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บทคัดย่อ 

 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยใช้

พันธุ์สะอาด จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการท าแปลงพันธุ์ การจัดการสมดุลธาตุอาหารเพื่อ
เพ่ิมความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อย และการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ การจัดการสมดุลธาตุอาหาร
เพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อย แมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด โรคอ้อยและการป้องกัน
ก าจัด การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการท าแปลงพันธุ์  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 
จ านวน 60 คน ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ส าหรับรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 93 
คน เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 33 คน เกษตรกร จ านวน 60 คน ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น 
ประเมินผลวิทยากร เนื้อหาวิชา หลักสูตร สถานที่ และความพอใจในการฝึกอบรม อยู่ในเกณฑ์มาก ในทุกหัวข้อ 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประเด็นส าคัญ ได้แก่ ได้รับความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการผลิตอ้อย เป็น
ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการผลิตอ้อยได้ จึงอยากให้มีเวลาในการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีเวลาซักถามท า
ความเข้าใจมากขึ้น หรือมีโอกาสได้ดูงาน รวมทั้งเสนอให้มีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมใน
พ้ืนที่ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นจ านวนมากขึ้น โดยเนื้อหาที่อยากได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นคือความรู้เกี่ยวกับปุ๋ย และการ
ใช้ปุ๋ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 / ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  



 
 
 
 
 

ค าน า 
 

โรคใบขาวของอ้อย เป็นโรคที่พบมานานตั้งแต่เริ่มมีการปลูกอ้อยเพ่ืออุตสาหกรรม และมีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนในบางพ้ืนที่ไม่สามารถไว้ตอได้ โรคนี้มีเชื้อไฟโตพลาสมาเป็นเชื้อสาเหตุ และมีเพลี้ยจักจั่น 
(Matsumuratettix  hiroglyhicus) เป็นแมลงพาหะน าโรค (Chen, 1973, 1978 ; Wongkaew et al., 1997) 
ระบาดท าความเสียหายอย่างรุนแรงกับไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคใบขาวเกิดได้ทุกระยะการเจริญของ
อ้อย โดยอาการของโรคจะปรากฏให้เห็นชัดในระยะต้นกล้า อ้อยที่เป็นโรคจะมีคลอโรฟิลล์ลดลง ใบอ้อยที่เป็นโรค
จึงมีสีขาวหรือเขียวอ่อน หรือขาวสลับเขียวอ่อน อ้อยแตกกอเป็นพุ่มฝอยคล้ายกอหญ้า ไม่เจริญเติบโตและตายไป
ในที่สุด (พรทิพย์, 2542) ต้นอ้อยที่ได้รับเชื้อเมื่อยังมีความแข็งแรงสมบูรณ์จะไม่ปรากฏอาการให้เห็น แต่จะเป็น
อาการแฝง และอาจปรากฏหน่อขาวเล็กๆ บริเวณโคนกอ ก่อนจะแห้งตายไป เมื่อน าต้นอ้อยเหล่านี้ไปปลูกก็จะท า
ให้การระบาดกว้างขวางขึ้น หน่อที่งอกใหม่และอ้อยตอท่ีเกิดใหม่จะแสดงอาการของโรค การเกิดโรคจะรุนแรงมาก
ในอ้อยตอจนไม่สามารถไว้ตอได้ เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในปี 2550 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดขอนแก่นมี 
664,416 ไร่ แต่มีรายงานการระบาดของโรคใบขาวจ านวน 36,863 ไร่ คิดเป็น 5.56% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ผลผลิต
เสียหายไม่น้อยกว่า 47,000 ตัน  หรือคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท  การเกิดโรคถ้าระบาดรุนแรงท าให้
อ้อยไม่เจริญเติบโตและแห้งตาย ยิ่งไปกว่านั้นโรคดังกล่าวยังติดไปกับท่อนพันธุ์  ท าให้การแพร่ระบาดของโรค
กระจายเป็นวงกว้าง โดยอ้อยในแปลงปลูกใหม่ส่วนใหญ่เป็นท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อโรคแฝงอยู่ เมื่อน าไปปลูกและได้รับ
เชื้อเพ่ิมจากแปลงอ้อยที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง การระบาดของโรคจะรุนแรงมากขึ้น และเกษตรกรจะไม่ท าลาย
อ้อยที่เป็นโรค จนกว่าจะเห็นโรคเกิดขึ้นทั้งแปลงหรือประเมินแล้วว่าไม่สามารถให้ผลผลิตได้  และในปัจจุบันยังไม่
พบพันธุ์อ้อยที่ทนทานต่อโรค  

ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโรคท าได้โดยท าลายต้นที่เป็นโรคด้วยการขุดหรือเผาทิ้ง หรือฉีดพ่นด้วยยา
ก าจัดวัชพืชไกลโฟเสทเข้มข้น 1% หรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผ่านทางท่อนพันธุ์และแมลงพาหะ โดยใช้
ท่อนพันธุ์ที่ปลอดจากเชื้อ หรือฆ่าเชื้อในท่อนพันธุ์โดยแช่ในน้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือ 52 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  ปลูกอ้อยในช่วงที่ไม่มีการระบาดของแมลงพาหะ และตัดวงจรการแพร่กระจาย
ของโรค   อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ (พรทิพย์, 2542) เพราะยังไม่มีการน า
ค าแนะน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นเทคนิคในการผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรค 
การจัดท าแปลงพันธุ์ รวมทั้งการร่วมมือกันของเกษตรกรที่จะสกัดกั้นการระบาดของโรค ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จึง
จัดท าโครงการต้นแบบการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด เพื่อน าเทคโนโลยีที่ได้จากผลการวิจัยของ



กรมวิชาการเกษตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 ดังมีรายงานไว้โดย นฤทัย และคณะ (2553) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตต้นอ้อยสะอาดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปขยายผลโดยจัดท าเป็นแปลงพันธุ์สะอาดในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร และเป็นแปลงต้นแบบในไร่เกษตรกร เพ่ือเป็นต้นแบบการผลิตพันธุ์อ้อยที่สะอาดและให้ผลผลิต
สูง ก่อนจะน าพันธุ์ที่ได้ไปปลูกเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิต น่าจะเป็นวิธีการจัดการเพ่ือไม่ให้เกิดโรคระบาดรุนแรงและ
ได้ผลผลิตดี และเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องมีการจัดการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอ้อย 
โรคใบขาวอ้อย และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

 
 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. คอมพิวเตอร์ 
 2. เครื่องฉายภาพ 

 3. อุปกรณ์กระจายเสียง 

 4. ถุงผ้าใส่เอกสาร 

 5. กระดาษ 

 6. ปากกา 

 

วิธีการ 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  
1. วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรม  เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุม และ

สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  
2. จัดท าโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติจัดฝึกอบรม 

3. ติดต่อวิทยากร ออกหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 

5. ด าเนินการฝึกอบรม ตามก าหนดการที่วางไว้ คือ การบรรยายในห้องประชุม  การฝึกปฏิบัติเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา การศึกษาดูงานจากตัวอย่างจริง และการประเมินผลการฝึกอบรม 

6. รายงานผลการฝึกอบรม 

 

เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาเริ่มต้นมิถุนายน 2554 สิ้นสุดกันยายน 2554 ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 



 

 1. วิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร จากการวิเคราะห์พบว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคใบขาวและการจัดการ
โรคใบขาวอ้อย ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยในสังกัดของสถาบันวิจัยพืชไร่ และหน่วยงานอ่ืนๆ บุคลากร ในสังกัดของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และ 4 ยังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินโครงการต้นแบบการจัดการโรคใบขาวอ้อย ในพ้ืนที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร อุดรธานี โนนสูง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอ านาจเจริญ จึง
น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฝึกอบรม นอกจากนี้เกษตรกรที่จะร่วมกิจกรรมจัดท าแปลงต้นแบบผลิต
พันธุ์อ้อยสะอาด ควรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ เพราะเกษตรกรส่วนหนึ่งเข้าใจ
ว่าโรคใบขาวเป็นอาการขาดธาตุอาหารของพืช ท าให้แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง แต่ควรแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 ส าหรับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับโรคใบขาวและการจัดการ
โรคด้วยวิธีต่างๆ และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ปัญหาการผลิตอ้อยในพื้นที่ของเกษตรกร โดยครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 และ ครั้ง
ที่ 2 เป็นหลักสูตรที่ปรับให้ง่ายขึ้นส าหรับเกษตรกร เลือกเฉพาะเนื้อหาส าคัญที่เกษตรกรขาดความรู้ และมีการดู
งานการผลิตต้นกล้าอ้อยปลอดโรค เพ่ือให้เกษตรกรทราบขั้นตอนการผลิตและตระหนักถึงความยุ่งยากของ
กระบวนการผลิต จะท าให้เกิดการใส่ใจดูแลต้นกล้าอ้อยที่ได้รับไป หลักสูตรนี้ใช้เวลา 1 วัน ก าหนดจัดวันที่ 15 
กันยายน 2554  โดยมีก าหนดการดังแสดงในตารางที ่1 และ 2    

2. จัดท าโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติจัดฝึกอบรม ไดด้ าเนินการขออนุมัติตามข้ันตอน 
และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อย
โดยใช้พันธุ์สะอาด ทั้ง 2 รุ่น งบประมาณด าเนินการ รุ่นที่ 1 จ านวน 67,920 บาท รุ่นที่ 2 จ านวน 73,120 บาท   

3. ติดต่อวิทยากร ออกหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อของการอบรม ส่งหนังสือเชิญไปยังวิทยากร และส่งถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 11 
แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และเกษตรกร 
ส าหรับการอบรมรุ่นที่ 1 มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จ านวน 5 คน ดังรายละเอียดในก าหนดการ (ตารางที่ 1) รุ่น
ที่ 2 มีวิทยากรบรรยาย จ านวน 5 คน ดังรายละเอียดในก าหนดการ (ตารางที่ 2)  

4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ 
เอกสารประกอบการประชุม  ถุงผ้าใส่เอกสาร โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับโรคใบขาวและการจัดการโรคใบขาว แบบ
ประเมินผล ปากกา สมุด และแบบฟอร์มลงทะเบียน 

5. ด าเนินการฝึกอบรม การอบรมรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 มีเจ้าหน้าที่
ของกรมวิชาการเกษตร เข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมาย จ านวน 60 คน การประเมินผลการฝึกอบรมซึ่ง
ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ วิทยากร เนื้อหาวิชา หลักสูตร สถานที่ และความพอใจในการฝึกอบรม พบว่าความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์มากเป็นส่วนใหญ่ และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลา เพ่ิมเนื้อหา และเสนอให้มีการจัด
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ส่วนการ
อบรมรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2554 มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 60 คน เจ้าหน้าที่ของกรม



วิชาการเกษตร เข้ารับการอบรม จ านวน 33 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด การประเมินผลการฝึกอบรมซึ่ง
ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ วิทยากร เนื้อหาวิชา หลักสูตร สถานที่ และความพอใจในการฝึกอบรม พบว่าความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์มากเป็นส่วนใหญ่ และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเวลาการฝึกอบรมเป็น 2 วัน และเสนอให้จัด
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และควรจัดในพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรจ านวนมากได้รับความรู้ (รายละเอียดในผนวก 1 และ 
2) 

6. รายงานผลการฝึกอบรม หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้จัดท ารายงานเสนอกรมวิชาการเกษตร 
จ านวน 2 ฉบับ (ผนวก 1 และ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

 

 การฝึกอบรมที่จัดขึ้นทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 1) และเกษตรกร (ครั้งที่ 2) พึงพอใจ ในทุกองค์ประกอบของหลักสูตร และเห็นว่า
เป็นการฝึกอบรมที่มีประโยชน์สามรถน าความรู้ไปใช้ได้จริง จึงมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเนื้อหาวิชา ระยะเวลา และ
เสนอให้จัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการดูแลแปลงเรียนรู้ซึ่งเป็น
แปลงผลิตขยายพันธุ์อ้อยสะอาด และใช้ความรู้แนะน าเกษตรกรในการด าเนินการแปลงต้นแบบ ส่วนเกษตรกร น า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินการแปลงต้นแบบเพื่อผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด และในการผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

 

ค าขอบคุณ 



 ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรลพบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ได้แก่ คุณทักษิณา ศันส
ยะวิชัย คุณกอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ดร.นิลุบล ทวีกุล คุณสุนี ศรีสิงห์ และคุณอิสระ พุทธสิมมา ดร.กิตติภพ วายุ
ภาพ และคุณนิด วงษา ที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ขอขอบคุณ อบต. นางาม ที่เอ้ือเฟ้ือ
สถานที่ส าหรับการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาการผลิตอ้อย 
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ตารางท่ี 1 ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด รุ่นที่ 1 

ก าหนดการ ฝึกอบรม 

หลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด 

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554  

ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 

      



วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 

 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

    โดย ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 09.30 – 10.00 น. ชี้แจงโครงการ 

    โดย นางสาวนฤทัย วรสถิตย์  ผชช.สวพ.3 

 10.00 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 10.30 – 12.00 น. การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการท าแปลงพันธุ์  

    โดย นางนิลุบล ทวีกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ขอนแก่น 

 12.00 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.00 น. การจัดการสมดุลธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อย  

    โดย นายกอบเกียรติ ไพศาลเจริญ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

    ศวร.ขอนแก่น 

 14.00 – 15.00 น. การผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ 

     โดย นางทักษิณา ศันสยะวิชัย นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

 ศวร.ขอนแก่น  

15.00 – 15.30 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 15.30 – 17.00 น. สรุปผลและวางแผนการด าเนินงาน 

โดย นายกิตตภิพ  วายภุาพ    นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ชัยนาท 

นายนิด วงษา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ศวพ.ลพบุรี 

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 



 08.00 – 09.00 น. ออกเดินทางไปร่วมเสวนา ณ อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

09.00 – 10.00 น. ร่วมเสวนา ณ อ าเภอมัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น 

     โดย นายกิตตภิพ วายุภาพ  นกัวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ชัยนาท 

นายนิด วงษา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ศวพ.ลพบุรี 

 10.00 – 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 10.15 – 11.15 น. สรุปผลการเสวนา 

    โดย นายกิตตภิพ วายุภาพ  นกัวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ชัยนาท 

นายนิด วงษา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ศวพ.ลพบุรี 

 11.15 – 12.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 

12.00 – 14.00 น. ออกเดินทางไปร่วมเสวนา ณ อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 14.00 – 15.00 น. ร่วมเสวนา ณ อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

โดย นายกิตตภิพ วายุภาพ  นกัวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ชัยนาท 

นายนิด วงษา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ศวพ.ลพบุรี 

 15.00 – 15.30 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 15.30 – 16.30 น. สรุปผลการเสวนา 

    โดย นายกิตตภิพ วายุภาพ  นกัวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ชัยนาท 

นายนิด วงษา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน  ศวพ.ลพบุรี 

 

ตารางท่ี 2 ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด รุ่นที่ 2 

ก าหนดการ ฝึกอบรม 



หลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด 

ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2554  

ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 

      

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 

 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

    โดย ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 09.00 – 09.15 น. ชี้แจงโครงการ 

    โดย นางสาวนฤทัย วรสถิตย์  ผชช.สวพ.3 

 09.15 – 10.15 น. การผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ 

    โดย นางทักษิณา ศันสยะวิชัย นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

ศวร.ขอนแก่น 

 10.15 – 10.30 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10.30 – 11.30 น. การจัดการสมดุลธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อย  

    โดย นายกอบเกียรติ ไพศาลเจริญ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศวร.ขอนแก่น                                                           

11.30 – 12.15 น. แมลงศตัรูอ้อยที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด 

   โดย  นายอิสระ  พุทธสิมมา  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

ศวร.ขอนแก่น 

12.15 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 



14.00 – 15.00 น. โรคอ้อยและการป้องกันก าจัด 

   โดย  นางสาวสุนี  ศรีสิงห์  นกัวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

ศวพ.สุพรรณบุรี 

15.00 – 15.30 น. พัก รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

15.30 – 16.30 น. การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการท าแปลงพันธุ์  

    โดย นางนิลุบล ทวีกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวร.ขอนแก่น 

 16.30 – 17.30 น.  ดูงานการผลิตอ้อยปลอดโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

ผนวก 1  รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด ครั้งที่ 1 

รายงานผลการฝึกอบรม 

โดย ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 

1.  ชื่อหลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด 
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

จังหวัดขอนแก่น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรมีความรู้ในการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยการใช้พันธุ์สะอาด 

 2.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรมีความรู้เรื่องการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ 

 3.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรมีความรู้เรื่องพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด 

3.  กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  76  คน  ได้แก่ 

- เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จ านวน 60 คน    
- วิทยากร จ านวน 5 คน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม จ านวน 11 คน    

                       รวม  จ านวน  76  คน    

4.  สรุปสาระส าคัญของการจัดฝึกอบรม 

 การฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติสรุปผล วางแผนการด าเนินงาน และเสวนาในพื้นที่เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในเรื่อง การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการท า
แปลงพันธุ์  การจัดการสมดุลธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อโรคใบขาวของอ้อย และ การผลิตอ้อยที่มี
ประสิทธิภาพ 

5.  ผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 



1.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยการใช้พันธุ์สะอาด 

2.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ 

3.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด 

6.  การประเมินผล   

     การประเมินความคิดเห็น  โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินที่จัดท าขึ้น มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน  จ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.67 สรุปผลการฝึกอบรม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลวิทยากร 

1.  ความรู้ความสามารถของวิทยากร   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
     โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   20 คน    คิดเป็นร้อยละ 46.5 
    มาก  จ านวน   22 คน    คิดเป็นร้อยละ 51.2 
    ปานกลาง จ านวน     1 คน    คิดเป็นร้อยละ   2.3 

2.  เนื้อหาในการบรรยายน่าสนใจ   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
        โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   11 คน    คิดเป็นร้อยละ 25.6 
    มาก  จ านวน   30 คน    คิดเป็นร้อยละ 69.8 
    ปานกลาง จ านวน     2 คน    คิดเป็นร้อยละ   4.7 

3.  วิธีการถ่ายทอดความรู้   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  14 คน    คิดเป็นร้อยละ 32.6 
     มาก  จ านวน  26 คน    คิดเป็นร้อยละ 60.5 
    ปานกลาง จ านวน    3 คน    คิดเป็นร้อยละ   7.0 

4. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  17 คน    คิดเป็นร้อยละ 39.5 
    มาก  จ านวน  22 คน    คิดเป็นร้อยละ 51.2 
    ปานกลาง จ านวน    4 คน    คิดเป็นร้อยละ   9.3 
ส่วนที่ 2 ประเมินผลเนื้อหาวิชา 

1.  ประโยชน์ของเนื้อหาวิชาที่ได้รับ   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  
   โดยแบ่งเป็น  มากที่สุด จ านวน  12 คน    คิดเป็นร้อยละ 27.9 
    มาก  จ านวน  27 คน    คิดเป็นร้อยละ 62.8 
    ปานกลาง จ านวน    4 คน    คิดเป็นร้อยละ   9.3 

2.  เนื้อหาวิชาตรงกับความต้องการ   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 23.3 



    มาก  จ านวน  27 คน    คิดเป็นร้อยละ 62.8 
    ปานกลาง จ านวน   6 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.0 

3.  ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน     6 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.0 
    มาก  จ านวน  30 คน    คิดเป็นร้อยละ 69.8    

     ปานกลาง จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.3 

4.  ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ได้   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
     โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน    6 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.0 
    มาก  จ านวน  29 คน    คิดเป็นร้อยละ 67.4 
    ปานกลาง จ านวน    8 คน    คิดเป็นร้อยละ 18.6 
ส่วนที่ 3 ประเมินผลหลักสูตร 

1.  ความเหมาะสมของหลักสูตร   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
    โดยแบ่งเป็น  มากที่สุด จ านวน  11 คน    คิดเป็นร้อยละ 26.8 

    มาก  จ านวน  23 คน    คิดเป็นร้อยละ 56.1  
      ปานกลาง จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 17.1 

2.  ความเหมาะสมของระยะเวลาฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
     โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน    9 คน    คิดเป็นร้อยละ 20.9 
    มาก  จ านวน   19 คน    คิดเป็นร้อยละ 44.2 
    ปานกลาง จ านวน  15 คน    คิดเป็นร้อยละ 34.9 

3.  ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก   
โดยแบ่งเป็น  มากที่สุด จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.3 

    มาก  จ านวน  31 คน    คิดเป็นร้อยละ 72.1 
    ปานกลาง จ านวน    5 คน    คิดเป็นร้อยละ 11.6 

4.  ความเหมาะสมของการจัดฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 23.3 
    มาก  จ านวน  29 คน    คิดเป็นร้อยละ 67.4 
    ปานกลาง จ านวน    4 คน    คิดเป็นร้อยละ   9.3 
ส่วนที่ 4 ประเมินสถานที่ 

1.  สภาพแวดล้อมโดยรวม    ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.3 
    มาก  จ านวน  32 คน    คิดเป็นร้อยละ 74.4 
    ปานกลาง จ านวน    4 คน    คิดเป็นร้อยละ   9.3 



2.  อาหาร   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 23.3 
    มาก  จ านวน  26 คน    คิดเป็นร้อยละ 60.5 
    ปานกลาง จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.3 

3.  ที่พัก    ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 22.6 
    มาก  จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 32.3 
    ปานกลาง จ านวน    8 คน    คิดเป็นร้อยละ 25.8 
    น้อย  จ านวน    4 คน    คิดเป็นร้อยละ 12.9 
    น้อยที่สุด จ านวน    2 คน    คิดเป็นร้อยละ   6.5 
ส่วนที่ 5 ความพอใจในการฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  
  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน    7 คน    คิดเป็นร้อยละ 29.2 

มาก  จ านวน  14 คน    คิดเป็นร้อยละ 58.3 
  ปานกลาง จ านวน    3 คน    คิดเป็นร้อยละ 12.5  

7.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2554   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 

รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร ประชุม ฝึกอบรม จ านวนคน จ านวนวัน อัตรา (บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท) 

1.  หลักสตูร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด - - - - 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 9 ช่ัวโมง 5 - 300/ชม. 2,700 

1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร  2 3  960 

1.3 ค่าที่พักวิทยากร 2 2 -  2,000 

1.4 ค่ายานพาหนะวิทยากร - - - 1,700 

1.5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  2 มื้อ/วัน 70 2 25/คน/ครั้ง 6,500 

1.6 ค่าอาหารกลางวัน  70 2 120/คน/ครั้ง 15,600 

1.7 ค่าอาหารเย็น 70 1 150/คน/ครั้ง 10,500 

1.8 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย    - - - 3,500 



1.9  ค่าวสัดุที่ใช้ในการอบรม - - - 7,500 

1.10 ค่าดอกไม้พิธีเปิด    1,000 

1.11 ค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะของวิทยากรและเจา้หน้าท่ี  - - - 3,820 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    55,780 

หมายเหตุ   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน  จะเบิกวันที่ 18 สิงหาคม 2554 จ าน วน 70 คน  
และ เบิก วันที่ 19 สิงหาคม 2554 จ านวน 60 คน 

8.  ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

ในการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด พบว่ามีปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็น ดังนี้ 

1. หัวข้อการจัดการสมดุลธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อโรคใบขาวอ้อย  ควรขยายเวลาเพ่ิมข้ึน เพราะ
เป็นหัวข้อที่ส าคัญ 

2. ควรเพ่ิมเนื้อหา และรายละเอียด ในแต่ละหัวข้อให้มากข้ึน และเพ่ิมเติมหัวข้อการอบรมที่ส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติงานมากกว่านี้  ดังนั้นจึงควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมเป็น 3 วัน 

3. ควรเพิ่มท่ีพักให้เพียงพอกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น 
4. ควรจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ และสามารถน าไปใช้

ในการปฏิบัติงานได ้

 

ผนวก 2  รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด ครั้งที่ 2 

รายงานผลการฝึกอบรม 

โดย ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 

1.  ชื่อหลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด 
วันที่ 15 กันยายน 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดขอนแก่น 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยการใช้พันธุ์สะอาด 
2. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ 



3. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด 
3.  กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  104  คน  ได้แก่ 

 - เกษตรกรในจังหวัดภายใต้โครงการ จ านวน 60 คน 
- เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จ านวน 33 คน    
- วิทยากร จ านวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ผู้จัดฝึกอบรม จ านวน 5 คน    

                       รวม  จ านวน  104 คน    

4.  สรุปสาระส าคัญของการจัดฝึกอบรม 

 การฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด ประกอบด้วยภาคทฤษฎี การ
แสดงนิทรรศการประกอบ ซักถามปัญหา และศึกษาดูงาน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และเสริมสร้างทักษะในเรื่อง การผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ  การจัดการสมดุลธาตุอาหารเพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อ
โรคใบขาวของอ้อย  แมลงศัตรูอ้อยที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด  โรคอ้อยและการป้องกันก าจัด  การผลิตพันธุ์
อ้อยสะอาดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการท าแปลงพันธุ์  และศึกษาดูงานการผลิตอ้อยปลอดโรค 

5.  ผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 
1.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยการใช้พันธุ์สะอาด 
2.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพ 
3.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพันธุ์อ้อยสะอาด 

6.  การประเมินผล   
     การประเมินความคิดเห็น  โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินที่จัดท าขึ้น มีผู้ตอบแบบ

ประเมิน  จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.1 สรุปผลการฝึกอบรม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลวิทยากร 

5.  ความรู้ความสามารถของวิทยากร   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
     โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   26 คน    คิดเป็นร้อยละ 32.5 
    มาก  จ านวน   43 คน    คิดเป็นร้อยละ 53.8 
    ปานกลาง จ านวน   11 คน    คิดเป็นร้อยละ 13.8 

6.  เนื้อหาในการบรรยายน่าสนใจ   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
        โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   24 คน    คิดเป็นร้อยละ 30.0 
    มาก  จ านวน   48 คน    คิดเป็นร้อยละ 60.0 
    ปานกลาง จ านวน     8 คน    คิดเป็นร้อยละ 10.0 

7.  วิธีการถ่ายทอดความรู้   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 



   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  26 คน    คิดเป็นร้อยละ 32.5 
     มาก  จ านวน  38 คน    คิดเป็นร้อยละ 47.5 
    ปานกลาง จ านวน  16 คน    คิดเป็นร้อยละ 20.0 

8. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  25 คน    คิดเป็นร้อยละ 30.9 
    มาก  จ านวน  41 คน    คิดเป็นร้อยละ 50.6 
    ปานกลาง จ านวน  12 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.8 

น้อย  จ านวน    3 คน    คิดเป็นร้อยละ   3.7 
ส่วนที่ 2 ประเมินผลเนื้อหาวิชา 

5.  ประโยชน์ของเนื้อหาวิชาที่ได้รับ   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  28 คน    คิดเป็นร้อยละ 34.6 
    มาก  จ านวน  41 คน    คิดเป็นร้อยละ 50.6 
    ปานกลาง จ านวน  12 คน    คิดเป็นร้อยละ 14.8 

6.  เนื้อหาวิชาตรงกับความต้องการ   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  21 คน    คิดเป็นร้อยละ 25.9 
    มาก  จ านวน  50 คน    คิดเป็นร้อยละ 61.7 
    ปานกลาง จ านวน   9 คน    คิดเป็นร้อยละ 11.1 

น้อย  จ านวน    1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.2 
7.  ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 

   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   18 คน    คิดเป็นร้อยละ 22.2 

    มาก  จ านวน  43 คน    คิดเป็นร้อยละ 53.1    

     ปานกลาง จ านวน  19 คน    คิดเป็นร้อยละ 23.5 

น้อย  จ านวน    1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.2 

8.  ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ได้   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
     โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  12 คน    คิดเป็นร้อยละ 15.0 
    มาก  จ านวน  43 คน    คิดเป็นร้อยละ 53.8 
    ปานกลาง จ านวน  24 คน    คิดเป็นร้อยละ 30.0 

น้อยที่สุด จ านวน    1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.3 
ส่วนที่ 3 ประเมินผลหลักสูตร 

5.  ความเหมาะสมของหลักสูตร   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
      โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  18 คน    คิดเป็นร้อยละ 22.2 

    มาก  จ านวน  45 คน    คิดเป็นร้อยละ 55.6  



      ปานกลาง จ านวน  17 คน    คิดเป็นร้อยละ 21.0 
น้อย  จ านวน    1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.2 

6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
     โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน    9 คน    คิดเป็นร้อยละ 11.3 
    มาก  จ านวน  34 คน    คิดเป็นร้อยละ 42.5 
    ปานกลาง จ านวน  27 คน    คิดเป็นร้อยละ 33.8 

น้อย  จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 12.5 
7.  ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก   

โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   23 คน    คิดเป็นร้อยละ 28.8 

    มาก  จ านวน   42 คน    คิดเป็นร้อยละ 52.5 

    ปานกลาง จ านวน   13 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.3 

น้อย  จ านวน     2 คน    คิดเป็นร้อยละ   2.5 

8.  ความเหมาะสมของการจัดฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
   โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  34 คน    คิดเป็นร้อยละ 42.5 
    มาก  จ านวน  42 คน    คิดเป็นร้อยละ 52.5 
    ปานกลาง จ านวน    3 คน    คิดเป็นร้อยละ   3.8 

น้อย  จ านวน    1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.3 

ส่วนที่ 4 ประเมินสถานที่ 

4.  สภาพแวดล้อมโดยรวม    ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 
  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน   23 คน    คิดเป็นร้อยละ 29.9 
    มาก  จ านวน   39 คน    คิดเป็นร้อยละ 50.6 
    ปานกลาง จ านวน   14 คน    คิดเป็นร้อยละ 18.2 

น้อย  จ านวน     1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.3 
5.  อาหาร   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 

  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  18 คน    คิดเป็นร้อยละ 22.5 
    มาก  จ านวน  34 คน    คิดเป็นร้อยละ 42.5 
    ปานกลาง จ านวน  20 คน    คิดเป็นร้อยละ 25.0 

น้อย  จ านวน    8 คน    คิดเป็นร้อยละ 10.0 
6.  ที่พัก    ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก 

  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  16 คน    คิดเป็นร้อยละ 26.7 
    มาก  จ านวน  27 คน    คิดเป็นร้อยละ 45.0 



    ปานกลาง จ านวน  13 คน    คิดเป็นร้อยละ 21.7 
    น้อย  จ านวน    1 คน    คิดเป็นร้อยละ   1.7 
    น้อยที่สุด จ านวน    3 คน    คิดเป็นร้อยละ   5.0 
ส่วนที่ 5 ความพอใจในการฝึกอบรม   ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มาก  
  โดยแบ่งเป็น มากที่สุด จ านวน  20 คน    คิดเป็นร้อยละ 32.3 

มาก  จ านวน  32 คน    คิดเป็นร้อยละ 51.6  
ปานกลาง จ านวน  10 คน    คิดเป็นร้อยละ 16.1  

7.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2554   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรมวิชาการเกษตร 

รายการค่าใช้จ่ายหลักสูตร ประชุม ฝึกอบรม จ านวนคน จ านวนวัน อัตรา (บาท) 
รายจ่ายจริง 

(บาท) 

1.  หลักสตูร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด - - - - 

1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ช่ัวโมง 6 - 300/ชม. 1,500 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  2 มื้อ/วัน 70 1 25/คน/ครั้ง 3,500 

1.3 ค่าอาหารกลางวัน  70 1 120/คน/ครั้ง 8,400 

1.4 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย    - - - 3,450 

1.5  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม - - - 25,824 

1.6 ค่าดอกไม้พิธีเปิด    1,000 

1.7 ค่ายานพาหนะของเกษตรกร 60 - - 15,300 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    58,974 

 

8.  ปัญหา / ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

ในการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด พบว่ามีปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็น ดังนี้ 

5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับอ้อย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอ้อยได้ จึงอยากให้มีการจัดฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 



6. ได้รับความรู้หลากหลาย ทั้งเรื่องการผลิตอ้อย ธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม  โรค–แมลง
และการป้องกันก าจัด  การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดปลอดโรค เพ่ือแก้ปัญหาโรคใบขาวอ้อย จึงอยากให้จัด
ฝึกอบรมในพ้ืนที่ด้วย จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมาก 

7. ควรมีการจัดฝึกอบรมในพ้ืนที่  เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้รับความรู้ และความเข้าใจด้วย เป็นการ
กระจายความรู้ลงสู่พ้ืนที่ได้อย่างกว้างขวาง เพราะการจัดการฝึกอบรมเพียงจุดเดียวท าให้การกระจาย
ความรู้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น 

8. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม เนื่องจากเนื้อหาและรายละเอียดในการบรรยายมาก แต่ระยะเวลา
น้อยท าให้ตามเนื้อหาไม่ทัน รวมทั้งระยะเวลาในการซักถามปัญหาก็มีจ ากัด นอกจากนี้ควรเพ่ิมการเสวนา
กลุ่มย่อยด้วย 

9. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมเป็น 2 วัน โดยวันแรกเป็นการบรรยายภาคทฤษฏี และจัดเสวนา 
ส่วนวันที่สองควรเป็นการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 

10. ควรจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรมประมาณ 3 ครั้งต่อปี 
11. ควรจัดฝึกอบรมเรื่องปุ๋ย  และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากเป็นหลักส าคัญในการท าการเกษตร 
12. อยากให้นักวิจัยสามารถหาวิธีการก าจัดโรคใบขาวได้ส าเร็จ 
13. อยากให้นักวิจัยศึกษาพันธุ์ต้านทานโรคในพ้ืนที่ แล้วแนะน าแก่เกษตรกรต่อไป 

 


