
 
นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น ประจ าปี 2560 
 
1. ชื่อ  นางสาววิรมณ  ปรางทอง  อายุ 37 ปี 
2. วุฒิการศกึษา 

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 
ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน 8 ปี 8 เดือน 

4. ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ อัตราเงินเดือน 23,310 บาท 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  

5. ที่อยู ่ ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก 
99/1 หมู่ 5 บ้านบางทราย ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65230 

 
การประพฤติปฏิบตัิตน 
1. การครองตน 

 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานและทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

 พัฒนาตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ จากบุคคลต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร
และหน่วยงานภายนอก 

 ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้พอเหมาะ
กับรายได้ที่ได้รับ และวางแผนการเก็บออมเพื่ออนาคต 

 ยึดระเบยีบวินยัในการท างาน 
 ซื่อสตัย์ สุจรติ ต่อตนเองและผู้อื่น 
 น้อมน าหลกัธรรมตามหลักศาสนามาปฏบิตัิ ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
 ท าหน้าทีลู่กทีด่ีอย่างสม่ าเสมอ 

 

  
               

 

โครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer 



2. การครองคน 
 ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและ

ผู้มาติดต่องาน ยอมรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของผู้อ่ืน จนเป็นที่ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามอบหมายงานต่าง ๆ ให้
ปฏิบัติอยู่เสมอ และสามารถบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ที่ร่วมปฏิบัติงาน  

 เต็มที่ เต็มใจ เต็มความสามารถ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อประสานงานอย่างเต็มความสามารถ แนะน า
การให้บริการ อ านวยความสะดวก ประสานงานช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและเสมอภาค มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง 

 มีความเป็นธรรมต่อตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ วิธีการที่ก าหนดไว้ทั้ง
ราชการและกฎกติกาทางสังคม 

 เสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
 ใช้หลักยุติธรรมและความเมตตา ในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

  
 
 

  
 
 

3. การครองงาน 
 รับผิดชอบต่องานและทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานให้

ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และน าความรู้ที่มีไปส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 มีความตั้งใจ พากเพียร มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ  โดยเมื่อได้รับ

มอบหมายงาน จะยินดีและตั้งใจ เอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาปฏิบัตเิพื่อพัฒนางานอยูเ่สมอ 

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมจัดนิทรรศการ 

ให้บริการวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป อ านวยความสะดวกการท าวิทยานิพนธ์แก่นิสิต นักศึกษา 



 เสียสละ ทุ่มเทในการท างาน โดยท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน 

 รักษาผลประโยชน์ของราชการ ถือประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความตั้งใจจริงใน
การท างาน รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ทั้งทรัพยากร เวลา โดยอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถของตนเอง 
 

   
 

 
4. แนวคิดในการท างาน 
  “การท างานทีร่ัก น ามาซึ่งความสุข” และ “การรักงานที่ท า น ามาซึ่งความส าเร็จ”  
 การรักในงานที่ท าเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นพื้นฐานของความส าเร็จ โดยเมื่อเรามีความรักในงานหรือองค์กรแล้ว 
จะท าให้เรามีความสุขกับงานที่ท า ส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงาน รวมทั้งพยายามแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งต่อหน่วยงานและหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงาน น ามาซึ่ง
ความส าเร็จอย่างมีความสุข 
 

  
 

  
 

จัดท าแปลงศึกษาทดสอบ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร 

 

ติดตามแปลงเกษตรกร ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางาน 

 



ผลงานเด่น 
1. ชื่อผลงาน  โครงการสง่เสริมการจดัท าแปลงพนัธุ์อ้อยสะอาด 

1.1 สาระและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย นอกจากเป็นพืชอาหารส าหรับบริโภคทั้งภายในประเทศและ

ส่งออกท ารายได้เข้าประเทศแล้ว ยังเป็นพืชอุตสาหกรรมที่จะใช้ทดแทนน้ ามันที่มีราคาแพง ท าให้มีการขยายพื้นที่ปลูก
มากขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่กลับมีแนวโน้มลดลง ปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยคือ โรคใบขาว ซึ่ง
เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา มีแมลงปากดูดเป็นพาหะช่วยในการแพร่กระจายโรค นับเป็นโรคที่มีความส าคัญอันดับหนึ่ง
ของวงการอ้อยและน้ าตาลทราย การระบาดของโรคนี้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากท าให้ผล
ผลิตอ้อยลดลง จนถึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และยังส่งผลในระยะยาวโดยท าให้เกิดการขาดแคลนท่อนพันธุ์อ้อย 
ท่อนพันธุ์อ้อยที่มีก็มีการสะสมของเชื้อที่แฝงอยู่ มีการขนย้ายท่อนพันธุ์ข้ามไปยังเขตอื่นและกระจายไปทุกแหล่งปลูก 
ส่งผลให้การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการใช้อ้อยพันธุ์ดีปลอดโรคจากการเพาะเลี้ ยงเนื้อเยื่อ
ร่วมกับการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน นับเป็นการควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัยที่สุด และ
ใช้อย่างได้ผลส าหรับการลดการระบาดและความเสียหายทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบขาวอ้อยอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบครบวงจรและเกิดผลอย่างแท้จริง 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
๑) ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาค ี
๒) อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด การป้องกันก าจัดโรคใบขาว 

และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอ้อย 
 

  
 

  
๓) ส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกอ้อยเพื่อการผลิตขยายพันธ์ุอ้อยสะอาด 

3.1) จัดท าแปลงพันธุ์หลัก (แปลงพันธุ์ภายในศูนย์ฯ) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๒ ไร่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ านวน ๕ ไร ่และปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2 ไร่ 
 

     
 

    

ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 

จัดท าแปลงพันธุ์หลักอ้อยสะอาด 



3.2) จัดท าแปลงธนาคารพันธุ์อ้อย โดยปลูกอ้อยสายพันธุ์ต่าง ๆ จ านวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ กพส.
00-105 กพส.01-4-29 LK 92-11 ขอนแก่น 3 อู่ทอง 5 อู่ทอง 15 UT1069 และ UT04-138 
 

   
 

3.3) ส่งเสริมสู่เกษตรกรจัดท าแปลงพันธ์ุขยาย ๑ รวมทั้งสิ้น 353 ไร่ ดังน้ี 
(1) ปี พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน 83 ไร ่แยกเป็น 

- พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 43 ไร ่
- พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 ไร ่
- พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 19 ไร ่

(2) ปี พ.ศ. ๒๕๕9 จ านวน 270 ไร่ แยกเป็น 
- พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 100 ไร ่
- พื้นที่จังหวัดพิจิตร จ านวน 45 ไร ่
- พื้นทีจ่ังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 100 ไร ่
- พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 25 ไร ่

 

  
 

 

  
 

จัดท าแปลงธนาคารพันธุ์อ้อย 

ทดสอบการขยายพันธุ์อ้อยโดยวิธีการช าข้อ 

ขยายพันธุ์อ้อยโดยวิธีการช าข้อ 



   
 

   
 
 

1.2 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๓ ปี 
 

1.3 ผลส าเร็จของงาน 
๑) เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการโรคใบขาวในแปลงของตนเองได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
๒) มีแปลงพันธ์ุอ้อยสะอาดในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแหล่งกระจายพันธ์ุอ้อยพันธุ์ดีสู่เกษตรกร จ านวน 353 ไร ่

 
1.4 การน าไปใชป้ระโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังได้ระบบการผลิตและกระจาย
พันธุ์อ้อยปลอดโรคที่สามารถขยายผลสู่เกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตขยายอ้อยสะอาดแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
และใช้เป็นแหล่งกระจายอ้อยพันธุ์ดี ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันก าจัดการแพร่ระบาดของโรคใบขาวอ้อยให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ 

 

  
 

กระจายพันธุ์อ้อยให้แก่เกษตรกรจัดท าแปลงพันธุ์ขยาย 1 

แปลงพันธุ์ขยาย 1 : แหล่งกระจายอ้อยพันธุ์ดีในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 



2. ชื่อผลงาน  โครงการสง่เสริมและพัฒนาการพืชเศรษฐกิจในพืน้ที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวดัพษิณุโลก  
   ปี 2559   )งบพฒันาจังหวดัพษิณโุลก(  
2.1 สาระและขั้นตอนการด าเนนิงาน 

อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่เหมาะสมตาม
ประกาศ มีเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น ที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ผลผลิตทั้งหมดมีแหล่งรองรับ (โรงงานน้ าตาล) ปัญหา
ส่วนใหญ่ที่พบคือ ขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนเครื่องมือเก็บเกี่ยวมีราคาสูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ปัญหาโรคและแมลง 
รวมถึงการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ถูกตามหลักวิชาการ ท าให้สิ้นเปลืองและต้นทุนสูงขึ้น ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีแนวคิดร่ วมกันในการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมี
ความรู้ด้านการผลิต มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการใช้สารเคมี 
เพิ่มภูมิคุ้มกันศัตรูพืชแก่ระบบนิเวศต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาค ี
2) ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการปลูกอ้อยเพื่อแก้ปัญหาโรคใบขาวอ้อยตามกระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร ให้แก่เกษตรกร 48 คน จ านวน 2 ครั้ง 
 

  
 

4) น าเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตแปลงอ้อยปลอดโรคใบขาว 
5) คัดเลือกแปลงน าร่องส าหรับการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 

จ านวน 9 แปลง ๆ ละ 5 ไร่   โดยสนับสนุนการไถระเบิดดินดาน การจัดท าระบบน้ าหยด ต้นพันธุ์อ้อยช าข้อส าหรับ
จัดท าแปลงพันธุ์ขยาย 1 ปุ๋ยตามค าแนะน าจากค่าวิเคราะห์ดิน และการบริการตรวจเชื้อสาเหตุโรคใบขาว 
 

   
 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 

สนับสนุนการจัดท าแปลงพันธุ์ขยาย 1 



6) ติดตามให้ค าแนะน า ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

  
 

2.2 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  
เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 

 
2.3 ผลส าเร็จของงาน 

เชิงคุณภาพ 
1) เกษตรกรได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน และสามารถน าไปปฏิบัติขยายผล

ในพื้นที่ 
2) เกษตรกรได้รับความรู้ในการปลูกอ้อยช าข้อเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบขาวอ้อย 
เชิงปริมาณ 
1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน จ านวน 500 ราย 
2) เกษตรกรได้รับความรู้ในการปลูกอ้อยช าข้อเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบขาวอ้อย จ านวน 48 ราย 
3) มีแปลงพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว จ านวน 9 จุด ๆ ละ 5 ไร่ รวม 45 ไร่ ที่สามารถขยายเป็นท่อน

พันธ์ุปลอดโรคใบขาว ขยายในปีต่อไปได้ 450 ไร ่
 

 

ติดตามให้ค าแนะน าในการจัดท าแปลงพันธุ์ขยาย 1 

ที่ตั้งแปลงพันธุ์ขยาย 1 (แปลงน าร่อง)  



2.4 การน าไปใชป้ระโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการพัฒนาความพร้อมทั้งด้านวิชาการ การผลิต

ปัจจัยต้นแบบ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และการให้บริการตรงความต้องการของพื้นที่ สินค้า และเกษตรกร ใน
พื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก โดยมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของ
เกษตรกรแบบเป็นรูปธรรม 

2) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร  เพื่อให้เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังได้ระบบการผลิตและกระจาย
พันธุ์อ้อยปลอดโรคที่สามารถขยายผลสู่เกษตรกร เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตขยายอ้อยสะอาดแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
และใช้เป็นแหล่งกระจายอ้อยพันธุ์ดี ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันก าจัดการแพร่ระบาดของโรคใบขาวอ้อยให้อยู่ใน
ระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ 

3) มีแปลงขยายผลเทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดของเกษตรกร ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรกรในพื้นที่และในบริเวณใกล้เคียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลายเป็นเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ขับเคลื่อน
ไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อท าการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ น าไปสู่การเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

  
 

 

 
 

 

แปลงพันธุ์ขยาย 1 (แปลงน าร่อง) : แหล่งเรียนรู้และกระจายอ้อยพันธุ์ดี
ในพื้นที่ 

เกิดเครือข่ายเกษตรกรอ้อยแปลงใหญ่ 



3. ชื่อผลงาน  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติอ้อย 
3.1 สาระและขั้นตอนการด าเนนิงาน 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีการส่งออกน้ าตาลเป็นอันดับ 2   ของโลก
รองจากบราซิล ในปี 2557/58 มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม 10.96 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 102.20 ล้านตัน ซึ่ง
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ าตาล ที่มีปริมาณความต้องการอ้อยโรงงานอยู่ที่ 150 ล้านตัน 
ดังนั้นจึงมีการขยายฐานก าลังการผลิตโดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย แต่พบว่าผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพื้นที่กลับมีแนวโน้ม
ลดลงจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ การขาดแคลนท่อนพันธุ์ดีและสะอาด มีการขนย้ายท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อสาเหตุโรคใบขาวแฝง
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ท าให้โรคแพร่กระจายไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่มีการปลูกอ้อย ท าให้ผลผลิตอ้อยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
30 ถึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ รวมทั้งการที่ เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งผลิตขยาย กระจาย
อ้อยพันธุ์ดีและสะอาด หมุนเวียนใช้ในชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาค ี
2) ร่วมกับส านักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่

เกษตรกร  
 

  
 

  
 

  
 

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 



3) ส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีการจัดระบบการปลูกอ้อยเพื่อการผลิตขยายพันธ์ุอ้อยสะอาด 
3.1 จัดท าแปลงพันธุ์หลัก (แปลงพันธุ์ภายในศูนย์ฯ) พื้นที่ 10 ไร่ โดยบูรณาการพื้นที่ร่วมกับ

โครงการปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตการเกษตร 
 

   
 
 

3.2 ส่งเสริมสู่เกษตรกรจัดท าแปลงพันธ์ุขยาย ๑ ในพื้นทีจ่ านวน 200 ไร ่
 

   
 

   
 

  
 
 

3.2 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  
เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 

 

จัดท าแปลงพันธุ์หลักพร้อมทดสอบกรรมวิธีการให้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร 

สนับสนุนการจัดท าแปลงพันธุ์ขยาย 1 พร้อมติดตามให้ค าแนะน าร่วมกับภาคีเครือข่าย 



3.3 ผลส าเร็จของงาน 
1) เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การผลิตอ้อย 
2) ได้แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเป็นแปลงใหญ่ เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตขยายและกระจายพันธุ์อ้อยสะอาดของ

ชุมชน ในจังหวัดก าแพงเพชร พื้นที่ 100 ไร่ และจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ 100  ไร ่
 

3.4 การน าไปใชป้ระโยชน์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาความพร้อมทั้งด้านวิชาการ การผลิตปัจจัยต้นแบบ การ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน และการให้บริการตรงความต้องการของพื้นที่ สินค้า และเกษตรกร โดยบูรณาการร่ วมกับ
โครงการปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนการผลิตการเกษตร สามารถขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อเป็นต้นแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการผลิตอ้อย และใช้เป็นแหล่งกระจายอ้อยพันธุ์ดีในพื้นที่ อันจะน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลายเป็น
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต่อไป 
 

 


