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รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม

โครงการอบรมด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย
หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผูร้ ่วมโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ บาเพ็ญ เขียวหวาน

ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

คานา
โครงการอบรมด้ านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัยเป็ นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ มีความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ปลอดภัยและสร้ างเครือข่ายเกษตรกรที่ผลิตอาหารปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นแม่
ข่ายในการเชื่อมโยงประสานงานต่อไป โดยเป็ นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีผ้ ูเข้ าร่วมทั้งสิ้น 54 คน

โครงการฝึ กอบรมดังกล่ าว สาเร็จลุ ล่วงไปได้ ด้วยดี ด้ วยความร่ วมมืออัน ดีย่ิงจากคณะ
วิทยากร และผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมที่ต้ังใจ สนใจ มี ความกระตื อรื อร้ น ในการร่ วมกิจกรรมต่ างๆที่คณะ
วิทยากรได้ จัดขึ้น
ผู้ดาเนินโครงการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็ นประโยชน์แก่เข้ าร่ วมโครงการทุก
ท่าน ในการนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริงต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
หัวหน้ าโครงการ
กันยายน 2560

สารบัญ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและอุปสรรค
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก :
ภาคผนวก ข :
ภาคผนวก ค :
ภาคผนวก ง :
ภาคผนวก จ :
ภาคผนวก ฉ :

หน้า
1
1
1
2
2
4
4

แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
บันทึกข้ อความและคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานโครงการฯ
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการฯ
รายชื่อ/ที่อยู่ท่สี ามารถติดต่อได้ ของผู้เข้ ารับบริการวิชาการโครงการ…

รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
การผลิ ต ภาคเกษตรมั ก ประสบปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและการตลาดของสิ น ค้ า เนื่ อ งจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ วิธกี ารผลิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ สารเคมีมากเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป จน
ทาให้ เกิดสารพิษตกค้ างในผลผลิต ซึ่งนอกจากทาให้ เกษตรกรได้ รับอันตรายโดยตรงจากการใช้ สารเคมี
แล้ ว ผู้บริโภคที่บริโภคผลผลิตดังกล่าว ยังได้ รับสารพิษเข้ าไปสะสมในร่ างกายอีกด้ วย สถานการณ์ความ
ปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่น่าเป็ นห่ วงโดยเฉพาะการใช้ สารเคมี
มากเกินจาเป็ น ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแล้ ว ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ ยังต้ อง
เผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนด้ านราคา ยิ่งกว่านั้นยังส่งต่อปัญหาสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
นอกจากปั ญ หาเกี่ยวกับ การใช้ สารเคมี ในการผลิ ต ยั งมี ปั ญ หาที่เกี่ยวข้ อ งกับ กั บ การผลิ ต
เกษตรปลอดภัยหลายประการ ได้ แก่ ปั ญหาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเกษตรกร เช่ น การไม่มีแรงจูงใจใน
การผลิตสินค้ าที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถหาตลาดได้ เอง ต้ องพึ่ งพ่ อค้ าคนกลางซึ่งยังไม่ได้ คานึงถึง
คุณภาพผลผลิตปลอดภัยเท่าที่ควร การกาหนดราคารั บชื้อไม่แตกต่างจากผลผลิ ตทั่วไป มีการวางขาย
ผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยคละรวมกับผลผลิตทั่วไป สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ เกษตรกรเกิดความ
ไม่เชื่อมั่นในการผลิตสินค้ าที่ปลอดภัย นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่มีความรู้ความเข้ าใจการ
ผลิ ตอาหารปลอดภัย ส่วนมากเคยชิน กับ การเกษตรเคมีซ่ึ งมีข้ัน ตอนการผลิ ตง่ายกว่ า ปั ญ หาในส่วน
ผู้บริโภคเองก็ไม่ทราบจะหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยจากแหล่งใด เพราะไม่มีฐานข้ อมูลแหล่งผลิตที่สืบค้ นได้
ด้ วยตนเอง ส่วนใหญ่ เป็ นฐานข้ อมู ลของหน่ วยงานที่ยังเผยแพร่ สู่สาธารณะไม่ มากเท่าที่ควร จึงสมควร
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่กล่าวมา รวมทั้งการสร้ างความเข้ าใจ
การเกษตรปลอดภั ย ให้ เป็ นที่ รั บ รู้ ในสั งคม โดยเน้ น ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในระบบการผลิ ต ทาง
การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ระบบการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานต้ นนา้ ถึงปลายนา้ เชื่อมโยงตั้งแต่การ
ผลิต การกระจายสินค้ า การเชื่อมโยงผู้บริโภค การสื่อสารและประชาสัมพั นธ์และมีการสร้ างการเรียนรู้
รวมทั้งฐานข้ อมูลที่ทาให้ เกิดการยกระดับความรู้ ความเข้ าใจ ร่ วมกัน และเชื่อมโยงถึงการสร้ างเสริมสุข
ภาวะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ที่ระบุถึง การปรับโครงสร้ าง การผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้ าเกษตร
ขั้นปฐม เป็ นสินค้ าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้ างความเชื่อมโยง
ทางด้ าน วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้ านและลดระดับการผลิตสินค้ าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็ นสาหรับการสร้ างความมั่นคงทางด้ านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิต
ให้ สอดคล้ องกับ ศักยภาพพื้นที่และความต้ องการของตลาดตั้งแต่ต้นนา้ ถึงปลายนา้ ทั้งด้ านกายภาพและ
เศรษฐกิจ เน้ นการส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้ างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วง
โซ่คุณค่าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) จึงมีความจาเป็ นต้ อง

จัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่ อพั ฒนาเกษตรกรที่มีความต้ องการผลิ ตอาหารปลอดภัยให้ มีความรู้ด้านการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ มีความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย
2. สร้ างเครือข่ายเกษตรกรที่ผลิตอาหารปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นแม่ข่าย
ในการเชื่อมโยงประสานงานต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรที่ทาการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ ห้ องประชุม 148 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัดโครงการ
ผลการดาเนินโครงการ
ตอนที่ 1
1. จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ 54 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 29 คน และเพศหญิง 25 คน
2. วุฒิการศึกษาผู้เข้ าร่วมโครงการ โดยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 15
คน ร้ อยละ 17.50 และะดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 4 คน ปริญญาตรี 22 คน
ร้ อยละ 57.50 และสูงกว่าปริญญาตรีจานวน 8 คน ร้ อยละ 25.00
3. ผู้เข้ าร่วมโครงการมี อายุน้อยสุด 21 ปี และอายุมากสุด 70 ปี
4. ผู้เข้ าร่วมโครงการมีอาชีพ เกษตรกร

ตอนที่ 2 ระดับความรู้และความพึงพอใจต่อการจัดของผู้เข้ ารับบริการวิชาการ ก่อนและ
หลังเข้ ารับบริการวิชาการ
1.ท่านมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ในระดับใดทั้งก่อนฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม
รายละเอียด
1. ความรู้เบื้องต้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ ก่อน เข้ าร่วม โครงการ
2. ความรู้เบื้องต้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ หลัง เข้ าร่วมโครงการ
3. การใช้ จุลินทรีย์ท่เี ป็ นประโยชน์ทางการเกษตรในการปรับปรุง ดินและ
ต้ นพืช ก่อน เข้ าร่วม โครงการ
4. การใช้ จุลินทรีย์ท่เี ป็ นประโยชน์ทางการเกษตรในการปรับปรุง ดินและ
ต้ นพืช หลัง เข้ าร่วม โครงการ
5. ภูมปิ ัญญาในการใช้ สารชีวภาพของแต่ละชุมชน
ก่อน เข้ าร่วม โครงการ
6.. ภูมปิ ัญญาในการใช้ สารชีวภาพของแต่ละชุมชน
หลัง เข้ าร่วมโครงการ
7. การป้ องกันกาจัดศัตรูพืชด้ วยวิธชี ีวภาพด้ านการป้ องกันกาจัดศัตรูพืช
ก่อน เข้ าร่วม โครงการ
8. การป้ องกันกาจัดศัตรูพืชด้ วยวิธชี ีวภาพด้ านการป้ องกันกาจัดศัตรูพืช
หลัง เข้ าร่วม โครงการ
9. การใช้ จุลินทรีย์ท่เี ป็ นประโยชน์ทางการเกษตร ในการแปรรูป
ก่อน เข้ าร่วม โครงการ
10. การใช้ จุลนิ ทรีย์ท่เี ป็ นประโยชน์ทางการเกษตร ในการแปรรูป
หลัง เข้ าร่วม โครงการ
2.ท่านมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
1. ด้านวิทยากร
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
1.2 ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
1.3 การใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากร
1.4 วิธกี ารสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ
2. ด้านการบริการจัดการ
2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
2.3 การให้ บริการและการอานวยความสะดวกของผู้จัดอบรม
3. ด้านเนื้ อหา/ประโยชน์การฝึ กอบรม
3.1 ท่านได้ รับความรู้และประโยชน์จากการฝึ กอบรม
3.2 ท่านจะนาความรู้ความเข้ าใจทักษะในครั้งนี้ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน

ระดับความรู/้
ความเข้าใจ
3.10
4.00
3.50

การแปรผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

4.10

มาก

3.35

ปานกลาง

4.20

มาก

3.55

ปานกลาง

4.40

มากที่สดุ

3.80

ปานกลาง

4.65

มากที่สดุ

4.44
4.58
4.53
4.50

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.50
4.45
4 .60

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.60
4.50

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย
4.1 เนื้อหาเอกสารประกอบการบรรยายเข้ าใจง่าย
5. ภาพรวมการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ฯ

4.58
4.65

มากที่สดุ
มากที่สดุ

ตอนที่ 3 ท่านจะนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์อย่างไรบ้ าง
1. การนาจุลินทรีย์ไปใช้ ได้ อย่างถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
2. การขยายจุลินทรีย์เพื่อใช้ ในการทาการเกษตร
3. การขยายเชื้อราเพื่อกาจัดแมลงภายในแปลงผัก
4. นาความรู้ท่ไี ด้ จากการอบรมไปถ่ายทอดให้ กบั สมาชิกในกลุ่มนาไปปฏิบัติ สร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจกับกลุ่มในชุมชน เพื่อสร้ างองค์ความรู้ในการทาเกษตร ลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิต สร้ าง
มูลค่าเพิ่มนา
5. นาไปใช้ ผลิตจุลินทรีย์ต่าง ๆไว้ ใช้ เองในแปลงของตน
6. นาความรู้ท่ไี ด้ รับไปทดลองจริงในกลุ่ม โดยหาวัตถุดิบในชุมชนมาผลิต
7. ปรับปรุงดินให้ กลับสภาพเดิม
8. ทานา้ หมักไว้ ใช้ เองเพื่อการลดต้ นทุนการใช้ ปุ๋ย
9. ปรับเปลี่ยนวิธกี ารผลิต พืชผัก เป็ นการลดจานวนการใช้ สารเคมีทาให้ ผลผลิตปลอดภัย
10. จัดอบรมให้ ความรู้สมาชิกในเรื่องการทาสารชีวภัณฑ์ให้ เข้ าใจมากขึ้น
11. นาไปต่อยอดการทาสารชีวภาพที่ทาใช้ อยู่แล้ ว
12. สามารถขยายเชื้อจุลินทรีย์ท่เี ป็ นประโยชน์ได้ เองเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
13. การจัดการในเรื่องการแปรรูปผัก ผลไม้
14. แนะนาเกษตรกรกลุ่มสมาชิกนาไปใช้ ในการการประกอบอาชีพ
15. แนะนาให้ คนในชุมชนลดละเลิกสารเคมีทุกชนิดทุกครัวเรือน
16. ตระหนักถึงความสาคัญของวัฏจักรของพืชและทาความเข้ าใจ
17. นาความรู้เรื่องจุลินทรีย์ควบคุมโรคและป้ องกันโรค เพื่อนาไปใช้ แก้ ปัญหาแมลง
5. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมโครงการและความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
- ในภาพรวมผู้เข้ าร่วมโครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย เรื่อง “การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสาหรับเกษตรกร” มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 93.00
และในระดับการนาไปใช้ ประโยชน์ระดับมากถึงมากที่สุดร้ อยละ 92.00

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. อยากให้ มีการอบรมในลักษณะนี้อกี เพราะเกษตรกรได้ รับความรู้ท่สี ามารถนาไปใช้ ได้ จริง
ในแปลงของตน
2. เป็ นความรู้ท่สี ามารถนาไปต่อยอด หรือเผยแพร่ให้ กบั กลุ่มสมาชิกที่ไม่ได้ มาอบรมหรือ
ชุมชนใกล้ เคียงได้ ร้ ูจักการทาสารชีวภัณฑ์ท่มี ีความหลากหลาย ช่วยลดต้ นต้ นการผลิตไปเป็ นอย่างดี อีก
ทั้งยังทาให้ ผลผลิตที่ได้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้ วย
3. อยากให้ ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มการจัดอบรมองค์ความรู้ในเรื่องอื่น ๆที่เป็ นส่วนส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้หลากหลาย เช่น การตลาด การแปรรูป เป็ นต้ น

สรุปค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานโครงการฯ (แยกตามหมวดค่าใช้ จ่าย)
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร 75,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน 37,350 บาท
1.2 ค่าใช้ สอย
24,900 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
12,750 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้ จริง 75,000 บาท
(ผลการดาเนินงานโครงการฯ ข้ อ 1-7 สามารถหาข้ อมูลได้ จากแบบประเมินโครงการฯหรือ
แบบสอบถาม)

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ
โครงการอบรมด้ านการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอาหารปลอดภั ย เป็ นโครงการที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมโครงการสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ มีความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่
อุ ป ท าน อ า ห าร ป ล อ ด ภั ย แ ล ะส ร้ างเค รื อ ข่ าย เก ษ ต ร ก ร ที่ ผ ลิ ต อ าห าร ป ล อ ด ภั ย โด ย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นแม่ข่ ายในการเชื่อมโยงประสานงานต่อไป ผลการดาเนินโครงการ
ในภาพรวม ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจต่ อการจัดอบรมโครงการบริการสังคม โครงการอบรม
ด้ านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย ปลอดภัย เรื่อง “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
สาหรับเกษตรกร” มีความพึ งพอใจระดับ มากถึงมากที่สุดร้ อ ยละ 93.00 และในระดับ การน าไปใช้
ประโยชน์ระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 92.00

ปั ญหาและอุปสรรค
ไม่มี

ภาคผนวก ก : แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

(ภาคผนวก ก.)
แบบฟอร์มสรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงั คม ของ มสธ.
โครงการอบรมด้านการจัดการห่วงโซ่ อุปทานอาหารปลอดภัยเป็ น
(แผนงานที่ 2)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

1. ความสาคัญของโครงการ

การผลิตภาคเกษตรมักประสบปั ญหาด้ านสุขภาพและการตลาดของสินค้ า เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ วิธกี ารผลิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้ สารเคมีมากเกินเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป จน
ทาให้ เกิดสารพิษตกค้ างในผลผลิต ซึ่งนอกจากทาให้ เกษตรกรได้ รับอันตรายโดยตรงจากการใช้ สารเคมี
แล้ ว ผู้บริโภคที่บริโภคผลผลิตดังกล่าว ยังได้ รับสารพิษเข้ าไปสะสมในร่ างกายอีกด้ วย สถานการณ์ความ
ปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่น่าเป็ นห่ วงโดยเฉพาะการใช้ สารเคมี
มากเกินจาเป็ น ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแล้ ว ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ ยังต้ อง
เผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนด้ านราคา ยิ่งกว่านั้นยังส่งต่อปั ญหาสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
นอกจากปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ สารเคมีในการผลิต ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับกับการผลิตเกษตรปลอดภัย
หลายประการ ได้ แก่ ปั ญหาในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเกษตรกร เช่ น การไม่ มีแรงจู งใจในการผลิตสินค้ าที่
ปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถหาตลาดได้ เอง ต้ องพึ่งพ่อค้ าคนกลางซึ่งยังไม่ได้ คานึงถึงคุณภาพผลผลิต
ปลอดภัยเท่าที่ควร การกาหนดราคารับชื้อไม่แตกต่างจากผลผลิตทั่วไป มีการวางขายผลผลิตการเกษตร
ที่ปลอดภัยคละรวมกับผลผลิตทั่วไป สภาพการณ์ดังกล่ าวส่งผลให้ เกษตรกรเกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
ผลิ ต สิ น ค้ าที่ป ลอดภั ย นอกจากนั้ น ยั งมี เกษตรกรบางส่ ว นที่ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจการผลิ ต อาหาร
ปลอดภัย ส่วนมากเคยชินกับการเกษตรเคมีซ่ึงมีข้ันตอนการผลิตง่า ยกว่า ปัญหาในส่วนผู้บริโภคเองก็ไม่
ทราบจะหาซื้ออาหารที่ปลอดภัยจากแหล่งใด เพราะไม่มีฐานข้ อมูลแหล่งผลิตที่สบื ค้ นได้ ด้วยตนเอง ส่วน
ใหญ่ เป็ นฐานข้ อมู ลของหน่ วยงานที่ยังเผยแพร่ สู่สาธารณะไม่ มากเท่าที่ควร จึ งสมควรส่ งเสริ มเกษตร
ปลอดภัยที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่ อแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่กล่ าวมา รวมทั้งการสร้ างความเข้ าใจการเกษตร
ปลอดภั ยให้ เป็ นที่รับ รู้ ในสังคม โดยเน้ น ให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในระบบการผลิ ต ทางการเกษตรที่
ปลอดภัยจากสารพิ ษ ระบบการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานต้ นนา้ ถึงปลายนา้ เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การ
กระจายสินค้ า การเชื่อมโยงผู้ บริโภค การสื่อสารและประชาสัมพั นธ์และมีการสร้ างการเรียนรู้ รวมทั้ง
ฐานข้ อมูลที่ทาให้ เกิดการยกระดับความรู้ ความเข้ าใจ ร่วมกัน และเชื่อมโยงถึงการสร้ างเสริมสุขภาวะทั้ง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ที่ระบุ ถึง การปรับโครงสร้ าง การผลิตภาคเกษตร โดยการปรั บเปลี่ยนจาการผลิ ตสินค้ าเกษตรขั้นปฐม
เป็ นสินค้ าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้ างความเชื่อมโยงทางด้ าน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้ านและลดระดับการผลิตสินค้ าขั้นปฐมที่สญ
ู เสียขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลงสู่ ร ะดั บ ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การสร้ า งความมั่ น คงทางด้ า นอาหารและพลั งงาน จั ด ระบบการผลิ ต ให้
สอดคล้ องกับ ศักยภาพพื้ นที่และความต้ องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายนา้ ทั้งด้ านกายภาพและ
เศรษฐกิจ เน้ นการส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้ างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วง
โซ่คุณค่าที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) จึงมีความจาเป็ นต้ อง
จัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่ อพั ฒนาเกษตรกรที่มีความต้ องการผลิตอาหารปลอดภัยให้ มีความรู้ด้านการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ มีความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย
2. สร้ างเครือข่ายเกษตรกรที่ผลิตอาหารปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นแม่
ข่ายในการเชื่อมโยงประสานงานต่อไป
3. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรที่ทาการผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
4.

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
4.1 จัดประชุมทีมงาน
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ
4.3 จัดการอบรม
5. ผลการดาเนินงาน
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสาหรับเกษตรกร
1. ความรู้เบื้องต้ นทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนามาใช้ ในด้ านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ซึ่ง
เทคโนโลยีชีวภาพด้ านการเกษตร ได้ แก่ การพัฒนาพั นธุพ์ ืชให้ มีความต้ านทานต่อศัตรูพืช โรคพืช การ
เพิ่มความทนทานของพืชต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมของภูมิประเทศ เช่น ความแห้ งแล้ ง อุทกภัย
การพัฒนาผลไม้ ให้ สกุ งอมช้ ากว่าปกติเพื่อลดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง การเพิ่มผลผลิตพืช
โดยไม่ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อใช้ ในการขยายพันธุพ์ ืชให้ ได้ จานวนมากใน

เวลาอันรวดเร็ว การผลิตท่อนพันธุพ์ ืชที่ปราศจากโรคเพื่อการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
การเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุก์ ล้ วยไม้ การปรับปรุงพันธุไ์ ม้ ดอกเพื่อให้ มีอายุการปักแชกันให้
ยาวนานขึ้นและมีกลิ่นหอม การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์ให้ มีลักษณะที่ดี การขยายพันธุโ์ คนมที่ให้ นา้ นมสูง
โดยการปฏิสนธิในหลอดแก้ ว และการย้ ายฝากตัวอ่อน การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในกุ้งเพื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคการนาจุลินทรีย์มาเปลี่ยนวัตถุดิบด้ านการเกษตรที่มีราคาถูกเป็ น
พลังงานทดแทน การใช้ เทคโนโลยีดีเอ็นเอตรวจสอบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ การนาจุลินทรีย์เข้ ามา
มีส่วนร่วมในการผลิตปุ๋ ยชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ ปุ๋ยเคมี การลดการใช้ สารเคมีในการป้ องกันกาจัด
ศัตรูพืชโดยการพัฒนาพันธุพ์ ืชที่มีความต้ านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้ เชื้อจุลินทรีย์มาใช้
สาหรับการจัดการโรคพืช เช่น บีเอส ไตรโคเดอร์มา
คีโตเมียม และการใช้ เชื้อจุลินทรีย์สาหรับการกาจัดแมลงศัตรูพืช เช่นแบคทีเรียบีที หรือไวรัสเอ็นพีวี
บิวเวอรเรีย เมตาไรเซียม
จุลินทรีย์มีความจาเพาะเจาะจงกับสิ่งอาศัย และมีหน้ าที่ต่างกัน จุลินทรีย์บางกลุ่มที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับพืชโดยตรง แต่บางชนิดมีผลทางอ้ อมต่อพืช จุลินทรีย์ท่เี ป็ นโทษกับพืชได้ แก่ เชื้อสาเหตุ
โรคพืชชนิดต่างๆ (เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไฟโตพลาสมา ไส้ เดือนฝอย กลุ่มจุลินทรีย์ท่เี ป็ น
ประโยชน์ต่อพืชซึ่งเรียกรวมๆ ว่า “จุลินทรีย์สุขภาพพืช (Plant health microorganism)”
จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในระบบการผลิตพืช
- กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ: พ.ด ต่างๆ ไมคอไรซา ไรโซเบี่ยม
- กลุ่มควบคุมแมลง: บีที (บาซิลลัส ทูรินจิเอนซิส) เอ็นพีวี (ไวรัสหนอน) บิวเวอเรีย (รา
ขาว)
เมตาไรเซียม (ราเขียว) และไส้ เดือนฝอยควบคุมแมลง
- กลุ่มควบคุมโรคพืช: บีเอส (บาซิลลัส ซับทิลลิส) บีเอ (บาซิลลัส อะไมโล ลิกวั ฟาเซียส;
ไอเอสอาร์) ไตรโคเดอร์มา คีโตเมียม ซูโดโมแนส ฟลูโอเรสเซนต์ ไอเอสอาร์ และยีสต์ แอคติโนไมซีส
(หลังการเก็บเกี่ยวการใช้ ชีวินทรีย์ควบคุมโรคพืช (Biological control) การควบคุมเชื้อโรคพืชโดย
ชีวินทรีย์หรือชีววิธี หมายถึงการใช้ จุลินทรีย์ลดปริมาณของเชื้อโรคพืชหรือลดกิจกรรมของเชื้อก่อโรค
ให้ อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับพืช โดยการใช้ ในลักษณะปุ๋ ยชีวภาพ การใช้
ในลักษณะเป็ นสารกระตุ้นการเจริญเติบโต หรือฮอร์โมนพืช และการใช้ ในลักษณะของสารควบคุมโรค
พืชหรือศัตรูพืช การใช้ ชีวภัณฑ์ ต้ องคานึงว่า เป็ นผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน มีงานวิจัยวิชาการรองรับ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้ และผลิตหรือจาหน่ายโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ
2. การใช้จุลินทรียท์ ีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการเกษตรในการปรับปรุงบารุงดินและต้นพืช
2.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุ ลินทรีย์
2.1.1 ความชื้นในดิน จุลินทรีย์ต้องการนา้ ในการดารงชีวิต ในขณะเดียวกันก็ช่วย
ละลายธาตุอาหารต่างๆ ที่อยู่ในดิน จุลินทรีย์ท่ตี ้ องการออกซิเจนจะเจริญเติบโตได้ ดีเมื่อความชื้น
ประมาณ 60 – 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนจุลินทรีย์ท่ไี ม่ต้องการออกซิเจนจะเจริญเติบโตได้ ดีในสภาพนา้ ขัง
2.1.2 อุณหภูมิดิน จุ ลินทรีย์แต่ละชนิดมีความต้ องการอุณหภูมิในการเจริญเติบโตที่
แตกต่างกัน

2.1.3 การถ่ายเทอากศในดิน ดินที่โปร่งจะมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ทาให้ มีออกซิเจนใน
ดินมาก ส่งผลให้ จุลินทรีย์ท่ตี ้ องการออกซิเจนเจริญเติบโตได้ ดี
2.2 แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
2.2.1 ประโยชน์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
1) ช่วยลดก๊าซไฮโดรซัลไฟด์ ในดินช่วยให้ รากของพืชขยายได้ ดีและทาให้ พืชกินปุ๋ ย
ได้ ดีข้ นึ
2) ช่วยลดต้ นทุนการใช้ ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ ยหลักลง 50 %
3) ช่วยให้ ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้ อย 30 % เนื่องจากพืชมีความสามารถในการดูดกิน
ปุ๋ ยได้ ดีข้ นึ
ช่วยให้ พืชมีความแข็งแรงและต้ านทานโรคได้ ดี
4) เซลล์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจะประกอบด้ วยโปรตีนประมาณร้ อยละ 60 ซึ่ง
โปรตีน เหล่านี้ ประกอบด้ วยกรดอะมิโนที่จาเป็ นครบถ้ วน และยังมีวิตามินและแร่
ธาตุ
2.2.2 วิธขี ยายแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
1) ตอกไข่ใส่ถ้วย แล้ วตีไข่ให้ แตกตัว
2) ตักไข่แดงที่ตีให้ แตกตัวใส่ขวดที่เตรียมไว้ (ขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร) ใส่ขวดละ 1
ช้ อน
3) เติมหัวเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ลงไปในขวดแล้ วเขย่าให้ เข้ ากันกับไข่
4) เติมนา้ ให้ เกือบเต็มขวด ปิ ดฝา นาไปตั้งผึ่งแดดไว้ 15 วัน ก็สามารถนาไปใช้ ได้
2.2.3 วิธใี ช้ พ่นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในอัตรา 30 ซีซีต่อนา้ 20 ลิตร
2.3 จุ ลินทรีย์หน่อกล้ วย เป็ นจุ ลินทรีย์ท้องถิ่นที่อยู่บริเวณรากกล้ วย ซึ่งมีจุลินทรีย์หลากหลาย
ชนิด และหน่อกล้ วยยังมีสารแทนนินที่ช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียก่อโรคพืช ออกซินที่เป็ นฮอร์โมน
กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของพื ช และมีธาตุอาหารพื ชที่เป็ นประโยชน์ต่อการเจริ ญเติบโตของพื ช จึงมี
การนาหน่อกล้ วยมาหมักเป็ นจุลินทรีย์หน่อกล้ วยที่ใช้ ทางการเกษตร
2.3.1 ประโยชน์ของจุลินทรีย์หน่อกล้ วย
1) ช่วยฟื้ นฟูดินให้ ดีข้ นึ ระเบิดดินดาน เพิ่มความร่วนซุยให้ ดินได้ ภายใน 6
– 12 เดือน
2) เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์ต่างๆ
3) เร่งการเจริญเติบโตของต้ นพืช
4) ป้ องกันกาจัดโรคพืช
5) เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน
6) ปรับปรุงคุณภาพนา้
2.3.2 การทาจุลินทรีย์หน่อกล้ วย
1) เลือกหน่อกล้ วยสูงไม่เกิน 1 เมตร ขุดมาทั้งรากและเหง้ า และไม่ต้องล้ าง
ราก

2) หั่นหน่อกล้ วยเป็ นชิ้นเล็กๆ
3) นาหน่อกล้ วยที่ห่ันแล้ ว ประมาณ 3 กิโลกรัม คลุกเคล้ ากับนา้ ตาลแดงหรือ
นา้ ตาลทรายแดงหรือกากนา้ ตาล 1 กิโลกรัม
4) นาส่วนผสมทั้งหมดใส่ถังและปิ ดฝาให้ สนิท จากนั้นเปิ ดฝาคนทุกวัน เป็ น
เวลา 7 วัน
5) กรองนา้ หมักออกใส่ถังเก็บไว้ ในที่ร่ม เก็บไว้ ใช้ ได้ นาน ส่วนกากที่ได้ นาไป
คลุกดินหมักทิ้งไว้ 15 วัน สามารถปูกพืชได้
2.3.3 การนามาใช้ ใช้ 2 ช้ อนโต๊ะผสมนา้ 20 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.4 ฮอร์โมนไข่
2.4.1 ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่ สามารถเร่งดอก เร่งผล ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มคุณภาพให้
ผลผลิตดีข้ นึ พร้ อมทั้งทาให้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีคุณภาพดีข้ นึ
2.4.2 การทาฮอร์โมนไข่
1) ตอกไข่ 5 กิโลกรัม แล้ วบดให้ ละเอียดทั้งเปลือกแล้ วเทลงถังหมัก
2) เติมแป้ งข้ าวหมากบดละเอียด 1 – 2 ลูก กากนา้ ตาลหรือนา้ ตาลแดงหรือนา้ ตาลทรายแดง 1
กิโลกรัม นมเปรี้ยว 1 ขวดเล็ก ลงในถังหมักคนให้ เข้ ากัน
3) เปิ ดถังหมักคนทุกวัน หมักประมาณ 14 วัน สามารถนาฮอร์โมนไข่มาใช้ ได้
2.4.3 การนามาใช้ นาฮอร์โมนไข่ 10 – 20 ซีซี ผสมนา้ 20 ลิตร รดหรือพ่นลงดิน
หรือต้ นพืช และสามารถใช้ ได้ ทุก ๆ 7 วัน
3. การป้องกันกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเป็ นศัตรูของแมลง
ศัตรูพืช ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 พวกใหญ่ ๆ คือ ตัวเบียน ตัวหา้ และเชื้อโรค ซึ่งในกลุ่มของตัว
เบียนและตัวหา้ นั้นมีท้งั ที่เป็ นแมลงและไม่ใช่แมลง แต่แมลงเป็ นศัตรูธรรมชาติท่สี ามารถนามาพัฒนา
เพื่อใช้ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสาเร็จในการควบคุมศัตรูพืช
มานานแล้ ว
3.1 แมลงตัวหา้ (predator) เป็ นแมลงที่กนิ แมลงชนิดอื่น ๆ เป็ นอาหาร การกินเหยื่อ (prey)
จะกินหลายตัวในการเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต และไม่จากัดวัยของเหยื่อ คือสามารถทาลายได้ ทุก
ระยะการเจริญเติบโต เช่น ด้ วงเต่าสีส้ม มดแดงตัวหา้ ด้ วงเต่าลายขวาง แมลงปอ มวนเพชฌฆาต และ
ด้ วงก้ นกระดก
3.2 ตัวเบียน (parasite) เป็ นแมลงที่เบียดเบียนเหยื่อ (host) หรือเกาะกินอยู่กบั เหยื่อ
จนกระทั่งเหยื่อตาย และการเป็ นตัวเบียนนั้นจะเป็ นเฉพาะในช่วงที่เป็ นตัวอ่อนเท่านั้น ในช่วงอายุ
หนึ่งๆ ต้ องการเหยื่อเพียงตัวเดียว และมีความเฉพาะเจาะจงกับเหยื่อหรือแมลงอาศัยสูง เช่น แตน
เบียนหนอนบราคอน แตนเบียนหนอนเจาะลาต้ นและยอดอ้ อย
3.3 เชื้อโรค (insect pathogens) หมายถึง เชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และ
เชื้อไวรัส ซึ่งเป็ นสาเหตุทาให้ แมลงตายได้ น้ันสามารถนามาพัฒนาเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ เช่น
เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย และเชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม

3.3.1 เชื้อราขาวบิวเวอเรีย เป็ นเชื้อจุลินทรีย์ท่จี ัดเป็ นพวก "เชื้อราทาลายแมลง"
สามารถทาลายแมลงได้ หลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว (Whitefly) เพลี้ยไฟ (Thrips) ไรแดง (Red
spider mite) เพลี้ยอ่อน (Aphids) เพลี้ยไก่แจ้ ส้ม (Asiatic cirus psyllid) หนอนศัตรูพืชทาลายแมลง
โดยผลิตเอนไซน์ท่เี ป็ นพิษต่อศัตรูพืช และเป็ นเชื้อราที่อาศัยกินเศษซากที่พุพัง
1) การเข้ าทาลายแมลง
(1) สปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย เมื่อไปติดอยู่ผนังลาหนังแมลงและจะเข้ า
สู่ลาตัวแมลงทางผนังลาตัวรูหายใจ บาดแผล และเมื่อมีความชื้นเหมาะสมกับการงอกสปร์กแ็ ทงทะลุ
ผนังลาตัว เข้ าสู่เนื้อเยื่อของแมลงโดยอาศัยนา้ ย่อยต่างๆ จากนั้นเชื้อราจะงอกเข้ าสู่ช่องว่างของตัวแมลง
และ สร้ างเส้ นใยทาลายชั้นไขมัน และแพร่กระจายทั่วไปในช่องว่างภายในตัวแมลง
(2) เมื่อแมลงตายเส้ นใยจะพัฒนาต่อไปโดยแทงผ่านผนังลาตัวแมลง
ออกสู่นอกตัว แมลงและสร้ างสปอร์ข้ นึ ปกคลุมผนังลาตัวด้ านนอกของตัวแมลง
(3) สปอร์แพร่กระจายไปตามลมฝน เชื้อราจึงสามารถขยายพันธุต์ ่อไป
ได้ เมื่อมี สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมก็จะทาลายแมลงศัตรูพืชต่อไป
2) ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียเข้ าทาลาย
(1) แมลงจะแสดงอาการเป็ นโรค คือ เบื่ออาหาร กินน้ อยลง
อ่อนเพลีย และ ไม่เคลื่อนไหว
(2) สีผนังลาตัวจะเปลี่ยนไป จะมีจุดสีดาตรงบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้ า
ทาลาย
(3) พบเส้ นใย และผงสีขาวของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้ า
ทาลาย
3) ขั้นตอนการผลิต
(1) หุงข้ าวด้ วยหม้ อหุงข้ าวไฟฟ้ า ใช้ ข้าว 3 ส่วน ต่อนา้ 1 ส่วน แล้ ว
ตักข้ าวสุกที่ยังร้ อนอยู่ (ข้ าวแข็งๆ กึ่งดิบกึ่งสุก) ใส่ถุงพลาสติกทนร้ อนที่เตรียมไว้ จานวน 2 ทับพี
(พูน) หรือประมาณ 250 กรัมต่อถุง)
(2) ใส่หัวเชื้อราขาวบิวเวอเรียลงในถุงเพียงเล็กน้ อย ประมาณ 1-1.5
กรัม ต่อถุง รัดยาง ปากถุงให้ แน่น แล้ วเขย่าหรือบีบข้ าวเบาๆ เพื่อให้ เชื้อกระจายทั่วถุง รวบถุงให้
บริเวณปากถุงพอง แล้ วใช้ เข็มเย็บผ้ าแทงรอบๆปากถุง 10-15 แผล
(3) กดข้ าวในถุงให้ แผ่กระจายไม่ซ้อนทับกัน ดึงบริเวณ กลางถุงขึ้น
เพื่อไม่ให้ พลาสติกแนบกับข้ าวและเพื่อให้ อากาศเข้ าไปในถุงเพียงพอ บ่มเชื้อเป็ นเวลา 2 วัน โดยวาง
ถุงเชื้อในห้ องที่ปลอดจาก มด ไร และสัตว์อ่นื ๆ อากาศไม่ร้อนและไม่ถูกแสงแดด แต่ได้ รับแสงวันละ
6-10 ชั่วโมง/วัน หากแสงไม่พอใช้ แสงจากหลอดนีออนช่วยได้
(4) เมื่อครบ 2 วัน บีบขยาก้ อนข้ าวที่มีเส้ นใยของเชื้อเจริญอยู่ให้ แตก
แล้ ววางถุงไว้ ที่เดิมขึงถุงให้ อากาศเข้ าอีกครั้ง บ่มไว้ อกี 4-5 วัน เชื้อสดที่ผลิตได้ ควรนาไปใช้ ทนั ที่ และ
เก็บไว้ ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ 1 เดือน

4) การนาเชื้อราบิวเวอเรียมาชนิดสดไปใช้ คลุกเมล็ดพืช ผสมปุ๋ ยอินทรีย์แล้ ว
หว่าน หรือรองก้ นหลุมผสมกับวัสดุปลูกผสมนา้ พ่นทั่วต้ นพืชให้ โดนตัวแมลงในช่วงเวลาเช้ าหรือเย็น
4. การใช้จุลินทรียท์ ีเ่ ป็ นประโยชน์ทางการเกษตรในการแปรรูป
การแปรรูปโดยการหมักดองจาเป็ นต้ องมีจุลินทรีย์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น การดองผลไม้ การหมัก
นา้ ส้ มสายชู และการหมักไวน์ เป็ นต้ น
4.1 จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการแปรรูปผักและผลไม้
4.1.1 จุลินทรีย์ท่ที าให้ เกิดการหมักชนิดสร้ างกรดแลคติค มี 2 กลุ่ม
1) โฮโมเฟอเมนเททีฟ แลคติค แอซิด แบคทีเรีย เปลี่ยนนา้ ตาลเป็ นกรดแล
คติคทั้งหมด เช่น Lactobacillus plantarum และ Pediococcus cerevisiae
2) เฮทเทอโรเฟอเมนเททีฟ แลคติค แอซิด แบคทีเรีย เปลี่ยนนา้ ตาลเป็ น
กรดแลคติค 45-50 % ที่เหลือเป็ น คาร์บอนไดออกไซด์ แอลกอฮอล์ และกรดอะซิติค เช่น
Leuconostoc mesenteroid และ Lactobacillus brevis
4.1.2 ยีสต์ เช่น Saccharomyces cerevisiae ใช้ ทาไวน์ Endomycopsis spp. และ
Hasenula ssp.
4.2 วิธกี ารดอง
4.2.1 การดองเค็ม เป็ นการใช้ นา้ เกลือความเข้ มข้ น 20 – 25% หรือเกลือ
4.2.2 การดองเปรี้ยว เป็ นการใช้ นา้ เกลือความเข้ มข้ น 5 – 8% หรือนา้ ส้ มสายชู เช่น
การทากิมจิ
4.2.3 การดองปรุงรส เป็ นการนาผักและผลไม้ ท่ไี ด้ จากการดองเค็มหรือเปรี้ยว แล้ ว
นามาแช่ในนา้ ปรุงรส เช่น มะกอกดองปรุงรส
4.3 การทา Ginger beer
4.3.1 เติมนา้ สะอาดในขวดครึ่งขวด
4.3.2 เติมนา้ ตาลทรายเขย่าให้ ละลายจนหมด
4.3.3 เติมยีสต์เขย่าเบาๆ ให้ เข้ ากัน
4.3.4 เติมขิงขูดลงไปในขวด
4.3.5 บีบนา้ มะนาวเติมลงไปในขวด
4.3.6 เติมนา้ สะอาดให้ เหลือจากปากขวด 1-2 นิ้ว
4.3.7 เขย่าให้ เข้ ากัน แล้ วปิ ดฝาให้ แน่น
4.3.8 วางขวดไว้ ในสภาพอุณหภูมิห้องในที่ร่ม ประมาณ 2-3 วัน ขวดจะแน่น
เนื่องจากที่กา๊ ซ แสดงว่าใช้ ได้ แล้ ว
4.3.9 นาเข้ าเก็บในตู้เย็นเพื่อหยุดการทางานของยีสต์ ประมาณ 1 วัน
4.3.10 นาออกมากรองด้ วยกระชอนตาถี่ จะได้ เป็ น ginger beer
4.4 การทาไวน์มะเม่า
4.4.1 คัดแยกผลหมากเม่าที่สกุ มีสดี า และล้ างทาความสะอาด
4.4.2 ปั่นผลหมากเม่าผสมนา้ เล็กน้ อย

4.4.3 ผสมนา้ สะอาด (หมากเม่า 1 ก.ก. ต่อนา้ 2 ลิตร) ต้ มให้ ร้อนอุณหภูมิ 80-85


C
4.3.4 กรองแยกนา้ ออกจากเนื้อผลและเมล็ด
4.3.5 ต้ มให้ เดือดนาน 20 นาที ผสมนา้ ตาลทราย (ปรับสภาพความหวาน 20 Briz.)
4.3.6 ปล่อยให้ เย็นเติมเชื้อยีสต์ (ยีสต์ 1.8 กรัมต่อนา้ เม่า 18 ลิตร) หมักนาน 15-

30 วัน
4.3.7 ฆ่าเชื้อยีสต์ โดยการต้ มให้ เดือดอุณหภูมิ 70 C นาน 15-20 นาที
4.3.8 ดูดนา้ ที่ใสใส่ถังใบใหม่เก็บไว้ อุณหภูมิ 10-18 C ปิ ดฝาให้ แน่นเก็บไว้ นาน
3-12 เดือน เป็ นกระบวนการบ่ม ยิ่งบ่มนานคุณภาพของไวน์กย็ ่งิ เพิ่มรสชาติดีข้ นึ และบรรจุขวด
สามารถนาไปดื่มได้
4.5 การทานา้ ส้ มสายชูหมักจากกล้ วย
4.5.1 การเตรียมหัวเชื้อตั้งต้ น (starter) ใช้ ยีสต์แห้ งสองสายพันธุร์ ่วมกัน คือ BDX
และ RHONE 2226 เพราะทาให้ ได้ กลิ่น รสที่ดี และให้ ปริมาณแอลกอฮอล์ท่เี หมาะสม
4.5.2 การหมักไซเดอร์กล้ วย (fermentation) เป็ นขั้นตอน การหมักโดยเติมหัวเชื้อตั้ง
ต้ นในโหลแก้ วที่ประกอบด้ วยเนื้อกล้ วยที่ห่ันเป็ นชิ้น สารละลายกรดซิตริก และปรับสภาพให้ เหมาะสม
ต่อการเจริญของยีสต์ โดยเติมนา้ ตาลในปริมาณที่เหมาะสม ยีสต์จะเปลี่ยนา้ ตาลในกล้ วยให้ เป็ น
แอลกอฮอล์ ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 22.0 องศาเซลเซียส ในระหว่างการหมัก
4.5.3 การทาให้ ใส (clarifying) คือ การกรองตะกอนหยาบ และการกรองตะกอน
ละเอียด การกรองโดยการตกตะกอนด้ วย เบนโทไนต์ แล้ วหมักบ่ม (aging) ไว้ เป็ นเวลาประมาณ
1.0-1.5 เดือน และกรองด้ วยเครื่องกรอง (membrane filtration) เพื่อแยกกากละเอียดและเศษยีสต์
ก่อนการผสมปรุงแต่งรสชาติ
4.5.4 การหมักบ่ม หลังการกรองใส นาไปหมักบ่มเพื่อให้ มีกลิ่นรสดี โดยควบคุ ม
อุณหภูมิหมักที่ 18 องศาเซลเซียส
4.5.5 การผสม (blending) ผสมเครื่องดื่มไซเดอร์กล้ วย โดยนานา้ ไซเดอร์กล้ วยที่
ผ่านการหมักและมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 11.0-14.0 ผสมกับนา้ กล้ วยชนิดใสที่ใช้ เทคนิคการแช่เยือก
แข็ง เพื่อปรับให้ มีปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่ต้องการ
4.6 การทากิมจิ
กิมจิ แปลว่า ผักดองเค็ม กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้ น
ครัวของชาวเกาหลี ด้ วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยม
รับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนาไปปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง เช่น ข้ าวต้ ม ข้ าว
สวย ซุป ข้ าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซาและเบอร์เกอร์ ปั จจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่
แล้ วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมีกลิ่นฉุน แม้ ปัจจุบันมีบริษัทอาหารผลิตกิมจิสาเร็จรูปหรือแบบสดขาย
ตามห้ างสรรพสินค้ าก็ตาม แต่ชาวเกาหลีกย็ ังนิยมทากิมจิกนิ เองที่บ้าน ใส่เกลือ พริก
ส่วนผสม
1.ผักกาดขาว ประมาณ 4 กิโล
2.แครอท 3 หัว

3.หัวไชเท้า 2 หัว
4.หอมใหญ่ 1 หัว
5.กระเทียมจีนแกะเปลือก ประมาณ 1 ถ้ วยตวง หรือประมาณ 3 หัว
6.ขิง (ไม่ต้องแก่มาก) ประมาณ 1 ถ้ วยตวง
7.พริกชีฟ้าแดงเอาเม็ดออก 3-4 ถ้ วยตวง (ใช้ แทนพริกเกาหลี)
8.ต้ นหอมหั่นท่อน 2-3 ถ้ วยตวง 9.สาลี่
10. แป้ งข้ าวเหนียว ½ ถ้ วยตวง 11.นา้ ตาลอ้ อย หรือนา้ ตาลทราย 1/3 ถ้ วยตวง
12.นา้ เปล่า 4 ถ้ วยตวง
13.นา้ ปลา 1 ถ้ วยตวง
14.นา้ จิ้มสุก้ ยี ่ีห้ออะไรก็ได้ ท่ชี อบ ขนาด 330 กรัม 2 ขวด
15.เกลือสาหรับคลุกผัก
ขั้นตอนวิธกี ารทา
1. เตรียมผักกาด ล้ างให้ สะอาดใช้ มีดหั่นเป็ น 4 ส่วน ตามภาพหรือตัดเป็ นชิ้นตามชอบ
2. จากนั้นนาผักที่ได้ นามาโรยเกลือให้ ท่วั ในส่วนที่เป็ นใบ ให้ โรยเกลือที่ใบด้ วยแล้ ว คลุกเคล้ านวด
เบาๆ ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
3. จากนั้นมาเตรียมผักที่เหลือ แครอท และหัวไชเท้ า หั่นต้ นหอมเป็ นท่อนตามภาพ
4. ขิง กระเทียม และหอมใหญ่ สาลี่ หั่นเล็กๆ และนาไปปั่นกับนา้ ปลา จนละเอียดตามภาพ
5. พริกชีฟ้าแดงแกะเม็ดออก แล้ วนาไปปั่นกับนา้ ต้ มสุก 1/2-1 ถ้ วย (ใช้ แทนพริกเกาหลีได้ )
6. ตั้งนา้ 4 ถ้ วยละลายแป้ งข้ าวเหนียวด้ วยไฟอ่อน ใส่นา้ ตาล 1/3 ถ้ วย พักให้ เย็น
7. ล้ างผักกาดด้ วยนา้ สะอาด 3-4 รอบ จนไม่เหลือความเค็ม ทิ้งไว้ ให้ สะเด็ดนา้
8. นาส่วนผสมที่ป่ันมารวมกันเพื่อทาให้ ปรุงกิมจิ คนให้ เข้ ากัน
9. นาผักซอยทั้งหมดใส่ลงไป ตามด้ วยนา้ จิ้มสุก้ แี ละคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน
10. เมื่อผักกาดขาด เสด็ดนา้ แล้ ว นาส่วนที่เป็ นใบมาคลุกซอสให้ ท่วั ใส่เครื่องปรุงให้ ท่วั ซอกใบ ตาม
ภาพ ทั่วแล้ วนาไปใส่กล่องที่เตรียมไว้
11. ปิ ดฝาตั้งไว้ อุณภูมิห้องประมาณ 12 ชั่วโมง แล้ วใส่ต้ เู ย็นเพื่อหยุดความเปรี้ยวและสามารถนามา
4.7 ขิงดอง
4.7.1ปอกเปลือกขิงออกให้ หมด ล้ างนา้ ให้ สะอาด
4.7.2 ละลายเกลือในนา้ ให้ เกลือละลายจนหมด
4.7.3 นาขิงที่ปอกเปลือกแล้ วบั้งให้ ลึกจนถึงแกนในแต่ไม่ให้ ขาดจากกันโดยใช้ มีด
คมเล็กน้ อยทาจนหมด กรณีบ้ังไม่ได้ ให้ ห่ันเป็ นแว่นๆ แล้ วแช่ในนา้ เกลือประมาณ 2-3 ชั่วโมง(การบั้ง
เพื่อให้ นา้ เกลือเข้ าไปในเนื้อเพื่อลดความเผ็ดของขิง
4.7.4 นาขิงขึ้นจากนา้ เกลือโดยบีบให้ นา้ ออกมากที่สุด แล้ วพักไว้ ในกะละมัง
4.7.5 ใส่นา้ ตาล นา้ มะนาว นา้ มะกรูด ลงในกะละมังขิงที่พักไว้ คลุกเคล้ าให้ นา้ ตาล
ละลายจนหมด ปิ ดฝากะละมัง หมักทิ้งไว้ 1 คืน
4.7.6 นาขิงขึ้นจากนา้ ที่หมักไว้ บีบให้ นา้ ออกมากที่สดุ เรียงใส่ภาชนะ

4.7.7 นานา้ ที่บีบขิงออกแล้ ว ชิมรสชาดดูว่ามีรสชาดใด แล้ วเติมส่วนที่เราชอบ
รสชาติน้ันลงไป เช่น ถ้ าต้ องการหวาน อาจใส่นา้ ตาลเพิ่ม ถ้ าออกการรสเปรียวเติมนา้ ส้ ม หลังจากนั้น
ยกขึ้นตั้งไฟให้ เดือด ยกลงแล้ วพักไว้ ให้ เย็น
4.7.8 นานา้ ที่เย็นแล้ วเทลงในภาชนะที่เรียงขิงไว้ ทว่ มขิง ปิ ดฝาภาชนะแล้ วนาเข้ า
ตู้เย็น ประมาณ 7 วัน รับประทานได้ (รสชาติตามชอบของแต่ละพื้นถิ่น หรือแต่ละบ้ าน)
5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้ วัด

รวมทั้งสิ้ น
หน่วยนับ
ผลการ
เป้าหมาย ดาเนินการ

ผลผลิต (Output)
1. เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ ารับบริการ
คน
40
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการในกระบวนการ
ให้ บริการ
ร้ อยละ
86
90
3. เชิงเวลา : ร้ อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่
ร้ อยละ
กาหนด
4. เชิงต้ นทุน : ต้ นทุน/ค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมตาม
งบประมาณ
บาท
75,000
ผลลัพธ์ (Outcome)
84
ร้ อยละ
1. เชิงปริมาณ : ร้ อยละของผู้เข้ ารับบริการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
2. เชิงคุณภาพ : ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ ารับบริการโครงการ
86
ร้ อยละ
วิชาการแก่สงั คม
6. ผูร้ บั บริการ/หน่วยงาน ได้รบั ความรู/้ ประโยชน์ ดังนี้
6.1. เกษตรกรได้ รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย

54
90.20
100

75,000
93

92

6.2 เกษตรกรได้ รับการเสริมสร้ างทักษะการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย
7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ
1. อยากให้ มีการอบรมในลักษณะนี้อกี เพราะเกษตรกรได้ รับความรู้ท่สี ามารถนาไปใช้ ได้ จริง
ในแปลงของตน
2. เป็ นความรู้ท่สี ามารถนาไปต่อยอด หรือเผยแพร่ให้ กบั กลุ่มสมาชิกที่ไม่ได้ มาอบรมหรือ
ชุมชนใกล้ เคียงได้ ร้ ูจักการทาสารชีวภัณฑ์ท่มี ีความหลากหลาย ช่วยลดต้ นต้ นการผลิตไปเป็ นอย่างดี อีก
ทั้งยังทาให้ ผลผลิตที่ได้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้ วย

3. อยากให้ ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มการจัดอบรมองค์ความรู้ในเรื่องอื่น ๆที่เป็ นส่วนส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้หลากหลาย เช่น การตลาด การแปรรูป เป็ นต้ น
8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา / ผลงานวิจัย
ชุดวิชา 91721 สังคมไทยกับการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร

......................................................................................................

หมายเหตุ แบบฟอร์มสรุปฯ ข้ อ 1-7 จัดทาประมาณ 3-5 หน้า (พร้อมไฟล์แนบ) เพื่อนาขึ้นเว็บ
ไซด์ต่อไป

กำหนดกำร
โครงกำรอบรมด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนอำหำรปลอดภัย
ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 สิงหำคม 2560
ณ ห้องประชุม 148 ชั้น 1 อำคำรสัมมนำ 2 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 2560
เวลำ
รำยกำรกิจกรรม
8.30 -09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายและกิจกรรมกลุ่มเรื่อง ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
โดย อาจารย์ ดร. สุพจน์ กาเซ็ม
วิทยากรกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16.00 น. บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในการปรับปรุงดินและต้นพืช
โดย นายอภิรักษ์ ประเภโส
วิทยากรกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
16.00 – 18.00 น. บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ภูมิปัญญาในการใช้สารชีวภาพ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
วิทยากรกลุ่ม อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
18.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 -20.00 น. แต่ละกลุ่มรวบรวมภูมิปัญญาการใช้สารชีวภาพ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหำคม 2560
เวลำ
รำยกำรกิจกรรม
09:00 – 12.00 น. บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง การป้องกันกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชวี ภาพด้านการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
โดย อาจารย์ศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา
วิทยากรกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
อาจารย์ ดร.ธารงเจต พัฒมุข
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16.00 น. บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่องใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ในการแปรรูป
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
วิทยากรกลุ่ม อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
อาจารย์ ดร.ธารงเจต พัฒมุข
นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ
16.00 – 16.30 น. สรุปประเมินการฝึกอบรม/ปิดการอบรมและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม ผู้อานวยการโครงการ

หมำยเหตุ

รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม เวลา 10.30 น. และ 15.30 น.

ขิงดอง

ประมวลผลกิจกรรมโครงการการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย
เรื่อง “การใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสาหรับเกษตรกร”
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
ณ ห้ องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพที่ 1 อาจารย์ ดร.สุพจน์ กาเซ็ม บรรยายความรู้เบื้องต้ นทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ

ภาพที่ 2 เกษตรกรผู้เข้ ารับการอบรม

ภาพที่ 3 นายอภิรักษ์ ประเภโส บรรยายการใช้ จุลินทรีย์ท่เี ป็ น
ประโยชน์ทางการเกษตรในการ
ปรับปรุงดินและต้ นพืช

ภาพที่ 4 สาธิตและทากิจกรรมกลุ่มการทาฮอโมนไข่

ภาพที่ 5 ฮอโมนไข่ท่ตี ีส่วนผสมจนเข้ ากันแล้ ว รอแจกเกษตรกรผู้เข้ าอบรม

ภาพที่ 6 บรรยายและกิจกรรมกลุ่มการทาจุลลินทรีย์จากหน่อ
กล้ วย โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

ภาพที่ 7 บรรยายและกิจกรรมกลุ่มการทาจุ ลินทรีย์สงั เคราะห์แสง จากไข่ โดย ผศ.ดร.
ปริชาติ ดิษฐกิจ

ภาพที่ 8 บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม การป้องกันกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธี
ชีวภาพด้านการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
โดย อาจารย์ศรินญารัตน์ ทันณขันธ์เดชา

ภาพที่ 9 การบรรยายและกิจกรรมกลุ่มการทากิมจิ โดย อ.ดร.
ธารงเจต พัฒมุข

ภาพที่ 10 บรรยายและกิจกรรมกลุ่ม การทาขิงดอง โดย น.ส.สุกญ
ั ญา สุขวุฒิ
.

ภาพที่ 11 การทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันของ รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง
แสนเสริม
หัวหน้ าโครงการ และผู้เข้ ารับการอบรม

ภาพที่ 12 ผู้เข้ ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกัน

แบบประเมินผล
โครงการอบรมด้านการจัดการห่วงโซ่ อุปทานอาหารปลอดภัย
เรือ่ ง “การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสาหรับเกษตรกร”
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560
ณ ห้ องประชุม 148 ชั้น 1 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
……….........................................................………………………………………………………………………………………………
…
คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย X หรือเติมข้ อความ ลงในช่องว่างที่กาหนด ตามความจริงเพื่อ
โครงการจักนาไปปรับปรุงต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่วมการอบรม
1. ชื่อกลุ่มพื้นที่...........................................................................จังหวัด
.............................................
2. เพศ  ชาย  หญิง
3. อายุปัจจุบัน............ปี
4. ระดับการศึกษาสูงสุด  มัธยมศึกษาตอนต้ น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ต่ากว่า
ปริญญาตรี/ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ ระบุ
......................
5 . อาชีพ
 เกษตรกร  รับราชการ  ธุรกิจส่วนตัว  อื่น ๆ ระบุ
..................................
ตอนที่ 2 ความรูแ้ ละพึงพอใจต่อการจัดการฝึ กอบรมของโครงการ
1. ท่านมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ในระดับใดทั้งก่อนฝึ กอบรมและหลังฝึ กอบรม
ก่อนฝึ กอบรม
หลังฝึ กอบรม
หัวข้ออบรม
มาก มา ปาน น้อย น้อย มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด ก กลาง
ทีส่ ุด ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
1. ความรู้เบื้องต้ นทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
2. การใช้ จุลินทรีย์ท่เี ป็ น
ประโยชน์ทางการเกษตรในการ
ปรับปรุงดินและต้ นพืช
3. ภูมิปัญญาในการใช้
สารชีวภาพของแต่ละชุมชน
4. การป้ องกันกาจัดศัตรูพืชด้ วย

วิธชี ีวภาพด้ านการป้ องกันกาจัด
ศัตรูพืช
5. การใช้ จุลินทรีย์ท่เี ป็ น
ประโยชน์ทางการเกษตร ในการ
แปรรูป

2.ท่านมีความพึงพอใจในด้ านต่าง ๆ อย่างไรบ้ าง
ประเด็น

มาก
ทีส่ ุด

มาก

1. ด้านวิทยากร
1.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
1.2 ความชัดเจนในการตอบคาถามของวิทยากร
1.3 การใช้ ส่อื ประกอบการฝึ กอบรมของวิทยากร
1.4 วิธกี ารสาธิตและฝึ กปฏิบัติ
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
2.3 การให้ บริการและอานวยความสะดวกของผู้จัด
อบรม
3. ด้านเนื้ อหา/ประโยชน์การฝึ กอบรม

3.1 ท่านได้ รับความรู้และประโยชน์จากการฝึ กอบรม
3.2 ท่านจะนาความรู้ความเข้ าใจทักษะในครั้งนี้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้
4. ด้านเอกสารประกอบการบรรยาย
4.1 เนื้อหาเอกสารประกอบการบรรยายเข้ าใจง่าย
5. ภาพรวมการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ฯ

3. ท่านจะนาความรู้ท่ไี ด้ รับไปใช้ ประโยชน์อย่างไรบ้ าง โปรดระบุเป็ นข้ อ ๆ

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ทีส่ ุด

3.1...............................................................................................................................
.....................
3.2...............................................................................................................................
.....................
3.3...............................................................................................................................
.....................
3.4...............................................................................................................................
.....................
6. ข้ อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
....................................................................................................................................
.....................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................
...................................................................................................................................
.....................
ขอบพระคุณทุกท่าน

