กระบวนการเสริ มสร้างการยอมรับเทคโนโลยี
แบบมีส่วนร่ วม

จัดทําโดย

คณะทํางานจัดการความรู ้
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
กรมวิชาการเกษตร

บทนํา
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี เป็ นหน่วยงานส่ วนภูมิภาคที่อยูภ่ ายใต้สงั กัด
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีวิสยั ทัศน์ คือ เป็ นองค์กรนําด้านวิจยั และพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยมีพนั ธกิจดังนี้
1.ศึกษา วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2.ผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์หลักพืชเศรษฐกิจ บริ การ
ตรวจวิเคราะห์ดิน นํ้า ปุ๋ ย พืช และสารพิษตกค้างในผลผลิตพืช 3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 4.บริ การให้คาํ แนะนํา เป็ นที่ปรึ กษาและวิทยากรด้านการผลิต
พืช และมีภาระหน้าที่ คือ 1.วางแผนวิจยั และพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่รับผิดชอบ 2.ศึกษา วิจยั พัฒนา และ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช 3.ให้บริ การ วิเคราะห์ ตรวจสอบดิน นํ้า พืช ปุ๋ ย สารเคมี ผลิตภัณฑ์พืช และ
ตรวจรับรองสิ นค้าเกษตร 4.เป็ นศูนย์บริ การข้อมูลวิชาการด้านการผลิตพืช 5.ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการ
ผลิตพืช 6.เป็ นผูแ้ ทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ 7.ปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
และจากภารกิจหน้าที่ดงั กล่าวที่นกั วิชาการ และเจ้าหน้าที่ของสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่
4 ที่ตอ้ งทํางานตอบสนองวิสยั ทัศน์ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงส่ งผลให้นกั วิชาการ เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดองค์ความรู ้สงั่ สมจากการทํางานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนงานวิจยั เฉพาะพื้นที่ และ
ด้วยเหตุน้ ีเอง สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึงได้ดาํ เนินการจัดการความรู ้ดงั กล่าวขึ้น โดยระดม
ความคิดจากนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้องค์ความรู ้ใหม่ที่สามารถนําไปใช้ได้จริ ง
ในที่สุดจึงเกิดองค์ความรู ้ใหม่คือ “ กระบวนการเสริ มสร้างการยอมรับเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม”
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานวิจยั และพัฒนาในไร่ นาของเกษตรกร และเพื่อขยายผลงานวิจยั และพัฒนา
สู่ วงกว้าง ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1.การคัดเลือกพื้นที่ 2.การวิเคราะห์พ้นื ที่ 3.การวางแผนการ
ดําเนินงาน 4.การทดสอบเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม 5.การประเมินเทคโนโลยี 6.การถ่ายทอดเทคโนโลยี 7.
การขยายผลงานวิจยั สู่ การนําไปใช้ประโยชน์
ดังนั้นแล้ว กระบวนงานเสริ มสร้างการยอมรับเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม จึงเป็ นเสมือนหนึ่งแนว
ทางการดําเนินงานวิจยั และพัฒนาของนักวิชาการ และบุคลากรของสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ซึ่ง
จะต้องถูกถ่ายทอดและนําไปปฏิบตั ิให้ได้ผลจริ งต่อไป

บทที่ 1 การคัดเลือกพืน้ ที่
เรี ยบเรี ยงโดย นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
กลุ่มวิชาการ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
การคัดเลือกพื้นที่ นับเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญเป็ นอย่างยิง่ ในการทํางานวิจยั พัฒนา หรื อทดสอบ
เทคโนโลยีในไร่ นาของเกษตรกร นับเป็ นขั้นตอนเริ่ มต้นที่จะบ่งชี้ถึงความสําเร็ จของการดําเนินงานได้เลย
ทีเดียว อุปมาเหมือนดังการเลือกเจ้าสาว หรื อเจ้าบ่าวมาเป็ นคู่สมรสเลยทีเดียว วัตถุประสงค์ของการคัดเลือก
พื้นที่ คือ 1. เพื่อให้ได้พ้นื ที่ที่ตรงกับจุดประสงค์การดําเนินงาน 2. เพื่อให้ได้พ้นื ที่ที่เป็ นตัวแทนของพื้นที่
เป้ าหมายได้ สามารถดําเนินงานและขยายผลได้ในวงกว้าง

รู ปที่ 1 แสดงพื้นที่ปลูกยางพาราหลังเปิ ดกรี ด ซึ่งในการคัดเลือกพื้นที่น้ นั ต้องพิจารณาว่าพื้นที่น้ นั ๆสามารถ
เป็ นตัวแทนของพื้นที่ ที่ปลูกยางพาราหลังเปิ ดกรี ดในท้องถิ่นนั้นๆได้หรื อไม่ โดยพิจารณาจากลักษณะทาง
กายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งต้องพิจารณาว่าผลการทดลองที่ได้จะถูกนําไปใช้และขยาย
ผลได้ในท้องที่น้ นั หรื อท้องที่อื่นที่มีลกั ษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับพื้นที่ที่
ได้รับการคัดเลือกได้หรื อไม่

การคัดเลือกพื้นที่น้ นั จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน และสอดคล้อง
กับสภาพความเป็ นจริ งของพื้นที่ที่ใช้เป็ นตัวแทนของพื้นที่เป้ าหมาย เพื่อให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่น้ นั ๆ เป็ น
องค์ประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1.คัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพเป็ นองค์ประกอบ
คือการนําลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มาเป็ นองค์ประกอบปัจจัยเพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน เช่น การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดิน
เค็ม ก็ตอ้ งคัดเลือกว่าต้องการพื้นที่ดินเค็มลักษณะใดที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพราะพื้นที่
ที่เป็ นพื้นที่ดินเค็มนั้นมีหลายระดับความเค็มตั้งแต่เค็มน้อย เค็มปานกลาง เค็มมาก เป็ นต้น หรื อการดําเนิน
งานวิจยั ในพื้นที่น้ าํ ท่วมก็จาํ เป็ นที่จะต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่วา่ พื้นที่ที่มีปริ มาณฝนตก
เฉลี่ยต่อปี ในปริ มาณเท่าไหร่ การระบายนํ้าของดินเป็ นอย่างไร ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็ นพื้นที่รับนํ้าหรื อไม่
สถิติการท่วมขังในรอบ 10 ปี ท่วมกี่ครั้ง นํ้าขังนานหรื อไม่ อย่างไร เป็ นต้น

รู ปที่ 2 ตัวอย่างการคัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพเขตน้าใต้ดินตื้น(สี ฟ้า) โดยใช้แผนที่
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบการคัดเลือกพื้นที่ เพือ่ ให้ได้พ้ืนที่ที่ตรงกับจุดประสงค์การ
ดําเนินงาน

2.คัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาลักษณะทางชีวภาพเป็ นองค์ประกอบ
คือการนําลักษณะทางชีวภาพของพื้นที่มาเป็ นเป็ นองค์ประกอบปั จจัยเพื่อใช้พิจาณาคัดเลือกพื้นที่ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน เช่น การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกอ้อยโดยการใช้
ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก็ตอ้ งคัดเลือกพื้นที่ที่เป็ นแหล่งปลูกอ้อย เป็ นต้น หรื อการวิจยั และพัฒนาระบบการ
ปลูกพืชแบบผสมผสาน ก็จาํ เป็ นต้องพิจารณาถึงความหลากหลายของชนิดของพืชปลูกในพื้นที่น้ นั ๆ เพือ่ ให้
สามารถสร้างระบบการปลูกพืชที่เกื้อกูลกันขึ้นมาได้ เพราะหากไปดําเนินงานในพื้นที่ที่มีการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเป็ นหลักก็จะทําให้ยากต่อการสร้างระบบการปลูกพืชที่หลากหลายในแปลงของเกษตรกรขึ้นมาได้
เป็ นต้น

รู ปที่ 3 ตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพของพืชปลูกในพื้นที่โดยเกษตรกรปลูกยางพาราและทํานา ซึ่ง
ลักษณะทางชีวภาพดังกล่าวนี้จาํ เป็ นต้องนํามาพิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การดําเนินงาน
3.คัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจเป็ นองค์ประกอบ
คือการนําลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่มาเป็ นองค์ประกอบเพื่อใช้พิจาณาคัดเลือกพื้นที่
ให้สามารถทํางานได้ง่าย และสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี การพิจารณาลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจเป็ นการ

พิจารณาเพือ่ ใช้เสริ มร่ วมกับการคัดเลือกพื้นที่โดยใช้ลกั ษณะทางกายภาพและชีวภาพ เช่น ในพื้นที่น้ นั ๆ มี
ปั ญหายาเสพติดหรื อไม่ มีความปลอดภัยหรื อไม่ในการเข้าไปปฏิบตั ิหน้าที่ ผูน้ าํ เกษตรกรมีความเข้มแข็ง
เป็ นที่เชื่อถือของชุมชนหรื อไม่ เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความขยันหมัน่ เพียรหรื อไม่ พื้นที่ดาํ เนินการอยู่
ห่างไกลเกินไปหรื อไม่ การคมนาคมสะดวกหรื อไม่ เกษตรกรมีความขัดแย้งทางด้านการเมืองรุ นแรงหรื อไม่
ฯ สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะต้องนํามาพิจารณาเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่ได้อย่างสะดวก และ
สําเร็ จตรงตามวัตถุประสงค์จนสามารถขยายผลได้ในวงกว้างในที่สุดนัน่ เอง

รู ปที่ 4 แสดงการคมนาคมในพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจําเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการคัดเลือก
พื้นที่ดว้ ย เพราะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานโดยตรง อาจทําให้การทํางานไม่สะดวกส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพของการดําเนินงานทําให้ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร
อย่างไรก็ตามการคัดเลือกพื้นที่เพือ่ ให้สามารถดําเนินงานไปได้ และประสบความสําเร็ จนั้น จําเป็ นที่
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งสามด้านร่ วมกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ 1.องค์ประกอบทางด้านกายภาพ 2.
องค์ประกอบทางด้านชีวภาพ และ 3.องค์ประกอบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ นัน่ เอง

เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่น้ นั สามารถที่จะแบ่งการคัดเลือกพื้นที่ได้ดงั นี้ คือ
1.คัดเลือกพืน้ ทีต่ ามลําดับความสํ าคัญของชนิดพืช
การคัดเลือกพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของชนิดพืชนั้น เป็ นการคัดเลือกพื้นที่โดยยึดพืชเป็ นหลัก จึง
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทราบว่าในพื้นที่น้ นั ๆ ปลูกพืชชนิดใดบ้าง และเป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่นกั วิจยั
จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรื อไม่ การคัดเลือกพื้นที่แบบนี้เป็ นการคัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณาจากพืชสําคัญที่
ปลูกในพื้นที่น้ นั ๆ นั้นเอง อาจแบ่งเป็ นได้ 2 กรณี คือ
1.1 การคัดเลือกพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ ทมี่ กี ารปลูกพืชสํ าคัญชนิดใดชนิดหนึ่งอย่ างเด่ นชัด คือ การคัดเลือก
พื้นที่ที่มีการปลูกพืชสําคัญชนิดใดชนิดหนึ่งเป็ นบริ เวณกว้าง ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ
หรื อจังหวัด และพืชนั้นเป็ นพืชสําคัญมีพ้ืนที่ปลูกมากในพื้นที่อย่างชัดเจน รวมทั้งพืชนั้นเป็ นพืชที่
นักวิจยั จะต้องเข้าไปแก้ไขปั ญหา การคัดเลือกพื้นที่ในลักษณะนี้คล้ายการเลือกพื้นที่ตามการจัดเขต
การปลูกพืช (zoning) เช่น 1) พื้นที่ปลูกยางพารา อ.บุณฑริ ก อ.นาจะหลวย อ.นํ้ายืน ของจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งมีพ้ืนที่การปลูกยางพาราติดต่อกัน รวมกันเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่ 2) พื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลัง จ.นครราชสี มา ซึ่งเป็ นจังหวัดที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศ
การคัดเลือกพื้นที่แบบนี้มีขอ้ ดีที่เด่นชัด คือ สามารถขยายผลการวิจยั พัฒนา หรื อทดสอบจาก
แปลงทดลองไปสู่ เกษตรกร หรื อกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ง่าย ทั้งนี้เพราะเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูก
พืชชนิดเดียวกันนัน่ เอง

รู ปที่ 5 แสดงเนื้อที่เพาะปลูกมันสําปะหลังของประเทศไทยในปี 2550 ซึ่งสามารถใช้เป็ นข้อมูลมือสองเพือ่
คัดเลือกพื้นที่ที่จะดําเนินงานวิจยั โดยยึดหลักการคัดเลือกพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของชนิดพืชเป็ นสําคัญ
1.2 การคัดเลือกพืน้ ที่ทมี่ คี วามหลากหลายของชนิดพืชปลูกที่สําคัญ คือ การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของชนิดพืชที่ปลูก เป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด จึงต้องมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของพืชในพื้นที่เพือ่ ประโยชน์ในการวิจยั ทั้งในการวิจยั พืชเชิงเดี่ยว และวิจยั ระบบการปลูกพืช
ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าพืชใดมีความสําคัญเป็ นอันดับหนึ่ง พืชใดมีความสําคัญรองลงไป ซึ่งอาจพิจารณาจาก
จํานวนพื้นที่ปลูกร่ วมกับรายได้ที่ได้จากการปลูกพืชแต่ละชนิด เช่น พื้นที่อาํ เภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เกษตรกรปลูกข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์มนํ้ามัน ในฤดูฝน และปลูกถัว่ ลิสง หอมแดง
ฟักทอง แตงโม พริ ก เป็ นพืชเสริ มรายได้ในฤดูแล้ง หากนักวิจยั ต้องการแก้ไขปั ญหาการผลิตเรื่ องการผลิต
พริ กในพื้นที่กต็ อ้ งคัดเลือกหมู่บา้ นที่เป็ นแหล่งปลูกพริ กมีการปลูกพริ กมาก เป็ นต้น

การคัดเลือกพื้นที่แบบนี้เป็ นการคัดเลือกตามสภาพเงื่อนไขของพืชและสภาพพื้นที่ คือ พื้นที่มี
ความหลากหลายของพืชปลูก จึงต้องเน้นการจัดลําดับความสําคัญของพืช นัน่ เอง
แต่อย่างไรก็ตามการคัดเลือกพื้นที่ตอ้ งสามารถใช้เป็ นตัวแทนของพื้นที่โซนใดโซนหนึ่งได้ โดย
จะต้องพิจารณาลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ในแต่ละพื้นที่เป็ นเงื่อนไขร่ วมด้วย มิใช่
จะพิจารณาจากตัวพืชเป็ นหลักแต่เพียงอย่างเดียว

รู ปที่ 5 แสดงพื้นที่ที่ ต.บุ่งหวาย อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความหลากหลาย
ของชนิดพืชปลูก ซึ่งอาจต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของพืชในพื้นที่เพือ่ ประโยชน์ในการวิจยั ทั้งในการ
วิจยั พืชเชิงเดี่ยว และวิจยั ระบบการปลูกพืช
2.การคัดเลือกพืน้ ทีต่ ามประเด็นปัญหาในแต่ ละแหล่ งปลูก และตามปัญหาเร่ งด่ วนทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
2.1 การคัดเลือกพืน้ ทีต่ ามประเด็นปัญหาในแต่ ละแหล่ งปลูก คือ การคัดเลือกพื้นที่โดยพิจารณา
จากประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละแหล่งปลูกเป็ นสําคัญ เช่น ปั ญหาผลผลิตอ้อยตกตํ่าในพื้นที่ปลูก จ.
สุ รินทร์ ซึ่งแหล่งปลูกอื่นอาจจะไม่มีปัญหานี้ ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกพื้นที่วิจยั ภายในจังหวัดสุ รินทร์ หรื อ
ปั ญหาต้นทุนการผลิตสู งในแหล่งปลูกพริ ก จังหวัดอุบลราชธานี ปั ญหาผลผลิตผักขาดคุณภาพในพื้นที่
จังหวัดอํานาจเจริ ญ ปัญหาหัวมันสําปะหลังเน่าในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม เป็ นต้น

รู ปที่ 6 แสดงพื้นที่ปลูกพริ กซึ่งมีปัญหาต้นทุนการผลิตสู ง
2.2 การคัดเลือกพืน้ ทีต่ ามปัญหาเร่ งด่ วนทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ คือ การคัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหา
เร่ งด่วนในเรื่ องที่นกั วิจยั ต้องเข้าไปแก้ไขนั้นเอง เช่น กรณี ของการเกิดโรคระบาดในพืชอย่างรุ นแรงและ
รวดเร็ ว เช่น 1) กรณี การระบาดของเพลี้ยแป้ งสี ชมพูมนั สําปะหลังอย่างรุ นแรงในพื้นที่แหล่งปลูกมัน
สําปะหลังหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ช่วง พ.ศ 2552 – 2553 ส่ งผลให้เกิดความ
เสี ยหายต่อมันสําปะหลังในพื้นที่ปลูกเป็ นวงกว้างและเสี ยหายมาก ซึ่งศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2554) รายงานว่า ณ เดือนตุลาคม 2552 คือ ปี 2553 ปริ มาณผลผลิตรวมทั้งประเทศ
25.03 ล้านตัน ลดลงจากที่พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 2.73 ล้านตัน และจังหวัดที่มีการระบาดอย่างรุ นแรงส่ งผล
ให้ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ กว่าลงร้อยละ 15 ขึ้นไป ได้แก่ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสี มา และกาญจนบุรี ส่ วนจังหวัดที่
มีการระบาดระดับปานกลางส่ งผลให้ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ลง ร้อยละ 10 ถึง 15 ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว ระยอง และชลบุรี ในขณะที่จงั หวัดที่มีการระบาดเพียงเล็กน้อยส่ งผลให้ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ลงน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ได้แก่ กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทยั ธานี มหาสารคาม ขอนแก่น ลพบุรี
ชัยนาท ชลบุรี และราชบุรี ดังนั้นนักวิจยั ก็จะต้องคัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาการระบาดอย่างเร่ งด่วน เนื่องจาก
เพลี้ยแป้ งสี ชมพูมนั สําปะหลังระบาดอย่างหนัก รวดเร็ ว และรุ นแรงนั้นเอง 2) กรณี การระบาดของโรคราก
ปมพริ ก อันเกิดจากไส้เดือนฝอยช่วงปี 2551 – 2552 ในพื้นที่แหล่งปลูกพริ กจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปลูก
พริ ก ประมาณ 7,861 ไร่ เฉลี่ยครอบครัวละ 1-3 ไร่ ส่ วนใหญ่ปลูก 1 ครั้งต่อปี พบปั ญหาไส้เดือนฝอยมาก

ที่สุด และความเสี ยหายที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม ประมาณ 3,000 ไร่ ผลผลิตลดลง 50-100% นับเป็ น
มูลค่าถึง 50-80 ล้านบาท เป็ นต้น

รู ปที่ 7 แสดงอาการลักษณะการระบาดของเพลี้ยแป้ งสี ชมพูมนั สําปะหลังซึ่ งระบาดอย่างรุ นแรงในพื้นที่
แหล่งปลูกมันสําปะหลังหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ในปี พ.ศ 2552 – 2553
3.การคัดเลือกพืน้ ทีต่ ามนโยบายของภาครัฐ
คือ เป็ นการคัดเลือกพื้นที่ซ่ ึ งถูกกําหนดพื้นที่เป้ าหมายโดยหน่วยเหนือตามนโยบาย อาจเป็ นพื้นที่
ที่ตอ้ งการการเร่ งรัดพัฒนาหรื อตามโครงการใด โครงการหนึ่ง เช่น โครงการวิจยั ปลูกพืชสร้างรายได้ใน
พื้นที่ประสบภัยแล้ง โครงการปลูกยางพารา 1 ล้านไร่ เป็ นต้น ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่แบบนี้ นักวิจยั จะต้อง
คัดเลือกพื้นที่ตามเงื่อนไขของหน่วยเหนือ ซึ่งอาจเป็ นเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตามการแบ่งพื้นที่โดยการ
ปกครอง เช่น หมู่บา้ น ตําบล อําเภอ หรื อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรื ออาจเป็ นพื้นที่ที่มีขอบเขตภูมินิเวศน์
แบบใดแบบหนึ่ง เช่น พื้นที่น้ าํ ท่วมซํ้าซาก พื้นที่ดินถล่ม ฯ เป็ นต้น

รู ปที่ 8 แสดงตัวอย่างพื้นที่น้ าํ ท่วมซํ้าซาก อ.วาริ นชําราบ จ.อุบลราชธานี

บทที่ 2 การวิเคราะห์ พนื้ ที่ (Area Analysis)
เรี ยบเรี ยงโดย ว่าที่ ร.ต.อนุชา เหลาเคน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
การวิเคราะห์พ้ืนที่ เป็ นการทํางานที่พยายามทําความรู ้ จกั ทําความเข้าใจ หรื อวิเคราะห์พ้ืนที่เพื่อ
แก้ปัญหา โดยในแต่ละพื้นที่จาํ เป็ นต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง ตามความแตกต่างของปั ญหาแลวัตถุประสงค์
ในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นสิ่ งที่สาํ คัญในการวิเคราะห์พ้ืนที่คือเรื่ องของข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่
ต้องการมีท้ งั ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บเพิ่มเติมเองหรื อเรี ยกว่า ข้อมูลปฐมภูมิหรื อข้อมูลมือหนึ่ง และข้อมูลทุติยภูมิ
หรื อข้อมูลมือสอง เป็ นข้อมูลที่บุคคลอื่นหรื อหน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมหรื อจัดทาไว้แล้ว เช่น แผนที่ภูมิ
ประเทศ เส้นถนน เส้นทางน้า แผนที่ดิน สถิตินา้ ฝน สถิติที่เกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รายงาน หรื อ
เอกสารที่ตีพมิ พ์และไม่ตีพิมพ์ เป็ นต้น

ที่มา : ดัดแปลงจาก สุ จินต์ และคณะ (2555)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสภาพแวดล้อม การผลิตพืช และประเด็นปั ญหาการผลิตตลอดห่ วงโซ่ อุปทานการ
ผลิตในพื้นที่เป้ าหมาย เพื่อเป็ นแนวทางในการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1. ข้ อมูลมือหนึ่ง
1.1 วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ไ ด้ข ้อ มู ล ในเชิ ง พื้ น ที่ ท างกายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ประเด็นปั ญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขในพื้นที่เป้ าหมาย
ผลผลิตหรื อแก้ไขปั ญหาการผลิต ผูว้ ิจยั ควรมีขอ้ มูลของพื้นที่เป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิ ตทั้งในด้านสภาพแวดล้อ ม และขนาดพื้นที่ ซึ่ งข้อมูลดัง กล่ าวสามารถสร้ า งขึ้ นด้วยเทคนิ คทางด้า น
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) โดยซ้อนทับชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ ของสภาพ
ภูมิอากาศ ชุดดิน พื้นที่ปลูกพืช และขอบเขตการปกครอง (ภาพที่ 1) เพื่อวิเคราะห์หาหน่วยจําลองการผลิต
(Simulation Mapping Unit, SMU) ผลลัพธ์ได้ช้ นั ข้อมูลใหม่ที่ทาํ ให้ทราบขนาดของพื้นที่ปลูกพืชที่อยูบ่ นชุด
ดินและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตาํ บล อําเภอ และจังหวัด ที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมาย ซึ่ งจํานวนของ SMU ขึ้นอยู่
กับขนาดของพื้นที่และความผันแปรของปั จจัยการผลิตในพื้นที่น้ นั ๆ (พนมศักดิ์และคณะ, 2545) จํานวน
และขนาดของ SMU จะเป็ นข้อมูลช่ วยตัดสิ นใจคัดเลือกพื้นที่ เพื่อเป็ นตัวแทนในการทําแปลงทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิต และทราบขนาดพื้นที่เป้ าหมายในการขยายผล (ตารางที่ 1)

GIS
Aพื ้นที่ปลกพืช

B เขตภมิอากาศ

D หน่ วยจําลองการผลิต (SMU)

Cชดดิน

รู ปที่ 1 การสร้างหน่วยจําลองการผลิต ; A พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง , B เขตภูมิอากาศจากการแบ่งเขตสถานี
ตรวจอากาศ, C แผนที่ชุดดิน, D หน่วยจําลองการผลิต (SMU)
ตารางที่ 1 ชั้นข้อมูลใหม่ของหน่วยจําลองการผลิตมันสําปะหลัง

1.2 วิเคราะห์ การผลิตพืช
1.2.1 การจัดเวทีเสวนาเกษตรกรและผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ องเพือ่ ให้ ได้ ประเด็นปัญหา
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคําว่า “เสวนา” ไว้ดงั นี้ คือ เป็ น
การมองประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านร่ วมกัน โดยไม่ด่วนตัดสิ นใจ ในความคิดของผูอ้ ื่น ทําให้เรามอง
ออกถึงความแตกต่างระหว่างทฤษฏีกบั การปฏิบตั ิ
ผูจ้ ดั เวที เสวนาจะต้องมี การเตรี ยมตัวในแต่ละขั้นตอนเป็ นอย่า งดี มี การรวบรวมรายชื่ อผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องและเข้าใจในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งการให้ได้ประเด็นปั ญหา ประกอบด้วย นักวิจยั /นัก
ส่ งเสริ ม เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น เช่น สํานักงานเทศบาล องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ฯลฯ เป็ นต้น โดยมีวิธีการจัดเตรี ยมและดําเนินงาน ดังนี้
1.2.2 การเตรียมการดําเนินงาน
 กําหนดวัตถุประสงค์

คณะผู ้ด ํา เนิ น การเสวนาต้อ งกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ชัด เจนเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การ
ดําเนิ นงานเสวนาให้อยู่ในกรอบแนวทางไม่กว้างจนเกินไป ได้ขอ้ มูลที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
เสวนาได้พอสมควร
 กําหนดเวลา และสถานที่
คณะผูด้ าํ เนินงานเสวนาต้องมีการประสาน ประชุมปรึ กษาหารื อกับตัวแทนผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในเบื้องต้นทางการพูดคุย เพื่อกําหนดวันเวลา และสถานที่ ที่ท้ งั ผูเ้ สวนา ผูร้ ่ วมเสวนา หรื อผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ มีความสะดวกในการมาร่ วมเสวนาด้วย
 เตรี ยมอุปกรณ์
คณะผูด้ าํ เนินงานเสวนาต้องมีการจัดเตรี ยมอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จาํ เป็ นในการใช้อาํ นวย
ความสะดวก หรื อดําเนินงานในการเสวนา เช่น ไวท์บอร์ด ปากกา ดินสอ คลิปหนีบกระดาษ กระดาษเอ 4 สี
เทียน สี เมจิก กระดาษ Flip Chart อุปกรณ์ขยายเสี ยง โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เป็ นต้น
 ออกหนังสื อเชิญ
หลังจากคณะทํางานจัดการเสวนาได้ประสาน ปรึ กษาหารื อ กําหนดวันเวลา และ
สถานที่ ที่เ หมาะสมแล้ว ในเบื้ องต้นกับผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทั้ง หมดแล้ว คณะผูด้ าํ เนิ นงานเสวนาต้องออก
หนัง สื อ เชิ ญ ไปถึ ง ผู ม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งที่ เ ป็ นเป้ าหมายอย่ า งเป็ นทางการโดยแจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ม าและ
ความสําคัญของการเสวนาโดยละเอียดพอสังเขป
1.2.3 เครื่องมือและเทคนิคทีใ่ ช้ ในการเสวนา
เครื่ องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเสวนาที่สาํ นักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และศูนย์
เครื อข่ายมีการนํามาใช้ได้ผลดีส่วนใหญ่ มีดงั นี้ คือ การ์ดเทคนิค การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
และการสัมภาษณ์เกษตรกร
1.2.3.1 การ์ ดเทคนิค เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่สาํ คัญของคณะทํางานในการประชุม
เสวนาเกษตรกรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องของสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และศูนย์ฯเครื อข่าย
โดยเฉพาะในกรณี ที่โจทย์มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมชัดเจน หรื อผูจ้ ดั การประชุมเสวนาต้องการทราบข้อมูล
อย่างทัว่ ถึงและกว้างขวางโดยการเสนอข้อมูลผ่านการ์ดที่จดั ทําขึ้น สําหรับการ์ดดังกล่าวจะมีขนาด 10 x 15
เซนติเมตร ซึ่ งตัดจากกระดาษ เอ 4 ตามยาวหรื อขวางแล้วแต่ความเหมาะสม ขั้นตอนการใช้ คือ กําหนด
โจทย์ ว่าต้องการระดมความคิดในเรื่ องใดจากนั้นผูด้ าํ เนินการประชุมเสวนาแจกการ์ ดให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม
เสวนาคนละ 3-4 แผ่น ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะเขียนเฉพาะคําหลัก ๆ (Key words) หรื อวลีส้ นั ๆ ที่ได้ใจความ
สําคัญ ลงบนแผ่นกระดาษการ์ ดดังกล่าว ซึ่ งตัวอักษรที่เขียนจะต้องมีขนาดใหญ่เห็นชัด ซึ่ งผูด้ าํ เนิ นการ
ประชุมอ่านข้อความในการ์ ดให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมฟั ง และนําไปติดแผ่นกระดานหรื อผนัง โดยข้อความ
ประเด็นเดียวกันจะให้อยูใ่ นหมวดหมู่เดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลและรวบรวมข้อมูลที่ใกล้เคียงกันนับ

จํานวนและเรี ยงลําดับความสําคัญของข้อมูลที่ได้เพื่อนําไปวิเคราะห์และสร้ างโจทย์วิจยั ได้ตรงกับความ
ต้องการส่ วนใหญ่ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประชุมเสวนานั้นๆ
ข้ อดีและข้ อจํากัดของการใช้ การ์ ดเทคนิค
ข้ อดี
1. ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
2. ช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่มีความหลากหลาย
3. ช่วยกระตุน้ บุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม/เสวนา ที่ไม่กล้าแสดงออกได้แสดง
ความคิดเห็นผ่านการ์ด ซึ่งใช้วิธีการเขียนแทนวิธีพดู
4. ช่วยลดบทบาทของคนที่พดู มากหรื อพูดไม่
หยุด ให้เลือกนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สาํ คัญได้

ข้ อจํากัด
1. ใช้เวลามาก
2. เวลาจํากัด
3. ผูด้ าํ เนินการสนทนากลุ่มต้องมีทกั ษะ
พิเศษ
4. การจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผูร้ ่ วม
สนทนาอาจไม่ง่ายนัก

ตัวอย่างในการประชุมเสวนาเกษตรกรโดยใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้ เช่น โครงการจัดทําแผน
ที่ศกั ยภาพการผลิตมันสําปะหลัง (ก้อนทอง และคณะ, 2548) โดยเกษตรกรเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลการปลูก ปฏิบตั ิ
การลงทุน และประเด็นปั ญหาในการผลิตมันสําปะหลัง มีส่วนร่ วมระดมสมองเพื่อหาแนวทางเพิ่มผลผลิต
และผลตอบแทนจากการปลูกมันสําปะหลัง จากผลการเสวนาดังกล่าวทําให้ทราบประเด็นปั ญหาการผลิต
มันสําปะหลังของเกษตรกรส่ วนใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม ได้แก่ มันสําปะหลังหัวเน่ า วัชพืชมาก
(หญ้าดอกม่วง) ดินเสื่ อมโทรม ขาดแคลนพันธุ์ดี และเพลี้ยแป้ ง เป็ นต้น จากนั้นจึงมีการระดมสมองเพื่อหา
แนวทางเพิ่มผลผลิต อันจะนําไปสู่ การวางแผน และทดสอบในแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
1.2.3.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หมายถึง การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการให้กลุ่มคนมาร่ วมสนทนากัน โดยมีผนู ้ าํ อภิปรายที่มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะอภิปราย
รู ้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย ซึ่ งในสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มีการจัดเสวนากลุ่มอยู่ 2 รู ปแบบ
คือ (2 แบบ )
แบบที่ 1 : มีผดู ้ าํ เนินการสนทนา (Moderator) เป็ นผูอ้ าํ นวยการให้การสนทนาให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาจกล่าวได้ว่า การสนทนากลุ่ม คือ การอภิปรายภายในกรอบที่
ผูด้ าํ เนินการเป็ นผูก้ าํ หนดเพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์นนั่ เอง (Flick ,1998)
แบบที่ 2 : กลุ่มคนที่มาร่ วมสนทนากลุ่ม ดําเนินการเสวนาด้วยตัวเองโดยมีตวั แทน
จากกลุ่มอํานวยให้มีการอภิ ปรายจากสมาชิ กในกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่ น การเสวนากลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ (รัตติยา , 2555)

ตัวอย่างการจัดประชุมเสวนาโดยใช้เทคนิ คการสนทนากลุ่มของศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรมหาสารคาม ปี 2552 กับเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย โดยแบ่งเสวนาโดยการสนทนากลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูก
อ้อยที่ละอําเภอเป้ าหมายที่ปลูกอ้อยมาก ทําการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้ได้ภาพรวมของพื้นที่ท้ งั ด้าน
กายภาพ ได้แก่ สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน การกระจายตัวของฝน แหล่งนํ้าที่ใช้ในการเกษตร ด้านชีวภาพ
ได้แก่ ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จํานวนประชากร ระดับการศึกษา จํานวน
สมาชิกต่อครัวเรื อน แรงงานภาคการเกษตร รายได้ รายจ่าย แหล่งเงินทุน แหล่งความรู ้ ฯลฯ นําข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ดูการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อกําหนดประเด็นปั ญหาที่จะนําไปสู่
การเก็บข้อมูลปฐมภูมิในพื้นที่เป้ าหมาย ร่ วมกับการสํารวจพื้นที่ (Exploratory Survey) หลังจากนั้นจึงเข้าไป
เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรมาผนวกกับ
ข้อมูลทุติยภูมิ ทําการวิเคราะห์หาประเด็นปั ญหาของพื้นที่ พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปั ญหา ทําให้ได้
ประเด็นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยในระดับไร่ นาของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม สรุ ปได้ดงั นี้
1. ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ มีความแปรปรวนสู งและไว้ตอไม่ได้ เนื่อง
จากพื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตอาศัยนํ้าฝน
2. ปั ญหาดินเสื่ อมความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการใช้พ้นื ที่อย่างต่อเนื่อง ขาดวิธีการจัดการ
ปรับปรุ งและการอนุรักษ์ดิน
3. ปั ญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ออ้ ย เช่น โรคใบขาว โรคกอตระไคร้ และหนอน
กอ เป็ นต้น
4. ปั ญหาด้านวัชพืช การจัดการวัชพืช
5. ปั ญหาปั จจัยการผลิตมีราคาแพง เช่นปุ๋ ยเคมี นํ้ามัน สารป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู พืช
ค่าแรงงานสู ง
6. ราคาผลผลิตตํ่า การเพิม่ ต้นทุนในการจัดการไร่ และปั จจัยการผลิตมีผลต่อการตอบแทนไม่
คุม้ ค่าทําให้ประสิ ทธิภาพการผลิตตํ่าลง
7. เกษตรกรใช้พนั ธุ์ออ้ ยตามกระแสเป็ นส่ วนใหญ่ โดยขาดการทดสอบความเหมาะสมในแต่
ละพื้นที่
8. เกษตรกรขาดการมีส่วนร่ วมในขบวนการทดลอง ทดสอบก่อนการตัดสิ นใจประกอบอาชีพ
การผลิตอ้อย
9. เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นรายย่อยมีพ้นื ที่ปลุกขนาดเล็กไม่เหมาะต่อการใช้เครื่ องจักรกล
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ซึ่ งรับผิดชอบการพัฒนาการผลิตอ้อยในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง จึ งได้จดั ทําโครงการนําร่ องในการแก้ไขปั ญหา โดยการยึดเกษตรกรเป็ น

ศูนย์กลางในการตัดสิ นใจเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ และ
การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้แบบเกษตรกรมีส่วนร่ วม การใช้ฐาน ความรู ้ เทคโนโลยี คน ทรัพยากร และทุน
ในการพัฒ นาอย่า งเหมาะสม เพื่ อ ยกระดับ ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของอ้อ ยในระดับ ไร่ น าเกษตรกร และ
เสริ มสร้างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น ในพื้นที่เป้ าหมาย
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และทดสอบในไร่ นาของเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เหมาะสมต่อไป
1.2.3.3 การสั มภาษณ์ เกษตรกร
การสัมภาษณ์เกษตรกร คือ การสอบถาม สนทนาหรื อการเจรจาโต้ตอบกันในด้าน
การเกษตรอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาความรู ้ความจริ งกับเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดไว้
ล่วงหน้า การสัมภาษณ์เกษตรกรนอกจากจะทําให้ได้ความรู ้ความจริ งในด้านการเกษตรของพื้นที่เป้ าหมาย
ตามต้องการแล้ว การสัมภาษณ์เกษตรกรยังจะช่วยให้ทราบ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ความเป็ นอยู่ และสภาพแวดล้อมด้านต่างๆของเกษตรกร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สาํ คัญและเป็ นจริ งมากที่สุด ด้วย
เหตุน้ ีการสัมภาษณ์จึงเป็ นเครื่ องมือการวัดผลที่สาํ คัญอย่างหนึ่ง ที่ตอ้ งใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ในการที่จะ
ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่เป้ าหมาย
1. เตรียมแบบสัมภาษณ์ (การออกแบบแบบสอบถาม เงื่อนไขของแบบสอบถาม ปลายปิ ด/
ปลายเปิ ด) แบบของคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์อาจแบ่งออกได้ 2 แบบ ดังนี้
1.1 คําถามแบบมีตัวเลือกกําหนดไว้ แล้ ว (Fixed Alternatives) คือ คําถามที่มี
คําตอบกําหนดไว้แล้วในแบบสัมภาษณ์ มีลกั ษณะและรู ปแบบเช่นเดียวกับแบบสอบถาม ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ป
ตอบรับหรื อตอบปฏิเสธ เช่น มี - ไม่มี จริ ง - ไม่จริ ง ใช่ - ไม่ใช่ ถูก - ผิด หรื อ อยูใ่ นรู ปให้เลือกตอบ จากที่
กําหนดไว้ และมักนิยมใช้ตวั เลือกปลายเปิ ดต่อท้ายไว้ 1 ข้อ มีขอ้ ความว่า“อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ ”
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ผตู ้ อบมีคาํ ตอบไม่ตรงกับ ที่มีให้เลือก
1.2 คําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended) คือคําถามที่เปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบได้แสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระและเต็มที่ฉะนั้น ผูส้ ัมภาษณ์จะต้องทําหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดของคําตอบของ
ผูใ้ ห้
2. ติดต่ อกลุ่มเป้าหมาย และจํานวนกลุ่มตัวอย่ าง (หาวิธีการสุ่ มตัวอย่ าง)
ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาระบบการผลิตมันแกวของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัด
มหาสารคามที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการวิจยั ดังนี้ (อนุชา,
2553)
1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์พ้ืนที่ จัดทําบัญชีรายชื่อ (Listing Frame) เกษตรกรในพื้นที่
เป้ าหมาย
2. คัดเลือกพื้นที่เป้ าหมายที่มีเกษตรกรส่ วนมากที่มีกิจกรรมนั้นๆปฏิบตั ิอยู่

3. สุ่ มตัวอย่างที่ตอ้ งการหรื อเกษตรกรโดยใช้วิธี Purposive Sampling
การสุ่ มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ นการเลือกศึกษาจากประชากรที่มี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา เช่น
ขนาดตัวอย่ าง (Sample size) ขนาดตัวอย่างต้องมากพอที่จะเป็ นตัวแทนได้ วิธีการประมาณ
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ TARO YAMANE ดังนี้
n= N
1+Nd2
n = ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้ าหมาย

เมื่อ

N = ประชากรทั้งหมด
d = ระดับความมีนยั สําคัญ
ตัวอย่างเช่น

N = 1,000 คน
d = 0.05

แทนค่า

n = 1,000
1+1,000(0.05)2
n = 285.7
n = 286

4. สัมภาษณ์เกษตรกรหรื อเก็บตัวอย่างที่ตอ้ งการในพื้นที่เป้ าหมายและสามารถเป็ นตัวแทนได้
5. เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่สุ่มเป็ นตัวอย่างในข้อ 2-4
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
เช่ นเดียวกับ อนุชา และคณะ (2554) ได้ทาํ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของ
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม เป็ นการศึกษาหนึ่งในกิจกรรมศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของ
เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
ของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของ
เกษตรกร เหตุผลหรื อสาเหตุในการไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร นําข้อมูลมาใช้ในการ

วางแผนและดํา เนิ น งานวิ จัย พัฒ นาทดสอบในพื้ น ที่ เ พื่ อ แก้ปั ญ หาการผลิ ต ยางพาราในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
มหาสารคามต่อไป ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ เกษตรกรเป้ าหมายเป็ นเกษตรกร
ที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม ซึ่งมียางพาราอายุ 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 100 ราย
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือ ประกอบด้วย
ขั้นตอนและวิธีการในการวิจยั ดังนี้
1. จัดทํารายชื่อเกษตรกร (Listing Frame) ที่ปลูกยางพาราที่มีอายุต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม สุ่ มตัวอย่างเกษตรกรโดยใช้วิธี Purposive Sampling
2. จัดทําแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ขอ้ มูลจากเอกสารของเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับยางพารา
(GAP) และคําแนะนําการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เป็ นหลัก ทดสอบแบบสัมภาษณ์ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมาย จํานวน 100 ราย
เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ การเป็ นสมาชิกกลุ่ม รายได้ แรงงาน เป็ นต้น
ตอนที่ 2 สภาพการปลูก และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ พื้นที่ จํานวนแปลง
สภาพการถือครอง ชนิ ดดิน สภาพพื้นที่ ระยะปลูก แหล่งนํ้า ระบบการให้น้ าํ วิธีการปฏิบตั ิในขั้นตอน
ต่างๆ ของเกษตรกร เช่นการใส่ ปุ๋ยก่อนและหลังเปิ ดกรี ด การปลูกพืชแซมพืชร่ วม การกรี ดยาง ฯลฯ เป็ นต้น
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกร เกี่ยวกับการได้รับความรู ้ และความต้องการความรู ้
เพิ่มเติม เป็ นต้น
3. ทดสอบ และแก้ไขแบบสัมภาษณ์ แก้ไขปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสม
4. สัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่างข้างต้น
5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
6.วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ข้อ มู ล พื้ นฐานทางสัง คม และเศรษฐกิ จ สภาพการปลู ก และ
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร ความคิดเห็นของเกษตรกร เป็ นต้น โดยลักษณะเป็ นการวิเคราะห์

เชิ งพรรณนา สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means)
ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าตํ่าสุ ด (Minimum)
7. สรุ ปผลการดําเนินการ ทําให้ทราบข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา และการใช้
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม
เทคนิคการสั มภาษณ์ (ข้อดี/ข้อเสี ย ของการสัมภาษณ์กลุ่ม/รายบุคคล) ภาษา
1. ก่อนเริ่ มสัมภาษณ์ ผูส้ ัมภาษณ์จะต้องแนะนําตัวเอง และบอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ให้
ชัดเจนด้วยภาษาง่ายๆ ที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์เข้าใจได้
2. ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพือ่ ให้ผใู ้ ห้สัมภาษณ์เกิดความกล้า และไม่ลงั เลใจที่จะตอบ
3. ผูส้ มั ภาษณ์จะต้องใช้ไหวพริ บสังเกตดูว่า จังหวะที่เข้าสัมภาษณ์น้ นั เหมาะสม หรื อไม่
4. ก่อนเริ่ มสัมภาษณ์ ควรใช้เวลาเล็กน้อยสนทนาเรื่ องที่ผถู ้ ูกสัมภาษณ์สนใจ ทัว่ ๆไป
5. ในระหว่างสัมภาษณ์ ผูส้ มั ภาษณ์ไม่ควรจะเร่ งรัดหรื อคาดคั้นคําตอบจากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ควรให้
มี ลักษณะที่เป็ นอิสระ แต่ตอ้ งให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เข้าใจว่า คําตอบที่เป็ นความจริ ง คือคําตอบที่ผู ้
สัมภาษณ์ตอ้ งการ
6. ผูส้ มั ภาษณ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้คาํ ถามที่เป็ นการชี้แนะคําตอบให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์
7. ผูส้ มั ภาษณ์ควรระมัดระวังคําพูดและภาษาที่ใช้ คือคําถามควรจะสั้นๆ และกะทัดรัด
8. คําถามบางข้อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์อาจไม่เต็มใจหรื อลําบากใจที่จะตอบตามความจริ ง ผูส้ มั ภาษณ์
จะต้องระวังอย่าให้ผใู ้ ห้สมั ภาษณ์เกิดความรู ้สึกดังกล่าว เพราะจะได้ขอ้ มูลที่บิดเบือนไปจาก
ความเป็ นจริ งได้
9. ผูส้ มั ภาษณ์จะต้องหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรื อสัง่ สอนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ เมื่อ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ให้ขอ้ มูลหรื อมีพฤติกรรมที่ขดั กับสิ่ งที่สงั คมยอมรับ
10. ในกรณี ที่ผสู ้ มั ภาษณ์ยงั ไม่ได้คาํ ตอบที่ชดั เจนหรื อเป็ นที่พอใจ เมื่อจบการสัมภาษณ์แล้วอาจ
ย้อนมาถามใหม่
11. เมื่อสัมภาษณ์จบแล้ว ควรกล่าวคําขอบคุณผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีใน การ
สัมภาษณ์

 ข้ อดีและข้ อจํากัดของการสั มภาษณ์
ข้ อดีของการสั มภาษณ์
ข้ อจํากัดของการสั มภาษณ์
1. ช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียด มีโอกาสซักถาม ทําให้ 1. สิ้ นเปลืองเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย
เข้าใจได้ดีข้ ึน
2. ผูต้ อบอาจเกิดความอาย ความกลัว ความ
2. ผูส้ ัมภาษณ์สามารถยืดหยุน่ คําถามได้ตามโอกาส หวาดระแวงในการตอบ
คือ สามารถชี้แจงคําถามที่ยงั ไม่ชดั เจนให้กระจ่างได้
3. ความร่ วมมืออาจจะน้อยลง หากผูส้ มั ภาษณ์ไม่มี
3. ใช้ได้กบั บุคคลทุกประเภททุกวัย
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดีพอ
4. สามารถซักถามข้อข้องใจต่างๆ หรื อคําตอบที่ไม่
ชัดเจนได้
5. ผูส้ ัมภาษณ์สามารถอ่านความรู ้สึกนึกคิด และ
สามารถสังเกตสภาพการณ์ต่างๆ ได้

4. ถ้าไม่มีความเข้าใจในภาษาระหว่างผูส้ มั ภาษณ์
และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มีความแตกต่างกันมากอาจทําให้
ไม่เข้าใจหรื อคลาดเคลื่อนได้

6. ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือได้มากกว่าแบบสอบถาม
7. ผูต้ อบมักจะพยายามตอบ ทําให้ได้ขอ้ มูลที่
ต้องการ
1.2.3.4 สํ ารวจเก็บข้ อมูลภาคสนาม
นํา เอาผลจากการ เสวนา สัม ภาษณ์ และ โฟกัสกรุ๊ ป ไปเก็บ ตัวอย่า งหรื อตรวจสอบข้อมู ลทาง
กายภาพ ชี วภาพ และสิ่ งแวดล้อม ในพื้นที่ เป้ าหมายที่มีการวิเคราะห์แล้ว เช่ น การสุ่ มเก็บตัวอย่างดิน
ตัวอย่างพืช ถ่ายภาพสภาพพื้นที่จริ ง เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
1.2.3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เป็ นการหาเปอร์ เซ็นต์ความถี่ของปั ญหา (ได้จากการนําข้อมูลจากเสวนา สัมภาษณ์ คํานวณหา
ความถี่แล้วคิดเป็ น%) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จําเป็ นต้องเข้าใจมาตรที่ใช้วดั ซึ่งแบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังได้
กล่าวไปแล้วสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาคําตอบของการวิจยั สรุ ปเป็ นด้านใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ โดยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

ตัวอย่างการศึกษาที่มีการนําเอาข้อมูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เช่น อนุชา และคณะ (2552) ศึกษา
การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร การยอมรับ และปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับ เป็ นการนําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังของกรมวิชากรเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที่ ตรงปั ญหาและความต้องการ เป็ นที่ยอมรับของเกษตรกร จากผลการศึกษาพบว่าพบว่า
เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมากและปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 95.5 และ 4.5 ตามลําดับ และมี
เทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับน้อย และปฏิบตั ิถูกวิธีอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ ได้แก่ การปลูก การอารักขา และการเก็บ
เกี่ยว ทางด้านปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีพบว่า มี 3 ปั จจัย ดังนี้ 1) ประสบการณ์ มีผลต่อพื้นที่ที่
ใช้ปลูก การปลูก และอายุเก็บเกี่ยว ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99, 99, และ 95 % ตามลําดับ 2) สถานะทางสังคม
พบว่าสถานะทางสังคมมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการปลูกมันสําปะหลัง ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
% และ 3) แหล่งเงินทุน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางด้านอายุการเก็บเกี่ยว ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษารายละเอียดปั จจัยต่างๆให้มากขึ้นแล้วนํามาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตมันสําปะหลังในพื้นที่ต่อไป
สรุ ป การวิเคราะห์เป็ นกระบวนการที่รวมถึงกิจกรรมหลายอย่างที่มุ่งไปสู่ การทําความ เข้าใจ ข้อมูลที่
ผูว้ ิจยั ได้มา ได้แก่การตีความสร้างข้อสรุ ป การจําแนกชนิด และการเปรี ยบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ
เพื่อหาคําอธิ บาย และข้อสรุ ปทั้งหมดเพื่อหาคําตอบภายใต้กรอบความคิด หรื อทฤษฎี เพื่อให้ได้คาํ ตอบที่
น่าเชื่อถือ และแม่นยําที่สุด
1.2.3.6 เรียงลําดับความสํ าคัญของปัญหา
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นมาเรี ยงลําดับความสําคัญของประเด็นปั ญหา
วิเคราะห์ ด้วย SWOT (จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและอุปสรรค)
หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรี ยกได้ว่าเป็ น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู ้ เรา) รู ้จกั
สภาพแวดล้อม (รู ้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้ง
สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่
มีต่อองค์กรธุ รกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสยั ทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์กรที่เหมาะสมต่อไป

จุดแข็ง (Strengths)
จุดแข็ง คือ จุดเด่นที่ธุรกิจของผูป้ ระกอบการมีอยู่ เป็ นประโยชน์และสามารถควบคุมได้ใช้ในการ
ถ่วงดุลจุดอ่อนให้มีความสําคัญน้อยลง
จุดอ่ อน (Weaknesses)
จุดอ่อน คือข้อบกพร่ องที่ธุรกิจของผูป้ ระกอบการมีอยูเ่ ป็ นเรื่ องของการขาดแคลนเรื่ อง ของความ
ผิดพลาด ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ควรขจัดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
โอกาส (Opportunities)
โอกาสที่ดี เป็ นปั จจัยสนับสนุนในสถานการณ์ที่ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการมีความได้เปรี ยบ และทําให้
ธุ รกิจดําเนิ นงานไปได้เจริ ญรวดเร็ ว แต่ โอกาส เป็ นปั จจัยภายนอก ผูป้ ระกอบการไม่สามารถควบคุมได้
แตกต่างจากจุดแข็ง ซึ่งเป็ นปั จจัยภายในธุรกิจที่ผปู ้ ระกอบการสามารถควบคุมได้
อุปสรรค (Threats)
อุปสรรค เป็ นผลลบต่อธุรกิจและเป็ นปั จจัยภายนอกที่ผปู ้ ระกอบการไม่สามารถควบคุมได้ มีผลต่อ
ความสําเร็ จของการดําเนิ นธุ รกิจ หากผูป้ ระกอบการไม่สามารถขจัดหรื อสามารถเอาชนะได้ อุปสรรค
แตกต่างจากจุดอ่อนตรงที่จุดอ่อนผูป้ ระกอบการสามารถควบคุมได้ แต่ท้ งั สองสิ่ งก็ส่งผลในทางลบให้ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์อุปสรรคก็เพื่อหาหนทางที่จะเอาชนะหรื อระมัด ระวัง และหลีกเลี่ยงอุปสรรค
เหล่านั้นให้มีผลกระทบในทางลบน้อยลง โดยให้มีความสมดุลในส่ วนประกอบทั้งสี่ น้ ี

ตัวอย่ าง การวิเคราะห์ จุดอ่ อน-จุดแข็ง และโอกาส-อุปสรรค ของการวิจยั และพัฒนามันแกว
จุดแข็ง
1. มีลกั ษณะภูมิอากาศสามารถปลูกมันแกวได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ในช่วงเทศกาลต่างๆพอดี
2. ไม่ปรากฏว่ามีโรคและแมลงที่รบกวนต้นมันแกวมากนัก
3. มีตลาดรองรับในท้องถิ่น และมีพอ่ ค้าแม่คา้ รับซื้อเพื่อนําไปจําหน่าย
4. ได้ราคาดีถา้ ผลผลิตอยูใ่ นช่วงเทศกาล
5. สามารถใช้เป็ นวัตถุดิบในการทําขนมและอาหารได้หลากหลาย เช่น ทําขนมเกรี ยบกุง้ , ทําไส้ขนม
กะหรี่ ปั๊บ, ทํายํา, แกงส้ม, ผัด และกินหัวสด
6. ฝักอ่อนสามารถรับประทานได้
7. สามารถใช้เป็ นยากําจัดศัตรู พืช โดยเฉพาะเมล็ดแก่ซ่ ึงมีสารที่มีฤทธิ์ เป็ นยาฆ่าแมลง หลายชนิด เช่น
pachyrrhizin, rotenone ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีสารซาโปนิน ได้แก่ pachysaponins A และ B ซึ่งละลาย
นํ้าได้และเป็ นพิษต่อปลาทําให้ปลาตาย
8. สามารถใช้เป็ นสมุนไพรซึ่งมีรายงานว่าเมล็ดแก่ครึ่ งเมล็ดสามารถใช้เป็ นยาระบาย และใช้เป็ นยาขับ
พยาธิได้ ถ้าใช้ในปริ มาณน้อยแต่ควรระมัดระวัง และใช้เป็ นยารักษาโรคผิวหนัง
9. นํ้ามันจากเมล็ดมันแกวสามารถกินได้ ต้นหรื อเถามีความเหนียวสามารถทําแห อวนได้
10. เกษตรกรมีความชํานาญ
11. เป็ นพืชเสริ มรายได้ดี
โอกาส
1.
2.
3.
4.
จุดอ่ อน
1.
2.
3.
4.
5.

ทําการเกษตรผสมผสาน
มีตลาดและผูบ้ ริ โภค สามารถจําหน่ายผลผลิตได้สมํ่าเสมอ
ถนนและการคมนาคมขนส่ งผลผลิตสะดวก
สามารถนําวัตถุดิบมาแปรรู ปได้หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
มีวชั พืชมาก และเสี้ ยนดินเข้าทําลายในบางพื้นที่ทาํ ให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ต้นทุนการผลิตสู ง
คุณภาพไม่สมํ่าเสมอ
ขาดงานวิจยั และเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ยงั ทําได้นอ้ ยไม่คุม้ ค่าในการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง

อุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.

อาจกระทบแล้ง เพราะเกษตรกรนิยมปลูกช่วงปลายฝน-ฤดูแล้ง
ต้นทุนการผลผลิตสู ง
ขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานสู ง
คุณภาพและผลผลิตตํ่า
มันแกวมีน้ าํ ยางเมื่อถูกผิวหนังอาจมีผลทําให้เกษตรกรเกิดการระคายเคือง และเกิดผดผืน่ คัน

การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา (SWOT)
จากการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาดังกล่าว สรุ ปปัญหาการผลิตมันแกวได้เป็ นดังนี้
1. ปั ญหาการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพือ่ เพิม่ คุณภาพและผลผลิต
ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะทําการปลูกมันแกวมาเป็ นเวลานานแล้วแต่เกษตรกรยังขาดชุดเทคโนโลยีดา้ น
ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต และปลอดภัยจากสารพิษตกค้างรวมทั้งการลดต้นทุนในการผลิต
ด้วย เช่น วัชพืช, แมลงศัตรู (เสี้ ยนดิน) และปั ญหาเทคโนโลยีทางด้านการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆที่เหมาะสม
เช่น เกรดปุ๋ ยและอัตราที่เหมาะสมในแต่พ้ืนที่ที่มีการผลิต, การให้น้ าํ เพราะถ้าขาดนํ้าจะทําให้หวั เล็กลีบ ซึ่ ง
วิธีการที่มีอยู่ เช่น การปล่อยนํ้าเข้าไปแปลงร่ องปลูก วิธีน้ ี จะใช้น้ าํ ในปริ มาณมากและแปลงไม่ควรจะลาด
เอียงมาก, การให้น้ าํ โดยสปิ งเกอร์ วิธีน้ ี ตน้ ทุนจะสู ง เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบการให้น้ าํ รวมทั้งค่านํ้ามัน
เชื้อเพลิง แต่ทาํ ให้ผลผลิตสู งขึ้น
2. ปั ญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มนั แกวที่ ให้ผลผลิ ตสู งใน
พื้นที่
เกษตรกรส่ วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์เบา คือ มีอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน ซึ่ งเกษตรกรจะต้องสั่งซื้ อ
เมล็ดพันธุ์มาจากจังหวัดจันทบุรี ในราคาถังละ 1,500 บาท เมล็ดพันธุ์ 1 ถัง (14 กิโลกรัม) สามารถปลูกได้ 1
ไร่ ถ้าเกษตรกรผลผลิตพันธุ์เอง จะไม่คุม้ เนื่ องจากได้ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ ต่าํ และต้นทุนสู ง ทําให้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ปลูกในฤดูกาลต่อไป
3.
องค์ความรู ้ที่ได้มาจากการศึกษาวิจยั และพัฒนามันแกวที่มีอยูย่ งั มีอยูน่ อ้ ย องค์ความรู ้ยงั อยู่
ในวงจํากัด ควรมีการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งในองค์กรและร่ วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง

ประเด็นปัญหาทีจ่ ะต้ องวิจยั
-องค์ความรู ้ และเทคโนโลยีดา้ นการผลิตที่ เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพ (ความหวาน) และผลผลิต
รวมทั้ง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานคุณภาพ คุณประโยชน์ของผลผลิตมันแกว และการแปรรู ป ยัง
มีการศึกษาวิจยั อยูน่ อ้ ยและขาดความต่อเนื่ อง ซึ่ งการศึกษาดังกล่าวจะเป็ นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ให้กบั เกษตรกรกลุ่มผูป้ ลูกมันแกวในเชิงพาณิ ชย์ในพื้นที่และสร้างรายให้กบั กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมันแกวได้
ต่อไป
- ยังขาดเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เองในพื้นที่ ดังนั้นจึงสมควร
วิจยั และพัฒนาพืชเศรษฐกิ จเฉพาะพื้นที่/พืชท้องถิ่น (มันแกว) เพื่อทําการ ศึกษา ทดสอบ วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ แนวทางเลือกให้กบั เกษตรกรได้นาํ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
-ได้ผลผลิตมันแกวในพื้นที่จงั หวัดมหาสารคามและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง มีคุณภาพ
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้น เป็ นสิ นค้ามีเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งการผลิตเมล็ด
พันธุ์ใช้เองได้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
-วิธีเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์มนั แกว
-สารปรับปรุ งดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมันแกว
-การผลิตมันแกวและเมล็ดพันธุ์มนั แกวในระบบการปลูกพืชที่มีขา้ วเป็ นพืชหลักและพื้นที่ไร่
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
ได้ชุดเทคโนโลยีการผลิตมันแกว และการผลิตเมล็ดพันธุ์มนั แกวที่เหมาะสมมีคุณภาพดี รวมทั้งได้
แนวทางในการวิ จ ยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิ ต ได้อ ย่า งเหมาะสม มี คุณ ภาพ ตรงกับความต้อ งการ
สามารถนําผลผลิตไปแปรรู ปเพื่อเพิม่ มูลค่าผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกมันแกวให้สูงขึ้นได้
1.2.3.7 วิเคราะห์ ด้วยแผนทีค่ วามคิด (Mind Map)
แผนทีค่ วามคิด
แผนที่ความคิด หรื อที่รู้จกั กันโดยทัว่ ๆ ไป ซึ่งก็คือ mind – mapping ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสําคัญใน
การประชุมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการดําเนิ นการประชุมให้อยูใ่ นประเด็นที่ตอ้ งการ และให้ทุกคนมี

โอกาสได้ถ่ายทอดความคิดสู่ ที่ประชุม (คู่มือการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ 54, 2548)โดยอุปกรณ์สาํ หรับการ
บันทึกการประชุมด้วย “แผนทีค่ วามคิด” ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
1. กระดานแผ่นใหญ่
2. กระดาษแผ่นใหญ่ ๆ (flipchart) หลาย ๆ แผ่น
3. ไม้หนีบกระดาษ (flipchart)
4. ปากการเมจิกแท่งใหญ่ สี แดง ดํา นํ้าเงิน เขียว ฯลฯ
5. เทปกาว
เทคนิคการวางแผนเพือ่ นําไปสู่ สังเคราะห์ การแก้ ปัญหาด้ วย แผนทีค่ วามคิดเพือ่ จัดกลุ่มปัญหา
แผนผังความคิด (Mind map) คือระบบการจัดความคิดที่มีประสิ ทธิภาพ โดยเป็ นเทคนิคในการ
นําเสนองานโดยใช้สมองทั้งสองด้าน โดยนําเสนอได้อย่างรู ปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถที่จะประยุกต์ใช้งาน
ทั้งรู ปแบบการจดบันทึก การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ โดยแนวคิดที่ใช้นาํ เสนอจะเน้นการใช้รูปภาพ
หรื อสัญลักษณ์แทนข้อความที่มีขอ้ จํากัดอย่างมาก
ตัวอย่างการศึกษาการทดสอบรู ปแบบระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังเป็ นพืชหลัก โดยใช้ Mind map เพื่ออธิบายการเกื้อกูลกันของทรัพยากรภายในฟาร์มเกษตรกร

การเกือ้ กูลกันของทรัพยากรภายในฟาร์ ม
กลุ่มแปรรูปกล้ วยฉาบ
กล้ วย

ตัดใบและหัวปลีขาย
นํา้ หมักชีวภาพ

ค่ าวัสดุ

มันสําปะหลัง

สระนํา้

อ้ อย

รายได้

รายจ่ าย
ครัวเรื อน

ข้ าวนาปี และข้ าวไร่
เหลือเก็บ
ไม้ ผล (มะม่ วงแก้ ว, มะขามป้อม

อาหารและขาย

เลีย้ งสัตว์ (ไก่ , ปลา)

รู ปที่ 2ไดอะแกรมแผนผังความคิดแสดงการเกื้อกูลกันของทรัพยากรภายในฟาร์ม ที่มา : อนุชา และคณะ
(2552)

ข้ อดีของการจดบันทึกด้ วยแผนผังความคิด
1. ศูนย์กลางหรื อความคิดหลักถูกดําเนินการได้อย่างชัดเจน
2. ความสัมพันธ์ที่สาํ คัญของแต่ละความคิดจะเชื่อมโยงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยความคิดที่สาํ คัญจะอยู่
ใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า และความคิดย่อย หรื อสําคัญน้อยจะอยูก่ ิ่งปลาย
3. การเชื่ อมโยงระหว่างข้อความสําคัญจะเห็นเส้นทางความสัมพันธ์อย่างเด่นชัด เพราะตําแหน่ งจะ
สอดคล้องตามสาย และเชื่อมโยงกัน
4. ทําให้เกิดการฟื้ นความจํา และทบทวนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และนําเสนอได้ง่าย
5. ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการคิดเนื่องจากสามารถนําความคิดที่ผดุ ใส่ ในระบบได้ทนั ที
6. ช่วยให้เกิดการเพิ่มเติมความคิดใหม่ๆได้ง่ายขึ้นโดยความคิดไม่กระจัดกระจาย
7. แผนผังความคิดแต่ละแผนสามารถมีรูปแบบที่แตกต่างกันช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจํา และ
เข้าใจ
สรุ ป Mind Map
Mind Map เป็ นแผนที่ความคิดที่อจั ฉริ ยะ เปรี ยบเสมือนลายแทงที่นาํ ไปสู่ การจดจํา การเรี ยบเรี ยง
การจัดระเบียบข้อมูลตามธรรมชาติ การทํางานของสมองตั้งแต่ตน้ นัน่ หมายความว่า การจําและฟื้ นความจํา
หรื อการเรี ยกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ในภายหลังจะทําได้ง่าย และมีความถูกต้องแม่นยํากว่าการใช้เทคนิค
การจดบันทึกแบบเดิม
2. ข้ อมูลมือสอง เช่น
- แผนที่
- ข้อมูลสถิติ
- ยุทธศาสตร์ของพื้นที่เป้ าหมาย
- ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ (สื บค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)
ข้ อมูลทุติยภูมิหรือข้ อมูลมือสอง คือ ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วก่อนทําการสํารวจจริ ง
ข้อมูลประเภทนี้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
- ข้อมูลมือสองที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น สถิติต่างๆ รายงาน เป็ นต้น

- ข้อมูลมือสองที่ไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ข้อมูลที่ได้จากผูร้ ู ้ที่นาํ มาใช้ประกอบการวางแผน
ก่อนการสํารวจจริ ง
ประโยชน์ของข้อมูลมือสอง
1) ทํา ให้ ม องเห็ น ภาพรวมของปั ญ หาที่ จ ะศึ ก ษา หลัง จากที่ ไ ด้ศึ กษาข้อ มู ล ที่ สัม พัน ธ์ กับ
ประเด็นปั ญหาที่จะศึกษาอย่างถี่ถว้ นแล้ว
2) ทําให้ทราบว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างที่สัมพันธ์กบั ประเด็นการศึกษาที่ได้ทาํ การเก็บไว้แล้ว เพื่อ
นํามาใช้ในการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามหรื อแหล่งปฐมภูมิ
3) ทําให้มีความเข้าใจอย่างกว้างในการที่จะเลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสมเพื่อตอบ
คําถามที่กาํ หนดได้
2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลมือสอง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อ
เพื่อตอบปั ญหาที่ต้ งั ไว้ การเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธี เช่น เก็บจากเอกสารบันทึกข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
ในขั้นตอนนี้ ผูท้ าํ การศึ กษาควรจะทราบถึ งความหมายของข้อมู ล ประเภทของข้อ มูล และ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนปฏิบตั ิงาน อนึ่ ง สิ่ งที่พึงจําไว้ในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ทุ ก ครั้ ง คื อ ข้อ มู ล ทุ กชิ้ น ที่ เ ก็บ มาควรจะต้อ งสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์

ไม่ ค วรเก็บ อะไร

นอกเหนือจากนั้น
ในการเก็บข้อมูลมือสองมีข้ นั ตอนดังนี้
1) เริ่ มต้นผูท้ าํ การศึ กษาต้องนําเอาวัตถุประสงค์ ประเด็นปั ญหามาพิจารณาว่าจะใช้ขอ้ มูล
อะไรมาวิเคราะห์เพื่อเป็ นคําตอบปั ญหาที่กาํ หนดไว้ และจะเก็บข้อมูลจากที่ใดได้บา้ ง
2) ดําเนิ นการจัดหาข้อมูลมื อสองจากแหล่งต่ างๆโดยให้มีรายละเอี ยดครอบคลุมถึง ระดับ
หมู่บา้ นและครัวเรื อนเกษตรกร
3) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลที่น่าเชื่ อถือและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
4) จัดหมวดหมู่ขอ้ มูลเป็ นระบบเพื่อความสะดวกในการนํามาใช้ โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ นหมวดหมู่
คือ กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม

2.2 ชนิดและแหล่ งทีม่ าของข้ อมูลมือสองหรือข้ อมูลทุติยภูมิ
(1) รายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองค์การของรัฐบาล โดยทัว่ ๆ ไป หน่วยงานราชการ
หรื อองค์การของรัฐบาล มักจะมีรายงานแสดงข้อมูลพิมพ์ออกมาเผยแพร่ เป็ นประจําซึ่ งอาจเป็ นรายงานราย
เดือน รายสามเดือน หรื อรายปี ข้อมูลที่ได้จากรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและองค์การของรัฐบาล
นี้อาจถือได้ว่าเป็ นที่มาของข้อมูล ทุติยภูมิที่สาํ คัญที่สุด
(2) รายงานและบทความจากหนังสื อหรื อรายงานจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชนบางแห่ ง
โดยเฉพาะหน่ วยงานใหญ่ๆจะพิมพ์รายงานเกี่ ยวกับผลการดําเนิ นงานของตนออกเผยแพร่ เ ช่ นเดี ยวกับ
หน่วยงาน ของราชการ เช่น รายงานประจําเดือนของธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนี้ หนังสื อพิมพ์รายวัน หรื อ
สื่ ออื่น ๆ มักจะมีขอ้ มูลทุติยภูมิประกอบบทความหรื อรายงานด้วย
ข้อมูลที่จาํ เป็ นต้องใช้ในการวิเคราะห์พ้นื ที่ และชุมชนขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์และปั ญหาหรื อสิ่ ง
ที่ตอ้ งการทราบเรื่ องอะไร แล้วจึงพิจารณาประเภทของข้อมูลมือสองที่จะใช้ และจัดหาได้จากแหล่งใด ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ชนิดของข้อมูลที่ตอ้ งการและแหล่งที่มาของข้อมูลมือสอง
ชนิดของข้ อมูลทีต่ ้ องการ
1. ข้อมูลทางกายภาพ
1.1 ขอบเขตของพื้นที่
- ตําบล
- หมู่บา้ น

แหล่ งข้ อมูล

- แผนที่ภูมิประเทศ มาตรส่ วน 1 : 50,000
- แผนที่จงั หวัด มาตราส่ วน 1: 250,000 จากสํานักงาน
สถิติแห่งชาติ
- แผนที่ตาํ บล จากสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
1.2 เส้นทางคมนาคม
- แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่ วน 1: 50,000
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
- สถิติปริ มาณนํ้าฝนรายอําเภอ/ตําบล ย้อนหลังทั้งหมดที่
- ปริ ม าณนํ้า ฝนและการกระจายตัว
มีอยูจ่ ากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และการ
ของฝน
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
- อุณหภูมิ
- ภัยธรรมชาติ
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
- แผนที่ภูมิประเทศ มาตรส่ วน 1 : 50,000
1.5 คุณสมบัติของชุดดิน
- กรมพัฒนาที่ดิน
- ความเหมาะสมของชุดดิน
- แผนที่แสดงชุดดินมาตราส่ วน 1 : 100,000 หรื อ
- ปั ญหาของดิน เช่น ปั ญหาดินเค็ม
1: 50,000

- แผนที่แสดงสมรรถนะของชุดดิน
- แผนที่ดินเค็ม
1.6 สภาพและการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
นํ้า
- แผนที่ภูมิประเทศ มาตรส่ วน 1 : 50,000
- แหล่งนํ้าธรรมชาติ
- แผนที่ชลประทานจากกรมชลประทาน
- แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แหล่งนํ้าใต้ดิน
- แผนที่ระดับนํ้าใต้ดินจากกรมทรัพยากรธรณี /กรม
โยธาธิการ/สํานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบท

ตารางที่ 1 ชนิดของข้อมูลที่ตอ้ งการและแหล่งที่มาของข้อมูลมือสอง (ต่อ)
ชนิดของข้ อมูลทีต่ ้ องการ
2. ข้อมูลทางชีวภาพ
- ประเภทข้อมูล
- การปลูกพืช
- ชนิด
- พื้นที่
- ปริ มาณผลผลิต
- ช่วงเวลาการเพาะปลูก
- อื่นๆ
- การเลี้ยงสัตว์
- ชนิด
- ปริ มาณ
- เหตุผลการเลี้ยง
- อื่นๆ
- การประมง
- ชนิด
- สัตว์น้ าํ ที่เลี้ยง/หาวิธีการเลี้ยง
2.2 ปั ญหาและเทคโนโลยีการผลิต
- การเพาะปลูก
- การเลี้ยงสัตว์

แหล่ งข้ อมูล

- สถิติการปลูกพืชของตําบล
- ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร (ชพก.)

- สถิติการเลี้ยงสัตว์จากสํานักงานปศุสตั ว์อาํ เภอ

- ประมงอําเภอ

- สํานักงานเกษตรอําเภอ
- สํานักงานปศุสัตว์อาํ เภอ
- สํานักงานประมงอําเภอ

- การประมง

-

ที่มา : ดัดแปลงจาก วิทยา (2542)
ข้ อเสนอแนะบางประการในการรวบรวมข้ อมูลมือสอง
1) ข้อมูลมือสองที่หามาได้ส่วนมากเกี่ยวกับทางกายภาพ และชีวภาพ ส่ วนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
มักได้จากการสํารวจจริ ง
2) การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ควรพิ จ ารณาข้อ มู ล ย้อ นหลัง ให้ ม ากที่ สุ ด จนสามารถให้ ค าํ ตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษา เช่น ปริ มาณนํ้าฝนควรเก็บย้อนหลังมากกว่า 10 ปี และในกรณี ที่มีการทําพร้อมกัน
หลายๆตําบลข้อมูลบางอย่างอาจจะหาได้ครั้งเดียวพร้อมกัน เช่น การจัดทําแผนที่แสดงชุดดินอาจจะตกลง
ให้จงั หวัดหรื ออําเภอสนับสนุน
3) ก่อนจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมือสองควรพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรอบคอบเพราะ
ข้อมูลบางเรื่ องอาจมีการจัดเก็บหลายหน่วยงาน อาจจะเกิดความขัดแย้งหรื อสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ควรจะ
คัดเลื อกจากแหล่งที่ น่าเชื่ อถือ ลักษณะของข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์การศึ กษาของเรามากที่ สุด และ
สะดวกในการจัดเก็บ
4) ก่อนจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมือสอง ควรทําการสํารวจพื้นที่ที่จะทําการศึกษาอย่างคร่ าวๆ
ก่อน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการกําหนดข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์
5) ไม่วา่ ข้อมูลจากหลายแหล่งที่ได้มาจะยืนยันหรื อขัดแย้งกัน เมื่อออกภาคสนามควรทําการตรวจสอบ
อีกครั้ งหนึ่ ง เพราะข้อมูลอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ เช่ น ทางคมนาคม แหล่งนํ้า และขอบเขตของพื้นที่ ที่
ทําการศึกษา เป็ นต้น
6) การรวบรวมข้อมูลมือสองแต่ละชนิด ควรเน้นการหาข้อมูลที่อยูใ่ นช่วงระยะเวลาเดียวกัน
7) การจัดหาข้อมูลมือสองอาจจะยุง่ ยากในระยะแรกๆ เนื่องจากข้อมูลอยูก่ ระจัดกระจายตามหน่วยงาน
ต่างๆ แต่จะสะดวกขึ้นเมื่อกระทําต่อเนื่อง

ปัญหาในการใช้ ข้อมูล
ปัญหาในการใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีเลือกตัวอย่างหรื อวิธีการวางแผนการทดลองแบบใดจึงจะเหมาะสม
2) ไม่ทราบว่าจะประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างไร
3) ไม่ทราบว่าจะวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไรในกรณี ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้ไม่ครบถ้วนหรื อขาดหายไป
มากเนื่องจากไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ปัญหาในการใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ การใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิมกั จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
2) ความทันสมัยของข้อมูล
3) การขาดหายไปของข้อมูลบางรายการ
สรุ ป เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ผศู ้ ึกษาพึงนํามา ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา การเก็บข้อมูลบางวิธีตอ้ งใช้เทคนิ ค และเครื่ องมือหลายอย่าง
รวมกัน เพื่อความเข้าใจในสภาพและความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างแท้จริ ง

รู ปที่ 3 สัมภาษณ์เกษตรกรผูข้ ายมันแกวในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รู ปที่ 4 สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมันแกว ในพื้นที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รู ปที่ 5 เสวนาเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลังหลังนาจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผดู ้ าํ เนินการสนทนา
(Moderator)

รู ปที่ 6 เสวนาเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลังจังหวัดมหาสารคาม โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรดําเนินการเสวน
เอง

รู ปที่ 7 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดฝักสด จังหวัดมหาสารคาม

รู ปที่ 8 การสํารวจเก็บข้อมูลภาคสนามในแปลงเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดฝักสด และพืชผักจังหวัด
นครราชสี มา

บทที่ 3 การวางแผนการดําเนินงาน
เรี ยบเรี ยงโดย นางรัตน์ติยา พวงแก้ว
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
การวางแผน เป็ นกําการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และวิธีการที่จะทําให้วตั ถุประสงค์สัมฤทธิ์ผล
ไว้ล่วงหน้า หรื อ การวางแผน เป็ นการตัดสิ นใจล่วงหน้าว่าจะต้องทําอะไร ทําเมื่อไหร่ และใครจะเป็ นผูท้ าํ
การวางแผนที่ประสบผลสําเร็ จจะต้องมุ่งลดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิ ดขึ้นในองค์การทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
วัตถุประสงค์ของการวางแผนการดําเนินงาน
1. เพื่ อ กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ และกลยุ ท ธ์ ใ นการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะภาคส่ ว น แต่ ล ะ
หน่วยงาน
2. เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญของการพัฒนาแผนงาน/โครงการ กับวัตถุประสงค์ และกล
ยุทธ์ของแต่ละภาคส่ วน หน่วยงาน หรื อแต่ละพื้นที่
3. เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อการดําเนินงาน
ประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา คือ
1. แผนระยะสั่น (Short term plans) หมายถึง แผนที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิการประมาณ 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
2. แผนระยะยาว (Long term plans) หมายถึง แผนที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิการมากกว่า 1 ปี ขึ้น
ไปอาจจะอยูใ่ นช่วง 3-5 ปี
ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงาน มีดงั ต่อไปนี้
1. การประชุมผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เป็ นการประชุมเพื่อร่ วมชี้แจง กําหนดวัตถุประสงค์ ร่ วมกันวางแผนการดําเนินงานให้เข้าใจตรงกัน
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
การสดสอบการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในยางพารา หากเป็ นการวางแผนระยะสั้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ต้องร่ วมประชุ มวางแผน เช่น เกษตรกรผูท้ ี่ สนใจ ผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ/สถานี
และนักวิชาการเกษตรจากสถาบันวิจยั ยาง เป็ นต้น ส่ วนการวางแผนระยะยาว ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ตอ้ งร่ วม

ประชุมวางแผน เช่น เกษตรกรผูท้ ี่สนใจ ผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่
ดําเนินการ นักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ/สถานี นักวิชาการเกษตรจากสถาบันวิจยั ยาง กลุ่มสหกรณ์ยางพารา
ในท้องถิ่น และผูป้ ระกอบการ เป็ นต้น
2. การคัดเลือกเทคโนโลยี
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยร่ วมคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนําไปทดสอบในพื้นที่ โดยต้องนําผลการวิเคราะห์พ้ืนที่
และประเด็นปั ญหา มาเป็ นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น จากการวิเคราะห์พ้นื ที่และ
ประเด็นปั ญหา พบว่า ประเด็นปั ญหา คือ ผลผลิตยาพาราใน จังหวัดบุรีรัมย์ น้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ สาเหตุคือการใส่ ปุ๋ยไม่ตรงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากขาดความรู ้
และต้นทุนสู งเพราะปุ๋ ยราคาแพง ดังนั้นผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องคักเลือกเทคโนโลยีที่สามารถเมผลผลิตและลด
ต้นทุ นสู งเพราะปุ๋ ยราคาแพง เพื่ อ เป็ นแนวทางแก้ไขปั ญ หาดัง กล่ า ว เช่ น เทคโนโลยีก ารใส่ ปุ๋ยตามค่ า
วิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการเกษตร มีอยูแ่ ล้ว และสามารถนํามาทดสอบใน
พื้นที่เป้ าหมายได้เลย เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ในการคัดเลื อกเทคโนโลยีที่จะนํามา
ทดสอบ ควรเลือกทดสอบปุ๋ ยเพียงปั จจัยเดียว เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นผลของเทคโนโลยีการใส่ ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินอย่างชัดเจน และเกษตรจะได้ยอมรับเทคโนโลยีอย่างมัน่ ใจ
3. คัดเลือกเกษตรกรร่ วมดําเนินงาน
3.1 รับสมัครเกษตรกรที่สนใจเข้าร่ วมโตรงการ
หลังจากการประขุมผูม้ ีส่วนได้เสี ยแล้ว ให้ดาํ เนิ นการรับสมัครเกษตรกรผูท้ ี่สนใจจะร่ วมทดสอบ
ในการสมัครครั้งแรกไม่ควรจํากัดจํานวนเกษตรกรที่สมัคร ควรเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจสมัครอย่าง
ทัว่ ถึง เนื่องจากจะพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมอีกครั้ง
3.2 ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและการดําเนินงาน
เมื่ อ รั บ สมัค รเกษตรกรแล้ว ขั้น ตอนต่ อ ไป คื อ การชี้ แจงรายละเอี ย ดของโครงการและการ
ดําเนิ นงานกับเกษตรกรที่ สมัครได้รับทราบ เพื่อให้เกษตรกรได้พิจารณาทบทวน และตัดสิ นใจเข้าร่ วม
ดําเนินการทดสอบ
3.3 คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่ วมทดสอบ มีขอ้ ควรคํานึงดังนี้
เกษตรกรต้องมีจิตรอาสา คือ เป็ นผูม้ ีจิตใจที่เป็ นผูใ้ ห้ เช่น ให้ความรู ้ ให้ความช่วยเหลือทั้ง
แรงกาย และแรงสมอง จิตใจที่ตอ้ งการช่วยเหลือผูอ้ ื่น หรื อนึ กถึงส่ วนรวม ซึ่ งข้อมูลนี้ เราสามารถสอบถาม
ได้จากผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร หรื อเจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ประกอบกับจากการพูดคุยซักถาม
เกษตรกรด้วยตนเอง

เกษตรกรต้องมี ใ จใฝ่ เรี ย นรู ้ หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่ แ สดงออกถึ ง ความตั้งใจที่ จ ะเพี ย ร
พยายามในการร่ วมทดสอบ ความต้องการเรี ยนรู ้ในเทคโนโลยี และสามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และสามารถ
นําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ได้
ที่ต้ งั แปลง ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เป็ นแหล่งปลูกพืชที่ตอ้ งการทดสอบ เช่น ทดสอบการใส่ ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ในยางพารา จังหวัดบุรีรัมย์ ควรเลือกพื้นที่ที่ปลูกยางมากและประสบผลผลิตยางตํ่า ได้แก่ อ.
บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.สะตึก และ.แคนดง แปลงต้องไม่ไกลจากแหล่งชุ มชน มี เส้นทางคมนาคม
สะดวก ง่ายต่อการที่เกษตรกรผูท้ ี่สนใจเดินทางเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. กําหนดแผนการทําความเข้าใจร่ วมกับเกษตรกร
ให้เทคโนโลยีที่คดั เลือกไว้แก่เกษตรกรที่ร่วมดําเนินงาน วิธีการให้ความรู ้ เช่น การอบรม การศึกษา
ดูงาน การให้คาํ ปรึ กษา
สรุ ป ว่าการวางแผนการดําเนิ นงาน เป็ นการกําหนดภารกิ จ วัตถุ ประสงค์ และวิธีการ ก่ อนการ
ดําเนินการทดสอบ ทั้งนี้เพือ่ ให้การทดสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กาํ หนด

รู ปที่ 1 การประชุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

รู ปที่ 2 กําหนดแผนการทําความเข้าใจร่ วมกับเกษตรกร

บทที่ 4 การทดสอบเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่ วม
เรี ยบเรี ยงโดย นางรัตน์ติยา พวงแก้ว
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
เป็ นการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหามาทดสอบในพื้นที่เป้ าหมายโดยจัดทํา
เป็ นแปลงเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนินการทดสอบ
ร่ วมเก็บข้อมูลและประมวลผลการทดสอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
เกษตรกรสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ นั ได้
ขั้นตอนการดําเนินงานทดสอบ ดังนี้
1. จากประเด็นปั ญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ได้ดาํ เนินการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนําไปทดสอบ
เปรี ยบเทียบกับวิธีเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาและได้คดั เลือกเกษตรกรร่ วมทดสอบแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือร่ วมกับ
เกษตรกรดําเนินการทดสอบเทคโนโลยี
1. การดําเนินการและเก็บข้อมูลการทดสอบ ตามแผนปฏิบตั ิงานทดสอบ
วัตถุประสงค์ของการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อนําเทคโนโลยีวิชาการที่มีอยูแ่ ล้ว และที่มีผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิต การแก้ปัญหาการผลิต มาทดสอบในรู ปแบบของแปลงเรี ยนรู ้ เพื่อใช้เป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
เกษตรกร นักวิชาการเกษตร ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ โดยระหว่างดําเนินการทดสอบจัดให้มีการจัด
ให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานเป็ นระยะตลอดการดําเนินการและเก็บข้อมูล ณ แปลงเกษตรกรที่
ร่ วมทดสอบและผูส้ นใจ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ได้แก่ ช่วงก่อนปลูก การจัดการในช่วงดูแลรักษา จนถึง
เก็บเกี่ยว โดยให้ความรู ้ท้ งั ทางทฤษฎี และปฏิบตั ิ ในแต่ละขั้นตอนของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตอ้ งมีแบบ
ประเมินความพึงพอใจเพื่อให้เกษตรกรและผูส้ นใจร่ วมประเมิน
2. การติดตาม บันทึกข้อมูล ตามแผนที่กาํ หนดไว้
- ติดตามการปฏิบตั ิงานในแปลงของเกษตรกร เก็บข้อมูลตามที่เขียนไว้ในแผน เช่น พิกดั แปลง
สภาพแวดล้อม ตัวอย่างดิน วันเดือนปี ที่ปฏิบตั ิงานต่างๆ ค่าใช้จ่ายข้อมูลโรค และแมลง ผลผลิตรายได้ เป็ นต้น
4. รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล แปรผล สรุ ปผล และเขียนรายงาน
- นําข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ มาประมวล กรรมวิธีที่ดีที่สุด ความคุม้ ค่าต่อการลงทุน อัตราส่ วน
รายได้ต่อการลงทุน (BCR) เขียนรายงานโดยมีเอกสารอ้างอิงมาสนับสนุนผลการทดลองนั้น

อัตราส่ วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) =

รายได้
ต้นทุนทั้งหมด

โดยค่า BCR= 1 คือ จุดคุม้ ทุน
> 1 คือ ความคุม้ ค่าต่อการลงทุน (ค่ามาก มีความคุม้ ค่าต่อการลงทุนมาก)

บทที่ 5 การประเมินเทคโนโลยี
เรี ยบเรี ยงโดย นางสาวนิรมล ดําพะธิก
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรอํานาจเจริ ญ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
การประเมินเทคโนโลยี เป็ นกระบวนการหนึ่งของการทดสอบเทคโนโลยี การประเมินเป็ นการประ
มวนผลการทดสอบ ในการประเมินมีเป้ าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าการดําเนิ นการทดสอบ
เทคโนโลยีน้ ัน เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ รวมถึ งการศึกษาว่าในการดําเนิ นการทดสอบมี
ปั ญหาที่ตอ้ งปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขเรื่ องอะไรบ้าง และการทดสอบมีความเหมาะสมกับพื้นที่มาก
น้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ทราบเงื่อนไขและข้อจํากัดในการนําเทคโนโลยีไปปรับใช้ในพื้นที่
วิธีการประเมินเทคโนโลยี ได้แก่
1. การประเมินระหว่างการทดสอบ เป็ นการประเมินเทคโนโลยี เพื่อการปรับปรุ งการทดสอบเป็ น
สําคัญซึ่ ง อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบว่า โครงการได้ดาํ เนิ นไปตามแผนการทดสอบอย่างไร เช่นการประเมิน
ความพึงพอใจของผูม้ าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ณ แปลงเรี ยนรู ้
2. การประเมินเมื่ อสิ้ นสุ ดการทดสอบ เป็ นการประเมินผลรวมสรุ ป ใช้ประเมิ นหลังสิ้ นสุ ดการ
ทดสอบ ซึ่ งผลสรุ ปที่ ได้จ ะนําสู่ การรายงานว่า การทดสอบเทคโนโลยีได้บรรลุต ามวัต ถุ ประสงค์ และ
เป้ าหมาย หรื อไม่ อย่างไร ตลอดจนการสรุ ปถึง สถานภาพของการทดสอบว่าประสบความสํา เร็ จหรื อ
ล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรื ออุปสรรคใดที่ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
การร่ วมทดสอบสามารถนําไปสู่ การตัดสิ นว่าการทดสอบเทคโนโลยีน้ นั สามารถนํามาปรับปรับใช้ในพื้นที่
ได้หรื อไม่ ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีดว้ ย
- การเสวนาเกษตรกรผูม้ ีส่วนได้เสี ย
- การสัมภาษณ์
- แบบประเมิน
- การตรวจเยีย่ ม
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องในการประเมินการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่
- หน่วยงานภายใน และเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
- ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (stake holder) ร่ วมประเมิ นผลการใช้เทคโนโลยี เช่ น เกษตรกรข้างเคี ยง
ผูป้ ระกอบการ องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่

บทที่ 6 การถ่ ายทอดเทคโนโลยี
เรี ยบเรี ยงโดย นางนวลจันทร์ ศรี สมบัติ
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสุ รินทร์ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย เช่น เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ องค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ เข้าถึง
เทคโนโลยี
วิธีเลือกให้เหมาะสม มีดงั นี้
6.1 แปลงทดลอง/ทดสอบ เป็ นแปลงต้นแบบเทคโนโลยีที่เหมาสม เกษตรกรเจ้าของแปลงเป็ น
วิทยากรหรื อผูร้ ู ้ถ่ายทอดองค์ความรู ้
6.2 ในระหว่างดําเนินการ แปลงทดสอบ/แปลงทดลอง เป็ นสถานที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
เกษตรกรร่ วมโครงการกับเกษตรกรแปลงข้างเคียงในพื้นที่หรื อผูส้ นใจนําเทคโนโลยีไปปรับใช้
6.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกร โดยผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ อง๕
การบริ หารส่ วนท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการเกษตร เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกร Stake holder ซึ่งเทคโนโลยีดงั กล่าว
ต้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่น้ นั ๆ
6.3.2 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)
6.3.3 การฝึ กอบรม
6.3.4 จัดนิทรรศการ
6.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผา่ นสื่ อสารสนเทศ เช่น เว็บไซด์ ทีวี วิทยุ โปสเตอร์ เอกสาร แผ่นพับเป็ น
ต้น
6.5 การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการต่างๆ

รู ปที่ 1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

รู ปที่ 2 การฝึ กอบรมเกษตรกร

รู ปที่ 3 การจัดนิทรรศการ

บทที่ 7 การขยายผลงานวิจัยสู่ การนําไปใช้ ประโยชน์
เรี ยบเรี ยงโดย นายสุ กิจ รัตนศรี วงษ์
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
จากผลงานวิจยั ที่ผ่านกระบวนการถ่ายทอดตามขั้นตอนจนได้เป็ นเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะ
พื้นที่ การขยายผลสู่ การนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเป็ นประเด็นสําคัญ ที่จะเป็ นตัวชี้วดั ว่าเกษตรกรให้การ
ยอมรับเทคโนโลยีน้ นั หรื อไม่ ผลของเทคโนโลยีที่ทาํ การทดสอบอาจประสบความสําเร็ จในแง่ของตัวเลขเชิ ง
เปรี ยบเทียบกับวิธีเกษตรกร แต่ดว้ ยบทบาทหน้าที่ของ สวพ. และหน่วยงานในสังกัด มีมากกว่านั้นคือมีการขยาย
ผลนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ สามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่เป้ าหมายได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ ว และยัง่ ยืน
ซึ่ งการดําเนิ นงานจะต้องอาศัยความร่ วมมื อกับผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในพื้นที่ ทั้งเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และตอบสนอง ความต้องการของแต่ละ
ภาคส่ วน ดังนี้
 เกษตรกร เทคโนโลยีที่ทาํ การทดสอบสามารถอธิ บายให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย ทําการทดสอบที ละ
ปั จจัย เช่ น การทดสอบการจัดการปุ๋ ย ควรทดสอบเรื่ องปุ๋ ยเพียงปั จจัยเดี ยว เพื่อให้เกษตรกรได้เห็ น
อิทธิ พลของการจัดการปุ๋ ย และสามารถเปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างจากที่เกษตรกรเคยปฏิบตั ิ
เมื่ อเกษตรกรยอมรั บค่อยเพิ่มปั จจัยอื่ นเข้ามา เช่ น การเลื อกใช้พนั ธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการ
วัชพืชการจัดการนํ้า ฯลฯ
 ผู้ประกอบการ ผลของเทคโนโลยีจะต้องแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปั จจัยที่ทดสอบอย่างชัดเจน ทั้งใน
ด้านของการเพิ่มผลผลิต การแก้ไขปั ญหา และ/หรื อ ลดต้นทุนการผลิต ซึ่ งสามารถนําไปปรับใช้และ
ขยายผลในพื้นที่เป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการมีวตั ถุดิบเพื่อป้ อนโรงงานอย่าง
เพียงพอ
 หน่ วยงานในพืน้ ที่ ผลของเทคโนโลยีที่ทาํ การทดสอบต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรื อแนวทางการ
ดําเนินงานของหน่วยงานนั้นๆจึงจะก่อให้เกิดความร่ วมมือในการนําเทคโนโลยีไปขยายผลเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายของหน่วยงานนั้น
อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั ที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการชองผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายจะถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น ผลงานวิจยั ของ ศ.ดร.ทัศนีย ์ อัตตะนันท์ เรื่ อง เทคโนโลยี “ปุ๋ ยสั่ง
ตัด”เพื่อลดต้นทุนสําหรับข้าวโพด ข้าวและอ้อย สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารกําจัดศัตรู พืช แต่
ผลผลิตทั้งปริ มาณและคุณภาพจะสู งขึ้น เกษตรกรมีกาํ ไรมากขึ้น ซึ่ งในระยะยาม เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องดินและปุ๋ ยไม่ตกเป็ นเหยือ่ การโฆษณาชวนเชื่อการขายสารปรับปรุ งดินและปุ๋ ย จึงมี
การนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ดังนี้

1. เชิ งเศรษฐกิจ คําแนะนํา “ปุ๋ ยสั่งตัด” ช่วยเกษตรกรกรตัดสิ นใจใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ทําให้ตน้ ทุน
การผลิตลดลง ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกษตรกรมีกาํ ไรมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันการกลิตพืชกับนานาประเทศ
2. เชิงพาณิชย์ มีการนําเอาชุดตรวจสอบ NPK ในดินแบบรวดเร็ วไปดําเนินการในเชิงพาณิ ชย์ โดยมี
บริ ษทั บุญดินไทย มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชนขอเช่าสิ ทธิ การผลิตและจําหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. เชิงสาธารณะ ก่อให้เกิดการตื่นตัวและการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเรี ยนรู ้เทคโนโลยี (ปุ๋ ยสั่งตัด)
และจัดหาแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เอง มีนกั ธุรกิจและนักวิจยั ที่จะทํางานต่อยอดการใช้เทคโนโลยีน้ ี เช่น ทํา
เครื่ องผสมปุ๋ ยแบบง่ายๆ ให้เกษตรกรใช้ ทําหุ่นยนต์เก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดิน เป็ นต้น
4. เชิ งนโยบาย ผลการวิจยั ได้รับการยอมรับจากหน่ วยงานของรัฐ และส่ งผลให้เกิดเป็ นนโยบายใน
ระดับหน่ วยงาน เช่น กรมส่ งเสริ มการเกษตร นําเทคโนโลยี “ปุ๋ ยสั่งตัด” ไปขยายผลในพื้นที่ปลูก
ภาคกลาง 20 จังหวัดและประเทศ เช่นปี 2554 มติจากคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนิ นการนําเทคโนโลยี“ปุ๋ ยสั่งตัด”เพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่นาํ ร่ องปลูกข้าวและ
ข้าวโพด ต่อมาให้เพิม่ มันสําปะหลัง แต่เนื่องจากนักวิจยั ยังไม่มีขอ้ มูลการให้คาํ แนะนํา “ปุ๋ ยสัง่ ตัด”
สําหรับมันสําปะหลัง จึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็ น โครงการส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร
5. เชิงวิชาการ มีการจดสิ ทธิ บตั รชุดตรวจสอบ NPK มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ เอกสารคําแนะนําสําหรับเกษตรกร และ CD โปรแกรมคําแนะนํา “ปุ๋ ยสัง่ ตัด”
6. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กระบวนการเสริ มสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรผูน้ าํ ส่ ง
ผลดีต่อเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้เกษตรกร
หั นกลับมาคิ ดพึ่ งตนเอง รวมทั้งให้ ข ้อมู ลและความรู ้ ประกอบการตัดสิ นใจ ทําให้ เกิ ดการ
ปรั บเปลี่ ยนระบบการเกษตรและวิถี ชีวิตของเกษตรกร ซึ่ งย่อมส่ งผลต่ อครอบครั วและชุ มชน
ท้องถิ่นในท้ายที่สุด
กรณีตวั อย่ างการขยายผลงานวิจยั สู่ การนําไปใช้ ประโยชน์ ของสํ านักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
เรื่องการจัดการปุ๋ ยตามค่ าวิเคราะห์ ดนิ
มี กรอบแนวคิ ดว่ า การพัฒ นาการผลิ ต จํา เป็ นต้องมี เ ทคโนโลยี เฉพาะพื้ นที่ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ยใน
กระบวนการผลิตจะต้องร่ วมมือกัน “สี คิ้วโมเดล” จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นกระบวนการในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลผลิต และขยายผลสู่ เกษตรเกษตรกร งานวิจยั นี้ เริ่ มดําเนิ นการในปี 2554 จํานวน 59
แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 350 ไร่ ขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ
2. วิเคราะห์พ้นื ที่เป้ าหมาย
3. ทดสอบเทคโนโลยี

4. ประเมินความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ทาํ การทดสอบ
5. ขยายผลสู่ เกษตรกรในพื้นที่เป้ าหมาย
ผลการดําเนิ นงาน แม้เกษตรกรที่ร่วมงาน ร้อยละ 81.8 พึงพอใจวิธีการจัดการปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพราะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.78 มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.5 แต่เป้ าหมายของงานวิจยั ชิ้นนี้คือการขยาย
ผลนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่าแพร่ หลายในพื้นที่เป้ าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ของการขยายงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ การจัดทําเวทีเสวนาเป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะทําให้ทราบข้อจํากัดของการใช้
ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน กลุ่มเป้ าหมายที่ จะร่ วมเสวนาได้แก่ผูใ้ ช้ปุ๋ย (เกษตรกร) นําร่ องที่อาํ เภอจักราช จังหวัด
นครราชสี มา โดยสหกรณ์การเกษตรจักราช เป็ นต้นแบบ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 มีผเู ้ ข้าร่ วมเวทีเสวนา
เกษตรกรประกอบด้วยภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร รวมทั้งสิ้ น 48 คนก่อนเริ่ มเสวนาได้ต้ งั ประเด็นเพื่อกําหนด
ขอบเขตการเสนาไว้ 3 หัวข้อคือ
1. คิดอย่างไรกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
2. อุปสรรคของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3. แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค
ผูด้ าํ เนิ นรายการหรื อผูเ้ สวนา (Facilitator) ไม่ควรชี้นาํ ความหรื อแสดงข้อคิดเห็นต่อความคิดของผูร้ ่ วม
เสวนาเพราะทุกความเห็นล้วนมีค่า ให้ทาํ หน้าที่เพียงอํานวยความสะดวก และรักษากติกาที่กาํ หนด แบ่งกลุ่มผู ้
ร่ วมเสวนาเป็ น 2 กลุ่มย่อย ค้นหาคําตอบด้วยการใช้วิธี Card technique นําผลจากลุ่มย่อยสรุ ปในสภาพรวมแล้ว
ให้ที่ประชุมให้คะแนนเพื่อเรี ยงลําดับความสําคัญได้ดงั นี้
1. คิดอย่างไรกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ประเด็นสรุ ป
ระดับความสําคัญ (คะแนน)
1. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์มีประโยชน์ช่วยทําให้รู้วิธีใช้ปุ๋ยที่
ถูกต้อง
15
2.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทําให้พืชได้ธาตุอาหารตรงตาม
ต้องการและรู ้วา่ ดินขาดอะไร
6
3.ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านการใส่ ปุ๋ย
0
4.ทําให้ได้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น
5

2. อุปสรรคของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ประเด็นสรุ ป
1
2
3
-

ด้านการเงิน
ขาดความรู ้เรื่ องดินและปุ๋ ย
รอผลวิเคราะห์ดินนาน
การขุดดินในสนามยังไม่น่าเชื่อถือ
การเข้าถึงหน่วยงานวิเคราะห์ดินยาก
แม่ปุ๋ยซื้อยาก
ใช้ (แม่) ปุ๋ ยหลายตัว
ด้านต้นทุนการผลิต
ค่าแรงเพิ่มขึ้นจากการผสมปุ๋ ย
ค่าปุ๋ ยเพิ่มขึ้นเพราะใช้แม่ปุ๋ยหลายตัว
ด้านเงินทุน
ขาดเงินทุนซื้อปุ๋ ยและเครื่ องผสมปุ๋ ย

ระดับความสําคัญ
(คะแนน)
23
3
0
1
0
0
0
0
0

3. แนวทางแก้ไขอุปสรรคต่างๆ
ระดับความสําคัญ
(คะแนน)

ประเด็นสรุ ป
1 มีจุดรับวิเคราะห์ดินในพื้นที่
2 มีเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู ้
23
3 เร่ งรัดเวลาการตรวจวิเคราะห์ดิน
3
4 สร้างกลุ่มนําร้องเป็ นแปลงต้นแบบ
0
5 ให้มีแหล่งจําหน่ายปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมี
1
6 ปรับราคาปุ๋ ยให้ถูกลง
0
ผลจากการเสวนาทําให้ทราบข้อจํากัดและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกระยวนการใช้
ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินในมันสําปะหลัง ซึ่งจะใช้เป็ นแนวทางในการทางในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการขยายผลงานวิจยั สู่ การไปใช้ประโยชน์

