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คานา
รายชื่อสื่อคัดสรรเพื่อ การเรียนรู้ห ลักสูตร “การดารงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย”์ เป็นรายชื่อสื่อวีดีทัศน์คัดสรรที่โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วย
กระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT ศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มสธ. ได้รวบรวมสื่อวีดีทัศน์จาก
หน่วยงาน องค์กรภาคีต่างๆ ที่ได้ผลิตขึ้นและผลิตขึ้นมาใหม่จานวนหนึ่ง โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อคัดสรรใช้ในการเรียนรูต้ ามหลักสูตร การดารงชีวิต
ตามวิถีเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยได้จัดหมวดหมู่ไว้เป็น 7 หมวดวิชาได้แก่
หมวดวิชาที่ 1 การจัดการเรียนรู้และฐานข้อมูล (รหัส 01)
หมวดวิชาที่ 2 มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร (รหัส 02)
หมวดวิชาที่ 3 การผลิตและการจัดการกลุ่ม (รหัส 03)
หมวดวิชาที่ 4 การกระจายสินค้า (รหัส 04)
หมวดวิชาที่ 5 การเชื่อมโยงผู้บริโภค (รหัส 05)
หมวดวิชาที่ 6 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (รหัส 06)
หมวดวิชาที่ 7 เสริมและสาระบันเทิง (รหัส 07)
ภายใต้หมวดวิชาจะประกอบไปด้วย ตอน เรื่อง เนื้อหาสรุป ความยาวของสื่อ เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถ
ศึกษาเบื้องต้นก่อนทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากสื่อวีดีทัศน์นั้นๆต่อไป
โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT จึง
ขอขอบคุณบุคคลต้นแบบและกรณีตัวอย่างต่างๆ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

โครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัย
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน ICT
มกราคม 2557
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สารบัญ
หมวดวิชาการจัดการเรียนรู้และฐานข้อมูล
วิชาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วิชาวิถีเกษตรอินทรีย์
วิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้
วิชาการจัดทาฐานข้อมูล
หมวดวิชามาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
วิชากระบวนการรับรองมาตรฐาน
หมวดวิชาการผลิตและการจัดการกลุม่
วิชาการจัดการดิน
วิชาการจัดการน้า
วิชาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม
วิชาการจัดการศัตรูพืช
วิชาการผลิตและการแปรรูป
วิชาการจัดการกลุ่ม และเครือข่าย
หมวดวิชาการกระจายสินค้า
วิชาระบบการแลกเปลี่ยนและการจัดการตลาด
หมวดวิชาการเชื่อมโยงผูบ้ ริโภค
วิชาการเชื่อมโยงผู้บริโภค
หมวดวิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
วิชาการสื่อสารชุมชน
หมวดวิชาเสริมและสาระบันเทิง
วิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
วิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
วิชาพลังงานทางเลือก
วิชาสุขภาวะ
วิชาสาระบันเทิง

3

หน้า
1
1
4
5
7
8
8
10
10
13
14
14
15
15
17
17
19
19
20
20
21
21
21
22

22
24

หลักสูตรการดารงชีวติ ตามวิถเี กษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
หมวดวิชาการจัดการเรียนรูแ้ ละฐานข้อมูล
วิชา
การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์

ตอน
1. วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
(สารคดี)

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)
วิ ถี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดย นายสุ นั ย เศรษฐ์ บุ ญ สร้ า ง อดี ต ผู้ ช่ ว ย
60
รัฐมนตรี ประจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เขียนหนังสื่อเกี่ยวกั บ
เศรษฐกิจพอเพียงหลายเล่ม เช่น การเรียนรู้ร่วมกันแบบเข็มมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจ
พอเพียง (SEAL) ฯลฯ เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับหลายเรื่องในชีวิต
และบ้านเมือง รวมถึง การเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
สาหรับ กลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเรื่องคุณธรรมสี่ประการ สองชุด โดยมีห ลัก คิดของเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ คิดให้เที่ยงตรง (ในเหตุในผล) ลงมือทดลองปฏิบัติให้ถึงจุด
(พอประมาณ) และเข้าถึงความพอเพียงจนตกผลึกเป็น (ภูมิคุ้มกัน) และ
หลั ก ปฏิ บัติ ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง 7 ขั้น ตอนคือ จับ ประเด็ น ปัญ หา
วิเคราะห์ส าเหตุ ก าหนดขอบเขตปัญหา ตั้งปณิธานและท าแผนปฏิบัติ
ดารงความมุ่งหมาย อดทนอดกลั้นและอดออม และละวางความชั่วความ
ทุจริต

1

หมายเหตุ
ผลิตใหม่

วิชา
การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์

ตอน

เรื่อง

2. สถานการณ์การ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงและเกษตร และเกษตรอินทรีย์(สารคดี)
อินทรีย์

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)
ประเทศไทยกาลังจะเป็นประเทศอาเซียนทีส่ มบูรณ์ในอีกสองปีข้างหน้า
30
ภูมิ ป ระเทศของไทยมี ความเหมาะสมที่จ ะเป็นศูนย์ก ลางการผลิตและ
การตลาดเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียน อย่างไรก็ตามสถานการณ์
การเกษตรของไทยกลับกาลังเผชิญกับวิกฤติด้านอาหาร ตั้งแต่เรื่องของ
การขาดแคลนอาหาร อาหารมีราคาสูงขึ้นทาให้คนจนเข้าถึงได้ยาก มีการ
ผูกขาดด้านอาหารเกิดขึ้นโดยบรรษัทข้ามชาติด้านอาหาร มีการแย่งชิง
พื้นที่การผลิตอาหาร การโจรกรรมทรัพยากรพันธุกรรม การผูกขาดด้าน
เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตต่างๆ นอกจากนี้บรรษัทข้ามชาติด้านอาหาร
ยังดาเนินการผูกขาดการกระจายอาหาร ในรูปของการค้าปลีกและค้าส่ง
ขนาดใหญ่ กลายเป็น ระบบค้าปลีก -ค้าส่ง ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการลงทุน
ของต่างชาติ หรือทุนไทยร่วมกับต่างชาติ หรือที่เรียกว่า โมเดิร์นเทรด
นอกจากนี้เกษตรกรรมไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เช่น โลกร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยแล้ง ส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตทางการเกษตร ทางออกที่สาคัญจึงต้องหันมาให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่ง ยืน การรักษาทรัพยากร พันธุกรรม
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
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หมายเหตุ
ผลิตใหม่

วิชา
การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์

ตอน
3. โลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลง

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

ระบบเศรษฐกิจวัตถุ :
(The Story of Stuff) (สาร
คดี)
เศรษฐกิจทางเลือก :
จินตนาการที่ขาดหายไปของ
สังคมไทย
(สารคดี)
ข้อตกลงการค้าเสรี : ลงนาม
เพื่อล่มสลาย(สารคดี)

ระบบเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากรการบริโภคของเสียและสารเคมีที่เกิดขึ้น
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกาลัง
พัฒนาและผลกระทบต่างๆ
สารคดีที่นาเสนอการแสวงหาทางเลือกของระบบเศรษฐกิจในการ
เผชิญหน้ากับกระแสโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างหนทางของความอยู่รอดที่ยั่งยืน
และเป็นธรรม

27

สารคดีที่นาเสนอหลากมุมมองของนักวิชาการทีม่ ีต่อข้อตกลงการค้าเสรี
ทั้งเรื่องผลประโยชน์ผลกระทบที่มีตอ่ ประเทศธุรกิจขนาดใหญ่และ
เกษตรกรรายย่อย
สารคดีวิกฤตของสังคมทีเ่ ป็นผลของการพัฒนาที่ขาดสมดุลและการพัฒนา
เพื่อฝ่าวิกฤต

14

สารคดีเรื่องราวของวิกฤตห่วงโซ่อาหารของสังคมไทยทีส่ ร้างความไม่
มั่นคงและไม่ปลอดภัยให้ผู้คนในสังคม

19

วิถีการพัฒนาฝ่าวิกฤต(สาร
คดี)
เปิดปมสังคมไทย(สารคดี)

3

12

15

หมายเหตุ

วิชา

ตอน

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์

4. เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ตอนชะตากรรมเกษตร
เชิงเดี่ยว (สารคดี)

เป็นสารคดีเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกรที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางเศรษฐกิจเสรีซึ่งเป็นกระแสหลักของประเทศได้ทาให้
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแต่ได้สร้างผลกระทบอย่าง
มากมายต่อวิถีสังคมไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่พัฒนาสู่การผลิตเพื่อ
ขาย โดยมี “ เงิน “ และผลกาไรเป็นเป้าหมายหลักเป็นระบบการเกษตร
แบบใหม่ที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องพึ่งพิงสารเคมี ใช้เครื่องจักรแทน
แรงงานคนเพื่อเร่งผลผลิตได้มากทีส่ ุดผลที่ตามมาก็คือมีการทาลายระบบ
นิเวศน์อย่างรุนแรง ทั้งการบุกเบิกขยายพื้นทีท่ ากิน มีการทาลายพื้นทีป่ ่า
ต้นน้าและการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ในขณะที่เกษตรกรถูกทาให้เชื่อ
และฝันถึงผลตอบแทนจนทาให้ต้องกู้ยืมสาหรับการลงทุนและท้ายที่สุดก็
ตกอยู่ในวงวนของหนีส้ ินเมือ่ ไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมราคาและกลไก
การตลาดได้ คุณภาพชีวิต และความสุขของเกษตรกรไทยลดลงเรื่อยๆ
จนกระทั่งอยู่ในภาวะวิกฤติ

43

วิถีเกษตรอินทรีย์

5. วิถีเกษตรอินทรีย์

สารคดีเรื่องราววิถีชีวิตของเกษตรกรที่เลือกเดินบนเส้นทางของเกษตร
อินทรีย์

25

เส้นทางเกษตรอินทรีย์(สาร
คดี)

เกษตรประณีต 1 ไร่ไม่ยากไม่ แนวคิดวิธีปฏิบัติในการทาเกษตรประณีตเกษตรอินทรีย์ในพืน้ ที่ 1 ไร่ไม่
จน(สารคดี)
ยากไม่จนและสัมภาษณ์สมานปิยะวงศ์เกษตรกรผู้ปลูกพืชตามแนวคิด
เกษตรประณีต
4

55

หมายเหตุ

วิชา
วิถีเกษตรอินทรีย์

ตอน
5. วิถีเกษตรอินทรีย์

6. คนรุ่นใหม่กบั วิถีชีวิต
เกษตรอินทรีย์

การจัด
7. การจัดกระบวนการ
กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้สาหรับเกษตรกร

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

การจัดการพืชแบบผสมผสาน การจัดการพืชแบบผสมผสานแนวคิดวิธีการและกรณีศึกษาการทาเกษตร
(สารคดี)
อินทรีย์

15

เกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่
ของเกษตรกรไทย

การจัดการพืชแบบผสมผสานแนวคิดวิธีการและกรณีศึกษาการทาเกษตร
อินทรีย์

30

ฆาตกรเงียบ(สารคดี)

สารคดีผลกระทบของการใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดศัตรูพืชในวิถี
เกษตรเชิงเดี่ยวจากเรือ่ งราวของชุมชนในประเทศอินเดียที่ได้รับอันตราย
จากการใช้สารเคมีในการเกษตร

18

คนรุ่นใหม่กบั วิถีชีวิตเกษตร
อินทรียเ์ ป็นอยู่
และยั่งยืน

สารคดีที่นาเสนอเรือ่ งราววิถีชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านการทาเกษตร
อินทรีย์ แนวคิด หลักการ และการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรที่อยู่อย่าง
ยั่งยืน

25

ความรู้คือประทีปตอน
นักเรียนชาวนา (สารคดี/
สัมภาษณ์)

รายการสารคดีนาเสนอแนวคิดปรัชญากาเรียนรู้ของนักเรียนชาวนา
เกษตรกรทีม่ ีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองฟื้นฟูสุขภาพสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว

24

5

หมายเหตุ

ผลิตใหม่

วิชา
การจัดกระบวน
การเรียนรู้

ตอน
7. การจัดกระบวนการ
เรียนรู้สาหรับเกษตรกร
(ต่อ)

8. การวางแผนการผลิต

9. การวางแผนการผลิต
และตลาด

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

เกษตรกรรมธรรมชาติที่พิจิตร แนวคิดการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของคนพิจติ รในการ
(สารคดี/สัมภาษณ์)
แก้ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตรที่ช่วยพัฒนาเกษตรกร
จนสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
กรณีศึกษาการจัดการความรู้ สารคดีนาเสนอกรณีตัวอย่างองค์กรที่นา “การจัดการความรู”้ มาใช้เป็น
(สารคดี)
เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการทางานสามารถรวบรวมยกระดับองค์
ความรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกษตรกรยุคใหม่ควรรู้
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อปรับแนวคิดไปสู่การวางแผนการผลิตอย่างมีกล
อะไรบ้าง (การวางแผนการ ยุทธ์ (Smart Planning) โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง สามารถ
ผลิต Smart Planning)
พัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาของ
(บรรยาย)
เกษตรกรได้
การวางแผนการผลิตและ
ปัญหาการเกษตรประการหนึ่งทีเ่ กษตรกรประสบคือ ผลผลิตหรือสินค้าไม่
ตลาดเกษตรอินทรีย์
เพียงพอกับความต้องการตลาด หรือการมีผลผลิตหรือสินค้ามากเกินไป
ทาให้ขายไม่ได้ราคา เกิดการขาดทุน เพราะผลผลิตล้นตลาด ดังนั้น
เกษตรกรจึงมีความจาเป็นต้องวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อลด
ข้อผิดพลาดและปัญหาต่างๆหลักการสาคัญของการวางแผนการผลิตและ
การตลาดคือ เกษตรกรต้องมีความรู้ว่า ตลาดมีความต้องการผลผลิตนั้นๆ
มากน้อยเพียงใด เกษตรกรต้องประเมินความสามารถทางการผลิตของ
ตนเองต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้านผลผลิตและการตลาด รวมทั้งต้อง
ประสานความสัมพันธ์กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ
6

ความยาว
(นาที)

หมายเหตุ

30

30

แผ่นที่ 1
63 นาที
แผ่นที่ 2
52 นาที
30

2 แผ่น

ผลิตใหม่

วิชา

ตอน

การจัด
9. การวางแผนการผลิต
กระบวนการเรียนรู้ และตลาด (ต่อ)
10. การวิจัยเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์

การจัดทา
ฐานข้อมูล

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

การวางแผนการผลิตและ
ตลาดเกษตรอินทรีย์

และเครือข่ายพันธมิตรทางการผลิตและการตลาดเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการจัดการทั้งด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน

30

กรณีศึกษากลุม่ ผักปลอด
สารพิษบ้านจา
ตาบลปงยางคก จังหวัด
ลาปาง

สารคดีงานวิจัยท้ องถิ่นของชาวชุม ชนบ้านจ า ตาบลปงยางคก จังหวัด
ลาปาง ที่แสวงหาแนวทางในการผลิตผักปลอดสารพิษและการจัดการ
ด้านการตลาดเพื่ อสร้า งสุขภาวะให้ผู้ผ ลิ ตและผู้บ ริโ ภคเป็ นการสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้สมัยใหม่ จนสามารถก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้
แนะน าเว็ บ ไซต์ ข องโครงการ
(http://foodsafetythai.com)
ความส าคั ญ ของการจัดท าฐานข้อ มู ล และเว็ บ ไซต์ องค์ป ระกอบของ
เว็ บ ไซต์ โ ครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นเกษตรปลอดภั ย ด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้ผ่านICT ได้แก่ ฐานข้อมูล ระบบการผลิต ระบบการ
เชื่อมโยงผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ กลุ่มและผลิตภัณฑ์ หลักสูตรการเรียนรู้
การจัดทาฐานข้อมูล ของเกษตรกรและการใช้ป ระโยชน์จ ากฐานข้อมู ล
การจัดทาเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างร้านค้าออนไลน์
ผ่านเว็บ และตัวอย่างการจัดทาเว็บไซต์ของกลุ่มเกษตรกร

18

11. การจัดทาฐานข้อมูล การจัดทาฐานข้อมูลและ
และเว็บไซต์
เว็บไซต์

7

60

หมายเหตุ

ผลิตใหม่

หมวดวิชามาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตร
วิชา
กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน

ตอน

เรื่อง

12. การรับรองมาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน GAP
แบบกลุ่ม(สารคดี)
13.การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
การรับรองมาตรฐานแบบมี
ส่วนร่วม

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

หมายเหตุ

สารคดีแนะนาแนวคิด ขั้นตอนการขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP แบบ
กลุ่ม ตลอดจนคาแนะนาในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้การผลิตสินค้า
เกษตรมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกาหนด
ปัจจุบันมีผ ลิตภัณฑ์เ กษตรอินทรีย์วางจ าหน่ายอยู่ในท้ องตลาดอยู่เป็น
จานวนมาก โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งที่มาทั้งจากต่างประเทศ และใน
ประเทศ ดัง นั้นจึง เป็นเรื่องค่ อนข้างยากที่ ผู้บ ริโ ภคจะทราบได้ว่ า
ผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ดัง นั้นการรับ รองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์โดยองค์กรรับรองมาตรฐานจึงเกิดขึ้น
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อ
ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ กาหนด
โดยองค์กรรับรองเป็นองค์กรที่ดาเนินการโดยอิสระที่ไม่ได้เป็นทั้งผู้ผลิต
หรือผู้ซื้อ มีความเป็นกลางและโปร่งใส ให้การรับรองครอบคลุมทั้งพื้นที่
การผลิต (ฟาร์ม) การเก็บเกี่ยว การแปรรูป
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้รับการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ตรวจและให้การรับรอง โดยมีสาระสาคัญต่างๆ เช่น การห้ามใช้สารเคมี
ทุกชนิดในการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการทาการเกษตรอื่นๆ
การห้ า มใช้ พื ช สั ต ว์ และเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ม าจากกระบวนการพั น ธุ
วิศวกรรม (จีเอ็มโอ) ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรอินทรีย์

20

-

30

ผลิตใหม่

8

วิชา
กระบวนการ
รับรองมาตรฐาน

ตอน

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

13.การรับรองมาตรฐาน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
(ต่อ)
การรับรองมาตรฐานแบบมี
ส่วนร่วม

นอกจากนี้ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยังสามารถดาเนินการ
ผ่านระบบการจัดการแบบกลุ่ม ที่ เ น้นให้เ กษตรกรผู้ผ ลิตรวมกลุ่ม และ
จัดทาระบบการรับรองมาตรฐานภายในโดยจัดทาระบบที่โปร่งใส มีการ
บันทึกเอกสาร มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อสร้างระบบการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพและทาให้เกิดการมีส่วนร่วม
14. ระบบการตรวจสอบ การตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) คือระบบใช้เพื่อแสดงหรือ
ย้อนกลับ
เกษตร
พิสูจ น์ถึงแหล่งที่ มา คุณภาพ ความปลอดภัย และความโปร่ง ใสในการ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในทุกๆช่วงการผลิต ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
และ ปลายน้า โดยสามารถระบุแหล่งที่มา คุณภาพและความปลอดภัย
การกระจายการใช้และการกระจายผลผลิตที่ได้จากการใช้วัตถุดิบ ไปส่วน
อื่นๆของห่วงโซ่อาหาร ข้อสาคัญหลักของระบบตรวจสอบย้อนกลับคือ
การตรวจสอบย้อนกลับหาแหล่งที่มาที่แน่นอนของปัญหา (Trace back)
และเรียกคืนสินค้า(Recall) ที่มีส่วนผสมของปัญหานั้นคืนจากผู้บริ โภคได้
ตามจานวนที่ต้องการ

9

ความยาว
(นาที)

หมายเหตุ

30

30

ผลิตใหม่

หมวดวิชาการผลิตและการจัดการกลุม่
วิชา
การจัดการดิน

ตอน

เรื่อง

15. สิ่งมีชีวิตในดิน

ชีวิตในดินดินมีชีวิต(สารคดี)

16. การปรับปรุงดิน

การปรับปรุงบารุงดินในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

หมาย
เหตุ

องค์ความรู้เกี่ยวกับสิง่ มีชีวิตในดินและการปรับปรุงดินตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่น
ในการทาเกษตรกรรมยั่งยืน หรือเกษตรอินทรีย์หลักการที่สาคัญคือการ
ห้า มใช้ ส ารเคมี ทุ ก ชนิ ด ซึ่ ง รวมทั้ ง ปุ๋ ยเคมี ด้ วย ดั ง นั้น การที่ จ ะให้ พื ช
เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง มีผลผลิตสูงและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
จึงขึ้นอยู่กับดิน หัวใจในการเพิ่มผลผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หรือ
เกษตรอินทรีย์จึงอยู่ที่ “ดิน” เป็นหลัก
แนวคิดเบื้องต้นของการปรับปรุงบารุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อยู่
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ดินมีชีวิต การใส่ปุ๋ยเคมีจึงเป็นการทาลายดิน และ
ทาให้ดินเสื่อมสภาพไปในที่สุด หลักการสาคัญของการปรับปรุงบารุ งดิน
ประกอบด้วย การเคารพดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน การไม่ป ล่อย
ให้หน้าดินโล่ง โดยการคลุมหน้าดินอยู่เสมอ การไม่เผาเศษพืช ตอซังข้าว
เป็นต้น
การปรับปรุงบารุงดินในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มีหลายเทคนิค เช่น
ใช้จุลินทรีย์พื้นบ้านเข้ามาช่วยในการกระบวนการปรับปรุงบารุงดิน การ
ทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้า ชีวภาพ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช

70

-

30

ผลิตใหม่

10

วิชา
การจัดการดิน

ตอน

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

16. การปรับปรุงดิน (ต่อ) การปรับปรุงบารุงดินในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมี เกษตรกรอีกเป็นจานวนมากใช้การปลูกปุ๋ยพืชสดในการ
ปรับปรุงบารุงดิน โดยการปลูกพืชหลังนา เป็นต้น
การปรับปรุงบารุงดินจึงเป็นการฟื้นคืนให้ดินมีชีวิต เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ปรับ โครงสร้างดินให้ร่ วนซุย มี ธาตุอาหารครบถ้วนส าหรับ พื ชในการ
เจริญเติบโตงอกงาม

35

17. การใช้สารเร่ง พด.ใน
การปรับปรุงดิน

วิธีการนาซุปเปอร์พด. 1 พด. 2 พด. 3 ไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร

20

รวบรวมองค์ความรู้ของหมอดินอาสาที่สามารถประยุกต์ใช้สารเร่งพด. 7
ในการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในไร่นาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

28

ซุปเปอร์พด. 1 พด. 2 พด. 3
สารเร่งจุลินทรีย์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตร (สารคดี)
ภูมิปัญญาหมอดินอาสากับสาร
เร่ง พด. 7 (สารคดี)

การผลิตจุลินทรีย์โดยใช้สารเร่ง วิธีการผลิตจุลินทรีย์เพื่อช่วยปรับปรุงบารุงดินโดยการใช้สารเร่งพด. 9
พด.9 (สารคดี)

10

ปุ๋ยชีวภาพพด. 12 เพิ่มธาตุ
เทคนิคการทาปุ๋ยชีวภาพพด.12 เพื่อช่วยในการการเพิ่มธาตุอาหารในดิน
อาหารและฮอร์โมนพืช(สารคดี) และฮอร์โมนพืช

10

11

หมาย
เหตุ

วิชา
การจัดการดิน

ตอน
18. การผลิตปุ๋ย

18. การผลิตปุ๋ย

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

การทาดินระเบิดทาปุ๋ยพืชสด
ทาปุ๋ยหมักจากขยะ(สารคดี)

คุณจอมขอบฟ้าสาธิตการทาดินระเบิด (การเลี้ยงและขยายเชื้อจุลินทรีย)์
การทาปุ๋ยพืชสดอย่างง่ายและการนาขยะมาทาปุ๋ยหมัก

56

การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
(สาธิต)

องค์ความรู้ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกษตรกร
สามารถทาเป็นอาชีพเสริมได้

23

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สูตรกรมพัฒนาที่ดิน(สารคดี)

เทคนิคและวิธีการในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สูตรเด็ดกรมพัฒนาที่ดินสาหรับเพิม่ ผลผลิตสร้างรายได้ให้เกษตรกร

12

ภูมิปัญญาหมอดินเกษตรกรไทย รวมภูมิปัญญาหมอดินที่นามาใช้ในการพัฒนาที่ดินให้กลับสูค่ วามอุดม
ชุดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สมบูรณ์
ชุดที่ 2 (สารคดี)
ปุ๋ยพืชสดฟื้นฟูปฐพีสู่วิถี
แนวคิดและวิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบารุงดิน
เศรษฐกิจพอเพียง(สารคดี)
19. ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
(บรรยาย/และสาธิต)

บรรยายและสาธิตการทาปุ๋ยชีวภาพและเทคนิคในการเพิม่ ผลผลิตกาจัด
ศัตรูพืชและการบาบัดน้าเสียโดย ร.ต.อ.สามารถ นารถสูงเนิน

12

หมาย
เหตุ

60

7
แผ่นที่ 1
75 นาที
แผ่นที่ 2
70 นาที

2 แผ่น

วิชา
การจัดการดิน

การจัดการน้า

ตอน
20. น้าหมักชีวภาพ

21. การจัดการน้าเสีย
22. เทคนิคการให้น้าแก่
พืช

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

สาธิตการทาน้าสกัดชีวภาพ
(สาธิต)

รวมความรู้เรื่องจุลินทรีย์และการสาธิตการทาน้าสกัดชีวภาพหลากหลาย
สูตรจานวน 10 ตอนที่ทาง่ายได้ด้วยตนเอง

48

สอนวิธีการทาน้าหมักโดยไม่ใช้
โมลาสหรือกากน้าตาล
(บรรยาย/และสาธิต)
จุลินทรีย์แก้ปัญหาน้าเน่าเสีย
(บรรยาย/และสาธิต)

การบรรยายเรื่องการทาน้าหมักแบบไม่ใช้กากน้าตาล และเทคนิควิธีการ
ทาปุ๋ยหมักแบบง่ายโดยจอมขอบฟ้า

42

สาธิตวิธีการทา “ปุ๋ยดินระเบิด” และ “ปุ๋ยอินทรีย์น้า” สาหรับใช้
แก้ปัญหาน้าเน่าเสีย

70

พญาแร้งให้น้า (บรรยาย/และ
สาธิต)

การบรรยายวิธีการสร้าง “พญาแร้งให้น้า” เครื่องสูบน้าภูมิปัญญาไทยที่
สามารถช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในไร่นา และการสาธิต
การทาปุ๋ยหมักในแปลงผัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตผักของ
เกษตรกร

28

สาธิตการปลูกผักด้วยวัสดุง่ายๆ นวัตกรรมการเกษตรที่คิดค้นขึ้นโดยเกษตรกรเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา
ไม่ต้องรดน้าบ่อย(บรรยาย/และ การขาดน้ าส าหรั บ รดต้ น ไม้ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ห าวั ส ดุ ใ นง่ า ยในท้ อ งถิ่ น
สาธิต)
ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ให้ประสิทธิภาพสูง

39

13

หมาย
เหตุ

-

วิชา

ตอน

เรื่อง

การจัดการความ 23. ความหลากหลายทาง สงครามเมล็ดพันธุ์(เสวนา)
หลากหลายทาง ชีวภาพ
ชีวภาพและ
พันธุกรรม
พันธุกรรมและการทาเกษตร
อินทรีย์

การจัดการ
ศัตรูพืช

24. การจัดการแมลง
ศัตรูพืช

การควบคุมแมลงโดยใช้น้าส้ม
ควันไม้ (สารคดี)

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

หมาย
เหตุ

เรื่องราวของการต่อสู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปลดแอกการครอบงาของ
บรรษัทต่างชาติจากเวทีเสวนา

แผ่นที่ 1
45 นาที
แผ่นที่ 2
50 นาที
33

2 แผ่น

พ่อวรรณา กับแม่อรวรรณ สองเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์มานาน
นับสิบปี และมีการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชด้วยตัวเองมาตลอด พ่อวรรณา
เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ ที่มีการเก็บและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
มากกว่าหนึ่งร้อยชนิด ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากเกษตรกร
ทั่วประเทศ เพื่อต้องการอนุรักษ์และทดสอบประสิทธิภาพของข้าวแต่ละ
สายพันธุ์เมื่อนามาปลูกในแปลงนาของตน ว่าสายพันธุ์ไหนที่ จะเหมาะ
สาหรับ พื้นที่ นี้ที่ สุด ส่วนแม่ อรวรรณนั้น ได้มี การเก็ บเมล็ดพันธุ์ผัก ไว้
สาหรับปลูกเพื่อกินและเพื่อขาย ในกลุ่มตลาดสีเขียวซึ่งจัดทุกสัปดาห์ๆล่ะ
3-4 ครั้ง การเก็บเมล็ดของแม่อรรวรรณนั้นได้ถูกสะสมองค์ความรู้มาจาก
คนรุ่นพ่อ คนรุ่นแม่มานาน มีการบอกต่อกันมาเป็นทอดๆ สาหรับการเก็บ
และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรทัง้ สองคนนั้น จะมีเทคนิคและวิธีการ
อย่างไร ติดตามได้ในสารคดีเรื่อง พันธุกรรมและการทาเกษตรอินทรีย์
สารคดีการสร้างเตาเผาถ่านสาหรับผลิตน้าส้มควันไม้ แบบนอนและแบบ
ตั้งและแนะนาวิธีการทาน้าส้มควันไม้โดยคุณสมเจต การสร้างเตาเผาถ่าน
200 ลิตรและความรู้ในการทาน้าส้มควันไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
14

72

วิชา

ตอน

เรื่อง

การจัดการ
ศัตรูพืช

24. การจัดการแมลง
ศัตรูพืช

สมุนไพรไล่แมลง (บรรยาย/
สาธิต)

การผลิตและ
การแปรรูป

25. การผลิตพืช

การลดต้นทุนการผลิตข้าว
(สารคดี)

26. การผลิตสัตว์
การจัดการกลุ่ม
และเครือข่าย

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

การบรรยายแนวคิด เทคนิคการใช้สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในการป้องกันและ
กาจัดแมลงศัตรูพืช การทาหม้อตุ๋นสมุนไพรไล่แมลงแบบง่าย ๆ โดยคุณยิ่ง
ธรรม อุดมสุข ที่เนินพอกิน จังหวัดกาญจนบุรี
องค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อการจัดการผลิตข้าวอย่าง
ยั่งยืนของเกษตรกรไทย

55

การทานาแบบลดต้นทุนของ
การบรรยายแนวคิดเทคนิคเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าวและปรัชญา
ดร.แสวง รวยสูงเนิน (บรรยาย) การใช้ชีวิตของดร.แสวงรวยสูงเนิน
ปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อทุกชีวี
สารคดีแนะนาแนวทางการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สาหรับเกษตรกร
ปลอดภัย

27. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ปรัชญาแนวคิดและ
องค์ประกอบวิสาหกิจชุมชน
(บรรยาย)
28. กรณีศึกษาวิสาหกิจ เครือข่ายสมาคมฟื้นฟูหมูบ่ ้าน
ชุมชนและการบริหาร
ชนบท(สัมภาษณ์)
จัดการกลุ่ม

แผ่นที่ 1
44 นาที
แผ่นที่ 2
54 นาที
90

2 แผ่น

19

-

การบรรยายสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในประเด็นต่างๆเช่น
แนวคิดของวิสาหกิจชุมชนองค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน

56

ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้องค์กรชุมชนการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในโดยใช้กิจกรรมการออมทรัพย์เป็นจุดเริม่ ต้น
การพัฒนาสร้างจิตสานึกร่วมของสมาชิกในชุมชนก้าวไปสูก่ ารสร้าง
สวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน

58

15

หมาย
เหตุ

วิชา
การจัดการกลุ่ม
และเครือข่าย

ตอน
28. กรณีศึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนและการบริหาร
จัดการกลุ่ม

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

เครือข่ายผลิตอาหารจากัด
กรณีศึกษาแนวคิดและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนระดับก้าวหน้า
(โรงแป้งขนมจีน) อ.นบพิตา
การจัดตัง้ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและการบริหารจัดการเครือข่าย
จ.นครศรีธรรมราช (สัมภาษณ์) แนวทางในปฏิบัติสู่วสิ าหกิจชุมชนขั้นก้าวหน้าและก้าวสู่การดาเนินงานใน
รูปแบบธุรกิจชุมชน
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนไม้เรียง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้เรียงในการดาเนินงานศูนย์วิสาหกิจ
ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง
ชุมชน หลักสูตรการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและวิธีการบริหารจัดการศูนย์
จ.นครศรีธรรมราช (สัมภาษณ์) วิสาหกิจชุมชน

55

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพดงบางจากอ.เมือง
(สัมภาษณ์)

ประสบการณ์แนวคิดกระบวนการเรียนรู้และการจัดตั้งสภาวิสาหกิจชุมชน
เครือข่ายชาวนาและองค์ความรูจ้ ากประสบการณ์จริงในการบริหาร
จัดการกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

56

ชุมชนตะโหมด(สารคดี)

การบริหารจัดการกลุ่มชาวนาของชาวชุมชนตะโหมด
อ. ตะโหมด จ.พัทลุงที่ใช้ภูมิปญ
ั ญาความร่วมมือและแรงใจของสมาชิกใน
การแก้ปญ
ั หาของตน

24

16

35

หมาย
เหตุ

หมวดวิชาการกระจายสินค้า
วิชา

ตอน

ระบบการ
29. การจัดการตลาด
แลกเปลี่ยนและ ชุมชน
การจัดการตลาด

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

สร้างสุขเมืองไทย
ตอน ตลาดนัดสีเขียว (สารคดี)

การจั ด การตลาดนั ด สี เ ขี ย วตลาดสิ น ค้ า อิ น ทรี ย์ ใ นโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิต-ผู้บริโภค
สารคดีจากโครงการวิจัยที่เป็นเรื่องราวของระบบแลกเปลี่ยนผลผลิตใน
ชุมชนที่เน้นคุณค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าเปลี่ยนวิถีการผลิตการบริโภค
ให้พออยู่พอกินไม่เน้นการใช้เงินตรานาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
การจัดการตลาดนัดสีเขียวตลาดสินค้าอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและผู้บริโภค
สารคดีกรณีตัวอย่างจากการวิจัย “โครงการเสริมสร้างองค์กรธุรกิจเพื่อ
สังคม” ทีม่ ุ่งเน้นการทากิจกรรมเพื่อสังคมด้วยระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
ชุมชนและสังคม
ปัจ จุบันรูปแบบการกระจายสินค้ามี การเปลี่ยนแปลงและทั นสมัยตาม
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่การกระจายสินค้าเป็นการดาเนินการ
ผ่านรูปแบบหลักๆไม่กรี่ ูปแบบเช่น การกระจายสินค้าผ่าน ตลาด จนมาถึง
รูปแบบโมเดิร์นเทรดที่นาสินค้าต่างๆมาจาหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และ
ซุปเปอร์มาเก็ตแบบสะดวกซื้อต่างๆ การกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ มี
รูป แบบการกระจายสินค้าที่ ห ลากหลายมากขึ้นเช่นกัน และเนื่องจาก
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้าที่มีความเฉพาะ

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนชุมชน(สารคดี)
ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์
30. ธุรกิจคุณธรรม
(Social Enterprise)

ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม
(สารคดี)

31. การกระจายสินค้า

การกระจายสินค้าเกษตร
อินทรีย์

17

ความยาว
(นาที)
5

หมาย
เหตุ

24

24
28

30

ผลิตใหม่

วิชา

ตอน

เรื่อง

ระบบการ
31. การกระจายสินค้า
แลกเปลี่ยนและ (ต่อ)
การจัดการตลาด

การกระจายสินค้าเกษตร
อินทรีย์

32. การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

เนื้อหาโดยสรุป

ความยาว
(นาที)

และยังอยู่ในกลุ่มตลาดที่ค่อนข้างแคบ ดังนั้น รูปแบบการกระจายสินค้า
จึงมีทั้งที่ผ่านระบบการกระจายสินค้าแบบทั่วไป เช่น ตลาดท้องถิ่น และ
โมเดิร์ น เทรด รวมถึง มี ค วามพยายามท าระบบการกระจายสิ นค้าที่ มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ตลาด นัดสีเขียว การสร้าง
ระบบการเชื่อมโยงผู้ผ ลิตกั บ ผู้บริโ ภคโดยตรง (CSA : Community
Supported Agriculture) การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ฯลฯ
ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความสาคัญมากกับทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศไทย ทั้งใน
แง่การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ
ผัก และผลไม้ ส ดซึ่ง นับ ว่า เป็น สิน ค้าส่ ง ออกที่ ส ามารถท ารายได้ใ ห้แ ก่
ประเทศได้มาก และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึง มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการยืดอายุในการเก็บรักษาและช่วย
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานเพียงพอกับระยะเวลาที่จะใช้ โดย
ต้องคานึงถึงการขนส่ง การจัดจาหน่าย กระบวนการบรรจุ การเลือกใช้
วัสดุในการนามาเป็นบรรจุภัณฑ์ ต้องมี ความสอดคล้องกับกระบวนการ
แปรรูป และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุด้วย

30

18

45

หมาย
เหตุ

หมวดวิชาการเชือ่ มโยงผูบ้ ริโภค
วิชา
การเชื่อมโยง
ผู้บริโภค

ตอน
33. กรณีตัวอย่างการ
เชื่อมโยงผู้บริโภค

เรื่อง
คนละไม้คนละมือการจัดการ
ตลาดที่ด่านช้าง

ทุ่งแสงตะวันตอน ส่งผัก ส่งใจ
(สารคดี)

เนื้อหาโดยสรุป
เรื่องราวของชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่
จะผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และอยากให้ผู้บ ริโภคได้รับ อาหารที่
ปลอดภัย มีการสร้างระบบการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรง (CSA
: Community Supported Agriculture) ไม่ต้องส่งสินค้าผ่านพ่อค้า
คนกลาง เป็นการร่วมมือกันโดยตรงระหว่างผู้ผ ลิตในชุมชนชนบทกั บ
ผู้บริโภคชุมชนเมืองเกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรกับ
ผู้บ ริโ ภค เพราะต้องการชีวิตที่ มีคุณภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม
มากกว่ าการท างานแบบแข่ ง ขั น กั น หาก าไรสูง สุ ดในระบบทุ นนิ ย ม
อุตสาหกรรม
เรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรบ้านยางแดง อาเภอสนามชัยเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ
อยากให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย พร้อมบริก ารส่งถึงบ้านและ
จัดเป็นชุดเมนูอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

19

ความยาว หมายเหตุ
(นาที)
15

20

หมวดวิชาการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
วิชา

ตอน

การสือ่ สารชุมชน 34. การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน

เรื่อง
การสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
ชุมชน

เนื้อหาโดยสรุป
คาว่าประชาสัม พั นธ์ จะมี คาหลัก ๆ สองตั วก็ คือ ประชา + สัม พัน ธ์
เพราะฉะนั้น เรื่ องของประชาสัม พัน ธ์ ก็ จ ะเป็น เรื่ องของ"การสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์ " ระหว่ า งสมาชิ ก ในชุ ม ชนด้ ว ยกั น ให้ เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดียวกั น อั นนี้เ ป็นประเด็ นส าคัญ เพราะเมื่ อใดสมาชิก ในชุม ชนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อนั้นถ้าจะทากิจกรรมใดๆในชุมชนนั้น การสร้าง
การมีส่วนร่วมหรือการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
ก็จะง่ายขึ้น
ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ชุมชน ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ ที่เหนี ยว
แน่นในชุมชนเหมื อนการสร้างสายใยในชุมชนให้มี ความเป็นปึก แผ่น
อันหนึ่ง อันเดียวกั น มี ส่วนร่วมในกิจ กรรมทุก อย่างซึ่งกั นและกัน แต่
วิธีก ารตรงนี้คือด้วยการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อสร้างสายใย คือการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน

20

ความยาว หมายเหตุ
(นาที)
30

ผลิตใหม่

หมวดวิชาเสริมและสาระบันเทิง
วิชา
การจัดการ
ทรัพยากร
ป่าไม้

การจัดการ
ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง

ตอน
35. บทเรียนการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้

36. กรณีตัวอย่างการ
จัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

บทเรียนจากป่าชุมชน(สารคดี)

ความยาว หมายเหตุ
(นาที)

สารคดีสรุปบทเรียนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนจาก 4 กรณีตัวอย่างทั่ ว
ประเทศที่มีการจัดการทรัพยากรในป่าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วย
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
ถอดแบบความสาเร็จชุมชนบ้าน สารคดีบทเรียนในการอนุรกั ษ์ผนื ป่าต้นน้าพะโต๊ะจังหวัดชุมพรทีเ่ กิดจาก
คลองเรือในการอนุรักษ์ป่าต้นน้า การร่ ว มแรงร่ ว มใจของชาวบ้ า นชุ ม ชนบ้ า นคลองเรื อ จนสามารถ
พะโต๊ะ (สารคดี) จ.ชุมพร
แก้ปัญหาปากท้องและแหล่งพลังงานของชุมชนได้

25

ตามหาปูม้ากับลุงจาง(สารคดี)

การฟื้นฟูทะเลธนาคารปูการทางานของกลุ่มอนุรักษ์ของลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง
อ่าวทุ่งมหาชุมชนเกาะเตียบ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

24

ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา(สารคดี)

ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลากับการแก้ปัญหาและฟื้นฟูทะเลสาบโดยการ
รวมกลุ่ม ชาวประมงพื้นบ้านบทเรียนกระบวนการและข้อคิดในการ
จัดการ

27

21

15

วิชา

ตอน

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป
พ่อแหลม พูนศักดิ์ สมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์
มานานนับสิบปี และที่ตลอดเวลาที่ผ่านนั้น ต้องพึ่งพาพลังงานจากข้าง
นอกเป็นหลัก เพื่อน้าใช้ในการสูบน้าในที่นาและใช้การดาเนินชีวิตปกติ
เช่น น้ามัน ไฟฟ้า แก๊ส เป็นต้น ซึ่งตัวเขาเองรู้สึกว่า ตราบใดที่ตัวเขายัง
ต้องพึ่งพาพลังงานจากคนอื่นแล้ว มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราไปยืมจมูก
คนอื่นมาหายใจ แล้วถ้าวันไหนเขาไม่ให้เรายืม เราคงต้องตายแน่ๆ เขา
จึงตัดสินใจที่ จะออกไปเรียนรู้ และกลับมาสร้างแหล่งพลังงานเองใน
แปลงนาของเขา พลังงานทางเลือกที่พ่อแหลมสร้างขึ้นในแปลงนาของ
เขาเองนั้น จะเข้ามามีบทบาทกับงานเกษตรและชีวิตประจาวันของพ่อ
แหลมอย่างไร ติดตามได้ในสารคดีเ รื่อง พลัง งานทางเลือกในระบบ
เกษตร

ความยาว หมายเหตุ
(นาที)

พลังงาน
ทางเลือก

37. พลังงานทางเลือก พลังงานทางเลือก

สุขภาวะ

38. แพทย์วิถีธรรมกับ แพทย์ทางเลือกกับหมอเขียว (บรรยาย) การบรรยายค่ายสุขภาพชุมชนทะเลธรรมของหมอเขียวประกอบด้วย แผ่นที่ 1
หมอเขียว
การวิเคราะห์สาเหตุของโรคและการรักษายา 9 เม็ด
100 นาที
แผ่นที่ 2
77 นาที
โยคะกายบริหารกับหมอเขียว (สาธิต) สาธิตกายบริหารโยคะและการกดจุดเพือ่ สุขภาพ โดยหมอเขียว
72
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25

2 แผ่น

วิชา
สุขภาวะ

ตอน

เรื่อง

เนื้อหาโดยสรุป

38. แพทย์วิถีธรรมกับ หลักการแพทย์วิถีธรรมโรคเกิดและหาย การบรรยายของหมอเขียวด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมที่มงุ่ สร้างความ
หมอเขียว
ได้อย่างไร(บรรยาย)
เข้าใจในการเกิดและหายของโรคภัยต่างๆในมุมมองทางพุทธศาสนา

39. ประสบการณ์และ สร้างสุขเมืองไทยตอนลูกผู้ชายตัวจริง
การเปลี่ยนแปลงชีวิต (สารคดี)
พลิกผันชีวิตพิชิตโรคร้าย
(สารคดี/สัมภาษณ์)
40. สมุนไพรกับ
สุขภาพ

สุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติกับหมอรุจน์
(สัมภาษณ์)

สารคดีเรื่องราวของโครงการเครือข่ายผู้ชายเลิกเหล้าที่บ้านคากลาง
ต.โนนหนามแท่ง จ.อานาจเจริญ เพื่อลดปัญหาความรุ่นแรงในชุมชน
สร้างความสงบสุขให้กับชุมชน
ประสบการณ์และเส้นทางชีวิตของคุณจาปา สุวะไกรเกษตรกรชาว
อานาจเจริญ ที่พลิกผันชีวิตจากเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดสารพิษเพื่อ
การรักษาโรคของตนเอง
คาแนะนาเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติและหลักการของแพทย์
แผนไทย ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการใช้พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร
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ความยาว หมายเหตุ
(นาที)
แผ่นที่ 1
90 นาที
แผ่นที่ 2
55 นาที
แผ่นที่ 3
47 นาที
แผ่นที่ 4
69 นาที
5

4 แผ่น

70

แผ่นที่ 1
68 นาที

3 แผ่น

วิชา
สุขภาวะ

สาระบันเทิง

ตอน
40. สมุนไพรกับ
สุขภาพ

เรื่อง
สุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติกับหมอรุจน์
(สัมภาษณ์) (ต่อ)

41. ผู้นากับการพัฒนา ยอดหญิงนักพัฒนา(ภาพยนตร์)

เสียงกู่จากครูใหญ่(ภาพยนตร์)

เนื้อหาโดยสรุป
ต่างๆในการเสริม สร้างความแข็ง แรง เพิ่ม ภูมิต้านทานให้กั บร่างกาย
ช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นกลไกการป้องกัน
โรคของร่างกายมนุษย์และการรัก ษาโรคต่าง ๆ อย่างถูก วิธี ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ จากคุณรุจน์ สุวรรณเสรีเกษม ชมรมยิ้มสีเขียว ซึ่งเป็นการ
นาเสนอข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการรักษาตัวเองด้วยวิถีธรรมชาติ
จนหายจากโรค
กรณีตัวอย่างชีวิตของยอดหญิงชาวเกาหลีที่ต่อสู้อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
พัฒนาชีวิตตนเองอย่างไม่ย่อท้อจนสามารถสร้างครอบครัวที่มีความสุข
และได้รับการยอมรับจนเป็นผู้นาชุมชน
เรื่องราวของชีวิตครูบ้านนอกเกาหลีที่ เ ป็นผู้นาทุ่ ม เทพัฒ นาชุม ชนที่
ล าบากยากจนจนประสบความส าเร็ จ และได้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น
แบบอย่างในการพัฒนาจนได้รับรางวัลและเป็นกรณีกระตุ้นให้คนเกาหลี
ลุกขึ้นมาพัฒนาบ้านเมืองของตนจนสาเร็จ
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ความยาว หมายเหตุ
(นาที)
แผ่นที่ 2
44 นาที
แผ่นที่ 3
50 นาที
28

27

3 แผ่น

