1
แนวปฏิบัติที่ดี
RMUTSB KM DAY

1. ชื่อ สกุล นางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
2. หน่วยงานทีส่ งั กัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ชุมชนนักปฏิบตั ิ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
4. ชื่อเรื่อง (แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี) การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว: การใส่ปุ๋ย
ข้าวโพดตามค่าวิเคราะห์ดินและความเขียวใบเพื่อลดต้นทุนการผลิต
5. มีขั้นตอนอย่างไร
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกําหนดเป้าหมาย และหัวเรื่องวิจัย
- การทํา focus group เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
- การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ
- ดําเนินการวิจัย
- การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่เกษตรกร
- การเผยแพร่ผลงานวิจัย
6. ความรู้ทใี่ ช้ วิธีการ กระบวนการ
การวิจัยครั้งนี้จึงนํากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย เกษตรตําบลและเกษตรกร มาร่วมใน
กระบวนการตั้ ง แต่ ก ารกํ า หนดโจทย์ วิ จั ย การถ่ า ยทอดผลการวิ จั ย และการติ ด ตามผลการถ่ า ยทอด ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อกําหนดเป้าหมาย และหัว
เรื่องวิจัย

ผู้เกี่ยวข้อง
นักวิจัย

ผลการดําเนินงาน
วางเป้าหมาย ให้งานวิจัยมีลกั ษณะที่เกิดประโยชน์กับ
เกษตรกร และนักวิจัยสามารถใช้ผลงานเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
กําหนดหัวเรื่องวิจัย ข้าวโพดข้าวเหนียว ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีแหล่งผลิตที่สําคัญ คือ ตําบล
บ้านใหม่ ตําบลท่าตอ อําเภอมหาราช และตําบลบ้าน
เกาะ ตําบลบ้านใหม่ อําเภอพระนครศรีอยุธยา
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ขั้นตอน
ผู้เกี่ยวข้อง
การทํา focus group เพื่อ
นักวิจัย/เกษตร
ค้นหาปัญหาและความต้องการ ตําบล/กลุ่ม
ของเกษตรกร
เกษตรกร

การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย นักวิจัย
เพื่อของบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
พบปัญหาที่สําคัญในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวของ
เกษตรกรหลายประการ จัดเรียงลําดับความสําคัญตาม
ความต้องการของเกษตรกร ดังนี้
1 ปัญหาการระบาดของโรคราน้ําค้าง
2 ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง จากหลายสาเหตุ เช่น การ
ใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยการผลิต
ราคาแพงขึ้น
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก เพื่อหาวิธีการแก้ไข ตาม
ความสามารถในการวิจัยของนักวิจัย และการนําไปใช้
ของเกษตรกร พบว่า สามารถจําแนกปัญหาและแนว
ทางแก้ไขได้ดังนี้
- ปัญหาบางประการไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ํามันในการสูบน้ําแพงขึ้น แต่เกษตรกรยัง
จําเป็นต้องสูบน้ํา
- ปัญหาที่ไม่ตอ้ งวิจัยเพิ่ม สามารถนําความรู้ที่มีอยู่
มาทดสอบและถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อแก้ไขได้ทันที
- ปัญหาที่ต้องวิจัยเพิ่มเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการ
แก้ไขปัญหา และใช้เวลาไม่นาน
- ปัญหาที่แก้ไขได้ด้วยการวิจัย แต่มีเงื่อนไขอื่นทํา
ให้ผลงานวิจัยไม่ถูกนําไปใช้
- ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีต้องใช้
เวลานานในการวิจัย
วิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ในหัวข้อที่นักวิจัยมีความ
เชี่ยวชาญ พบว่า เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยในปริมาณมาก
ซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตสูง และทําลายสภาพแวดล้อม
สาเหตุเนื่องจากเกษตรกรไม่ทราบปริมาณปุ๋ยที่
เหมาะสมกับพืช และไม่มีวิธีการประเมินพืชถึงความ
เพียงพอของปุ๋ยที่ทําให้ได้ผลผลิตสูงอย่างมีคุณภาพ จึง
ได้เลือกหัวข้อวิจัยเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนโดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ จากการตรวจ
เอกสาร หาวิธีแก้ไขปัญหาและเสนอทางเลือกที่
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ขั้นตอน

ผู้เกี่ยวข้อง

ดําเนินการวิจัย

นักวิจัย

การถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่
เกษตรกร

นักวิจัย/เกษตร
ตําบล/กลุ่ม
เกษตรกร

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

นักวิจัย

ผลการดําเนินงาน
เหมาะสม และกําหนดหัวข้อวิจัยเรื่อง การใส่ปุ๋ย
ข้าวโพดตามค่าวิเคราะห์ดินและความเขียวใบเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต เพื่อของบประมาณ และได้รับ
งบประมาณจาก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน
ดําเนินการวิจัย พบว่า อัตราปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่
เหมาะสมกับพืชมีความสัมพันธ์กับความเขียวของใบ จึง
สามารถใช้ค่าความเขียวของใบ บ่งบอกความเพียงพอ
ของปุ๋ยไนโตรเจนได้การใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนเพียงพอใน
ระยะ 20 วันหลังปลูก เกษตรกรไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนเพิ่มในระยะออกดอก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตได้
นําผลการวิจัยจัดเป็นชุดเทคโนโลยี ร่วมกับองค์ความรู้
อื่นๆ ถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยจัดทําแปลงสาธิตทดสอบ
เทคโนโลยีในแปลงเกษตรกร และให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการทําแปลงสาธิตทดสอบเทคโนโลยี ตั้งแต่การ
รวมวางแผน การเก็บข้อมูล และการเปรียบเทียบผลกับ
วิธีการเดิมของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่น
และนําเทคโนโลยีไปปรับใช้ในแปลงของตนเอง
ผลจากการวิจยั สามารถเขียนเป็นบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติ และ
วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถเขียนบทความเสนอ
ในการประชุม

7. ความสําเร็จที่ได้รับ
7.1 เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิต โดยการใส่ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 นักวิจัยได้ผลงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติ เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
7.3 เกษตรกรและนักวิจัยมีความร่วมมือกันได้ เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการทํางานร่วมกับนักวิจัย
เปิดโอกาสในสามารถนํานักศึกษาเข้าเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร
8. ปัญหามีอะไรบ้าง
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8.1 การทํา focus group กับเกษตรกร มักพบว่า เกษตรกรบางรายไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม แนวทางแก้ไข จึงควรจัดทําแบบสอบถามสัมภาษณ์รายบุคคลล่วงหน้า เพื่อให้ได้ความต้องการของ
กลุ่มทีแ่ ท้จริง
8.2 ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยถึงประกาศผลการวิจัยยาวนาน เมื่อได้รับ
งบประมาณวิจัยแล้ว อาจพบว่าความเร่งด่วนของปัญหาอาจเปลี่ยนแปลงไป
8.3 งบประมาณที่ได้รับ มาในช่วงเวลาที่ไม่สอดคล้องกับฤดูปลูกของเกษตรกร จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในทันที
9. มีแนวในการพัฒนาต่อ อย่างไร
9.1 พัฒนาการผลิตของกลุ่มเกษตรกรให้พร้อมในทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง กลุ่มมีความเข้มแข็ง
สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาการและทดสอบเทคโนโลยีได้โดยเกษตรกรเอง
9.2 รวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อทํางานวิจัยบูรณาการ ให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่มาขึ้น ควบคู่กับ
สามารถแก้ปญ
ั หาให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย

