รายงานผลการสัมมนา
เรือ่ ง สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
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รายงานผลการสัมมนา
เรือ่ ง สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพือ่ การพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓
วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓
นายธวัช หะหมาน หั ว หน้ ากลุ่ มพัฒ นาอุตสาหกรรมอ้อย นาตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่ อ ง
ได้รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายของไทย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๖๓ เป้าหมายการลด
ปริมาณอ้อยไฟไหม้ และมาตรการสนับสนุนภาครัฐในการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ การใช้ประโยชน์จากใบอ้อยและ
ยอดอ้อย รวมทังปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายของประเทศไทยในปัจจุบัน
สรุปผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ โดยการเสวนาสรุปผลการ
ดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทัง ๘ แห่ง สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาล
ทราย ได้นาพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพที่มีลักษณะโดดเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก ศอภ.๑-๔ แล้วนาไปแจกจ่ายให้กับ
สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ทัง ๘ แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ละ ๕ แปลง เพื่อนาไปปลูกทดสอบในไร่เกษตรกรพร้อมเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพความหวาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับ
พืนที่ปลูกอ้อยต่อไป และรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ ดังนี
(๑) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดกาญจนบุรี
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดตังกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับ แปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
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๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อยในแปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ พันธุ์
อ้อยที่นาไปปลูกในแปลงสาธิต ได้แก่ พันธุ์ CSB11-303 พันธุ์ CSB11-612 พันธุ์ CSB11-615 และพันธุ์ CSB11-642
ซึ่งพันธุ์ CSB11-303 เป็นพันธุ์ที่ลักษณะโดดเด่น (โตเร็ว แตกกอดี ผลผลิตสูงในเขตชลประทาน จานวนลา และ
ความหวานปานกลาง)
๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
๘. ติดตามให้คาแนะนา และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ รวมทังถ่ายทอด
ความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของหัวหน้ากลุ่ม การเรียนรู้
และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
๙. ส่ งเสริ มกลุ่ มการเรียนรู้ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓
จ านวน ๓๐ คน ในวั นที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๓ ณ ศู นย์ ส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมอ้ อยและน าตาลทรายภาคที่ ๑
กาญจนบุรี
(๒) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดอ่างทอง
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดตังกลุ่มการเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย ในแปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ พันธุ์
อ้อยที่นาไปปลูกในแปลงสาธิต ได้แก่ พันธุ์ CSB10-337 พันธุ์ CSB11-303 พันธุ์ CSB12-7 และ พันธุ์ CSB12-14 ซึ่ง
พันธุ์ CSB11-303 เป็นพันธุ์ที่ลักษณะโดดเด่น (โตเร็ว แตกกอดี ผลผลิตสูงในเขตชลประทาน จานวนลา และ
ความหวานปานกลาง ) ขณะนีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้นาไปปลูกขยายในพืนที่แล้ว
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๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
๘. ติดตามให้คาแนะนา และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ ๑ ครังรวมทัง
ถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของ หัวหน้ากลุ่ม
การเรียนรู้และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
๙. ส่งเสริมกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การ ผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓
จานวน ๓๐ คน
๑๑. ในช่วงปลายปีให้สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง
และจังหวัดลพบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่มีลักษณะโดดเด่น เจริญเติบโตดี เหมาะกับพืนที่
ปลูกอ้อยของตนเอง และมีแนวโน้มที่จะนาไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปได้
(๓) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดกาแพงเพชร
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดตังกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน (จังหวัดตาก ๓ กลุ่ม และจังหวัดกาแพงเพชร ๒ กลุ่ม)
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย ในแปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ พันธุ์
อ้อยที่นาไปปลูกในแปลงสาธิต ได้แก่ พันธุ์ CSB11-307 และ พันธุ์ CSB11-642 ซึ่งพันธุ์ CSB07-199 CSB0872 และ CSB08-75 เป็นพันธุ์ที่ลักษณะโดดเด่น ได้นาไปให้สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ไปปลูกขยายในพืนที่
๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
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๘. ติดตามให้คาแนะนา และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ รวมทังถ่ายทอด
ความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิ กกลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของหัวหน้ากลุ่ม การเรียนรู้
และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
๙. ส่ งเสริ มกลุ่ มการเรียนรู้ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อย(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้งานระบบบริหารจัดการไร่อ้อยแบบ Smart Farming และการเก็บเกี่ยวอ้อย
ให้ได้คุณภาพสูงสุด) ให้กับสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓ จานวน ๒๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายภาคที่ ๒ กาแพงเพชร
(๔) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดพิจติ ร
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดตังกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้ อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย ในแปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ พันธุ์
อ้อยที่นาไปปลูกในแปลงสาธิต ได้แก่ พันธุ์ CSB08-72 พันธุ์ CSB08-75 และ พันธุ์ CSB09-14 พันธุ์ CSB11-307
พันธุ์ CSB12-67 และ พันธุ์ AE14340-038 เป็นพันธุ์ที่ลักษณะโดดเด่น คือ ทนแล้ง ได้นาไปให้สมาชิกศูนย์การ
เรียนรู้ไปปลูกขยายในพืนที่ปลูกอ้อยจังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูก
๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
๘. ติดตามให้คาแนะนา และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ รวมทังถ่ายทอด
ความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิก กลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของหัวหน้ากลุ่ม การเรียนรู้
และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
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๙. ส่งเสริมกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับ
สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓ จานวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีทดลองและขยาย
พันธุ์อ้อยจังหวัดพิจิตร
(๕) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดชลบุรี
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดตังกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้ อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย ในแปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ พันธุ์
อ้อยที่นาไปปลูกในแปลงสาธิต ได้แก่ พันธุ์ CSB07-280 CSB06-4-164 และพันธุ์ CSB09-28 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
ลักษณะโดดเด่น คือ กอตังตรง แตกกอดี กาบใบลอกง่าย เหมาะกับการตัดอ้อยสดโดยใช้รถตัด สมาชิกศูนย์การ
เรียนรู้
ชอบและนาไปปลูกขยายในพืนที่ปลูกอ้อย
๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้ อยและเพาะเลียงเชือราเมตาไรเซียม (ราเขียว) เพื่อใช้ป้องกันกาจัดระยะ
หนอนของด้วงหนวดยาวและเพาะเลียงเชือราบิวเวอเรีย (ราขาว) เพื่อใช้ป้องกันกาจัดหนอนเพลียต่างๆ
๘. ติดตามให้คาแนะนา และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ รวมทังถ่ายทอด
ความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิก กลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของหัวหน้ากลุ่ม การเรียนรู้
และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
๙. ส่ งเสริ มกลุ่ มการเรียนรู้ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
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๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับ
สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓ จานวน ๓๐ คน
(๖) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดอุดรธานี
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดตังกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย ในแปลงหั ว หน้ากลุ่ มการเรียนรู้
พั นธุ์ อ้ อยที่ น าไปปลู กในแปลงสาธิ ต ได้ แก่ พั นธุ์ CSB06-4-162 และ พั นธุ์ CSB08-75 ซึ่ งเป็ นพั นธุ์ ที่ การเจริ ญ
เติบโตที่ดี เหมาะกับสภาพดินทราย และให้ผลผลิตที่ดีในสภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
๘. ติดตามให้คาแนะนา และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ รวมทังถ่ายทอด
ความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิก กลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของหัวหน้ากลุ่ม การเรียนรู้
และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
๙. ส่ งเสริ มกลุ่ มการเรียนรู้ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับ
สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓ จานวน ๓๐ คน
(๖) ศูนย์การเรียนรูจ้ ังหวัดนครราชสีมา
๑. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ทังหมดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
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๒. จัดตังกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓ จานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ
๕ คน รวม ๒๕ คน
๓. เก็บเกี่ยวอ้อยพร้อมประเมินผลการยอมรับแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยและดาเนินการ
ดูแลรักษาอ้อยตอที่ ๑ ที่ดาเนินการในส่วนของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้
๔. เก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูลแปลงสาธิตของศูนย์การเรียนรู้ ที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๒
จานวน ๑ แปลง
๕. จัดทาแปลงสาธิตอ้อยปลูกใหม่เปรียบเทียบพันธุ์อ้อยของศูนย์การเรียนรู้ จานวน
๑ แปลง ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพ จานวน ๒ พันธุ์
๖. ปี ๒๕๖๓ จัดทาแปลงสาธิตทดสอบพันธุ์อ้อย ในแปลงหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ พันธุ์
อ้อยที่นาไปปลูกในแปลงสาธิต
๗. เพาะเลียงแมลงหางหนีบ จานวน ๑๕๐ กล่องๆละ ๕๐๐ ตัว รวม ๗๕,๐๐๐ ตัว
พร้อมแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
๘. ติดตามให้คาแนะนาและ และตรวจเยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ รวมทัง
ถ่ายทอดความรู้เทคนิควิธีการและพันธุ์อ้อยใหม่ๆ ให้กับสมาชิก กลุ่มการเรียนรู้ ณ แปลงอ้อยของหัวหน้ากลุ่ม
การเรียนรู้และติดตามแปลงสาธิตของหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้ที่นาพันธุ์อ้อยไปปลูก
๙. ส่ งเสริ มกลุ่ มการเรียนรู้ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี
๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒ ให้เข้าร่วมในการเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การผลิต
อ้อย การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยหรือความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติ
๑๐. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับ
สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ปี ๒๕๖๓ จานวน ๓๐ คน
ข้อคิดเห็นจากการนาเสนอผลการดาเนินงาน
๑. เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น ๓ ประมาณร้อยละ ๘๕ ของพืนที่ปลูกอ้อยทังหมด
ทั่ว ประเทศ ซึ่งเป็ น พัน ธุ์อ้อยที่ให้ ความหวานและผลผลิ ตตันต่อไร่สู ง และตอบสนองต่อพืนที่ปลู กอ้อ ยได้ ดี
ในขณะนี แต่การปลูกอ้อยพันธุ์เดียวในเวลาหลายปีติดต่อกัน ทาให้อ้อยเสื่อมพันธุ์ อ่อนแอต่อโรคและมีความ
เสี่ยงต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย ดังนันชาวไร่อ้อยควรให้ความสาคัญกับปรับและจัดสัดส่วนพันธุ์
อ้อยในไร่ของตนเองให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยอย่างรุนแรงใน
อนาคต
๒. ต้องการให้สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทรายปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพเทียบเท่า
หรื อเท่ากับ พัน ธุ์ขอนแก่น ๓ ให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยปลู กทดแทน และพัฒ นาพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีที่มีศัก ยภาพ
รองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึนในอนาคต
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รายงานผลการสัมมนาสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาด้านอ้อย
ปี ๒๕๖๓
การเปิดสัมมนาการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๖๓
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อานวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย นาตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ได้กล่าวเปิดสัมมนาพร้อมให้ข้อมูลว่าอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายของไทยในปัจจุบันอยู่ในยุค
เปลี่ยนผ่าน มีวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึนและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรชาวไร่
อ้อย ทังในส่วนของราคาอ้อยที่ลดต่าลง อันเนื่องมาจากกลไกราคานาตาลในตลาดโลก และต้นทุนการผลิตอ้อยที่
เพิ่มสูงขึนอันเนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึนของราคาปัจจัยการผลิต และค่าจ้างแรงงาน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้อง
มีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดในช่วงที่กาลังเปลี่ยนผ่านดังกล่าว รวมทัง การผลิตอ้อยและนาตาลทรายของ
ไทย การคานวณราคาอ้อย สถานการณ์การคานวณราคาอ้อยของไทย เป้าหมายการลดปริมาณอ้อยไฟไหม้
มาตรการด้านกฎหมายว่าด้วย การตัดและการส่งอ้อย และมาตรการกาจัดการใช้ ๓ สาร ตลอดจนมาตรการด้าน
การสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่ โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย เล็งเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง และ
เห็ น ว่าหากไม่ส ามารถปรับ ตัวให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง จะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายของไทยในที่สุด ดังนันช่องทางหนึ่ง
ของการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง คือการพัฒนาทังในส่วนของผลผลิตอ้อยและคุณภาพอ้อย โดยผ่าน
รูปแบบกิจกรรมการรวมกลุ่ม และเครือ ข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมที่ดาเนินการในศูนย์การเรียนรู้ อันมีเป้าหมาย
เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ความรู้ แ ละเทคนิ ค ทางวิ ช าการเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต อ้ อ ย การเรี ย นรู้ จ ากการร่ ว มคิ ด
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการและร่วมรับทราบผลของการดาเนินการ จะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืน
และเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดถือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และดาเนินกิจกรรมโดย
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอย่าง
สม่าเสมอ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยกับส่วนราชการและเกษตรกรด้วยกันเอง
สานักงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย มีความมุ่งมั่นในการ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการยอมรับและสามารถนาไปปฏิบัติได้จนเกิดผลดี
มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ ระหว่างชาวไร่อ้อยภายในกลุ่มการ
เรียนรู้ ระหว่างกลุ่มการเรียนรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนาไปสู่การยกระดับผลผลิตและ
คุณภาพอ้อย และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึน
๒.๒ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา รวมทังสิน ๒๒๘ ราย ประกอบดัวย
๒.๒.๑ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย จานวน ๑๙๒ ราย
(๑) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๒๓ ราย

10
(๒) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง จานวน ๒๖ ราย
(๓) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดกาแพงเพชร จานวน ๒๓ ราย
(๔) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร จานวน ๒๓ ราย
(๕) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี จานวน ๒๓ ราย
(๖) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี จานวน ๒๘ ราย
(๗) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๒๓ ราย
(๘) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ จานวน ๒๓ ราย
๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย จานวน ๓๖ ราย
๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่บริษัทที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จานวน ๑๕ ราย
การอภิปราย เรื่อง อ้อยสดอนาคตไทย
โดยมีนายประสิทธิ์ วงษาเทียม และนายธวัช หะหมาน เป็นผู้ดาเนินการอภิปราย และมีวิทยากรร่วมอภิปราย
จานวน ๔ ท่าน
(๑) นายสุรเชษฐ์ มัฆวานวงค์

ผู้แทนชาวไร่อ้อยภาคกลาง

(๒) นายอนุรักษ์ บุญมี

ผู้แทนชาวไร่อ้อยภาคเหนือ

(๓) นายวิเชียร หาดซาย

ผู้แทนชาวไร่อ้อยภาคตะวันออก

(๔) นายสุรเชษฐ์ รัตนะ

ผู้แทนชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลการอภิปรายได้ดังนี
ตามมติคณะรัฐมนตรี กาหนดว่า ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ มีเป้าหมายมีอ้อย ไฟไหม้ลดลงเหลือร้อย
ละ ๒๐ ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทังหมด เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และข้อเรียกร้องจากประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอ้อยไฟไหม้ และเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย มีมติรับทราบ
ในหลักการและแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญ หาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ จานวน ๔
มาตรการ ประกอบด้วย
๑. กาหนดนโยบายลดปริ มาณอ้อยไฟไหม้ให้ลดลงเหลื อร้อยละ ๒๐ และอ้อยสดร้อยละ ๘๐ ของ
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทังหมด โดยมีมาตรการกาหนดราคาส่วนต่างให้อ้อยสดมากว่าอ้อยไฟไหม้ตันละ
ประมาณ ๒๐๐ บาท เพื่อให้มีความคุ้มค่ามากพอและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อย
สดมากขึน
๒. จัดหาเครื่องอานวยความสะดวกให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึน โดยใช้งบประมาณ
กองทุนอ้อยและนาตาลทราย อาทิ การจัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
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ด้ า นอ้ อ ย จ านวน ๒๘๐ กลุ่ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรชาวไร่ อ้ อ ยมี ก ารรวมกลุ่ ม และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการจัดการอ้อยสด
๓. ในกรณีที่มีนโยบายให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากภาครัฐจะให้สิทธิเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ทีต่ ัดอ้อยสดเท่านัน
๔. มาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้โรงงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ
๒๐% ตามเป้าหมาย การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์แก้ไข
ปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจัง จนปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงตามลาดับ

ปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
๑. พืนที่ปลูกอ้อยเมื่อชาวไร่อ้อยปลูกมานานหลายปีทาให้ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดธาตุอาหารในการ
เจริญเติบโต ประกอบกับเกิดปัญหากระทบภัยแล้งยาวนาน ทาให้ผลผลิตตันต่อไร่ตกต่า
๒. ขาดแคลนพันธุ์อ้อยที่ต้านทานโรคและแมลงศัตรูอ้อย และขาดแคลนพันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกหมุนเวียน
ในพืนที่
๓. ขาดแคลนแรงงาน
๔. อนาคตประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เห็นควรมีการวางแผนและจัดหาคนรุ่นใหม่ (ทายาท) เข้าสู่
อาชีพชาวไร่อ้อย
๕. เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีผลกระทบในการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชพอสมควร แต่มีการปรับตัวให้เข้ากับ
กฎหมาย สถานการณ์ที่เกิดขึน โดยการปลูกอ้อยโดยไม่ใช้สารเคมี (ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ในการกาจัดวัชพืช) และเข้าร่วมอบรมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช

ข้อคิดเห็นเพื่อยกระดับการผลิตอ้อย
๑. เกษตรกรชาวไร่ อ้ อ ยควรน าเครื่ อ งจั ก รกลขนาดเล็ ก ที่ มี อ ยู่ มาปรั บ ใช้ ใ นไร่ อ้ อ ยเพื่ อ ลดปั ญหา
การขาดแคลนแรงงานและมีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนในการปลูกอ้อย
๒. เกษตรกรควรมีการวางแผน ปรับพืนที่ปลูกอ้อย ปลูกอ้อยพันธุ์ที่ไม่หักล้มง่าย เพื่อรองรับรถตัดอ้อย
ในอนาคตด้า นการเก็บ เกี่ ย วอ้ อย ควรมีการรวมกลุ่ มในการตัด อ้ อ ยโดยใช้ แรงงานเครื่ อ งแทน
แรงงานคน
๓. มาตรการทางกฎหมายที่ทางภาครัฐและโรงงานเข้ามาช่วยเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย
และชาวไร่อ้อยสามารถปรับตัวได้เองในอนาคต
๔. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อาชีพการทาไร่อ้อยต้องมีคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติที่ดี สมัครใจเพื่อ
สืบสานอาชีพการทาไร่อ้อยต่อไป
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การบรรยาย เรื่อง พันธุ์อ้อยและการเลือกใช้พันธุ์ อ้อย โดย นายพรศักดิ์ ตันติพูลผล
สรุปการบรรยายได้ ดังนี
นายพรศักดิ์ ตันติพูลผล เกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกาแพงเพชร ได้รับรางวัลเกษตรกรชาวไร่
อ้อยดีเด่นแห่งชาติ จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดอาชีพการทา ไร่อ้อยเป็นอาชีพ
หลักสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมีพืนที่ปลูกอ้อยมากกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ (ไร่ตะวันสีทอง) เป็นชาวไร่อ้อยที่
ให้ ความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการพั ฒ นาพันธุ์ อ้ อ ยในพื นที่ ปลู ก อ้ อ ยของตนเอง ได้แก่ ส านัก งาน
คณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย กรมวิชาการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทังมีการบริหารจัดการไร่อ้อยที่ดี
และประสบความสาเร็จ ดังนี
๑. หัวใจการบริหารจัดการไร่อ้อยมี ๔ ขันตอน ได้แก่
(๑) การบริหารจัดการพืนทีแ่ ละการเตรียมดิน
(๒) การบริหารจัดการพันธุ์อ้อยและการปลูกอ้อย
(๓) การบริหารจัดการด้านการบารุงรักษา ขึนนา ทารุ่น ใส่ปุ๋ย ฉีดยา ฯลฯ
(๔) การบริหารจัดการด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
๒. แนวทางในการคั ด เลื อ กพั น ธุ์ อ้ อ ยเหมาะสมของไร่ ต ะวั น สี ท อง คื อ คั ด เลื อ กพั น ธุ์ อ้ อ ย
ที่มีความต้านทาน ทนทานต่อโรคและแมลงในท้อ งถิ่นเป็นล าดับแรก การทนแล้ ง การไว้ตอ การออกดอก
การเจริญเติบโตและการแตกกอ การสะสมนาตาล และการหักล้ม
๓. การบริหารจัดการการปลู กอ้อยและใช้ท่อนพันธุ์ อ้อย มีการปลูกอ้อยที่ระยะระหว่างแถว
๑๖๐ เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์ ๒ ลาคู่ ปลูก ๑ ไร่ จะใช้ท่อนพันธุ์เฉลี่ยจานวน 100 มัด (มัดละ 10 ลา) พันธุ์อ้อย
๑ ไร่ (ความยาว ๒ เมตร) สามารถปลูกขยายได้พื้นที่ 10ไร่ ใช้เครื่องปลูกดัดแปลงตีนตะขาบและลากสาลี่
โดยเน้นการปลูกอ้อยน้าสูบเป็นหลัก มีการปลูกอ้อยข้ามแล้งบ้าง และหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยต้นฝน จัดทาแปลง
พันธุ์ ไว้ปลูกเองทัง้ หมด
๔. เทคนิคการใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสม ปลูกอ้อยหลายๆ พันธุ์ในพืนที่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
จากการระบาดของโรคและแมลง มีการหมุนเวียนเปลี่ยนพันธุ์อ้อย ไม่ปลูกอ้อยซาแปลงเดิม คัดเลือกพันธุ์อ้อย
ที่เหมาะสมกับพืนที่ปลูกอ้อยของตนเอง และจัดทาแปลงพันธุ์หลัก ไว้ใช้เอง เพื่อลดต้น ทุนการปลูกอ้อยและ
ควบคุมโรคแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์
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การจัดนิทรรศการเพือ่ ให้ความรูก้ บั เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
ในการจัดสัมมนาสรุปผลการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยปี
2563 มีบริษัทและหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมการสัมมนา
พร้อมกับการนาเสนอสินค้า ดังนี้
(๑) บริษัท บาก้า จากัด ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยากาจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมีในไร่อ้อย
(๒) บริษัท อดามา ประเทศไทย จากัด ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยากาจัดวัชพืชในไร่อ้อย
(๓) บริษัท เพิ่มผลผลิต กาจัด ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในไร่อ้อย
(๔) บริษัท ปุ๋ยไวกิง จากัด (ปุ๋ยรุ่งอรุณ) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี (ปุ๋ยสูตรทนแล้งและดินที่มี
ความชืนต่า) ในไร่อ้อย
(๕) บริษัท ไอ ซี พี เฟอร์ติไลเซอร์ จากัด ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี
(๖) บริษัท ไทยเอสอีฟาร์ม จากัด ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องอัดใบอ้อย
(๗) ห้างหุ้นส่วนจากัด ศรีกาแพงแสนมอเตอร์ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
(๘) บริษัท เค เค เกษตรกลการบ้านโป่ง จากัด ให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การเกษตร
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สรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อการสัมมนา
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการสัมมนาที่ทางสานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทรายได้จัดขึน โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และความพึงพอใจต่อการสัมมนาฯ ปรากฏผล ดังนี
๑. ข้อมูลทั่วไป (ส่วนที่ ๑)
๑.๑ ได้แจกแบบสอบถามให้กับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ทั้ง ๘ แห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน
จานวน ๑๙๒ ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับ จานวน ๑๘๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๔
๑.๒ สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ทั้ง ๘ แห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ ๗๓ อายุส่วนใหญ่มากกว่า ๕๐ ปี ร้อยละ ๔๗ รองลงมาอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี ร้อยละ ๒๘
อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี ร้อยละ 1๔ และอายุน้อยกว่า ๓๐ ปี ร้อยละ ๑๑ (รายละเอียด ดังตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ลาดับที่
๑.

๒.

ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ

เพศ
ชาย

๑๓๑

๗๓

หญิง

๔๙

๒๗

น้อยกว่า ๓๐ ปี

๒๐

๑๑

๓๑ - ๔๐ ปี

๒๕

๑๔

๔๑ - ๕๐ ปี

๕๐

๒๘

มากกว่า ๕๐ ปี

๘๕

๔๗

อายุ

๒. ความคิดเห็นต่อการสัมมนา (ส่วนที่ ๒)
๒.๑ ความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการ
๒.๑.๑ การอภิปราย เรื่อง อ้อยสด...อนาคตอ้อยไทย
- ความน่าสนใจของหัวข้อในการอภิปราย มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๔๒ รองลงมามาก
ที่สุดร้อยละ ๕๔ และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๔
- ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการอภิปราย มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๕
รองลงมามากที่สุดร้อยละ ๓๗ และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๘
- ความรู้ความสามารถของผู้ร่วมการอภิปราย มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๕๖
รองลงมามากร้อยละ ๓๔ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๐
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- การอภิปรายมีความเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๒ รองลงมามากที่สุดร้อย
ละ ๓๖ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๒ และความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๑
- ความสามารถในการชี้แจงและตอบซักถาม มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๒ รองลงมา
มากที่สุดร้อยละ ๓๒ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๓ และมีความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๑
๒.๑.๒ การบรรยาย เรื่อง พันธุ์อ้อย และการเลือกใช้พันธุ์อ้อย
- ความน่าสนใจของหัวข้อในการบรรยาย มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๔๗ รองลงมามาก
ที่สุดร้อยละ ๔๖ และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๑
- ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการบรรยาย มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๔
รองลงมามากที่สุดร้อยละ ๓๒ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๓ และมีความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๑
- ความสามารถในการชี้แจงและตอบซักถาม มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๙ รองลงมา
มากที่สุดร้อยละ ๒๗ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๓ และมีความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๑
๒.๑.๓ ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึง
พอใจมากร้อยละ ๕๔ รองลงมามากที่สุดร้อยละ ๓๔ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๑ และมีความพึงพอใจ
น้อยร้อยละ ๑
- ความสะดวก รวดเร็วของจุดให้บริการลงทะเบียน มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๔๖
รองลงมามากร้อยละ ๔๖ และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๘
- การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการสัมมนา มีความพึงพอใจมากร้อยละ
๔๖ รองลงมามากที่สุดร้อยละ ๔๕ และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๙
๒.๑.๔ ด้านอาคารและสถานทีใ่ นการฝึกอบรม
- อุปกรณ์/เครื่องมือมีความทันสมัย มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๖ รองลงมามากที่สุด
ร้อยละ ๓๖ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๑ และมีความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๘
- ความเหมาะสมของสถานที่ มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๔๖ รองลงมามากร้อยละ
๔๕ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๙
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสัมมนา มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๐
รองลงมามากที่สุดร้อยละ ๓๑ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๑๗ และมีความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๒
๒.๑.๕ อื่นๆ
- ความรู้ที่ได้รับในการจัดสัมมนา ท่านสามารถนาไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตในแปลงของ
ท่านได้ มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕๖ รองลงมามากที่สุดร้อยละ ๓๗ ความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๖ และมี
ความพึงพอใจน้อยร้อยละ ๑
- ควรจัดให้มีการสัมมนาในลักษณะนีในโอกาสต่อไป มีความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๕๖
รองลงมามากร้อยละ ๓๗ และความพึงพอใจปานกลางร้อยละ ๔ (รายละเอียดดังตารางที่ ๒)
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สิ่งที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการสัมมนาครั้งนี้
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการสัมมนามากขึ้น
- วิทยากรที่มาบรรยายควรมีความรู้หลากหลายด้านเกี่ยวกับอ้อย
- ควรเปลี่ยนสถานที่ในการจัดสัมมนาให้หลากหลาย มีการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการทาไร่อ้อย
- สถานทีใ่ นการจัดสัมมนาควรใกล้แต่ละศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลภาคที่ 1-4
เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
- ควรจัดสถานที่ในการสัมมนาให้อยู่กึ่งกลางแต่ละภาค จะได้รวดเร็วต่อการเดินทาง
- ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
ตารางที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจต่อการสัมมนา
รายละเอียด

ความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก

ปานกลาง

น้อย

การอภิปราย เรื่อง อ้อยสด...อนาคตอ้อยไทย
1. ความน่าสนใจของหัวข้อในการอภิปราย

42

54

4

2. ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการอภิปราย

37

55

8

3. ความรู้ความสามารถของผู้ร่วมการอภิปราย

34

56

10

4. การอภิปรายมีความเข้าใจง่าย

36

52

12

1

5. ความสามารถในการชี้แจงและตอบซักถาม

32

52

13

1

6. ความน่าสนใจของหัวข้อในการบรรยาย

46

47

11

7. ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการบรรยาย

32

54

13

1

8. ความสามารถในการชี้แจงและตอบซักถาม

27

59

13

1

9. การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

34

54

11

1

10. ความสะดวก รวดเร็วของจุดให้บริการลงทะเบียน

46

46

8

11. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการสัมมนา

45

46

9

การบรรยาย เรื่อง พันธุ์อ้อย และการเลือกใช้พันธุ์อ้อย

ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ไม่พอใจ
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รายละเอียด

ความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก

ด้านอาคารและสถานที่ในการฝึกอบรม

ปานกลาง

น้อย

36

56

8

13. ความเหมาะสมของสถานที่

46

45

9

14. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสัมมนา

31

50

17

2

15. ความรู้ที่ได้รับในการจัดสัมมนา ท่านสามารถนาไปใช้ใน
การเพิ่มผลผลิตในแปลงของท่านได้

37

56

6

1

16. ควรจัดให้มีการสัมมนาในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป

50

46

4

ไม่พอใจ

12. อุปกรณ์/เครื่องมือมีความทันสมัย

อื่น ๆ

๒.๒. ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
๒.๒.๑ ความน่าสนใจของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ
๔๙ รองลงมาพอใจมากที่สุดร้อยละ 44 พอใจปานกลางร้อยละ 6 และน้อยร้อยละ 1
๒.๒.๒ ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
(๑) แปลงสาธิต ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ 5๔ รองลงมาพอใจมาก
ที่สุดร้อยละ 34 พอใจปานกลางร้อยละ 9 และน้อยร้อยละ 3
(2) หน่วยบริการข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ ๕
9 รองลงมาพอใจมากที่สุดร้อยละ ๓๓ พอใจปานกลางร้อยละ 9 และน้อยร้อยละ 1
(3) การอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ 53 รองลงมาพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 38 พอใจปานกลางร้อยละ 8 และน้อยร้อยละ 1
(4) จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ 53
รองลงมาพอใจมากที่สุดร้อยละ 41 พอใจปานกลางร้อยละ 5 และน้อยร้อยละ 1
๒.๒.๓ ความรู้ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ สามรถนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผลผลิตอ้อย สวนใหญ่มีความพึงพอใจมากร้อยละ 49 รองลงมาพอใจมากที่สุดร้อยละ ๔2 พอใจ
ปานกลางร้อยละ 8 และน้อยร้อยละ 1
๒.๒.๔ ท่านคิดว่าควรให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของท่านต่อไป สวนใหญ่มีความพึง
พอใจมากที่สุดร้อยละ ๕0 รองลงมาพอใจมากร้อยละ ๔3 และพอใจปานกลางร้อยละ 7 (รายละเอียดดังตารางที่ ๓)
สิ่งที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้ฯ
- จานวนครั้งในการอบรมที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้น้อยไป
- ควรพาสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ไปดูศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกอ้อยสถานที่จริงของแต่ละศูนย์
และดูไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่ต้นแบบ เพื่อนาไปปรับใช้ในการทาไร่
- ต้องการให้มีการจัดสัมมนาและนี้ทุกปีจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและนาไปต่อยอดได้

18
ตารางที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
รายละเอียด

ร้อยละความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก ปานกลาง น้อย

๑. ความน่าสนใจของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

44

49

6

1

๒. ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
๒.๑ แปลงสาธิต

34

54

9

3

๒.๒ หน่วยบริการข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้

33

59

7

1

๒.๓ การอบรม

38

53

8

1

๒.๔ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

41

53

5

1

๓. ความรู้ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตอ้อย

42

49

8

1

4. ท่านคิดว่าควรให้มีกาจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของท่านต่อไป

50

43

7

ไม่
พอใจ

19
ตารางที่ ๔ การคานวณคะแนนความพึงพอใจการสัมมนาวิชาการ และความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย

หัวข้อ

การคานวณ

ผลรวม
คะแนน

ค่าคะแนน
ความพึง
พอใจ

การอภิปราย เรื่อง อ้อยสด...อนาคตอ้อยไทย
1. ความน่าสนใจของหัวข้อในการอภิปราย

(76*๕)+(98*๔)+(6*๓)

790

4.4

2. ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการอภิปราย

(67*๕)+(99*๔)+(14*๓)

773

4.3

3. ความรูค้ วามสามารถของผู้ร่วมการอภิปราย

(61*๕)+(101*4)+(18*3)

763

4.2

4. การอภิปรายมีความเข้าใจง่าย

(64*๕)+(94*4)+(21*3)+(1*1)

760

4.2

5. ความสามารถในการชี้แจงและตอบซักถาม

(58*5)+(93*4)+(24*3)+(5*1)

739

4.1

6. ความน่าสนใจของหัวข้อในการบรรยาย

(83*5)+(85*4)+(12*3)+(1*1)

791

4.4

7. ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการบรรยาย

(58*5)+(97*4)+(24*3)+(1*1)

751

4.2

8. ความสามารถในการชี้แจงและตอบซักถาม

(48*5)+(106*4)+(25*3)+(1*1)

740

4.1

9. การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ เชิญผู้
เข้ารับการฝึกอบรม

(69)+(97*4)+(12*3)+(2*1)

771

4.3

10. ความสะดวก รวดเร็วของจุดให้บริการลงทะเบียน

(82)+(83*4)+(15*3)

787

4.4

11. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการ
สัมมนา

(81)+(782*4)+(17*3)

784

4.4

12. อุปกรณ์/เครื่องมือมีความทันสมัย

(64)+(100*4)+(16*3)

768

4.3

13. ความเหมาะสมของสถานที่

(82*5)+(81*4)+(17*3)

785

4.4

14. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดสัมมนา

(56*5)+(90*4)+(30*3) +(4*๒)

738

4.1

15. ความรู้ที่ได้รับในการจัดสัมมนา ท่านสามารถนาไปใช้
ในการเพิ่มผลผลิตในแปลงของท่านได้

(66*5)+(100*4)+(13*3)+(1*1)

770

4.3

16. ควรจัดให้มีการสัมมนาในลักษณะนี้ในโอกาสต่อไป

(90*5)+(83*4)+(7*3)

803

4.5

คะแนนความพึงพอใจในการสัมมนาวิชาการ

(44+4.3+4.๒+4.2+4.1+4.4+4.2+4.1+4.3+4.4+4.4

การบรรยาย เรื่อง พันธุ์อ้อย และการเลือกใช้พันธุ์อ้อย

ด้านคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ด้านอาคารและสถานที่ในการฝึกอบรม

อื่น ๆ

+4.3+4.4+4.1+4.3+4.5)/16 = 4.3
คานวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ

(๑๐๐*4.3) /5 = ๘6

20
หัวข้อ

การคานวณ

ผลรวม
คะแนน

ค่าคะแนน
ความพึง
พอใจ

๒. ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้

๑. ความน่าสนใจของกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้

(79*5)+(89*4)+(11*3)+(1*1)

785

4.4

๒. ความรู้ทไี่ ด้รับจากกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
๒.๑ แปลงสาธิต

(62*5)+(98*4)+(17*3) +(3*๒)

759

4.2

๒.2 หน่วยบริการข้อมูลที่ศูนย์การเรียนรู้

(59*5)+(106*4)+(13*3)+(2*1)

760

4.2

๒.3 การอบรม

(69*5)+(96*4)+(12*3)+(3*๒)

771

4.3

๒.4 จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้

(73*5)+(95*4)+(9*3)+(3*๒)

778

4.3

๓. ความรู้ทไี่ ด้รับจากการเป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตอ้อย

(75*5)+(89*4)+(14*3)+(2*๒)

777

4.3

4. ท่านคิดว่าควรให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของท่าน
ต่อไป

(90*5)+(85*4)+(13*3)

829

4.6

คะแนนความพึงพอใจในการสัมมนาวิชาการ

(4.4+4.2+4.2+4.3+4.3+4.3+
4.6)/๗ = 4.3

คานวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ

(๑๐๐*4.3)/5 = 86

ความพึงพอใจจากการประเมินผลจากแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้
๑. คะแนนความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการ
- ค่าคะแนน เท่ากับ 4.3
- คิดคานวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ ๘6
๒. คะแนนความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย
- ค่าคะแนน เท่ากับ 4.3
- คิดคานวณค่าคะแนนเป็นร้อยละ 86

21

ภาพกิจกรรม

ภาพที่ 1 นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อานวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีนายธวัช หะหมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านอ้อย
น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน

22

ภาพที่ 2 การนาเสนอผลการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยทั้ง 8 แห่ง

ภาพที่ 3 การเสวนาเรื่องอ้อยสดอนาคตอ้อยไทย

23

ภาพที่ 4 การบรรยาย เรื่อง พันธุ์อ้อยและการเลือกใช้พันธุ์อ้อย โดย นายพรศักดิ์ ตันติพูลผล

ภาพที่ 5 การนาเสนอในส่วนของนิทรรศการ

