
คูมือการดําเนนิงานแปลงใหญกลวยไม ป ๒๕๖๐ 

1.วัตถุประสงค 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยไมใหมีคุณภาพ และมุงสูมาตรฐาน GAP โดยผานกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมในรูปแปลงใหญ 

๑.๒ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหไดรับเทคโนโลยีใหมๆ และสามารถบริหารจัดการแบบมีสวน
รวมระหวางกันได 

๑.๓ สงเสริมและพัฒนาการสรางเครือขายสินคากลวยไมคุณภาพ ใหเกิดการขับเคล่ือนงาน ท้ังดานการ
ผลิตและการตลาดรูปแบบแปลงใหญ 

๑.๔ สงเสริมการวางแผนการทํางานและบริหารจัดการกลวยไม ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา           
อยางเปนระบบ  

 

2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
2.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด ๑๓ แปลง เกษตรกร 2๗๘ ราย 
2.2 ดําเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี ๖ จังหวัด ไดแก นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี 

นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมแปลงใหญ ป ๒๕๕๙ 2) กลุมแปลงใหญ ป ๒๕๖๐          
และ 3) กลุมแปลงเตรียมความพรอม (ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2) 

3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการในลักษณะแปลงใหญกลวยไม ประกอบดวย 

3.1 แปลงใหญป ๒๕๕๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการดังนี ้
1) จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใช

ขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 9 
ประเด็น ดังนี ้

1.1) พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 
1.2) พัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี (ลด

ตนทุน/เพิ่มผลผลิต) 
1.3) สงเสริมการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรในแตละแปลงใหมีความเขมแข็ง 
1.4) พัฒนาบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
1.5) บริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาผูจัดการแปลง 
1.6) เพิ่มคุณภาพ/ไดรับการรับรองคุณภาพ (GAP เกษตรอินทรีย ฯลฯ) 
1.7) การเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริมสําหรับครัวเรือน 
1.8) จัดระบบการปลูกพืชสําหรับพืชอายุส้ัน (เชน การปลูกพืชใชน้ํานอยในฤดูนาปรัง 

ฯลฯ) 
1.9) อื่นๆ 
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2) ถายทอดความรู การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ 1) เพื่อดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหเหมาะสม สภาพปญหา และความตองการของเกษตรกร ซึ่งมีความ
ตองการพัฒนาการผลิตกลวยไมท่ีแตกตางกันในประเด็นหลักสูตรอบรม เนนการมีสวนรวมของเกษตรกร อาจจะมี
รูปแบบการถายทอดความรูไดหลายรูปแบบ เชน การถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู หรือ
การอบรมในหองปฏิบัติการ เปนตน ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนผูรับผิดชอบหลัก 
และสามารถบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หนวยงานดานการ
ศึกษาวิจัย เกษตรกรกาวหนา และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันกําหนดหลักสูตรการอบรมได โดยกรมสงเสริม
การเกษตรไดกําหนดแนวทางประเด็นการถายทอดเทคโนโลยีเบ้ืองตน ในดาน การผลิต การบริหารจัดการองคกร และ
การตลาด หลักสูตรทางเลือกใหพิจารณาเลือกอบรมในแตละดาน อยางนอย 1 หลักสูตร เพื่อถายทอดใหแกเกษตรกร 
ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมหลักสูตรอบรมได โดยใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร 
หลักสูตรอบรมแบงเปนแตละดาน ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก  

๒.1) เทคโนโลยีการลดตนทุนและการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยไม (ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และ

พัฒนาคุณภาพ) และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนี ้
๑. ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online) 

เปนระบบเชิงแผนท่ีท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสามารถเพิ่มเติมขอมูลการจัดการ
แปลงกลวยไม การวิเคราะหน้ํา เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ
คาดการณอนาคตได  

๒. การผสมปุยใชเองในกลวยไม เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการจัดการผลิต ท่ีใช
แมปุยท่ีมีราคาถูก มาผสมใหไดสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับกลวยไม ทดแทนการใชปุยเคมีสูตรสําเร็จ ถือเปนแนวทางท่ี
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรได 

๓. ระบบการใหน้ํากลวยไมท่ีเหมาะสม ปจจุบัน สภาพธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป  มี
อิทธิพลตอการปลูกเล้ียงกลวยไมเปนอยางมาก โดยเฉพาะ น้ํา ซึ่งเปนปจจัยหลักในการปลูกเล้ียงกลวยไม ดังนั้น  การ
ใหน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไมแฉะเกินไป จึงมีความจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต
ใหกับเกษตรกรได เชน การปรับเปล่ียนวิธีการใหน้ํา ดําเนินการโดย  

๑) การเปล่ียนหัวสปริงเกอรแบบประหยัดน้ํา  
๒) การเปล่ียนระบบการใหน้ําเปน ระบบน้ําหยด  

๔. การปองกันและลดความเสียหายของผลผลิตกลวยไม เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู
ปลูกเล้ียงกลวยไม ไดตระหนักถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคท่ีเลือกซื้อกลวยไมไปใชประโยชน และเปนการลดตนทุน
การผลิตกลวยไมไดอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังกระตุนใหเกิดการใชกลวยไมตัดดอกเพิ่มมากข้ึน เปนการผลักดันใหวงการ
กลวยไม ของไทยเติบโตไดกวางขวาง อยางยั่งยืนตอไป โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรม ดังนี้ 

๑) กลวยไมกางมุง เพื่อปองกันโรค และศัตรูพืช 
๒) กลวยไมแบบผสมผสาน /กลวยไม IPM สามารถเลือกใชสารชีวินทรีย รวมกับ

ปุยเคมี หรือ ผลิตและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
๓) ระบบแขนกล ฉีดพนสารเคมีในสวนกลวยไม (โดยคุณสมพงษ ทวีสุข กลุมคลัส

เตอรกลวยไมไทย) 
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๕. หลักสูตรอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของ
เกษตรกร 

สําหรับกลวยไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบ
คุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหถายทอดความรูตามกระบวนการ GAP (ตามเอกสารหมายเลข 1) โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอเปนผูดําเนินการ ตามข้ันตอนการเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP           
อยางเครงครัด โดยเฉพาะขอเนนย้ําเรื่อง การจดบันทึกแปลงของเกษตรกร ท่ีจะตองดําเนินการ สําหรับกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ คือ 

1) ถายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP พืช 
(รายเด่ียว) และศึกษาดูงาน  

2) จัดทําเอกสารประเมินแปลง 
3) ติดตามประเมินแปลงเบ้ืองตน 

2.๒) พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
เพื่อใหเกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนดานการผลิตการตลาด โดยวิเคราะห

สถานการณการผลิตและการตลาดท้ังในและตางประเทศ มีชองทางการจําหนายผลผลิตไดตอเนื่อง และกวางขวาง  
มากข้ึน สามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑไดหลากหลาย
รูปแบบ มีการเช่ือมโยงกับเครือขายอื่นๆ ซึ่งอาจการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หลักสูตรอบรม เชน 

- การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน ชอดอกกลวยไม  
การทําดอกกลวยไมอบแหง การรอยมาลัย เครื่องประดับดอกกลวยไม เปนตน 

- การทําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนทางการตลาด เชน QR Code               
การจําหนายสินคา Online เปนตน  

- กฎระเบียบขอกีดกันทางการคาท่ีควรรู 
- กาวทันตลาดความตองการใชของผูบริโภคในปจจุบัน 
- เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด/ตลาดกลวยไมในยุค ประเทศไทย 4.0  
- อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

๒.๓) บริหารจัดการองคกรเกษตรกร/การรวมกลุมเกษตรกร 
เปนการถายทอดความรูเรื่องการบริหารจัดการองคกร จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนขององคกร ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย ความเขาใจในสถานการณ  
การปรับปรุงสัมพันธภาพ การใหทุกคนเขามามีสวนรวม และการเช่ือมโยง (Linking) ระหวางสมาชิก หลักสูตรอบรม เชน  

- รูปแบบและการสรางกลุม/องคกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
- การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นท่ี สินคา ปจจัยการผลิต ฯลฯ)  
- การสรางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคกร 
- การจัดการองคกรแบบมีสวนรวม 
- การบริหารจัดการองคกรอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 
- พัฒนา Smart Farmer และ Smart Group 
- อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
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3) จัดทําแปลงเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไม ไดรวมกันคิดและลงมือ

ปฏิบัติ เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ นอกจากอบรมใหความรูเพียงอยางเดียว จึงจําเปนตองจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อ
เปนตนแบบในการดําเนินตอไป และฝกปฏิบัตินํากลับไปใชในแปลงของตนเอง โดยเนนผลิตกลวยไมคุณภาพ ได
มาตรฐาน สามารถลดตนทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตได ตรงกับความตองการของตลาด มีวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงเรียนรู ไดแก พื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติหรือระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอตลอดฤดูการผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความ
พรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมไดเปนอยางดี และ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยัง
เกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 

2. จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย  1  ไร ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีวิเคราะห ในขอ ๑) 
โดยกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุการเกษตร           
คาวัสดุสํานักงาน หรืออื่นๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลงตามแตละชนิดสินคา 

๓. กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําขอมูลเบ้ืองตน เพื่อเปนทางเลือกในการจัดทําแปลงตามประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

 ๓.๑ เทคโนโลยีสมัยใหม เชน ระบบแขนกล ฉีดพนสารเคมีในสวนกลวยไม การจัดการระบบ
น้ํา (เปล่ียนหัวสปริงเกอรแบบประหยัดน้ํา หรือเปล่ียนเปนระบบน้ําหยดการผลิต) การสรางโรงเรือนกลวยไมกางมุง เปน
ตน  

๓.๒ การจัดการปจจัยการผลิต เชน การผสมปุยใชเอง การผลิตโดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและ
เหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เปนตน 

๔. จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการเก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ ไดแก ขอมูลตนทุน 
ขอมูลผลผลิต (ตอไร รายป และเฉล่ีย) ผลตอบแทน เปนตน ติดตามผลการดําเนินงาน จากนั้นจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรแกเกษตรกรรายอื่น ๆ 

๕. เกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู/ศูนยฯ พรอมทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดความรูให

เกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงาน 

    
 
 

3.2 แปลงใหญป ๒๕๖๐ มีข้ันตอนวิธีการดําเนินงานดังนี ้
1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ กําหนดผูจัดการแปลง และบรรจุเปนแปลงใหญของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณในป 2560 โดยเสนอขอมูลผานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด
ใหความเห็นชอบ และเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะประธานคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญทราบ 
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2) จัดเวทีวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 9 ประเด็น ดังนี ้

1.1) พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 
1.2) พัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี  

(ลดตนทุน/เพิ่มผลผลิต) 
1.3) สงเสริมการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรในแตละแปลงใหมีความเขมแข็ง 
1.4) พัฒนาบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
1.5) บริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาผูจัดการแปลง 
1.6) เพิ่มคุณภาพ/ไดรับการรับรองคุณภาพ (GAP เกษตรอินทรีย ฯลฯ) 
1.7) การเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริมสําหรับครัวเรือน 
1.8) จัดระบบการปลูกพืชสําหรับพืชอายุส้ัน (เชน การปลูกพืชใชน้ํานอยในฤดูนาปรัง ฯลฯ) 
1.9) อื่นๆ 

๓) ถายทอดความรู การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ ๒) เพื่อดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหเหมาะสม สภาพปญหา และความตองการของเกษตรกร ซึ่งมีความ
ตองการพัฒนาการผลิตกลวยไมท่ีแตกตางกันในประเด็นหลักสูตรอบรม เนนการมีสวนรวมของเกษตรกร อาจจะมี
รูปแบบการถายทอดความรูไดหลายรูปแบบ เชน การถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู หรือ
การอบรมในหองปฏิบัติการ เปนตน ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนผูรับผิดชอบหลัก 
และสามารถบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หนวยงานดานการ
ศึกษาวิจัย เกษตรกรกาวหนา และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันกําหนดหลักสูตรการอบรมได โดยกรมสงเสริม
การเกษตรไดกําหนดแนวทางประเด็นการถายทอดเทคโนโลยีเบ้ืองตน ในดาน การผลิต การบริหารจัดการองคกร และ
การตลาด หลักสูตรทางเลือกใหพิจารณาเลือกอบรมในแตละดาน อยางนอย 1 หลักสูตร เพื่อถายทอดใหแกเกษตรกร 
ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมหลักสูตรอบรมได โดยใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร 
หลักสูตรอบรมแบงเปนแตละดาน ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก  

๓.1) เทคโนโลยีการลดตนทุนและการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยไม (ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และ

พัฒนาคุณภาพ) และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนี ้
๑. ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online) 

เปนระบบเชิงแผนท่ีท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสามารถเพิ่มเติมขอมูลการจัดการ
แปลงกลวยไม การวิเคราะหน้ํา เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ
คาดการณอนาคตได  

๒. การผสมปุยใชเองในกลวยไม เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการจัดการผลิต ท่ีใช
แมปุยท่ีมีราคาถูก มาผสมใหไดสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับกลวยไม ทดแทนการใชปุยเคมีสูตรสําเร็จ ถือเปนแนวทางท่ี
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรได 

๓. ระบบการใหน้ํากลวยไมท่ีเหมาะสม ปจจุบัน สภาพธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป       
มีอิทธิพลตอการปลูกเล้ียงกลวยไมเปนอยางมาก โดยเฉพาะ น้ํา ซึ่งเปนปจจัยหลักในการปลูกเล้ียงกลวยไม ดังนั้น  
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การใหน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมแฉะเกินไป จึงมีความจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต
ใหกับเกษตรกรได เชน การปรับเปล่ียนวิธีการใหน้ํา ดําเนินการโดย  

๑) การเปล่ียนหัวสปริงเกอรแบบประหยัดน้ํา  
๒) การเปล่ียนระบบการใหน้ําเปน ระบบน้ําหยด  

๔. การปองกันและลดความเสียหายของผลผลิตกลวยไม เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู
ปลูกเล้ียงกลวยไม ไดตระหนักถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคท่ีเลือกซื้อกลวยไมไปใชประโยชน และเปนการลดตนทุน
การผลิตกลวยไมไดอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังกระตุนใหเกิดการใชกลวยไมตัดดอกเพิ่มมากข้ึน เปนการผลักดันใหวงการ
กลวยไม ของไทยเติบโตไดกวางขวาง อยางยั่งยืนตอไป โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรม ดังนี้ 

๑) กลวยไมกางมุง เพื่อปองกันโรค และศัตรูพืช 
๒) กลวยไมแบบผสมผสาน /กลวยไม IPM สามารถเลือกใชสารชีวินทรีย รวมกับ

ปุยเคมี หรือ ผลิตและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
๓) ระบบแขนกล ฉีดพนสารเคมีในสวนกลวยไม (โดยคุณสมพงษ ทวีสุข กลุมคลัสเตอร

กลวยไมไทย) 
๕. หลักสูตรอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของ

เกษตรกร 

สําหรับกลวยไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบ
คุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหถายทอดความรูตามกระบวนการ GAP (ตามเอกสารหมายเลข 1) โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอเปนผูดําเนินการ ตามข้ันตอนการเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP อยาง
เครงครัด โดยเฉพาะขอเนนย้ําเรื่อง การจดบันทึกแปลงของเกษตรกร ท่ีจะตองดําเนินการ สําหรับกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ คือ 

1) ถายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP พืช 
(รายเด่ียว) และศึกษาดูงาน  

2) จัดทําเอกสารประเมินแปลง 
3) ติดตามประเมินแปลงเบ้ืองตน 
 

๓.๒) พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
เพื่อใหเกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนดานการผลิตการตลาด โดยวิเคราะห

สถานการณการผลิตและการตลาดท้ังในและตางประเทศ มีชองทางการจําหนายผลผลิตไดตอเนื่อง และกวางขวาง  
มากข้ึน สามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑไดหลากหลาย
รูปแบบ มีการเช่ือมโยงกับเครือขายอื่นๆ ซึ่งอาจการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หลักสูตรอบรม เชน 

- การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน ชอดอกกลวยไม การ
ทําดอกกลวยไมอบแหง การรอยมาลัย เครื่องประดับดอกกลวยไม เปนตน 

- การทําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนทางการตลาด เชน QR Code               
การจําหนายสินคา Online เปนตน  

- กฎระเบียบขอกีดกันทางการคาท่ีควรรู 
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- กาวทันตลาดความตองการใชของผูบริโภคในปจจุบัน 
- เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด/ตลาดกลวยไมในยุค ประเทศไทย 4.0  
- อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

๓.๓) บริหารจัดการองคกรเกษตรกร/การรวมกลุมเกษตรกร 
เปนการถายทอดความรูเรื่องการบริหารจัดการองคกร จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนขององคกร ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย ความเขาใจในสถานการณ  
การปรับปรุงสัมพันธภาพ การใหทุกคนเขามามีสวนรวม และการเช่ือมโยง (Linking) ระหวางสมาชิก หลักสูตรอบรม เชน  

- รูปแบบและการสรางกลุม/องคกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
- การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นท่ี สินคา ปจจัยการผลิต ฯลฯ)  
- การสรางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคกร 
- การจัดการองคกรแบบมีสวนรวม 
- การบริหารจัดการองคกรอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 
- พัฒนา Smart farmer และ Smart Group 
- อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

๔) จัดทําแปลงเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไม ไดรวมกันคิดและลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ นอกจากอบรมใหความรูเพียงอยางเดียว จึงจําเปนตองจัดทําแปลงเรียนรู       
เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินตอไป และฝกปฏิบัตินํากลับไปใชในแปลงของตนเอง โดยเนนผลิตกลวยไมคุณภาพ    
ไดมาตรฐาน สามารถลดตนทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตได ตรงกับความตองการของตลาด มีวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงเรียนรู ไดแก พื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติหรือระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอตลอดฤดูการผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความ
พรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมไดเปนอยางดี และ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยัง
เกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 

2. จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย  1  ไร ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีวิเคราะห ในขอ ๑) 
โดยกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุการเกษตร           
คาวัสดุสํานักงาน หรืออื่นๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลงตามแตละชนิดสินคา 

๓. กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําขอมูลเบ้ืองตน เพื่อเปนทางเลือกในการจัดทําแปลงตามประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

 ๓.๑ เทคโนโลยีสมัยใหม เชน ระบบแขนกล ฉีดพนสารเคมีในสวนกลวยไม การจัดการ   
ระบบน้ํา (เปล่ียนหัวสปริงเกอรแบบประหยัดน้ํา หรือเปล่ียนเปนระบบน้ําหยดการผลิต) การสรางโรงเรือนกลวยไมกางมุง 
เปนตน  

๓.๒ การจัดการปจจัยการผลิต เชน การผสมปุยใชเอง การผลิตโดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและ
เหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เปนตน 
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๔. จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการเก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ ไดแก ขอมูลตนทุน 
ขอมูลผลผลิต (ตอไร รายป และเฉล่ีย) ผลตอบแทน เปนตน ติดตามผลการดําเนินงาน จากนั้นจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรแกเกษตรกรรายอื่น ๆ 

๕. เกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู/ศูนยฯ พรอมทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดความรูให

เกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงาน 

 

3.3 แปลงเตรียมความพรอม มีข้ันตอนวิธีการดําเนินงานดังนี ้
1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการตามเปาหมายชนิดพืชและจํานวน

เกษตรกรท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบ

แปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และ
การบริหารจัดการ 

๓) ถายทอดความรู การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีไดจากการวิเคราะห
ในขอ ๒) เพื่อดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหเหมาะสม สภาพปญหา และความตองการของเกษตรกร ซึ่งมีความ
ตองการพัฒนาการผลิตกลวยไมท่ีแตกตางกันในประเด็นหลักสูตรอบรม เนนการมีสวนรวมของเกษตรกร อาจจะมี
รูปแบบการถายทอดความรูไดหลายรูปแบบ เชน การถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู หรือ
การอบรมในหองปฏิบัติการ เปนตน ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนผูรับผิดชอบหลัก 
และสามารถบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หนวยงานดานการ
ศึกษาวิจัย เกษตรกรกาวหนา และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อรวมกันกําหนดหลักสูตรการอบรมได โดยกรมสงเสริม
การเกษตรไดกําหนดแนวทางประเด็นการถายทอดเทคโนโลยีเบ้ืองตน ในดาน การผลิต การบริหารจัดการองคกร และ
การตลาด หลักสูตรทางเลือกใหพิจารณาเลือกอบรมในแตละดาน อยางนอย 1 หลักสูตร เพื่อถายทอดใหแกเกษตรกร 
ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมหลักสูตรอบรมได โดยใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร 
หลักสูตรอบรมแบงเปนแตละดาน ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก  

 

๓.1) เทคโนโลยีการลดตนทุนและการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยไม (ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และ

พัฒนาคุณภาพ) และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนี ้
๑. ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online) 

เปนระบบเชิงแผนท่ีท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสามารถเพิ่มเติมขอมูลการจัดการ
แปลงกลวยไม การวิเคราะหน้ํา เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และ
คาดการณอนาคตได  

๒. การผสมปุยใชเองในกลวยไม เปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการจัดการผลิต ท่ีใช
แมปุยท่ีมีราคาถูก มาผสมใหไดสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับกลวยไม ทดแทนการใชปุยเคมีสูตรสําเร็จ ถือเปนแนวทางท่ี
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรได 
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๓. ระบบการใหน้ํากลวยไมท่ีเหมาะสม ปจจุบัน สภาพธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป  มี
อิทธิพลตอการปลูกเล้ียงกลวยไมเปนอยางมาก โดยเฉพาะ น้ํา ซึ่งเปนปจจัยหลักในการปลูกเล้ียงกลวยไม ดังนั้น     
การใหน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไมแฉะเกินไป จึงมีความจําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต
ใหกับเกษตรกรได เชน การปรับเปล่ียนวิธีการใหน้ํา ดําเนินการโดย  

๑) การเปล่ียนหัวสปริงเกอรแบบประหยัดน้ํา  
๒) การเปล่ียนระบบการใหน้ําเปน ระบบน้ําหยด  

๔. การปองกันและลดความเสียหายของผลผลิตกลวยไม เพื่อสงเสริมเกษตรกรผู
ปลูกเล้ียงกลวยไม ไดตระหนักถึงความปลอดภัยตอผูบริโภคท่ีเลือกซื้อกลวยไมไปใชประโยชน และเปนการลดตนทุน
การผลิตกลวยไมไดอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังกระตุนใหเกิดการใชกลวยไมตัดดอกเพิ่มมากข้ึน เปนการผลักดันใหวงการ
กลวยไม ของไทยเติบโตไดกวางขวาง อยางยั่งยืนตอไป โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรม ดังนี้ 

๑) กลวยไมกางมุง เพื่อปองกันโรค และศัตรูพืช 
๒) กลวยไมแบบผสมผสาน /กลวยไม IPM สามารถเลือกใชสารชีวินทรีย รวมกับ

ปุยเคมี หรือ ผลิตและใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 
๓) ระบบแขนกล ฉีดพนสารเคมีในสวนกลวยไม (โดยคุณสมพงษ ทวีสุข กลุมคลัสเตอร

กลวยไมไทย) 
๕. หลักสูตรอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของ

เกษตรกร 

สําหรับกลวยไมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบ
คุณภาพและมาตรฐาน GAP ใหถายทอดความรูตามกระบวนการ GAP (ตามเอกสารหมายเลข 1) โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอเปนผูดําเนินการ ตามข้ันตอนการเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP อยาง
เครงครัด โดยเฉพาะขอเนนย้ําเรื่อง การจดบันทึกแปลงของเกษตรกร ท่ีจะตองดําเนินการ สําหรับกิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ คือ 

1) ถายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP พืช 
(รายเด่ียว) และศึกษาดูงาน  

2) จัดทําเอกสารประเมินแปลง 
3) ติดตามประเมินแปลงเบ้ืองตน 

๓.๒) พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
เพื่อใหเกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนดานการผลิตการตลาด โดยวิเคราะห

สถานการณการผลิตและการตลาดท้ังในและตางประเทศ มีชองทางการจําหนายผลผลิตไดตอเนื่อง และกวางขวาง  
มากข้ึน สามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑไดหลากหลาย
รูปแบบ มีการเช่ือมโยงกับเครือขายอื่นๆ ซึ่งอาจการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หลักสูตรอบรม เชน 

- การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน ชอดอกกลวยไม การ
ทําดอกกลวยไมอบแหง การรอยมาลัย เครื่องประดับดอกกลวยไม เปนตน 

- การทําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชนทางการตลาด เชน QR Code               
การจําหนายสินคา Online เปนตน  
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- กฎระเบียบขอกีดกันทางการคาท่ีควรรู 
- กาวทันตลาดความตองการใชของผูบริโภคในปจจุบัน 
- เช่ือมโยงการผลิตและการตลาด/ตลาดกลวยไมในยุค ประเทศไทย 4.0  
- อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

๓.๓) บริหารจัดการองคกรเกษตรกร/การรวมกลุมเกษตรกร 
เปนการถายทอดความรูเรื่องการบริหารจัดการองคกร จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนขององคกร ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย ความเขาใจในสถานการณ  
การปรับปรุงสัมพันธภาพ การใหทุกคนเขามามีสวนรวม และการเช่ือมโยง (Linking) ระหวางสมาชิก หลักสูตรอบรม เชน  

- รูปแบบและการสรางกลุม/องคกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
- การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นท่ี สินคา ปจจัยการผลิต ฯลฯ)  
- การสรางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคกร 
- การจัดการองคกรแบบมีสวนรวม 
- การบริหารจัดการองคกรอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 
- พัฒนา Smart Farmer และ Smart Group 
- อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

๔) จัดทําแปลงเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกเล้ียงกลวยไม ไดรวมกันคิดและลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ นอกจากอบรมใหความรูเพียงอยางเดียว จึงจําเปนตองจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อ
เปนตนแบบในการดําเนินตอไป และฝกปฏิบัตินํากลับไปใชในแปลงของตนเอง โดยเนนผลิตกลวยไมคุณภาพ ได
มาตรฐาน สามารถลดตนทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตได ตรงกับความตองการของตลาด มีวิธีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงเรียนรู ไดแก พื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติหรือระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอตลอดฤดูการผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความ
พรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมไดเปนอยางดี และ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยัง
เกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 

2. จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย  1  ไร ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีวิเคราะห ในขอ ๒) 
โดยกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุการเกษตร           
คาวัสดุสํานักงาน หรืออื่นๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลงตามแตละชนิดสินคา 

๓. กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําขอมูลเบ้ืองตน เพื่อเปนทางเลือกในการจัดทําแปลงตามประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

 ๓.๑ เทคโนโลยีสมัยใหม เชน ระบบแขนกล ฉีดพนสารเคมีในสวนกลวยไม การจัดการระบบน้ํา 
(เปล่ียนหัวสปริงเกอรแบบประหยัดน้ํา หรือเปล่ียนเปนระบบน้ําหยดการผลิต) การสรางโรงเรือนกลวยไมกางมุง เปนตน  

๓.๒ การจัดการปจจัยการผลิต เชน การผสมปุยใชเอง การผลิตโดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและ
เหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เปนตน 



- ๑๑ - 
 

๔. จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการเก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ ไดแก ขอมูลตนทุน 
ขอมูลผลผลิต (ตอไร รายป และเฉล่ีย) ผลตอบแทน เปนตน ติดตามผลการดําเนินงาน จากนั้นจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรแกเกษตรกรรายอื่น ๆ 

๕. เกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู/ศูนยฯ พรอมทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดความรูให

เกษตรกรท่ีมาศึกษาดูงาน 
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เอกสารหมายเลข 1 

กลุม 1: แปลงใหญป ๒๕๕๙ คือ กลุมแปลงใหญท่ีดําเนินการ ในป 2559 จํานวน ๑ แปลง 
 

ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 

1 บานใหม บางใหญ นนทบุรี ๓๓/๖๐๗.๒๕ 

 
กลุม 2: แปลงใหญป ๒๕๖๐ คือ กลุมแปลงใหญท่ีตองดําเนินการขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด ในป 2560 โดยกลุมจะตองมีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต ๓00 ไร ข้ึนไป หรือเกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป จํานวน ๕ แปลง 
 

ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 
(ตามเงื่อนไขแปลงใหญ) 

1 แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๒5/๓00 

2 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร ๒5/๓00 

3 นราภิรมย บางเลน นครปฐม ๒0/๓00 

4 บางเจาฟา นครชัยศรี นครปฐม ๒0/๓00 

5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม ๒0/๓๐0 
 
กลุม 3 : แปลงใหญเตรียมความพรอม คือ กลุมท่ีตองดําเนินการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัด
กระบวนการกลุมใหเขมแข็ง และเช่ือมโยงการผลิตกลวยไมคุณภาพ โดยจัดทําขอมูลเชนเดียวกับแปลงใหญ  
จํานวน 7 แปลง  
 

ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 

1 นครปฐม ๓ ๖0 

2 กาญจนบุรี ๑ ๑0 

3 ราชบุรี ๑ ๑๕ 

4 สมุทรสาคร ๒ ๕0 

 
เปาหมายการถายทอด GAP กลวยไม 

รูปแบบแปลง จํานวน (ราย) 
แปลงใหญป ๒๕๕๙ ๒๑ 
แปลงใหญป ๒๕๖๐ ๑๓๑ 
แปลงใหญเตรียมความพรอม ๑๓๕ 
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เอกสารหมายเลข 2 
สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 

 
ลําดับ จังหวัด แปลงใหญป 

2559 
แปลงใหญป 

2560 
แปลงเตรียมความ

พรอม 

รวม 

กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย 
1 นนทบุรี ๑ ๓๓     ๑ ๓๓ 
2 กรุงเทพมหานคร   ๑ ๒๕   ๑ ๒๕ 
3 สมุทรสาคร   ๑ ๒๕ ๒ ๕๐ ๑ ๒๕ 
4 นครปฐม   ๓ ๖๐ ๓ ๖๐ ๖ ๑๒๐ 
5 ราชบุรี     ๑ ๑๕ ๑ ๑๕ 
6 กาญจนบุรี     ๑ ๑๐ ๑ ๑๐ 

รวม ๖ จังหวัด ๑ ๓๓ ๕ ๑๑๐ ๗ ๑๓๕ ๑๓ ๒๗๘ 
 
 
 


