
แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 

1. แผนงานวิจัย   การวิจัยสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับระบบการผลิตภาคเกษตร 
2. โครงการวิจัย   การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย  
    กิจกรรม        วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจสู้โลกร้อนและทนแล้ง 
3. ชื่อการทดลอง  
    (ภาษาไทย)    การพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจทนร้อนและทนแล้ง 
    (ภาษาอังกฤษ) The development of economic crops tolerance to heat and drought  
    การฝึกอบรมหลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการที่

เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ 
Workshop on:        Capacity development for Data Base Management and Modeling 

Simulation for improving Land Productivity 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าโครงการ  นายสมชาย บุญประดับ  
หัวหน้ากิจกรรม   นายสมชาย บุญประดับ  
หัวหน้าการทดลอง  นางอุชฎา  สุขจันทร์ 
ผู้ร่วมงาน (การทดลอง) นายอรัญญ์  ขันติยวิชย์ 

นายสรรเพชญ์ อ้ิมพัฒน์ 
นายสมเจตน์ ประทุมมินทร์ 

     

5.  บทคัดย่อ 

นักวิชาการเกษตรจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ า และพืชเป็นอย่างดี เพ่ือสามารถ

พัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้พอเพียงบริโภคในประเทศ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชภายใต้สภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการศึกษาการพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจทนร้อนและทนแล้ง  จึงเห็นสมควรจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพ่ือการจัดการที่เหมาะสม

แล ะ เพ่ิ ม ศั ก ย ภ าพ พ้ื น ที่  (Workshop on : Capacity development for Data Base Management and 

Modeling Simulation for improving Land Productivity) ให้แก่นักวิชาการเกษตร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิชาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร มีความรู้ในด้านการเก็บตัวอย่างดิน

และการวิเคราะห์ทางกายภาพที่จ าเป็น (Method of Soil Sampling and Soil Analysis for Environmental Research) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ Dynamic เพ่ือจัดเตรียมให้เหมาะสมกับแบบจ าลองการผลิต การวิเคราะห์และ

พยากรณ์ผลผลิตกับสมดุลของน้ าในดิน การเชื่อมโยงงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช และ

พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุดเทคโนโลยี และทบทวนการวิเคราะห์ระบบการจัดการพ้ืนที่ด้วย AQUACROP (FAO, 2013) 



ผลการด าเนินงาน ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิชาการเกษตร  จ านวน 4 รุ่นๆละ 5 วัน 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม2558  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 55 คน  มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 45 คน คิด

เป็นร้อยละ 81.81 โดยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมในการฝึกอบรมอยู่ในระดับดี

มาก และเห็นว่าสามารถการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดี 

Abstracts 

The relationship between soil, water and plants is important for researchers to develop 

agricultural production sufficient for domestic consumption and optimize plant production under 

climate change, particularly the development of tolerance to heat and drought of economic 

crops. So researchers have to have workshop on Capacity development for Data Base 

Management and Modeling Simulation for improving Land Productivity. 

The purpose is to educate researcher on (1) Method of Soil Sampling and Soil Analysis for 

Environmental Research, (2) Development of Dynamic database to prepare for the production 

models, (3) Analysis and forecasting production with the soil water balance, (4) Linking research 

in various disciplines related to crop production and developing technology packages and (5) 

Review and Analysis of agricultural area system management by AQUACROP (FAO, 2013). 

The results showed that organized a workshop for researchers four times, five times per 

day during February and March 2015. There were 55 participants, respondents 81.81 percent (45 

participants). The most of participants satisfied with the overall of training is very good level, and 

expected to bring the knowledge gained from the training to apply to their own research well. 

 

6.  ค าน า  

ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตของประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการจัดการ

ดินและน้ า ดังจะเห็นว่าน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การเจริญเติบโตของพืชถูกควบคุมด้วย

ความเป็นประโยชน์ของน้ ามากกว่าองค์ประกอบอย่างอ่ืนทั้งหมด พืชส่วนใหญ่อาศัยดินเป็นตัวกลางในการหยั่งราก

เพ่ือค้ าจุนต้นให้ด ารงอยู่ ขณะที่น้ าในดินจะเป็นแหล่งที่ล าเลียงธาตุอาหารพืชเข้าสู่รากพืชผ่านล าต้นกิ่งก้านสู่ใบเพ่ือ

ขบวนการเมตาโบลิซึ่มในการสังเคราะห์แสง การหายใจ และการคายน้ าที่ปากใบ เกิดการสร้างสมอาหารเพ่ือการ

เจริญเติบโต และถ้าพืชขาดน้ าอย่างถาวรพืชก็จะตายในที่สุด ดังนั้นพืชจะเจริญเติบโตดีจนให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

และปริมาณมากตามที่ต้องการนั้น ส่วนหนึ่งจะต้องได้รับน้ าในระดับที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ 

(บุญสม, 2549) และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และความต้องการผลิตอาหารของมนุษย์ให้เพียงพอ

กับความต้องการบริโภค จ าเป็นต้องศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพืชอาหาร โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์พืช



เศรษฐกิจทนร้อนและทนแล้ง  ดังนั้นนักวิชาการเกษตรจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ า และพืช

เป็นอย่างดี เพ่ือสามารถพัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้พอเพียงบริโภคในประเทศ และมีศักยภาพสูงในการส่งออก

เพ่ือการเป็นครัวของโลก ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตของพืชหลายชนิดในการใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง

ตามนโยบายของรัฐบาล 

ในปี 2556-2557 ส านักผู้เชี่ยวชาญได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศ และร่วมกับ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผลผลิตพืชกับสมดุลของน้ า ในดิน “ Soil 

Water Balance Limited Crop Production ”  ในปี 2556 และหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบการผลิตของพ้ืนที่

ด้วยโปรแกรม AquaCrop (FAO, 2013) เพ่ือประมวลผลการจัดการด้านดิน-น้ า (Workshop on : Capacity 

Development for Farm Management Strategies to Improve Crop-water Productivity using 

AquaCrop) ให้แก่นักวิชาการเกษตรในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน รวมทั้งได้พัฒนา

อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิอากาศ และความชื้นในดินติดตั้งในศูนย์น าร่องจ านวน 10 ศูนย์ ในปี 2557 และจะขยายต่อ

ในปี 2558 อีกจ านวน 10 ศูนย์ เพ่ือให้การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเ พ่ือให้สถาบันพืช และหน่วยงานวิจัยใน

พ้ืนที่มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานไปในทางเดียวกัน และมีความรู้ด้านการจัดการดินและน้ ารวมถึงการ

พัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ผลผลิตพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับ

ความเครียดต่างๆ ทั้งดิน น้ า ภูมิอากาศ จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมหลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมูล และ

แบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพ่ือการจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่  (Workshop on : Capacity 

development for Data Base Management and Modeling Simulation for improving Land 

Productivity) ให้แก่นักวิชาการเกษตร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักวิชาการ ของกรมวิชาการเกษตร มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ทางกายภาพที่จ าเป็น (Method of Soil Sampling and Soil 

Analysis for Environmental Research) 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ Dynamic เพ่ือจัดเตรียมให้เหมาะสมกับแบบจ าลองการผลิต การ

วิเคราะห์และพยากรณ์ผลผลิตกับสมดุลของน้ าในดิน 
3. การเชื่อมโยงงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช และพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุดเทคโนโลยี 
4. ทบทวนการวิเคราะห์ระบบการจัดการพ้ืนที่ด้วย AQUACROP (FAO, 2013) 

7.  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน 

7.1 แบบการวิจัย (Research Design) 

       - ไม่มีแผนการทดลอง 

7.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. การบรรยายเนื้อหาวิชา 



2. การฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4. การทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบม 

8.  ระยะเวลาด าเนินงาน กันยายน 2557 – ตุลาคม 2558 

9.  สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
แปลงทดลองเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (ภาคปฏิบัติด้านการจัดการดิน-น้ า) 

10.  ผลการด าเนินงาน และวิจารณ์  

 1. การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เพ่ือความสะดวกในการสอนของวิทยากรในการปรับเนื้อหาวิชาและการฝักปฏิบัติเพ่ือสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง จึงจัดแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 5 รุ่นให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานวิชาการ และหน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน

ของนักวิชาการเกษตร ที่เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนักวิชาการท่ีมีพ้ืนฐานด้านปฐพี จะเน้น 
การฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวิจัย และเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาแบบจ าลองในอนาคต 
และการก าหนดงานวิจัยเพื่อสนองตอบพื้นท่ี 

รุ่นที่ 2 สถาบันวิจัยพืชไร่ และนักวิจัยที่ท างานกับพืชล้มลุก เพ่ือเน้นปัจจัยพื้นฐานและระบบการ 
วิเคราะห์ผลผลิตที่เหมาะสมกับพืชไร่ และการก าหนดงานวิจัยเพื่อสนองตอบพื้นท่ี 

 รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยพืชสวน และสถาบันวิจัยยาง เพื่อเน้นปัจจัยพื้นฐานและระบบการวิเคราะห์ 
ผลผลิตที่เหมาะสมกับไม้ยืนต้น และการก าหนดงานวิจัยเพื่อสนองตอบพื้นฐาน 

 รุ่นที่ 4 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-4 เพื่อเน้นการวิเคราะห์พื้นที่ การสร้าง 
แบบสอบถามฐานข้อมูลจากแบบสอบถาม การพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยพืช 

 รุ่นที่ 5 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6-8 เพื่อเน้นการวิเคราะห์พื้นที่ การสร้าง 
แบบสอบถามฐานข้อมูลจากแบบสอบถาม การพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยพืช 

2. เนื้อหาการฝึกอบรม 

เนื้อหาการฝึกอบรม แบ่งเป็น ทั้งหมด 6 หัวข้อ ประกอบด้วย การบรรยายจ านวน 20 ชั่วโมง และฝึก

ปฏิบัติจ านวน 24 ชั่วโมง รวม 44 ชั่วโมง ดังนี้  

2.1 ปฐพีกายภาพ การเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ จ านวน 19 ชั่วโมง 

2.1.1. การบรรยาย จ านวน 8 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. ความรู้พื้นฐานปฐพีกายภาพ ลักษณะ และสมบัติของดิน จ านวน 4 ชั่วโมง ได้แก่ 

1.1. ลักษณะทางกายภาพ 
1.2. สมบัติของน้ าในดิน 
1.3. สมดุลของน้ าในดิน  



1.4. การเคลื่อนย้ายของน้ าในดิน 
1.5. การซึมซาบน้ าในดิน 

2.การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมความเสื่อมของดิน (Soil degradation) จ านวน 4 ชัว่โมง ได้แก่ 
2.1. ความหนาแน่นรวมของดิน  
2.2. การเหนี่ยวน าการไหลของน้ าในดินที่จุดอ่ิมตัว 
2.3. สมดุลของน้ าในดิน 
2.4. การเคลื่อนย้ายของน้ าในดิน 
2.5. ความคงตัวของโครงสร้างดิน 

2.1.2. การฝึกปฏิบัติ จ านวน 11 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวน 5:30 ชั่วโมง ได้แก่ 

1.1. การจัดท าค าบรรยายหน้าตัดดิน 
1.2. การเก็บตัวอย่างจากหน้าตัดดิน 
1.3. วิเคราะห์ธาตุอาหาร 
1.4. วิเคราะห์กายภาพ 
1.5. การจ าแนกดิน 
1.6. การใช้ตารางค่าวิเคราะห์ดินและการแปลผลค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเตรียมแผนงานวิจัย 

2. การฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์: จ านวน 4 ชั่วโมง 
2.1. การจัดการฐานข้อมูลดิน 
2.2. การจัดการฐานข้อมูลพืช 
2.3. การวิเคราะห์การพัฒนาทรงพุ่มของพืชจากวิกฤตภูมิอากาศ 
2.4. การวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดินในภาคสนาม  
2.5. การวัดค่าความเหนี่ยวน าน้ าในดินในแปลงทดลอง 

3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง  : จ านวน 1:30 ชั่วโมง 
3.1. ชั่ง บันทึก น าตัวอย่างเข้าอบ 
3.2. จัดท าแบบกรอกข้อมูลวิเคราะห์ 

2.2. การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดท าแบบจ าลองด้วย MS EXCEL จ านวน 4 ชั่วโมง ได้แก่ 

2.2.1. การบรรยาย จ านวน 2 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. การใช้โปรแกรม MS EXCEL จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ืองานวิจัยด้านดินและน้ าทางการ

เกษตร จ านวน 2 ชั่วโมง ได้แก่ 
1.1. ระบบฐานข้อมูลแบบ Dynamic 
1.2. การใช้ฟังชั่นส์พิเศษ 
1.3. การพัฒนาฟังชั่นส์ เพ่ือ ADDIN 
1.4. การวิจัยพืชกับการตอบสนองต่อสมดุลน้ าในดิน 
1.5. การจัดการน้ า (ชลประทาน) และการจัดการแปลงให้เหมาะสม 



2.2.2. การฝึกปฏิบัติ จ านวน 2  ชั่วโมง ได้แก่ 
1. การจัดเตรียมตารางกรอกข้อมูล (Tabulate data Form) 
2. การสร้างระบบฐานข้อมูลจากแบบสอบถาม 

2.3. การวิเคราะห์และแปลผลด้วยโปรแกรม AquaCrop จ านวน 5:30 ชั่วโมง ได้แก่ 

2.3.1. การฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรม MS EXCEL จัดท าระบบฐานข้อมูล  5:30 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. การจัดเตรียมตารางกรอกข้อมูล (Tabulate data Form)  

2. การสร้างระบบฐานข้อมูลจากแบบทดสอบ 

2.4. การวิจัยพืชกับการตอบสนองต่อสมดุลน้ าในดิน จ านวน 4 ชั่วโมง ได้แก่ 

2.4.1. การบรรยาย จ านวน 4 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. ลักษณะของพืชที่ใช้ใน AquaCrop 

1.1. การระเหยและคายน้ า 
1.2. การสร้างชีวมวล 
1.3. ผลผลิตและการตอบสนองต่อความเครียด 
1.4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันวิจัยพืช กับ ศวพ. 

2. เทคนิคการจัดการฟาร์ม 
2.1. เทคนิคการวิเคราะห์การใช้น้ า 
2.2. ความสมบูรณ์ของดินกับการตอบสนองของพืช 
2.3. การปรับค่าผลผลิตกับวิกฤตของความสมบูรณ์ดิน  

2.5. การจัดการน้ า (ชลประทาน) และการจัดการแปลงให้เหมาะสม จ านวน 9:30 ชั่วโมง ได้แก่ 

2.5.1. การบรรยาย จ านวน 4 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. ระบบเกษตรกับการให้น้ า 

1.1. ปริมาณน้ าที่พืชต้องการสุทธิ 

1.2. การค านวนช่วงเวลาการให้น้ า 

1.3. การสร้างตารางการให้น้ า 

1.4 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้น้ า 

2. การปรับแก้แบบจ าลองและการทดสอบใช้ (Calibration/Validaton) 

2.5.2. การฝึกปฏิบัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 5:30 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. การจัดการฐานข้อมูลการชลประทาน 

2. การจัดท าแผนการให้น้ า 

3. การจัดการฐานข้อมูลด้านการจัดการแปลง 

4. การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินกับการตอบสนองของพืช 

2.6. ศักยภาพการผลิตกับประสิทธิภาพการใช้น้ า จ านวน 2 ชั่วโมง ได้แก่ 



2.6.2. การบรรยาย จ านวน 2 ชั่วโมง ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์การผลิตพืชโดยมีประสิทธิภาพการใช้น้ าสูงสุด 

3. การประเมินผลการฝึกอบรม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น และส านักผู้เชี่ยวชาญได้ด าเนินการจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักวิชาการเกษตร  รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558  รุ่นที่ 2 วันที่ 16-20 

กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 23-27  กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 4 วันที่  9-13 มีนาคม 2558  และ รุ่นที่ 5 วันที่  

16-20 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ผลการด าเนินงาน มี

นักวิชาการเกษตรกลุ่มเป้าหมายยื่นความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง 5 รุ่น แต่รุ่นที่ 2 มีผู้แจ้งความประสงค์เข้า

รับการฝึกอบรมจ านวนน้อยมาก คณะผู้จัดจึงให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์พิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นอ่ืน และ

ยกเลิกการจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ซึ่งผลการฝึกอบรมทั้ง 4 รุ่น สามารถประเมินการด าเนินงานไดด้ังนี้ 

3.1. ผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 20 คน มี

ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งสามารถสรุปสาระการประเมินได้ดังนี้ 

3.1.1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรม 
ก่อนเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 5.26  ระดับ

พอใช้ ร้อยละ 5.26 ระดับน้อย ร้อยละ 47.37  และในระดับน้อยมาก  ร้อยละ 42.10 หลังเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 15.79  ระดับดี ร้อยละ 57.89 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 26.32   

3.1.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
เนื้อหาในการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า เนื้อหาการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 57.89 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 42.10   
เอกสารประกอบการฝึกอบรม พบว่ามีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 

21.05 ระดับดี ร้อยละ 57.89 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 21.05 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 15.79 อยู่

ในระดับดี ร้อยละ 31.58 ระดับพอใช้ ร้อยละ 42.10 และน้อยอยู่ในระดับ 10.53 
3.1.3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้ใน
หัวข้อที่บรรยาย อยู่ในระดับดีมาก  ด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา พบว่ามีการถ่ายทอดเนื้อหา อยู่ในระดับดี
มาก ส่วนด้านการใช้สื่อประกอบการบรรยาย พบว่ามีการใช้สื่ออยู่ในระดับดีมากร้อยละ 89.47 และระดับดีร้อยละ 10.53   

3.1.4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสถานที่ 

ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 73.68 และระดับดีร้อยละ 26.32 ด้านการอ านวยความสะดวกระหว่างการ
ฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 68.42 และระดับดีร้อยละ 31.58 



และความพึงพอใจในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อย
ละ 52.63 และระดับดีร้อยละ 42.10 

3.1.5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

การน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 42.10 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 73.68 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 10.53    

3.1.6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของภาพรวมในการฝึกอบรม 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 68.42 และอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 31.58  

3.1.7. หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้
กายภาพดิน และการจัดการน้ าในดิน การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการน าข้อมูลไปใช้ การให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Arc View ในงานจัดการดิน 

3.1.8. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่าสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้ง
ในไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ 

1. การจัดท าฐานข้อมูล  การจัดท า Model การปลูกพืช 

2. การใช้ AQUAL CROP และการน าข้อมูลดินมาใช้ประโยชน์ 

3. การประเมินการเลือกพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช 

4. การน าข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการปลูกพืชเพ่ือวางแผนการทดลอง 

5. พ้ืนฐานทางปฐพีวิทยาการจัดการน้ ารวมถึงการจัดการท าระบบฐานข้อมูลและการใช้

แบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อให้การใช้ปัจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. การใช้โปรแกรมต่างๆ ในการค านวณปริมาณการให้น้ าและการท าฐานข้อมูลโดยใช้

โปรแกรม Excel 

7. การให้น้ าส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. น าความรู้ไปประเมินศักยภาพพ้ืนทีแ่ละการเจริญเติบโตของพืชต่างๆในแต่ละพ้ืนที่ 

3.1.9. ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

1. ระยะเวลาฝึกอบรมน้อยเกินไป  ควรเพิ่มวันในการอบรม 
2. ควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายและวิธีการเข้าสู่โปรแกรมก่อนการฝึกอบรม  

เนื่องจากท าตามไม่ทัน   
3. ควรแยกเนื้อหาเฉพาะการใช้โปรแกรมที่ เรียน เพราะท าให้เนื้อหามาก ถ้าแยก

โปรแกรมก็จะท าตามทัน 
3.1.10. ผลการทดสอบระดับความรู้ก่อน และหลังฝึกอบรม 



ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน ระดับความรู้เฉลี่ยอยู่

ที่ 34 คะแนน โดยที่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 15-35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45 คะแนน 36-45 

คะแนน ร้อยละ 50 และมีคะแนนมากกว่า 45 คะแนนเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้น 

หลังการเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 71-80 คะแนน ร้อย

ละ 45 และมีคะแนนมากกว่า 80 คะแนน ร้อยละ 55 หลังจากเข้ารับอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาระดับความรู้

หลังการฝึกอบรม เฉลี่ยอยู่ที่ 79.05 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 45.05คะแนน 

3.2. ผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558  มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าอบรม

ทั้งหมด 5 คน จึงให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์พิจารณาให้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นอื่น และยกเลิกการจัดฝึกอบรมรุ่นที่ 2 

3.3. ผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 13 คน มี
ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ซึ่งสามารถสรุปสาระการประเมินได้ดังนี้ 

3.3.1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรม 

ก่อนเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 27.27 

ระดับน้อย ร้อยละ 36.36  และในระดับน้อยมาก  ร้อยละ 36.36 หลังเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 27.27  ระดับดี ร้อยละ 45.45 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 27.27   

3.3.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

เนื้อหาในการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า เนื้อหาการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 54.54 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 45.45   ด้าน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม พบว่ามีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 27.27 ระดับดี ร้อยละ 

54.54 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 18.18 และระยะเวลาในการฝึกอบรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี

มาก ร้อยละ 36.36 ระดับดี ร้อยละ 45.45 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 18.18 

3.3.3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้ใน

หัวข้อที่บรรยาย อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 54.54 ระดับดี ร้อยละ 36.36 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 9.09  ส่วน

ด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา พบว่ามีการถ่ายทอดเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 81.81 และระดับดีร้อยละ 

18.18  และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย พบว่าอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 45.45 และระดับดี ร้อยละ 54.54   

3.3.4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสถานที่ 

ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 36.36 ระดับดีร้อยละ 45.45 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 18.18 ด้าน

การอ านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 



36.36 ระดับดีร้อยละ 54.54 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 9.09 และ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็น

ความพึงพอใจในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรมว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 45.45 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 54.54  

3.3.5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

การน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 18.18 ระดับดี ร้อยละ 54.54 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 27.27    

3.3.6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของภาพรวมในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 72.72 และอยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 27.27 

3.3.7. หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการ

ฝึกอบรมในครั้งต่อไป คือการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการน าข้อมูลไปใช้ 

3.3.8. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้ง

ในไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้แก่ 

1. การค านวณการให้น้ ากับพืช  กาจัดท าฐานข้อมูล 
2. การจัดท าพ้ืนที่ Zoning ในการปลูกพืชเกษตรกร 
3. การน าข้อมูลสภาพภูมิอากาศร่วมกับพืชและดินไปใช้ประเมินการปลูกพืช   
4. การจัดการน้ า ปุ๋ยส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. องค์ความรู้ทางปฐพีวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า พืช 
6. สามารถน าไปใช้ในงานวิจัยได้ 

3.3.9. ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่าควรเพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรม   

3.3.10. ผลการทดสอบความรู้ก่อน และหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 3 

ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน ระดับความรู้เฉลี่ยอยู่

ที่ 24.15 คะแนน โดยที่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 15-35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.62 คะแนน 36-

45 คะแนน ร้อยละ 7.69 และมีคะแนนมากกว่า 45 คะแนนเพียง ร้อยละ 7.69 เท่านั้น 

หลังการเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 71 -80 คะแนน 

ร้อยละ 84.62 และมีคะแนนมากกว่า 80 คะแนน ร้อยละ 15.38 หลังจากเข้ารับอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถท า

แบบประเมินระดับความรู้หลังการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 74.04 คะแนน เพ่ิมขึ้นจากก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย

อยู่ที่ 49.89 คะแนน 



3.4. ผลการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 12 คน มี

ผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งสามารถสรุปสาระการประเมินได้ดังนี้ 

3.4.1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรม 

ก่อนเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 22.22 อยู่

ในระดับน้อย ร้อยละ 33.33  และในระดับน้อยมาก  ร้อยละ 44.44  และหลังเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความรู้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 22.22  อยู่ในระดับดี ร้อยละ 66.66 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 11.11   

3.4.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

เนื้อหาในการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า เนื้อหาการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 55.55 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 44.44 ด้าน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม พบว่ามีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 22.22 ระดับดี ร้อยละ 

55.55 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 22.22 และระยะเวลาในการฝึกอบรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี

มาก ร้อยละ 55.55 ระดับดี ร้อยละ 33.33 ระดับพอใช้ ร้อยละ 11.11 

3.4.3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้

ในหัวข้อที่บรรยาย อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 77.77 และอยู่ในระดับระดับดี ร้อยละ 22.22  ส่วนความสามารถใน

การถ่ายทอดเนื้อหา พบว่ามีการถ่ายทอดเนื้อหา อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 88.88 และระดับดี ร้อยละ 11.11  และ

การใช้สื่อประกอบการบรรยาย พบว่ามีการใช้สื่อ อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 44.44 และระดับดี ร้อยละ 55.55   

3.4.4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสถานที่ 

ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 33.33 ระดับดีร้อยละ 55.55 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.11 ด้าน

การอ านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 

33.33 และอยู่ในระดับดีร้อยละ 66.66 และความพึงพอใจในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 33.33 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 66.66  

3.4.5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

การน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 33.33 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 55.55 และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 11.11    

3.4.6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของภาพรวมในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 66.66 และ อยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 33.33 



3.4.7. หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการ

ฝึกอบรมในครั้งต่อไป คือ การน าข้อมูลไปท า Project แผนที่ในการน าเสนอผลงาน 

3.4.8. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้ง

ในไปประยุกต์ใช้กบังานในหน้าที่ได้แก ่

1. การกรอกข้อมูลตาราง Excel 

2. คัดเลือกพืชที่ให้เหมาะสมกับพืช เก็บระบบข้อมูล  

3. การน าเข้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การท าแผนที่ภูมิศาสตร์ 

4. การประเมินพ้ืนที่ทางการเกษตรโดยการประเมินสภาพภูมิอากาศและการจัดท าแผน

ที่โดยใช้โปรแกรมGoogle mapper  

5. การท าข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่ 

3.4.9. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

1. เพ่ิมระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสม  เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน 

2. จัดที่ศูนย์ฯ สะดวกกว่าที่เขาสวนกวาง 

3.4.10. ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 4 

ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน Pre-test เฉลี่ยอยู่ที่ 

27.58 คะแนน โดยที่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนน้อยกว่า 15 คะแนน ร้อยละ 8.33 มีคะแนนระหว่าง 15-35 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.33 คะแนน 36-45 คะแนน ร้อยละ 33.33  

หลังการเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 71-80 คะแนน ร้อย

ละ 58.33  และมีคะแนนมากกว่า 80 คะแนน ร้อยละ 41.66 หลังจากเข้ารับอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าแบบ

ประเมิน Post-test เฉลี่ยอยู่ที่ 77.5 คะแนน คะแนน เพ่ิมขึ้นจากก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 49.92 คะแนน 

3.5. ผลการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 10 

คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งสามารถสรุปสาระการประเมินได้ดังนี้ 

3.5.1. ความคดิเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรม 

ก่อนเข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความความรู้อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 

37.5 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 25 ในระดับน้อยมาก  ร้อยละ 25 และไม่ออกความคิดเห็น ร้อยละ 12.50 และหลัง

เข้าฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความความรู้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 12.50 

และอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 12.50   



3.5.2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม 

เนื้อหาในการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า เนื้อหาการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 25.00 ระดับดี ร้อยละ 37.50 และอยู่ในระดับ

ปานกลาง ร้อยละ 37.50 ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม พบว่ามีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 

75.00อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 12.50 และอยู่ในระดับน้อยมาก ร้อยละ 12.50 และระยะเวลาในการฝึกอบรม 

พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 87.50 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 12.50  

3.5.3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้
ในหัวข้อที่บรรยาย อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 62.50 และอยู่ในระดับระดับดี ร้อยละ 37.5  ด้าน- ความสามารถใน
การถ่ายทอดเนื้อหา พบว่ามีการถ่ายทอดเนื้อหา อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 50 และระดับดี ร้อยละ 50  และการใช้
สื่อประกอบการบรรยาย พบว่ามีการใช้สื่อ อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 37.50 และระดับดี ร้อยละ 62.50   

3.5.4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการสถานที่ 

ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 25 และอยู่ในระดับดีร้อยละ 75 ด้านการอ านวยความสะดวกระหว่างการ

ฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมากร้อยละ 62.50 และอยู่ในระดับดีร้อยละ 

37.50  และความพึงพอใจในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรม พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดี

มากร้อยละ 50 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 50  

3.5.5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 

การน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้

ความเห็นว่า อยู่ในระดับดี ร้อยละ 75 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 25  

3.5.6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของภาพรวมในการฝึกอบรมครั้งนี้ 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 50 และอยู่ใน

ระดับดี ร้อยละ 50 

3.5.7. หลักสูตรที่สนใจและต้องการได้รับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสนอความคิดเห็น 

3.5.8. องค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นว่า สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้ง

ในไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้แก่ การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ต่อการปลูกพืช และ GIS 

3.5.9. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้การฝึกอบรมครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

1. ควรแยกหลักสูตรเป็นสองหลักสูตร 



3.5.10. ผลการทดสอบความรู้ก่อน และหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 5 

ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม  พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ระดับความรู้เฉลี่ยอยู่ที่ 

26.90 คะแนน โดยที่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 15-35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 คะแนน 36-45 

คะแนน ร้อยละ 20  

หลังการเข้ารับการฝึกอบรม  ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนระหว่าง 71 -80 คะแนน 

ร้อยละ 30 และมีคะแนนมากกว่า 80 คะแนน ร้อยละ 70 หลังจากเข้ารับอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าแบบ

ประเมินหลังการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 75.7 คะแนน เพ่ิมข้ึนจากก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ยอยู่ที่ 48.80 คะแนน 
 

11. สรุปผลการด าเนินงาน  

การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพ่ือการ

จัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ (Workshop on : Capacity development for Data Base 

Management and Modeling Simulation for improving Land Productivity)  มีนักวิชาการเกษตรเข้ารับ

การฝึกอบม 4 รุ่น โดยเลิกรุ่นที่ 2 เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์น้อย ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินการด าเนินงาน

ได้ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 20 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95  โดยพบว่า ผู้

เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมในการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก   โดยมีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักสูตรหลังการฝึกอบมเพ่ิมอยู่ในระดับดี และเห็นว่าเนื้อหาการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งาน

ได้อยู่ในระดับดีมาก และเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดี ส่วนระยะเวลาในการ

ฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ วิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอด

เนื้อหา และมีการใช้สื่อประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับดีมาก ด้านการบริการและสถานที่ มีความสะดวกในการ

ติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม  การอ านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม และความพึงพอใจในสถานที่ 

อาหาร ห้องฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก และเห็นว่าสามารถการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้

อยู่ในระดับดีมาก  

รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 13 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 โดยพบว่า 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมในการฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักสูตรหลังการฝึกอบมเพ่ิมอยู่ในระดับดี และเห็นว่าเนื้อหาการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งาน

ได้อยู่ในระดับดีมาก และเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ในระดับดี ส่วนระยะเวลาในการ

ฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี วิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอด

เนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สื่อประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับดีด้านการบริการและสถานที่ มีความ

สะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม  การอ านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม และความพึงพอใจ



ในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก และเห็นว่าสามารถการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไป

ประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดี 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 12 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ  75 โดยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมในการฝึกอบรมอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรหลังการฝึกอบมเพ่ิมอยู่ในระดับดี และเห็นว่าเนื้อหาการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดีมากและเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วน

ชัดเจนอยู่ในระดับดี ส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับดีมาก วิทยากรมีความรอบรู้ใน

หัวข้อที่บรรยาย มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สื่อประกอบการบรรยาย อยู่

ในระดับดี ด้านการบริการและสถานที่ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม  การอ านวยความ

สะดวกระหว่างการฝึกอบรม และความพึงพอใจในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก และเห็นว่า

สามารถการน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดี 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558  มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 10 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 8 

คน คิดเป็นร้อยละ 80 โดยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจภาพรวมในการฝึกอบรมอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรหลังการฝึกอบมเพ่ิมอยู่ในระดับดี และเห็นว่าเนื้อหาการฝึกอบรมมี

ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานได้และเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจนอยู่ ในระดับดี 

ส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับดี วิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยาย มี

ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา อยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้สื่อประกอบการบรรยาย อยู่ในระดับดี ด้านการ

บริการและสถานที่ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม  การอ านวยความสะดวกระหว่างการ

ฝึกอบรม และความพึงพอใจในสถานที่ อาหาร ห้องฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก และเห็นว่าสามารถการน าองค์

ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อยู่ในระดับดี 

ผลการทดสอบระดับความรู้ พบว่าหลังการฝึกอมรม ผู้เข้ารบการฝึกอบรมทั้ง 4 รุ่น มีผลการทดสอบผ่าน

การเกณฑ์และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 70 ทุกคน 

12.ข้อเสนอแนะ 

ทางด้านหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อ และเสนอแนะให้ 
จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโดยชน์ตอ่การปฏิบัติงานวิจัย ได้แก่ กายภาพดิน  การจัดการน้ าในดิน การจัดการ
ฐานข้อมูลเพ่ือการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การให้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในงานจัดการดิน 

ด้านการจัดการ และการอ านวนความสะดวก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสนอแนะให้ เพ่ิมระยะเวลาการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสม และแยกเป็นสองหลักสูตร ตลอดจนการเรียนภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังควรแจกเอกสารประกอบการบรรยายก่อนการฝึกอบรม   



13. การน าไปใช้ประโยชน์ 

1.  เป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการเกษตร จ านวน 55 คน ให้มี

ความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และ

แม่นย ามาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยของหน่วยงานต่อไป โดยเฉพาะเป็นเครื่องมือในการวิจัยพัฒนา

พันธุ์พืชเศรษฐกิจทนร้อนและทนแล้ง 

2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ส าหรับนักวิชาการเกษตรที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ศึกษาเพ่ิมความรู้เรื่อง การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิต

เพ่ือการจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ (Workshop on : Capacity development for Data Base 

Management and Modeling Simulation for improving Land Productivity)   

14.  เอกสารอ้างอิง 
 

บุญสม  เตชะภิญญาวัฒน์.  2549.  สรีรวิทยาของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 4. ภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 252 หน้า 

สมเจตน์ ประทุมมินทร์. 2550. การพัฒนาระบบการตัดสินใจเพ่ือก าหนดแผนการจัดการผลผลิตพืช กรณีศึกษา

ยางพารา และปาล์มน้ ามัน. ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 213 หน้า 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2013. AquaCrop plug-in program. 

Reference Manual AquaCrop plug-in program Version 4.0 Updated November 2013 

Developed by dirk RAES. Pasquale STEDUTO, C. HSIAO, andElias FERERES. FAO, Land and 

Water Division. Rome, Italy. 14 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
15.  ภาคผนวก 
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คะแนน (ร้อยละ) 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงการประเมินผลด้านเนื้อหา การน าไปประยุกต์ใช้ เอกสารประกอบการอบรมเนื้อหา

ครบถ้วน  ระยะเวลาที่เหมาะสม รุ่นที่ 1 

 

เข้าใจเนื้อหาการอบรม ประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช ้ เอกสารครบถ้วนชัดเจน ระยะเวลาที่เหมาะสม 

คะแนน (ร้อยละ) 

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการประเมินผลด้านเนื้อหา การน าไปประยุกต์ใช้  เอกสารประกอบการอบรมเนื้อหา

ครบถ้วน  ระยะเวลาที่เหมาะสม รุ่นที่ 2 

 

เข้าใจเนื้อหาการอบรม ประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช ้ เอกสารครบถ้วนชัดเจน ระยะเวลาที่เหมาะสม 
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ภาพที่  3 แผนภูมิแสดงการประเมินผลด้านเนื้อหา การน าไปประยุกต์ใช้ ระยะเวลา เอกสารประกอบการอบรม

เนื้อหาครบถ้วน  ระยะเวลาที่เหมาะสม รุ่นที่ 4 

 

เข้าใจเนื้อหาการอบรม ประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช ้ เอกสารครบถ้วนชัดเจน ระยะเวลาที่เหมาะสม 

คะแนน (ร้อยละ) 

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงการประเมินผลด้านเนื้อหา การน าไปประยุกต์ใช้ เอกสารประกอบการอบรมเนื้อหา

ครบถ้วน  ระยะเวลาที่เหมาะสม  รุ่นที่ 5 

 

เข้าใจเนื้อหาการอบรม ประโยชน์ในการน าไปประยกุต์ใช ้ เอกสารครบถ้วนชัดเจน ระยะเวลาที่เหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความรู้ก่อน และหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 1 
 

ล าดับ ชื่อ -สกุล สังกัด คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

1 นางศรีสุดา  รื่นเจริญ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 32 77 
2 นายพีรพงษ์  เชาวนพงษ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 38 83 
3 นางสาวปฏิมาภรณ์  จินจาคาม กลุ่มงานวิจัยปฐพีกายภาพ 34 79 
4 นายอนุสรณ์  เทียนศิริฤกษ์ กลุ่มงานวิจัยปฐพีกายภาพ 58 88 
5 นางสาวพัชรินทร์  นามวงษ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 38 83 
6 นางสาวณัฐพร  ประคองเก็บ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 38 83 
7 นายบรรณพิชญ์  สัมฤทธิ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 42 82 
8 นางสาวนันทกานต์  ขุนโหร กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี 16 72 
9 นางสาวสุวลักษม์ิ  ไชยทอง กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี 17 71 
10 นางสาวเพชรรัตน์  ศิริวิ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี 16 71 
11 นางสาวสมฤทัย  ตันเจริญ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 42 82 
12 นางสาวปิยะนันท์  วิวัฒน์วิทยา กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 38 83 
13 นางสาววนิดา  โนบรรเทา กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 41 81 
14 นางสาวแววตา  พลกุล กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 28 73 
15 นายณัฐพงศ์  ศรีสมบัติ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 46 86 
16 นางสาวรมิดา  ขันตรีกรม กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 30 75 
17 นางสาวกิตจเมธ  แจ้งศิริกุล กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 30 75 
18 นางสาวเจนจิรา  เทเวศวิวรกุล กปผ. 40 80 
19 นางสาวอุบล  หินเธาว์ สวพ.3 40 80 
20 นางสาวณัฏฐิรา  แกล้วกล้าหาญ สวพ.3 32 77 

คะแนนเฉลี่ย 34 79.05 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความรู้ก่อน และหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 3 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

1 นางสาวพรเพ็ญ  โพธิ์ทอง ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 46 86 
2 นางสาวประภาศิริ  คงศิริ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเฉา 44 84 
3 นางพรทิพย์  เดชอุดม ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเฉา 29 74 
4 นางจารึก  สุภาไชยกิจ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเฉา 16 72 
5 นางสาววิภาวัลย์  ใจวงศ์เป็ง สนง.ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 27 74 
6 นายวัชรพล  บ าเพ็ญอยู่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 25 70 
7 นางสมสิริ  เหล็กเพ็ชร์ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 30 70 
8 นายพรอนันต์  หม่อนนวล ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 16 73 
9 นายสุณโธ  บุญโพธิ์แก้ว ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 19 71 
10 นายณัฐพงษ์  วงศ์ศิริ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 27 72 
11 นายอนันตชัย  แสงขาว ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 16 71 
12 นายสนธยา  เกิดโภคา ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 28 73 
13 นางสาวพัชรินทร์  ทุมแก้ว ศปผ. ขอนแก่น กปผ. 16 73 

คะแนนเฉลี่ย 24.15 74.04 
 

 



ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 4 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด Pre-test Post-test 

1 นายประภาส  แยบยน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 18 70 
2 นายสุภชัย  วรรณมณี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 36 75 
3 นายวราพงษ์  ภิระบรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 37 82 
4 นางสาวมนัสชญา  สายมนัส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 34 79 
5 นายเกียรติวรี  พันธ์ไชยศรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 25 75 
6 นางสาวบุญญาภา  ศรีหาตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 34 84 
7 นายวชิรศักดิ์  ชุมแวงวาปี ศปผ.ขอนแก่น 16 70 
8 นางสาวดรุณี  สมณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 37 87 
9 นางวาสนา  สุภาพรหม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 36 83 
10 นางสาวจิตอาภา  จิจุบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง

เพชรบูรณ์ 
19 79 

11 นางสาวจันทร์จิรา  ขัดแสง ศปผ.ขก. 14 70 
12 นางสาวณัฐฏา  ดีรักษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 35 85 

คะแนนเฉลี่ย 27.58 77.5 
 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความรู้ก่อน และหลัง การฝึกอบรม รุ่นที่ 5 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
คะแนน
ก่อน 

คะแนน
หลัง 

1 นางสาวจันทร์นุรักษ์  ผลอ าไพ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 35 86 
2 นางสาวนรีรัตน์  ชูช่วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 22 70 
3 นายพินิจ  กัลยาศิลปิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 38 83 
4 นายยุทธ ทนโม๊ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 28 73 
5 นายเกียรติศักดิ์  ขุนไกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 16 70 
6 นางสาวภาวินี  คามวุฒิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 38 83 
7 นายอนุรักษ์  ขุนเสถียร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง 30 75 
8 นายสรรเพชญ์  อ้ิมพัฒน์ ศปผ.ขก. 16 70 
9 นายนิวัฒน์  ใจจุณ ศปผ.ขก 14 70 
10 นายสุวธิกร  นามวิเศษ ส านักงานผู้เชียวชาญ 32 77 

คะแนะเฉลี่ย 26.90 75.7 



 

 

  



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและ

เพิ่มศักยภาพพื้นที่ 
Workshop on : Capacity development for Data Base Management and Modeling Simulation 

for improving Land Productivity 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตของประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤต โดยเฉพาะองค์คามรู้ด้านการจัดการดิน

และน้ า ดังจะเห็นว่าน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด การเจริญเติบโตของพืชถูกควบคุมด้วย

ความเป็นประโยชน์ของน้ ามากกว่าองค์ประกอบอย่างอ่ืนทั้งหมด พืชส่วนใหญ่อาศัยดินเป็นตัวกลางในการหยั่งราก

เพ่ือค้ าจุนต้นให้ด ารงอยู่ ขณะที่น้ าในดินจะเป็นแหล่งที่ล าเลียงธาตุอาหารพืชเข้าสู่รากพืชผ่านล าต้นกิ่งก้านสู่ใบเพ่ือ

ขบวนการเมตาโบลิซึ่มในการสังเคราะห์แสง การหายใจ และการคายน้ าที่ปากใบ เกิดการสร้างสมอาหารเพ่ือการ

เจริญเติบโต และถ้าพืชขาดน้ าอย่างถาวรพืชก็จะตายในที่สุด ดังนั้นพืชจะเจริญเติบโตดีจนให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

และปริมาณมากตามที่ต้องการนั้น ส่วนหนึ่งจะต้องได้รับน้ าในระดับที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตแต่ละช่วงอายุ 

ดังนั้นนักวิชาการเกษตรจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ า และพืชเป็นอย่างดี เพ่ือสามารถ

พัฒนาการผลิตทางการเกษตรให้พอเพียงบริโภคในประเทศ และมีศักยภาพสูงในการส่งออกเพ่ือการเป็นครัวของ

โลก ตลอดจนการเพ่ิมผลผลิตของพืชหลายชนิดในการใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงตามนโยบายของ

รัฐบาล 

 ในปี 2556-2557 ส านักผู้เชี่ยวชาญได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์สู่ความเป็นเลิศ และร่วมกับ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผลผลิตพืชกับสมดุลของน้ าในดิน “ Soil 
Water Balance Limited Crop Production ”  ในปี 2556 และหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบการผลิตของพ้ืนที่
ด้วยโปรแกรม AquaCrop (FAO, 2013) เพ่ือประมวลผลการจัดการด้านดิน-น้ า (Workshop on : Capacity 
Development for Farm Management Strategies to Improve Crop-water Productivity using 
AquaCrop) ให้แก่นักวิชาการเกษตรในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน รวมทั้งได้พัฒนา
อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิอากาศ และความชื้นในดินติดตั้งในศูนย์น าร่องจ านวน 10 ศูนย์ ในปี 2557 และจะขยายต่อ
ในปี 2558 อีกจ านวน 10 ศูนย์ เพ่ือให้การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้สถาบันพืช และหน่วยงานวิจัยใน
พ้ืนที่มีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานไปในทางเดียวกัน และมีความรู้ด้านการจัดการดินและน้ ารวมถึงการ
พัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ผลผลิตพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับ
ความเครียดต่าง ๆ ทั้งดิน น้ า ภูมิอากาศ จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมหลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมูล และ
แบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพ่ือการจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ (Workshop on : Capacity 
development for Data Base Management and Modeling Simulation for improving Land 
Productivity) ให้แก่นักวิชาการเกษตร โดยจัดแบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1  ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนักวิชาการท่ีมีพ้ืนฐานด้านปฐพี จะเน้น 



การฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวิจัย และเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาแบบจ าลองในอนาคต 
และการก าหนดงานวิจัยเพื่อสนองตอบพื้นท่ี 

รุ่นที่ 2 สถาบันวิจัยพืชไร่ และนักวิจัยที่ท างานกับพืชล้มลุก เพ่ือเน้นปัจจัยพื้นฐานและระบบการ 
วิเคราะห์ผลผลิตที่เหมาะสมกับพืชไร่ และการก าหนดงานวิจัยเพื่อสนองตอบพื้นท่ี 

 รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยพืชสวน และสถาบันวิจัยยาง เพื่อเน้นปัจจัยพื้นฐานและระบบการวิเคราะห์ 
ผลผลิตที่เหมาะสมกับไม้ยืนต้น และการก าหนดงานวิจัยเพื่อสนองตอบพื้นฐาน 

 รุ่นที่ 4 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-4 เพื่อเน้นการวิเคราะห์พื้นที่ การสร้าง 
แบบสอบถามฐานข้อมูลจากแบบสอบถาม การพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยพืช 

 รุ่นที่ 5 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6-8 เพื่อเน้นการวิเคราะห์พื้นที่ การสร้าง 
แบบสอบถามฐานข้อมูลจากแบบสอบถาม การพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ร่วมกับสถาบันวิจัยพืช 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักวิชาการ ของกรมวิชาการเกษตร มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
5. การเก็บตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ทางกายภาพที่จ าเป็น (Method of Soil Sampling and Soil 

Analysis for Environmental Research) 
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ Dynamic เพ่ือจัดเตรียมให้เหมาะสมกับแบบจ าลองการผลิต การ

วิเคราะห์และพยากรณ์ผลผลิตกับสมดุลของน้ าในดิน 
7. การเชื่อมโยงงานวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช และพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาชุดเทคโนโลยี 
8. ทบทวนการวิเคราะห์ระบบการจัดการพ้ืนที่ด้วย AQUACROP (FAO, 2013) 

 
3. วิธีการฝึกอบรม 
 - การบรรยายเนื้อหาวิชา 
 - การฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
 
4. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558   
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558   
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 

หมายเหตุ รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม แสดงในตารางแนบ (เอกสารแนบ 1) 
 

5. สถานที่ฝึกอบรม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 



แปลงทดลองเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (ภาคปฏิบัติด้านการจัดการดิน-น้ า) 
 

6. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักวิชาการเกษตรจาก สวพ.1-8 และจากสถาบันฯ ส านักฯ ของกรมวิชาการ
เกษตร จ านวน 5 รุ่น ๆ ละ 20 คน  

 
7.วิทยากร 
 นายสมเจตน์  ประทุมมินทร์ พนักงานราชการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจ าลองการผลิตพืช 
 
8. ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 
9.งบประมาณ 

 จ านวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-13, 16-20, 23-27, กุมภาพันธ์ และ 9-13, 16-20 มีนาคม 2558 
 

1. ค่าท่ีพัก         เป็นเงิน  4,800 บาท 
ห้องเดี่ยว (วิทยากร) จ านวน 1 ห้อง จ านวน  4 วัน   เป็นเงิน     4,800 บาท 

2. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม       เป็นเงิน  7,000 บาท 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆ ละ 35 บาท/คน (20 คน) เป็นเงิน  7,000 บาท 

3. ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ อาหารเย็น 4 มื้อรวม 9 มื้อ   เป็นเงิน         27,000 บาท 
- วันที่ 1 ของการอบรม 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท/คน (20 คน) เป็นเงิน  6,000 บาท 
- วันที่ 2 ของการอบรม 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท/คน (20 คน) เป็นเงิน  6,000 บาท 
- วันที่ 3 ของการอบรม 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท/คน (20 คน) เป็นเงิน  6,000 บาท 
- วันที่ 4 ของการอบรม 2 มื้อ ๆ ละ 150 บาท/คน (20 คน) เป็นเงิน  6,000 บาท 
- วันที่ 5 ของการอบรม 1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท/คน (20 คน) เป็นเงิน  3,000 บาท 

4. ค่าใช้จ่ายวิทยากร       เป็นเงิน          37,600 บาท 
- ค่าวิทยากร       เป็นเงิน          27,600 บาท 
- ค่าเดินทางของวิทยากร     เป็นเงิน          10,000 บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       เป็นเงิน          23,600 บาท  
  5.1  ค่าวัสดุส านักงาน ได้แก่ ปากกา สมุด แฟ้มเอกสารฯ   เป็นเงิน  6,000 บาท 
  5.2  ค่าวัสด ุ        เป็นเงิน  7,000 บาท 
         -  วัสดุการเกษตร ได้แก่ ถังน้ า ท่อ PVC สายยาง เป็นต้น  เป็นเงิน  1,500 บาท 
         -  วัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก ร่มสนาม ทราย หิน ลวด เป็นต้น  เป็นเงิน  2,000 บาท 



         -  วัสดุไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟฟ้า รางปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟฯ  เป็นเงิน   1,500 บาท 
         -  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สารเคมี บิ๊กเกอร์ ปรอทวัดอุณหภูมิ ฯ เป็นเงิน  2,000 บาท 
  5.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รับส่งวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะผู้จัด เป็นเงิน  6,000 บาท 
  5.4 ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม   เป็นเงิน  3,000 บาท 
  5.5 ค่าจ้างเหมาขุดหลุมดิน ขนาด 2×2×2 เมตร จ านวน 2 หลุม ๆ ละ เป็นเงิน  1,600 บาท 
        4,000 บาท ใช้ทั้ง 5 รุ่น เพ่ือศึกษาสมบัติด้านกายภาพและเคมีของดิน 

รวมงบประมาณ  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 รุ่น  เป็นเงิน        100,000 บาท 
รวมงบประมาณ 5 รุ่น เป็นเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักวิชาการเกษตรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และ

แม่นย ามากข้ึนในทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช เป็นการเพิ่มศักยภาพของงานวิจัย และพัฒนาของกรมวิชาการ

เกษตร 

 



ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ 
Workshop on : Capacity development for Data Base Management and Modeling Simulation for improving Land Productivity 

วิทยากร  นายสมเจตน์   ประทุมมินทร์  พนักงานราชการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจ าลองการผลิตพืช 
เวลา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 

 ปฐพีกายภาพ การเก็บตัวอย่าง 

และการวิเคราะห์ 

ปฐพีกายภาพ การเก็บตัวอย่าง และ

การวิเคราะห์ 

การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการ

จัดท าแบบจ าลองด้วย MS EXCEL 

การวิจัยพืชกับการตอบสนองต่อ

สมดุลน้ าในดิน 

การจัดการน้ า (ชลประทาน) และ

การจัดการแปลงให้เหมาะสม 

08.00 – 

10.00 

 ความรู้พื้นฐานปฐพีกายภาพ 
ลักษณะและสมบัติของดิน 

1. ลักษณะทางกายภาพ 
2. สมบัติของน้ าในดิน 
3. สมดุลของน้ าในดิน 
4. การเคลื่อนย้ายของน้ าในดิน 
5. การซึมซาบน้ าในดิน 

การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมความ
เสื่อมของดิน (Soil degradation)  
6. ความหนาแน่นรวมของดิน 
7. การเหนี่ยวน าการไหลของน้ า

ในดินที่จุดอิ่มตัว 
8. สมดุลของน้ าในดิน 
9. การเคลื่อนย้ายของน้ าในดิน 
10. ความคงตัวของโครงสร้างดิน 

การใช้โปรแกรม MS EXCEL จัดท า
ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยด้าน
ดินและน้ าทางการเกษตร 
11. ระบบฐานข้อมูลแบบ 

Dynamic 
12. การใช้ฟังชั่นส์พิเศษ 
13. การพัฒนาฟังชั่นส์ เพ่ือ 

ADDIN 

ลักษณะของพืชที่ใช้ใน 
AquaCrop :  
14. การระเหยและคายน้ า 
15. การสร้างชีวมวล 
16. ผลผลิตและการตอบสนอง

ต่อความเครียด 
17. ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาบันวิจัยพืช กับ ศวพ. 

ระบบเกษตรกับการให้น้ า 
18. ปริมาณน้ าที่พืชต้องการสุทธิ 
19. การค านวณช่วงเวลาการให้

น้ า 
20. การสร้างตารางการให้น้ า 
21. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

การให้น้ า 

พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 -

12.30 

ความรู้พื้นฐานปฐพีกายภาพ 
ลักษณะและสมบัติของดิน 

22. ลักษณะทางกายภาพ 
23. สมบัติของน้ าในดิน 
24. สมดุลของน้ าในดิน 
25. การเคลื่อนย้ายของน้ าในดิน 

การซึมซาบน้ าในดิน 

การศึกษาปัจจัยที่ควบคุมความ
เสื่อมของดิน (Soil 
degradation)  
26. ความหนาแน่นรวมของดิน 
27. การเหนี่ยวน าการไหญลของ

น้ าในดินที่จุดอ่ิมตัว 
28. สมดุลของน้ าในดิน 
29. การเคลื่อนย้ายของน้ าในดิน 

ความคงตัวของโครงสร้างดิน 

การใช้โปรแกรม MS EXCEL จัดท า
ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยด้านดิน
และน้ าทางการเกษตร (ต่อ) 
 
ภาคปฏิบัติ 
30. การจัดเตรียมตารางกรอกข้อมูล 

(Tabulate data Form) 
31. การสร้างระบบฐานข้อมูลจาก

แบบสอบถาม 

เทคนิคการจัดการฟาร์ม 
32. เทคนิคการวิเคราะห์การใช้

น้ า 
33. ความสมบูรณ์ของดินกับการ

ตอบสนองของพืช 
34. การปรับค่าผลผลิตกับวิกฤต

ของความสมบูรณ์ดิน 

การปรับแก้แบบจ าลอง และ
ทดสอบใช้ 
(Calibration/Validation) 

เอกสารแนบ 1 



พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ตารางการอบรม (ต่อ) ภาคบ่าย 

เวลา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 

 การฝึกปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์และแปลผลด้วย

โปรแกรม AquaCrop 

การจัดการน้ า (ชลประทาน) และ

การจัดการแปลงให้เหมาะสม 

ศักยภาพการผลิตกับ

ประสิทธิภาพการใช้น้ า 

13.30 – 

15.30 

- การจัดท าค าบรรยายหน้าตัดดิน 
- การเก็บตัวอย่างจากหน้าตัดดิน 
  - วิเคราะห์ธาตุอาหาร 
  - วิเคราะห์กายภาพ 
  - การจ าแนกดิน 
  - จ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์:  
35. การจัดการฐานข้อมูลดิน 
36. การจัดการฐานข้อมูลพืช 
37. การวิเคราะห์การพัฒนาทรง

พุ่มของพืชจากวิกฤต
ภูมิอากาศ 

ภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรม MS 
EXCEL จัดท าระบบฐานข้อมูล 
38. การจัดเตรียมตารางกรอกข้อมูล 

(Tabulate data Form)  
39. การสร้างระบบฐานข้อมูลจาก

แบบทดสอบ 

ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์:  
40. การจัดการฐานข้อมูลการ

ชลประทาน 
41. การจัดท าแผนการให้น้ า 

การวิเคราะห์การผลิตพืชโดยมี
ประสิทธิภาพการใช้น้ าสูงสุด 

พักรับประทานอาหารว่าง 

16.00-

18.00 

ฝึกปฏิบัติ 
- การจัดท าค าบรรยายหน้าตัดดิน 
- การเก็บตัวอย่างจากหน้าตัดดิน 
  - วิเคราะห์ธาตุอาหาร 
  - วิเคราะห์กายภาพ 
  - การจ าแนกดิน 

ฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 
42. การวัดค่าความเหนี่ยวน าน้ า

ในดินในแปลงทดลอง 
43. การวิเคราะห์ความหนาแน่น

รวมของดินในภาคสนาม 

ภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรม MS 
EXCEL จัดท าระบบฐานข้อมูล 
44. การจัดเตรียมตารางกรอก

ข้อมูล (Tabulate data 
Form)  

การสร้างระบบฐานข้อมูลจาก
แบบทดสอบ 

ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์:  
45. การจัดการฐานข้อมูลด้าน

การจัดการแปลง 
46. การวิเคราะห์ความอุดม

สมบูรณ์ของดินกับการ
ตอบสนองของพืช 

สรุปการฝึกอบรมทดสอบหลังการ

ฝึกอบรม  

(ปิดการฝึกอบรมเวลา 17.00 น.) 

พักรับประทานอาหารเย็น 



19.00-

20.30 

- การใช้ตารางค่าวิเคราะห์ดิน
และการแปลผลค่าวิเคราะห์ดิน
เพ่ือเตรียมแผนงานวิจัย 

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

-ชั่ง บันทึก น าตัวอย่างเข้าอบ 

-จัดท าแบบกรอกข้อมูลวิเคราะห์ 

ฝึกปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล

จากแบบสอบถาม (ต่อ) 

ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

47. การวิเคราะห์ความอุดม
สมบูรณ์ของดินกับการ
ตอบสนองของพืช (ต่อ) 

  



รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหลักสูตร: การจัดท าระบบฐานข้อมูลและแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการ

ผลิตเพ่ือการจัดการที่เหมาะสมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ 

Workshop on : Capacity development for Data Base Management and Modeling Simulation for 

improving Land productivity 

รายช่ือวิทยากร 

         นายสมเจตน์  ประทุมมินทร์ พนักงานราชการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแบบจ าลองการผลิตพืช 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 (กปผ.และนักวิชาการท่ีมีพ้ืนฐานด้านปฐพี) 

ล าดับ ชื่อ -สกุล สังกัด   

1 นางศรีสุดา  รื่นเจริญ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
2 นายพีรพงษ์  เชาวนพงษ ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
3 นางสาวปฏิมาภรณ์  จินจาคาม กลุ่มงานวจิัยปฐพีกายภาพ   
4 นายอนสุรณ์  เทียนศิริฤกษ์ กลุ่มงานวจิัยปฐพีกายภาพ   
5 นางสาวพชัรินทร์  นามวงษ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
6 นางสาวณัฐพร  ประคองเก็บ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
7 นายบรรณพิชญ์  สัมฤทธิ ์ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
8 นางสาวนันทกานต์  ขนุโหร กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี   
9 นางสาวสุวลักษมิ์  ไชยทอง กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี   
10 นางสาวเพชรรัตน์  ศิริวิ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี   
11 นางสาวสมฤทัย  ตันเจริญ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
12 นางสาวปิยะนันท์  วิวัฒน์วิทยา กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
13 นางสาววนิดา  โนบรรเทา กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
14 นางสาวแววตา  พลกลุ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
15 นายณัฐพงศ์  ศรีสมบัต ิ กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
16 นางสาวรมิดา  ขันตรีกรม กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
17 นางสาวกิตจเมธ  แจ้งศิริกุล กลุ่มวิจัยปฐพีวทิยา   
18 นางสาวเจนจิรา  เทเวศวิวรกุล กปผ.   
19 นางสาวอุบล  หินเธาว ์ สวพ.3   
20 นางสาวณัฏฐิรา  แกล้วกล้าหาญ สวพ.3   

 

 



 

 

 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 (ศวส. และสวช) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 นางสาวพรเพ็ญ  โพธิ์ทอง ศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
2 นางสาวประภาศิริ  คงศิริ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเฉา 
3 นางพรทิพย์  เดชอุดม ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเฉา 
4 นางจารึก  สุภาไชยกิจ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเฉา 
5 นางสาววิภาวัลย์  ใจวงศ์เป็ง สนง.ตลาดกลางยางพาราหนองคาย 
6 นายวัชรพล  บ าเพ็ญอยู่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
7 นางสมสิริ  เหล็กเพ็ชร์ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
8 นายพรอนันต์  หม่อนนวล ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
9 นายสุณโธ  บุญโพธิ์แก้ว ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
10 นายณัฐพงษ์  วงศ์ศิริ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
11 นายอนันตชัย  แสงขาว ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
12 นายสนธยา  เกิดโภคา ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 
13 นางสาวพัชรินทร์  ทุมแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 

 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 (สวพ. 1-4) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นายประภาส  แยบยน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร 
2 นายสุภชัย  วรรณมณี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 
3 นายวราพงษ์  ภิระบรรณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
4 นางสาวมนัสชญา  สายมนัส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
5 นายเกียรติวรี  พันธ์ไชยศรี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
6 นางสาวบุญญาภา  ศรีหาตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 
7 นายวชิรศักดิ์  ชุมแวงวาปี ศปผ.ขอนแก่น 



8 นางสาวดรุณี  สมณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
9 นางวาสนา  สุภาพรหม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
10 นางสาวจิตอาภา  จิจุบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง

เพชรบูรณ์ 
11 นางสาวจันทร์จิรา  ขัดแสง ศปผ.ขก. 
12 นางสาวณัฐฏา  ดีรักษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 
 

 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 (สวพ.5-8) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นางสาวจันทร์นุรักษ์  ผลอ าไพ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
2 นางสาวนรีรัตน์  ชูช่วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
3 นายพินิจ  กัลยาศิลปิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 
4 นายยุทธ ทนโม๊ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง 
5 นายเกียรติศักดิ์  ขุนไกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง 
6 นางสาวภาวินี  คามวุฒิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
7 นายอนุรักษ์  ขุนเสถียร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง 
8 นายสรรเพชญ์  อิ้มพัฒน์ ศปผ.ขก. 
9 นายนิวัฒน์  ใจจุณ ศปผ.ขก 
10 นายสุวธิกร  นามวิเศษ ส านักงานผู้เชียวชาญ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



                แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
ช่ือหลักสูตร : การจัดท าระบบฐานข้อมลูและแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและเพิม่

ศักยภาพพื้นที ่  
รุ่นที ่ : 1 
วันท่ี  : 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 
สถานท่ี                   : ห้องประชุมชั้น 3   ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรม : 
เพศ .................      อายุ .................  ปี     ระดับการศึกษาสูงสุด ..................................... ต าแหน่ง ............................................... 

กรุณาเขยีนเครื่องหมาย (   )   และแสดงความคดิเห็นลงในช่องว่างเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
ระดับคะแนน 5 = ดีมาก         4 = ด ี   3 = พอใช้    2 = น้อย         1 = น้อยมาก        0 = ไม่มีความ
คิดเห็น 
(1) ความรู้ความเข้าใจในหลักสตูรเนื้อหาการฝึกอบรม               5          4           3         2         1          0 
ก. ก่อนเข้าฝึกอบรม / สัมมนา  
ข. หลังเข้าฝึกอบรม/ สัมมนา     
 

(2) ความเหมาะสมของหลกัสูตรและบริการ                  5          4         3           2          1             0       
ก. เนื้อหาของหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งาน 
ข. เอกสารประกอบการการฝึกอบรม มีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
ค. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 

(3) วิทยากร            5          4         3           2          1             0       
ก. ความรอบรู้ในหัวข้อท่ีบรรยาย 
ข. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 
ค. การใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
(4) การบริการสถานที ่  

           5          4         3           2          1             0       
ก. ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานในการเข้าอบรม 
ข. การอ านวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม 
ค. ความพึงพอใจในสถานท่ี/อาหาร/ห้องฝึกอบรม 
        

    5          4         3           2          1             0       
(5) การน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้                      
  

(6) องค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้………………………………………...…………….…………………………………… 

(7) ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
(8) หลักสูตรที่ท่านสนใจเพ่ิมเติม………………………………………………….…………………………………………………. 
(9) สถานที่ติดต่อ……………………...…….โทรศัพท์..........................................................โทรสาร................................................ 
 

      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      

      



โดยภาพรวม ท่านพอใจกับการฝึกอบรมคร้ังนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ดีมาก      ดี           พอใช้           ควรปรับปรุง 

     
ด้วยความขอบคุณจากคณะผู้จัดอบรม   ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น 

 
 

  



แบบประเมินผล 
การจัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดท าระบบฐานข้อมูล และแบบจ าลองวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อการจัดการ

ที่เหมาะสมและเพิ่มศักยภาพพื้นที่  
Workshop on : Capacity development for Data Base Management and Modeling 

Simulation for improving Land Productivity 
 

แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 (กปผ.และนักวิชาการท่ีมีพ้ืนฐานด้านปฐพี) 

 
1. Zoning พืช คือ

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

.............................................................................. ................................................................................................ 
ระบบฐานข้อมูลดิน-พืช-ภูมิอากาศ คือ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.มีความสัมพันธ์กับ Zoning คือ
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................  

 
2. ให้เติมค าในช่องว่าง แต่ถ้ามีข้อความในวงเล็บให้เลือกข้อความเพียงข้อความเดียวมาเติมในช่องว่าง)  

2.1 ในการจัดท า Zoning พืช ข้อมูลที่จ าเป็นและควรประเมินเป็นอันดับแรก คือ 
................................................(ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ แสง ลม) เพราะ 
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. .......................................... 

2.2 การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการจ าแนกดิน (Taxonomy) จะเก็บตัวอย่างดินตามระดับชั้นดินและจะต้องเก็บ
ตัวอย่างดินที่ระดับ ............. เซนติเมตร เพื่อน ามาวิเคราะห์ค่า ..................................... เพ่ือน ามาใช้ในการ
จ าแนกดินในระดับ Order 

2.3 รูปแบบการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร มีหลายรูปแบบ อาทิ 
1.แบบสุ่ม (Random design) มีแนวทางการด าเนินการดังนี้
.............................................................................................. .......................................................................    
........................................................ .............................................................................................................. .
. 

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



2. แบบระบบสุ่ม (Systemic design) มีแนวทางการด าเนินการดังนี้
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................................... 

 
3. ปัจจัยใดที่จ าเป็นส าหรับการแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน……………………....…………………………… 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
4. ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่

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

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

................................................................................................................. ................................................ 
5. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ ปุ๋ยสั่งตัด มีความเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร 

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

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

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

................................................................................................... .............................................................. 
6. ปัจจัยใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในแปลงเกษตรกร 

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

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

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

....................................................................................................................................... ........................ 
7. ในการผสมปุ๋ยสูตร 18-12-16 ต้องใช้แม่ปุ๋ย DAP ……………… กิโลกรัม ยูเรีย ...............กิโลกรัม และ 

โปแตสเซียมคลอไรด์ ....................กิโลกรัม 
 
8. ถ้าวิเคราะห์ดิน ได้ค่าอินทรีย์วัตถุ = 0.8% แต่พืชต้องการดินที่ทีอินทรีย์วัตถุ 1.5% ต้องเติมอินทรีย์วัตถุ

ลงไปในดินกี่กิโลกรัม
................................................................................................. ..................................................................
..................................................................................................................................................................  

 
9. ในการวิเคราะห์ค่าการตรึงน้ าของดินที่ระดับความจุสนาม (Field capacity: FC) และ จุดเหี่ยวถาวร 

(PWP) ของตัวอย่างดินที่ระดับ 30 ซม. ได้ค่าดังนี้ 
ระดับ น.น.ดินก่อนอบ น.น.ดินหลังอบ น.น.วงแหวนเก็บตัวอย่าง ปริมาตรกระบอก 



 กรัม กรัม กรัม ลบ.ซม. 
FC 294 270 120 100 
PWP 301 285 125 100 

 
ดินนี้มีปริมาณน้ าในดินที่พืชสามารถใช้ได้ในระดับ 30 เซนติเมตร กี่ลิตร 

 

 

 

 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 (ศวส. และสวช) 

1.  อันเนื่องมาจากปัญหาราคายางพาราตกต่ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ า  และนโยบายด้านการใช้ Zoning พืช เป็นนโยบายหนึ่งที่น ามาใช้ ดังนั้นอยากทราบว่า 

1.1  ในการกล่าวว่าพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารานั้น มีความหมายอย่างไร และใช้ลักษณะใด หรือความ

เกี่ยวข้อใดกับการผลิตยางพารามาบ่งบอก 

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

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

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

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

1.2  ในกรณีพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาพารา อยากทราบว่า ปัญหาหลักของพ้ืนที่ในแต่ละภาคมีความ

เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ระหว่างภาคใต้ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก 

ภาค ปัญหาหลัก แนวทางการแก้ไข 

ใต ้   

เหนือ   

ตะวันออกเฉียงเหนือ   

ตะวันตก   

2.  ในการประเมินพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารานั้น (วงกลมหน้าข้อความค าตอบที่ถูกต้อง ในแต่ละข้อ

สามารถวงล้อมรอบหัวข้อความได้มากกว่า 1 หัวข้อ 

    2.1  ลักษณะใดที่มีผลกระทบต่อการไหลของน้ ายาง 



     ก.  ปริมาณน้ าฝน    ข.  อุณหภูมิ  ค.  ความชื้นสัมพัทธ์  ง.  ความกดดันของไอน้ าในบรรยากาศ 

    2.2  การปลูกยางในภาคเหนือ ก าหนดให้ปลูกในระดับความสูงไม่เกิน........เมตรจากระดับน้ าทะเล 

     ก.  400     ข.  600   ค.  1,000     ง.  1,200 

    2.3  ข้อใดเป็นขีดจ ากัดท่ีส าคัญในการปลูกยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     ก. จ านวนวันกรีดยาง ข.  ลมแรง   ค.  ความหนาวเย็น    ง.  อุณหภูมิเฉลี่ย 

    2.4  ข้อใดเป็นขีดจ ากัดการปลูกยางพาราในภาคใต้ 

    ก.  จ านวนวันกรีดยาง ข.  ลมแรง               ค.  ความหนาวเยน็   ง.  อุณหภูมิเฉลี่ย 

    2.5  ปัจจัยใดที่ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท า Zoning พืช (ยางพารา) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     ก.  ต้นทุนการผลิต     ข.  อุณหภูมิ-ความชื้น   ค.  การคมนาคม   ง.  รายได้เกษตรกร 

 

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สามารถก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหายางพาราได้ เพราะ 

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

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

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

4.  การเพ่ิมผลผลิตยางพารา  สามารถด าเนินการได้โดยวิธีใดบ้าง 

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

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

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

5.  ค ากล่าวที่ว่า’’ยางพาราที่ปลูกไม่มีรากแก้ว ต้นยางจึงโนล้มได้ง่าย” จงให้ความเห็นชอบมาโดยสังเขป 

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

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

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

6.  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ ปุ๋ยสั่งตัดการส าหรับยางพารา มีความเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร 

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

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

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

7.  ปัจจัยใดทีมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในแปลงเกษตรกร 



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

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

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

8.  ในการผสมปุ๋ยสูตร 18-12-16 ต้องใช้แม่ปุ๋ย DAP …………………กิโลกรัม ยูเรีย.................กิโลกรัม และ  

โปแตสเซียมคลอไรด์.......................กิโลกรัม 

9.  ผลวิเคราะห์ดิน ได้ค่าอินทรียวัตถุ = 0.8% แต่พืชต้องการดินที่มีอินทรียวัตถุ 1.5% ต้องเติมอินทรียวัตถุ ลงไป

ในดินกี่กิโลกรัม

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

ถ้าไม่สามารถค านวณได้เพราะอะไร  หรือขาดลักษณะใดของสมบัติดินที่จะน ามาใช้ค านวณ ได้แก่ 

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

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

10.  ในการวิเคราะห์ค่าการตรึงน้ าของดินที่ระดับความจุสนาม (Field capacity : FC) และจุดเหี่ยวถาวร (PWP) 

ของตัวอย่างดินที่ระดับ 30 ซม. ได้ค่าดังนี้ 

ระดับ น.น.ดินก่อนอบ น.น.ดินหลังอบ น.น.วงแหวนเก็บตัวอย่าง ปริมาตรกระบอก 

 กรัม กรัม กรัม ลบ.ซม. 

FC 294 270 120 100 

PWP 301 285 125 100 

 

ดินนี้มีปริมาณน้ าในดินที่พืชสามารถใช้ได้ในระดับ 30 เซนติเมตร กี่ลิตร

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

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

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 (สวพ. 1-4) 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 (สวพ.5-8) 

1. องค์ประกอบในการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ ได้แก่.....................................................................................  

2. .......................................................... ได้แก่.................................................................................... . 

3. .......................................................... ได้แก่............................................................ ......................... 



2. นโยบายด้าน Zoning คือ 

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

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

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

ระบบฐานข้อมูลดิน-พืช-ภูมิอากาศ คือ

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

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

มีความสัมพันธ์กับ Zoning และงานวิจัยในพื้นที่อย่างไร

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

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

3. ให้เติมค าในช่องว่าง แต่ถ้ามีข้อความในวงเล็บให้เลือกข้อความในวงเล็บมาเติมในช่องว่าง 

3.1 ในการงานวิจัยด้านพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผลผลิตพืช ข้อมูลที่จ าเป็นและควรประเมินเป็นอันดับแรก คือ 

.............................................................(ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ แสง ลม )  

เพราะ................................................................................................................................ .......................... 

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

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

3.2 การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร จะเก็บตัวอย่างที่ระดับ..................... (0-10, 0-30, 0-60 

ซม.)  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ..................................(N P K Ca  Mg Na  

CEC ) นอกจากนี้ต้องเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์...........................................................(การซึมซาบ

น้ า ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นอนุภาค ความถ่วงจ าเพาะ) 

3.3 รูปแบบการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร มีหลายรูปแบบ อาทิ 

     1. แบบสุ่ม (Random design) มีแนวทางการด าเนินการดังนี้........................................................ 

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

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

     2. แบบระบบสุ่ม (Systemic design) มีแนวทางการด าเนินการดังนี้............................................. 

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

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

4. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยสั่งตัด มีความเหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร 



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

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

5. ปัจจัยใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในแปลงเกษตรกร 

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

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

6. ในการผสมปุ๋ยสูตร 18-12-16 ต้องใช้แม่ปุ๋ย DAP …………………กิโลกรัม ยูเรีย.................กิโลกรัม และ 

โปแตสเซียมคลอไรด์.......................กิโลกรัม 

7. ถ้าวิเคราะห์ดิน ได้ค่าอินทรียวัตถุ = 0.8% แต่พืชต้องการดินที่มีอินทรีย์วัตถุ 1.5% ต้องเติมอินทรีย์วัตถุ 

ลงไปในดินกี่กิโลกรัม......................................................................................................... ........................ 

8. ในการวิเคราะห์ค่าการตรึงน้ าของดินที่ระดับความจุสนาม (Field capacity : FC) และจุดเหี่ยวถาวร 

(PWP) ของตัวอย่างดินที่ระดับ 30 ซม. ได้ค่าดังนี้ 

 

ระดับ น.น.ดินก่อนอบ น.น.ดินหลังอบ น.น.วงแหวนเก็บตัวอย่าง ปริมาตรกระบอก 
 กรัม กรัม กรัม ลบ.ซม. 

FC 294 270 120 100 
PWP 301 285 125 100 

 

ดินนี้มีปริมาณน้ าในดินที่พืชสามารถใช้ได้ในระดับ 30 เซนติเมตร กี่ลิตร 

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

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

............................................................................................................................. ......................................... 
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รุ่นท่ี  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


