัดท�าแปลงทดสอบ

เทคโนโลยี

สะท้อนผลในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสรุปผลและคืนข้อมูลให้ชุมชน

ภาพที่	1	ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ขั้นตอนการด�าเนินงานโครงการวิจัย
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ขั้นตอนการเตรียม

 ทีมวิจัยร่วมประชุมเพื่อวางแผน และออกแบบโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยการ

เลือกพื้นที่ศึกษาวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีหลักในการพิจารณา คือ 

 1.	 พื้นที่	 (Area)	 แต่ละพ้ืนท่ีจะมีความเหมาะสมในการผลิตที่แตกต่างกัน โดยการเลือกพื้นที่ด�าเนินการ                  

ควรพิจารณาพื้นท่ีท่ีมีปัญหาหรือความต้องการที่เหมาะสมสอดคล้องกับโจทย์วิจัย เช่น การคัดเลือกจากพื้นที่ที่มี 

การรวมกลุ่มนักวิจัยชุมชนในลักษณะแปลงใหญ่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีการด�าเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า

เกษตร (ศพก.) หรอืเป็นเครอืข่าย ศพก. ในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาเรือ่งการใช้สารเคมปีรมิาณมาก หรอืมกีารใช้สารเคมไีม่ถกูต้อง                      

ทั้งปริมาณและวิธีการใช้

 2.	คน	(Human	Resource)	การพิจารณานกัวจิยัชมุชนเป้าหมายทีจ่ะร่วมด�าเนนิการ มปีระเดน็ทีค่วรพจิารณา 

คือ การคัดเลือกนักวิจัยชุมชน กลุ่มนักวิจัยชุมชนที่สนใจและมีความพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อลดการใช้                   

สารเคมี เนื่องจากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างการยอมรับ 

 3.	 สินค้า	 (Commodity) การคัดเลือกสินค้าท่ีจะด�าเนินการลดการใช้สารเคมีจะต้องพิจารณาพืชเศรษฐกิจ 

หรือพืชที่มีปัญหาในพื้นท่ี ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการ                                      

ของตลาด ซึง่ข้อมลูประกอบการพจิารณา เช่น ปรมิาณการใช้สารเคมใีนการผลติ ราคา ต้นทุน/ผลตอบแทน และปรมิาณ

ความต้องการของตลาด                                                                                                                        

“ท�างานบนพื้นฐานการจัดการข้อมูลที่ชัดเจน	จะท�าให้การท�างานมีธงน�าทาง”

การคัดเลือก	พื้นที่	–	คน	–	สินค้า	เข้าร่วมโครงการวิจัย

 จังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นการด�าเนินการร่วมกันทั้งส่วนกลาง คือ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

ส�านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และส�านักงานเกษตรอ�าเภอบางเสาธง คัดเลือกพื้นที่อ�าเภอบางเสาธง  

เพราะมีการปลูกมะม่วงแบบผสมผสานมาเป็นเวลานาน โดยส่วนใหญ่เป็นการปลูกมะม่วงบนคันบ่อปลา และในอดีต 

ที่ผ่านมาแม้จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านโครงการต่าง ๆ แต่ด้วยกระบวนการส่วนใหญ่จะจัดแค่ครั้งเดียว  

ใช้ระยะเวลาสั้น ท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่น�าความรู้ไปปฏิบัติ จึงประสบปัญหาโรคและแมลงศัตรู และมีการใช ้

สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง จึงได้คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จ�านวน 30 ราย ที่มีความสนใจที่จะลดการใช้สารเคม ี

เข้าร่วมโครงการ และร่วมกนัคัดเลอืกวธิทีีจ่ะช่วยแก้ปัญหาการผลติมะม่วงของพืน้ท่ี แล้วให้เกษตรกรทีเ่ป็นนกัวจิยัชุมชน

คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความถนัดของตนเอง

	 จังหวัดน่าน	 ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัยมีค�าถามของทีมวิจัยว่า “สารชีวภัณฑ์จะสามารถทดแทนสารเคมี 

ได้จรงิหรอืไม่” ซึง่ด�าเนินการร่วมกนัท้ังส่วนกลาง คอื ส�านกัส่งเสรมิและจดัการสนิค้าเกษตร ส�านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน

และส�านักงานเกษตรอ�าเภอนาหมื่น คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย คือ เกษตรกรผู ้ปลูกพริกแปลงใหญ่ และ ศพก.  

อ�าเภอนาหมืน่ จงัหวดัน่าน จ�านวน 25 ราย ซึง่เป็นกลุ่มใหม่ทีม่กีารใช้สารเคมยีงัไม่ถกูต้องตามหลักวชิาการ และมีปัญหา

การตลาดที่เกิดจากสินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

การคัดเลือกพื้นที่	-	คน	-	สินค้า
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	 จังหวัดศรีสะเกษ	 เป ็นการร ่วมด�าเนินการทั้งส ่วนกลาง คือ ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร                       

ส�านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมือง คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีการปลูกพริกซึ่งเป็นพืชที่มี

สารพิษตกค้างเป็นจ�านวนมาก โดยเลือกเกษตรกรผู้ปลูกพริกแปลงใหญ่และ ศพก. อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

จ�านวน 26 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรท่ีปลูกพริกมาเป็นเวลานานและมีปัญหาจากการใช้สารเคมีปริมาณมาก โดยใช้สารเคมี 

ตามค�าแนะน�าของเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพริก 

	 จังหวัดขอนแก่น	 ทีมงานประกอบด้วย ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  

ส�านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส�านักงานเกษตรอ�าเภอภูผาม่าน และศูนย์ส ่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ด้านอารกัขาพชื จงัหวัดขอนแก่น ได้คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมาย คอื อ�าเภอภผูาม่าน ซ่ึงมกีารปลูกผักเป็นจ�านวนมาก เกษตรกร 

มีปัญหาจากการใช้สารเคมีปริมาณมาก ในเบื้องต้นได้เลือกพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักแปลงใหญ่ แต่ด้วยข้อจ�ากัด

ด้านเวลาท�าให้มีการพิจารณาพื้นท่ีใหม่เป็นกลุ ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมด้านการอารักขาพืช 

ผ่านศูนย์เรียนรู ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเป็นเครือข่ายศพก. คือ เป็นศูนย์จัดการ 

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ของชุมชน 
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 การเฟ ้นหาคน “คอเดียวกัน”  ที่จะมาร ่วมเป ็น “ทีมวิจัย”  ในการท�างานวิ จัยเชิงปฏิบัติการ                                                             

แบบมีส่วนร่วมนั้น ประกอบด้วย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยในทุกระดับ ต้ังแต่ในส่วนกลาง ท�าหน้าที่เป็น 

ฝ่ายสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทีมวิจัย หน่วยงานในพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ส�านักงานเกษตร

จังหวัด อ�าเภอ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ท�าตามหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ  

ทั้งการอารักขาพืช การผลิตพืช การวางแผนการด�าเนินงาน ศพก. แปลงใหญ่ และการรวมกลุ่มโดยจะมีการก�าหนด 

“บทบาทของทีมงาน” การสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยประชุมร่วมกัน แบ่งบทบาท หน้าท่ีให้ทุกคนได้ท�างานตาม 

ความถนัดและร่วมกันท�างานเป็นทีม “ทีมเรียนรู้” โดยมีเป้าหมายอยู่ที่นักวิจัยชุมชน คือ การลดการใช้สารเคมี 

“ทีมที่ประสบความส�าเร็จ	ต้องเชื่อใจและร่วมใจกัน”

การเตรียมทีมวิจัย
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ขั้นตอนการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม

 กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ จะมี 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน/		

ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมท�า	ร่วมสังเกต	และร่วมสะท้อนผล” ดังนี้

กระบวนการมีส่วนร่วม

 1. รวมคน/ร่วมคิด การรวมคนมีวัตถุประสงค์เพื่อรวม “พลังใจ”	 เป็นการเสริมใจซึ่งกันและกัน สมาชิก                         

มีความสนใจและมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการรวมคนเพื่อสร้างเป็นทีมวิจัย จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง                    

(กอง/ส�านัก เขต ศูนย์ปฏิบัติการ) เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด/ระดับอ�าเภอ และนักวิจัยชุมชน การรวมคนที่มีความ                          

หลากหลายมา “ร่วมคิด” จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกัน

 2. ร่วมวางแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดม “พลังความคิด” ให้รู้แจ้งแทงตลอด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ใน “เวทีชุมชน” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปรับกระบวนทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา

และโอกาสอย่างรอบด้าน ร่วมกันคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน�าไปทดสอบในแปลงของนักวิจัยชุมชน ตลอดจนร่วมก�าหนด

แนวทาง วิธีการในการพัฒนากลุ่ม 

 3. ร่วมท�า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “พลังการจัดการ” ต้ังแต่การร่วมกันวิเคราะห์การผลิต และการตลาด                   

การร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยยึดนักวิจัยชุมชนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และการร่วมกัน   

ท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี 

  4. ร่วมสังเกต มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง “พลังภูมิปัญญา”	 โดยร่วมกันส�ารวจ จัดเก็บข้อมูลจากแปลงทดสอบ

เทคโนโลยี ที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตลอดจนร่วมกันจัดเก็บข้อมูลที่เกิดข้ึนในกระบวนการสนทนากลุ่ม 

ใน “เวทีชุมชน” เพื่อสรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่จะน�าไปสู่การขยายผลและเผยแพร่ต่อไป 

 5. ร่วมสะท้อนผล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “พลังปิติ”	 สร้างก�าลังใจให้กันและกัน โดยสามารถร่วมกัน                    

สะท้อนผล ได้จากกิจกรรมที่ด�าเนินการ ได้แก่ การสะท้อนผลจากผลการตรวจสารเคมีท่ีตกค้างในร่างกาย การสรุป                 

บทเรียนจากการศึกษาดูงาน การน�าเสนอข้อมูลจากแปลงทดสอบ ที่สามารถน�าไปวิเคราะห์และสรุปผลเป็นเทคโนโลยี  

ที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ตลอดจนการร่วมกันสะท้อนผลในการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
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          เก็บข้อมูลจากแปลงทดสอบ

          เทคโนโลยี

          เก็บข้อมูลจากกระบวนการ 

          สนทนากลุ่ม

ภาพที่	 2	 วงจรของกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี					

เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นักส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกร/ชุมชน นักวิชาการ

รวมคน/	

ร่วมคิด

ร่วมวางแผน

ร่วมลงมือท�าร่วมสังเกต

ร่วม

สะท้อนผล

ปัจจัยสนับสนุนการบูรณาการ	

		การท�างานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง

          มีเป้าหมายร่วมกัน

          มีความเชื่อมั่นในทีมงาน

          รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน

          เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละ  

          ภาคส่วน

          มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          การท�างานในแนวราบเป็นเพื่อน

          คัดเลือก คน พื้นที่ สินค้า

          จัดเวทีชุมชน

          คัดเลือกเทคโนโลยี

          พัฒนากลุ่ม/การผลิต

          ทดสอบเทคโนโลยี

          คืนข้อมูลสู่ชุมชน

          ร่วมวิเคราะห์ตนเอง : 

           การผลิต การตลาด

          ร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยยึด

           นักวิจัยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

          การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบ

           มีส่วนร่วม

          ร่วมท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี

ผลการตรวจเลือด

สรุปบทเรียนจากการ

ศึกษาดูงาน

ข้อมูลจากแปลงทดสอบ

แผนการด�าเนินงาน

ในอนาคตเพื่อลดการ

ใช้สารเคมี
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การวิเคราะห์สภาพปัญหาและค้นหาโจทย์วิจัย

วิเคราะห์สภาพปัญหา	

  การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตบนพื้นฐานของการจัดการข้อมูลการเกษตรของพื้นที่                  

แบบมีส่วนร่วม นักวิจัยชุมชนจะร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรวบรวม และวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต                         

เพ่ือให้ทราบข้อเทจ็จริงของตนเอง โดยเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์การผลติสามารถใช้ได้หลายรปูแบบ 

ดังนี้ 

    1.	 แบบสอบถาม	 โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของนักวิจัยชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป                        

ข้อมูลต้นทุน – รายได้เฉลี่ยของนักวิจัยชุมชน ข้อมูลการใช้สารเคมีของนักวิจัยชุมชน ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติ                 

ของนักวิจัยชุมชนที่มีต่อการใช้สารเคมี เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ท�าให้เข้าใจสถานการณ์การผลิตของพื้นที่ได้ดีขึ้น 

  2.	 การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด เป็นการตรวจวิเคราะห์หาเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ตกค้าง                    

ในเลอืด ซึง่แบ่งเป็น 4 ระดบั คอื ปกต ิปลอดภยั มคีวามเส่ียง และไม่ปลอดภยั โดยเจ้าหน้าทีป่ระสานโรงพยาบาลในพืน้ที่

เพื่อร่วมตรวจและแนะน�าข้อมูลการปฏิบัติตนเองหลังจากทราบผล ซ่ึงจากการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวจะท�าให้ทราบถึง

สภาพความเสี่ยงของนักวิจัยชุมชนจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและพฤติกรรมการบริโภค ท�าให้ตระหนักถึง 

ผลกระทบของการใช้สารเคมีปริมาณมากและใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง
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  สภาพปัญหาของพื้นที่วิจัย

  จากการวิเคราะห์ในเบ้ืองต้น อาจพบว่าชุมชนมีปัญหาที่หลากหลาย แต่เมื่อถึงขั้นตอนการด�าเนินการ 

เพือ่แก้ปัญหา มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเลอืกและก�าหนดปัญหา มกีารล�าดบัความส�าคญัของปัญหา โดยพจิารณาจากปัจจยั

และองค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น ความรนุแรงของปัญหา ความยากง่ายในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา 

และจากทรัพยากรที่มีอยู่จะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย 

แสดงความคิดเห็น ก�าหนดปัญหา และตัดสินใจเลือก แนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่าสภาพปัญหาของพื้นที่วิจัย 

ทั้ง 4 จังหวัด มีดังนี้

  จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่น�าความรู้ที่แนะน�าไปปฏิบัติ ท�าให้ยังประสบปัญหา 

โรคและแมลงศัตรู และใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง

  จงัหวดัน่าน	เกษตรกรผูป้ลกูพรกิมกีารใช้สารเคมเีป็นจ�านวนมาก และมปัีญหาการตลาดทีเ่กดิจากสินค้า

ที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ 

  จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรที่มีปัญหาจากการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน โดยเป็นการใช้สารเคม ี

ตามค�าแนะน�าของแปลงข้างเคียงเพื่อป้องกันการระบาดของโรค แมลงศัตรูพริก 

  จังหวัดขอนแก่น	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักมีการใช้สารเคมีจ�านวนมาก และใช้ผิดประเภท

การค้นหาโจทย์วิจัย

  จากการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตร่วมกับนักวิจัยชุมชน ท�าให้ได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี 

โดยพบว่า นักวิจัยชุมชนมีการใช้สารเคมีจ�านวนมากและไม่ถูกต้อง รวมทั้งความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจ 

สารเคมีตกค้างในเลือด ท�าให้นักวิจัยชุมชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการผลิตที่ใช้สารเคมี

ปริมาณมากและไม่ถูกต้อง จึงท�าให้นักวิจัยชุมชนและเจ้าหน้าที่วางแผนการด�าเนินการต่อไปเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาการใช้สารเคมีจ�านวนมากและไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นโจทย์วิจัยของพื้นที่ต่อไป  
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การจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  การจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นการเรียนรู้

ที่ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งดึงประสบการณ์และศักยภาพของผู ้ เรียนออกมา โดยให้เกษตรกร                                           

มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรท�าหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ด�าเนินการ                      

ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 5 เวที ดังนี้

 	 เวทีที่	 1	 การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต เป็นเวทีเรียนรู้เพื่อร่วมศึกษาปัญหาและความต้องการ                   

ของชุมชนควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมค้นหาสาเหตุ                      

ของปัญหาโดยชุมชนเป็นผู้เลือกและจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาและน�ามาซ่ึง “โจทย์วิจัย” และออกแบบกิจกรรม                                       

การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  เวทีที่	 2	การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดและการเชื่อมโยงตลาด เป็นเวทีเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกร

วเิคราะห์ตนเองเรือ่งการตลาดเพือ่หาแนวทางการจดัการตลาดท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบัชมุชนของตนเอง โดยให้เกษตรกร

ร่วมวิเคราะห์การตลาดของตนเองได้อย่างรอบด้าน มองหาจุดเด่น-จุดด้อยในสินค้าของตนเอง และหาช่องทางการตลาด

โดยการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้พบกับผู้รับซื้อในการวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

   เวทีที่	 3	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดการใช้สารเคมีและวางแผนทดสอบเทคโนโลยี																																					

เป็นเวทีเรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการลดการใช้สารเคมีท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่โดยให้เกษตรกร                       

ร่วมคัดเลือก ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติของเกษตรกรเปรียบเทียบวิธีการตามหลักวิชาการ ค้นหาความถนัด                       

ของเกษตรกรโดยให้เกษตรกรเป็นผู้เลือกเทคโนโลยีที่ต้องการจะน�าไปทดสอบในแปลงของตนเอง

  เวทีที่	 4	 การถ่ายทอดความรู้	 การตรวจสอบย้อนกลับและวางแผนการศึกษาดูงาน เป็นเวทีเรียนรู้

เพื่อสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยใช้ QR Code สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลผลิตให้ทราบ

กระบวนการตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งวางจ�าหน่าย ส่วนการศึกษาดูงานเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่มีการวางแผนและ 

เป้าหมายตามประเด็นที่ เกษตรกรสนใจ โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ร ่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับเกษตรกร 

ที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน�าไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม

  เวทีที่	 5	 การสรุปผลและคืนข้อมูลสู ่ชุมชน	 เป็นเวทีเรียนรู ้เพื่อร ่วมกันทบทวนถึงกิจกรรม 

และผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการวิจัย เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้ทราบผลการด�าเนินงานวิจัย รวมทั้งชุมชน 

ใกล้เคียง เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดการใช ้

สารเคมี คือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช และแนวทางการส่งเสริมเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
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กระบวนการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

1.	ขั้นการเตรียมการ

  • การเตรียมทีมงาน

                  การจดัเวทีเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมเป็นกระบวนการทีต้่องมทีมีงานในการด�าเนนิการ โดยต้องมกีารก�าหนด

บทบาทและหน้าที่ ดังนี้

   	 -	 วิทยากรกระบวนการ	 (Facilitator)	 ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกในการจัดเวทีเรียนรู ้                                 

คอยตั้งค�าถาม เพื่อชักชวนให้นักวิจัยชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

    -	 คนเขียน	Mind	Map	ท�าหน้าที่ เขียน Mind Map เพื่อประมวลผล สรุปภาพรวมในการจัดเวที                  

เรียนรู้ 

    -	 คนบันทึกละเอียด	 ท�าหน้าท่ี บันทึกผลที่เกิดขึ้นในการจัดเวทีเรียนรู้ รวมทั้งสังเกตพฤติกรรม 

ของนักวิจัยชุมชนที่เข้าร่วมเวที เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

   	 -	 คนบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ	 ท�าหน้าท่ี บันทึกภาพทั้งในลักษณะภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

ที่เกิดขึ้นในการจัดเวทีเรียนรู้

  •	การวางแผนการเรียนรู้	

                เมื่อเตรียมทีมงานแล้ว สิ่งท่ีควรด�าเนินการตามมา คือ ควรมีการวางแผนการจัดเวทีเรียนรู ้                                 

ซึง่ประกอบด้วย กจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิการ วตัถปุระสงค์ของกจิกรรม กระบวนการจดักจิกรรม วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ ระยะเวลา

และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ แผนการด�าเนินการจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่             

ตามความถนัดของแต่ละคน 
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ตัวอย่างแผนการเรียนรู้

แผนการจัดเวทีเรียนรู้ครั้งที่	3	จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม/ประเด็น วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ ระยะเวลา	

(นาที)

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1. ทบทวนผลเวทีที่ 2 เพื่อให้ทีมนักวิจัยและนักวิจัยชุมชนได้

ทบทวนผลการจัดเวทีในครั้งที่ผ่านมา

สรุปผลจากการจัดเวทีครั้งที่ 2

   - การใช้สารเคมีในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

   - การจัดการศัตรูพืช

   - การตัดแต่งกิ่ง

   - การส�ารวจสถานการณ์ศัตรูพืช

- กระดาษฟาง

- ปากกาเคมี

- เทปกาวย่น

30 พี่พินิจ

2. น�าเสนอผลการส�ารวจสถานการณ์

ศัตรูพืชของแปลงทดสอบ

1. เพื่อน�าเสนอผลการส�ารวจสถานการณ์

ศัตรูพืชของแปลงทดสอบ

2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างเจ้าหน้าที่นักวิจัยและนักวิจัย

ชุมชน

1. ผู้แทนกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม น�าเสนอผลการส�ารวจ

สถานการณ์ศัตรูพืช

2. นักวิจัยชุมชนและเจ้าหน้าที่นักวิจัยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกัน

- กระดาษฟาง

- ปากกาเคมี

- เทปกาวย่น

90 น้องกบ

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

   - การใช้สารชีวภัณฑ์ (บิวเวอร์เรีย

ไตรโคเดอร์มา)

   - การใช้กับดักแมลงวันผลไม้

   - การห่อผล

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนา

ทักษะในการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการ

จัดการศัตรูพืช

1. ฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อและการใช้เชื้อบิวเวอร์เรีย 

ไตรโคเดอร์มา

2. ฝึกปฏิบัติการท�าและการใช้งานกับดักแมลงวัน 

ผลไม้

3. ฝึกปฏิบัติการห่อผลมะม่วง

- อุปกรณ์การผลิตขยายเชื้อ

- กับดักแมลงวันผลไม้(ส�าเร็จรูป)

- อุปกรณ์การผลิตกับดักแมลงวันผลไม้

- สารเมธิลยูจินอล

- ถุงคาร์บอน

- วัสดุจ�าลองผลมะม่วงขนาดเท่าไข่ไก่ 

(ระยะห่อผล)

90 น้องแสง

น้องกะหล�่า

น้องจิ

ป้าหมู

4. การเตรียมความพร้อมในการ

ศึกษาดูงาน

1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2. เพื่อเตรียมประเด็นการเรียนรู้ในการ

ศึกษาดูงาน

1. ชี้แจงขั้นตอนและก�าหนดการในการศึกษาดูงาน

2. ร่วมกันวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประเด็นที่จะเรียนรู้ใน

ระหว่างการศึกษาดูงาน

3. สรุปประเด็นการเรียนรู้

- บัตรค�า

- กระดาษฟาง

- ปากกาเคมี

- เทปกาวย่น

90 พี่ต๊ะ
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  •	การเตรียมสถานที่

													 	 	 การจัดสถานที่ส�าหรับการจัดเวทีเรียนรู้ก็มีความส�าคัญ เพราะจะมีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศ 

ของการเรียนรู้ สถานที่จัดควรจะสะดวกในการเดินทาง ไม่พลุกพล่าน อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่คับแคบ ในการจัดที่นั่ง  

ควรจัดเป็นรูปครึ่งวงกลมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นหน้ากันและมีส่วนร่วมในเวที

 

 

  การจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น 

	 	 • การบรรยาย ควรจะเน้นให้เป็นการบรรยายแบบมส่ีวนร่วม เป็นการส่ือสาร 2 ทาง เพ่ือสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ที่น่าสนใจ

  • การสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้เห็น “ของจริง” ซึ่งจะท�าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  • การฝึกปฏิบัติ เป็นการให้ผู้ร่วมเวทีได้ “ลงมือปฏิบัติ” จะท�าให้เกิดทักษะ มีความเข้าใจ และจดจ�า 

วิธีการได้ดีกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา การฝึกส�ารวจแมลงศัตรูพืช 

ในแปลงทดสอบเทคโนโลยี

2.	ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้	
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ภาพที่	4	คุณลักษณะของการอบรมสาธิตแบบมีส่วนร่วม

ที่มา	:	บุษยากร	ตีระพฤติกุลชัย	และคณะ	(2560)

  ส�าหรับเครื่องมือที่ ใช ้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู ้  จะมีหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงการเลือกใช ้                                                

เครื่องมือต่าง ๆ จะพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่ามีเป้าหมายต้องการได้ผลลัพธ์อะไร                     

ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ชนิด คือ  

  1.	 การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group) จะเป็นการพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง                

โดยมีวิทยากรกระบวนการเป็นคนจุดประเด็น และชวนคุย นอกจากนี้การสนทนากลุ่มยังเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยชุมชนด้วยกัน
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  2.	 การวิเคราะห์	 SWOT	 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค                

ของการด�าเนินการของตนเอง เมื่อนักวิจัยชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT แล้ว จะน�าไปสู่การจัดท�าแผนในการพัฒนา

กิจกรรมของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพ และตรงตามสภาพบริบทของตนเอง

  3.	 การใช้ปฏิทินการเพาะปลูก	 (Crop	 Calendar) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทราบถึงช่วงเวลา                            

ในการเพาะปลูก วิธีการดูแลรักษา และท�าให้ทราบถึงปริมาณการใช้สารเคมีในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต  

สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

       ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากปฎิทินการเพาะปลูกท่ีนักวิจัยชุมชนร่วมกันเขียนข้ึน สามารถน�าไป                

เปรียบเทียบกับค�าแนะน�าทางวิชาการ ซึ่งจะพบช่องว่าง (GAP) ของเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเติมเต็มได้ในการจัดเวที                 

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และน�าไปสู่การร่วมกันคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน�าไปทดสอบในแปลงของนักวิจัยชุมชนได้

  4.	การใช้บตัรค�า เพือ่รวบรวมความคดิเหน็ของนกัวจิยัชมุชนทีไ่ม่ค่อยแสดงความคดิเหน็หรอืใช้ควบคุม

บุคคลที่พูดมากให้มีการสรุปความคิด นอกจากน้ีการใช้บัตรค�าจะช่วยในการระดมความคิดเห็นในช่วงที่มีเวลาจ�ากัดได้  

เมื่อน�าบัตรค�ามาจัดกลุ่มจะท�าให้ทราบแนวคิดในภาพรวมของกลุ่มนักวิจัยชุมชนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งนักส่งเสริมการเกษตร

สามารถน�าข้อมูลนี้ไปด�าเนินการได้ต่อตามประเด็นที่ก�าหนดไว้
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  ควรจะต้องมีการทบทวนหลังการจัดกิจกรรม หรือที่เรียกว่า AAR (After Action Review)                        

โดยมีหลักการ ดังนี้ 

   - เป็นการทบทวนความส�าเร็จหรอืล้มเหลวภายหลงัจากท�างาน	เพือ่ค้นหาว่าเกดิอะไรขึน้ ท�าไมจงึเกดิ 

และจะด�ารงจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างไร 

   -	 หัวใจของ	 AAR คือ การเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ได้หาคนผิด  

แต่ต้องการปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้ดีกว่าเดิม

   -	 เหตุผลในการท�า	 AAR คือ ฝึกการท�างานเป็นทีมเพื่อพัฒนางาน ฝึกการยอมรับความคิดเห็น  

ค�าแนะน�าของผู้ร่วมงาน

   -	ค�าถาม	เพื่อทบทวนวิธีการท�างานทั้งความส�าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น มี 4 ข้อ ดังนี้คือ

    • สิ่งที่คาดหวัง : เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเรียนรู้คืออะไร

    • สิ่งที่เกิดขึ้นจริง : สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการจัดเวทีเรียนรู้คืออะไร

    • สิ่งที่แตกต่าง :  อะไรคือสิ่งที่แตกต่างจากความคาดหวัง

    • สิ่งที่ได้เรียนรู้ : สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร วิธีการลดหรือแก้ความแตกต่างมีอะไรบ้าง  

3.	ขั้นหลังการจัดกระบวนการ	

ผลของการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	

คน

งาน

- นักวิจัยชุมชน มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิด

การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะในการพึ่งตนเอง

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้เรียนรู้และด�าเนิน

การในการท�างานส่งเสริมการเกษตรแบบมีส่วนร่วม

- เกิด “กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม”  

จากการลงมือปฏิบัติจริง

- เกิด “ทีมเรียนรู้” ที่จะขับเคลื่อนงานส่งเสริม

การเกษตรแบบมีส่วนร่วม
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การเชื่อมโยงตลาดและการตรวจสอบย้อนกลับ

การเชื่อมโยงตลาด

	 	 การตลาดรองรับผลผลิตอาหารปลอดภัยเป ็นป ัจจัยส�าคัญในการส ่งเสริมให ้ เกิดแรงจูงใจ 

ในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัวจิยัชมุชนทีจ่ะท�าการผลติแบบลดการใช้สารเคม ีดงันัน้จงึควรมกีารออกแบบกจิกรรม

การเช่ือมโยงตลาดกับการผลิต เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงตลาดและการผลิตให้กับนักวิจัยชุมชน  

โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้

	 	 1.	 การวิเคราะห์ตนเองโดยการใช้เครื่องมือ	 (Business	 Model	 Canvas	 :BMC)	 ซึ่งจะเป็น 

การวิเคราะห์สภาวะการด�าเนินธุรกิจของตนเอง เป็นการลงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ค�าถามที่ส�าคัญ 

คือ

		 	 				• ท�าอะไร (ผลิตอะไร มีคุณค่าอย่างไร)

       • ท�าอย่างไร (กิจกรรมหลักที่ท�า มีใครเกี่ยวข้องบ้าง มีปัจจัยการผลิตอะไร)

        • ขายให้ใคร (ลูกค้าคือใคร มีช่องทางขายใดบ้าง มีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร)

       • คุ้มหรือไม่ (ต้นทุนเท่าไร รายได้หลักมาจากไหน)

  หลังจากที่นักวิจัยชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ BMC แล้ว นักวิจัยชุมชนจะมองเห็น 

ภาพของธุรกิจตนเองได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ต้ังแต่คุณค่าของผลผลิตว่ามี “จุดดี จุดเด่น” อย่างไร เห็นช่องทาง 

การตลาดใหม่ ๆ กลุ่มลูกค้าท่ียังไม่ได้ติดต่อ วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กิจกรรมหลักที่ด�าเนินการ พันธมิตร 

ที่จะมาช่วยเสริมหนุนการผลิต ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัว “ผลักดัน” ให้เกิดการเปลี่ยนวิถีการผลิตของนักวิจัยชุมชน

ให้มีการลดใช้สารเคมีเพื่อสร้าง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ให้กับผลิตของตนเอง 

  2.	การจัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูส้ถานการณ์การตลาด โดยให้ผูร้บัซือ้มาเล่าสถานการณ์ความต้องการ

ของตลาด และสภาพปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับตัวของนักวิจัยชุมชน

ภาพที	่5		ตาราง	Business	Model	Canvas	:BMC)																																																																																																																							

(ที่มา	:	http://thaimarketing.in.th)
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  3.	การศกึษาดงูาน	จากแหล่งทีม่กีารท�าการตลาดจากการขายผลผลติปลอดภัย จะเป็นการเปิดมุมมอง

ใหม่ๆ ให้กับนักวิจัยชุมชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวคิด ประสบการณ์ด้านการตลาดกับนักวิจัยชุมชน                               

ที่ประสบความส�าเร็จ

  4.	 การส�ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค 

ของลูกค้าซึ่งจะท�าให้นักวิจัยชุมชนมองเห็นโอกาสทางการตลาด ซึ่งจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตที่ลดการใช ้

สารเคมีเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

	 	 กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร เป็นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพ                     

ของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นา การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจัดจ�าหน่าย

จนถึงมือผู้บริโภค โดยสามารถเรียกทวนสอบย้อนกลับข้อมูลการผลิตของสินค้าได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร และสามารถ                   

เรียกกลับคืนสินค้าได้ 

  การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับให้นักวิจัยชุมชน จะเป็นการกระตุ ้น                          

ให้นักวิจัยชุมชนเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อผลผลิตของตนเอง เป็นการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการผลิต

แบบปลอดภัยจากสารเคมี ที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับมาจนทราบข้อมูล

ว่าผลิตที่ใด ใครเป็นผู ้ผลิต ผลิตอย่างไร ได้รับมาตรฐานอะไรบ้าง ซึ่งการน�าเทคโนโลยี QR Code มาใช้กับ 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับจะช่วยให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย และรวดเร็ว

ตัวอย่าง	QR	Code	ของนักวิจัยชุมชน

จังหวัดสมุทรปราการ
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การศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม

	 	 ในการศึกษาดูงานน้ัน เป็นกิจกรรมวิจัยที่ส�าคัญมากในการสร้างการเรียนรู้ให้กับทีมวิจัยและนักวิจัย

ชุมชน เป็นการศึกษาดูงานท่ีมีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างรอบด้านและหวังผล ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ในประเดน็ปัญหาและการแสวงหาทางออกของการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวจิยั ขณะเดยีวกนักเ็ป็นกจิกรรมทีส่ามารถ

สร้างขวัญก�าลังใจให้กับทีมวิจัยเพื่อพัฒนางานให้เกิดขึ้นอย่างมีพลังอีกด้วย โดยจะต้องด�าเนินการการออกแบบ 

ให้มีการวางแผน และเตรียมการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เป็นการเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาสให้นักวิจัยชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยชุมชนรายอื่น ๆ ที่มีประสบการณ ์

ในการท�าการเกษตรปลอดภัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 	 1	 ขั้นก ่อนการศึกษาดูงาน	 เจ ้าหน ้าที่ส ่ ง เสริมการเกษตรสอบถามความคิดเห็น                                                       

ของนักวิจัยชุมชนถึงความต้องการศึกษาดูงาน เพื่อก�าหนดประเด็นในการดูงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ                                              

พบว่านักวิจัยชุมชนสนใจเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช การบริหารจัดการกลุ่ม และการเช่ือมโยงตลาด                                             

จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประสานสถานท่ีศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัยชุมชน  

ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงานควรมีความสอดคล้องทั้งในเรื่องประเด็น ขนาดของกลุ่ม และการด�าเนินการ 

ของกลุม่ เพือ่ให้นกัวจิยัชมุชนทีไ่ปศกึษาดงูานสามารถเรียนรู้และน�ามาประยกุต์ใช้ได้ง่าย นอกจากนีก้ารเตรียมการศึกษา

ดูงาน ในส่วนของนักวิจัยชุมชนได้จัดแบ่งกลุ่มนักวิจัยชุมชนตามความสนใจในแต่ละประเด็น เพื่อช่วยกันตั้งค�าถาม 

เก็บข้อมูลและสรุปบทเรียนที่ได้ร่วมกัน เพื่อน�าเสนอในเวทีชุมชนครั้งต่อไป 
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  ขัน้ที	่2	ระหว่างการศกึษาดงูาน	นกัวจิยัชมุชนแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บันกัวจิยัชุมชนทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

โดยการพูดคุยซักถาม ถ่ายภาพหรือบันทึกเป็นวีดีโอ ตามประเด็นที่ก�าหนด และประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจ 

	 	 ขั้นท่ี	 3	 หลังการศึกษาดูงาน	 เป็นการจัดเวทีให้นักวิจัยชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียน 

ที่ได้รับ เพื่อน�ามาวางแผนการประยุกต์ใช้ในแปลงของตนเอง

ภาพที่	6	คุณลักษณะของการศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม

ที่มา	:	บุษยากร	ตีระพฤติกุลชัย	และคณะ	(2560)

  ผลของการศึกษาดูงานที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยชุมชน

  • เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการท�าการเกษตรของตนเอง จากการได้เห็น “ตัวอย่างของจริง”              

จาก “คนต้นแบบ” ที่ประสบความส�าเร็จ

  • สามารถน�าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติของตนเอง

  • เกิดเครือข่ายจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  • นักวิจัยชุมชนได้เปิด “มุมมองใหม่” ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
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การคัดเลือกเทคโนโลยี

  ในการคดัเลอืกเทคโนโลยทีีจ่ะน�ามาทดสอบในแปลงของนกัวจัิยชุมชน จะต้องมีความเหมาะสมกบับรบิท

พื้นที่โดยนักวิจัยชุมชนร่วมคัดเลือกน้ัน ต้องมี “การวิเคราะห์วิธีปฏิบัติของนักวิจัยชุมชนเปรียบเทียบวิธีการ	

ตามหลักวิชาการ”	 โดยใช้ปฏิทินการปลูกพืชเพื่อหาสาเหตุของปัญหาโรคและแมลงที่พบในแปลงนักวิจัยชุมชน 

เปรยีบเทยีบหาข้อแตกต่างกบัวธิปีฏบิตัติามหลกัวชิาการ  พร้อมท้ังค้นหาความถนดัของนกัวิจัยชมุชนโดยให้นกัวจัิยชมุชน

เป็นผู้เลือกเทคโนโลยีที่ต้องการจะน�าไปทดสอบในแปลงทดสอบเทคโนโลยีของนักวิจัยชุมชน

  เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	(Appropriate	Technology	:	AP)	คอื เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ โดยออกแบบให้ “เหมาะสม” กบั “บรบิท” ของการน�าไปใช้งานโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม โดยลักษณะที่ส�าคัญ คือ เป็นเทคโนโลยีที่ง่ายในการใช้งาน และคนในท้องถิ่นสามารถ

บริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง

“หัวเชื้อบิวเวอร์เรียแบบแห้ง” “เชื้อราบิวเวอร์เรียที่ขยายเชื้อแล้ว”

“กับดักแมลงวันผลไม้”
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  ได้เทคโนโลยีแล้วท�าอะไรต่อ

  นักวิจัยชุมชนร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วจะพบว่า (1) มีเทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถแก้ไข

ปัญหาของนักวิจัยชุมชนได้ เพื่อให้ (2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถออกแบบ วางแผนการส่งเสริมได้ถูกต้อง 

และเหมาะสม ซึ่งการออกแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมมีวิธีการ ดังนี้ การบรรยายเน้นให้ความรู้  

พร้อมกับการสาธิต เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักวิจัยชุมชนโดยเป็นความรู้ท่ีตอบโจทย์ และสามารถแก้ปัญหา

ของนักวิจัยชุมชน ส่วนการฝึกปฏิบัติ เป็นการท�าให้ความรู้ท่ีเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมท่ีจับต้อง สัมผัสได้  

ท�าให้นักวิจัยชุมชนเข้าใจได้มากกว่าการอบรมเพียงอย่างเดียวเพื่อให้นักวิจัยชุมชนสามารถน�าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ตนเอง 

ในการลดการใช้สารเคมี และเพ่ือให้นักวิจัยชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และนักวิจัยชุมชน 

ได้ร่วมกันออกแบบเพื่อจัดท�า (3) แปลงทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่เป็นแปลงของนักวิจัยชุมชน โดยให้นักวิจัยชุมชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ตั้งแต่เลือกพื้นที่แปลงทดสอบเทคโนโลยี การร่วมเก็บข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล  

และสรุปผล เพื่อศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ เทคโนโลยีท่ีน�ามาทดสอบต้องถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ

“ไส้เดือนฝอย” “การขยายเชือ้ราไตรโคเดอร์มา”

“การน�าเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในแปลงทดสอบ”
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การท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีการจัดท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี โดยให้นักวิจัยชุมชนเข้ามา               

มีส่วนร่วม เพื่อศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริงซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ 

  1. การเลอืกเทคโนโลยทีีจ่ะน�ามาทดสอบ ควรเป็นเทคโนโลยทีีไ่ม่ซบัซ้อน และนกัวจิยัชมุชนมคีวามถนดั 

สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ในพ้ืนที่ ทั้งนี้กรรมวิธีหรือกระบวนการสามารถปรับได้ตามบริบทพื้นที่ แต่ถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ

  2. รับสมัครนักวิจัยชุมชนที่สนใจร่วมท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี โดยพิจารณาจากความสนใจ                          

ความพร้อม และความถนัดของนักวิจัยชุมชน 

  3. เจ้าหน้าที่และนักวิจัยชุมชนร่วมวางแผนการผลิตร่วมกัน และร่วมเก็บข้อมูลผลผลิต โรคและแมลง 

  4. เจ้าหน้าท่ีและนักวิจัยชุมชนร่วมวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากแปลงทดสอบเทคโนโลยี และสรุปผล 

ที่ได้จากการทดสอบเทคโนโลยี
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	 	 ผลที่เกิดขึ้นจากการท�าแปลงทดสอบเทคโนโลยี	

  - การทดสอบเทคโนโลยใีนแปลงนกัวจิยัชมุชน เป็นการท�าให้นักวิจยัชมุชนได้เหน็ของจรงิจากการลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งท�าให้นักวิจัยชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี และช่วยให้ตัดสินใจในการยอมรับเทคโนโลยี                     

ได้ง่ายขึ้น 

  - นักวิชาการได้เรียนรู ้และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับบริบทนักวิจัยชุมชน                                       

ในแต่ละพื้นที่ได้

  - เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักวิจัยชุมชนรายอื่น ๆ ที่สนใจได้ศึกษาและน�าไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง

	 	 ผลที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยชุมชน

  - เกิดการเรียนรู ้จากการปฏิบัติ และเห็นของจริงจากการเปรียบเทียบผลตามหลักวิชาการ  

และผลตามวิธีปฏิบัติของนักวิจัยชุมชน

  - เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ              

และการใช้สารชีวภัณฑ์เพิ่มขึ้น
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การคืนข้อมูลให้ชุมชน

  กระบวนการคืนข้อมูล เป็นการร่วมตรวจทานข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของนักวิจัยชุมชน 

ท่ีมีต่อข้อมูลของตนเอง ซึ่งการคืนข้อมูลเปรียบเสมือนทางเชื่อมที่ท�าให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นักวิจัยชุมชน  

และนักวิชาการ ได้รับรู้และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงเพื่อน�าความรู้ที่ได้รับ

จากการวิจัยไปปรับใช้กับชุมชนของตนเอง

  การคืนข ้อมูลชุมชน มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือสรุปผลกิจกรรม และคืนข ้อมูลที่ ได ้จากกิจกรรม 

ให้แก่นักวิจัยชุมชน เพื่อ

   - ให ้ เกิดแรงกระเพื่อมเห็นความส�าคัญของป ัญหาจากการใช ้สารเคมี  โดยนักวิจัยชุมชน                                                 

เห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง ต่อผู ้บริโภค และต่อสิ่งแวดล้อมจากผลการวิจัย และเกิดการเปลี่ยนทัศนคติ                      

เร่ืองการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม และน�าไปสู่การลด ละ เลิกการใช้สารเคมีได้ในที่สุด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ                       

เช่น การตรวจเลือด การท�าแปลงศึกษาทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสม

   - ให้นักวิจัยชุมชนได้ร่วมตรวจทานข้อมูลว่าครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามความจริง ท�าให้นักวิจัยชุมชน

เห็นข้อมูลชุมชนของตนเอง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน�าผลการวิจัยไปปรับใช้กับตนเองและชุมชนต่อไป

   - ให้นกัวจิยัชมุชนได้มองอนาคตร่วมกนัว่าจะวางแผนการผลิตของตนเองอย่างไร เพ่ือลด ละ เลิกการใช้

สารเคมีได้อย่างยั่งยืน
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การคืนข้อมูลให้ชุมชน	มีวิธีการดังนี้ 

  - การจัดเวทีชุมชน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการด�าเนินงานได้ทราบผลวิจัยที่เกิดขึ้น 

  - การเลือกข้อมูลท่ี “ทรงพลัง” เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม                           

ของผู้เข้าร่วมเวทีชุมชน 

  - จัดท�าสื่อที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ใช้ภาษาง่าย ๆ เช่น รูปภาพ 

  - การเปิดโอกาสให้ทุกคนในเวทีร่วมแสดงความคิดเห็นและการน�าไปใช้ประโยชน์
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เอกสารอ้างอิง
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รายชื่อคณะผู้วิจัยโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมี

ของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่่อุปทาน

หัวหน้าโครงการ

 นายวุฒินัย  ยุวนานนท์   ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 1) รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร   อาจารย์ประจ�าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์                               

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน                                   

2. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 1) นางสาวมาลี ตั้งระเบียบ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร                                    

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1) นางสาวบุบผา  ใจเที่ยง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1) นายยศ บริสุทธิ์ รองศาสตราจารย์   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 1) ดร. ลั่นทม  จอนจวบทรง   อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทีมวิจัย

1. กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

 1) นายวุฒินัย  ยุวนานนท์   ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

 2) นางพิชฎา อารยานุรักษ์   นักวิจัยโครงการ

 3) นางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ   ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร 

 4) นายวิศรุต ตุ้ยศักดา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 5) นายธีรภัทร์ คุ้มครอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 6) นางสาววิไลพร ชวศรี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 7) นางสาวเชาวพรรณ อัครวิสิทธิ์กุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 8) นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

2. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 1) นางสาวนลินทิพย์ เพณี   นักวิชาการมาตรฐานช�านาญการพิเศษ

3. ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

 1) นางสาวจิราภา จอมไธสง   ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด

 2) นางปดารณี ธรรมธร   นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

 3) นางวิภา ปักกาสาตัง   นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

 4) นางสาวรุ่งนภา โบวิเชียร   นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

 5) นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธิ์  นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

4. ส�านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

 1) นายดนัย  ปัญจพิทยากุล   เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

 2) นายพินิจ  จันทร์พรมดี   หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

 3) นางสาวแสงเดือน  พงษาชัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 4) นายสุเมธ  พั่วพัก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 5) นางมลิวรรณ ไวยกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
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 6) นางสาวจิราภรณ์  จิรานภาพันธุ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 7) นางสาวรุ่งลักษณ์ ตันชัย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 8) นางสาวธารารัตน์ แจ่มจ�ารัส  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

5. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบางเสาธง

 1) นายอภิพล ทองค�า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 2) นางสาวแสงสุรี  ยาวิเศษ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

6. ส�านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการเกษตร

 1) นายธราวิทย์  ค�าหล้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 2) นางสุภาชินี  ธนูศิลป์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 3) นายถวัลย์ สามทอง   นักส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 4) นายธงชัย หงส์ศรีเมือง   นักส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

7. ส�านักงานเกษตรจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร

 1) นายอภิวิชญ์  ไชยค�า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 2) นางเกศริน  เข็มทอง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 3) นายทวีศักดิ์ ธิขาว   นักส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 4) นายประทวน จันทร์ดี   นักส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 5) นายมนัส สวนแก้ว   เกษตรอ�าเภอนาหมื่น

8. ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร  

 1) นางวชิรา  ไฝเจริญมงคล   นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

 2) นางนิกูล  ทองดี    นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

 3) นางสาวเจิมขวัญ  วรยศ   นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

 4) นายศุภสิทธิ์ ศรีกันหา   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

9. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

 1) นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล   หัวหน้ากลุ่มรักขาพืช นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

 2) นายฉัตรชัย   สิทธิหาโคตร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 3) นางสาวหัทยา พรมโต   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

 4) นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

10. ส�านักงานเกษตรอ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น  

 1) นายประจัญ  ขันพิมล   เกษตรอ�าเภอภูผาม่าน

 2) ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุภารัตน์ พนมพรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

11. เจ้าหน้าที่ประจ�าโครงการ

 1) นางสาวภาวิณี  วามนตรี   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

 2) นางสาวกานต์ธีรา  ท่ากะเชียง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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