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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

 
1. ความสอดคล้อง 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : การเกษตรสร้างมูลค่า 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น ด้านการเกษตร (3) 
  - แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 1.3 แผนปฏิรูประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชีย อีกท้ังความต้องการของผู้บริโภค ทั้งต่างประเทศและภายในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะกล้วยไม้ แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่ยั งผลิต
ปริมาณและคุณภาพของสินค้ายังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
เกษตรกรผู้ผลิตขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย การพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ 
ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาจากสภาพอากาศแปรปรวน ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความนิยมในสินค้าไม้ดอกไม้ประดับอย่างรวดเร็ว เกษตรกรขาดโอกาสในการเข้าหาช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย การรวมกลุ่มของเกษตรกรขาดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ทำให้ไม่สามารถ
ต่อรองราคา และมีการพัฒนาภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่องได้ จึงจำเป็นต้องส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิต 
การจัดการคุณภาพผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ของเกษตรกร การพัฒนาองค์กร
เกษตรกร และให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความหลากหลายของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
(ไม้ดอกไม้ประดับ) ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ และปลอดภัย สนับสนุน
การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลก              
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง วิกฤตโรคระบาดที่รุนแรง เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และวิถี New normal 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตสินค้าไม้ดอกไม้ประดับให้มีคุณภาพดี มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐานสู่สากล  
 3.2 เพ่ือให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีโอกาสในการร่วมวางแผนการผลิต/การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
ของกลุ่ม การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเข้าสู่โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมการใช้กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะในช่วงผลผลิตออกมาก 

แบบฟอร์ม 1 
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4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 

๔.๑ เป้าหมายเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐0 ราย  

4.๒ พื้นที่ดำเนินการ 
๔.๒.1 พ้ืนที่ดำเนินการ แบ่งเป็น 

1) พ้ืนที่เดิม (เคยได้รับงบประมาณโครงการฯ ปี 2564) ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรเดิม จำนวน 
๗ กลุ่มๆ ละอย่างน้อย ๑๕ ราย ในจังหวัด ดังนี้ 

๑.1) กล้วยไม้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ (๑ กลุ่ม) และจังหวัดเชียงใหม่ (2 กลุ่ม) 
๑.2) ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ปทุมธานี และจังหวัดนครนายก 

(จังหวัดละ ๑ กลุ่ม) 
2) พ้ืนที่ใหม่ ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรใหม่ จำนวน 9 กลุ่มๆ ละอย่างน้อย ๑๐ ราย (ยกเว้น

จังหวัดนนทบุรี 15 ราย) ในจังหวัด ดังนี้ 
     2.1) กล้วยไม้ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 
     2.2) ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ นครพนม นครราชสีมา 
และจังหวัดอุดรธานี 

๔.2.๒  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จำนวน ๘ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดระยอง เชียงใหม่ 
เชียงราย เลย ยโสธร ขอนแก่น หนองคาย และจังหวัดสมุทรสาคร  

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
๕.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพและมีความหลากหลาย มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ๕.1.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ 
1) การจัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1.1) ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเพิ่มเติม 
1.2) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ตามเอกสารแนบ ๑ 

                      1.๓) จัดเวทีชุมชน/แลกเปลี่ยน จัดทำแผนและเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่ม โดยการ
คัดเลือกและวิเคราะห์สินค้าที่จะผลิต ต้องมาจากความต้องการของเกษตรกรสมาชิกเป็นหลัก ชนิดพืชอาจ
เป็นพืชท้องถิ่นหรือชนิดพืชใหม่ที่เกษตรกรสนใจและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน
ได้ รวมทั้งเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเป้าหมายการพัฒนาพิจารณาจาก ๕ ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน         

พ่ิมผลผลิต การพัฒนาคการผลิต การเ ุณภาพตามมาตรฐานของพืชนั้นๆ การตลาด และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ 
หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้จัดเวทีชุมชน/
แลกเปลี่ยน ผ่าน ZOOM Line call Line meeting และระบบอื่นๆ โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆ 
จำนวนน้อย กระจายการถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพ้ืนที่  
                       1.4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  

๒) ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร ดำเนินการ ดังนี้ 
2.๑) การถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร ซึ่งหัวข้อควรสอดคล้องกับข้อสรุป

จากการจัดเวทีชุนชน โดยเน้นหัวข้อด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ การลดต้นทุน การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อถ่ายทอด ดังนี้ 

    - กล้วยไม้ตัดดอก กำหนดหลักสูตรถ่ายทอดหลักข้อ 1) และ 2) ส่วนหลักสูตรอ่ืนๆ 
สามารถเลือกถ่ายทอดเพ่ิมเติมได้ (โดยไม่บังคับ) ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร ประเด็นปัญหา                   
ที่ต้องการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 
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    (๑) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกล้วยไม้ตัดดอก (GAP) รายละเอียดตาม 
มกษ. 5501-2552 เน้นการถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกษตรกรสมัครขอการรับรอง
แปลง GAP  

    (๒) การลดต้นทุน ได้แก่ การผสมปุ๋ยใช้เอง และการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา/               
บิวเวอเรีย/เมทาไรเซียม) 

    (๓) การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การวางแผนการผลิต 
(สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ต่อเนื่อง) การทำบัญชีต้นทุน ฯลฯ 

    (๔) ลดความเสี่ยงด้านราคา สร้างรายได้เสริม เช่น การปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิด
อ่ืน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย และใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า 

    (5) อื่นๆ  

    - ไม้ดอกและไม้ประดับ สามารถเลือกหลักสูตรถ่ายทอด ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
เกษตรกร ประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้  

    (1) การวางแผนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด และสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง 

    (2) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด เพ่ือเพ่ิมความต้องการของตลาด
และลดความเสี่ยง 

    (3) การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมและตลาดต้องการ 
    (๔) การลดต้นทุน เช่น การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา/         

บิวเวอเรีย/เมทาไรเซียม) 
    (๕) การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
    (6) การตัดแต่งถูกวิธีในระยะเวลาที่เหมาะสม 
    (7) การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
    (8) การผลิตไม้ดอกไม้ประดับนอกฤด ู
    (9) การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การวางแผนการผลิต การทำ

บัญชีต้นทุน ฯลฯ 
    (10) อ่ืนๆ  

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ถ่ายทอด
ความรู้ ผ่าน ZOOM / Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ส่วนการศึกษาดูงาน ให้ใช้การถ่ายทอดสด เพ่ือให้
เห็นสภาพพ้ืนที่จริงในการเรียนรู้/ดูงาน โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆ จำนวนน้อย กระจายการ
ถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพื้นท่ี 
                      2.2) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

๓) จุดเรียนรู้ (เทคโนโลยีการผลิต/วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
3.1) กรณีกลุ่มเดิม  

    สามารถพัฒนาในพ้ืนที่ที่ เป็นจุดเรียนรู้เดิมได้ โดยต้องมีการเพ่ิมจุดเรียนรู้ใหม่  
อย่างน้อย ๑ จุด (ประเด็นการเรียนรู้ไม่ซ้ำในปี 256๔) พร้อมป้ายแสดงว่า จุดเรียนรู้ฯ หรือจัดทำจุดเรียนรู้ 
ในพ้ืนทีใ่หมไ่ด้ หากเห็นควรเปลี่ยนตามความเหมาะสม แต่ต้องมีองค์ประกอบของจุดเรียนรู้ครบตามที่กำหนด 
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3.2) กรณีกลุ่มใหม่ หรือมีการจัดทำจุดเรียนรู้ใหม่ของกลุ่มเดิม 
   องค์ประกอบของจุดเรียนรู้ ต้องมี ดังนี้ 
   - มีป้ายแสดงว่า จุดเรียนรู้ฯ ตามเอกสารแนบ ๒ 
   - ต้องมีจุดการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ จุด ซึ่งอาจมีการจัดทำป้ายนิทรรศการให้ความรู้ 

เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม หรือผู้สนใจอื่นๆ สามารถมาศึกษาดูงานได้  
3.๓) รูปแบบการดำเนินกิจกรรม สามารถดำเนินการ ดังนี้ 

   (๑) กล้วยไม้ตัดดอก 
    (๑.๑) กำหนดให้จัดทำจุดเรียนรู้ เรื่อง การผสมปุ๋ยใช้เอง และเชื้อไตรโคเดอร์มา 

จำนวน ๑ จุด โดยต้องเป็นสถานที่ของสมาชิกกลุ่มทีมีความพร้อมในการพัฒนา และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
เพ่ือขยายผลสู่แปลงสมาชิกกลุ่มรายอ่ืน ๆ พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 

    (๑.๒) จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ
ปุ๋ยผสมใช้เอง (แม่ปุ๋ยและฮอร์โมน) และเชื้อไตรโคเดอร์มา 
                                    (๑.๓) นัดหมายสมาชิกกลุ่มมาร่วมกันผสมปุ๋ยใช้เอง และเชื้อไตรโคเดอร์มา  
เพ่ือใช้ในจุดเรียนรู้ และแบ่งให้สมาชิกกลุ่มได้นำกลับไปทดลองใช้ในแปลงของตนเองได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกันได้ โดยดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อาจนัดหมายเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็น และใช้การถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM และระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้เกษตรกรเห็นการปฏิบัติ
ที่ถูกวิธี และสามารถนำไปปฏิบัติในแปลงได้ โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆ จำนวนน้อย กระจาย
การถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพื้นที่  

(๒) ไม้ดอกและไม้ประดับ  
(๑.๑) กำหนดให้จัดทำจุดเรียนรู้ เรื่องต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับการถ่ายทอด 

เช่น พันธุ์ที่เหมาะสม การลดต้นทุน (ผสมปุ๋ยใช้เอง/การใช้สารชีวภัณฑ์) เป็นต้น จำนวน ๑ จุด โดยต้องเป็น
สถานที่ของสมาชิกกลุ่มทีมีความพร้อมในการพัฒนา และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพ่ือขยายผลสู่แปลงสมาชิก
กลุ่มรายอ่ืน ๆ พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได ้

(๑.๒) จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต               
หรือสนับสนุนอย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่จะจัดทำในจุดเรียนรู้ 

(๑.๓) นัดหมายสมาชิกกลุ่มมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมจุดเรียนรู้ที่กำหนดไว้         
ซึ่งสามารถใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกันได้ โดยดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
อาจนัดหมายเฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็น และใช้การถ่ายทอดสดผ่านระบบะ ZOOM และระบบอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกษตรกรเห็นการปฏิบัติที่ถูกวิธี และสามารถนำไปปฏิบัติในแปลงได้ โดยอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยๆ 
จำนวนน้อย กระจายการถ่ายทอดไปยังจุดที่เหมาะสมในพ้ืนที่  

3.๔) การเก็บข้อมูล ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
ข้อมูลต้นทุน ข้อมูลผลผลิต (ต่อไร่ รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น ติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการเสนอรายงาน ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด  

3.๕) การบูรณาการการทำงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานงานกับศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพการเกษตรทีร่ับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ เพ่ือการรวบรวมและสนับสนุนพันธุ์ในจุดเรียนรู้ ให้ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกร และหรือความนิยมของตลาด เพ่ือให้จุดเรียนรู้ เป็นแปลงพันธุ์และกระจายพันธุ์
ให้กับเกษตรกรในโครงการต่อไป 
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3.6) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  

๔) ตรวจประเมินแปลงกล้วยไม้คุณภาพ (กลุ่มเกษตรกรใหม่) มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 
4.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ในการปฏิบัติทางการเกษตร 

ที่ดีสำหรับกล้วยไม้ตัดดอก จัดทำแผนการติดตามและประเมินแปลง เพ่ือให้เกษตรกรผ่านการประเมินเมื่อทำการ
ขอรับรองกับกรมวิชาการเกษตร 

4.๒) รับสมัครและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการขอรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร 
4.๓) เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบออกให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น ๒ ครั้ง  

   - ครั้งที่ ๑ อธิบายและแนะนำเกษตรกรให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับรองแปลง 
GAP โดยเฉพาะการจัดทำบันทึกข้อมูลแปลง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมิน 

   - ครั้งที่ ๒ ตรวจสอบสิ่งที่ให้ปรับแก้ไขในครั้งที่ ๑ เพ่ือให้พร้อมรับการตรวจประเมิน
แปลงจากกรมวิชาการเกษตร 

๔.4) ส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลแปลงให้กรมวิชาการเกษตรไปตรวจรับรอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพสินค้ากล้วยไม้ตัดดอกอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพสินค้ากล้วยไม้ที่กำหนด         
ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

4.๕) ติดตามผลการขอรับรองแปลง และรายงานจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ผ่านการ
ประเมินแปลง ได้รับใบรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทุกๆ ๒ เดือน 
ทั้งนี้  หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สามารถนำ         
ระบบออนไลน์มาใช้ได้ตามความเหมาะสม 

    4.6) รายงานผลการปฏิบตัิงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

หมายเหตุ สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 โดยจัดทำรายงาน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
               1. รูปเล่มแบบรายงาน พร้อมแนบข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ตามเอกสารแนบ ๑ 
               2. คลิปวิดีโอ นำเสนอข้อมูลกลุ่มและผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ความยาว 3 - ๕ นาที 
 

๕.1.๒ ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีความหลากหลาย  
1) การรวบรวมพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจในพื้นที่  ดำเนินการโดย         

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดำเนินงาน ดังนี้ 
1.๑) ศึกษาและวิเคราะห์ชนิด/พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในแปลง เพ่ือประเมินการดูแลพันธุ์

เดิมหรือพันธุ์ใหม่ แบ่งเป็น (๑) ไม้เอกลักษณ์ของศูนย์ฯ (๒) ไม้ตามความต้องการของตลาด พร้อมเป็นพ่อแม่
พันธุ์ มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย ๔ ชนิด ๑๕ สายพันธุ์ กรณี ประเมินแล้วมีความจำเป็นต้องซื้อพันธุ์ใหม่ 
พันธุ์ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ แข็งแรง หรือต้องการชนิด/พันธุ์ให้มีความหลากหลาย หรือซื้อชนิด/พันธุ์ที่กำลังเป็นที่นิยม 
สามารถจัดหาหรือรวบรวมเพ่ิมเติมได้ 

1.๒) จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์และทดสอบความเหมาะสมกับพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้เกษตรกร 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้าร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ 

1.๓) รักษาต้นพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแหล่งขยายและกระจายพันธุ์
ให้กับเกษตรกร 
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1.๔) กระจายพันธุ์ดีที่ได้จากการรวบรวม/ทดสอบพันธุ์สู่กลุ่มเกษตรกร เน้นจุดเรียนรู้ใน
โครงการฯ เป็นหลัก โดยประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ในกรณีชนิดพืชที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการขยายพันธุ์และไม่สามารถกระจายพันธุ์เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรได้ภายในปีงบประมาณ 256๕ 
สามารถกระจายพันธุ์ในปีต่อไปได ้

1.๕) จัดทำฐานข้อมูลพันธุ์พืชและรายงานสรุปผลการรวบรวม/การทดสอบพันธุ์  
1.๖) ประชาสัมพันธ์เรื่องพันธุ์พืชที่รวบรวมให้แก่เกษตรกรและผู้ สนใจทั่วไปรับทราบ         

โดยมีป้ายแสดง แปลงรวบรวมพันธุ์ ในบริเวณพ้ืนที่ที่ดำเนินการ ตามเอกสารแนบ ๔ 
                        1.7) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ E-Project หลังจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งรายงานเป็นรูปเล่ม และคลิปวีดีโอ ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร  

หมายเหตุ ศูนย์ฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
โดยจัดทำรายงาน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
               1. รูปเล่ม ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ ๔ 
               2. คลิปวิดีโอ รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ความยาว 3 - ๕ นาที  

   ๕.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และองค์กรไม้ดอกไม้ประดับให้เข้มแข็ง  
 ๕.๒.๑ การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร กำหนดจัดสัมมนา ๒ ครั้ง ดังนี้ 

๑) ครั้งที่ ๑ จัดสัมมนาเพ่ือชี้แจงการดำเนินงานโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Zoom  

๒) ครั้งที่ ๒ จัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รูปแบบ
ออนไลน์โดยใช้ Zoom หากสถานการณ์การระบบโรคโควิด ๑๙ คลี่คลาย อาจมีการจัดสัมมนา ณ สถานที่จริง 

๕.๒.๒ จัดประชุมเชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็งองค์กรไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการโดยศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร 

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้ 
๑) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ประสานงานและดำเนินการ

จัดประชุม โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมบุคคลเป้าหมาย 
๓๐ คน ต่อ ๑ ครั้ง จำนวน ๘ ครั้ง ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ให้ถ่ายทอดความรู้ ผ่าน ZOOM Google Meet หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 

๒) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร รายงานสรุปผลการประชุม
เสนอ กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบ 

๕.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์และการใช้ประโยชน์ไม้ดอกไม้ประดับ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร  

๕.3.1 จัดแสดงงานประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ กำหนดจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้
ประโยชน์และเข้าถึงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับเพ่ิมมากขึ้น เป็นการขยายช่องทางการตลาดและเพ่ิมมูลค่า
ของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ  

๕.๓.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ไม้ดอกไม้ประดับ กำหนดให้จัดทำสื่อเพ่ือส่งเสริม
และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและใช้งานกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมกระตุ้นการบริโภค
ให้หลากหลาย ผ่านช่องทางออน์ไลน์ ตามวิถี New normal 
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๕.4 บริหารจัดการโครงการ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
๕.4.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 

กำหนดให้จัดประชุมเพ่ือติดตามผลและแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับวงการกล้วยไม้ 

๕.4.2 จัดประชุมที่ปรึกษา คณะทำงาน และประสานงาน กำหนดให้จัดประชุมหรือประสานงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่างๆ 

๕.4.3 ติดตามและนิเทศโครงการ 
1. ติดตามงานและนิเทศโครงการในพ้ืนที่ โทรศัพท์ Line เป็นต้น 
2. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามโครงการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ทั้ง 10 จังหวัด และ ๘ ศูนย์  
๓. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในด้านต่างๆ เช่น การผลิต

ไม้ดอก ไม้ประดับคุณภาพ การลดต้นทุน การเพ่ิมมูลค่า การตลาด เป็นต้น 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน แผนปฏิบัติงาน 
 ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

1. ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ
และมีความหลากหลาย 

            

    1.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ             

         1) จัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

            

2) ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร             
3) จุดเรียนรู้ (เทคโนโลยีการผลิต/วิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว) 
            

๔) ตรวจประเมินแปลงกล้วยไม้คุณภาพ             

    1.2 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีความ
หลากหลาย 

            

        1) การรวบรวมพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ไม้ดอกไม้
ประดับเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

            

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
องค์กรไม้ดอกไม้ประดับให้เข้มแข็ง 

            

1) การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ 

            

2) จัดประชุมเชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรไม้ดอกไม้ประดับ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน แผนปฏิบัติงาน 
 ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย.

 6
4 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.
พ.

 6
5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย

. 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย.

 6
5 

ก.
ค.

 6
5 

ส.
ค.

 6
5 

ก.
ย.

 6
5 

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์และการใช้ประโยชน์ไม้
ดอกไม้ประดับ 

            

3.1 จัดแสดงงานประชาสัมพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ             

๓.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์     
ไม้ดอกไม้ประดับ 

            

4. บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์กล้วยไม้             

4.๒ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ             

4.๓ จัดประชุมที่ปรึกษา คณะทำงาน และ
ประสานงาน 

            

4.๔ ติดตามและนิเทศโครงการ             

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ตั้งแต่เดอืนตุลาคม 256๔ – กันยายน 256๕ 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
       เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ราย มีความรู้ความสามารถในการผลิตไม้ดอก                  
ไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 

 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
       เกษตรกรสามารถผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เพ่ิมขึ้น                   
มีแหล่งเรียนรู้การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในชุมชนที่สามารถศึกษาดูงานได้ รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย
มีคุณภาพดี และสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้ 
 8.3 ตัวชี้วัด  
       เชิงปริมาณ  
                 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นำความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู้และ
ศึกษาดูงานไปพัฒนาผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

       เชิงคุณภาพ  
           1) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มี

คุณภาพ ปลอดภัย และสามารถวางแผนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
           2) เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และมีการเตรียมความ

พร้อมในการเข้าสู่ระบบการส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ต่อไป 
 
 
 
 



- ๙ - 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1 เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
๙.2 กลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการส่งเสริมเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่  เมื่อได้รับการ

พัฒนาครบ 2 ปี  
 

1๐. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 1.  ชื่อ  นางมาลินี ยุวนานนท์ 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  โทรศัพท์ 0 2940 6125 
  E-mail :      agriaman52@doae.go.th 
 2.  ชื่อ  นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ 
  โทรศัพท์ 0 2579 1501 
  E-mail :      pisamai_ku41@hotmail.com 
 

------------------------------------------------------------------- 
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แบบเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ดอกไม้ประดับ) ปี 2565 
กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพและมีความหลากหลาย 

จังหวัด ............................................ 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-สกุล ........................................................ เบอร์โทรศัพท์ ...... ...................................................................... 
 ที่อยู่  ............................................................................................................................. ......................................  
 เป็นสมาชิก )กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์......................................................................................................(  
 กรณีเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โปรดระบุเลขทะเบียน.............................................................................. ... .... 
 พิกัดแปลง Zone :...........P, x =.................................................y =................................................................ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการผลิต   

ชนิดพืช1) พันธุ์พืช 
พื้นที่ปลูก ช่วงเดือนที่ปลูก 

ไร ่ งาน ตารางวา  

1.      

2.      

3.      

หมายเหตุ : 1)  ชนิดของไม้ดอกไม้ประดับให้รายงานตามจำนวนที่ปลกู ซึ่งอาจมากกว่าหรือนอ้ยกว่า 3 ชนิดก็ได ้

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านการตลาด  
1. ลักษณะการขาย    ดอกสด  ต้น   ใบ  อ่ืนๆ................ 
2. แบบคำนวณข้อมูลต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ2) 
 2.1 ผลผลิตสดที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ .......................... ตน้/ดอก/กิโลกรัม  ต่อไร่ 
 2.4 ข้อมูลต้นทุนการผลิต  

ลำดับ รายการ 
ค่าใช้จ่ายก่อนการ

อบรม )บาท(   
ค่าใช้จ่ายหลังการ

อบรม )บาท(  
1 ค่าใช้จ่าย   
2 ค่าแรงงาน   
3 ค่าเตรียมดิน    

    - ค่าปลูก รวมค่าเตรียมพันธุ์    

    - ค่าดูแลรักษา   

    - ค่าเก็บเกี่ยว และรวบรวบ    
4 ค่าวัสดุ   
  - ค่าพันธุ์    
  - ค่าปุ๋ยเคมี สูตร /...................อัตราที่ใช้ ...................    
  - ค่าปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ )โปรดระบุ (    
  - ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช    

เอกสารแนบ ๑ 

(แบบ กสด .1) 
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  - ค่าสารชีวภัณฑ์ ระบุ  ...........................................   

 
 - ค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม 
อุปกรณ์ อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................  

 

5 ค่าเช่าที่ดิน   
 

1/3 
 

 

หมายเหตุ  2)  คิดเป็นค่าเฉลี่ยและรวมเป็นเงินสด ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นเพียงการประมาณการ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง 

3. ราคาขายผลผลิต ณ แปลงเกษตรกร  

ปี 
ราคา/หน่วย )บาท(  (ตามข้อ 2.1)  

ม
.ค.
 

ก
.พ.
 

มี
.ค.
 

เม
.ย.
 

พ
.ค.
 

มิ
.ย.
 

ก
.ค.
 

ส
.ค .
 

ก
.ย.
 

ต
.ค.
 

พ
.ย.
 

ธ
.ค .
 

เฉ
ลี่ย

 

2562              
2563              
2564              

4 ข้อมูลแหล่งรับซื้อผลผลิต /ผู้รับซื้อ  )ตลาด (ระบุ  
 4.1 จำหน่ายในพ้ืนที่  คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์ 
  ได้แก่  ขายให้พ่อค้าคนกลาง /จุดรับซื้อในพ้ืนที่  ชื่อ ........................................................................  
    ขายตลาดท้องถิ่น /ชุมชน    ขายในงานแสดงสินค้าในพื้นที่ )จังหวัด /อำเภอ(  
    ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ ................................................................................  
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท…………………………………………….............. 
    อ่ืนๆ )ระบุ..................... (..................................  
 4.2 จำหน่ายนอกพ้ืนที่  คิดเป็น   เปอร์เซ็นต ์ 
  ได้แก  ขายให้พ่อค้าคนกลางที่ตลาดกลาง ชื่อ  ......................................... ขายตลาดออนไลน์ 
    ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ  ......................................... .......................................  
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท…………………………………………………………….  
    ขายในงานแสดงสินค้านอกพ้ืนที่    อ่ืนๆ ....................................................... (ระบุ)   

4.3 ต่างประเทศ   คิดเป็น   เปอร์เซ็นต์ 

ที ่ รายการ 
ค่าใช้จ่ายก่อนการ

อบรม (บาท)  
ค่าใช้จ่ายหลังการ

อบรม )บาท(  
6 ค่าเสื่อมอุปกรณ์   
7 ต้นทุนรวมของเกษตรกร    
8 ราคาที่คาดว่าจะขายได้ )บาท/กก(    
9 รายได้รวมจากการขายผลผลิต    
10 กำไร / ขาดทุน    

แบบ กสด .1 
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  ไดแ้ก่  ขายให้ผู้ประกอบการ ชื่อ ................................................................................  
    ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท ชื่อ ........................................................  
    ขายตลาดออนไลน์     อ่ืนๆ )ระบุ........ (...............................................................  
 

           ลงชื่อ ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ  
(..................................................) 

         ตำแหน่ง ...................................... ................................ ............ 
         หมายเลขโทรศัพท.์................................................ ................. 
         วันที่รายงาน .................................. ......................................... 

หมายเหตุ   ส่งแบบสรุปผลการดำเนินงานฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทาง Email: agriman52@doae.go.th 
 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 
 

ตัวอย่าง การจัดทำป้ายจุดเรียนรู้ กิจกรรมที่ ๕.๑.๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ กสด .1 

เอกสารแนบ ๒  

 

จุดเรียนรู้                   ชื่อเรื่อง                          . 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

แปลงกลุ่ม                   ชื่อชนิดพืช                          . 

หมู่ที่..........................ตำบล..................... อำเภอ...................... จังหวัด........................ 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

mailto:agriman52@doae.go.th


- ๑๓ - 
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ฐานข้อมูลพันธุ์........................ชื่อไม้ดอกไม้ประดับ.......................... 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
กิจกรรมรวบรวมพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจในพื้นที่ 

 

ชื่อศูนย.์......................................................................................................     กรมส่งเสริมการเกษตร   เบอร์โทรศัพท์...................................................... 

จำนวนพันธุ์ทั้งหมดที่รวบรวมได้.................................................พันธุ์ 

ที ่ ชือ่พันธุ์ แหล่งที่มาของพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ภาพประกอบ 
ลักษณะการเก็บรักษา 

ต้นพันธุ์ดี/ พันธุ์ใหม่ 

จำนวนต้น
พันธุ์ดีที่มี 

การกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร 

   ระบุลักษณะประจำ
พันธุ์อย่างละเอียด 

เช่น สี ขนาด ความสูง 
ความกว้าง ลวดลาย 

ฯลฯ 

 

 

 

ต้นในกระถาง / แปลง
ปลูก /ขวดเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

 ระบุข้อมูล 
เช่น วันที่กระจายพันธุ์ /แหล่ง
ที่กระจายพันธุ์ให้ /จำนวนต้น 

เป็นต้น 

        

        

เอกสารแนบ ๓  
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ผลการติดตามการกระจายพันธุ์ให้เกษตรกร 

จังหวัด..............................................................................วันที่.......................................................................... 

ชื่อเกษตรกรที่ติดตาม.....................................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................  

ชนิด/พันธุ์ ........................................................................................................................................................ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลง (การปลูก และดูแลรักษา)...................................................................................... ..... 

.......................................................................................................................... ............................................... 

..........................................................................................................................................................................  

ผลผลิต..............................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................... ............................................... 

........................................................... ............................................................................................................... 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ................................................................. ................................................................ 

...................................................................................................................... ................................................... 

........................................................................................................... .............................................................. 
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ตัวอย่าง การจัดทำป้ายแปลงรวบรวมพันธุ์ กิจกรรมที่ ๕.๑.๒ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๔  

 

แปลงรวบรวมพันธุ์……………………………………………………….................... 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ชื่อศูนย์............................................................................................... 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


