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บทคัดย่อ

การวิจยั กึง่ ทดลองหนึง่ กลุม่ โดยวัดก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรม นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา และทดสอบ
กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีการเกษตรในการผลิตล�ำไยนอกฤดู การพัฒนา
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลิ ต พั น ธ์ ชี ว ภาพทดแทน และทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและผลสั ม ฤทธิ์ ข องกิ จ กรรม
ด้วยกระบวนการสัมมนากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ที่เป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตล�ำไยนอกฤดู จ�ำนวน 16 คน ตัวแทนจาก
ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 1 คน ตัวแทนประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 4 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านการเกษตร จ�ำนวน 1 คน และ
ตัวแทนนักวิชาการ จ�ำนวน 2 คน การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกิจกรรมตามเกณฑ์ ร้อยละ 80
/ 80 (E1 / E2) และ น�ำกิจกรรมที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรผู้ผลิตล�ำไยนอกฤดูในอ�ำเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 32 ราย เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนความรู้ก่อนและหลังด้วย paired
t-test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 5% ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 /80 (81.86 / 86.66) และผลสัมฤทธิ์กิจกรรม พบเกษตรกรมีความรู้เฉลี่ยหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value=0.02) ทั้งนี้การด�ำเนินกิจกรรมยังสะท้อนแนวทาง
การน�ำต้นแบบสารชีวภาพสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารชีวภาพ การ
สร้างกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกรอย่างต่อเนือ่ ง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินงาน
ติดต่อผู้นิพนธ์ : สามารถ ใจเตี้ย
อีเมล : Samart_jai@cmru.ac.th

Abstract

The purpose this one group pre-posttest quasi-experimental study was to develop and assess of
bio-product using activity to replace chemicals in off-season longan production. The bio-product using
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activity to replace chemicals in off-season longan production was developed by 16 representative of
off-season longan production famers of Banhong District, Lamphun Province, 1 community leader
representative, 4 representatives of Banhong District, 1 agricultural gov’t officer and 2 technical gov’t
officers. Then it was executed and tested. The content analysis, efficiency of process: E1 / efficiency of
product: E2 according to the set criteria of 80 /80 were assessed. Total of 32 off-season longan production
famers was recruited into the study to evaluate the activity to replace chemicals in off-season longan
production and paired t-test were employed at 5% significance level. The results indicated that the
efficiency gained in each activity were 81.86 / 86.66. percent (E1 / E2). The average post learning score
bio-product using was significantly higher than the pre-learning score (p-value=0.02). In conclusion, the
bio-product using activity recommendations for guideline to developing liquid bio fertilizer product by data
to support a bio-product using, farmer learning activities development and budget from local administration
organization should be provided to support activities.
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บทน�ำ

ล�ำไย (Dimocarpus longan Lour.) เป็นไม้ผล
กึ่งเขตร้อนที่ส�ำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการ
ปลูกในเชิงพาณิชย์ในหลายประเทศ ทัง้ จีน ไทย เวียดนาม
อิ น เดี ย ออสเตรเลี ย และบางพื้ น ที่ กึ่ ง เขตร้ อ นใน
สหรั ฐ อเมริ ก า (1) ทั้ ง นี้ ใ นประเทศไทยการผลิ ต ล� ำ ไย
สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพพื้นที่และ
มี เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ล้ น ตลาด
เกษตรกรจึ ง เผชิ ญ ปั ญ หาด้ า นราคาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมและสิ ง หาคม (2)
การผลิตล�ำไยนอกฤดูจงึ เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวทัง้ นีก้ ารผลิตล�ำไยนอกฤดูเริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2541
เมื่อมีการค้นพบสารโพแทสเซียมคลอเรตด้ ว ยความ
บังเอิญ ซึง่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน มีรายงาน
พืน้ ทีผ่ ลิตล�ำไยนอกฤดู ในปีการผลิต พ.ศ. 2561 จ�ำนวน
25,270 ไร่ ผลผลิต 36,288 ตัน อันเป็นผลมาจากนโยบาย
การส่ ง เสริ ม ของภาครั ฐ ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรมี ก าร
ผลิตลําไยนอกฤดูมากขึ้นเพื่อลดปริมาณผลผลิตลําไย
ในฤดูทผี่ ลผลิตล้นตลาด(3) เกษตรกรจะใช้สารโพแทสเซียม
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คลอเรตเพือ่ บังคับล�ำไยออกนอกฤดู 2 ช่วง คือ ช่วงเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม เพือ่ เก็บเกีย่ วเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เพื่อ
เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทั้งนี้ช่วงบังคับ
การออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มักเกิดปัญหา
ค่อนข้างมากเพราะตรงกับฤดูฝนต้นล�ำไยไม่ตอบสนอง
ต่ อ สารโพแทสเซี ย มคลอเรตเท่ า ในช่ ว งฤดู ห นาว
แต่ในขณะเดียวกันการทีล่ ำ� ไยออกดอกในเดือนตุลาคมพฤศจิกายน อากาศหนาวท�ำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์
สอดคล้องกับรายงานการศึกษา ทีพ่ บว่า การเปลีย่ นแปลง
ของอุ ณ หภู มิ แ ละปริ ม าณความชื้ น ในอากาศมี ผ ลต่ อ
การออกดอกของล�ำไยสายพันธุ์พวงทองในพื้นที่อ�ำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร(4) สอดคล้องกับการศึกษา
ที่ พบว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 ส่งผลต่อการแตก
ใบอ่อนของต้นล�ำไยอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการ
ออกดอกของล�ำไยที่ลดลง ร้อยละ 80(5) ปรากฏการณ์
เหล่านี้อาจจะส่งเสริมให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีทั้งปุ๋ย
เคมีและสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชในปริมาณ และ
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ความถีท่ เี่ พิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับการผลิตล�ำไยในฤดู สอดคล้อง
กับรายงานการศึกษาทีพ่ บว่า เกษตรกรจะนิยมใช้ปยุ๋ เคมี
เพื่ อ การบ�ำ รุ ง ต้ น ในช่ ว งติ ด ผลและหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยเคมีในการผลิตล�ำไยนอกฤดูไม่มีความ
แตกต่ า งของช่ อ ดอกและจ� ำ นวนช่ อ ดอก แต่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติของจ�ำนวนผลต่อ
ช่อดอก(6) ส่วนการป้องกันก�ำจัดโรคและแมลง พบว่า
ในระยะแตกใบอ่ อ นมี ก ารระบาดของแมลง 6 ชนิ ด
คือ หนอนชอนใบ แมลงค่อมทอง เพลี้ยไฟ หนอนมวน
ใบ ด้วงกินใบ และหนอนคืบล�ำไย ส่วนโรคทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
โรคพุ่มไม้กวาด จุดสนิม ยอดไหม้ และใบหยิก ทั้งนี้โรค
พุม่ ไม้กวาดสร้างความเสียหายต่อผลผลิตล�ำไยในประเทศ
เวียดนาม ร้อยละ 50.00-86.00(7) ท�ำให้ต้องมีการ
ใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เช่นเดียวกับเกษตรกร ผูป้ ลูกล�ำไย
อ�ำเภอแม่ทา จังหวัดล�ำพูน ที่มีการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 98.04 มีเพียง ร้อยละ 1.96 ที่เริ่มมีการ
ใช้สารชีวภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชทุกชนิดตามปริมาณที่ระบุในฉลาก มีการฉีดพ่นสาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืชบ่อยครั้งในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก
โดยไม่ มี ก ารส� ำ รวจการระบาดของศั ต รู พื ช ก่ อ นการ
ใช้แต่ละครั้ง เกษตรกรมีระยะเวลาการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชเฉลี่ย 11.96 ปี โดยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48.63)
มีระยะเวลาการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื อยูใ่ นช่วง 6-10 ปี
ของวงจรการผลิตล�ำไย(8) อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีป้องกันก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูล�ำไยก็ยัง
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิตล�ำไยนอกฤดู จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้ปัจจัยการผลิต
ทั้งสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในการผลิต
ล�ำไยนอกฤดูได้สง่ ผลต่อความเสีย่ งสุขภาพของเกษตรกร
และยังเป็นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจึงเป็นแนวทางใน
การลดต้นทุนดังกล่าวและยังเป็นการส่งเสริมการผลิต
ล�ำไยอินทรีย์อันเป็นผลผลิตที่ตลาดมีความต้องการสูง
มีรายงานการศึกษา พบว่า การใช้สารสกัดพืชสูตรผสม
สารสกัดเมล็ดสะเดา สารสกัดหยาบยี่โถ และน�้ำส้มควัน
ไม้ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเข้ า ท� ำ ลายของแมลงในระยะ
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แตกใบอ่ อ น 16.50 18.10 19.00 และ 21.20
เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ แต่การใช้สารสกัดพืชสูตรผสม
ได้แก่ โล่ติ๊น หนอนตายหยาก บอระเพ็ด ตะไคร้หอม ข่า
ยูคาลิปตัส และมะค�ำดีควาย มีแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์
การเข้าท�ำลายของแมลงศัตรูพืชต�่ำสุด(9) อย่างไรก็ตาม
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมีประสิทธิภาพในการน�ำมาใช้ทดแทน
หรื อ ร่ ว มกั บ สารเคมี ใ นการผลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู ไ ด้
สอดคล้ อ งกั บ การผลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู ใ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาที่
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอได้ส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพทัง้ ปุย๋ หมักและสมุนไพรในการควบคุมแมลงศัตรู
พืชแต่การด�ำเนินการยังไม่ประสบความส�ำเร็จมากนัก
เนือ่ งจากเกษตรกรยังขาดความรูท้ ถี่ กู ต้องทัง้ กระบวนการ
ผลิต และวิธีใช้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
การด�ำเนินกิจกรรมทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ ง ทัง้ นีม้ รี ายงานการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับการผลิต
ล�ำไยคุณภาพ ได้แก่ ผลปฏิบัติที่เห็นได้จริงจากแปลง
สาธิต รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาวะผูน้ าํ การสร้าง
การมีส่วนร่วมจากโครงการและปัจจัยด้านเกษตรกร(10)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา และ
ทดสอบกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เพื่อทดแทนสารเคมีการเกษตรในการผลิตล�ำไยนอกฤดู
ซึง่ ผลจากการศึกษานีจ้ ะเป็นข้อมูล และแนวทางในการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการผลิตล�ำไยนอกฤดูที่ก่อเกิดจาก
สถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีการเกษตรเพื่อการ
ผลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู ใ นพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องอันจะน�ำไปสู่การประยุกต์
ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพทดแทนสารเคมี ก ารเกษตรใน
การผลิตล�ำไยนอกฤดูได้อย่างเหมาะสมต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง (Quasiexperimental research) มีแบบแผนการทดลอง แบบ
กลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One
group pretest-posttest design) ประกอบด้วย
1. ขัน้ ตอนการพัฒนากิจกรรม ใช้กระบวนการ
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder
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group operational seminar) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้ทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์ ในปัจจุบนั
และร่วมคิดและวิจารณ์ รวมถึงสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ ว
กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพอันจะน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
ก�ำหนดกิจกรรม ประกอบด้วย
		 1.1 สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพในการผลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู ใ นพื้ น ที่
ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสนทนา
กลุ่ม และเอกสารอัดส�ำเนาเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต
ล� ำ ไยนอกฤดู ข องกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน หลั ง จากนั้ น
ด�ำเนินการดังนี้ วิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกร
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมขององค์ความรู้ที่ได้
และน�ำข้อมูลมาจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและ
ความต้ อ งการเร่ ง ด่ ว น จากนั้ น น� ำ ข้ อ สรุ ป มาก� ำ หนด
เรื่องที่จะจัดท�ำเป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีการเกษตรในการผลิตล�ำไย
นอกฤดู
				 1.2 ก�ำหนดสาระการเรียนรู้ของเนื้อหา
ที่จะน�ำมาพัฒนากิจกรรม
		 1.3 วิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบ
ส� ำ คั ญ ของกิ จ กรรม ได้ แ ก่ เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
และระดับการเรียนรู้ของเกษตรกร ทักษะกระบวนการ
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดประเมินผลและ
แหล่งการเรียนรู้
1.4 ด�ำเนินการพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย
การหาข้อสรุปเนื้อหาของจากกิจกรรมจากข้อสรุปของ
ผู้มีส่วนได้เสีย จัดช่วงระยะเวลาการสอน (กิจกรรม)
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพ
กิจกรรม และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรม
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรม
ประกอบด้ ว ย ตั ว แทนเกษตรกรผู ้ ผ ลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู
จ�ำนวน 16 คน ตัวแทนจากผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 1 คน
ตัวแทนประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 4 คน ตัวแทนหน่วยงาน
ด้านการเกษตร จ�ำนวน 1 คน และตัวแทนนักวิชาการ
จ�ำนวน 2 คน
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เครื่ อ งมื อ เป็ น แบบบั น ทึ ก การพั ฒ นา
กิจกรรม ประกอบด้วย ข้อสรุปเนื้อหาของจากกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาการสอน (กิจกรรม) และผลลัพธ์ทคี่ าดหวัง
		 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic
Induction) โดยการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล และการ
ตีความข้อมูล
			 ทั้งนี้ในการพัฒนากิจกรรมแต่ละขั้นตอน
คณะผู้วิจัยได้น�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ทั้งการสังเกต การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การน�ำเสนอข้อมูล การสรุปผล และการสื่อสารในชุมชน
มาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม รวมถึงก่อนน�ำกิจกรรม
ไปทดลองใช้ได้น�ำร่างกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
ตัวแทนเกษตรกรและตัวแทนวิสาหกิจชุมชน เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2. ขัน้ การทดสอบประสิทธิภาพของกิจกรรม
และการวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรม ใช้กระบวนการการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder
group operational seminar)
กลุ ่ ม ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม คั ด เลื อ กโดยการ
สุ่มอย่างง่ายจากเกษตรกรผู้ผลิตล�ำไยนอกฤดูที่เข้าร่วม
การด� ำ เนิ น โครงการวิ จั ย การเพิ่ ม มู ล ค่ า ล� ำ ไยนอกฤดู
อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 32 คน
เครื่องมือ
1. การทดสอบประสิทธิภาพกิจกรรม เป็นแบบ
ทดสอบย่อยระหว่างการเรียนรู้ ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สารชี ว ภาพ
เพื่อการเกษตร จ�ำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบความรู้เกี่ยว
กับการผลิตสารชีวภาพ จ�ำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบความ
รู้เกี่ยวกับการใช้สารชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตล�ำไย
นอกฤดู จ�ำนวน 10 ข้อ และแบบทดสอบการตลาดและ
การจ�ำหน่ายสารชีวภาพ จ�ำนวน 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบถูก ผิด แต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่ 0-1 คะแนน
โดยการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม ใช้การค�ำนวณ
ตามสูตรการค�ำนวณ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80(11)
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โดย E1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการการเรียนรู้
ทัง้ 4 กิจกรรม โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลีย่ ความรูร้ ะหว่าง
เรียนในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด หลังการเรียนเสร็จสิ้น
ในแต่ละกิจกรรม ส่วน E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
กิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
จนจบกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 กิจกรรม โดยคิดจาก
คะแนนหลังเรียน
2. การวัดผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เป็นแบบ
ทดสอบก่อน-หลังการทดลองใช้กิจกรรม เกี่ยวกับความ
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวภาพเพื่อการเกษตร การผลิต
สารชีวภาพ การใช้สารชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตล�ำไย
นอกฤดู และการตลาดและการจ�ำหน่ายสารชีวภาพ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบถูก ผิด แต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่
0-1 คะแนน จ�ำนวน 20 ข้อ มีคา่ ความเทีย่ งด้วยวิธคี เู ดอร์
ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson: KR-21) เท่ากับ 0.81(12)

ผลการศึกษา

1. การพัฒนากิจกรรม คณะผู้วิจัยได้น�ำผล
การวิเคราะห์องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการผลิต
ล�ำไยนอกฤดู มาคัดเลือกหัวข้อที่จะน�ำมาสู่การพัฒนา
กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมได้ร่วมกันก�ำหนดหัวข้อการเรียนรู้ที่มี
ความส�ำคัญเร่งด่วน คือ การผลิตสารชีวภาพเพือ่ การเพิม่
ผลิตล�ำไยนอกฤดู ทั้งนี้ได้ร่วมกันก�ำหนดส่วนประกอบ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
			 1.1 สาระการเรี ย นรู ้ ประกอบด้ ว ย
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ชวี ภาพเพือ่ การเกษตร
การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อ
การเพิม่ ผลผลิตล�ำไยนอกฤดู การตลาดและการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
			 1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้มีความรู้ และ
ก่อเกิดแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทดแทนสารเคมีการเกษตร

ในการเป็นปัจจัยการผลิตล�ำไยนอกฤดูทดแทนสารเคมี
การเกษตรทัง้ ปุย๋ เคมีและสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื ที่
ถูกต้อง
			 1.3 กิจกรรมก่อนเรียน ให้วทิ ยากรเตรียม
ความพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแนะน�ำตนเองและ
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน�ำตนเองทีละคน อธิบายจุด
ประสงค์การเรียนรู้ และท�ำแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้
			 1.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
						 1.4.1 บรรยายประกอบสื่อ Power
Point เกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการเกษตร
กลุ ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชีวภาพ
		 1.4.2 ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพจากผลไม้ การตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เบื้องต้น
			 1.4.3 บรรยายประกอบสื่อ Power
Point เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมี
ในการผลิตล�ำไยนอกฤดู และการตลาดและการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ ระหว่างบรรยายให้ผเู้ ข้าร่วมได้รว่ มกัน
อภิปรายและซักถาม วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
			 1.5 การน�ำเข้าสู่กิจกรรม วิทยากรเล่าถึง
สถานการณ์การผลิตล�ำไยนอกฤดูในพื้นที่ ความส�ำคัญ
ของการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการผลิตทางการเกษตร
และร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับปัญหาการผลิตล�ำไยนอกฤดู
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
			 1.6 ขั้นสรุป วิทยากรและผู้เข้ากิจกรรม
ร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ศึกษามาและร่วมกันอภิปราย สรุป
โดยให้วิทยากรทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมา
			 1.7 การจัดกิจกรรม ใช้เวลาการเรียนรู้ 4
ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลิตล�ำไยนอกฤดู
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

เนื้อหา

วิธีการสอนและกิจกรรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารชีวภาพ
เพื่อการเกษตร
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตล�ำไยนอกฤดู

ครั้งที่ 3

การใช้สารชีวภาพเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตล�ำไยนอกฤดู

ครั้งที่ 4

การตลาดและการจ�ำหน่ายสาร
ชีวภาพ

ผลลัพธ์

บรรยาย อภิปรายด้วยสื่อ Power Point

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาร
ชีวภาพเพื่อการเกษตร
บรรยาย อภิปรายด้วยสื่อ Power Point
วิธีการผลิตปุ๋ยน�้ำหมักจากผล
และการฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยน�้ำหมักจากผล ไม้ การตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม้
สารชีวภาพเบื้องต้น การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ และต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ
บรรยาย อภิปรายด้วยสื่อ Power Point และ วิธีการใช้สารชีวภาพที่เหมาะ
การศึกษารายกรณีโดยการลงศึกษาในแปลง สมต่อการผลิตล�ำไยนอกฤดู
ล�ำไยนอกฤดูที่ใช้สารชีวภาพในการผลิตล�ำไย ในแต่ละระยะ
นอกฤดู
บรรยาย อภิปรายด้วยสื่อ Power Point
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่อง
ทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม
โดยหาอัตราส่วนประสิทธิภาพกระบวนการระหว่างเรียน
(E1) และผลของการใช้กิจกรรม (E2) (E1 / E2=80
/ 80) พบว่า ค่าคะแนนในการท�ำกิจกรรมระหว่างเรียน
(E1) และผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ (E2) เรื่อง

การผลิ ต สารชี ว ภาพเพื่ อ การเพิ่ ม ผลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู
เท่ากับ 81.86 / 86.66 ทัง้ นีก้ จิ กรรมการมีประสิทธิภาพ
ให้ค่า E1 / E2 ตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ก�ำหนดไว้ ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของกิจกรรมตามเกณฑ์ E1 / E2
กิจกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการ
เพิ่มผลิตล�ำไยนอกฤดู

กลุ่มทดลอง
เกษตรกร

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมก่ อ นและหลั ง การทดลองใช้
กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการ
เพิ่มผลิตล�ำไยนอกฤดู พบว่า ค่าคะแนนทดสอบความรู้
เฉลี่ยก่อนและหลังทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ
4.48±0.88 และ 8.26±0.84 ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์

จ�ำนวน
32

E1
81.86

E2
86.66

E1 / E2
81.86 / 86.66

ความแตกต่างของค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยก่อน
และหลังทดลองใช้กิจกรรม พบว่า ค่าคะแนนทดสอบ
ความรู้เฉลี่ยหลังทดลองใช้มีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัย
ส�ำคัญ 0.05 (p=0.02) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อการเพิ่มผลิต
ล�ำไยนอกฤดู (n=32)
ระยะเวลา
ก่อนการทดลองใช้กิจกรรม
หลังการทดลองใช้กิจกรรม
p-value=0.02 (Paired-Samples t Test )
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ค่าเฉลี่ย
4.48
8.26

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88
0.84
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ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มทดสอบกิ จ กรรมยั ง ได้ เ สนอแนะ
ในส่ ว นของการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการโดยควรเน้ น การ
ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารชีวภาพแต่ละประเภท และ
ให้ วิท ยากรใช้ ก ระบวนการกลุ่ม ในการบรรยาย และ
ใช้ภาษาที่เกษตรกรและประชาชนเข้าใจได้ง่าย รวมถึง
เพิ่มระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง
ผลจากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมในการวิ จั ย นี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักวิจัยได้ร่วมกันพัฒนาต�ำรับ
ปุ๋ยน�้ำหมักที่เกษตรกรสามารถท�ำการผลิตได้เองภายใต้
ประสบการณ์ ภู มิ ป ั ญ ญาพื้ น บ้ า น และองค์ ค วามรู ้
ของเกษตรกร โดยปุ ๋ ย น�้ ำ หมั ก ที่ ร ่ ว มกั น พั ฒ นานี้ มี
เพื่อเป้าหมายเพื่อใช้ในการเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต
ของล�ำไยนอกฤดูทดแทนสารเคมี นอกจากนี้ยังร่วมกัน
สั ง เคราะห์ แ นวทางการน� ำ ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ
สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้
1. การสนับสนุนข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ชี ว ภาพ เนื่ อ งจากยั ง มี เ กษตรกรผู ้ ผ ลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู
รายย่อยจ�ำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
การด�ำเนินกิจกรรมการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มักจะมุ่งเน้นเฉพาะเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ
ชุ ม ชนหรื อ เกษตรแปลงใหญ่ ทั้ ง นี้ อ าจด� ำ เนิ น การ
กิจกรรมผ่านกิจกรรมชุมชน เช่น จัดมุมความรู้ไว้ใน
ศาลาเอนกประสงค์ประจ�ำหมู่บ้าน และหน่วยงานให้การ
สนั บ สนุ น เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพ
ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้ศึกษา เป็นต้น
2. การสร้างกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง พบว่ากิจกรรมที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ยังขาดความต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุน
งบประมาณให้แต่ละชุมชนผลิตปุย๋ หมักแห้งจากเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร แต่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
ไม่ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่อ ควรด�ำเนินการพัฒนาทักษะ
การถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้ กั บ เกษตรกร ซึ่ ง ในพื้ น ที่
มีเกษตรกรบางส่วนที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์
เพียงพอ รวมถึงการจัดตั้งแปลงสาธิตการใช้สารชีวภาพ
ในการผลิตล�ำไยนอกฤดูแบบครบวงจร

การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพทดแทนสารเคมีการเกษตร

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชน เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งใช้
ระยะเวลานาน โดยเฉพาะผลต่อการเพิ่มผลผลิตล�ำไย
นอกฤดูที่มีศัตรูพืชเข้าท�ำลายจ�ำนวนมาก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพเพือ่ การผลิตล�ำไยอาจไม่เหมาะสม
กับบริบท แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือทิ้ง
จากการตกแต่งกิ่งล�ำไยหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การท�ำ
แท่งเชือ้ เพลิงชีวมวล การท�ำปุย๋ หมักแห้ง และน�ำผลล�ำไย
ตกเกรดมาพัฒนาเป็นปุ๋ยน�้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการ
ผลิตพืชผักอาจเป็นแนวทางที่สามารถใช้ประโยชน์และ
จ� ำ หน่ า ยเป็ น สิ น ค้ า ชุ ม ชนได้ ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต รวมถึ ง ขอรั บ การสนั บ สนุ น
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่เข้ามา
ด�ำเนินกิจกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการในพื้นที่
อย่ า งไรก็ ต าม การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพใน
การผลิตล�ำไยนอกฤดูยังเป็นทางเลือกในการผลิตล�ำไย
ปลอดภั ย ที่ ใ นพื้ น ที่ มี ก ลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและกลุ ่ ม
เกษตรกรบางส่วนให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินกิจกรรม
ทั้งการอบรม การศึกษาดูงาน และร่วมกับนักวิชาการใน
การด�ำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

วิจารณ์และสรุป

กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
เพื่อการเพิ่มผลิตล�ำไยนอกฤดู ได้สะท้อนความต้องการ
องค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ชี ว ภาพทดแทนสารเคมี ที่ เ กษตรกร และผู ้ มี ส ่ ว นได้
เสียยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจเกิด
จากการผลิตล�ำไยนอกฤดูในปัจจุบันเผชิญปัญหาในการ
ผลิตที่ซับซ้อนทั้งด้านคุณภาพของผลผลิตราคาผลผลิต
และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้เกษตรกรให้ความ
ส�ำคัญต่อผลผลิตล�ำไยมากกว่าผล กระทบสุขภาพและสิง่
แวดล้อมจากการสารเคมีการเกษตรที่ต้องเพิ่มปริมาณ
และความถี่ในการใช้ สอดคล้องกับเกษตรกรชุมชนบ้าน
คูขาดพยายามแสวงหาองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย แต่ยงั ไม่
สามารถนาํ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองได้ ชุมชนจึงรอ
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หน่วยงานองค์กรทีเ่ ข้าใจปัญหาของเกษตรกรทีจ่ ะเข้ามาส
ร้างความรู้ความเข้าใจทัง้ ทฤษฎีและปฏิบัต(13)
ิ ทัง้ นีส้ าระ
การเรียนรูข้ องกิจกรรมได้นำ� เสนอกระบวนการทีส่ ามารถ
สร้างองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเชิงทฤษฏีที่
พยายามน�ำเอากระบวนการวิทยาศาสตร์มาผนวกร่วมสู่
แนวทางการปฏิ บั ติ ใ นการผลิ ต สารชี ว ภาพ รวมถึ ง
กระบวนการ การเรียนรู้ยังเป็นการสร้างโอกาสการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่
ด้านการเกษตร โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิบตั กิ ารผลิต
สารชีวภาพที่ปฏิบัติได้ง่าย และมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์
ที่สามารถน�ำมาอ้างอิงประสิทธิภาพของสารชีวภาพได้
สอดคล้องกับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการรับเอาชุดความรู้จากภายนอกมาสู่การ
ปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อตรวจ
สอบความเข้าใจและหาแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม(14)
และผู ้ ป ระกอบอาชี พ เกษตรที่ มี ก ารรั บ รู ้ ป ระโยชน์
รั บ รู ้ อุ ป สรรค และรั บ รู ้ ค วามสามารถในการป้ อ งกั น
ผลกระทบสุ ข ภาพจากการใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ ผ่านการทดลองใช้โปรแกรม
การป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ที่ พั ฒ นาจากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาปั ญ หา
แล้วน�ำมาพัฒนากิจกรรมการบรรยายความรู้ นอกจากนี้
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบอาชี พ เกษตร(15) ดั ง นั้ น อาจ
สรุปได้วา่ กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
เพื่อการเพิ่มผลิตล�ำไยนอกฤดูสามารถสร้างความรู้ให้
กับเกษตรกรผู้ผลิตล�ำไยนอกฤดูเพิ่มขึ้นเป็นไปตามค่า
คะแนนประสิทธิภาพของกิจกรรมตามเกณฑ์ E1/E2
ซึง่ ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินกิจกรรมเหล่านีอ้ าจเป็น
ผลมาจากการต้องการการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การลดการใช้ ส ารเคมี ใ นการผลิ ต ล� ำ ไยนอกฤดู และ
ความรู้เหล่านี้ยังอาจจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนปัจจัย
การผลิตล�ำไยนอกฤดูจากการใช้สารเคมีเป็นหลักมาเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพที่ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงอาจเป็นแนวทางสู่การผลิตล�ำไย
อินทรีย์ในพื้นที่ต่อไป
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ในส่วนของแนวทางการน�ำต้นแบบผลิตภัณฑ์
สารชีวภาพทีพ่ ฒ
ั นามาจากประสบการณ์ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต ทางการเกษตรที่
ไม่สามารถจ�ำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ได้สกู่ ารเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน ควรต้องใช้กระบวนการพัฒนาต้นแบบโดยการ
เพิ่ ม สารผสมที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณธาตุ อ าหารพื ช เช่ น
กลุ ่ ม จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
ที่ใช้ การเลือกใช้อินทรียวัตถุที่มีธาตุอาหารพืชปริมาณ
มากเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้จากภายนอก
พื้นที่มาสนับสนุน รวมถึงการรวมกลุ่มผู้สนใจเพื่อขอรับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาพัฒนาสารชีวภาพเหล่านี้สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลิตล�ำไยนอกฤดู ทั้ง 4 สาระการ
เรียนรู้ เป็นการน�ำเอาเนือ้ หาสาระทางวิชาการ ทีเ่ กษตรกร
ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปมักจะไม่ให้ความส�ำคัญมาก
นั ก มาพั ฒ นาสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ดั ง นั้ น เนื้ อ หาสาระเหล่ า นี้
ผู้มีส่ วนได้ เสี ย อาจจะไม่ เข้ าใจ และขาดทั ศ นะ ชต่ อ
กระบวนการเรียนรู้ที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และปฏิบัติ
ไม่ได้ ทั้งนี้การด�ำเนินกิจกรรมการอบรมหรือการฝึก
ปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญ กับ
ความถูกต้องของข้อมูล ความเชีย่ วชาญของวิทยากร และ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องภายใต้ ความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นก�ำลังหลักในการสร้างรายได้ให้
กับชุมชน ทั้งนี้อาจบูรณาการแนวคิดการประเมินผล
กระทบสุขภาพ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
สั ง คมเป็ น แนวทางในการพั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
สู่กลยุทธ์ที่ชุมชนสามารถปฏิบัติร่วมกัน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน รวมถึงแหล่งการเรียนรู้
กระบวนการผลิตสารชีวภาพ และการใช้สารชีวภาพจาก
ฐานภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน ทัง้ ตัวบุคคล สถานที่ และเอกสาร
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ สี่ ะดวกและสามารถ
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