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คูมือการดําเนนิงานแปลงใหญไมดอกไมประดบั ป ๒๕๖๐ 

 
1.วัตถุประสงค 

1.1 ถายทอดความรูแกเกษตรกรใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดอกไมประดับ (การลดตนทุนการผลิต  
การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ) การผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใชสารเคมี การพัฒนาพันธุใหม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน  

1.2 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตไมดอกไมประดับ ในรูปแบบแปลงใหญ 
1.3 สรางเครือขายเช่ือมโยงการผลิตการตลาดไมดอกไมประดับคุณภาพดี เพื่อทดแทนการนําเขา  
1.4 สงเสริมการใชประโยชนไมดอกไมประดับท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 
2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
  2.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 28 แปลง เกษตรกร 790 ราย 
  2.2 ดําเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี 25 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี นครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ขอนแกน เลย สกลนคร อุดรธานี ตรัง ยะลา 
เชียงราย เชียงใหม นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร และจังหวัด
สุโขทัย  
  2.3 กลุมเปาหมาย แบงเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมแปลงใหญป 2560 (๒ แปลง 100 ราย) และ 2) กลุมแปลง 
เตรียมความพรอม (26 แปลง 690 ราย) ตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 
 
3. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน  
 กิจกรรมท่ีดําเนินการในลักษณะแปลงใหญของโครงการไมดอกไมประดับ ประกอบดวย 

 3.1 แปลงใหญป 2559  
 -  ในปงบประมาณ 2560 ไมมีแปลงใหญไมดอกไมประดับ ป 2559 

 3.2 แปลงใหญป 2560 มีข้ันตอนวิธีการดําเนินงานดังนี ้

 สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการดังนี้ 
 1. คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการ ตามเปาหมายชนิดพืชและจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จากสวนกลาง โดยใหดําเนินการในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ีท่ีเดิมมีศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) จัดต้ังอยู แตไมมีแปลงใหญ สามารถมีความหลากหลายของชนิดไมดอกไมประดับได ไมจําเปนตองมีพืน้ท่ี
ติดกัน แตอยูในบริเวณใกลเคียงกัน  
 2. สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ กําหนดผูจัดการแปลง และบรรจุเปนแปลงใหญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณในป 2560 โดยเสนอขอมูลผานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดใหความ
เห็นชอบ และเสนอใหกรมสงเสริมการเกษตรในฐานะประธานคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญทราบ 
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 3. จัดเวทีวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิต
รายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 9 ประเด็น ดังนี ้

3.1 พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน 
3.2 พัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี (ลดตนทุน/เพิ่มผลผลิต) 
3.3 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรในแตละแปลงใหมีความเขมแข็ง 
3.4 พัฒนาบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
3.5 บริหารจัดการโครงการ/การพัฒนาผูจัดการแปลง 
3.6 เพิ่มคุณภาพ/ไดรับการรับรองคุณภาพ (GAP เกษตรอินทรีย ฯลฯ) 
3.7 การเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริมสําหรับครัวเรือน 
3.8 จัดระบบการปลูกพืชสําหรับพืชอายุส้ัน (เชน การปลูกพืชใชน้ํานอยในฤดูนาปรัง ฯลฯ) 
3.9 อื่นๆ 

 4. ถายทอดความรู การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีไดจากการวิเคราะห 
ในขอ 1) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
 4.1 พัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  
  เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดอกไมประดับ (การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 
และการพัฒนาคุณภาพ) การผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใชสารเคมี การพัฒนาพันธุใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน  โดยใชเทคโนโลยีการลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดเวทีการถายทอดความรู อาจบูรณาการ
กับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร (เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย  
การจัดอาชีพเสริม เปนตน) และท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงตางๆ และภาคเอกชน เปนตน)  ตัวอยางหลักสูตร ดังนี้ 
  1) การผลิตไมดอกไมประดับใหมีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของตลาด เพื่อลดการนําเขา โดยเนนเรื่องการจัดการแปลง จัดทําแผนการผลิต วิเคราะหชนิดพืช พื้นท่ีปลูก  
ตรวจวิเคราะหดินและน้ํา เตรียมตนพันธุดี และการดูแลรักษา รวมถึงการเพิ่มมูลคาผลผลิต หลักสูตรอบรม เชน 
    -  การวิเคราะหพื้นท่ีปลูก ดินและน้ํา กอนการผลิตพืช 
    -  การจัดทําแผนการผลิตพืชใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
    -  การผลิตและขยายพันธุตนพันธุดี 
    - การปลูกพืชโดยใชเทคโนโลยีผสมผสาน เชน การปลูกพืชในโรงเรือน การควบคุมแสง 
อุณหภูมิ ระบบการใหน้ํา วัสดุปลูกคุณภาพ 
    -  การผลิต ดูแลรักษา จัดการกอนและหลังเก็บเกี่ยว  
    -  การเก็บรักษาผลผลิตระหวางรอการขนสง  
    -  การผลิตไมดอกไมประดับนอกฤดู 
    -  การพัฒนาปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับ 
    - การผลิตไมดอกไมประดับปลอดภัยจากสารพิษ/ไมดอกไมประดับอินทรีย 
    -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
 
 



3 

   2) ลดตนทุนการผลิตไมดอกไมประดับ เกษตรกรมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดี  
โดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
หลักสูตรอบรม เชน 
    - การสํารวจประเมินโรคแมลงศัตรูพืชโดยวิธี IPM 
    - การใชสารเคมีท่ีถูกตองเหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง 
    -  การผสมปุยใชเอง การผลิตปุยอินทรีย 
    -  การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลงทดแทนการใชสารเคมี 
    -  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
    -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

  4.2 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
  การบริหารจัดการตลาด เปนเวทีการใหความรูดานการตลาด การเช่ือมโยงผูซื้อและผูขาย 
การเจรจาทําแผนการตลาดเพื่อนํามาสูการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให
เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนดานการผลิตการตลาด มีชองทางการจําหนายผลผลิตไดตอเนื่องและ
กวางขวางมากข้ึน สามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑได
หลากหลายรูปแบบ มีการเช่ือมโยงกับเครือขายอื่นๆ ซึ่งอาจการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หลักสูตร
อบรม เชน 
   -  การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การจัดตกแตงดอกไม 
การทําดอกไมแหง การรอยมาลัย เปนตน 
   - การวิเคราะหสถานการณการผลิตการตลาดสินคาไมดอกไมประดับ  
   -  การทํา QR Code  
   -  การคาขายสินคาออนไลน 
   - กฎระเบียบขอกีดกันทางการคาท่ีควรรู 
   -  กาวทันตลาดความตองการใชของผูบริโภคในปจจุบัน 
   -  เช่ือมโยงการผลิตการตลาด / ตลาดไมดอกไมประดับในยุค ประเทศไทย 4.0  

   -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
  4.3 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร/การรวมกลุมเกษตรกร 
   เปนการพัฒนาเกษตรกรและการพฒันากลุม โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart farmer 
Smart Group ของกองพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสรางความ
เขมแข็งและความยั่งยืนขององคกร อาจประกอบไปดวย การกําหนดเปาหมาย ความเขาใจในสถานการณ การ
ปรับปรุงสัมพันธภาพ การใหทุกคนเขามามีสวนรวม และการเช่ือมโยง (Linking) ระหวางสมาชิก หลักสูตรอบรม 
เชน  
   -  รูปแบบและการสรางกลุม/องคกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
   -  การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นท่ี สินคา ปจจัยการผลิต ฯลฯ)  
   -  การสรางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคกร 
   -  การจัดการองคกรแบบมีสวนรวม 
   -  การบริหารจัดการองคกรอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 
   -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
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 5. การจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นท่ีเกษตรกรตองการ
ทราบหรือเทคโนโลยีท่ีตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับ
หนวยงานวิชาการในพื้นท่ี (ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน มหาวิทยาลัย สมาคม/ชมรมดานไมดอกไมประดับ ภาคเอกชน เปนตน) 

 5.1. คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงเรียนรู ไดแก พื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติหรือระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอตลอดฤดูการผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความ
พรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมไดเปนอยางดี และ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยัง
เกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
 5.2 จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 1 งาน ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีชุมชน ในขอ 3            
โดยกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุการเกษตร           
คาวัสดุสํานักงาน หรืออื่นๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลงตามแตละชนิดสินคา กรณีมีการวางระบบน้ํา ขอให
ประสานกับกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อ
สํารวจและออกแบบในการวางระบบน้ําใหเปนไปตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง โดยการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิต 
ไมดอกไมประดับ อาจดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  -  แปลงเรียนรูเพือ่การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม การผลิต 
ไมดอกไมประดับนอกฤดู การผลิตไมดอกไมประดับในโรงเรือน การจัดทําแปลงผลิตตนพันธุดี การผลิตไมดอกไมประดับ
คุณภาพดีเพื่อทดแทนการนําเขาและเพื่อการสงออก เปนตน 
  -  แปลงเรียนรูเพือ่การลดตนทุนการผลิต โดยการจัดการแปลงท่ีดีถูกตองเหมาะสม  
การผลิตโดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน เปนตน  

 3.3 แปลงเตรียมความพรอม มีข้ันตอนวิธีการดําเนินงานดังนี ้

 สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการดังนี้ 
 1. คัดเลือกพื้นท่ีดําเนินการ ตามเปาหมายชนิดพืชและจํานวนเกษตรกรท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสวนกลาง โดยคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาใหมีความพรอมเปนแปลงใหญได ในปงบประมาณ 2561 
เชน ขนาดพื้นท่ี จํานวนเกษตรกร การรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของเกษตรกร เปนตน สามารถ 
มีความหลากหลายของชนิดไมดอกไมประดับได ไมจําเปนตองมีพื้นท่ีติดกัน แตอยูในบริเวณใกลเคียงกัน 
รายละเอียดตามคูมือการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังนี้ 
พิจารณาขยายผลจากพื้นท่ี ศพก. พืชชนิดนั้นๆ เปนลําดับแรก พื้นท่ีอื่นๆ ท่ีมีความพรอมเปนลําดับตอมา 
 2. จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลง
ใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และ
การบริหารจัดการ 
 3. ถายทอดความรู การพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการตามท่ีไดจากการวิเคราะห 
ในขอ 1) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
 
 
 



5 

 3.1 พัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  
  เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมดอกไมประดับ (การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต 
และการพัฒนาคุณภาพ) การผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใชสารเคมี การพัฒนาพันธุใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน  โดยใชเทคโนโลยีการลดตนทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดเวทีการถายทอดความรู อาจบูรณา
การกับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร (เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย  
การจัดอาชีพเสริม เปนตน) และท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงตางๆ และภาคเอกชน เปนตน)  ตัวอยางหลักสูตร ดังนี้ 
  1) การผลิตไมดอกไมประดับใหมีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของตลาด เพื่อลดการนําเขา โดยเนนเรื่องการจัดการแปลง จัดทําแผนการผลิต วิเคราะหชนิดพืช พื้นท่ีปลูก  
ตรวจวิเคราะหดินและน้ํา เตรียมตนพันธุดี และการดูแลรักษา รวมถึงการเพิ่มมูลคาผลผลิต หลักสูตรอบรม เชน 
    -  การวิเคราะหพื้นท่ีปลูก ดินและน้ํา กอนการผลิตพืช 
    -  การจัดทําแผนการผลิตพืชใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
    -  การผลิตและขยายพันธุตนพันธุดี 
    - การปลูกพืชโดยใชเทคโนโลยีผสมผสาน เชน การปลูกพืชในโรงเรือน การควบคุมแสง 
อุณหภูมิ ระบบการใหน้ํา วัสดุปลูกคุณภาพ 
    -  การผลิต ดูแลรักษา จัดการกอนและหลังเก็บเกี่ยว  
    -  การเก็บรักษาผลผลิตระหวางรอการขนสง  
    -  การผลิตไมดอกไมประดับนอกฤดู 
    -  การพัฒนาปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับ 
    - การผลิตไมดอกไมประดับปลอดภัยจากสารพิษ/ไมดอกไมประดับอินทรีย 
    -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
   2) ลดตนทุนการผลิตไมดอกไมประดับ เกษตรกรมีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตดี  
โดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
หลักสูตรอบรม เชน 
    - การสํารวจประเมินโรคแมลงศัตรูพืชโดยวิธี IPM 
    - การใชสารเคมีท่ีถูกตองเหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง 
    -  การผสมปุยใชเอง การผลิตปุยอินทรีย 
    -  การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลงทดแทนการใชสารเคมี 
    -  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
    -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

  3.2 พัฒนาการบริหารจัดการการตลาด/เช่ือมโยงการตลาด 
  การบริหารจัดการตลาด เปนเวทีการใหความรูดานการตลาด การเช่ือมโยงผูซื้อและผูขาย 
การเจรจาทําแผนการตลาดเพื่อนํามาสูการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให
เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนดานการผลิตการตลาด มีชองทางการจําหนายผลผลิตไดตอเนื่องและ
กวางขวางมากข้ึน สามารถกําหนดราคาผลผลิตไดเอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑได
หลากหลายรูปแบบ มีการเช่ือมโยงกับเครือขายอื่นๆ ซึ่งอาจการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการ หลักสูตร
อบรม เชน 



6 

   -  การเพิ่มมูลคาผลผลิต โดยการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การจัดตกแตงดอกไม 
การทําดอกไมแหง การรอยมาลัย เปนตน 
   - การวิเคราะหสถานการณการผลิตการตลาดสินคาไมดอกไมประดับ  
   -  การทํา QR Code  
   -  การคาขายสินคาออนไลน 
   - กฎระเบียบขอกีดกันทางการคาท่ีควรรู 
   -  กาวทันตลาดความตองการใชของผูบริโภคในปจจุบัน 
   -  เช่ือมโยงการผลิตการตลาด / ตลาดไมดอกไมประดับในยุค ประเทศไทย 4.0  

   -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
  3.3 สงเสริมการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร/การรวมกลุมเกษตรกร 
   เปนการพัฒนาเกษตรกรและการพฒันากลุม โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart farmer 
Smart Group ของกองพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสรางความ
เขมแข็งและความยั่งยืนขององคกร อาจประกอบไปดวย การกําหนดเปาหมาย ความเขาใจในสถานการณ การ
ปรับปรุงสัมพันธภาพ การใหทุกคนเขามามีสวนรวม และการเช่ือมโยง (Linking) ระหวางสมาชิก หลักสูตรอบรม 
เชน  
   -  รูปแบบและการสรางกลุม/องคกรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี 
   -  การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นท่ี สินคา ปจจัยการผลิต ฯลฯ)  
   -  การสรางยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคกร 
   -  การจัดการองคกรแบบมีสวนรวม 
   -  การบริหารจัดการองคกรอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 
   -  อื่นๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
 4. การจัดทําแปลงเรียนรู เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นท่ีเกษตรกรตองการ
ทราบหรือเทคโนโลยีท่ีตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับ
หนวยงานวิชาการในพื้นท่ี (ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาท่ีดิน มหาวิทยาลัย สมาคม/ชมรมดานไมดอกไมประดับ ภาคเอกชน เปนตน) 

 4.1. คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงเรียนรู ไดแก พื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติหรือระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอตลอดฤดูการผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความ
พรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมไดเปนอยางดี และ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยัง
เกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอกําหนดในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
 4.2 จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 1 งาน ตามประเด็นท่ีไดจากการจัดเวทีชุมชน ในขอ 2            
โดยกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุการเกษตร           
คาวัสดุสํานักงาน หรืออื่นๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลงตามแตละชนิดสินคา กรณีมีการวางระบบน้ํา ขอให
ประสานกับกองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นท่ีและวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อ
สํารวจและออกแบบในการวางระบบน้ําใหเปนไปตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง โดยการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิต 
ไมดอกไมประดับ อาจดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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  -  แปลงเรียนรูเพือ่การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม การผลิต 
ไมดอกไมประดับนอกฤดู การผลิตไมดอกไมประดับในโรงเรือน การจัดทําแปลงผลิตตนพันธุดี การผลิตไมดอกไมประดับ
คุณภาพดีเพื่อทดแทนการนําเขาและเพื่อการสงออก เปนตน 
  -  แปลงเรียนรูเพือ่การลดตนทุนการผลิต โดยการจัดการแปลงท่ีดีถูกตองเหมาะสม  
การผลิตโดยการใชสารเคมีท่ีถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน เปนตน  
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เอกสารหมายเลข 1 
 

กลุม 1: แปลงใหญป 2560 มีจํานวน 2 แปลง ดังนี ้
 
ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย 

(ตามเง่ือนไขแปลงใหญ) 
1 บางน้ําผ้ึง พระประแดง สมุทรปราการ 50 

2 สานตม ภูเรือ เลย 50 

 
กลุม 2: แปลงเตรียมความพรอม  มีจํานวน 26 แปลง ดังนี้ 
 
ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 

1 กรุงเทพฯ 1 25 

2 นนทบุรี 1 25 

3 นครปฐม 1 30 

4 ราชบุรี 1 20 

5 สุพรรณบุรี 1 30 

6 จันทบุรี 1 20 

7 นครนายก 1 30 

8 ปราจีนบุรี 1 30 

9 ขอนแกน 1 20 

10 สกลนคร 1 20 

11 อุดรธานี 1 20 

12 ตรัง 1 20 

13 ยะลา 1 20 

14 เชียงราย 1 30 

15 เชียงใหม 1 30 

16 นครราชสีมา 1 30 

17 อุบลราชธานี 3 90 
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ลําดับ จังหวัด กลุม ราย 

18 นครศรีธรรมราช 1 20 

19 กําแพงเพชร 1 30 

20 ตาก 1 30 

21 นครสวรรค 2 60 

22 พิจิตร 1 30 

23 สุโขทัย 1 30 
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เอกสารหมายเลข 2 

สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 
 

ลําดับ จังหวัด แปลงใหญป 
2559 

แปลงใหญป 
2560 

แปลงเตรียมความพรอม รวม 

กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย 
1 เลย   1 50   1 50 
2 สมุทรปราการ   1 50   1 50 
3 กรุงเทพฯ     1 25 1 25 
4 นนทบุรี     1 25 1 25 
5 นครปฐม     1 30 1 30 
6 ราชบุรี     1 20 1 20 
7 สุพรรณบุรี     1 30 1 30 
8 จันทบุรี     1 20 1 20 
9 นครนายก     1 30 1 30 

10 ปราจีนบุรี     1 30 1 30 
11 ขอนแกน     1 20 1 20 
12 สกลนคร     1 20 1 20 
13 อุดรธานี     1 20 1 20 
14 ตรัง     1 20 1 20 
15 ยะลา     1 20 1 20 
16 เชียงราย     1 30 1 30 
17 เชียงใหม     1 30 1 30 
18 นครราชสีมา     1 30 1 30 
19 อุบลราชธานี     3 90 3 90 
20 นครศรีธรรมราช     1 20 1 20 
21 กําแพงเพชร     1 30 1 30 
22 ตาก     1 30 1 30 
23 นครสวรรค     2 60 2 60 
24 พิจิตร     1 30 1 30 
25 สุโขทัย     1 30 1 30 
รวม 25 จังหวัด - - 2 100 26 690 28 790 
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หนวยงานรับผิดชอบสวนกลาง  

 กลุมสงเสริมไมดอกไมประดับ สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร  
โทรศัพท/โทรสาร 0 2579  1501  Email: agriman52@doae.go.th 
 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานงานสวนกลาง 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง โทรศัพท / Email โครงการ / 
พื้นท่ีรับผิดชอบ  

1. นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผอ. กลุมสงเสริมไม
ดอกและ 
ไมประดับ 

โทร. 089 894 6068 
pisamai_ku41@hotmail.com 

โครงการกลวยไมและ 
ไมดอกไมประดบั 
ในภาพรวม 

2. นายวิโรจน จันทรขาว นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการพิเศษ 

โทร. 091 886 3938 
tigerrod.2504@hotmail.com 

โครงการกลวยไมฯ 
เขต 1 – 2 

3. นางสาวมารศรี วงศอนันทรัพย นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการ 

โทร. 089 885 4651 
m_vonganansup@hotmail.com 

โครงการกลวยไมฯ 
เขต 1 – 2 

4. นายธนศักด์ิ วิวัฒนวานิช นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการ 

โทร. 095 64503945 
tanasak.v@hotmail.com 

โครงการกลวยไมฯ 
เขต 1 – 2 

5. นางภูริพันธุ สุวรรณเมฆ นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการพิเศษ 

โทร. 081 802 8539 
r_apipun@hotmail.com 

โครงการไมดอกฯ 
เขต 1 – 3 

6. นายธีระวฒัน วงศวิชิต นักวิชาการเกษตร 
ชํานาญการพิเศษ 

โทร. 091 739 0385 
Teerawat25041@hotmail.com 

โครงการไมดอกฯ 
เขต 4 – 6 

7. นางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการ 

โทร. 081 345 2765 
a.montakarn.doae@gmail.com 

โครงการไมดอกฯ 
เขต 7 – 9 

 
 
 
 
 


