
คู่มือการด าเนินงานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ 
 

แปลงใหญ่ปี 2561 แปลงปีที่ 1 
 มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้   
 การบริหารจัดการ 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ ความส าคัญและวิธีการด าเนินงานของ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 2. การจัดท าทะเบียนสมาชิก โดยจัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ตามแบบทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ประกอบด้วย ข้อมูลการผลิต-การตลาดของเกษตรกร และ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan: 
IFPP) และแผนบริหารจัดการกลุ่ม ในการลดต้นทุนและยกระดับรายได้ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานจากการเข้าร่วมโครงการต่อไป   
 การพัฒนาแปลง 
 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ดังนี้ 
 1. การเตรียมการ จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดท าแผนรายแปลง 
โดยจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม ตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก ่การลดต้นทุน
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP การตลาด และการบริหารจัดการ  
 2. การถ่ายทอดความรู้  
 ส ารวจข้อมูลพื้นฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ เช่น ต้นทุนการผลิต กระบวนการผลิต  
การใช้เทคโนโลยี การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงข้อมูลสภาพปัญหา และความ
ต้องการของเกษตรกร โดยก าหนดประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ ทั้งเรื่อง 
การพัฒนาการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ตามข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร จัดท าประเด็นหลักสูตรการ
ถ่ายทอดความรู้ เลือกรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การถอดบทเรียน การศึกษา ดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือ
ส านักงานเกษตรอ าเภอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก สามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมกันก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรได้ เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัย 
Smart Famer และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดประเด็นถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้น ในด้านการผลิต  
การบริหารจัดการองค์กร และการตลาด เป็นหลักสูตรทางเลือก ให้พิจารณาจัดอบรมในแต่ละด้านอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
เพ่ือถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ สามารถเพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมได้ โดยให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการ 
และความต้องการของเกษตรกร หลักสูตรอบรมแบ่งเป็นแต่ละด้านใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
  เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต 
และการพัฒนาคุณภาพ) การผลิตแบบปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี การพัฒนาพันธุ์ใหม่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้  
อาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน 
และปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน เป็นต้น)  ตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ 
 
หมายเหต:ุ หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการด าเนินการโครงการฯ ตามคู่มือโครงการระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกรมฯ 
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  1) การลดต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม  
การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ท าให้เกษตรกรมีความปลอดภัย 
และคุณภาพชีวิตดี โดยมีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม เช่น 
   - การส ารวจประเมินโรคแมลงศัตรูพืชโดยวิธี IPM 
   - การใช้สารเคมีท่ีถูกต้องเหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง 
   - การผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   - การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคและแมลงทดแทนการใช้สารเคมี 
   - การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
   - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 

  2) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ เพ่ือให้มีปริมาณผลผลิตเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับ 
ความต้องการของตลาด เพ่ือลดการน าเข้า โดยเน้นเรื่องการจัดการแปลง จัดท าแผนการผลิต วิเคราะห์ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก 
ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า เตรียมต้นพันธุ์ดี การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยมีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม เช่น 
   - การวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก ดิน น้ า และแสง ฯลฯ ก่อนการผลิตพืช 
   - การจัดท าแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   - การผลิตและขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ดี 
   - การปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การควบคุมแสง 
อุณหภูมิ ระบบการให้น้ า วัสดุปลูกคุณภาพ 
   - การผลิต ดูแลรักษา การจัดการก่อนและหลังการเกบ็เกี่ยว  
   - การผลิตไม้ดอกไม้ประดับนอกฤดู 
   - การผลิตไม้ดอกไม้ประดับปลอดภัยจากสารพิษ/ไม้ดอกไม้ประดับอินทรีย์ 
   - การเพ่ิมมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ เช่น การแปรรูป การใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นของ
ช าร่วย ของขวัญ เป็นต้น 
   - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
 
 2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
  การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการทราบ 
หรือเทคโนโลยีที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหน่วยงาน
วิชาการในพื้นที่ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน 
มหาวิทยาลัย สมาคม/ชมรมด้านไม้ดอกไม้ประดับ ภาคเอกชน เป็นต้น) มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดท าแปลงเรียนรู้ ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าหรือ 
มีน้ าที่เพียงพอตลอดฤดูกาลผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ 
สามารถเป็นวิทยากรอบรมได้เป็นอย่างดี และ/หรือขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพื้นที่ใกล้เคียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในการด าเนินการ 
ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
  2) จัดท าแปลงเรียนรู้ พ้ืนที่อย่างน้อย 1 งาน ตามประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์            
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าแปลงเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุการเกษตร            
ค่าต้นพันธุ์ดี ค่าวัสดุส านักงาน หรืออ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นในการจัดท าแปลงตามแต่ละชนิดสินค้า กรณีมีการวาง
ระบบน้ า ขอให้ประสานกับกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร เพ่ือส ารวจและออกแบบในการวางระบบน้ าให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยการจัดท าแปลงเรียนรู้
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อาจด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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  - แปลงเรียนรู้เพื่อการลดต้นทุนการผลิต โดยการจัดการแปลงที่ดีถูกต้องเหมาะสม การผลิต
โดยการใช้สารเคมีท่ีถูกต้องและเหมาะสม การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เป็นต้น  
  - แปลงเรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการระบบ
น ้า (เปลี่ยนหัวสปริงเกอร์แบบประหยัดน ้า หรือเปลี่ยนเป็นระบบน ้าหยด) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับนอกฤดู การผลิต
ไม้ดอกไม้ประดับในโรงเรือน การจัดท าแปลงผลิตต้นพันธุ์ดี การผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพดีเพ่ือทดแทนการ
น าเข้าและเพ่ือการส่งออก  เป็นต้น 
 3) จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการเก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้อมูลต้นทุน 
ข้อมูลผลผลิต (ต่อไร่ รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น ติดตามผลการด าเนินงาน จากนั้นจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ และเสนอรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร 
 4. เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้/ศูนย์ฯ พร้อมท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
ที่มาศึกษาดูงาน 
 
 2.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/
วิสาหกิจชุมชน เป็นการพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนากลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Farmer  
Smart Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน
ของกลุ่ม ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ การปรับปรุงสัมพันธภาพ การให้ 
ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก โดยมีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม เช่น  
  - รูปแบบและการสร้างกลุ่ม/องค์กรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
  - การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นที่ สินค้า ปัจจัยการผลิต ฯลฯ)  
  - การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร 
  - การจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
  - การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน 
  - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด 
  การบริหารจัดการตลาด เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การเชื่อมโยง 
ผู้ซื้อและผู้ขาย การเจรจาท าแผนการตลาดเพื่อน ามาสู่การผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนด้านการผลิตการตลาด มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตได้
ต่อเนื่องและกว้างขวางมากขึ้น สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ ซึ่งอาจการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการ หลักสูตรอบรม เช่น 
  - การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตกแต่งดอกไม้ 
การท าดอกไม้แห้ง การร้อยมาลัย ผลิตภัณฑ์/อาหารที่ท าจากไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 
  - การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ (เพ่ือการก าหนดลักษณะสินค้า/
เกรด/คุณภาพ เพื่อวางต าแหน่งตลาดในอนาคต) 
  - ก้าวทันตลาดความต้องการใช้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
  - เชื่อมโยงการผลิตการตลาด / ตลาดไม้ดอกไม้ประดับในยุค ประเทศไทย 4.0  
  - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
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แปลงใหญ่ปี 2560 แปลงปีที่ 2 
 มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้   
 1. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
  1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและการจัดท าแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลงในปีที่ 2 โดยจัดท าแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหาร
จัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP การตลาดและการบริหารจัดการ 
  1.2 การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม  
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการผลิตแบบ
ปลอดภัยโดยลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ดีและถูกต้อง การพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ  การดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน อาจบูรณาการกับกิจกรรม
ต่างๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดอาชีพ
เสริม การท าบัญชีครัวเรือน การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้า เป็นต้น) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
(ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน เป็นต้น)  ตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ 
  1) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของตลาด เพ่ือลดการน าเข้า ยกระดับตลาดและเพ่ิมราคาสินค้า โดยเน้นเรื่องการจัดการแปลง จัดท าแผนการผลิต 
วิเคราะห์ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูก ตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า การพัฒนาพันธุ์ เตรียมต้นพันธุ์ดี การผลิตในสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในแต่ละชนิดพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียวอย่างเหมาะสมถูกวิธี ถูกช่วงเวลา เพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตสูง สม่ าเสมอ มีคุณภาพดี และมีความหลากหลาย 
แปลกใหม่ของสินค้าในท้องตลาด รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต หลักสูตรอบรม เช่น 
   - การวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูก ดิน น้ า และแสง ฯลฯ ก่อนการผลิตพืช 
   - การจัดท าแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
   - การผลิตและขยายพันธุ์ต้นพันธุ์ดี 
   - การปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เช่น การปลูกพืชในโรงเรือน การควบคุมแสง 
อุณหภูมิ ระบบการให้น้ า วัสดุปลูกคุณภาพ การใช้โต๊ะปลูก  
   - การใช้นวัตกรรมแขนกล ช่วยในการพ่นปุ๋ยและสารเคมี 
   - การผลิต ดูแลรักษา การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว  
   - การเก็บรักษาผลผลิตระหว่างรอการขนส่ง  
   - การผลิตไม้ดอกไม้ประดับนอกฤดู (กุหลาบ เบญจมาศ มะลิ ปทุมมา) 
   - การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  
   - การผลิตไม้ดอกไม้ประดับปลอดภัยจากสารพิษ/ไม้ดอกไม้ประดับอินทรีย์ 
   - การเพ่ิมมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ เช่น การแปรรูป การใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นของ
ช าร่วย ของขวัญ เป็นต้น 
   - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
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  2) การตลาด เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาการตลาดของกลุ่ม โดยน าเทคนิค 
ด้านการตลาดเข้ามาช่วย เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด marketing mix (4P) เป็นต้น 
  3) การบริหารจัดการกลุ่ม เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการองค์กร การพัฒนากลุ่ม
และสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งการจัดการระบบการบริหารจัดการกลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart farmer Smart 
Group ของกรมส่งเสริมการเกษตร จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร 
อาจประกอบไปด้วย การก าหนดเป้าหมาย ความเข้าใจในสถานการณ์ การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ การให้ทุกคนเข้ามามี
ส่วนร่วม และการเชื่อมโยง (Linking) ระหว่างสมาชิก หลักสูตรอบรม เช่น  
   - รูปแบบและการสร้างกลุ่ม/องค์กรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
   - การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นที่ สินค้า ปัจจัยการผลิต ฯลฯ)  
   - การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร 
   - การจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
   - การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน 
   - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
 
  1.3 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ 
(รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน) 
 
 2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร 
  กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
ในการผลิตพืช เพ่ือพัฒนาการผลิต และพัฒนาแปลง/จุดเรียนรู้ (ด้านการผลิต การรวบรวมผลผลิต) ที่เป็นผล
สืบเนื่องจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมา เช่น ปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ า แสง 
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดท าโรงเรือนชั่วคราว/ใช้ในการผลิตพืชในโรงเรือน วัสดุเพื่อผลิตสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
วัสดุปรับปรุงคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ควรร่วมกันวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาการผลิต 
พัฒนาคุณภาพสินค้าของกลุ่มให้ครบวงจร ทั้งกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจ าหน่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและศักยภาพในการแข่งขันต่อไปในอนาคต 
 
 3. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
  3.1 การอบรมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ (งบประมาณ กวก.)  
(รายละเอียดตามคู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) 
 3.2 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP (งบประมาณ กสก.) 
(รายละเอียดตามคู่มือโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน) 
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 4. การเชื่อมโยงการตลาด 
  การบริหารจัดการตลาด เป็นเวทีการให้ความรู้ด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การเชื่อมโยง 
ผู้ซื้อและผู้ขาย การเจรจาท าแผนการตลาดเพื่อน ามาสู่การผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนด้านการผลิตการตลาด มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตได้
ต่อเนื่องและกว้างขวางมากขึ้น สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ ซึ่งอาจการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการ หลักสูตรอบรม เช่น 
  - การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตกแต่งดอกไม้ 
การท าดอกไม้แห้ง การร้อยมาลัย ผลิตภัณฑ์/อาหารที่ท าจากไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 
  - การวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ (เพ่ือการก าหนดลักษณะสินค้า/
เกรด/คุณภาพ เพื่อวางต าแหน่งตลาดในอนาคต) 
  - ก้าวทันตลาดความต้องการใช้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
  - กฎระเบียบข้อกีดกันทางการค้าที่ควรรู้ 
  - เชื่อมโยงการผลิตการตลาด / ตลาดไม้ดอกไม้ประดับในยุค ประเทศไทย 4.0  
  - การผลิตการตลาดสินค้าเพ่ือการส่งออก 
  - การท าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ทางการตลาด เช่น QR Code การจ้าหน่ายสินค้า online 
การจ้าหน่ายสินค้าล่วงหน้า (Pre order) เป็นต้น  
  - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 
 



คู่มือการด าเนินงานแปลงใหญก่ล้วยไม ้

แปลงใหญ่ปี ๒๕๖๐ แปลงปีที่ ๒ 
 มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
  ๑.๑ การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ 

จัดเวทีวิเคราะหเ์ป้าหมายการพัฒนา แผนการผลิตรายแปลง (Individual Farm 
Production Plan: IFPP) และแผนธุรกิจในปีที่ ๒ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตามการบริหารจัดการ
รูปแบบแปลงใหญ่ ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
การตลาดและการบริหารจัดการ  
  ๑.๒ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรร่วมกันในรูปแบบ
แปลงใหญท่ี่ได้มีการวิเคราะห์ หารือร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสม สภาพปัญหา 
และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความต้องการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ที่แตกต่างกันในประเด็นหลักสูตรอบรม 
เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร อาจจะมีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น การถอดบทเรียน 
การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการอบรมในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัด
หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และสามารถบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัย เกษตรกรก้าวหน้า และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันก าหนดหลักสูตรการอบรมได้ ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดแนวทางประเด็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเบื้องต้น ในด้าน การผลิต การบริหารจัดการองค์กร และการตลาด หลักสูตรทางเลือกให้พิจารณาเลือก
อบรมในแต่ละด้านอย่างน้อย 1 หลักสูตร เพ่ือถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ สามารถเพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมได้  
โดยให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร หลักสูตรอบรมแบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่  

ด้านการผลิต 
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้ (ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และพัฒนา

คุณภาพ) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
๑. การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดให้สมาชิกแปลงใหญ่เข้าสู่

ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP โดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขอเน้นย้ าเรื่อง การจดบันทึกแปลงของ
เกษตรกร ที่จะต้องด าเนินการ ส าหรับกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ คือ 

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP พืช (รายเดี่ยว) 
และศึกษาดูงาน  

2) จัดท าเอกสารประเมินแปลง 
3) ติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น 

นอกจากนี้ เน้นบริหารจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกให้บานเยอะ และอายุปักแจกันได้นาน เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตและเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยกระจายสินค้าสู่ตลาดเฉพาะมากข้ึน 

๒. การผสมปุ๋ยใช้เองในกล้วยไม้ เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการจัดการผลิต ที่ใช้
แม่ปุ๋ยที่มีราคาถูก มาผสมให้ได้สูตรที่เหมาะสมส าหรับกล้วยไม้ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จ ถือเป็นแนวทางที่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ 
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๓. ระบบการให้น ้ากล้วยไม้ท่ีเหมาะสม ปัจจุบัน สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป  มี

อิทธิพลต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ น้ า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ดังนั้น การ
ให้น้ าในปริมาณที่เหมาะสม  ไม่แฉะเกินไป จึงมีความจ าเป็น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกรได้ เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ า ด าเนินการโดย  

๑) การเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์แบบประหยัดน้ า  
๒) การเปลี่ยนระบบการให้น้ าเป็น ระบบน้ าหยด  

๔. การป้องกันและลดความเสียหายของผลผลิตกล้วยไม้ เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร          
ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อกล้วยไม้ไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการใช้กล้วยไม้ตัดดอกเพ่ิมมากขึ้น เป็นการผลักดันให้
วงการกล้วยไม ้ของไทยเติบโตได้กว้างขวาง อย่างยั่งยืนต่อไป โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรม ดังนี้ 

๑) กล้วยไม้กางมุ้ง เพ่ือป้องกันโรค และศัตรูพืช 
๒) กล้วยไม้แบบผสมผสาน /กล้วยไม้ IPM สามารถเลือกใช้สารชีวินทรีย์ ร่วมกับ

ปุ๋ยเคมี หรือ ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
๓) ระบบแขนกล ฉีดพ่นสารเคมีในสวนกล้วยไม้ (โดยคุณสมพงษ์ ทวีสุข กลุ่มคลัส

เตอร์กล้วยไม้ไทย) 
๔) การใช้สารเทนนิน ช่วยเร่งให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์เพ่ิมขึ้น ท าให้อัตราการสังเคราะห์แสง

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน คุณภาพดีขึ้น และลดการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช 
๕. หลักสูตรอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย ความเข้าใจในสถานการณ์  
การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และการเชื่อมโยง (Linking) ระหว่างสมาชิก หลักสูตรอบรม เช่น  

- รูปแบบและการสร้างกลุ่ม/องค์กรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
- การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นที่ สินค้า ปัจจัยการผลิต ฯลฯ)  
- การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร 
- การจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน 
- อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 

ด้านการตลาด 
เพ่ือให้เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนด้านการผลิตการตลาด โดยวิเคราะห์

สถานการณ์การผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตได้ต่อเนื่อง และกว้างขวาง  
มากขึ้น สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
รูปแบบ มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ ซึ่งอาจการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ หลักสูตรอบรม เช่น 
 - การตลาดน าการผลิต เน้นผลิตตามความต้องการของตลาดมากขึ้น  
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 - การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ช่อดอกกล้วยไม ้
การท าดอกกล้วยไม้อบแห้ง การร้อยมาลัย เครื่องประดับดอกกล้วยไม้ เป็นต้น 
 - การท าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ทางการตลาด เช่น QR Code       
การจ าหน่ายสินค้า Online หรือ ล่วงหน้า (Pre order) เป็นต้น  
 - กฎระเบียบข้อกีดกันทางการค้าที่ควรรู้ 
 - ก้าวทันตลาดความต้องการใช้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 - เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด/ตลาดกล้วยไม้ในยุค ประเทศไทย 4.0  
 - Marketing mix (4P) 
 - Startup 

 - อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 

 ๒. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร  
๒.๑ สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติ ให้เห็นถึงความส าคัญ 
นอกจากอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียว จึงจ าเป็นต้องร่วมกันพัฒนาการผลิต โดยการรับสมัครสมาชิกในกลุ่ม    
ในการลงมือปฏิบัติแต่ละราย หรือจัดท าแปลงเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑ งาน เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินต่อไป มุ่งเน้นผลิตกล้วยไม้คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตได้ 
ตรงกับความต้องการของตลาด  พร้อมสนับสนุนค่าวัสดุการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการผลิต
กล้วยไม้ สื่อ เอกสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ และวัสดุสาธิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือ
เป็นทางเลือกในการพัฒนาการผลิต ทั้งด้านการผลิต และการรวบรวมผลผลิต หรือจัดท าแปลงตามประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 
  ๑. เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบแขนกล ฉีดพ่นสารเคมีในสวนกล้วยไม้ การจัดการระบบน้ า (เปลี่ยน
หัวสปริงเกอร์แบบประหยัดน้ า หรือเปลี่ยนเป็นระบบการผลิตแบบน้ าหยด) การสร้างโรงเรือนกล้วยไม้กางมุ้ง เป็นต้น  

๒. การจัดการปัจจัยการผลิต เช่น  
- การผสมปุ๋ยใช้เอง  
- การผลิตโดยการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสม  
- การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  
- การใช้สารเทนนินช่วยเร่งให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์เพ่ิมข้ึน ท าให้อัตราการสังเคราะห์แสงเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น คุณภาพดีข้ึน และลดการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช  
- การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

เป็นต้น 
๓. การรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม เช่น จัดตั้งศูนย์กลางรวบรวมและคัดเกรดผลผลิต เป็นต้น 
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แปลงใหญ่ปี ๒๕๕๙ แปลงปีที่ ๓ 
 มีกิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1. การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
  ๑.๑ การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ 

จัดเวทีวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนา แผนรายแปลง และแผนธุรกิจ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของเกษตรกร ตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต    
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การตลาด และการบริหารจัดการ 
  ๑.๒ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรร่วมกันในรูปแบบ
แปลงใหญ่ ที่ได้มีการวิเคราะห์ หารือร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม เพื่อด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีความต้องการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ที่แตกต่างกันในประเด็น
หลักสูตรอบรม เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร อาจจะมีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ได้หลายรูปแบบ เช่น       
การถอดบทเรียน การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการอบรมในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และสามารถบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัย เกษตรกรก้าวหน้า 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนดหลักสูตรการอบรมได้ ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนด
แนวทางประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเบื้องต้น ด้านการผลิต เป็นประเด็นจุดเน้นที่ส าคัญที่จะต้องท าการอบรม คือ  

ด้านการผลิต 
เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้ (ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และพัฒนา

คุณภาพ) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
๑. การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดให้สมาชิกแปลงใหญ่

กล้วยไม้ ปี ๒๕๕๙ ทุกคนเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP โดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตร
อ าเภอเป็นผู้ด าเนินการ ตามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะขอเน้นย้ า
เรื่อง การจดบันทึกแปลงของเกษตรกร ที่จะต้องด าเนินการ ส าหรับกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ คือ 

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP พืช (รายเดี่ยว) 
และศึกษาดูงาน 

2) จัดท าเอกสารประเมินแปลง 
3) ติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น 

นอกจากนี้ เน้นบริหารจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกให้บานเยอะ และอายุปักแจกันได้นาน เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตและเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยกระจายสินค้าสู่ตลาดเฉพาะมากข้ึน 

๒. การผสมปุ๋ยใช้เองในกล้วยไม้ เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการจัดการผลิต ที่ใช้
แม่ปุ๋ยที่มีราคาถูก มาผสมให้ได้สูตรที่เหมาะสมส าหรับกล้วยไม้ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จ ถือเป็นแนวทางที่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ 

๓. ระบบการให้น ้ากล้วยไม้ท่ีเหมาะสม ปัจจุบัน สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป  มี
อิทธิพลต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ น้ า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ดังนั้น การ
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ให้น้ าในปริมาณที่เหมาะสม  ไม่แฉะเกินไป จึงมีความจ าเป็น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ให้กับเกษตรกรได้ เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ า ด าเนินการโดย 

๑) การเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์แบบประหยัดน้ า  
๒) การเปลี่ยนระบบการให้น้ าเป็น ระบบน้ าหยด  

๔. การป้องกันและลดความเสียหายของผลผลิตกล้วยไม้ เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร          
ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อกล้วยไม้ไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลด
ต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการใช้กล้วยไม้ตัดดอกเพ่ิมมากขึ้น เป็นการผลักดันให้
วงการกล้วยไม ้ของไทยเติบโตได้กว้างขวาง อย่างยั่งยืนต่อไป โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรม ดังนี้ 

๑) กล้วยไม้กางมุ้ง เพ่ือป้องกันโรค และศัตรูพืช 
๒) กล้วยไม้แบบผสมผสาน /กล้วยไม้ IPM สามารถเลือกใช้สารชีวินทรีย์ ร่วมกับ

ปุ๋ยเคมี หรือ ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
๓) ระบบแขนกล ฉีดพ่นสารเคมีในสวนกล้วยไม้ (โดยคุณสมพงษ์ ทวีสุข กลุ่มคลัสเตอร์

กล้วยไม้ไทย) 
๔) การใช้สารเทนนินช่วยเร่งให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์เพ่ิมข้ึน ท าให้อัตราการสังเคราะห์

แสงเพิ่มขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น คุณภาพดีขึ้น และลดการใช้สารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืช   

 
๕. หลักสูตรอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร จุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย ความเข้าใจในสถานการณ์  
การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ การให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และการเชื่อมโยง (Linking) ระหว่างสมาชิก หลักสูตรอบรม เช่น  

- รูปแบบและการสร้างกลุ่ม/องค์กรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
- การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นที่ สินค้า ปัจจัยการผลิต ฯลฯ)  
- การสร้างยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กร 
- การจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม 
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน 
- อ่ืนๆ (ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 

ด้านการตลาด 
เพ่ือให้เกษตรกรมีแนวทางการพัฒนาวางแผนด้านการผลิตการตลาด โดยวิเคราะห์

สถานการณ์การผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ มีช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตได้ต่อเนื่อง และกว้างขวาง  
มากขึ้น สามารถก าหนดราคาผลผลิตได้เอง มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
รูปแบบ มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ ซึ่งอาจการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ หลักสูตรอบรม เช่น 
 - การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต โดยการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ช่อดอกกล้วยไม ้
การท าดอกกล้วยไม้อบแห้ง การร้อยมาลัย เครื่องประดับดอกกล้วยไม้ เป็นต้น 
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 - การท าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ทางการตลาด เช่น QR Code       
การจ าหน่ายสินค้า Online เป็นต้น  
 - กฎระเบียบข้อกีดกันทางการค้าที่ควรรู้ 
 - ก้าวทันตลาดความต้องการใช้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
 - เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด/ตลาดกล้วยไม้ในยุค ประเทศไทย 4.0  
 - Marketing mix (4P) 
 - พัฒนาระบบตลาดสู่การตลาดแบบ Startup 

 - อ่ืนๆ (ท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ด าเนินการและความต้องการของเกษตรกร) 

 ๒. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  
๒.๑ สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป 
การรวบรวม การเก็บรักษา ล้วนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปกล้วยไม้ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถ
สร้างได้หลายรูปแบบ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือเป็นทางเลือก ดังนี้ 

๑. เกษตรอุตสาหกรรม เน้นคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น 
- น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต เพื่อให้กล้วยไม้มีคุณภาพ ปราศจากโรคและแมลง เช่น 

ระบบแขนกลฉีดพ่นสารเคมีในสวนกล้วยไม้ 
- การจัดการระบบน้ า (เปลี่ยนหัวสปริงเกอร์แบบประหยัดน้ า หรือเปลี่ยนเป็นระบบการผลิต  

แบบน้ าหยด)  
- การสร้างโรงเรือนกล้วยไม้กางมุ้ง 
- การใช้สารเทนนินช่วยเร่งให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์เพ่ิมข้ึน ท าให้อัตราการสังเคราะห์แสงเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ส่งผลให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น คุณภาพดีข้ึน และลดการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช   
- บริหารจัดการการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกให้บานเยอะ และอายุปักแจกันได้นาน เป็นการเพ่ิม

มูลคา่ผลผลิตและเพ่ิมช่องทางการตลาด โดยกระจายสินค้าสู่ตลาดเฉพาะมากข้ึน 
๒. เกษตรแปรรูปเพ่ือสุขภาพ เน้นการน านวัตกรรมมาแปรรูปสินค้าเกษตร/เพ่ิมความหลากหลาย  

และคุณค่าทางอาหาร เช่น 
- น าเทคโนโลยีการท านาโนบับเบิ้ล (Nano Bubble) หรือการล้างกล้วยไม้ด้วยฟองอากาศ

ขนาดเล็กระดับนาโนเมตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการล้างสารเคมีตกค้างบนดอกให้อยู่ในระดับที่สามารถรับประทานได้ 
และสามารถน าดอก/ต้นกล้วยไม้มาท าแห้งเพ่ือใช้เป็นชาชง สมุนไพร หรือการน าดอกกล้วยไม้สดมาตบแต่งประดับ
จานอาหารได้อย่างปลอดภัย เป็นช่องทางการกระจายกล้วยไม้ในช่วงผลผลิตมีปริมาณมาก และช่วยลดขั้นตอนการรม
สารเคมีป้องกันแมลง ในขั้นตอนการส่งออก 

๓. นวัตกรรมสร้าง Brand สินค้าเกษตร ใช้ต้นทุนที่มใีนการสร้างกล้วยไม้ในพ้ืนที่ให้เป็นกล้วยไม้ GI 
๔. เกษตรดิจิทัล เน้นระบบดิจิทัลมาบริหารจัดการในภาคการเกษตร ให้สามารถท างานได้ง่าย สะดวก

และรวมเร็วมากขึ้น เช่น การน าระบบ sensor มาใช้กับระบบต่างๆ ในการผลิต เพ่ือลดแรงงานคน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมากขึ้น เป็นต้น 

๕. ท่องเที่ยววิถีเกษตร เชื่อมโยงการเกษตรกับการท่องเที่ยว 
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