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กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสูต่ ลาดสินค้าปลอดภัย
กรณีศึกษา บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
นางสาวกรกนก ปานอาพันธ์ และคณะ

บทคัดย่อ
การศึกษาต่อเนื่องจากการศึกษาบริบทชุมชนตาบลดู่ใต้ พบว่า ชุมชนตาบลดู่ ใต้เมื่อแบ่งตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ แล้ วเกิดความแตกต่างด้านการประกอบอาชีพได้ 3 โซน ได้แก่ โซนการค้าและธุรกิจ โซน
การเกษตรพืชใกล้แม่นา และโซนปศุสัตว์ไกลจากแม่นา เมื่อศึกษาประเด็นการพัฒนาพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่มี
ศักยภาพและมีความต้องการที่จะพัฒนาการผลิต คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลหมู่ 13
ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ในปีนีจึง มีการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้วิจัยและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย กาหนดกิจกรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและพัฒนาตัว
เกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะและความมั่นใจในการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อจาหน่ายให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้คนในจังหวัดสามารถจดจาได้ โดยยังคงยึดกระบวนการผลิตตามความชานาญ
ของแต่ละคน โดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีเดิมมากนัก ไม่เปลี่ยนไปเป็นการปลูกพืชตามกระแสหรือพืชเชิงเดี่ ยว แต่
เน้นการเพิ่มคุณภาพและมีการขอใบรับรองมาตรฐาน รวมทังเริ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับคณะผู้สนใจเข้า
มาศึกษาดูงานในบ้านของคณะกรรมการกลุ่มมากขึน ทาให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มแม่บ้านที่จะพัฒนาชุดของว่าง
และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาดูงานการแปรรูปกล้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มบางคน
เคยมีการรวมกลุ่มกันผลิต และมีการตอบรับของผู้บริโภคค่อนข้างดี คณะผู้วิจัยจึงได้วางแผนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการผลิตด้ว ยวิถีดังเดิมและมีรูปแบบการจาหน่ายที่
พัฒนามากขึน โดยผลพลอยได้จากการวิจัยนีนอกเหนือจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประโยชน์แล้ว ยัง
เป็นการกระตุ้นความสนใจให้แก่คนอื่นๆในชุมชนหันมาเห็นประโยชน์ของการปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย

II

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะความกรุณา ช่วยเหลือและให้คาแนะนาเป็นอย่างดียิ่ง
จาก ดร.ฌัชชภัทร พานิ ช ผู้ อานวยการวิทยาลั ยชุมชนน่าน บุคลากรวิทยาลั ยชุมชนน่านทุกท่าน ภาคี
เครือข่ายด้านเกษตรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ที่ได้อานวยความสะดวก ช่วยเหลือสนับสนุนและให้กาลังใจ
ด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นผลให้งานวิจัยนันสาเร็จสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยรู้สึกซาบซึง และขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณ แกนนาชุมชน สมาชิกของชุมชนบ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน ที่ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเป็นอย่างดี การดาเนินโครงการจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเกษตร ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ผักปลอด
สารพิษ
ขอขอบคุ ณ ทุ กคน ที่ ค อยให้ ก าลั ง ใจ ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ นในเรื่ อ งราวต่ า งๆ ด้ ว ยดี ต ลอดมา
นอกจากนี ยั งมีผู้ ที่ให้ความช่ว ยเหลื ออีกหลายท่าน ซึ่งคณะผู้ วิจัยไม่ส ามารถกล่าวนามในที่นีได้ห มด จึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนีด้วย
คุณค่าทังหลายที่ได้รับจากงานวิจัยฉบับนี ผู้จัดทาขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่ บิดา มารดา และครู
บาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน รวมทังผู้มีพระคุณทุกท่าน
คณะผู้จัดทา
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำ
จากรายงานการวิจัย ของโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเกษตร ปี
2557 ที่ได้ทาการศึกษาบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะของชุมชนตาบลดู่ใต้ พบว่า ตาบลดู่ ใต้ มีสภาพพื้นที่
และทรั พยากรที่ ห ลากหลายทาให้ การประกอบอาชี พของคนในชุ มชนแตกต่า งกั นไปด้ ว ย แบ่ งตามการ
ประกอบอาชีพ ได้เป็น 3 เขต โดยประชากรเขตที่ 1 ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณเขตเมืองจะประกอบอาชีพ รับจ้าง
ค้าขาย รับราชการ เนื่องจากเป็นพื้นที่กลางเมืองที่มีผู้คนมาท่ องเที่ยวจานวนมากและเชื่อมต่อกับต่างอาเภอ
ได้แก่ หมู่ 5,6,7,11,15
เขตที่ 2 ประชากรจะประกอบอาชีพ การเกษตรผลิตพืช ค้าขาย และรับจ้าง
เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้าน่านและแม่น้าสาขาย่อย ได้แก่ หมู่ 1,2,4,12,13 และเขตที่ 3
ประชากรจะประกอบอาชี พ การเกษตรผลิตสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง เนื่องจากเป็นเขตภูเขา ห่างไกลจาก
แหล่งน้า ซึ่งแหล่งน้าที่ใช้จะทาการสูบขึ้นจากแม่น้า หรือขุดบ่อบาดาล ได้แก่ หมู่ 3,8,9,10,14
จากการศึกษาทาให้ผู้วิจัย ค้นพบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงจากการวิจัย โดยใช้เทคนิค Snow ball ได้แก่
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งสมาชิกส่วน
หนึ่งมาจากกลุ่มเกษตรกรทาสวนดู่ใต้ จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับแกนนาของกลุ่ม พบว่า เกษตรกรมี
ประสบการณ์และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษมานานถึง 13 ปี แล้ว เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจาก
หน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ ใ นการจั ด ฝึ ก อบรมหลายหน่ว ยงานด้ว ยกั น ท าให้ เ กษตรกรมี ค วามเท่ า ทัน ต่ อ
เทคโนโลยีและทักษะในการจัดการศัตรูและปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตของกลุ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องของ
กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย แต่ด้วยระยะทางที่ ห่างจากตลาดกลางเมืองทาให้การตลาดยังไม่ค่อยสะดวกมาก
นัก สมาชิกยังคงขายในรูป ของต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย แต่ละคนจะมีความชานาญในการผลิตพืช
แตกต่างกัน และมักจะผลิตตามความถนัด จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอน
มูลพัฒนา มีความต้องการพัฒนาเรื่องของการตลาด ทาอย่างไรให้ขายได้ดีและง่ายขึ้น การขายผลผลิตส่วน
ใหญ่จ ะเอาไปส่ งพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็ น ร้านขายส่ งอยู่ข้างประตูวัดดอนมูล ส่ งแม่ค้าในตลาดหน้าโรงแรม
เทวราช ขายในหมู่บ้าน และมีบางส่วนขายให้กับพ่อค้าต่างจังหวัดสาหรับกรณีนี้มักจะใช้กับมะเขือยาว หรือ
กะหล่าในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีผลผลิตจานวนมากเท่านั้น ในช่วงฤดูฝนจะหยุดการเพาะปลูกเนื่องจากเป็นพื้นที่
น้าท่วมถึง โดยทุกปีแม่น้าน่านจะหลากเข้าท่วมแปลงเพาะปลูกทุกปี มีเพียง 3 ปีให้หลังมานี้ที่ไม่ท่วม ซึ่งผล
จากการที่น้าท่วมถึงนี้ทาให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากน้าจะพัดพาตะกอนดินและธาตุอาหารมาจากทาง
ตอนเหนือของจังหวัด คณะผู้วิจัยจึงได้ประชุมร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายคือ “การพัฒนาผลผลิตผักปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน สมาชิกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้
มีความรู้ ค วามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้า นการผลิ ต และการขายผั กปลอดสารพิษ ” โดยมีก ารจั ด
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมผ่านโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
เกษตร วิทยาลัยชุมชนน่าน ปีงบประมาณ 2558

๒
ซึ่งผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและหาทางออกร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้วิจัย ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งตัวเกษตรกร และชุมชน เนื่องจาก
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้นาผลผลิต ออกสู่งานของจังหวัด งานของวิทยาลัยชุมชน
และการที่มีผู้สนใจเชี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เข้าไปในพื้นที่มากขึ้น ทาให้ผู้คนเริ่มเกิดความตื่นตัวในทรัพยากรของ
ชุมชนของตนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมีการพัฒนาตนเองในด้านองค์ความรู้ ทัศนคติ และนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือผลผลิตผักปลอดสารพิษของบ้านดอนมูลพัฒนา โดยมีมาตรฐานรับรอง
จากหน่วยงานต่างๆที่ให้การรับรอง
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดผลผลิตผักปลอดสารพิษ

ขอบเขตกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาต่อยอดจากการศึกษาบริบทด้านการเกษตรในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งผลการวิจัยค้นพบ
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ที่มีความพร้อมและความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและผลผลิตให้ไปถึงการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับชุมชนได้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน และเน้นการขยายเครือข่ายเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายตลาดสีเขียว ศูนย์การเรียนรู้
ต่างๆในจังหวัดน่าน หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมเรื่องของใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และเน้นการจัดการบริหารระบบผลิต การบริหารจัดการคนและ
กระบวนการผลิตในรูปแบบของกลุ่มตลอดกระบวนการ เพื่อให้การผลิตผักปลอดสารพิษได้รับความน่าเชื่อถือ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ 13
หมายถึง สมาชิกของกลุ่ม
เกษตรกรทาสวนดู่ใต้ จัดตั้งโดยเกษตรจังหวัดน่าน ซึ่งปลูกผักปลอดสารพิษ จานวน 23 คน
2. การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
หมายถึง การเก็บตัวอย่างดินนามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคาแนะนา ใน
การแก้ไข ปรับปรุง บารุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูนปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุ หรือสารปรับปรุงดิน
อย่างอื่นตามความจาเป็น เพือ่ ให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
3. การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสื่อความหมายของสินค้า ผ่าน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค เพื่อ
ช่วยกระตุ้นการขายและสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า ในปัจจุบันการสื่อสารการตลาดได้รับการพัฒนาให้เป็น
กลยุทธ์อันทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นเป้าหมายและกลวิธีสื่อสารที่มีความเข้มข้นและสอดประสานกัน ซึ่ง
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานสามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งของสินค้าหรือตรายี่ห้อนั้นๆ
4. การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) หมายถึง
แนวทางในการทาการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการ
ลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้ บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด

๓
เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกาหนดโดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจรับรองระบบการจัดการ
คุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) โดยได้กาหนดข้อกาหนด กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจ
ประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับ GAP ตามหลักการสากล ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศ

คำสำคัญ
เกษตรปลอดสารพิษ หมายถึง ระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ไม่ใช้
ฮอร์โมนที่ได้จากการสังเคราะห์ แต่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อไร่
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้จากการทาการเกษตรปลอด
สารพิษ ได้แก่ พืชไร่ และพืชสวน รวมถึงไม้ผลและดอกไม้ นอกจากนี้ยังรวมถึงสัตว์เลี้ยง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ ผู้วิจัยคาดหวังว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจะมีการทางานและการคิด
เชิงระบบ การบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบโดยสมาชิกในกลุ่ม
ผลผลิตผักปลอดสารพิษมีความน่าเชื่อถือโดยใช้มาตรฐานรับรองจากหน่วยงานฯ เกษตรกรมีกระบวนการผลิต
ที่ดี และมีผลผลิตตอบสนองความต้องการของตลาด ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคผักมากขึ้น กลุ่มผู้ผลิต
ผั ก ปลอดสารพิ ษ เป็ น ตั ว อย่ า งน าร่ อ งการสร้ า งตลาดผลผลิ ต ปลอดสารพิ ษ ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ส นใจได้ เ รี ย นรู้
กระบวนการทางาน และสาคัญที่สุดคือเกษตรกรมีความภาคภูมิใจในตนเอง ในสมาชิกในกลุ่ม และในอาชีพ
การเกษตรผลิตผักปลอดสารพิษของตน

ผลกระทบของโครงกำร
การที่ผู้วิจัยได้วางแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ
บ้านดอนมูลหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ได้แก่ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์และความต้องการ
ของการผลิต การพัฒนาสินค้าในด้านมาตรฐาน GAP การอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบดินและการ
บารุงดินด้วยธาตุอาหาร ที่เหมาะสมกับสภาพดิน และประโยชน์และขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ พืช การประชาสัมพันธ์สินค้า และการฝึกทักษะการเป็นนักจัดการความรู้
ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจเข้ามาในแหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้สึกคุ้นเคย
และยอมรับวิทยาลัยชุมชนในด้านการเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ทางวิชาการและทางานภาคปฏิบัติในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง เป็นหน่วยประสานงานและเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น และ
สร้างการตื่นตัวให้กับชุมชนหมู่ 13 ในการเตรียมพร้อมที่จะสร้างอาชีพเพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ตามแผนการ
โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน และและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลหมู่ 13 ได้ในอนาคต

๔

บทที่ 2
ทบทวนเอกสำร
๑. สภำพทั่วไปของบ้ำนดอนมูลพัฒนำ
ประวัติศาสตร์หมู่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 เดิมทีบ้านดอนมูลตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ และเกิดการงอก
ของแผ่นดินยื่นออกไปในแหล่งน้าน่านเกิดมูลขึ้นของแผ่นดิน จึงถูกเรียกว่า บ้านดอนมูล และเมื่อมีประชากร
เพิ่มมากขึ้นจึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ ชื่อว่า หมู่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ที่ ๑๓
บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้า
น่าน สภาพดินเป็นดินร่วนปานกลางเหมาะแก่การทาเกษตร แต่เดิมบ้านดอนมูลพัฒนาเป็นหมู่บ้านเดียวกับ
บ้านดอนมูล หมู่ 5 เมือ่ ประชากรมากขึ้นก็มีจานวนหลังคาเรือนมากขึ้น ทาให้การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้
แยกหมู่บ้าน ออกเป็น บ้านดอนมูลพัฒนา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 มีบ้านเรือนตั้งกระจายอยู่ใกล้แม่น้า
น่าน มีพื้นที่ทั้งหมด 680 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 230 ไร่ เป็นพื้นที่เพาะปลูก 450 ไร่ มีจานวนหลังคาเรือน
ทั้งหมด 152 หลังคาเรือน
คาว่า “ดอน” หมายถึง ที่ราบลุ่มแม่น้า ที่น้าได้พัดพาเอาตะกอนต่างๆมาทับถมกันไว้ ส่วนคาว่า มูล
หมายถึงพื้นดินที่ทรายมาทับถมกัน เกิดเป็นพื้นที่สันดอนขึ้นมาริมลุ่มน้า ซึ่งมักเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการลดลง
ของน้าในฤดูแล้ง “ดอนมูล” จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผักยิ่งนัก ด้วยชัยภูมิที่ตั้ง
ของหมู่บ้านที่เป็นลักษณะของพื้นที่ดอนมูล ที่หน้าน้าก็จะมีน้าท่วม หน้าแล้งก็จะเป็นพื้นที่ดินตะกอนทับถม
กัน ชาวบ้านที่อพยพกันมาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านดอนมูล” และด้วยความที่เป็นหมู่บ้านที่
ตั้งขึ้นใหม่ แยกมาจากหมู่บ้านเดิม จึงเรียกกันใหม่ว่า “บ้านดอนมูลพัฒนา” ตั้งอยู่ในตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
น่าน ที่นี่เป็นพื้นที่ราบลุ่มลาน้าที่ไหลมาบรรจบกันกับแม่น้าน่าน กลายเป็นสันดอนที่กว้างใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม
ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งปลูกผักที่ใหญ่พื้นที่หนึ่งของจังหวัดน่าน
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์
บ้านดอนมูลพัฒนาเป็นที่ราบลุ่ม ติดลาน้าน่านทั้ง 2 ด้านในช่วงฤดูฝนมักมีน้าหลากและท่วมขังในช่วง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม (ประมาณ 3 เดือน) ซึ่งช่วงนี้เกษตรกรจะหยุดเพาะปลูกพืชผัก ยังคงปลูกเฉพาะ
พืชผักยืนต้นที่สามารถทนทานต่อการท่วมขังของน้า 2 – 3 วันได้ ในฤดูกาลนี้เกษตรกรบางรายจะทานา และ
เริ่มเพาะปลูกพืชผักอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม ซึ่งฤดูกาลที่มีผลผลิตสูงที่สุดคือฤดูหนาว
สภำพทำงสังคมและวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นชุมชนลักษณะชนบท มีเครือญาติ
ช่วยเหลืออุปถัมป์ค้าจุน พึ่งพาอาศัยกันและยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวเหนือ เช่น
ประเพณีการเลี้ยงผีชาวบ้าน มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีการลงแขกดานา เกี่ยวข้าว ช่วยเหลือกันในการลงมือปลูก
ผัก ดานา เป็นต้น ส่วนใหญ่การปลูกบ้านจะไม่มีรั้วอาณาเขตกั้น ถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีต การ
เดินทางเข้าถึงหมู่บ้านมีความสะดวกสบาย

๕
กลุ่มองค์กรต่ำงๆในชุมชน
1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีสมาชิกจานวน...... คน ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านมี
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล โดยมีกิจกรรมเสริมของกลุ่ม อสม. ได้แก่ จัดทาไข่สดเสริม
ไอโอดีนในชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง กิจกรรมทาธูป เทียนหอมไล่ยุงจากตะไคร้หอมจาหน่ายเป็นสินค้า otop
ระดับ 3 ดาว กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายทุก จันทร์ พุธ ศุกร์
2. กลุ่มสตรีแม่บ้าน มีจานวน 120 คน มีกิจกรรมออมทรัพย์แม่บ้าน สุขาภิบาลอาหาร กิจกรรม
ออกกาลังกายแบบแอโรบิค
3. กลุ่มเยาวชน มีจานวนสมาชิก 74 คน มีกิจกรรมดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง กลองยาว กิจกรรม
การออกกกาลังกายเต้นแอโรบิค กิจกรรมสารวจลูกน้ายุงลายทุกอาทิตย์
4. กลุ่มผู้สูงอายุ มีสมาชิกจานวน 56 คน มีกิจกรรมกลุ่มการจักสานวัสดุจากไม้ไผ่ กิจกรรมออก
กาลังกายแบบกีฬาอนามัยของสมาคงเวชศาสตร์ไทย
5. กลุ่มโรงเรียนเกษตรกร (ในพระราชดาริ) มีสมาชิกจานวน 49 คน มีกิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิก
กลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพาะปลูกพืชผัก ทุกวันพุธ ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรประจา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลดู่ใต้และเจ้าหน้าที่จากสานักงานเกษตรอาเภอเมือง
น่านให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดถึงการจัดทาปุ๋ยน้าชีวภาพและสารไล่แมลง การทาปุ๋ยหมัก กิจกรรมการ
ปรับปรุงดินให้เหมาะสม
6. กลุ่มเกษตรกรทาสวนดู่ใต้ มีสมาชิก 219 คน กิจกรรมของกลุ่มเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม
ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ 2,000,000 บาท จัดบริการร้านค้ากลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน
จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบสหกรณ์
7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีสมาชิก 87 คน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มประมาณ
200,000 บาท กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
๒. กำรจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร : ศูนย์กำรเรียนรู้ของเกษตรกร
ในปี พ.ศ. 2543 นอกเหนือจากทีมสุขภาพอาเภอเมืองน่านได้ร่วมกับชุมชนดาเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยทีมสุขภาพอาเภอเมืองน่านดังกล่าวแล้วนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรจากศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบลดู่ใต้ และสานักงานการเกษตรอาเภอเมืองน่าน ได้เข้ามาร่วม
ให้ความรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรด้วย โดยได้รับนโยบายในเรื่องโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ใน
พระราชดาริของในหลวง โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในแบบไม่เป็นทางการ
ตั้งอยู่ใต้ถุนบ้านของนายต๊ะกูล กุลศรีไชย และบริเวณบ้านมีพื้นที่ทาการเพาะปลูกประมาณ 1 ไร่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทาเกษตรอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการ
ผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) เน้นกระบวนการให้ศึกษา
ร่วมกันและนาไปปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) ตั้งแต่การวางแผนการศึกษา วิเคราะห์ ทดลองทา
กิจกรรมร่วมกัน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ตั้งแต่เริ่มปลูกเพื่อจะได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในดิน น้า ธาตุอาหาร แล้วนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
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ทาให้เกษตรกรมีโอกาสคิด วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง นาความรู้ที่ได้จากแหล่งอื่นๆและภูมิปัญญามา
ทดลองทาและเปรียบเทียบผลลัพท์ที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator)
โรงเรียนเกษตรกรของบ้านดอนมูลพัฒนาในระยะแรกๆ (ปี พ.ศ. 2543) มีนักเรียนเกษตรจานวน
29 คน มีการเข้าโรงเรียนทุกวันพุธ เวลา 8.30 – 12.00 น. โดยเกษตรกรจานวน 29 คน เป็นผู้ที่มีความ
สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช การใช้สารเคมี การใช้สารชีวภาพ มีการจัดทาแปลงสาธิต ลงมือปฏิบัติ
จริงในแปลง มีการอบรมให้ความรู้การทาเกษตรที่เหมาะสมตามระบบเกษตรปลอดสารพิษ มีการเตรียมดิน
และปรับสภาพดินก่อนทาการเพาะปลูก เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาหากมีโรคและแมลงศัตรูพืช
3. กำรตรวจวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดิน
ควำมสำคัญของกำรตรวจวิเครำะห์ดิน ก่อนปลูกพืช
ความสาคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช หมายถึงการใช้เทคนิคทางเคมีที่สะดวกและ
รวดเร็วใน การตรวจสอบความ สามารถของดินในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เทคนิค
ดังกล่าวนี้ได้จากการเลียนแบบการดูดดึงธาตุอาหารของรากพืช โดยการใช้น้ายาสกัดซึ่งประกอบด้วยกรดเจือ
จางบางชนิด เป็นตัวทาละลายธาตุอาหารในดินและธาตุอาหารที่สกัดออกมาได้จากน้ายาสกัดเหล่า นี้
(extractable nutrient) จะถูกสมมติเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (available nutrient) ดังนั้น
ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากการวิเคราะห์ดินนี้จึงเป็นแต่เพียงตัวเลข ที่ไม่มีความหมายโดยตัวของมันเองแต่จะมี
ความหมายและ นาไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อนาไปหาความสัมพันธ์กับผลผลิตของพืชที่ได้จากการ ทดลองในสภาพ
ไร่นาเสียก่อน
หลักกำรและขั้นตอนกำรวิเครำะห์ดิน
หลักการสาคัญในการวิเคราะห์ดินมี 2 ประการคือ
1. กำรสกัด คือ การละลายธาตุอาหารที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพืช ออกมาทั้งหมดหรือออกมาใน
ปริมาณที่เป็นสัดส่วนที่แน่นอนกับปริมาณที่พืชใช้ ประโยชน์ได้จริง โดยใช้น้ายาสกัดซึ่งเป็นสารละลายที่
เหมาะสม
2. กำรวิเครำะห์ปริมำณ คือการนาน้ายาที่สกัดได้จากดินมาวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุอาหารแต่
ละชนิดโดย ใช้เครื่องมือที่อ่านค่าได้ละเอียดมีความแม่นยาและแน่นอน
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ดิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
1. กำรเก็บตัวอย่ำงดิน เป็น ขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญที่สุด เนื่องจากตัวอย่างดินที่เก็บจะต้องเป็น
ตัวแทนที่ดีของพื้นที่ทั้งหมดจึงควร แบ่งพื้นที่ออกเป็น แปลงย่อยที่มีขอบเขตชัดเจนโดยภายในแปลงย่อย
เดียวกันควรมีความแตกต่างกันน้อย ที่สุดหรือไม่มีเลย
2. กำรวิเครำะห์ดินในห้องปฏิบัติกำร เป็นการวิเคราะห์ดินด้วยวิธีมาตรฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง
3. กำรแปลควำมหมำยของผลกำรวิเครำะห์ดิน เป็นการนาข้อมูลที่ได้จาก การวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อน แล้วแปลข้อมูลนั้นว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับใด
4. กำรให้คำแนะนำกำรใช้ปุ๋ยหรือกำรปรับปรุงดิน คือ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการจัดการที่ทา
ให้ได้ผลตอบแทนสูงในการปลูกพืช เช่น คาแนะนาเกี่ยวกับชนิดอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม
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วิธีกำรวิเครำะห์ดินในห้องปฏิบัติกำร
วิธีการวิเคราะห์ดินทางเคมีบางรายการซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยราชการให้บริการแก่เกษตรกร
แสดงไว้ในตาราง การวิเคราะห์ดินทางเคมีมีข้อดีคือสามารถวิเคราะห์ตัวอย่าง ดินได้เป็นจานวนมากโดยใช้
เวลาน้อย ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก ทาให้สามารถรู้ผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกพืชได้
และสามารถนาค่าวิเคราะห์ดินไปเชื่อมโยงกับผลการทดลองปุ๋ยในไร่นาเพื่อให้คา แนะนาการใช้ปุ๋ยหรือปูน
อย่างเหมาะสมก่อนการปลูกพืชได้
ตำรำง 1 วิธีวิเครำะห์ดินทำงเคมีบำงรำยกำรโดยสรุป
รำยกำรที่วิเครำะห์
วิธีสกัด
pH
ใช้น้ากลั่นอัตราส่วนดิน :
น้า =1:1 กวนประมาณครึ่ง
ชั่วโมง
อินทรียวัตถุ
ใช้สารเคมีออกซิไดส์
อินทรียวัตถุในดินจนหมด
ฟอสฟอรัสที่เป็น
สกัดด้วยน้ายาสกัดที่
ประโยชน์
เหมาะสม
โพแทสเซียมที่
สกัดด้วยสารละลาย
แลกเปลี่ยนได้
แอมโมเนียมแอซีเตต
แคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้
ความต้องการปูน
ความเค็ม

วิธีวัดปริมำณ
ใช้ pH meter วัดในสาร
แขวนลอยโดยตรง

ไทเทรตออกซิไดซิงเอเจนต์
ที่เหลือด้วยรีดิวซิงเอเจนต์
วัดด้วย
spectrophotometer
วัดด้วย flame
photometer หรือ
atomic absorption
spectrophotometer
สกัดด้วยสารละลาย
วัดด้วย atomic
แอมโมเนียมแอซีเตต
absorption
spectrophotometer
เติมปูนหรือสารละลาย
จากค่า pH ที่ลดลงนามา
บัฟเฟอร์ pH 7 ปริมาณต่าง คานวณปริมาณปูน ที่ใช้
ๆ ลงไปในดินแล้ววัดค่า pH สะเทินฤทธิ์กรดในดิน
ใช้น้ากลั่นสกัดเกลือ ออก วัดด้วยเครื่องวัดการนา
จากดิน โดยสกัดในขณะที่ ไฟฟ้า
ดินอิ่มตัวด้วยน้า

หน่วย
หน่วย pH ซึ่งมีค่า
ระหว่าง 1-14
เปอร์เซ็นต์ (%)
ppm P
ppm K

ppm Ca
ppm Mg
กก. CaCO 3 ต่อไร่
เดซิซีเมนต์ / เมตร
หรือ
มิลลิโมล์ / ซม.

กำรแปลควำมหมำยผลกำรวิเครำะห์ดิน
ปัจจุบันกองสารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ใช้หลักการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจากค่า
วิเคราะห์ทางเคมีของดินที่ สาคัญ ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
ความอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ โดยทาการแบ่งระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินออกเป็น 3 ระดับคือ ต่า ปาน
กลาง และสูง ดังแสดงในตารางที่ 2
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดินเพียงอย่างเดียว จะเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่มีความหมายใด
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ๆ หากไม่นาตัวเลขนั้นไปหาความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชหรือการตอบสนอง ของพืช ต่อระดับธาตุ
อาหารชนิดที่ต้องการประเมินที่มีอยู่ในดินหรือในรูปของปุ๋ยที่ ใส่เสียก่อน
ตำรำงที่ 2 วิธีกำรประเมินระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินจำกผลกำรวิเครำะห์ดิน
ระดับควำม
อุดมสมบูรณ์
ของดิน
ต่า
ปานกลาง
สูง

ปริมำณ
ควำมอิ่มตัว
ควำมจุในกำร
ปริมำณ P ที่
อินทรียวัตถุ ด้วย ประจุ แลกเปลี่ยน ประจุ เป็น ประโยชน์
(%)
บวกที่เป็นด่ำง บวก (me/ ดิน
(ppm)
(%)
100 กรัม )
<1.5
<35
<10
<10
1.5-3.5
35-75
10-20
10-25
>3.5
>75
>20
>25

ปริมำณ K
ที่เป็น
ประโยชน์
(ppm)
<60
60-90
>90

วิธีประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินใช้วิธีการให้คะแนน ( ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บในตาราง ) ถ้า
คะแนนเท่ากับ 7 หรือน้อยกว่าถือว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่า ถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง 8-12 ถือว่าดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถ้าคะแนนเท่ากับ 13 หรือมากกว่า ถือว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง
ควำมสำคัญของกำรตรวจวิเครำะห์ดิน ก่อนปลูกพืช ยังช่วยลดต้นทุนในกำรปุ๋ยอีกด้วย
การ ใช้ปุ๋ยให้คุ้มค่า เกษตรกรต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการใช้ปุ๋ยให้ “ถูกชนิด ถูกปริมาณ ถูก
เวลา และถูกวิธี” แต่ขณะนี้เกษตรกรไทยเกือบ 100%ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ เอ็น-พี-เค ในดินก่อนปลูกพืช
ทั้งยังใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับดินและไม่ตรงตามความต้องการของพืช ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญของการผลิตพืช ดังนั้น จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
เกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกข้าว, ข้าวโพด และอ้อยภาคอีสาน นี่เป็นคาแนะนาจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
อัตตะนันทน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ เป็นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แต่ละชุดดินที่มีมากกว่า 200 ชุดดิน ทั้งยังต้องสอดคล้องกับความต้องการของพืช โดยนาปัจจัยหลักที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช ได้แก่ พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ
น้าฝน ชุดดิน และปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดินมาพิจารณาร่วมกัน โดยใช้แบบจาลองการปลูกพืชและโปรแกรม
สนับสนุนการตัดสินใจมาคานวณโดยใช้ คอมพิวเตอร์ คาดคะเนคาแนะนาปุ๋ย เอ็น-พี-เค ที่ให้ผลตอบแทน
สูงสุด เพื่อให้การใช้ปุ๋ยมีความแม่นยาและสอดคล้องกับความต้องการของพืช และยังสามารถคาดคะเนผลผลิต
และผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับเมื่อใช้เทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยี ขั้นแรก เกษตรกรต้องตรวจสอบชุดดินในแปลงของตนเองก่อน โดยสามารถ
สอบถามข้อมูลชุดดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือดูจากแผนที่ชุดดิน หรือสอบถามได้ที่เว็บไซต์
http://www.ilab.asia/ilab/iLab.html ขั้นที่สองตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดิน โดยเก็บตัวอย่างดินส่ง
ตรวจวิเคราะห์ หรือเกษตรกรอาจวิเคราะห์ เอ็น-พี-เค ในดินแบบรวดเร็ว (Soil Test Kit) และ ขั้นสุดท้าย ใช้
ปุ๋ยตามคาแนะนา โดยศึกษาจากคู่มือคาแนะนาจาก http://www.ilab.asia/ilab/iLab.html
เกษตรกรส่วนใหญ่มองว่า การตรวจวิเคราะห์ เอ็น-พี-เค ในดิน มีวิธีการและขั้นตอนยุ่งยากจึง
ไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว ทาให้ไม่รู้จักดินในแปลงของตนเอง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรเก็บตัวอย่าง
ดินเพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยเบื้องต้นต้องแบ่งพื้นที่ก่อน หากพื้นที่ใหญ่มากหรือดินไม่

๙
สม่าเสมอและดินมีลักษณะแตกต่างกัน ปลูกพืชต่างกัน ใช้ปุ๋ยต่างกัน และดินมีสีต่างกัน ต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็น
แปลงย่อย และแยกเก็บดิน 1 ตัวอย่างต่อ 1 แปลงย่อย
ความสาคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง และ
ลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปลูกพืช และเป็นแนวทางนาไปสู่การลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
ได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสาปะหลัง ใน “โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร”
วิธีกำรส่งตัวอย่ำงดินเพื่อตรวจวิเครำะห์
จุดประสงค์ของกำรวิเครำะห์ดิน
เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาของ ดินในแปลงปลูกพืช พร้อมกับคาแนะนาในการ
แก้ไขปรับปรุง บารุงดินเช่นการใช้ปุ๋ยการใช้ปูน ปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือสารปรับปรุงดินอย่าง
อื่น ตามความจาเป็นเพื่อให้การปลูกพืชได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น
กำรเก็บตัวอย่ำงดินที่ถูกต้อง
ตัวอย่างดินที่เก็บมาต้องเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของที่ ดินแปลงนั้น ถ้าเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการ
วิเคราะห์ ก็จะไม่ตรงกับสมบัติของดิน คาแนะนาการใช้ปุ๋ยและการจัด การดินจะผิดพลาดทั้งหมด หลักสาคัญ
ของการเก็บตัวอย่าง ดินมีดังต่อไปนี้
หลักสำคัญของกำรเก็บตัวอย่ำงดินมีดังต่อไปนี้
1. ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือก่อน เตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไป คาแนะนาจากผล
การวิเคราะห์ ดินหลายอย่างจะต้องนามาใช้ให้ทันในการเตรียมดินปลูก พืช เช่น การใส่ปูน การไถกลบ
อินทรียวัตถุ การใส่ปุ๋ยรองพื้น เป็นต้น จะลงมือเก็บตัวอย่างดินเมื่อใดนั้น จะต้องเผื่อเวลา สาหรับการส่ง
ตัวอย่างไปวิเคราะห์ ระยะเวลาทางานของห้อง ปฏิบัติการ จนถึงการส่งผลกลับมาให้ รวมแล้วประมาณ 1-2
เดือน สาหรับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อจะให้ หน่วยวิเคราะห์ ดินเคลื่อนที่มาบริการให้นั้น จะต้องเก็บก่อนวันนัด
หมาย 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ตัวอย่างดินแห้งจึงจะวิเคราะห์ได้
2. พื้นที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้าท่วมขังจะทาให้เข้าไปทางานลาบาก แต่ถ้า
แห้งเกินไปดินจะแข็ง ดินควรมีความชื้นเล็กน้อยจะทาให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น
3. ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน หรือโรงเรือนเก่า จอมปลวก เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน
อาคาร ที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ และบริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่
4. อุปกรณ์ที่เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมี
อื่นๆ
5. ต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ ละตัวอย่างตามแบบฟอร์ม “บันทึก
รายละเอียดตัวอย่างดิน” ให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้คาแนะนาการจัดการ ดินให้ถูกต้องที่สุด

วิธีเก็บตัวอย่ำงดิน
กำรเก็บตัวอย่ำงดินที่ถูกต้อง

๑๐
1. เตรียมอุปกรณ์ ที่จาเป็นได้ แก่ เครื่องมือสาหรับขุด หรือเจาะเก็บดิน เช่น พลั่ว จอบ และเสียม
ส่วนภาชนะที่ใส่ดิน เช่น ถังพลาสติกกล่องกระดาษแข็ง กระบุง ผ้ายางหรือผ้าพลาสติก และถุงพลาสติก
สาหรับใส่ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์
2. ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่จากัดขนาด แน่นอนขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นที่ (ที่
ราบ ที่ลุ่ม ที่ดิน ที่ลาดชัน เนื้อดิน สีดิน) ชนิดพืชที่ปลูกและการใช้ปุ๋ยหรือการ ใช้ปูนที่ผ่านมา แปลงปลูกพืชที่มี
ความแตกต่างดังกล่าว จะ ต้องแบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อย เก็บตัวอย่างแยกกันเป็นแปลงละ ตัวอย่าง พื้นที่ราบ
เช่น นาข้าวขนาดไม่ควรเกิน 50 ไร่ พื้นที่ ลาดชันขนาดแปลงละ 10-20 ไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้
ประดับ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ที่ปลูก

3. สุ่มเก็บตัวอย่างดิน กระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ ละแปลง ๆ ละ 15-20 จุดก่อนขุดดินจะต้องถาง
หญ้า กวาด เศษพืช หรือวัสดุที่อยู่ผิวหน้าดินออกเสียก่อน (อย่าแซะหรือ ปาดหน้าดินออก) แล้วใช้จอบ เสียม
หรือพลั่ว ขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร หรือในระดับชั้น ไถพรวน (สาหรับพืชทุก
ชนิด ยกเว้นสนามหญ้าเก็บจากผิว ดินลึก 5 เซนติเมตร และไม้ยืนต้นเก็บจากผิวดินลึก 30 เซนติเมตร) แล้ว
แซะเอาดินด้านหนึ่ง เป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้เป็นดิน จาก 1
จุด ทาเช่นเดียวกันนี้จนครบ นาดินทุกจุดใส่รวมกันใน ถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้

ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างดินที่ เป็นตัวแทนของที่ดินแปลงนั้น เนื่องจากดินมี
ความชื้นจึงต้อง ทาให้แห้งโดยเทดินในแต่ละถังลงบนแผ่นผ้าพลาสติกหรือ ผ้ายางแยกกัน ถังละแผ่นเกลี่ยดิน
ผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง ดินที่เป็นก้อนให้ใช้ไม้ทุบให้ละเอียดพอประมาณแล้วคลุกเคล้าให้ เข้ากันจนทั่ว
ตัวอย่างดินที่เก็บมาต้องเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของที่ ดินแปลงนั้น ถ้าเก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์
ก็จะไม่ตรงกับสมบัติของดิน คาแนะนาการใช้ปุ๋ยและการจัด การดินจะผิดพลาดทั้งหมด
5. ตัวอย่างดินที่เก็บในข้อ 4. อาจมีปริมาณมาก แบ่งส่งไปวิเคราะห์เพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ วิธีการแบ่ง
เกลี่ยตัวอย่างดิน แผ่ให้เป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งผ่ากลาง ออกเป็น 4 ส่วนเท่ากันเก็บดินมาเพียง 1 ส่วนหนักประ
มาณครึ่งกิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาดพร้อมด้วย แบบฟอร์มที่บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างดิน
เรียบร้อย แล้ว ปิดปากถุงให้แน่นใส่ในกล่องกระดาษแข็งอีกชั้นหนึ่ง (ในกรณีที่ส่งแบบพัสดุไปรษณีย์) เพื่อส่งไป
วิเคราะห์

๑๑
จะส่งตัวอย่ำงดินไปวิเครำะห์ที่ไหน
ตัวอย่างดินที่เก็บมาเรียบร้อยแล้ว จะส่งไปวิเคราะห์ ที่ห้องปฏิบัติ การวิเคราะห์ดินสานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต ใกล้ บ้านท่าน หรือส่งไปที่สานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนา ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตัวอย่างดินเมื่อวิเคราะห์ เสร็จแล้ว จะส่งผลกลับไปให้พร้อม
กับคาแนะนาวิธีการ แก้ไขปรับปรุงดิน และการใช้ปุ๋ยกับพืชที่ต้องการปลูก
วิธีส่งตัวอย่ำงดิน
1. ส่งทางพัสดุไปรษณีย์
2. นาไปส่งด้วยตนเอง
3. ฝากหมอดินอาสาประจาหมู่บ้านส่ง
4. ฝากหมอดินส่ง (เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน)
เมื่อมีข้อสงสัย เกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างดินและวิธีปฏิบัติตามคาแนะนา จากรายงานผลวิเคราะห์ดิน
ท่านจะสอบถามได้จากหมอดินในพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อไปยังสานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรม
พัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ตามที่อยู่ข้างบน โทรศัพท์ (02) 561-4179 หรือสายด่วน 1760 ต่อ 3120
บันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน
1. ชื่อผู้สง่ ตัวอย่าง ……………………ที่อยูเ่ ลขที่ ………หมู่…… ตาบล ………อาเภอ ……จังหวัด………
2. ตัวอย่างดินที่ รหัสตัวอย่าง …………สถานที่เก็บตัวอย่าง หมู่ ……ตาบล …… อาเภอ ……
จังหวัด……… เนื้อที่ ………ไร่ ลักษณะของพื้นที่ ที่ลมุ่ ที่ราบ  ที่ลาดเท
 ที่สูงๆ ต่า ๆ  ที่ภูเขา เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ ……เดือน …พ.ศ. ……
3. เคยปลูกพืช ……… ผลผลิตต่อไร่ ………ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร………… อัตรา ………ใส่ปุ๋ยอินทรีย์………
อัตรา ……ใส่ปูนครั้งสุดท้ายเมื่อ …………เดือน …………พ.ศ. ………ชนิดปูน …………อัตรา ………
ใส่วัสดุอื่น ………อัตรา …………ปัญหาที่เกิด ………………………
พืชที่ต้องการจะปลูก …………………………………………………
ปัญหาน้าเพื่อการเกษตร……………………………………………
4. ปัญหาเฉพาะที่ต้องการคาแนะนา………………………………
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4. กำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกร
กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำชุมชน
ความเป็นผู้นา เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่แล้วในคนบางคน และเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้
การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชนนี้ คือ การทาให้ผู้นาชุมชนมีภาวะความเป็นผู้นาเพิ่มมากขึ้น หรือทาให้ผู้นา
ชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทาหน้าที่ หรือเข้าไปมีบทบาทในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผู้นา
ชุมชนมีความมั่นใจที่จะดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นผู้นาเหล่านี้หากถูกพัฒนา
ให้เป็นวิทยากรชุมชน เพื่อเป็นกาลังหลักในการส่งต่อความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนออกไปสู่บุคคลภายนอก จะ
ทาให้การขยายผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ
ในทางปฏิบัติดีกว่าบุคคลภายนอก สามารถยกตัวอย่างใกล้ตัวให้เห็นเด่นชัด รู้จักวิธีสื่อสารให้ชาวบ้านเข้าใจ
ง่าย การพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชนนั้น สามารถพัฒนาได้หลายวิธี เช่น
1. การจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดต่อหน้าที่
ประชุมชน การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาความจา ฯลฯ
2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ระดับท้องถิ่น จนถึง
ระดับชาติ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ และให้รู้จักการเข้าสังคม
3. เปิดเวทีให้มีโอกาสได้พูดหรือเสนอความคิดเห็นบ่อย ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
4. การเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกฝนหรือฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมความชานาญหรือ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทั้งที่เป็นความรู้เฉพาะด้านและความรู้ในเรื่องรอบตัวทั่ว ๆ ไป
5. ใช้ระบบพี่สอนน้องโดยผู้นารุ่นก่อน ๆ หรือส่งเสริมให้ใช้แบบอย่างที่ดีจากคนเขาศรัทธาหรือคนที่
น่าศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของสังคม
องค์ประกอบที่ทำให้กลุ่มมีประสิทธิภำพ
1. การมีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ คือการที่คนในกลุ่มมีแนวคิดเดียวกัน หรือมองเห็นอนาคตข้างหน้า
ร่วมกัน ถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์และการรวมตัวของกลุ่ม ให้พยายามปฏิบัติหน้าที่ของแต่
ละคนจนสุดความสามารถ เพื่อจะบรรลุอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน โดยไม่แตกแยก
2. การมีเป้าหมายเดียวกัน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะทาให้สมาชิกในกลุ่มมีทิศทางดาเนินงานที่
สอดคล้องกันเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น เน้นให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของกลุ่มมากกว่าทรัพย์สินหรือสิ่งมีค่า
ทางวัตถุ เพื่อขจัดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
3. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ เป็นเงื่อนไขที่ทาให้สมาชิกมีสานึกความเป็นส่วน
หนึ่งในกลุ่ม และตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน เกิดการรับรู้ ตัดสินใจและร่วมลงมือปฏิบัติในนามของ
กลุ่ม หากดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม จะทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
4. กิจกรรมการดาเนินงานของกลุ่มมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
สมาชิก มีแผนงานที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ไม่เป็นการส่งเสริมหรือสร้างความขัดแย้ง และมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการได้ภายในกลุ่มโดยไม่ต้องพึ่งพิงปัจจัยต่าง ๆ
จากภายนอก ภายใต้การสนับสนุนของผู้นาองค์กรชุมชน
5. มีบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความรัก เอื้ออาทร สมานฉันท์และสามัคคี ความรักและความสมานฉันท์
จะเป็นเหตุให้เกิดความร่วมมืออย่างมีพลัง
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6. ระบบการสื่อสารของกลุ่มควรเป็นแนวราบไม่ใช่แนวดิ่ง เนื่องจากจะทาให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียม
กัน และยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ ไม่เหมือนถูกบังคับมีความรัก
7. ผู้นา สมาชิกของกลุ่มและคนทั่วไปในชุมชน มีผู้นากลุ่มที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้นา เสียสละ มี
วิสัยทัศน์ สมาชิกกลุ่มในกลุ่ม พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาของตนเองและชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทั้งทางความคิด การวางแผน การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล โดยปฏิบัติหน้าที่ของตน
ได้อย่างดี เชื่อในความสามารถของเพื่อนสมาชิก มีความไว้วางใจกัน โดยสมาชิกในกลุ่มยอมรับข้อเสนอแนะ
คาวิจารณ์ ข้อมูล และการติชมซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันและกันเสมอ คนทั่วไปในชุมชน
หรือกลุ่มคนที่คอยเฝ้า ติดตาม วิพากษ์วิจารณ์ ที่พร้อมจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนกลุ่ม
8. มีงบประมาณดาเนินงานที่เพียงพอ ซึ่งในระยะแรกอาจต้องระดมเงินจากสมาชิกกลุ่มหรือขอรับ
การสนับสนุนจากภายนอกเพื่อใช้ในกิจกรรมแรกเริ่ม
กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้
การศึกษากระบวนการสร้างความรู้ พิจารณาจากกระบวนในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง การ
เผยแพร่ความรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์การ โดยความรู้สามารถเปลี่ยนสถานะได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่ง
จะทาให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการความรู้ หรือ SECI Model ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ประการ สรุปได้ดังนี้
1. การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Socialization) คือ การสร้างความรู้แบบฝังลึก เป็นความรู้แบบ
ฝัง ลึกโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเดียวกันโดยการฝึกอบรม หรือการแนะนา
ซึ่งบุคคลสามารถสร้างการรับรู้โดยนัยได้จากการสังเกต การลอกเลียนแบบ หรือการลงมือปฏิบัติจริง
2. การปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) คือ การพูดหรือบรรยายความรู้แบบฝังลึกให้เป็น
ความรู้ชัดแจ้ง โดยการใช้อุปมาอุปมัย การเปรียบเทียบ และการใช้ตัวแบบ ซึ่งการเปรียบเทียบจะช่วยให้
สามารถมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการนาประสบการณ์มาถ่ายทอดในลักษณะคาอุปมาอุปมัย เป็นการ
นาประสบการณ์ออกมาสู่ภายนอก ทาให้ชัดแจ้งขึ้นซึ่งกระบวนการนี้นับว่าเป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการ
สร้างความรู้
3. การผสมผสาน (Combination) คือ การรวบรมความรู้ชัดแจ้งให้เป็นความรู้ที่ขยายวงกว้างออกไป
โดยการรวมหรือบูรณการองค์ความรู้หรือสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความรู้ใหญ่ขึ้นมาเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อให้เป็นระบบและชัดเจน ซึ่งความรู้ที่นามารวมกันนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนของบุคคลเป็นหลัก รวมกับ
ความรู้ที่ผ่านสื่อหรือช่องทางความรู้ เช่น การสนทนา การประชุม เป็นต้น
4. การปรับเปลี่ยนสู่ภายใน (Internation) คือ การสร้างความรู้แบบชัดแจ้งให้เป็นความรู้แบบฝังลึก
โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยศึกษาจากความรู้ที่ได้เขียนไว้ในคู่มือเอกสาร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลที่เกิดจากการนาความรู้ไปปฏิบัติ กลับไปเป็นความรู้โดยนัยที่ฝังอยู่ในบุคคลนั้นๆ และเป็นทรัพย์สินที่
แตะต้องไม่ได้และมีค่ายิ่งต่อองค์การ
จากองค์ประกอบ 4 ประการข้างต้นสามารถสรุปเป็นภาพกระบวนเกลียวความรู้ Grundstein
(2001: 261-287) ได้อธิบายเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันในอีกลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนรูปของความรู้
(Knowledge Conversion) ในวงจรเกลียวความรู้ (SECI) โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีผู้นาที่ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีโครงสร้างองค์การ ที่เป็นแนวราบและเอื้อต่อการจัดการความรู้
รวมทั้ง ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เพียงพอที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ประสบ
ความสาเร็จ โดยวงจรเกลียวความรู้นี้จะมีลักษณะเป็นพลวัต ซึง่ จาก Tacit Knowledge ไปยัง Tacit
Knowledge เรียกว่า สังคมประกิต (Socialization) เป็นการถ่ายโอนความรู้จากผู้รู้ต้นแบบ ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะ
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ต้นไปยังบุคคลอื่นๆผ่านกระบวนการสังเกต (Observation) การเลียนแบบ (Imitation) และการฝึกปฏิบัติ
(Practice) ซึ่งผู้รู้ต้นแบบไม่สามารถอธิบายทักษะของตนได้อย่างกระจ่างชัด ดังนั้นการเปลี่ยนรูปของ
ความรู้ตามกระบวนการ Socialization จึงไม่สามารถเข้าถึงระดับองค์ความรู้ในการพัฒนาองค์การได้
จาก Tacit Knowledge ไปยัง Explicit Knowledge เรียกว่า การเปลี่ยนรูปความรู้สู่ภายนอก
(Externalization) เป็นความพยายามในการเชื่อมต่อ Tacit Knowledge ไปสู่ Explicit Knowledge โดย
การสร้างความรู้ให้เป็นรูปร่าง จากอุปมา-อุปไมย (Metphos-Analogies) การสร้างมโนทัศน์ (Concepts)
ทฤษฎี (Theory) และแบบจาลองความรู้ (Models) จาก Explicit Knowledge ไปยัง Explicit Knowledge
เรียกว่า การรวบรวมความรู้ (Combination) เป็นการแลกเปลี่ยนและรวบรวมความรู้ที่กระจ่างชัด (Explicit
Knowledge) โดยใช้สื่อต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น เอกสาร การพบปะพูดคุย การสนทนาทางโทรศัพท์ การสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายซึ่งจะทาให้เกิด Explicit Knowledge ขึ้นมาใหม่ ความรู้ตามกระบวนการ Combination
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การจาก Explicit Knowledge ไปยัง Tacit Knowledge เรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงรูปสู่ความรู้ภายใน (Internalization) เป็นการเปลี่ยนรูปความรู้ที่ดาเนินไปทีละเล็กทีละน้อย
โดยอาศัยประสบการณ์จาก Socialization Externalization และ Combination ซึ่งจะตกผลึกเป็นทักษะ
ภายในของแต่ละคนอันจะเป็นฐานในการเปลี่ยนรูปโดยการ Socialization อีกครั้งหนึ่ง
กระบวนกำรเรียนรู้
การศึกษาในเชิงปรากฏการณ์ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือคนเราต้องผ่านขั้นตอนหรือระดับในการเรียนรู้ด้านทักษะต่างๆ หลายขั้นตอนหรือหลายระดับด้วยกัน ซึง่
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเทคนิคไปจนถึงระดับที่ต้องใช้สติปัญญาตัวอย่างเช่น การสร้างบ้าน ไปจนถึงการปรับตัว
เรียนรู้ในเชิงสังคม และการวิเคราะห์บทเรียนต่างๆ เป็นต้น พบว่าได้มีการจาแนกกระบวนการเรียนในการ
เรียนรู้ออกเป็นระดับต่างๆหลายระดับ และตามลาดับขั้นตอนของรายละเอียด ก็ได้แบ่งออกเป็นหลายระดับอีก
เช่นกัน แต่สาหรับตัวแบบจาลองของดรายฟัส ได้มีการแบ่งกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ 1) ระดับเณรน้อยหรือพระบวชใหม่ (Novice) 2) ระดับผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้า (Advanced Beginner)
3) ระดับผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถ (Competent Performer) 4) ระดับผู้ปฏิบัติที่คล่องแคล่วและใช้การได้ดี
(Proficient Performer) และ 5) ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ซึ่งรายละเอียดแต่ละระดับมีดังนี้
1. ระดับเณรน้อยหรือพระบวชใหม่ (Novice)
ระดับนี้ เราพบว่าปัจเจกบุคคลได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งและสถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่งในภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เป็นลาดับแรก ในช่วงของการฝึกสอน/
อบรม/แนะนา เราจะพบว่าเณรน้อยเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงต่าง ๆ รวมทั้งคุณลักษณะของสถานการณ์นั้น
ๆ ว่ามีอะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการฝึกฝนด้านทักษะนั้น ๆ ผู้เริ่มต้นฝึกฝนหรือนักเรียนผู้น้อย
จะเรียนรู้ที่จะยอมรับหรือคุ้นเคยกับความเป็นจริงและลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อสิ่งนั้นปรากฏให้เห็น
นอกจากนี้เณรน้อยหรือผู้เริ่มการฝึกฝนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาหรือ
การปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานดังกล่าวด้วย ทั้งเรื่องของข้อเท็จจริง (Facts) คุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Characteristics) และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วจะได้รับการให้คาจากัดความหรือให้ความหมายที่ชัดเจน
และวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เพื่อที่ว่าเณรน้อยจะได้สามารถจดจาหรือยอมรับหรือจาได้โดยไม่ต้องมีการอ้างอิงถึง
สถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ตนเองเคยเรียนรู้มาเท่านั้น แต่ในทางตรงกันข้ามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เข้าได้เรียนรู้มา
นั้นจะต้องสามารถไปใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ด้วย ซึ่งเณรน้อยหรือพระบวชใหม่อาจจะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวนั้นอย่างเข้าใจหรือไตร่ตรองด้วยความคิดและจินตนาการของตนเองสาหรับใน

๑๕
ระดับเณรน้อยนี้ เราพบว่า ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะและกฎเกณฑ์ต่าง ๆดังกล่าวมานั้นมิได้ขึ้นอยู่กับ
“บริบท” แต่อย่างใด หรืออาจกล่าวได้ว่ามันเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
คุณลักษณะและกฎเกณฑ์ที่ปราศจากบริบทหรือไม่ขึ้นตรงต่อบริบทใด ๆ เณรน้อยหรือพระบวชใหม่สามารถวัด
หรือประเมินระดับทักษะของเขา โดยวิธีการประเมินว่าตัวของพวกเขานั้นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ
กฎระเบียบที่ได้เรียนรู้มาได้ดีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร แต่เมื่อเณรน้อย หรือพระบวชใหม่ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะหนึ่ง ๆ เพิ่มมากขึ้น พวกเขาจะพบว่าการปฏิบัติตามทักษะหรือ
การลงมือดาเนินการตามทักษะที่ได้เรียนรู้มากลายเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนและต้องการความสนใจหรือ
การให้เวลากับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลหรือเป็นอุปสรรคต่อการกระทาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ใน
เรื่องความสามารถในการพูด การฟัง ความสามารถในการให้คาแนะนาจะลดลงอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
จานวนกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งเณรน้อยหรือพระบวชใหม่ได้เรียนรู้และจาเป็นต้องจดจาให้ได้
เพื่อที่จะนากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง สาหรับกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาในลาดับแรก ๆ นั้น
เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการที่จะให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ต่าง ๆ ในขั้นเริ่มต้น แต่พบว่ากฎเกณฑ์และ/หรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็นสิ่งกีดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนรู้และจาเป็นต้องละ
ทิ้งกฎเกณฑ์ และ/หรือกฎระเบียบเหล่านั้นไปเสียบ้าง ทั้งนี้เพื่อเณรน้อยหรือพระบวชใหม่จะได้ยกระดับการ
เรียนรู้ของพวกเขาให้ไปสู่ระดับก้าวหน้า ต่อไปได้
2. ระดับผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้า (Advanced Beginner)
ผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้าจะมีความก้าวหน้าจากระดับแรกในกระบวนการเรียนรู้โดยการบรรลุถึง
ประสบการณ์ ที่เป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามหรือค่อนข้างขัดแย้งกับสถานการณ์ในการเรียนรู้ในระดับแรกที่ดู
เหมือนเป็นสถานการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการปกป้องและจะต้องมีกระบวนการอย่างค่อนข้างระมัดระวังมาก
หน่อย ในขั้นนี้ผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้าจะเรียนรู้ที่จะแยกแยะและให้การยอมรับในสาระสาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์นั้น ๆ ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว การยอมรับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
เนื่องจากผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้าที่มองเห็นความเหมือนหรือความคล้ายคลึงต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับตัวอย่าง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากสถานการณ์อย่างเดียวกัน ดังนั้นการได้มาซึ่งประสบการณ์ของมนุษย์จึงเป็นการ
สั่งสมการรับรู้เรียนรู้ในความคล้ายคลึงเหล่านั้น การรับรู้เรียนรู้จึงเป็นรูปธรรมและเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบท
และที่ชัดเจนก็คือ บริบทมีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้ดังกล่าวและก็เป็นเรื่องของ บริบท นั่นเองที่มี
ความสาคัญมากขึ้นในขณะที่ปัจเจกบุคคลหรือคน ๆ หนึ่งมีความก้าวหน้าหรือมีการยกระดับกระบวนการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆสาหรับผู้เรียนรู้ที่ก้าวหน้าในระดับนี้ จะพบว่า พื้นฐานในการกระทาหรือการปฏิบัติ
อาจจะเป็นได้ทั้งที่อิงอยู่กับสถานการณ์ หรือแบบที่ไม่อิงกับบริบทใด ๆ เลยก็ได้นอกจากนี้ดรายฟัสยังได้กล่าว
ไว้ด้วยว่า ไม่มีใครที่จาเป็นจะต้องผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อที่จะบอกหรือจาแนก
กลิ่นของกาแฟสดที่ปรุงใหม่ ๆ ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ส่วนบุคคลที่สั่งสมผ่านการลองผิดลองถูกนั่นเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญมากกว่าข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นถ้อยคาที่ชัดเจนอย่างไม่ขึ้นต่อ
บริบทใด ๆ
3. ระดับผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถ (Competent Performer)
ด้วยประสบการณ์ที่มีมากขึ้น และองค์ประกอบของการรับรู้-เรียนรู้ที่มากขึ้น ซึ่งปัจเจกบุคคลหรือ
ผู้เรียนรู้ในระดับนี้ได้เห็นในสถานการณ์รูปธรรมหนึ่ง ๆ ทาให้เกิดความรู้สึกท่วมท้น ปัจเจกบุคคลมักจะขาด
ความรู้สึกว่าอะไรคือองค์ประกอบที่สาคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าปัจเจกบุคคลไม่สามารถที่จะจัดลาดับ
ความสาคัญ ในขั้นนี้พบว่า ปัจเจกบุคคลเรียนรู้จากตัวของเขาเองและจากคนอื่น ๆ ในการที่จะประยุกต์ใช้
หลักการในการจัดลาดับความสาคัญที่ลดหลั่นกันไปตามชั้น เพื่อทาการตัดสินใจโดยที่ในลาดับแรกจะมีการ
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เลือกเป้าหมายและเลือกแผนการเพื่อที่จะจัดระเบียบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ และหลังจาก
นั้นก็จะทาการประมวลหรือนาเอาเฉพาะปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายหรือ
แผนการตามที่เลือกไว้เท่านั้น ด้วยการกระทาดังกล่าวจึงจะทาให้ปัจเจกบุคคลสามารถดาเนินภารกิจของตนได้
ง่ายขึ้นและสามารถเข้าถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามสาหรับกลุ่ม
ผู้กระทาหรือผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถนั้น พบว่า การเลือกแผนการใดแผนการหนึ่งก็มิใช่เรื่องที่ง่าย และก็มิใช่
สิ่งที่สามารถทาได้โดยไม่มีปัญหาการกระทาดังกล่าวต้องอาศัยเวลาและต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ในขั้นนี้ก็ไม่มีหลักการหรือกฎเกณฑ์อะไรที่แน่ชัดในการที่จะช่วยในการเลือกแผนการเหมือนกับที่มี
อยู่ในข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อบริบทเหมือนกับในกรณีของขั้นเณรน้อยนอกจากนี้ การ
เลือกแผนในขั้นนี้ก็ยังอาจจะมีผลพวงตามมาได้อย่างหลากหลาย และเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อผลลัพธ์ของ
การกระทาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย และยังอาจจะมีผลลัพธ์บางประการที่ไม่ขึ้นกับการเลือกในเรื่องอื่น ๆ แต่จะ
เกิดขึ้นกับการเลือกแผนนี้ การขาดพื้นฐานที่มั่นคง (Terra Firma) ในการเลือกแผนการ บวกกับความจาเป็น
ของผู้กระทาที่มีความสามารถในขั้นนี้ที่จะต้องมีแผนการในการดาเนินงาน ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบใหม่
ขึ้นระหว่างผู้กระทาและสิ่งแวดล้อมของเขา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสาคัญที่เราเรียกว่า ความสัมพันธ์
ที่รับผิดชอบ (Relationship of Involvement) ผู้เรียนรู้ในขั้นเณรน้อยและผู้เรียนรู้ในขั้นผู้เริ่มต้นที่ก้าวหน้า มี
ความรับผิดชอบที่จากัดต่อผลลัพธ์ในการกระทาของพวกเขา เนื่องจากการกระทาของพวกเขานั้นถูกกาหนดไว้
ล่วงหน้าโดยสิ่งที่เรียกว่า สาระสาคัญที่จะต้องเรียนและกฎเกณฑ์/ระเบียบต่าง ๆ ที่แน่นอนตายตัว ดังนั้น
ผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นได้จึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีสาเหตุมาจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอของ
สาระสาคัญและกฎระเบียบที่มีการกาหนดไว้แล้ว ทั้งนี้จะยกเว้นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่อาจเกิดขึ้นได้
เช่นกัน ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าการกระทาและผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทาดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือจากความสัมพันธ์กับผู้เรียนรู้ในขั้นนี้ แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกประเมินความถูกต้องและอธิบายได้อย่าง
เป็นเหตุเป็นผลได้อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงที่เป็นภววิสัยและกฎเกณฑ์ต่างๆอันเป็นนามธรรม
แต่ในอีกแง่หนึ่งนั้น พบว่าผู้กระทาที่มีความสามารถก็ต้องถูกกาหนดให้รับผิดชอบกับการกระทาของตัวเขาเอง
หลังจากที่ต้องต่อสู้กับปัญหาในการเลือกแผนการหนึ่งๆของตน ผู้กระทาที่มีความสามารถรู้สึกมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลือกดังกล่าวของตนทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่สามารถ
เลือกแผนอย่างเป็นภววิสัยได้แต่ถึงกระนั้น เขาก็จะต้องทาตามแผนที่เขาเลือกเพื่อที่จะสามารถแสดงบทบาท
หรือการกระทาของตนได้อย่างมีความสามารถหรือมีประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ การกระทาหรือการปฏิบัติของนัก
ปฏิบัติที่มีความสามารถในขั้นนี้จึงเป็นการกระทาที่ประกอบไปด้วยการตีความและการตัดสิน (Interpretation
and Judgment) และเราจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการวินิจฉัยตัดสิน ในขั้นของกระบวนการเรียนรู้ที่
สูงขึ้นไปนั้นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งดรายฟัส มองว่าความสามารถในการวินิจฉัยตัดสินนี้เป็นความสามารถ
ที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นแกนกลางของความชานาญการที่เป็นจริงของมนุษย์
4. ระดับผู้ปฏิบัติที่คล่องแคล่วและใช้การได้ดี (Proficient Performer)
ในสามระดับของกระบวนการเรียนรู้ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติที่มีทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะทาการเลือกทั้งเป้าหมายและการตัดสินใจต่าง ๆ อย่างมีความตระหนัก/สานึกรู้อยู่เสมอ ภายหลังจากที่มี
การพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เปิดให้เขาอย่างหลากหลาย ซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อปัจเจกบุคคลหรือผู้ปฏิบัติ
มิได้เพียงแค่ทาตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างง่าย ๆเท่านั้น ซึง่ ดรายฟัสเรียกหลักการนี้ว่า ตัวแบบจาลองการ
ตัดสินใจของแฮมเล็ต (Hamlet Model of Decision) แต่สาหรับการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับคล่องแคล่ว
ในขั้นนี้จะเป็นการตัดสินใจที่มีความเป็นปัจจุบันและไม่เป็นไปตามลาดับขั้นตอนเหมือนกับในขั้นที่หนึ่ง –สาม
ผู้ปฏิบัติในระดับที่คล่องแคล่วนี้จะเข้าไปสัมพันธ์กับการกระทาของตนอย่างค่อนข้างลึกซึ้งและทัศนะต่าง ๆ
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ของกลุ่มนี้จะมีการพัฒนาหรือมีลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการที่อยู่บนพื้นฐานของการกระทาและประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ของตนเองผู้ปฏิบัติที่คล่องแคล่วสามารถเข้าใจและจัดระบบภารกิจของเขาด้วยการหยั่งรู้แต่
ในบางขณะก็ยังคงที่จะมีการสะท้อนอย่างวิเคราะห์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้าง สาระสาคัญและแผนการต่าง ๆ
ที่ได้มาจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการหยั่งรู้ จะถูกประเมินและ
ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างพินิจพิเคราะห์ ทั้งนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจะนาไปสู่การ
ตัดสินใจในการเลือกกระทาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ การเกี่ยวข้องกับการกระทาของตนเองด้วย
การหยั่งรู้อย่างลึกซึ้งดังกล่าวจึงเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับการตัดสินใจอย่างพินิจพิเคราะห์นั่นเอง
5. ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
ผู้ปฎิบัติที่คล่องแคล่วจะประสบความสาเร็จในการสั่งสมประสบการณ์หรือเกิดความคุ้นเคยกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันทีละน้อย ๆ แต่สถานการณ์เหล่านั้นก็มักจะมีเป้าหมายและมีแง่มุมต่าง
ๆ ที่เหมือนกัน แต่มันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีความต้องการในการตัดสินใจที่มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันด้วยเหตุ
นี้ ผู้ปฏิบัติที่คล่องแคล่วอาจจะบรรลุสู่ระดับหนึ่งซึ่งมิใช้เพียงแค่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เขาจาหรือระลึกถึงได้ด้วย
การหยั่งรู้เท่านั้น แต่อาจจะเป็นทั้งเรื่องการตัดสินใจ กลยุทธ์ และการกระทาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดและ
อย่างประสานสอดคล้องกลมกลืนกันทั้งหมดด้วย ซึ่งดรายฟัสมองว่า นี่คือระดับของความเชี่ยวชาญของมนุษย์
อย่างแท้จริง และเป็นระดับที่ไม่ต้องทุ่มเทความพยายามอะไรแต่อย่างใดเลย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น
ระดับปรมาจารย์หรือผู้มีศิลปะวิทยาการขั้นสูงนั่นเองนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจะมีการปฏิบัติการบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจที่มีวุฒิภาวะมีความรอบด้านหรือการมองสรรพสิ่งอย่างเป็นองค์รวม และเป็นความเข้าใจที่ผ่านการ
ทดลองมาอย่างดีแล้ว เป็นการกระทาด้วยการหยั่งรู้และปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองในระดับจิตสานึก
ความเข้าใจหยั่งรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายและเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเขา และ
สาหรับผู้ปฏิบัติในขั้นอื่น ๆ ก็เช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญจะไม่มองปัญหาว่าเป็นสิ่งหนึ่งและมองว่า ทางแก้หรือทางออก
ของปัญหานั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญจะไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตในขณะที่เขากระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ผู้ชานาญการหรือผู้เชี่ยวชาญมักไม่จัดทาแผนการ ทักษะต่าง ๆ ของเขาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวตนของเขาอย่างมาก หรือมากซะจนกระทั่งพวกเขาเองก็ไม่ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มากไปกว่า การ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับร่างกายของเขาเองแนวคิดในเรื่องของความรู้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า ความรู้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าสาหรับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ ผู้นาชุมชน ฯลฯ ต้องมีการเรียนรู้และ
ศึกษาเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยในการศึกษาครั้งนี้ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
แต่ละชุมชนนับว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อเองและต่อชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการให้ความรู้หรือการแพร่กระจายความรู้ ไปสู่ชุมชน ซึง่
โดยทั่วไปสามารถกระทาได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การจัด
นิทรรศการ การจัดทาแปลงสาธิต การให้บริการข้อมูลในลักษณะแผ่นพับ สิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
Internet รวมทั้งสื่อวีดีทัศน์หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่การจัดฝึกอบรม เนื่องจาก
เป็นวิธีที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ค่อนข้างเป็นทางการ สามารถผสมผสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน กาหนดขอบเขตดาเนินงานและระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม และติดตามประเมินผลสาเร็จของ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ชัดเจน โดยมีสาระสาคัญและขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
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การฝึกอบรม คือ กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ
ความสามารถ ทักษะและความชานาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันจะเป็นผลทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การ
ฝึกอบรม จึงเป็นกระบวนการและหัวใจสาคัญของการ ‘สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้’ ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้
สมาชิกชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
5. กำรยกระดับสินค้ำเกษตรปลอดสำรพิษ
แนวคิดเกี่ยวกับภำพลักษณ์
ภาพลักษณ์ (Image) มีความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก เนื่องจากประชาสัมพันธ์เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และเป็นงานที่มีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อศรัทธาจาก
ประชาชนที่มีต่อองค์กรหรือสถาบัน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540, หน้า 81)
ความหมายของคาว่าภาพลักษณ์จึง หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (Mental Picture) ของคนเราอาจ
เป็นภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีก็ได้เช่นภาพที่มีต่อบุคคล (Person) องค์กร (Organization) ฯลฯ และภาพ
ดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นภาพ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งสร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเราหรืออาจเป็นภาพที่เรานึกสร้างเองก็ได้
Kotler (2000, p. 533) ปรมาจารย์ด้านการตลาดอธิบายถึงคา ภาพลักษณ์ (Image) ว่าเป็นองค์
รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระทาใด ๆ ที่
คนเรามีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ต่อสิ่งนั้น ๆ
Jefkins (1993, pp. 21-22) นักประชาสัมพันธ์ชาวอังกฤษได้อธิบายภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจไว้
ว่า ภาพลักษณ์ต่อบริษัทหรือภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพขององค์กรใดองค์กร
หนึ่ง ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จักเข้าใจ และได้มีประสบการณ์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้น ส่วนหนึ่งกระทาได้โดยอาศัยการนาเสนอ อัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate
Identity) ซึ่งปรากฎแก่สายตาคนทั่วไปได้ง่าย เช่น สัญลักษณ์ เครื่องแบบ ฯลฯ
Anderson and Rubin (1986, p. 53) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
องค์กรทั้งหมด โดยองค์กรก็เปรียบเทียบเสมือนคน ซึ่งย่อมจะมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ต่างกัน
การสร้างภาพลักษณ์ เป็นแนวคิดที่องค์กรธุรกิจต่างตระหนักถึงความสาคัญอย่างสูง โดยพยายาม
พัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นระบบ จากเดิมที่อาศัย การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือหลัก มา
เป็นการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์การสื่อสารหลากหลายรูปแบบ โดยใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ อย่างเป็น
เอกภาพเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสู่เป้าหมายภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ขององค์กร โดยแบ่งภาพลักษณ์
ออกเป็น 6 ลักษณะคือ
1. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกจาลองขึ้นมา (An Image is Synthetic) ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่
เกิดจากการวางแผนที่ประกอบกันขึ้นมา เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ บางอย่างที่กาหนดไว้ เช่น วัตถุประสงค์
ของการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นภาพลักษณ์จึงเกิดจากการวางแผนประชาสัมพันธ์การกาหนดกระบวนการและ
กลยุทธ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดี และขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์การ สินค้าหรือบริการที่
ประชาชนได้รับ และสิ่งเหล่านี้จะก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้
แล้วแต่พฤติกรรมขององค์การ หรือการผลิตสินค้าหรือให้บริการขององค์การ
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2. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ (An Image is Believable) เป็นการสร้างภาพในใจของคนเรา
เกี่ยวกับบุคคล องค์การ สถาบันหรือสิ่งต่าง ๆ ให้มั่นคงเป็นที่ยอมรับโดยอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ซึง่
เป็นสิ่งสาคัญที่สุด การสร้างภาพลักษณ์จะไม่เกิดผลใด ๆ ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือในบุคคลหรือองค์การ สถาบัน
นั้น
3. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่นิ่งและรับรู้ได้ (An Image is Passive) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ต้องไม่ขัดแย้ง
กับความเป็นจริง ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์จะไม่ใช่ความเป็นจริง แต่ภาพลักษณ์จะต้องถูกนาเสนออย่างสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับความเป็นจริง นั่นคือ ปรัชญา นโยบายการดาเนินงาน การประพฤติปฎิบัติรวมทั้ง
คุณภาพของสินค้าและบริการ
4. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน (An Image is Vivid and Concrete) ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรม
เพื่อให้ตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทางอารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่มประชาชน จะต้องชัดเจนง่ายต่อ
การเข้าใจและจดจา และมีความแตกต่างจากกัน ทาให้สื่อความหมายได้ครบถ้วนตามต้องการ
5. ภาพลักษณ์ต้องเป็นสิ่งที่ถูกทาให้ดูง่ายแก่การเข้าใจและแตกต่าง (An Image is Simplified) ซึง่
ต้องชัดเจน ง่ายแก่การทาความเข้าใจและจดจา มีความแตกต่างที่โดดเด่น แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วนตาม
ต้องการ เช่น เครื่องหมาย (Logo) คาขวัญ (Slogan) ซึ่งก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง
นั่นเอง
6. ภาพลักษณ์มีความหมายและแง่มุม (An Image is Ambiguous) เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กล่าวคือ เราสามารถเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี หรือเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีได้ อันเนื่องมาจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์การมากระทบ ดังนั้นองค์การต่าง
ๆ จึงต้องมีการสารวจภาพลักษณ์ปัจจุบันขององค์การอย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ต่อองค์การ
เป็นอย่างไร รวมถึงสินค้าและบริการด้วยเพื่อจะได้ส่งเสริมและรักษา หรือแก้ไขภาพลักษณ์ที่ดีให้อยู่คู่องค์การ
สินค้าและบริการตลอดไป ภาพลักษณ์ในบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกากวม มีลักษณะที่ก้ากึ่งระหว่างความ
คาดหวังกับความเป็นจริงมาบรรจบกัน
สรุปว่า ภาพลักษณ์จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความประทับใจ เพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือ และถูกยอมรับจากสาธารณชน ซึ่งภาพลักษณ์จะมีส่วนผสมทั้งมิติส่วนตัว (Private) และ
มิติสาธารณะ (Public) เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์เฉพาะตัว (Private Image) โดยที่มีส่วนร่วมกันในแง่ของความ
เป็นภาพลักษณ์สาธารณะ (Public Image)
ประเภทของภำพลักษณ์
เนื่องจากภาพลักษณ์เป็นความรู้สึกนึกคิดของในใจของผู้คิด ซึ่งแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะและเป้าหมายดังนี้
1. ภาพลักษณ์ต่อบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน ที่มีต่อบริษัท
หรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้จะหมายรวมไปถึงด้านการบริหารหรือการจัดการ
(Management) ของบริษัทแห่งนั้นด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์ (Product) และการบริการ
(Service) ที่บริษัทนั้นจาหน่าย ฉะนั้น คาว่า ภาพลักษณ์ต่อบริษัท (Corporate Image) จึงมีความหมาย
ค่อนข้างกว้างและยังหมายรวมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการและสินค้าหรือบริการของบริษัทแห่งนั้นด้วย
2. ภาพลักษณ์ต่อสถาบันหรือองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
ประชาชน ที่มีต่อสถาบันหรือองค์การ ซึ่งโดยมากจะเน้นไปทางด้านตัวสถาบันหรือองค์การเพียงอย่างเดียว ไม่
รวมถึงสินค้าและบริการที่จาหน่าย

๒๐
3. ภาพลักษณ์ต่อสินค้าหรือบริการ (Product/ Service Image) คือภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
ประชาชนที่มีต่อสินค้า และบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียว โดยไม่รวมถึงตัวองค์การหรือบริษัท
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนทีมี
ต่อสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่องหมาย
หนึ่ง ส่วนมากมักจะใช้ในด้านการโฆษณา (Advertising) และการส่งเสริมการจาหน่าย (Sale Promotion)
ฉะนั้น ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้าตราใดตราหนี่ง จึงเป็นภาพในจิตใจของผู้บริโภคที่ได้รับการปลูกฝัง
อย่างมั่นคงในด้านความรู้สึกนึกคิดต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตราใดตราหนึ่ง นอกจากนี้ ภาพในใจของตราแห่ง
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกนึกคิดต่อประชาชนว่า เป็นสินค้าที่ทันสมัยหรือล้าสมัย เป็น
สินค้าสาหรับผู้ที่มีรสนิยมสูงหรือธรรมดา สาหรับวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุ สาหรับสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ สินค้า
นั้นมีความคงทนต่อการใช้งานหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับราคาของสินค้านั้น เป็นต้น
การสร้างภาพลักษณ์ต่อตราหรือยี่ห้อ (Brand Image) อาจจะทาได้โดยอาศัยการออกแบบสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ หีบห่อ ตรายี่ห้อ สีสัน สื่อที่ใช้โฆษณา การแสดงที่ระบุตราหรือยี่ห้อผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ เนื้อหา
และรูปแบบของการโฆษณา รวมทั้งภาพต่าง ๆ ผังโฆษณา ตัวพิมพ์ งานศิลป์ (Artwork) เป็นต้นองค์ประกอบ
เหล่านี้ต้องทาการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงทันที ถ้าเราทราบว่า ภาพลักษณ์ต่อยี่ห้อ (Brand Image) เป็นไป
ในทางที่ส่อว่าจะกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง ความศรัทธา หรือยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาพลักษณ์ต่อตรายี่ห้อ (Brand Image) นั้นควรจะมีความเด่นเป็นพิเศษ และมี
เอกลักษณ์เป็นของตนเองที่ไม่เหมือนใคร จึงจะทาให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นอยู่เหนือการแข่งขันจากบริษัท
คู่แข่งอื่น ๆ และสามารถดารงหรือประทับอยู่ในความทรงจาและจิตใจของประชาชนผู้บริโภคอย่างยาวนาน
องค์ประกอบของภาพลักษณ์ สามารถแยกได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริงองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ
1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการ สังเกตโดยตรง
แล้วนาสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ สิ่งที่ถูกรับรู้นี้อาจจะเป็นบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ความคิด หรือสิ่งของต่าง ๆ เรา
จะได้ภาพของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้โดยผ่านการรับรู้เป็นเบื้องแรก
2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้ เกี่ยวกับลักษณะ
ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตและรับรู้
3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สึกของบุคคลที่ มีต่อสิ่งต่าง ๆ
อาจเป็นความรู้สึกผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ
4. องค์ประกอบเชิงการกระทา (Conative Component) เป็นความมุ่งหมายหรือ เจตนาที่เป็น
แนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้านั้น โดยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบเชิงความรู้และเชิง
ความรู้สึก องค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระทานี้จะผสมผสาน กันเป็นภาพที่
บุคคลได้มีประสบการณ์ในโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจจึงสัมพันธ์โดยตรง กับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ซึ่งกว่าผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Consumer) แต่ละราย จะเปลี่ยนฐานะมาเป็นลูกค้า (Customer) นั้น จะ
ผ่านการรับรู้ (Perception) จนเกิดความรู้ (Knowledge) และความรู้สึก (Affection) ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และ
องค์การธุรกิจ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Buying) มาบริโภคในที่สุด การกาหนดภาพลักษณ์ตามกรอบ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ส่วน รวมไปถึงด้านการบริการ และด้านองค์กร
จาแนกได้ดังนี้
1. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านสินค้าหรือบริการที่จาหน่าย เช่น สินค้ามีคุณภาพดี
น่าเชื่อถือ สินค้ามีความทันสมัย สินค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น สินค้ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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2. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านราคา โดยทั่วไป ผู้บริโภคจะเริ่มต้นจากจุดแรก คือ คานึงถึงราคา
สินค้า หรือค่าบริการที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม แต่ในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง สาหรับตลาดสินค้าบาง
ประเภทนั้น เป้าหมายของภาพลักษณ์ด้านราคาอาจต้องปรับตัว นั่นคือราคา ที่ย่อมเยาว์
3. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านช่องทางการกระจายสินค้า มักจะมุ่งในประเด็นเรื่อง สถานที่จาหน่าย
และระยะเวลาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เช่น ตัวแทนจาหน่าย ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางและ
ทั่วถึง เป็นต้น
4. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการส่งเสริมการตลาด อาจจาแนกเป็นส่วนย่อย ๆ คือ
4.1 ภาพลักษณ์ต่อกิจกรรมการสื่อสารการตลาด เช่น สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้มี
ความทันสมัย มีรสนิยมที่ดี นอกจากนี้ ในแง่ข่าวสารก็ต้องมีความเป็นเอกภาพจริงใจไม่โอ้อวด
4.2 ภาพลักษณ์ต่อกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค
ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์การส่งเสริมการขายว่ามีความทันสมัยและเหมาะสมกับสินค้า เช่น
การจัดวางสินค้า แคตตาล๊อก พรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ความประทับใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น บางครั้งก็มิได้เกิดจากจุดแข็งด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เพียงส่วนเดียว
หากยังขึ้นอยู่กับ ส่วนที่เป็นคุณค่าเพิ่มอีกด้วย
5. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการบริการ ประสิทธิภาพของการบริการเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสอง
ส่วนคือ พนักงานบริการและระบบบริการ ธุรกิจจึงต้องพัฒนาทั้งระบบการบริการ เพื่อให้มีภาพของความ
ทันสมัย ก้าวหน้า รวดเร็ว และและถูกต้องแม่นยา พร้อม ๆ กับพนักงานบริการที่มีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว
สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างภาพลักษณ์ด้านบริการได้เต็มที่
6. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านองค์การ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ (Identity)
ของแต่ละธุรกิจ โดยยึดแนวคิดในการเป็น “องค์การที่ดีของสังคม” (Good Corporate Citizen) เช่น
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและคุณธรรมของเจ้าของธุรกิจและผู้บริหาร ความมั่นคง
ก้าวหน้าของกิจการ ความทันสมัยและก้าวหน้าทางวิทยาการของธุรกิจ ความรู้ ความสามารถรวมถึง
ประสิทธิภาพการทางาน และมนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน ความมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม การทา
คุณประโยชน์แก่สังคม (เช่น ในด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)
นิยำมของกำรสร้ำง “Brand”
ปัจจุบันนิยามการสื่อสารเพื่อสร้าง brand มีมิติที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นองค์ประกอบหลัก ๆ ซึง่
เป็นที่นิยมในการสื่อสาร brand ประกอบด้วย ตราเครื่องหมายสัญลักษณ์(brand image) ตัวสินค้าและการ
ให้บริการ (product and service image)ภาพรวมขององค์กรรวมทุกด้าน (corporate image) และ
ภาพพจน์ของสถาบันหรือหน่วยงาน (institutional image) โดยจะต้องมีเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ครบ
วงจร และมีประสิทธิภาพ จึงจะทาให้การสื่อสาร brand ประสบความสาเร็จ Scott Davis และ Michael
Dunn ที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนาชี้ว่า องค์กรที่มี brand เป็นกาลังขับเคลื่อนสาคัญในการนาพาไปสู่การเติบโตระยะ
ยาว จะต้องมีแนวคิดในการสร้าง brand ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เรียกว่า "Operationalizing the
Brand" โดยทุกครั้งที่มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ถือหุ้น หรือแม้แต่กับพนักงานภายในบริษัท พนักงานทุก
คนต้องปฏิบัติตนเองให้สอดคล้องกับคุณค่าของ brand และเมื่อสื่อสารออกไป สู่ภายนอกก็ต้องเสนอภาพไป
ในทิศทางเดียวกัน
องค์ประกอบที่สำคัญ 8 ประกำรในกำรสื่อสำรภำพลักษณ์ (8 C’s for Brand Creation)
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ในการสร้างพลังให้เกิด brand awareness , brand preference และ brand loyalty
ต้องยึดหลัก 8 ประการดังต่อไปนี้เป็นคัมภีร์หลักในการสื่อสาร ประกอบด้วย
1. Communication การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจสาคัญของการกาหนดภาพลักษณ์ของ
องค์กร โดยจะต้องเลือกเครื่องมือการสื่อสารให้สอดคล้องกับจุดยืนหรือคุณค่าของ brand ที่ต้องการนาเสนอ
ประการสาคัญเนื้อหาที่สื่อสาร (content) ต้องสามารถสื่อคุณค่าของ brand ได้อย่างชัดเจนด้วย
2. Customer needs and wants การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่สอดคล้องและตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐาน วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของผู้บริโภคหรือผู้รับสาร ดังนั้น การพัฒนาสินค้า (product
development) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการทาให้ brand เข้าไป
ยึดครองพื้นที่ในจิตใจของผู้บริโภคได้
3. Consistency ความกลมกลืนและสอดคล้องกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทรงพลัง คือ การ
สื่อสารที่เป็นเอกภาพ ไม่ว่าจะสื่อสาร brand จากจุดใด จากพนักงาน ร้านค้า การโฆษณา หรือ กิจกรรมต่าง ๆ
ฯลฯ ควรเป็นไปในทิศทางที่สร้างให้ผู้รับสารเห็นคุณค่าเช่นเดียวกันทั้งหมด
4. Culture หรือ Community การสื่อสารที่สอดคล้องกับชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเป็นการสร้าง
คุณค่าให้แก่ brand ได้อย่างยั่งยืน เราจะเห็นได้จากบริษัทข้ามชาติเป็นจานวนมากที่ต้องปรับภาพลักษณ์ของ
ตนให้เข้ากับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของแต่ละแห่ง โดยยังคงยึดหลักของ brand ที่ต้องการนาเสนอเป็น
แกนกลาง และปรับให้สอดคล้องกลมกลืนเข้ากับสภาพวัฒนธรรม
5. Cost of user การตั้งราคาที่มิได้หมายถึงการคานวณกาไรขาดทุน หรือการกาหนดราคาเพื่อการ
แข่งขันเท่านั้น แต่การตั้งราคา คือ องค์ประกอบสาคัญของการสื่อสารคุณค่าของ brand ปัจจุบันเราจะพบสาย
การบิน low cost เกิดขึ้นเป็นจานวนมากจากอดีตยานพาหนะอย่างเครื่องบินที่มีไว้เฉพาะคนมีรายได้สูง
เท่านั้น แต่ปัจจุบัน slogan “ใคร ๆ ก็บินได้ (everyone can fly)” ทาให้ brand ใหม่ของสายการบิน
ประเภท low cost เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ
6. Creative คือ การสร้างความแตกต่าง การเพิ่มคุณค่า การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้ออื่น ทั้งนี้ การจะสร้างให้ brand ประสบความสาเร็จได้โดยง่ายปัจจุบันว่ากันว่า
การแข่งขันจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ creative นั่นเอง
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7. Convenience คือ การอานวยสะดวกสบายให้ผู้บริโภคได้เข้าถึง รู้จัก และ เรียกใช้บริการได้จาก
ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในร้านค้า เว็บไซท์ ร้านสะดวกซื้อ โทรศัพท์ รถแท็กซี่ รถเมล์ ฯลฯ ซึ่งการสร้างช่องทางใน
การเข้าถึงสินค้าได้มากและสะดวกเท่าไหร่การสื่อสาร brand จะเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น
8. Change การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง ถือเป็นทิศทางที่จะทาให้ brand ไม่ “ตาย” เพราะจะนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและรักษา
brand ให้ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนกำรสร้ำง brand ให้ประสบควำมสำเร็จ
การสื่อสารเพื่อสร้าง brand ให้ประสบความสาเร็จนั้น จะต้องสร้างให้เกิดทั้ง brand awareness ,
brand preference และ brand loyalty นั่นคือ
1. Brand awareness คือ การทาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและรับรู้ต่อคุณค่าของ brand
โดยเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และมักจะใช้กระบวนการสื่อสารที่สร้าง
ความสนใจ (impact) และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
2. Brand preference การตัดสินใจยอมรับ brand ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญและถือว่ายากที่สุด
ซึ่งหลักในการสื่อสารเพื่อสร้าง brand ให้ครองใจผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้องเชื่อมโยงทั้งระบบขององค์กร
และเชื่อมโยงหลักการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ประการสาคัญจะต้องสามารถสื่อคุณค่าของ brand ที่
แตกต่าง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี
3. Brand loyalty เคยมีคากล่าวว่า “การใช้งบประมาณในการรักษาลูกค้าเดิมถูกกว่าการแสวงหา
ลูกค้ารายใหม่ถึง 5 เท่า” ดังนั้น การทาให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจงรักภักดีต่อ brandด้วยการสร้างมิตรภาพ
ความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และการตอกย้าคุณค่า brandในจิตใจของผู้บริโภคถือว่าสาคัญไม่
น้อยไปกว่าข้ออื่น และการสื่อสารตรงโดยใช้การสื่อสารผ่านพนักงานเว็บไซท์ หรือ การใช้กิจกรรม ฯลฯ จะ
สร้างให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างลูกค้ากับองค์กรยิ่งขึ้น
6. แนวทำงกำรทำเกษตรในปัจจุบัน
วิเครำะห์ปัญหำภำคกำรเกษตรไทย
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันคนจนของประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 9.55% ของจานวนประชากรทั้ง
ประเทศ (ปี 2549) โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในชุมชนภาคเกษตรกรรมซึ่งมีอยู่ราว 5,378,700 คนจากจานวนคน
จนทั้งสิ้น 6.1 ล้านคน เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ที่แม้ถูกพิจารณาว่าไม่ได้อยู่ภายใต้เส้นความยากจนของ
สานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ต้องตกอยู่ในภาวะหนี้สิน เมื่อลองคานวณจากการซื้อหนี้ของกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อต้นปี 2550 พบว่าเกษตรกรเป็นหนี้โดยประมาณ 172,375 บาท/ราย
เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจานวน 6.3 ล้านคน ถ้ารวมเกษตรกรที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุน
ฟื้นฟูฯ อีกจานวนหนึ่ง รวมกันอาจจะถึง 10 ล้านคน คิดอย่างหยาบๆ ก็จะเป็นหนี้รวมกันไม่น่าจะน้อยกว่า
1 ล้านล้านบาท
ที่สาคัญคือ ภาคการเกษตรของไทยตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึง
ข้อมูลพื้นที่การเกษตรและจานวนเกษตรกร จะพบว่าจานวนเกษตรกรรายย่อยลดลง คนจนจากภาค
เกษตรกรรมจะล้มละลาย และหันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเป็นแรงงานในภาคเกษตร ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาประเทศ และการถดถอยของวิถีเกษตรกรรม ซึ่งข้อมูลทางสถิติได้
แสดงให้เห็นแนวโน้มประชากรด้านการเกษตร ดังตารางต่อไปนี้
ปี
พื้นที่กำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ*
จำนวน (ล้ำนคน)
สัดส่วน
หมำยเหตุ
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พ.ศ.

(ล้ำนไร่)

2509

69.0

2548

21.51

130.27

40.62

อีก 30 ปีข้างหน้า

ประชำกร ประชำกร
ทั้งประเทศ เกษตรกร
32.2
24.58**
62.8

เกษตรกร
(ร้อยละ)
76.34

29.27**

46.58

10

ตัวเลข
คาดการณ์

สามะโนเกษตร ปี
2546 ระบุว่า
สัดส่วนเกษตรกร
มีเพียงร้อยละ
33.5

หมายเหตุ
* ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่
** ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2546
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในเนื้อที่ถือครองการเกษตรก็พบว่ามีแนวโน้มการลดพื้นที่ทานา
ลง กล่าวคือ จากปี 2529 มีพื้นที่นาคิดเป็นร้อยละ 56.70 (คิดเป็นเนื้อที่ 74,223,803 ไร่) เมื่อถึงปี
2548 พื้นที่นาลดลงเหลือร้อยละ 49.02 (คิดเป็นเนื้อที่ 63,861,066 ไร่) หรือ มีการลดลงของพื้นที่นาก
ว่า 10,362,737 ไร่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในทางกลับกันพื้นที่สาหรับการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ซึ่งรวมถึง
ยางพาราและปาล์มน้ามัน มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ จากปี 2529 มีพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นคิดเป็นร้อย
ละ 10.94 (คิดเป็นเนื้อที่ 14,323,982 ไร่) เมื่อถึงปี 2548 พื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
21.33 (คิดเป็นเนื้อที่ 27,787,972 ไร่) หรือในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้นเท่ากับ 13,463,990 ไร่
หากแนวโน้มการพัฒนาการเกษตรเป็นไปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และไม่มีการแก้ไขปัญหาเกษตรกร
อย่างจริงจัง เชื่อว่าอีกไม่เกิน 30 ปี จานวนเกษตรกรไทยจะเหลือต่ากว่าร้อยละ 10 เช่นเดียวกับประเทศใน
ยุโรป ญี่ปุ่นและอเมริกา เพราะเกษตรกรอิสระรายเล็กรายน้อยจะค่อยๆ เลิกไปหรือเปลี่ยนไปเป็นแรงงาน
รับจ้างในโรงงาน หรือเป็นแรงงานเกษตรรับจ้างในที่ดินที่เคยเป็นของตนเอง ที่ยังเหลืออยู่บ้างคงเป็นกลุ่ม
เกษตรกรพันธะสัญญา
อาจกล่าวได้ว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ภาคเกษตรกรรมไทย
กาลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในขณะที่เกษตรกรไทยยังคงเผชิญปัญหาความ
ยากจนอันเกิดจากความไม่เป็นธรรมทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปรากฏการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกรไทยในปัจจุบันมีหลายประการ กล่าวคือ
1. ปัญหาด้านปัจจัยและฐานทรัพยากรการผลิต ทั้งเรื่องที่ดินทากิน เกษตรกรจานวนมากไม่มีที่ดินทา
กินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินทากิน และเกษตรกรที่ยังมีที่ดินจานวนมากแต่ละปีต้องสูญเสียที่ดินทากิน
ให้กับสถาบันการเงิน ปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะน้า ทะเล ป่า และทรัพยากรพันธุกรรม
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นฐานชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงขนาดเล็ก รวมทั้งสิทธิเกษตรกรในด้านการเข้าถึง
พันธุกรรมพืชและสัตว์ ยังไม่ได้รับการยอมรับ ทาให้เกษตรกรรายย่อยขาดศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และ
พึ่งพิงตนเองไม่ได้
ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อันเนื่องจากปัจจัยการผลิตมีฐานจากการใช้พลังงาน ต้นทุนปุ๋ย ยา แรงงานสูงขึ้น
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ฐานทรัพยากรอาหารลดลง และแม้ว่าปัจจุบันมีแนวโน้มว่าผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาดี แต่ราคาที่เพิ่มขึ้น
เหล่านี้ไม่แน่ว่าจะส่งผลประโยชน์กลับมาที่เกษตรกร รวมทั้งราคาอาหารที่แพงขึ้นก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรที่สูงขึ้น และส่งผลลบต่อคนจนเมืองเช่นกัน
2. ปัญหาเรื่องสุขภาวะ ทุกฤดูการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าว พืชไร่ พืชสวน หากได้ออกไปในไร่นาก็จะได้
กลิ่นสารเคมีกาจัดหญ้ากาจัดแมลงทั่วทุกหนแห่ง เกิดผลกระทบทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค เกษตรกรเอง
หนักกว่าเพื่อนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงในฐานะเป็นผู้ใช้ยาและ เป็นผู้บริโภคผลผลิตด้วย
3. ปัญหาเรื่องตลาด ตลาดเป็นของพ่อค้าแต่การลงทุนและความเสี่ยงเป็นของเกษตรกร เกษตรกรจึง
ไม่มีส่วนในการตัดสินใจกาหนดราคาตลาด ราคาผลผลิตการเกษตรจึงไม่เป็นธรรม ไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ ตาม
อานาจซื้อของพ่อค้าขณะที่ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ไม่เคยลดลง
4. ปัญหาที่มาจากนโยบายพลังงาน และปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนน้ามัน ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกพืชน้ามันทั้งหลาย และส่งผลกระทบในหลายมิติ
เช่น
• พื้นที่เกษตร เปลี่ยนเป็นพื้นที่พืชพลังงานและเป็นเชิงเดี่ยวมากขึ้น ปัญหาการใช้ที่ดินที่ถูก
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร เช่น การปลูกมันหลังนา การปลูกยูคาบนคันนา ฯลฯ ซึง่
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลง ตามโครงสร้างพลังงาน และนโยบาย
พลังงานจนส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม
• ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ฐานอาหาร และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการขยายตัวของการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น และการบุกรุกพื้นที่ป่า (กรณีพืชน้ามัน) รวมทั้งการทิ้งของ
เสียจากโรงงานเอทานอล ฯลฯ ปัญหาที่ดินของเกษตรกรรายย่อย ปัญหาของชุมชนเกษตรกรรายย่อยกับฐาน
การผลิต ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
• ปัญหาพันธุกรรมพืช เช่น การที่พืชจีเอ็มโอจะเข้ามาทางพืชน้ามัน
• ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร จากการเปลี่ยนแปลงวิถีเกษตรกรรม จานวนเกษตรกรรายย่อยลดลง
เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ เกษตรกรจานวนมากไม่ได้ทาเกษตร เกษตรกรไม่ได้มีชีวิตอยู่บนฐานเศรษฐกิจชาวนา
ปัญหาความมั่นคงทางอาหารมิได้มีปัญหาเฉพาะต่อชุมชนชาวนา และจะส่งผลกระทบต่อประชากรทั้งประเทศ
เหตุปัจจัยแห่งปัญหำ
มีทั้งปัจจัยจากภายในของเกษตรกรเอง ปัญหากระบวนทัศน์ของเกษตรกร ความเปลี่ยนแปลง
ความคิดของเกษตรกรเป็นไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มุ่งเน้นการแข่งขัน การบริโภคอย่างไร้
ขอบเขตจากัด สร้างให้เกิดกิเลสภายใน อกุศลมูลอันเป็นรากเหง้าของกิเลส ได้แก่ ความโลภ โกรธ หลง ทาให้
เกิดอกุศลธรรมระดับปรากฏการณ์ 3 ประการที่ทาให้เห็นสิ่งผิดเป็นถูกคือ ตัณหา ทาให้เกิด ทาให้อยาก อยาก
รวย อยากได้โน่นอยากได้นี่ มานะ คือความทะนงตนว่าสิ่งโน่นสิ่งนี่เป็นของตน มุ่งครอบครองแข่งขันเอาชนะ
ทุกรูปแบบถือตนว่าแน่กว่าใครจึงไม่ฝึกตนไม่เรียน รู้ทางเลือกใหม่ๆ และ ทิฐิ ซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิคือเห็นชั่วเป็นดี
อกุศลธรรมทั้งปวงทาให้ความคิดและพฤติกรรมเกษตรกรเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยหา อยู่หากินอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติแบบพอมีพอใช้ มาเป็นซื้อกินจึงต้องหาเงินให้เท่าหรือรวยยิ่งกว่าคนอื่นทาให้ไม่รู้จักพอ ใจใหญ่ใจโต
เบียดบังทาลายขายธรรมชาติ และเป็นที่มาของปัญหาอื่นๆ อีกหลายประการ
ปัจจัยจากภายนอก ซึ่งส่งผลรุนแรงและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยแรก มาจากนโยบายการค้าเสรี ซึ่งส่งผลต่อปัญหาอธิปไตยทางอาหาร การค้า การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลิต การทาลายความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุกรรมพื้นบ้าน ไปจนถึงการละเมิดสิทธิ
เกษตรกรและชุมชน อีกทั้ง บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต (ขยายบทบาทมากขึ้นใน

๒๖
ภาคเกษตรในไทย และไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน) ด้วยแรงหนุนมาจากการค้าเสรี
ปัจจัยที่สอง คือปัจจัยอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก ทาให้สภาพภูมิอากาศและ
ความสมดุลของนิเวศเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านเจอปัญหาฝนแล้ง น้าท่วม และโรคแมลงระบาด และในภาวะที่
โลกเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ามัน ทาให้การหาทางเลือกในการแก้ปัญหามุ่งสู่การใช้พลังงานชีวมวล ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการบรรยากาศโลก
จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรมีทั้งที่มาจากปัจจัยภายในประเทศ และแรงกดดัน
ที่มาจากภายนอกประเทศ ทาให้เกษตรกรและชุมชนอ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม นามาสู่การผลักดันนโยบายการค้าการลงทุนที่คุกคามวิถีชีวิตเกษตรกร การรุกคืบของบรรษัทข้ามชาติที่
เข้าครอบงาระบบการผลิต ระบบการตลาด พฤติกรรมการบริโภค ไปจนถึงวิกฤติน้ามันและปัญหาโลกร้อน
ประเด็นท้ำทำย
1. การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร โดยเฉพาะในเรื่องการลดลงของเกษตรกรรายย่อย และแนวโน้มการ
มีบทบาทมากขึ้นของบรรษัทข้ามชาติ (ด้านอาหารและการนาเข้าพืชอาหารเมื่อขาดแคลน การค้าเกษตรที่
เชื่อมโยงกับภูมิภาค การค้าในบริบทภูมิภาค เช่น Contract farming เป็นต้น) รวมทั้งแนวโน้มการผูกขาดด้าน
อาหาร และทรัพยากรพันธุกรรมมีเพิ่มมากขึ้น การติดตามนโยบาย และการสร้างพื้นที่ทางสังคมของเกษตรกร
รายย่อย เป็นเรื่องต้องดาเนินการควบคู่กัน
2. การรับมือกับปัญหาโลกร้อน ผลกระทบต่อเกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร การรักษาฐาน
ทรัพยากรอาหาร และการรุกของพืชพลังงาน ฯลฯ อาจจาเป็นต้องพัฒนาพลังงานชีวภาพของชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืน หรือมีแผนจากชุมชนในเรื่องพลังงานชุมชนกับเกษตรกรรมยั่งยืน สาหรับการแก้ปัญหาเรื่อง
พลังงาน รวมถึงการศึกษาหรือมีแผนรับมือกับปัญหาผลกระทบต่อชุมชนเกษตรกรรมอันเนื่องจากปัญหาโลก
ร้อน
3. ความมั่นคงทางอาหาร เป็นประเด็นที่กาลังจะกลายเป็นปัญหาสาหรับสังคมไทย อันเนื่องจาก
ผลกระทบจากการค้าเสรี และปัญหาพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร เกี่ยวพันกับประเด็นสิทธิเกษตรกรและ
ชุมชน กับฐานทรัพยากรอาหาร รวมทั้งกับผู้บริโภคโดยรวม เครือข่ายจะสร้างศักยภาพในการพึ่งตนเองของ
เกษตรกรอย่างเป็นจริง ได้อย่างไร
4. งานผู้บริโภคและงานด้านการตลาด ทั้งการตลาดและการค้าที่เป็นธรรม ในมิติที่บูรณาการกับการ
ผลิตและการพัฒนาของเกษตรกรและชุมชน
5. การคิดค้นและพัฒนางานเกษตรกรรมยั่งยืนต้องยกระดับสู่ประเด็นทางนโยบายเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันต้องพัฒนามุมมองในเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อทาให้เกิดการแก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อยในวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง
9. กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีและเหมำะสม (Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่ำ GAP)
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หมายถึง แนวทางในการทาการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัย
ต่อเกษตรกรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทาให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกาหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO)
ประเทศไทยมีการนาหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ ดังนี้ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ
พืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการ

๒๗
ผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อกาหนด
เรื่อง แหล่งน้า พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง
การบันทึกข้อมูล การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ และ
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปศุสัตว์ (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมปศุสัตว์
เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับสัตว์ (GAP สาหรับสัตว์) มาใช้ เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์
ในประเทศไทย และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้บริโภคอาหารที่ได้จากสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับสัตว์น้า (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมประมง ซึ่งเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีสาหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้า (GAP สาหรับสัตว์น้า) เป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์สาหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง
สาหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืช (GAP) โดยได้กาหนด
ข้อกาหนด กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับ GAP ตามหลักการสากล
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟาร์มของประเทศ รวมทั้งได้จัดทาคู่มือการเพาะปลูกพืชตามหลัก
GAP สาหรับพืชที่สาคัญของไทยจานวน 24 ชนิด ประกอบด้วย
ผลไม้ ทุเรียน ลาไย สับปะรด ส้มโอ มะม่วง และส้มเขียวหวาน พืช ผัก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง คะน้า
หอมหัวใหญ่ กะหล่าปลี พริก ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ผักกาดขาวปลี ข้าวโพดฝักอ่อน หัวหอมปลี และ หอมแดง
ไม้ดอก กล้วยไม้ตัดดอก และปทุมมา พืชอื่นๆ กาแฟโรบัสต้า มันสาปะหลัง และยางพารา
การตรวจรับรองระบบ GAP ของกรมวิชาการเกษตรได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย
2. กระบวนการที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดภัยจากศัตรูพืช
3. กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจประเมินรับรองฟาร์ม GAP ข้อกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจ
ประเมินที่ใช้ในการตรวจรับรองฟาร์ม GAP ทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
ลำดับข้อกำหนด
1. แหล่งน้า
2. พื้นที่ปลูก
3. การใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร

เกณฑ์ที่กำหนด
- น้าที่ใช้ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อม
ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตรายและ
จุลินทรีย์
- ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายและ
จุลินทรีย์ที่จะทาให้เกิดการตกค้างหรือ
ปนเปื้อนในผลิตผล
- หากมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตให้ใช้
ตามคาแนะนาหรืออ้างอิงคาแนะนา ของกรม
วิชาการเกษตร หรือ ตามฉลากที่ขนึ้ ทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการ
- ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้

วิธีกำรตรวจประเมิน
- ตรวจพินิจสภาพแวดล้อมหากอยู่ในสภาวะ
เสี่ยงให้ตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้า
- ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ใน
สภาวะเสี่ยงให้ตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพดิน
- ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร
- สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ตรวจ
บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร และสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในผลิตผลกรณีมีข้อสงสัย
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4. การเก็บรักษาและการขน
ย้ายผลิตผลภายในแปลง

- สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด อากาศถ่ายเท
ได้ดีและสามารถป้องกันการปนเปือ้ นของวัตถุ
แปลกปลอม วัตถุอันตรายและสัตว์พาหะนา
โรค

- ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ
ขั้นตอนและวิธีการขนย้ายผลิตผล

- อุปกรณ์และพาหะในการขนย้ายต้องสะอาด
ปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อ
ความปลอดภัยในการบริโภค
5. การบันทึกข้อมูล

- ต้องขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง
- ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร

- ตรวจบันทึกข้อมูลของเกษตรกรตามแบบ
บันทึกข้อมูล

- ต้องมีการบันทึกข้อมูลการสารวจและการ
ป้องกันจากัดศัตรูพืช

6. การผลิตให้ปลอดภัยจาก
ศัตรูพืช

- ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดการเพื่อให้ได้
ผลิตผลคุณภาพ
- ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว ต้องไม่มศี ัตรูพืชติดอยู่ - ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการสารวจศัตรูและ
ถ้าพบต้องตัดแยกไว้ต่างหาก
การป้องกันกาจัด

7. การจัดการกระบวนการ
- การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุม
ผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ การผลิต
8. การเก็บเกี่ยว และการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

- ตรวจพินิจผลการคัดแยก
- ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิและการ
จัดการเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ

- คัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพไว้ตา่ งหาก
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก
- เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ใน - ตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
แผนควบคุมการผลิต
หลังการเก็บเกีย่ ว
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ
- ตรวจพินิจอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ ขั้นตอนและ
และวิธีการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดไม่ก่อให้เกิด
วิธีการเก็บเกี่ยว
อันตรายต่อคุณภาพของ ผลผลิต และปนเปื้อน
สิ่งอันตรายที่มผี ลต่อความปลอดภัยในการ
บริโภค

หมายเหตุ: ข้อกาหนดในข้อ 1-5 สาหรับกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย
ข้อกาหนดในข้อ 1-6 สาหรับกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช ข้อกาหนดในข้อ 1-8 สาหรับ
กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

๒๙

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเกษตร วิทยาลัยชุมชนน่าน
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ได้ดาเนินการวิจัยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษ บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้ดาเนินการวิจัยต่อเนื่องจากปี
2557 โดยเน้นการพัฒนาคน พัฒนาผลผลิต และสรุปองค์ความรู้เพื่อคืนข้อมูลแก่ชุมชน สาหรับการ
นาไปใช้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่อื่นต่อไป เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กิจกรรมกำรพัฒนำผลผลิต ได้แก่ โครงการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานร่วมกับหน่วยงานภาคี
การตรวจวิเคราะห์ดินและการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP กิจกรรมออกแบบตราสินค้า
2. กิจกรรมกำรพัฒนำคน ได้แก่ โครงการการสร้างกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษการประชุมและ
ประชาคมเพื่อวางแผนงานร่วมกัน โครงการการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อสร้าง smart farmer
กิจกรรมการศึกษาดูงานแปรรูปผลผลิตการเกษตร
3. กิจกรรมถอดองค์ควำมรู้และคืนข้อมูลแก่ชุมชนจังหวัดน่ำน ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร
ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับจังหวัดน่าน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลผลิต
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง
จังหวัดน่าน กิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นหลักสูตร ได้แนวทางการพัฒนาสินค้าใหม่

1. รูปแบบกำรวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยเป็นการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research) โดยมีวิธีการศึกษาศึกษา ดังนี้ การพบปะกลุ่มและทา
เวทีชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง การพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การลง
พื้นที่เพื่อประเมินสภาพจริง การสังเกตการณ์จากวิทยากรและปราชญ์ในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในด้านการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ

2. ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูล
พัฒนา หมู่ 13 หน่วยงานและเครือข่ายด้านการเกษตร อาเภอเมือง
ข้อมูลทุติยภูมิ ที่ได้จากการศึกษาเอกสารด้านการเกษตร ได้แก่ ข้อมูลการขอใบรับรองการผลิตพืช
ปลอดภัย (GAP) และข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ดินสาหรับสมาชิกที่เคยดาเนินการไปแล้ว

3. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรและเครือข่ายการผลิตพืชปลอดสารพิษ จังหวัดน่าน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน

๓๐
4. เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประเด็นเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม

5. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นสารวจ
1) สารวจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาผลผลิตและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน การทาความเข้าใจและวางเป้าหมายร่วมกันกับชุมชนในการทาวิจัยโดย
ใช้กระบวนการสังเกต สัมภาษณ์ การจัดเวทีชุมชนและจดบันทึก
2) ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชน โดยมีการประสานงานกับผู้นาชุมชน ประธาน
กลุ่ม แกนนาเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ขั้นดาเนินงาน
1) ประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อกาหนดปฏิทินการทางาน
2) จัดเวทีประชาคมเพื่อสารวจข้อมูลกระบวนการผลิต และมาตรฐานการรับรองของผลผลิต
การตลาด ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตผักปลอดสารพิษ
3) วิเคราะห์ผลการจัดเวทีเพื่อกาหนดเนื้อหาสาหรับการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้
4) สารวจภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ปราชญ์หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร
จัดการเรียนรู้นั้น
5) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน เพื่อการพัฒนาผลผลิต ได้แก่
หลักสูตรการวิเคราะห์ดินและการเลือกบารุงดินที่เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ ประโยชน์และขั้นตอนการขอ
ใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) และกิจกรรมการออกแบบตราสินค้า
6) จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้
ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ การศึกษาดูงาน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การพัฒนารูปแบบการจาหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ และ การเตรียมตัว
เพื่อรองรับการเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตผักปลอดสารพิษของชุมชนตาบลดู่ใต้
ขั้นสรุปและประเมินผล
1) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ โดยการสังเกต
สอบถาม การประเมินตามสภาพจริง และจัดเวทีชุมชนเพื่อเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตผักปลอด
สารพิษบ้านดอนมูล
2) ถอดบทเรียนการทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559 โดยมี
เป้าหมายว่าจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจรเพื่อรองรับผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม
ศูนย์

๓๑
Flowchart แสดงขั้นตอนกำรวิจัย
กระบวนกำรพัฒนำคนและพัฒนำสินค้ำสู่ตลำดสินค้ำปลอดภัย
กรณีศึกษำ บ้ำนดอนมูลพัฒนำหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่ำน
พัฒนาแผนโครงการจากผลวิจัยที่ได้จากปี 2557

ดาเนินการวิจัยต่อเนื่องจากปี 2557
เป้าหมาย : พัฒนาคน พัฒนาผลผลิต และสรุปองค์ความรู้

ขั้นตอนการดาเนินงาน :
จัดเวทีสารวจปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชนและ
แกนนาของกลุ่มเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ผลการจัดเวทีเพื่อกาหนดเนื้อหาสาหรับการพัฒนาหลักสูตร
จัดการเรียนรู้

พัฒนาคน

พัฒนาผลผลิต

- จัดกระบวนการเรียนรู้มาตรฐานการรับรองสินค้าปลอดภัย
- จัดกระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับ
ค่าวิเคราะห์
- กิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาตราสินค้า
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
- กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจาหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ
- กิจกรรมเพื่อเตรียมตัวรองรับการเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิต
ผักปลอดสารพิษของชุมชนตาบลดู่ใต้

สรุปองค์ความรู้

- จัดเวทีชุมชนเพื่อเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของ
การดาเนินกิจกรรม
- ถอดบทเรียนการทางานเพื่อ
วางแผนการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2559

ผลที่คาดหวัง : พัฒนาคนและสินค้าให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษสาหรับผู้สนใจในปี 2559

๓๒

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา
หมู่บ้านดอนมูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ได้นาเสนอผลการดาเนินการ ดังนี้

1. กิจกรรมกำรพัฒนำผลผลิต
1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อยกระดับสินค้ำผักปลอดสำรพิษ
1.1.1 หลักสูตรฝึกอบรม กำรตรวจวิเครำะห์ดินและกำรใช้ปุ๋ย
การพัฒนาภาพลักษณ์ของผลผลิต สิ่งแรกที่ต้องทาคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลผลิตนั้น จากการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้บริโภคยังไม่สามารถเข้าถึงผลผลิตได้
โดยสะดวก รวมทั้งการถูกแอบอ้างปลอมปนผลผลิต ทาให้เกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ของผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูล ทางผู้วิจัยจึงได้จัดเวทีเพื่อกาหนดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตตั้งแต่แรกเริ่ม คือ การตรวจสอบความปลอดภัยในกระบวนการผลิตพืชตาม
มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อการขอใบรับรองมาตรฐานให้กับ
สมาชิกในกลุ่มทุกคน ซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยของดินเป็นสิ่งแรกที่ควรทา ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนา
หลักสูตรอย่างมีส่วนร่วม เป็น “หลักสูตรกำรตรวจวิเครำะห์ดินและกำรใช้ปุ๋ย” ในการนี้ ทีมวิจัยได้เชิญ
วิทยากรซึ่งมีความรู้ความชานาญในการตรวจวิเคราะห์ดิน และให้คาแนะนาในการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมจากสถานี
พัฒนาที่ดินเขต 7 ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งผลการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในเรื่องวิธีการเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจเป็นอย่างดี ภายในกลุ่มมีการบริหารจัดการและการประสานงานภายในกลุ่มเป็นไป
ด้วยดี และการปรับปรุงสภาพดินโดยใช้ปูนโดโลไมด์ (CaMg (CO3)2) แต่เดิมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีการใช้
โดโลไมด์เพื่อปรับปรุงสภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืชผักทุกครั้ง ยังคงเข้าใจว่าทุกแปลงก่อนการปลูกพืช มี
ความจาเป็นต้องใส่โดโลไมด์ ทั้งที่ผลการวิเคราะห์ดินในบางแปลงมีค่า PH ที่เหมาะสมแล้ว รวมทั้งวิธีการ
สังเกตและคัดเลือกปุ๋ยแท้ ปุ๋ยปลอม ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสม
1.1.2 หลักสูตรฝึกอบรม กำรผลิตผักปลอดสำรพิษตำมมำตรฐำน GAP
ขั้นตอนต่อไปของการยกระดับผลผลิต คือการมีเอกสารรับรองความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต ซึ่งมาตรฐานตัวหนึ่งซึ่งเป็นสากล เป็นที่รู้จัก และตรวจสอบได้ คือ การปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices เรียกย่อๆว่า GAP) หมายถึง แนวทางในการทาการเกษตร
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กาหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิต
จะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้ บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทาง
การเกษตรและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกาหนดโดยองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึง่ เมื่อผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรกรเจ้าขงผลผลิตจะ
ได้รับใบรับรอง ที่มีเครื่องหมายรับรอง Q ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายรับรองที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศใช้เพื่อแสดงถึงการให้การ รับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศโดยหรือ

๓๓
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัย
อาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จาเป็น (essential quality)
ทีมวิจัยได้ทาการสารวจเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q พบว่ามี
เพียง 4 รายเท่านั้นที่มีใบรับรองมาตรฐาน และจะนาติดตัวไปด้วยทุกครั้งเวลานาผักไปขาย ทั้งการขายส่งและ
ขายปลีก เพื่อเป็นการยืนยันความปลอดภัยและการเป็นผู้ผลิตผักปลอดสารพิษตัวจริง เพื่อป้องกันการสวมรอย
ของผู้ผลิตผักสารเคมีรายอื่น ซึ่งที่ผ่านมามักจะถูกอ้างว่าเป็นผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ และเมื่อมีการสุ่มตัวอย่าง
ไปตรวจสอบกลับพบว่าผักที่ผู้บริโภคซื้อไป เป็นผักที่ปนเปื้อนสารเคมี ทาให้ชื่อเสียงของกลุ่มเสียหาย ทีมวิจัย
จึงได้จัดเวทีเพื่อวางแผนการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษทุกคน โดย
ในปี 2558 นี้เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญ การผลิตที่เหมาะสมตามมาตรฐาน GAP และ
ขั้นตอนการขอใบรับรองมาตรฐาน โดยจะยื่นเรื่องของใบรับรองในปีงบประมาณต่อไป ตามรอบการผลิตพืช
รายชนิด
ผลการฝึกอบรม พบว่า เกษตรกรพอทราบถึงประโยชน์ของการได้รับใบรับรองและการ
ปฏิบัติเพื่อได้รับมาตรฐาน GAP แต่ไม่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขอและการต่ออายุ ทีมวิจัยจึงได้พัฒนา
หลักสูตร “กำรผลิตผักปลอดสำรพิษตำมมำตรฐำน GAP” โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกซ้อมการกรอก
ข้อมูลและจดบันทึกสาหรับการขอใบรับรองมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายคือ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการขอใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัยทุกคน

2. กิจกรรมกำรพัฒนำคน
2.1 กำรสร้ำงกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสำรพิษกำรประชุมและประชำคมเพื่อวำงแผนงำนร่วมกัน
ทีมวิจัยได้จัดเวทีเพื่อประเมินการทางานร่วมกันกับชุมชนในปี 2557 เพื่อวางแผนการดาเนินงานใน
กิจกรรมที่ชุมชนต้องการและเป็นไปตามเป้าหมายของการทางานโครงการจัดการความรู้ฯ โดยวางแผนการ
ดาเนินงานลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อติดตามปัญหาและสถานการณ์ของกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่องการผลิต การตลาดและกระบวนการทางานของกลุ่ม การผลิตให้ได้ตาม
มาตรฐาน ความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะจากภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเก็บข้อมูลสารสนเทศและ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษให้เป็นที่รู้จัก โดยกลุ่มผู้ผลิตผักปลอด
สารพิษเป็นสมาชิกบางส่วนที่มาจากกลุ่มเกษตรกรทาสวนดู่ใต้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้แก่ ชุมชนเกิดความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นใน
การทางานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน เกิดกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในกลุ่ม การทางานร่วมระหว่าง
วิทยาลัยชุมชนน่านกับภาคีเครือข่าย ซึ่งลดการเหลื่อมล้าทางภาระหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน ผลผลิตมีข้อมูล
ทางวิชาการรับรองทาให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะวิจัยมีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษรายบุคคลและมีผลการตรวจสอบดินเพื่อการวางแผนปรับปรุงบารุงดินก่อนการเพาะปลูกที่เหมาะสม
2.1.1 ข้อมูลพื้นฐำนกำรผลิตเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสำรพิษกลุ่มเป้ำหมำย
นายบุญแต่ง พิมพงาน บ้านเลขที่ 72 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.
น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2 แปลง ขนาด 2 ไร่ และ 3 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ มะเขือยาว
ฟักทอง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก การเก็บเชื้อพันธุ์เอง ยี่ห้อปลาทอง และ ยี่ห้อ CP888
แหล่งจาหน่ายผัก คือ ตลาดไท และส่งพ่อค้าคนกลางในอาเภอเมือง มีความรู้ความชานาญในเรื่อง การ
ปรับปรุงบารุงดินโดยใช้โดโลไมด์และปุ๋ยคอก

๓๔
นายนิตย์ ธิศรี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2 แปลง ขนาด 1 ไร่ 2 งาน และ 2 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ผักกาด คะน้า
ผักบุ้งจีน พริก มะเขือ กะหล่าดอก กะหล่าปลี บรอคโคลี มะเขือเทศ มะเขือยาว ข้าวโพด แหล่งเมล็ดพันธุ์
ได้มาจาก บริษัทเจียไต๋ แหล่งจาหน่ายผัก คือ ขายเองที่ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ และส่งพ่อค้าคนกลาง มีความรู้
ความชานาญในเรื่อง การเลือกปลูกพืชหมุนเวียน ไม่ปลูกพืชชนิดหรือตระกูลเดียวกันในพื้นที่เดิมต่อทันทีเพื่อ
ลดปัญหาการเกิดโรคพืช
นายต๊ะกุล กุลศรีไชย และนางวิลัยวัลย์ กุลศรีไชย บ้านเลขที่ 108 หมู่ 13 บ้าน
ดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 3 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก
ได้แก่ กะหล่าดอก กะหล่าปลี บรอคโคลี ผักตั้งโอ๋ ต้นหอม ผักชี ผักกาด แตงกวา แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มา
จาก บริษัทเจียไต๋ แหล่งจาหน่ายผัก คือ ขายเองที่ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ มีความรู้ความชานาญในเรื่อง
นายชาญ ขัดสาร บ้านเลขที่ 95 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.
น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2 แปลง ขนาด 3 ไร่ และ 1 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ
เจ้าพระยา ผักบุ้ง กะหล่าปลี คะน้า บรอคโคลี กะหล่าดอก ถั่วฝักยาว แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก เมล็ดพันธุ์
ยี่ห้อศรแดง แหล่งจาหน่ายผัก คือ วางขายในหมู่บ้าน มีความรู้ความชานาญในเรื่อง ใช้น้าสะเดาพ่นไล่แมลง
นางอารัญ ธิศรี บ้านเลขที่ ......พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 1 ไร่ ชนิดพืชที่
ปลูก ได้แก่ แตงกวา แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก เมล็ดพันธุ์ยี่ห้อออสกา และโลตัส แหล่งจาหน่ายผัก คือ
ส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลาง มีความรู้ความชานาญในเรื่อง การตากดิน ทาร่องน้า รดปุ๋ยรองพื้น ใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ก่อนการเพาะปลูก
นายจรัส ลือใจอินทร์ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.
น่าน 55000
นางบัวหอม จันการ บ้านเลขที่ 119 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.
น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 1 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฟักทอง
ผักสวนครัว แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก เมล็ดพันธุ์ยี่ห้อ MK แหล่งจาหน่ายผัก คือ ขายเองในหมู่บ้าน เร่ขายใน
ละแวกใกล้เคียง
นางขจร จันการ บ้านเลขที่ 121 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 3 แปลง แปลงละ 1 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ผักบุ้ง กะหล่าปลี คะน้า
ผักกาด มะเขือเจ้าพระยา แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก เมล็ดพันธุ์ยี่ห้อยี่ห้อศรแดง แหล่งจาหน่ายผัก คือ ขายใน
หมู่บ้าน มีความรู้ความชานาญในเรื่อง ใช้น้าสะเดา ใช้น้าส้มควันไม้ไล่แมลง
นางสาววันเพ็ญ มูลแก้ว บ้านเลขที่ 36 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
จ.น่าน พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 1 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก พริกขี้หนูผลเล็ก มะเขือเทศ มะเขือ
เปราะ แหล่งจาหน่ายผัก คือ ขายเองในหมู่บ้าน เร่ขายในละแวกใกล้เคียง
นางเครือวัลย์ ธนาฟู บ้านเลขที่ 50 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.
น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 2 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ ผักปลัง ข้าวโพด
แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก คัดเชื้อเองและยี่ห้อศรแดง แหล่งจาหน่ายผัก คือ การขายส่งโดยมีพ่อค้าคนกลาง
มารับซื้อ มีความรู้ความชานาญในเรื่อง ระบบการปลูกผักตามธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี
นายธวัชและนางวรรณา พิมพงาน บ้านเลขที่ 141 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 4 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ มะเขือ
ยาว มะเขือเจ้าพระยา มะเขือลิง พริกซูเปอร์ฮอต แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก ยี่ห้อศรแดง และซุปเปอร์ฮอต

๓๕
แหล่งจาหน่ายผัก คือ ส่งพ่อค้าคนกลางในจังหวัดและต่างจังหวัด มีความรู้ความชานาญในเรื่อง ใช้น้าส้ม
ควันไม้ ผสมน้าเปล่าพ่นไล่แมลง
นางเครือวัลย์ พิมพงาน บ้านเลขที่ 24 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 2 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพด พริก ผักกาด
ผักบุ้ง กะหล่า แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก ยี่ห้อ 777 ซุปเปอร์ฮอต และปลาทอง แหล่งจาหน่ายผัก คือ
ขายพ่อค้าคนกลางและขายเองที่ตลาด มีความรู้ความชานาญในเรื่อง ใช้กากชาผสมน้ารดผักเพื่อฆ่าแมลงต่างๆ
นายจารอง ภัยยะราช บ้านเลขที่ 62 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง มีขนาด 4 ไร่ กับ 2 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ กะหล่าดอก
กะหล่าปลี บรอคโคลี ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง ข้าวโพด มะเขือยาว แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก การเก็บเชื้อพันธุ์
เองและยี่ห้อศรแดง แหล่งจาหน่ายผัก คือ ขายในหมู่บ้าน และส่งพ่อค้าคนกลางในจังหวัด มีความรู้ความ
ชานาญในเรื่อง การบารุงดินให้สมบูรณ์ ได้แก่ การใส่โดโลไมด์ ใช้ปุ๋ยพืชสด และปลูกพืชหมุนเวียน ปลูก
ข้าวโพด เว้นระยะห่าง 4 เดือน ปลูกพืชอื่นแทน
นางผ่องศรี กุลศรีไชย บ้านเลขที่ 139 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.
เมือง จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2 แปลง ขนาด 3 ไร่ ชนิดพืชที่ปลูก มะเขือ มะเขือเทศ
นางสาวจันทร์ทิพย์ ธิศรี บ้านเลขที่ 10 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2 แปลง ขนาด 2 งาน และ 1 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ โหระพา
กะเพรา แมงลัก มะเขือยาว บรอคโคลี แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจากการเก็บเชื้อพันธุ์เอง แหล่งจาหน่ายผัก
คือ ขายเองที่ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ มีความรู้ความชานาญในเรื่อง การปลูกใบโหระพา กะเพรา แมงลัก เนื่องจาก
ผักประเภทนี้มีกลิ่นทาให้สามารถไล่แมลงที่มากวนได้
นายเกษม ธิศรี บ้านเลขที่ 47 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.
น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 1 ไร่ 3 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วฝักยาว บรอคโคลี ผักชี กะเพรา แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก บริษัทเจียไต๋ แหล่งจาหน่ายผัก คือ การ
ขายในหมู่บ้านและส่งพ่อค้าคนกลาง มีความรู้ความชานาญในเรื่อง การทาน้าหมักชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อกาจัด
แมลง คือน้าหมักสะเดา ที่ทาขึ้นมาเอง นามาราดแปลงผักที่ปลูก เพื่อกันแมลงมากิน
นางวิไลวรรณ ฟองวิฑูร บ้านเลขที่ 151 หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จ.น่าน 55000 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 1 แปลง ขนาด 3 งาน ชนิดพืชที่ปลูก ได้แก่ ผักกาด ผักบุ้ง
ถั่ว กะหล่าปลี บรอคโคลี แหล่งเมล็ดพันธุ์ได้มาจาก ยี่ห้อปลาทอง แหล่งจาหน่ายผัก คือ ส่งพ่อค้าคนกลาง
ในอาเภอเมืองและขายตามหมู่บ้าน มีความรู้ความชานาญในเรื่อง การเก็บเมล็ดในตู้เย็น รดน้าปริมาณที่
เหมาะสมป้องกันหมัดในดิน จัดการแมลงเต่าทองด้วยมือ
ซึ่งผลการฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และทดลองกรอกข้อมูลและให้เจ้าหน้าที่
ลงตรวจแปลงปลูก โดยมีสมาชิกที่ดาเนินการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งสิ้น 11 ราย 19 ชนิดพืช
2.2. กำรพัฒนำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อสร้ำงเกษตรกรนักจัดกำรควำมรู้มืออำชีพ
2.2.1 หลักสูตรฝึกอบรม กำรตรวจวิเครำะห์ดินและกำรใช้ปุ๋ย
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม เกษตรกรได้ทบทวนความรู้เดิมในการเก็บ
ตัวอย่างดิน การส่งตรวจสอบและแปลผลการวิเคราะห์ดินเพื่อการปรับใช้กับพื้นที่ให้เหมาะสมการเลือกใช้สูตร
ปุ๋ยที่เหมาะสมกับธาตุอาหารเดิมและธาตุอาหารที่พืชต้องการ ได้ทราบวิธีการสังเกตและการเลือกปุ๋ยแท้

๓๖
หลีกเลี่ยงปุ๋ยปลอม เกษตรกรมีความสนใจในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใกล้
ตัวและสามารถนาไปใช้ได้จริง แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ ดังตารางด้านล่าง
ตำรำง แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรฝึกอบรม
รำยกำร
ค่ำเฉลี่ย
ส่วน
ระดับควำม
เบี่ยงเบน พึงพอใจ
มำตรฐำน
ด้ำนวิทยำกร
1. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ท่านเข้าร่วม
4.00
0.71
มาก
กิจกรรม มีส่วนร่วมในการซักถาม
2. ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน
4.35
0.72
มาก
3. ผู้สอนให้คาปรึกษาในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆพร้อม
3.62
0.74
มาก
แนะนาแหล่งดาเนินการต่อหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ด้ำนเนื้อหำ
1. หลักสูตรช่วยพัฒนาท่านตรงตามความต้องการเรียนรู้
4.67
0.48
มากที่สุด
2. ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
4.38
0.50
มาก
หลักสูตรท่านสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
3. หลักสูตรนี้ทาให้ท่านมีศักยภาพเป็นที่
4.48
0.51
มาก
ยอมรับและต้องการของตลาดและสังคมในการผลิตผักปลอด
สารพิษมากขึ้น
4. มีสื่อหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสม
4.24
0.62
มาก
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรวิทยำลัยชุมชนน่ำน
1. การประสานงานกับผู้สอนและชุมชน
3.71
0.56
มาก
2. การดาเนินกิจกรรมตามแผนที่มีความชัดเจน
3.62
0.67
มาก
3. การให้บริการนอกเวลาทาการ
4.62
0.50
มากที่สุด
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลด้านระดับที่ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ใช้หลักการในแปลค่าของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ มาก
2.50 - 3.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ น้อย
1.00 - 1.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ น้อยที่สุด
2.2.2 หลักสูตรฝึกอบรม กำรผลิตผักปลอดสำรพิษตำมมำตรฐำน GAP
ผลจากการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และ
ขั้นตอนการผลิตพืชเพื่อขอ GAP มากขึ้น นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังเล็งเห็นประโยชน์ของการมีใบรับรอง
มาตรฐาน ทั้งในด้านการขายผลผลิตและการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการเกษตร ทาให้
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทุกรายต้องการยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน GAP ในรอบการผลิตครั้งต่อไป เกษตรกร

๓๗
กลุ่มเป้าหมายและทีมวิจัยจึงได้กาหนดแผนการขอใบรับรองมาตรฐาน GAP อย่างน้อยคนละ 1 ชนิดพืช เป็น
การสร้างมาตรฐานผลผลิตขั้นต้น นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนน่านได้ข้อมูลความต้องการการฝึกอบรม หรือ
การเรียนรู้ในประเด็นอื่นนอกเหนือจากการผลิตพืชปลอดสารพิษ เพื่อการบูรณาการศาสตร์อื่นเพื่อพัฒนาตัว
เกษตรกรสาหรับจัดการศึกษาในลาดับต่อไป ผลการประเมินความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางด้านล่าง
ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรฝึกอบรม
รำยกำร
ด้ำนวิทยำกร
1. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ท่านเข้าร่วม
กิจกรรม มีส่วนร่วมในการซักถาม
2. ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่สอน
3. ผู้สอนให้คาปรึกษาในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
พร้อมแนะนาแหล่งดาเนินการต่อหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม
ด้ำนเนื้อหำ
1. หลักสูตรช่วยพัฒนาท่านตรงตามความต้องการเรียนรู้
2. ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
หลักสูตรท่านสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
3. หลักสูตรนี้ทาให้ท่านมีศักยภาพเป็นที่
ยอมรับและต้องการของตลาดและสังคมในการผลิตผัก
ปลอดสารพิษมากขึ้น
4. มีสื่อหรือเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสม
ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรวิทยำลัยชุมชนน่ำน
1. การประสานงานกับผู้สอนและชุมชน
2. การดาเนินกิจกรรมตามแผนที่มีความชัดเจน
3. การให้บริการนอกเวลาทาการ

ค่ำเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำมพึง
มำตรฐำน
พอใจ

4.62

0.67

มาก

4.20
3.67

0.67
0.66

มาก
มาก

4.19
4.38

0.81
0.50

มาก
มาก

4.38

0.59

มาก

4.48

0.51

มาก

4.19
3.76
4.43

0.68
0.54
0.51

มาก
มาก
มาก

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลด้านระดับที่ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ใช้
หลักการในแปลค่าของระดับความพึงพอใจ ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ มากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ มาก
2.50 - 3.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ น้อย
1.00 - 1.49 หมายความว่า มีปฏิบัติหรือดาเนินการในระดับ น้อยที่สุด
3. กิจกรรมถอดองค์ควำมรู้และคืนข้อมูลแก่ชุมชนจังหวัดน่ำน
นอกเหนือจากกิจกรรมและการติดตามผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทีมวิจัยยังได้มีการถอด
องค์ความรู้และคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนอีกหลายกิจกรรม ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและถอดองค์ความรู้พัฒนา

๓๘
เป็นหลักสูตรเพื่อยกระดับการผลิตผักปลอดสารพิษ ได้แก่ 1. กิจกรรมการศึกษาดูงาน 2. กิจกรรมถอดองค์
ความรู้จากการศึกษาดูงานเป็นหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. กิจกรรมออกแบบตราสินค้าและพัฒนาชุด
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd
3.1 กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน
หลังจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ทีมวิจัย
และเกษตรกรเล็งเห็นว่าการขายผลผลิตสดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้
ทั้งหมด รวมทั้งผลผลิตสดไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน รวมทั้งประสบการณ์เดิมของสมาชิกหญิงที่เป็นกลุ่ม
แม่บ้าน บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ 13 ที่มีประสบการณ์ในการทากล้วยฉาบเพื่อจาหน่าย จึงได้กาหนด
กิจกรรมการศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิต ผลการศึกษาดูงานพบว่า กลุ่มเกษตรกรชายได้เมล็ดพันธุ์
และแหล่งรับซื้อฟักทองสดไม่จากัดจานวน ทางเกษตรกรหญิงซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านได้แนวทางการแปรรูป
ฟักทองและกล้วยเป็นฟักทองฉาบและกล้วยฉาบ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านมีความสนใจที่จะนาความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ต่อในชุมชน
3.2 กิจกรรมถอดองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำดูงำนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
หลังจากการศึกษาดูงาน เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีข้อสรุปในที่
ประชุมของกลุ่มว่า อยากจะแปรรูปผลผลิตกล้วยฉาบและฟักทองฉาบ มีการลงทุนขั้นพื้นฐานโดยการรวม
หุ้นกันและทาการทดลองสูตรกล้วยฉาบที่ใต้ถุนบ้านของผู้ใหญ่ประเสริฐ เงินมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 และวาง
จาหน่ายในหมู่บ้านของตน เกิดอาชีพใหม่สาหรับกลุ่มแม่บ้านที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษในการทอดกล้วยฉาบรสชาติต่างๆทางกลุ่มได้ลงความเห็นกันว่าจะทากล้วยฉาบ 3 รส ได้แก่ รสหวาน
รสเค็ม และรสพริกปาปริกา โดยวางขายร้านในหมู่บ้านและทาตามออเดอร์ก่อนในช่วงแรก บรรจุถุงจาหน่าย
ถุงละ 10 บาท หรือร้อยละ 700 บาท
3.3 กิจกรรมออกแบบตรำสินค้ำและพัฒนำชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับสำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ okmd
นอกเหนือจากการทางานของทีมวิจัย โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนด้านเกษตร วิทยาลัยชุมชนน่าน แล้ว ยังมีอีกหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยผลักดันการทางานเพื่อ
ยกระดับผลผลิตผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูลพัฒนา ได้แก่ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) หรือ okmd ซึ่งเป็นการทางานต่อเนื่องตั้งแต่การฝึกอบรม ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตเป็นกล่องความรู้กินได้ เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ จนกระทั่งถึงการนากล่องความรู้
ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ ชุดไม้พาเลทเคลื่อนที่ (Mobile kios) ซึ่งเกิดจากการนาข้อมูล
ศักยภาพและเอกลักษณ์ของเกษตรกรและบ้านดอนมูลพัฒนามาถอดเป็นโลโกและปฏิทินกินผัก และการศึกษา
รูปแบบการจาหน่ายผักปลอดสารพิษที่ยังไม่ปรากฏในจังหวัดน่าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผักบ้านดอนมูล
พัฒนา ให้ติดตาและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เกิดแนวทางการพัฒนารูปแบบการตลาดผักปลอดสารพิษที่เหมาะสม
กับจังหวัดน่าน
4. กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผลผลิตของกลุ่มเพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรตลำด
กำรสร้ำงมำตรฐำนผลผลิต
ผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมูล เป็นที่รู้จักในเรื่องของการผลิต
ที่ปลอดภัยสาหรับกลุ่มลูกค้ารายเก่า แต่สาหรับการนาผลผลิตออกสู่สังคมภายนอกและการเข้าถึงลูกค้าใหม่
จาเป็นต้องมีผลการตรวจสอบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และชุมชนไม่เคยมีข้อมูลผลจากการตรวจวิเคราะห์ไว้กับ

๓๙
กลุ่มเพื่อใช้อ้างอิงหรือประชาสัมพันธ์ผลผลิตเลย ดังนั้น ผู้วจิ ัยจึงได้สุ่มตัวอย่างจากการนาผลผลิตมาขายในงาน
วันครบรอบ 4 ปีวิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างเบื้องต้น ณ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน จานวน 9 ตัวอย่าง จากสมาชิกกลุ่ม 5 คน ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาว่าไม่พบการปนเปื้อนของยา
ฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตและออการโนฟอสเฟส เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่สมาชิกกลุ่มในการผลิตผักที่
ปลอดภัยจากสารพิษอย่างแท้จริง
ในการนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการตลาดให้มีความ
หลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรการตลาดผลผลิตผัก
ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรในปีงบประมาณต่อไป

๔๐

๔๑

๔๒
กำรสร้ำงมำตรฐำนผู้ผลิต
เช่นเดียวกับการสร้างมาตรฐานผลผลิต คือการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ใน
เรื่องของสารพิษตกค้างในกระแสเลือด แผนภูมิด้านล่างแสดงถึงผลการตรวจสารพิษในกระแสโลหิตของ
เกษตรกรบ้านดอนมูลหมู่ 13 เปรียบเทียบกับหมู่อื่นๆ พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมี
ผลการตรวจเลือดที่ปลอดภัย
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ตรวจสารพิษในกระแสโลหิต

5.00
0.00
ปกติ

ปลอดภัย
หมู่ 13 สมาชิกในกลุ่ม

มีความเสี่ยง

หมู่ 13 ไม่ใช่สมาชิก

ไม่ปลอดภัย

สมาชิกทุกคนในหมู่ 13

หมู่อื่นๆ

88.46

84.62

100.00

120.00

100.00

ตรวจยาฆ่าแมลงในตัวอย่างอาหาร ปี 2555-2558
100.00
80.00

3.85

0.00

0.00
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20.00

15.38

40.00

7.69

60.00

0.00
หมู่ 5

หมู่ 6
ไม่พบ

หมู่ 13 สมาชิกในกลุ่ม
พบไม่อันตราย

พบอันตราย

ที่มา : ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนมูล 2555- 2558

หมู่ 13 ไม่ใช่สมาชิก

๔๓
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ดินของสมำชิกกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสำรพิษบ้ำนดอนมูล

ลำดับ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สกุล
นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที่1)
นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที่2)
นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที่3)
นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที่4)
นายทินกร พิมพงาน (แปลงที1่ )
นายทินกร พิมพงาน (แปลงที2่ )
นายทินกร พิมพงาน (แปลงที3่ )
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่1)
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่2)
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่3)
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่4)
นายต๊ะกลู กุลศรีไชย (แปลงบน)
นายต๊ะกลู กุลศรีไชย (สวนล่าง)
นายจรัส ลือใจอิน (แปลงที่1)
นายจรัส ลือใจอิน (แปลงที่2)
นายเกษม ธิศรี (สวนบน)
นายเกษม ธิศรี (สวนใต้)
น.ส.จันทร์ทิพย์ ธิศรี (สวนบน)

อินทรียวัตถุ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลกำรวิเครำะห์ดิน
ธำตุอำหำรพืชฟอสฟอรัส ธำตุอำหำรพืชโพแทสเซียม
สูง
ต่า
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
ปานกลาง
สูง
ต่า
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
สูง
สูงมาก
ต่า
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
ปานกลาง

ปฏิกิริยำของดิน
กรดปานกลาง
กรปานกลาง
กรดจัด
กรดจัด
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดจัด
กรดเล็กน้อย
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง

pH
5.8
5.9
5.1
5.3
5.7
5.9
5.9
5.9
6.1
6
5.2
6.7
6
5.8
5.9
5.7
5.8
5.8

๔๔
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

น.ส.จันทร์ทิพย์ ธิศรี (แปลงที่2)
นายธวัช พิมพงาน (แปลงที1่ )
นายธวัช พิมพงาน (แปลงที2่ )
นางผ่องศรี กุลศรีไชย
นางวิไลวรรณ ฟองวิฑูร
นางเครือวัลย์ ธนาฟู
นายประสิทธิ์ ธิศรี(สวนครูวิด1)
นายประสิทธิ์ ธิศรี(สวนครูวิด2)
นายประสิทธิ์ ธิศรี(ดอนลุ่ม1)
นายประสิทธิ์ ธิศรี(ดอนลุ่ม2)
นายประสิทธิ์ ธิศรี(สวนต้นมะขามใต้)
นายประสิทธิ์ ธิศรี(สวนป่าทรายใต้)
นางเครือวัลย์ พิมพงาน (แปลงที่1)
นางสุทธิรา โปร่งกลาง (แปลงผักทิศเหนือ)
นางสุทธิรา โปร่งกลาง (แปลงผักทิศใต้)
นางสุทธิรา โปร่งกลาง
นายผดุง กุลศรีไชย (สวนบน)
นายผดุง กุลศรีไชย
นางขจร จันการ (บ้านกับสวน)
นางขจร จันการ (สวนบ้าน)

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง

ต่า
สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
สูง
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
ปานกลาง
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก

ต่ามาก
ปานกลาง
สูง
ต่ามาก
สูงมาก
ต่า
ปานกลาง
ต่า
สูง
ต่า
สูง
สูงมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง

กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดจัด
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดจัด
กรดปานกลาง
กรดจัด
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดปานกลาง
กรดเล็กน้อย
กรดปานกลาง

5.7
5.9
6
5.8
5.6
5.4
5.6
5.7
5.9
6
5.4
6
5.4
6.2
6.1
5.7
5.9
5.6
6.7
6.2

๔๕
ข้อเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงดิน
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที1่ )
2 นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที2่ )
3 นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที3่ )

4

นางนิตย์ ธิศรี (แปลงที4่ )

5
6
7
8

นายทินกร พิมพงาน (แปลงที1่ )
นายทินกร พิมพงาน (แปลงที2่ )
นายทินกร พิมพงาน (แปลงที3่ )
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่1)

9
10
11

นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่2)
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่3)
นายบุญแต่ง พิมพงาน (แปลงที่4)

ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 480 ก.ก.แคลเซียม
คาร์บอเนตต่อไร่เท่ากับ ปูนขาว 374 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 523 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวและควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุย๋ คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 480 ก.ก.แคลเซียม
คาร์บอเนต ต่อไร่เท่ากับ ปูนขาว 374 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 523 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียง
อย่างเดียวและควรใช้อินทรีย์วตั ถุ (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 480 ก.ก.แคลเซียม
คาร์บอเนต ต่อไร่เท่ากับ ปูนขาว 374 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 523 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวและควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุย๋ คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 480 ก.ก.แคลเซียม
คาร์บอเนตต่อไร่เท่ากับ ปูนขาว 374 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 523 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว และควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุย๋ คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน

๔๖
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายต๊ะกลู กุลศรีไชย (แปลงบน)
นายต๊ะกลู กุลศรีไชย (สวนล่าง)
นายจรัส ลือใจอิน (แปลงที1่ )
นายจรัส ลือใจอิน (แปลงที2่ )
นายเกษม ธิศรี (สวนบน)
นายเกษม ธิศรี (สวนใต้)
น.ส.จันทร์ทิพย์ ธิศรี (สวนบน)
น.ส.จันทร์ทิพย์ ธิศรี (แปลงที2่ )
นายธวัช พิมพงาน (แปลงที1่ )
นายธวัช พิมพงาน (แปลงที2่ )
นางผ่องศรี กุลศรีไชย
นางวิไลวรรณ ฟองวิฑูร
นางเครือวัลย์ ธนาฟู

25
26
27
28
29

นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์
นายประสิทธิ์

ธิศรี(สวนครูวิด1)
ธิศรี(สวนครูวิด2)
ธิศรี(ดอนลุ่ม1)
ธิศรี(ดอนลุ่ม2)
ธิศรี(สวนต้นมะขามใต้)

ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก

ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก

ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน

การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 480 ก.ก.แคลเซียม
คาร์บอเนตเท่ากับ ปูนขาว 374 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 523 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว
และควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 600 ก.ก.แคลเซียม
คาร์บอเนตต่อไร่เท่ากับ ปูนขาว 468 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 654 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวและควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุย๋ คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน

๔๗
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
30 นายประสิทธิ์ ธิศรี(สวนป่าทรายใต้)
31
32
33
34
35
36
37
38

นางเครือวัลย์ พิมพงาน (แปลงที่1)
นางสุทธิรา โปร่งกลาง
(แปลงผักทิศเหนือ)
นางสุทธิรา โปร่งกลาง (แปลงผักทิศใต้)
นางสุทธิรา โปร่งกลาง
นายผดุง กุลศรีไชย (สวนบน)
นายผดุง กุลศรีไชย
นางขจร จันการ (บ้านกับสวน)
นางขจร จันการ (สวนบ้าน)

ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปรับปรุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก ปุย๋ หมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
การใส่ปูน : ปริมาณ "ความต้องการปูน"(Lime Reqirement) ในการปรับสภาพความเป็นกรดในดินเท่ากับ 480 ก.ก. แคลเซียม
คาร์บอเนตต่อไร่เท่ากับ ปูนขาว 374 ก.ก.ต่อไร่ หรือ ปูนโดโลไมท์ 523 ก.ก. ต่อไร่ ควรเลือกใช้ปูนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่าง
เดียวและควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุย๋ คอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก
ควรใช้อินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยคอก

ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก
ปุย๋ หมัก

ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน
ปุ๋ยพืชสด) ในการปรับปรุงบารุงดิน

๔๘
หลักสูตร กำรตลำดผลผลิตผักปลอดภัย จำนวน 6 ชั่วโมง
หัวข้อกำรเรียนรู้
ศึกษารูปแบบและ
สถานการณ์ตลาด
ผักปลอดสารพิษใน
เขตภาคเหนือ และ
จังหวัดน่าน
วิเคราะห์รูปแบบ
การตลาดที่
เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น มีแนวทาง
พัฒนาสร้างตลาด
เฉพาะผลผลิต
ปลอดสารพิษใน
ชุมชนของตนเอง
ได้

วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์
ตลาดผลผลิตปลอด
สารพิษ รูปแบบตลาด
พืชผัก วิธีการสร้าง
กระบวนการกลุ่ม
แนวทางสร้างตลาด
ผลผลิตปลอดสารพิษ
2.เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์
และสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับผลผลิตและ
ตลาดผลผลิตผักปลอด
สารพิษได้
3.เพื่อให้นักศึกษามี
ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับ
การสร้างตลาดผลผลิต
ปลอดภัยในชุมชน
สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับท้องถิ่น
ของตนได้

เนื้อหำหลัก
1.สถานการณ์ตลาดผักปลอด
สารพิษในภาคเหนือและจังหวัด
น่าน
– สถานการณ์ทวั่ ไปของตลาดผัก
ปลอดสารพิษ
- แหล่งซื้อขาย
2.รูปแบบตลาดสาหรับพืชผัก
– ตลาดทั่วไป
- ตลาดเฉพาะสาหรับผลผลิต
ปลอดภัย
- ตลาดชุมชน / ท้องถิ่น
3. การสร้างกระบวนการกลุ่ม
4.การสร้างตลาดเฉพาะผักปลอด
สารพิษในท้องถิน่
–ความหมาย ความสาคัญของกลุ่ม
-การกาหนดคณะกรรมการ บทบาท
ของกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม
-การกาหนดเป้าหมาย และข้อตกลง
ร่วมกัน
-การทาบัญชี รายรับ รายจ่าย
ต้นทุน กาไร

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ผู้สอนสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตผักปลอด
สารพิษ ความหมาย ความสาคัญ และแหล่งซื้อขาย โดย
ให้ผู้เรียนระดมความคิดข้อมูลพื้นฐานที่ตนเองรู้ โดย
แลกเปลี่ยนระหว่างกันในห้องเรียน
2. ผู้สอนตั้งคาถาม ผลผลิตปลอดภัยควรมีลักษะอย่างไร
บ้าง เช่น ลักษณะ คุณภาพ ราคา และมักพบจาหน่าย
ในแหล่งใด ผู้เรียนระดมความคิด
3. ผู้สอนสรุปลักษณะของผลผลิตปลอดภัยและให้ความรู้
เรื่องของตลาด ได้แก่ ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะสาหรับ
ผลผลิตปลอดภัย ตลาดชุมชน/ ท้องถิน่ รวมทั้งขอเด่น
ข้อด้อย ของตลาดทั้ง 3 กลุ่มนี้
4. ผู้สอนตั้งคาถาม จะทาอย่างไรให้ผลผลิตผักปลอด
สารพิษขายได้ราคาดี จากนั้นให้ความรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
กลุ่มที่ผลิตผักปลอดสารพิษ ข้อดี ข้อด้อยของการมี
กระบวนการกลุ่ม
5. ผู้สอนให้โจทย์ ให้ผู้เรียนวางแผนการผลิตผักปลอดภัย
ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการจาหน่าย แล้วเชิญวิทยากรที่มี
การผลิตผักปลอดภัยในรูปของกลุ่ม มาบรรยายให้ความรู้
เรื่องกลวิธีการสร้างกลุ่ม ข้อกาหนด บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก การจัดการทางการตลาด การจัดการบัญชี การ
กาหนดราคาขาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
6. ผู้เรียนสรุปความรู้เป็นรายงาน เรื่องแผนการผลิตผัก
ปลอดภัย นาเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอน วิทยากร และ
สมาชิกในห้องร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ระยะเวลำ
1.มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
6 ชั่วโมง
สถานการณ์ผักปลอดสารพิษ
รูปแบบตลาด การสร้าง
กระบวนการกลุ่ม การสร้าง
ตลาดเฉพาะสาหรับผลผลิต
ปลอดภัยในท้องถิ่น
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดผลผลิตปลอด
สารพิษได้
3. สามารถสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับผลผลิต ผักปลอด
สารพิษได้
4. มีความคิดริเริ่มสามารถวาง
แผนการสร้างตลาดผลผลิต
ปลอดภัยในท้องถิ่นของตน

๔๙
หลักสูตร กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงดิน จำนวน 7 ชั่วโมง
หัวข้อกำรเรียนรู้
1. การเก็บ
ตัวอย่างดิน

2. การวิเคราะห์
และแปรผลการ
วิเคราะห์ดิน

วัตถุประสงค์
1.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
2.เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์
และสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับ
3.เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาความรูไ้ ป
ปฏิบัติกับพืน้ ที่ของ
ตนเองและถ่ายทอดให้
ผู้อื่นได้

เนื้อหำหลัก

1. วิธีการเก็บตัวอย่างดิน
2. การวิเคราะห์ดิน
3. การปรับปรุงคุณภาพดินตามผล
การวิเคราะห์

กิจกรรมกำรเรียนรู้

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ระยะเวลำ
7 ชั่วโมง
1.ให้ความรู้เรื่อง ความสาคัญของการวิเคราะห์ดิน 1.มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตรวจและวิเคราะห์ดิน รวมทัง้
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน
การปรับปรุงดินให้สมบูรณ์
2.เตรียมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างดิน
โดยไม่เพิ่มต้นทุนเกินความ
3.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน
จาเป็น
4.เตรียมดินให้พร้อมสาหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน 2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
และปรับปรุงการบารุงที่
ในห้องปฏิบัติการ
5.ให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนการวิเคราะห์ดิน การอ่าน เหมาะสมได้
3. สามารถวางแผนการผลิตที่
ค่าและแปลความหมายจากการทดสอบ สรุปผล การ เหมาะสมกับตนเองและ
หาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพดิน
สิ่งแวดล้อมได้
4. สามารถถ่ายทอดความรู้
6. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมี
เรื่องการตรวจและปรับปรุง
7.วิเคราะห์ดินตามขั้นตอน
ดินให้แก่ผู้อื่นได้

8. สรุปผล
9.หาแนวทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสม
ปรับปรุงดินตามแนวทางปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อปรับ
คุณภาพดินสาหรับฤดูกาลปลูกถัดไป
10. ผู้สอนติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
11. สรุปความรู้ร่วมกัน
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรำยผล
งานวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาคนและพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสินค้าปลอดภัย กรณีศึกษา บ้านดอน
มูลพัฒนาหมู่ 13 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน เป็นกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ต่อยอดจากงานวิจัยในปี
2557 ที่ศึกษาบริบทของชุมชนตาบลดู่ใต้และค้นพบกลุ่มเป้าหมายและประเด็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัก
ปลอดสารพิษและพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบการตลาดที่
เข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่รักสุขภาพในปี 2558 กิจกรรมเน้นการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทาให้ได้ทราบปัญหา
อุปสรรคและความต้องการของชุมชน รวมทั้งการได้รับความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนอีกด้วย การดาเนินงานที่คณะผู้วิจัยได้ทา ได้แก่ การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อ
กิจกรรมที่ทาได้แก่ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์และการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะใน
การเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์และการปรับปรุงบารุงดินได้อย่างเหมาะสม ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลัง
การฝึกอบรม พบว่า มีค่าความพึงพอใจในหลักสูตร การตรวจสอบและวิเคราะห์ดิน ด้านหลักสูตรช่วยพัฒนา
ท่านตรงตามความต้องการเรียนรู้ เท่ากับ 4.67 ระดับมากที่สุด และความพึงใจในหลักสูตรฝึกอบรม การ
ผลิตผักปลอดสารพิษตามมาตรฐาน GAP ด้านผู้สอนเปิดโอกาสให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม มีส่วนร่วมในการ
ซักถาม เฉลี่ย 4.62 ระดับมาก และการพัฒนาตัวเกษตรกรให้มีความรู้ ความตระหนักในการปลูกผักปลอด
สารพิษให้มีคุณภาพและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมที่ทาได้แก่ การประชุมเพื่อทบทวนบทบาท
และหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มประชาคมเพื่อวางแผนงานร่วมกัน การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ผลิตและ
ผลผลิตของกลุ่ม ได้แก่ การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร การตรวจดิน และทบทวนข้อมูล
การขอ GAP ในผลผลิตของกลุ่ม กิจกรรมการศึกษาดูงาน กิจกรรมถอดองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูป กิจกรรมออกแบบตราสินค้าและพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับสานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd
นอกจากนี้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายยังได้รับโอกาสแนะนาผลผลิตให้กับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต
และจาหน่ายสินค้าให้ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษทั้งในและนอกหมู่บ้าน การจัดชุดกระเช้าผักปลอดภัยเพื่อมอบ
แก่แขกผู้ใหญ่และคณะที่มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การผลิตผักปลอดสารพิษของวิทยาลัยชุมชนน่าน เกษตรกร
ได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ทั้งในเรื่องของประวัติหมู่บ้าน และจุดเปลี่ยนในการหันมาผลิตผักปลอดสารพิษ
รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดชุดอาหารว่างและอาหารกลางวันเพื่อรับรองแขกที่มาเยี่ยมชม
กิจกรรมทั้งหมดล้วนส่งเสริมผลผลิตผักปลอดสารพิษให้มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ สินค้าได้รับการ
ยกระดับให้ดูสด ใหม่ สะอาดและทันสมัย เป็นการขยายตลาดให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษเป็นที่รู้จักมากขึ้น สาหรับวิทยาลัยชุมชนน่านเกิดแหล่งศึกษาดูงานด้าน
การผลิตผักปลอดสารพิษสาหรับการเรียนรู้และเยี่ยมชมการทาเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร โดยมีเกษตรกก
ลุ่มเป้าหมายเป็นปราชญ์ท้องถิ่นสาหรับการให้ความรู้และจาหน่ายผักสดๆจากแปลง ถือเป็นเป้าหมายการ
ทางานที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดในปี 2559 ต่อไป
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