
โครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยไม 

1. หลักการและเหตุผล 
 กลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ ๒๐,๖๒๙ ไร สามารถสงออกทั้ง
กลวยไมตัดดอกและตนกลวยไมคิดเปนมูลคาประมาณปละ ๒,๖๕๘ ลานบาท โดยในป ๒๕๖๐ ประเทศไทยมี
ปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกมากเปนอันดับหนึ่งของโลก คือ มีปริมาณ ๒๔,๒๑๐ ตัน และมูลคา ๒,๒๒๘ 
ลานบาท ปจจุบันยังมีปญหาท่ีสําคัญคือ ผลผลิตกลวยไมของไทยมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ ขาดพันธุใหมๆ และ
การกระจายสินคาออกสูตลาด จึงจําเปนตองสงเสริมเกษตรกรใหมีความรูในการผลิต การจัดการคุณภาพ
ผลผลิตท่ีถูกตองตามมาตรฐาน GAP สงเสริมการพัฒนาพันธุของเกษตรกร การพัฒนาองคกรเกษตรกร และให
เกิดการเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรกับผูประกอบการที่เก่ียวของ รวมถึงการประชาสัมพันธเผยแพรความ
หลากหลายของสินคากลวยไมท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีของกลวยไมไทยในการสงออกไป
ยังตลาดตางๆ  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและการจัดการสินคากลวยไมใหมีคณุภาพ 

และมีความหลากหลาย  

 2 .2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหองคกรเกษตรกรมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

 2.3 เพ่ือสงเสริมการใชกลวยไมภายในประเทศไปทั่วทุกภาค ในชวงผลผลิตออกมาก 

 2.4 เพ่ือใหมีขอมูลใชประกอบการวางแผนการผลิตและการตลาดกลวยไม 

 2.5 เพ่ือใหประเทศไทยสามารถสงออกกลวยไมมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 

3. เปาหมายโครงการ (Outputs) 
 เกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมและผูประกอบการ ไมนอยกวา 750 ราย และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร

ไดรับความรูดานการผลิต การพัฒนาพันธุ และการตลาดกลวยไมอยางตอเนื่อง 

4. สถานที่/พื้นท่ีดําเนินการ 
 4.1 เปาหมาย เกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมและผูประกอบการ 750 ราย 

4.2 พื้นที่  8 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม  
สมุทรสาคร กาญจนบุรี และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

5. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

 5.1 สงเสริมการผลิตกลวยไมที่มีคุณภาพ มวีิธีการดําเนินงาน ดังนี ้
  5.1.1 จัดอบรมและดูงานสงเสริมกลุมผลิตกลวยไมมาตรฐาน 
 5.2 สงเสริมผลิตกลวยไมพันธุคุณภาพ มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี ้
  5.2.1 สงเสริมการผลิตกลวยไมใหมีความหลากหลาย 

5.2.1.1 พัฒนาแปลงรวบรวมพันธุกรรมกลวยไม 
  5.2.2 สงเสริมกลุมเกษตรกรพัฒนาพันธุกลวยไม 

5.2.2.1 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาพันธุ 
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5.2.2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินคุณภาพกลวยไม เพ่ือการพัฒนา
พันธุและตัดสินการประกวด” 

5.2.3 แปลงทดสอบเทคโนโลยีใหม 
 5.3 บริหารจัดการตามยุทธศาสตรกลวยไม มีวิธกีารดําเนินงาน ดังนี ้
  5.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ 
  5.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 

5.3 จัดประชุมที่ปรึกษา คณะทํางาน และประสานงาน 
5.4 ติดตามและนิเทศโครงการ 

 5.4 สงเสริมการสรางคลัสเตอรกลวยไมที่เขมแข็ง มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
   5.4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงคลัสเตอรกลวยไม 
   5.4.2 จัดสัมมนาคลัสเตอรกลวยไม 
   5.4.3 จัดทําจดหมายขาวคลัสเตอรกลวยไม 
   5.4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และเกษตรกรกลวยไมรุนใหม (Smart 
Orchid Cluster) 
 5.5 สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอาชีพกลวยไม มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  5.5.1 จัดฝกอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมมูลคากลวยไม” 
  5.5.2 จัดฝกอบรมหลักสูตร “การคัดคุณภาพกลวยไม” 
 5.6 สงเสริมภาพลักษณและการใชประโยชนกลวยไมไทย มีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  5.6.1 จัดงานวันกลวยไมไทย 
  5.6.2 จัดตลาดนัดกลวยไมในภูมิภาคตางๆ 
  5.6.3 จัดงานประชาสัมพันธการใชกลวยไมภายในประเทศ 
6. แผนปฏิบัติงาน  
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1. สงเสริมการผลิตกลวยไมท่ีมีคุณภาพ             

    1.1 จัดอบรมและดูงานสงเสริมกลุมผลิตกลวยไม
มาตรฐาน 

            

2. สงเสริมการผลิตกลวยไมพันธุคุณภาพ             

   2.1 สงเสริมการผลิตกลวยไมใหมีความหลากหลาย             

        (1) พัฒนาแปลงรวบรวมพันธุกรรมกลวยไม             

   2.2 สงเสริมกลุมเกษตรกรพัฒนาพันธุกลวยไม             

        (1) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา
พันธุ 
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(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร      
“การประเมินคุณภาพกลวยไม เพ่ือการพัฒนาพันธุ
และตัดสินการประกวด” 

            

2.3 แปลงทดสอบเทคโนโลยีใหม             

3. บริหารจัดการตามยุทธศาสตรกลวยไม             

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลวยไมแหงชาติ             

3.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ             

3.3 จัดประชุมที่ปรึกษา คณะทํางาน และ
ประสานงาน 

            

3.4 ติดตามและนิเทศโครงการ             

4. สงเสริมการสรางคลัสเตอรกลวยไมท่ีเขมแข็ง             

4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงคลัสเตอรกลวยไม             

4.2 จัดสัมมนาคลัสเตอรกลวยไม             

4.3 จัดทําจดหมายขาวคลัสเตอรกลวยไม             

4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่และเกษตรกรกลวยไมรุนใหม (Smart 
Orchid Cluster) 

            

5. สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอาชีพ
กลวยไม 

            

5.1 จัดฝกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มมูลคา
กลวยไม” 

            

5.2 จัดฝกอบรมหลักสูตร “การคดัคุณภาพ
กลวยไม” 

            

6. สงเสริมภาพลักษณและการใชประโยชนกลวยไม
ไทย 

            

6.1 จัดงานวันกลวยไมไทย             

6.2 จัดตลาดนัดกลวยไมในภูมิภาคตางๆ             

6.3 จัดงานประชาสัมพันธการใชกลวยไม
ภายในประเทศ 
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7. งบประมาณ 3,871,800 บาท 

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (output) 
  เกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมและผูประกอบการกลวยไมไดรับความรูดานการผลิต การพัฒนาพันธุ 
และการตลาดกลวยไม 750 ราย  
  ผลลัพธ (outcome) 
 ผลผลิตกลวยไมของไทยมีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น องคกรเกษตรกรผูปลูกกลวยไมมีความ
เขมแข็งมากขึ้น ทําใหประเทศไทยสามารถสงออกกลวยไมมูลคาเพ่ิมข้ึน เปนการเพ่ิมความสามารถการแขงขันใน
ตลาดโลก  
 ตัวชี้วัด  
 1) เกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมสามารถผลิตกลวยไมคุณภาพและหลากหลายมากขึ้น 

2) เกษตรกรผูปลูกเลี้ยงกลวยไมไดพัฒนาความรูและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด และ
พัฒนาผลิตภัณฑกลวยไม เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
 
9. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Impact) 

9.1 ประเทศไทยสามารถสงออกกลวยไมมูลคาเพ่ิมขึ้น 
9.2 เกษตรกรผลิตกลวยไมคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
9.3 ขยายตลาดในประเทศเพ่ิมมากขึ้น จากการรูจักวิธีการใชประโยชนกลวยไมหลากหลายวิธี  

10. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 กอง/สํานัก สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

  1. ชื่อ นางวลิาวัลย วงษเกษม 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

โทรศพัท 0 2940 6125 

  E-mail: vwilawan@hotmail.com 

 2. ชื่อ นางพิสมัย พึ่งวิกรัย 

ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมไมดอกและไมประดับ 

โทรศพัท 0 2579 1501 

  E-mail: pismai_ku41@hotmail.com 


