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โครงการเตรียมความพร้อมของผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1. ความสอดคล้อง 
นโยบายรัฐบาล 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรข้อ 1 : การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Growth &  
Competitiveness)  

แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศ 
ในภูมิภาค 

เป้าหมายการให้บริการกรมส่งเสริมการเกษตร : เจ้าหนา้ที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์กรมส่งเสริมการเกษตร : เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร 
 

2.หลักการและเหตุผล 
              ในปี                                                  ป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้อาจก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและลบต่อสินค้าเกษตร
ของไทยหากไม่มีการเตรียมความพร้อม ประกอบกับสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร  
ของโลกในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต และมาตรฐานการผลิตสินค้า 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศผู้น าเข้า ซึ่งปัญหาในการน าเข้าสินค้าเกษตรที่พบ 
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาในด้านการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (Non – Trariff Barrier : NTB) ที่มีมากขึ้น 
โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต ข้อก าหนดการใช้แรงงาน ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับปัญหาด้านต้นทุน
การผลิตนั้น หากมีต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆ อาจท าให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศผู้น าเข้าในภูมิภาคต่างๆ ท าให้ผู้ซื้อ
ชะลอการส่งสินค้า และมีความโน้มเอียงไปในทิศทางที่ต้องการบริโภคสินค้าราคาถูก ท าให้การท าตลาดสินค้า
เกษตรส่งออกของไทยมีความยากมากข้ึน  
   กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด าเนินการวิเคราะห์
ศักยภาพการแข่งขันของผลไม้ 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ล าไย และมะม่วง จึงทราบว่าผลไม้ทั้ง 4 ชนิด     
ซึ่งเป็น Product champion อยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมจะแข่งขันได้ในระดับอาเซียน และเพ่ือให้เกิดความพร้อม
อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ผลไม้ไทยและเกษตรกรให้มีความรู้ที่พร้อมจะ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้นจากระดับเดิม (GAP) ให้ได้มาตรฐานระดับอาเซียน (ASEAN GAP) 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 



  

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      3.1 เพ่ือสร้างมาตรฐานการผลิตให้แก่เกษตรกรและสวนผลไม้ คือ ทุเรียน มังคุด ล าไย และมะม่วง 
ให้ได้มาตรฐานอาเซียน (ASEAN GAP)  
  3.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม วิสัยทัศน์กว้างไกลเวทีประชาคมอาเซียน 
      3.3 เพ่ือรักษาฐานการผลิตและการตลาดของผลไม้ไทยคุณภาพดีในระดับอาเซียน  
  3.4 เพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนการท างานระหว่างประเทศคู่แข่ง (ทุเรียน – มาเลเซีย,  
มังคุด – อินโดนีเซีย, ล าไย – เวียดนาม และมะม่วง – ฟิลิปปินส์)  
 

4.เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินงาน 
  เกษตรกร 2,320 ราย ในพ้ืนที่ 58 จังหวัด ได้รับความรู้และการเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่มาตรฐาน 
ASEAN GAP ดังนี้ 
 4.1 ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  

4.2 ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก สมุทรปราการและจังหวัดสระแก้ว 

4.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น 
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย ยโสธร สกลนคร และจังหวัดนครพนม 
 4.4 ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา 
เชียงราย อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4.5 ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4.6 ภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา ตรัง 
สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งหวังที่จะสร้างแบรนด์ไทย
ในผลไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย และมะม่วง เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตมีแบรนด์มาตรฐานในสินค้า
ของตนเอง พร้อมที่จะแข่งขันได้ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 สาระส าคัญของโครงการนี้ คือ 
การให้ความรู้แกเ่  ้าหน้าที่และเกษตรกร จ านวน 2 หลักสูตร ตามล าดับก่อน-หลัง ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP” ด าเนินการ ดังนี้  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตรจะท าโมเดลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร “การเตรียมความพร้อม    
สู่มาตรฐาน ASEAN GAP” จ านวน 130 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 58 จังหวัด ให้ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จากนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะท าหน้าที่   
เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่ของตนอีกต่อไป 



  

          2. ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 58 จังหวัด ๆ ละ 40 คน รวมเป็น
จ านวนเกษตรกรทั้งสิ้น 2,320 ราย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดที่ผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ 
      หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัด :  
      1) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการให้เกษตรกรในพ้ืนที่ทราบ โดยเน้นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิต
ไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย และมะม่วง ซึ่งเป็นสินค้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ผลักดันเกษตรกรผู้ผลิตให้ได้มาตรฐาน ASEAN GAP ก่อนเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  
      2) รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน  
ASEAN GAP เป้าหมายเกษตรกรตามท่ีระบุไว้ในเอกสารคง. 2  
                3) พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
      คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
      1) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีใน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย และมะม่วง กรณี
เป็นเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีชนิดอ่ืนๆ แต่มีความตั้งใจจะเข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการได้ 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของเกษตรจังหวัด โดยเกษตรกรรายนั้นต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อม
สู่มาตรฐาน ASEAN GAP 

 2) เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
     3) ยินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
     4) ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

         5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200 บาท/คน/วัน ด าเนินการทั้งสิ้น 2 วัน 
      6) จัดท าทะเบียนเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม ตามระบบรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

 หลักสูตรที่ 2 “การรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP” ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. กรมส่งเสริมการเกษตรจะท าโมเดลการพัฒนาหลักสูตร “การรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP 
จ านวน 100 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 40 จังหวัด ที่เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเน้นหนัก คือ ทุเรียน มังคุด 
ล าไย และมะม่วง ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP จากนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้
จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมเกษตรกรในพ้ืนที่ของตนอีกต่อไป 
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมเกษตรกร ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวมเป็น
จ านวนเกษตรกรทั้งสิ้น 400 ราย เพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการรับรองมาตรฐาน ASEAN 
GAP โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ท าหน้าที่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ให้ 
 
 



  

 หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการด าเนินงานของส านักงานเกษตรจังหวัด :  
      1. รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจาก
หลักสูตร“การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP” เป้าหมายเกษตรกรตามที่ระบุไว้ในเอกสารคง. 2  
                3. พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
      คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
      1. เป็นเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีใน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล าไย และมะม่วง โดย
เกษตรกรรายนั้นต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP เรียบร้อยแล้ว 

 2. เป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
     3. ยินดีปฏิบัติตามข้อก าหนดของโครงการและค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
     4. ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

         5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200 บาท/คน/วัน ด าเนินการทั้งสิ้น 3 ครั้งๆ ละ 2 วัน 
      6. จัดท าทะเบียนเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมรายงานผลการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทราบภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม ตามระบบรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 

6. แผนปฎิ      น 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. อบรมเจ้าหน้าท่ีหลักสตูร 
การเตรียมความพร้อมสู่
มาตรฐาน ASEAN GAP 

            

2. อบรมเกษตรกรการ
หลักสตูรเตรียมความพร้อม
สู่มาตรฐาน ASEAN GAP 

            

3. อบรมเจ้าหน้าท่ีหลักสตูร 
การรับรองมาตรฐาน 
ASEAN GAP 

            

4. อบรมเกษตรกรหลักสูตร 
การรับรองมาตรฐาน 
ASEAN GAP 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
  7.1 ผลผลิต 
    เกษตรกร 2,320 ราย ได้รับความรู้เรื่อง การเตรียมความพรอ้มสู่มาตรฐาน ASEAN GAP 
  7.2 ผลลัพธ์ 
    เกษตรกร 2,320 ราย น าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 



  

  7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
   1. มีการอบรมเจ้าหน้าที่หลักสตูร การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จ านวน 1 ครั้ง  
   2. มีการอบรมเกษตรกรหลักสตูรเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จ านวน 2,320 ราย 
   3. มีการอบรมเจ้าหน้าที่หลักสตูร การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จ านวน 1 ครั้ง 
   4. มีการอบรมเกษตรกรหลักสูตรรับรองมาตรฐาน ASEAN GAP จ านวน 2,320 ราย 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ 
  8.1 ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
    นางศุภลักษณ์ กลับน่วม  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
  8.2 ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม่ยืนต้น และยางพารา ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
        8.2.1 นายสุเทพ โสมภีร์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล 
        8.2.2 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
  
 
 



โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟไทย 
 

1. ความสอดคล้อง 
นโยบายรัฐบาล : ข้อที่ 1 ครัวไทยสู่ครัวโลก 
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558   
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้า และการลงทุน 
 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญและเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก 

กาแฟที่น ามาดื่มมาจากเมล็ดภายในผลกาแฟ ซึ่งต้องน ามาผ่านกระบวนการแยกเนื้อ กะเทาะให้เหลือแต่เมล็ด 
และท าให้แห้งก่อน เพ่ือให้ได้เมล็ดกาแฟ หรือที่เรียกว่าสารกาแฟ ก่อนที่น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ  
ชนิดต่างๆ ต่อไป ปัจจุบันเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ของไทยเป็นสินค้าวัตถุดิบเพ่ือป้อนโรงงานแปรรูปภายในประเทศ 
ส าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟส่งออกต่างประเทศและจ าหน่ายภายในประเทศ เนื่องจากความต้องการของโรงงาน
แปรรูปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กาแฟส าเร็จรูปของไทยสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้า
ดาวเด่นที่มีศักยภาพ  การสร้างรายได้ในตลาดอาเซียน เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตของการส่งออกมากกว่า
การน าเข้าของอาเซียน และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ซึ่งผลิตภัณฑ์กาแฟของไทยมีความได้เปรียบจากวัตถุดิบ
หลักในการผลิต คือ เมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพ และโรงงานแปรรูปของไทยมีเทคโนโลยีในการผลิต ที่ทันสมัย
กว่าประเทศหลายประเทศในอาเซียน อย่างไรก็ตาม จากระดับราคากาแฟที่อยู่เกณฑ์ดีและปริมาณความต้องการ
ของโรงงานแปรรูปที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกษตรกรเริ่มไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟ 
ประกอบกับในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา มีการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟ ท าให้เมล็ดกาแฟของไทย  
ซ่ึงเดิมมีจดุเด่นดา้นคุณภาพ เร่ิมมีคุณภาพความปลอดภัยลดลง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสินค้า
กาแฟของไทย จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ เพ่ือเป็นวัตถุดิบ
ส าหรับน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟของไทยทีม่ีคุณภาพและปลอดภัยสู่ตลาดโลก โดยคุณภาพเมล็ดกาแฟที่ดี 
จะต้องเริ่มตั้งแต่ พ้ืนที่ปลูกที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการผลิต
สารกาแฟ การคัดคุณภาพ เมลด็กาแฟตามมาตรฐาน รวมถึงการบรรจุและเก็บรักษาเมลด็กาแฟอย่างถูกวิธี  
ก่อนส่งจ าหน่ายต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรน าความรู้ไปปฏิบัติ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟให้เป็นสินค้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
3.2 เพ่ือระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วน ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้ากาแฟไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพ 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จ านวน 1,500 ราย  ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง  



สุราษฎร์ธานี เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ล าปาง แพร่ พะเยา ตาก อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 จัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร 
      5.1.1 คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ 

ถ้าเป็นพ้ืนที่ปลูกกาแฟอาราบิก้า ต้องมีพ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเล 700 เมตร ขึ้นไป และควรมีการรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการผลิตและ/หรือการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ (ผลเชอรี่ กาแฟกะลา และ/หรือสารกาแฟ) เช่น กลุ่มส่งเสริมการผลิต 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ เป็นต้น หากพ้ืนที่ที่ด าเนินการ ยังไม่มีการรวมกลุ่ม ให้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

      5.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการ      
กลุ่มละประมาณ 30 คน อย่างน้อย 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
     ครั้งที่ 1 – วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ สภาพการผลิต และสภาพการตลาดของกลุ่ม 
ทั้งด้านที่เป็นจุดแข็ง (เพ่ือการสนับสนุนให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป) และด้านที่เป็นจุดอ่อน (เพ่ือการแก้ไขปัญหา) 
และระดมความคิดเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนากาแฟให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม ทั้งนี้ 
อาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที เช่น ผู้รับซื้อ ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป ผู้น าชุมชน เป็นต้น 
เพ่ือให้มีการพิจารณาอย่างรอบด้าน 

   ครั้งที่ 2 – ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพกาแฟ ตามประเด็นที่ได้จาก 
การวิเคราะห์ของกลุ่ม เช่น การปลูกกาแฟสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดการ
สวนกาแฟ การป้องกันก าจัดมอดและศัตรูพืชอ่ืนๆ การเก็บเกี่ยว การผลติกาแฟกะลา/สารกาแฟ การคัดคุณภาพ
เมล็ดกาแฟ การบรรจุและเก็บรักษา รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและพ้ืนที่ 

       5.1.3 ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ รวบรวมสรุปประเด็น 
ที่ได้จากการจัดเวทีเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ น ามาวิเคราะห์ ประมวล สรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนากาแฟของ
จังหวัด/อ าเภอ 

 5.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
                สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของกลุ่ม ตามประเด็นที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของกลุ่ม เช่น  
- พันธุ์กาแฟโรบัสต้า (ส าหรับปลูกทดแทนพันธุ์อาราบิก้าในพ้ืนที่ต่ ากว่า 700 เมตร  

จากระดับน้ าทะเล)  
                - กับดักมอด กรรไกรตัดแต่งก่ิง และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ส าหรับ
พ้ืนที ่ที่มีปัญหาศัตรูพืชระบาด)  
                  - วัสดุอุปกรณท์ าลานตากลดความชื้น เช่น พลาสติก ตาข่าย ไนล่อน โครงไม้ไผ่ ฯ 
(ส าหรับพื้นท่ีที่มีปัญหาเมล็ดกาแฟมีความชื้นสูง)  
                 - วัสดุอุปกรณ์สีเปลือกกาแฟ/ท ากาแฟกะลา (ส าหรับพ้ืนที่ที่จ าหน่ายกาแฟใน
ลักษณะผลเชอรี่และห่างไกลตลาด)  



                - วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว บรรจุ และเก็บรักษา เช่น ถุงตาข่ายไนล่อน กระสอบป่าน ผ้าพลาสติก
ปูรองผลผลิต ฯ (ส าหรับพื้นที่ที่มีการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง) 

      - วัสดุอุปกรณ์ในการคัดคุณภาพผลผลิต เช่น อุปกรณ์วัดความชื้น ตาแกรงคัดขนาด ฯ (ส าหรับ
พ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนาการจ าหน่ายเมล็ดกาแฟในลักษณะคัดเกรด) 

ทั้งนี้ อาจเลือกเพียงประเด็นเดียวที่เป็นประเด็นเน้นหนัก หรือหลายประเด็นรวมกัน หรือประเด็น
อ่ืนๆ ที่ได้จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม 

 5.3 จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสร้างขีดความสามารถการแข่งขันกาแฟไทย 
                 จัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านคุณภาพกาแฟไทย 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
(ผู้รวบรวม ผู้รับซื้อ ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก ร้านกาแฟ) จ านวน 1 ครั้ง  3 วัน รวม 80 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือหาแนวทางการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันกาแฟไทย 

       5.4 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเมล็ดกาแฟไทย 

        5.4.1 ศึกษา จัดท าแบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการผลิต

เมล็ดกาแฟคุณภาพดี 

             5.4.2 เผยแพร่เป็นฐานความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร และผู้สนใจ 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเวทีเรียนรู้             
2. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ 

            

3. จัดเวทีระดมความ
คิดเห็น 

            

4. ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเมล็ดกาแฟไทย 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 
     7.1.1 เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟได้รับการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 1,500 ราย 
     7.1.2 เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพเมล็ดกาแฟ จ านวน 50 กลุ่ม 



     7.1.3 มีการจัดเวทีระดมความคิดเห็น เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ครั้ง 
     7.1.4 ได้รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟไทย จ านวน 1 เรื่อง 
7.2 ผลลัพธ์ 
      จ านวนเกษตรกร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ มีการน าความรู้ไปปฏิบัติ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ 
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 

1. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
 2. จ านวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
 3. จ านวนครั้งที่จัดเวทีระดมความคิดเห็น 
 4. จ านวนรายงานการศึกษา 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ผู้ประสานงาน 
       8.1 นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ : ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail ovichailak@hotmail.com 
8.2 นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย : นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail pisamai_ku41@hotmail.com 
8.3 นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ : นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail patty_akey@hotmail.com 

mailto:ovichailak@hotmail.com
mailto:pisamai_ku41@hotmail.com
mailto:patty_akey@hotmail.com


โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุพ์ืชรองรับประชาคมอาเซียน 
 

1. ความสอดคล้อง 
  นโยบายเร่งด่วน/นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
  ข้อที่ 1 ครัวไทยสู่ครัวโลก 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
   การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (3 เสา) (แนวทางที่ 6.1) 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในการปลูกพืชทางการเกษตรนั้น เมล็ดพันธุ์ดีนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญในล าดับต้นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
ทางการเกษตร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ในระยะที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพ่ือกระจายพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองแล้วให้แพร่หลายไปสู่ระบบ
การผลิตของเกษตรกร ต่อมาในปี 2548 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อจ ากัดในข้อกฎหมายไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชไร่ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรอีกต่อไป ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดท าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 
ในจ านวนมากพอ ที่กระจายไปสู่ระบบการผลิตของเกษตรกรได้เหมือนที่ผ่านมา ท าให้เกษตรกรไม่สามารถ
หาซื้อเมล็ดพันธุ์ดีจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้  ขณะนี้จึงเกิดสภาวะการขาดแคลน
เมล็ดพันธุ์พืชไร่หลายชนิดในระบบการเพาะปลูกของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่ว ประกอบกับเกษตรกร 
ไม่สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวไว้เพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกข้ามฤดูการผลิตได้  
(เนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วมีปริมาณน้ ามันในเมล็ดสูง)  เมื่อเกษตรกรเก็บรักษาในสภาพปกติ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระภายในเมล็ดท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในด้านความงอกจะลดลงอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พืชตระกูลถั่วของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นสมควรจัดท าโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 
ในระดับชุมชนโดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายให้แก่กลุ่มต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์พืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรให้มีความสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิตในฤดูฝนและฤดูแล้ง  ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ ามัน 
และพืชตระกูลถั่วมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีใช้ในการเพาะปลูก  ทั้งนี้จะส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างการผลิต
และปรับปรุงคุณภาพพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วของประเทศไทยมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสร้างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วคุณภาพดีของชุมชน 
2. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 

 3. เพ่ือให้มีเมล็ดพันธุ์ดี อยู่ในระบบการผลิตของเกษตรกร 
 
 
 



4. เป้าหมาย 
 4.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจ านวน 100 คน ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ และเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกร 

4.2 จัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุพื์ชตระกูลถั่วชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงการผลติเมล็ดพันธุร์ะหว่างแหล่งการผลิต
ในฤดูฝน และฤดูแล้ง  เป็นการพัฒนาโครงสร้างการผลิตของเกษตรกร   
 4.3 พืชเป้าหมายที่จะด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีใน 27 จังหวัด คือ น่าน แพร่ เชียงราย 
อุตรดิตถ์ ตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ อุดรธานี ล าปาง ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ นครราชสีมา
และลพบุรี เพ่ือกระจายในพ้ืนที่ของเกษตรกรและในระบบการผลิตของเกษตรกร มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืช 3 ชนิด โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์จ านวน 120 ศูนย์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ชนิดพืช จ านวนศูนย ์
(ศูนย์) 

เกษตรกรร่วมโครงการ 
(ราย) 

เป้าหมายผลติ 
(ไร่) 

พื้นที่ขยายผล 
(ไร่) 

ถั่วเหลือง 80 1,600 3,200 16,000 
ถั่วเขียว 20 400 800 8,000 
ถั่วลิสง 20 400 800 4,000 
รวม 120 2,400 4,800 28,000 

 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแปลงต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยวิทยากรกรมวิชาการเกษตร 
 5.2 ตั้งศูนย์ผลิตเมลด็พันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนโดยสมาชิกศูนยผ์ลิตเมลด็พันธุ์ในชุมชนจ านวน 120 ศูนย์ 
1 ศูนย์ด าเนินการจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ 40 ไร่ เกษตรกรสมาชิก 20 ราย  
 5.3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติเมล็ดพันธุ์ตามแนวโรงเรยีนเกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง ตลอดฤดกูารผลิต 
 5.4 จัดสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์เรื่องขบวนการผลิต 
และจัดการเมล็ดพันธุ์ 1 ครั้ง 
 5.5 ประชุมเชื่อมเกษตรกรผูผ้ลติเมล็ดพันธุ์กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเป้าหมาย 1- 2 ครั้ง เพ่ือร่วมกัน 

1) วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ในฤดูแล้ง 
2)  วางแผนการรับส่งเมล็ดพันธุ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 

 5.6 การประชาสัมพันธ์ โดยการจัดท าเอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่ เอกสารเผยแพร่ส าหรับเกษตรกร 
และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

5.7 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 
  1) วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง 
  2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่ถูกต้องและเหมาะสม 

3) พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้ง 80 กลุ่มเพ่ือเป็นกลุ่มต้นแบบให้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกถั่วเหลือง 



5.8 ศึกษาวิจัย 
1) ศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดเพ่ือใช้ในการวางแผนในปีต่อไป จ านวน 1 เรื่อง 
2) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชน 1 เรื่อง 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาเจ้าหน้าท่ี              
1.1 อบรมเจ้าหน้าท่ี              
1.2 สัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย              
1.3 คู่มือเจ้าหน้าที่              
2. ผลิตเมลด็พันธ์ุถั่วเหลือง              
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การผลิตพันธ์ุถั่วเหลือง  

            

2.2 ศูนย์ผลิตเมลด็พันธ์ุ 
ถั่วเหลือง  

            

- แปลงเรียนรู้              
- ประชุมเช่ือมโยง              
- ประชาสัมพันธ์              
2.3 ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถั่วเหลือง  

            

- วิเคราะห์พื้นท่ี              
- ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
ถั่วเหลือง  

            

- กลุ่มน าร่องต้นแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

            

2.4 ศึกษาความพึงพอใจของ
คนท่ีผลิตเมล็ดพันธ์ุศูนยผ์ลติ
เมลด็พันธ์ุชุมชน  

            

3. ผลิตเมลด็พันธ์ุถั่วลิสง              
3.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วลสิง  

            

3.2 ศูนย์ผลิตเมลด็พันธ์ุ 
ถั่วลิสง  

            

- แปลงเรียนรู้              
- ประชุมเช่ือมโยง             



กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.3 เอกสารค าแนะน า              
4. ผลิตเมลด็พันธ์ุถั่วเขียว              
4.1 ถ่ายทอดการผลติเมล็ด
พันธุ์ถ่ัวเขียว  

            

4.2 ศูนย์ผลิตเมลด็พันธ์ุ 
ถั่วเขียว  

            

- แปลงเรียนรู้              
- ประชุมเช่ือมโยง              
4.3 เอกสารค าแนะน า              
5.ส ารวจสถานการณ์การผลติ
การตลาดพืชตระกูลถั่ว  

            

 

7.ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต(output)  

 เกษตรกรจ านวน 2,400 ราย ได้รับความรู้และความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
7.2 ผลลัพธ์ (outcome)  

เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองในเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และมีเมล็ดพันธุ์ดีกระจายในระบบการผลิต
ของเกษตรกร 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
1. เกษตรกร 2400 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
2. มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนจ านวน 120 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

กระจายเข้าสู่ระบบการผลิตของเกษตรกร 
8.หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  

- ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
- นางศรีสุดา เตชะสาน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว 
โทรศัพท์ 02-5610453,0891069245    โทรสาร 029406078 
E-mail Srisudatae@hotmail.com  
  



โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) 
 

1. ความสอดคล้อง 
     นโยบายรัฐบาล  

- ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก ยุทธศาสตร์ย่อยที่  1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการผลิต 
การบริหารจัดการเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ 
- โครงการ Flagship ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและ

อาหาร ปี 2556-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
- แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสมดุล

ในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ข้อ 1 พัฒนาการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551 

           - ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ปี 2553 – 2557 (คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552) 
 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2553 - 2557 

ซึ่งมีกลยุทธ์การขับเคลื่อน 4 กลยุทธ์ คือการพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เป็นหน่วยงานหลัก (2) การพัฒนาตลาดภายในประเทศ (3) การพัฒนาตลาดส่งออก กล่าวคือ "เกษตรผลิต 
พาณิชย์จ าหน่าย"  
กลยุทธ์ที่ 1 เรื่องการพัฒนาศักยภาพการผลิต จึงเปรียบเสมือนต้นน  าที่มีความส าคัญในการก่อก าเนิดผลไม้
คุณภาพและเป็นการแก้ไขปัญหาผลไม้จากต้นทางอย่างแท้จริง กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทีท่ี่ 1 ให้ลุลว่งโดยดี 
โดยมีเป้าประสงค์ คือคนไทยต้องได้รับประทานผลไม้คุณภาพดีเสมือนส่งไป ขายต่างประเทศ และเกษตรกร
ผลิตแต่ผลไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาด และยังมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  โดยความปลอดภัยด้านอาหารเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งทุกประเทศ
ได้ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัยเพ่ือปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคโดยอ้างอิง
จากมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)  
เพ่ือควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์ และศัตรูพืช  
ประกอบกับรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาวัตถุดิบ  
ที่เป็นสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตลอดทั งระบบ โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับระบบการผลิตที่เป็นต้นน  า
เป็นส าคัญ ซึ่งในปี 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ น ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกนั เพราะความปลอดภัยด้านอาหาร    



จะถูกน ามาเป็นเงื่อนไขในทางการค้ามากขึ น ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตร      
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP โดยปัจจุบัน    
ไดป้ระกาศใช้ มกษ  9001-2556 เพ่ือเป็นมาตรฐานกลางส าหรับการส่งเสริมและการตรวจรับรองพืชอาหาร
ต่อไป ทั งนี  จึงต้องเร่งด าเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลที่เป็นระบบและครบวงจรจึงเป็นแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาตาม ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างแท้จริง  
 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้
ทักษะและความช านาญ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพดี สามารถผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั งภายในและต่างประเทศ แต่เกษตรกรในฐานะ
ผู้ผลิตยังขาดความรู้ทักษะและความช านาญในการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจ าเป็น
ทีจ่ะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  ในปี 2557 
จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยเน้น 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการจัดการทั งก่อนและหลัง
การเก็บเกี่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล 2) การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) และ 3) การส่งเสริมให้เกษตรกร
ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดังนั น จึงเป็นแนวทางทีท่ าให้ให้มีผลผลิตไม้ผลคุณภาพ
ดีสู่มาตรฐานออกสู่ตลาด และตรงตามความต้องการ ในขณะเดียวกันก็สามารถขยายฐานการส่งออกสู่ตลาด
ต่างประเทศได้ตลอดทั งปี ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทยปี 2553 – 2557 
กล่าวคือ ไทยสามารถรักษาความเป็นผู้น าและเป็นผู้ผลักดันการเพ่ิมส่วนแบ่งของผลไม้เมืองร้อนในตลาดโลก 
ส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ ปี 2557 ได้ตระหนักถึงความสอดคล้องตั งแต่ต้นน  า – ปลายน  า ซึ่งเริ่มจาก 
(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (2) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว    
ที่ถูกต้อง ทั งนี  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืน เกษตรกรเห็นความส าคัญของการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 14 ชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ลิ นจี่ ล าไย มะม่วง ส้มโอ 
มะขามหวาน ส้มเขียวหวาน มะปราง/มะยงชิด ชมพู่ พุทรา ฝรั่งและกล้วยไข่) ให้มีคุณภาพดี มีการผลิต 
ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช) สามารถขอการรับรอง GAP           
ได้ทั งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม และสามารถพัฒนาการผลิตตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ 

3.2  เพ่ือพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ให้สัมฤทธิ์ผลและสมบูรณ์ขึ น 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน (ระบกุลุ่มเป้าหมาย / ระบุจังหวัด) 
   4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
        เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล 14 ชนิด จ านวน 25,000 ราย  
   4.2 พื้นที่ด าเนินการ  65 จังหวัด ประกอบด้วย 
        4.2.1) ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 



        4.2.2) ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
นครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
        4.2.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี เลย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และจังหวัดบึงกาฬ 
        4.4.4) ภาคเหนือ 16 จงัหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา 
เชียงราย นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
        4.4.5) ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  
        4.4.6) ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง 
ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน (ระบุขั้นตอน/เงื่อนไขโครงการ ให้ชัดเจน) 
   5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิการผลิตผลไม้คุณภาพดี  
        จัดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาดูงานเกษตรกร โดยการ 
        5.1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คุณภาพดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
และการศึกษาดูงานเกษตรกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล จ านวน 14 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลองกอง ลิ นจี่ ล าไย มะม่วง ส้มโอ มะขามหวาน ส้มเขียวหวาน มะปราง/มะยงชิด ชมพู่ พุทรา ฝรั่ง
และกล้วยไข่ จ านวน 2 วัน ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามประเด็นที่เป็นปัญหา/
ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข 1 วัน และ 2) น าเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน 1 วัน โดยมีขั นตอนด าเนินการ 
ดังนี  

     ขั นตอนการด าเนินงาน 
              1) จังหวัดคัดเลือกสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ที่ด าเนินการผลิต
ไม้ผลเข้าร่วมโครงการ 
  2) หากมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด และกรณีที่เกษตรกรยังไม่มีการ
รวมกลุ่ม ให้จังหวัดด าเนินการจัดการตั งเป็นกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลแบบไม่เป็นทางการและมีคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มท่ีถูกต้อง โดยก าหนดให้กลุ่มที่ตั งใหม่ควรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 คน/กลุ่ม และเกษตรกรที่คัดเลือกควร
เป็นเกษตรกรที่มีพื นที่การผลิตติดต่อกันซึ่งสะดวกต่อการบริหารจัดการทั งด้านการผลิตและการตลาด  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า 
  3) ด าเนินการจัดเวทีชุมชน เพ่ือให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์สภาพการผลิต
และการบริหารจัดการกลุ่ม ในประเด็นที่เป็นปัญหา/ความต้องการ/แนวทางการแก้ไข ทั งในด้านการบริหาร 
การจัดการวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวการผลิตไม้ผล เพ่ือพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
การลดต้นทุน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม เป็นต้น  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนรวมระหว่างสมาชิกกลุ่ม และค้นหา/วิเคราะห์ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ น  
 



     4) จุดเน้นในการวิเคราะห์สภาพการผลิตผลไม้คุณภาพดี โดยการผลิตตามระบบ GAP  
ซึ่งจังหวัดสามารถเลือกจุดเน้นตามประเด็นปัญหา/ความเหมาะสมของไม้ผลแต่ละชนิด เช่น 

         - การวิเคราะห์ดิน เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช 
           - การตัดแต่งกิ่ง และท าให้แตกใบอ่อนพร้อมกัน 
           - การให้ปุ๋ย ระยะแตกใบอ่อน ระยะติดผล และระยะพัฒนาคุณภาพ 
           - วิธีการดูแลรักษาและป้องกันก าจัดโรค และแมลงที่ส าคัญ 
             - การใช้สารบังคับเพ่ือการผลิตผลไม้นอกฤดู (พาโคบิวทราโซล โปแตสเซียมคลอเรต) 
  - การเปิดตาดอกเพ่ือกระตุ้นการออกดอก 
  - การให้ปุ๋ยเพ่ิมขนาดผล 
  - การให้ปุ๋ยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  - การห่อผล 
  - การคัดแยกผลผลิตตามชั นคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามเกรด 
    5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลไม้คุณภาพดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือพัฒนาการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด จ านวน 1 วัน โดยเชิญวิทยากร 
จากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องในพื นที่ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา ศูนย์วิจัย
ด้านวิชาการต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรก้าวหน้าที่ประสบผลส าเร็จ เป็นต้น หลักสูตรที่ด าเนินการ
ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตไม้ผล การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ การผลิต
ตามระบบ GAP การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี รวมทั ง การส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเกษตรกร
คัดแยกผลผลิตตามชั นคุณภาพและจ าหน่ายผลผลิตตามเกรด ทั งนี  ขอให้สอดแทรกการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับกระบวนกลุ่มหรือการบริหารจัดการกลุ่มด้วย 
   6) ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยของหน่วยงานวชิาการทั งภาคราชการและเอกชน/แปลงสาธิตของเกษตรกร 
ทีป่ระสบผลส าเร็จ จ านวน 1 วัน เพ่ือให้เกษตรกรได้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง  
   7) จังหวัดสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และสภาพปัญหาที่เกิดขึ นและแนวทางการแก้ไข 
จากผลการวิเคราะห์กลุ่มเป็นรายพืชในรูปแบบของ File ข้อมูลพร้อมบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม แล้วจัดส่งให้
ส่วนกลางรวบรวมภายในเดือนกรกฎาคม 2557 
        5.1.2 พัฒนาองค์กรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่ระดับประเทศ 
                จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่ระดับประเทศ  
   ขั นตอนการด าเนินงาน 
   1) จังหวัดคัดเลือกผู้น า/ผู้แทนจากสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรมข้อ 5.1 
   2) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กรผู้ผลิตไม้ผล
คุณภาพดีสู่ระดับประเทศระหว่างผู้ผลิต ภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการสร้างกระบวนการกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบและเกิดความเข้มแข็ง น าไปสู่การวางแผน 



การผลิตไม้ผลที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวในการแข่งขันเม่ือเริ่มเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้น า/ผู้แทนสถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   3) จัดท าฐานข้อมูลองค์กรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่ระดับประเทศ 
        5.1.3 ศึกษาและวิจัยงานด้านไม้ผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
   ขั นตอนการด าเนินงาน 
   1) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการคัดเลือกชนิดไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ในการศึกษาและวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 1 ชนิด 
   2) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการเขียนโครงการเพ่ือศึกษาและวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ จ านวน 1 เรื่อง 
   3) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการตามขั นตอนการด าเนินงานศึกษาและวิจัย  
   4) กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปผลงานวิจัยเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
        5.1.4 พัฒนางานวิชาการด้านไม้ผล เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพดี 
                จัดสัมมนาวิชาการด้านไม้ผลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพดี 
    ขั นตอนการด าเนินงาน 
   1) กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกนักวิชาการด้านไม้ผล จากเขต/ศูนย์ปฏิบัติการพืชสวน/
จังหวัดที่มีการผลิตไม้ผลคุณภาพดีตามกิจกรรมข้อ 5.1 
   2) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดสัมมนาวิชาการงานด้านไม้ผลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
การผลิตไม้ผลคุณภาพดี ที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันสู่ภาคปฏิบัติ 
ระหว่างเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิชาการ น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แก่ตนเองและสามารถน าไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พื นที่ในการปฏิบัติ
จริง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากเขต/ศูนย์ปฏิบัติการพืชสวน/จังหวัด 
พร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   3) จัดท าฐานข้อมูลนักวิชาการพืชสวนระดับประเทศ 
        5.1.5 ผลิตเอกสารวิชาการ เพ่ือพัฒนาการผลิตไม้ผล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นการถอดองค์
ความรู้จากการพัฒนาคุณภาพผลไม้จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่วิชาการให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 1 เรื่อง 
   5.2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้  
        จัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ 
        ขั นตอนการด าเนินงาน 
        1) จังหวัดคัดเลือกผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรม 5.1 เข้าร่วมสัมมนา 
    2) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการจัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ระหว่างผู้ผลิต
และผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบสถานการณ์และความต้องการ 



ของตลาดผลไม้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
และเจ้าหน้าที่ พร้อมรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
   5.3 การบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้  
        5.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 1 คณะ และคณะอนุกรรมการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ระดับภาค 4 คณะ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางในฐานะเลขานุการ
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ประจ าปี 
        5.3.2 จัดท าข้อมูลเอกภาพเรื่องการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า กรมส่งเสริมการเกษตรโดย
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทั งระดับพื นท่ีและส่วนกลาง เพื่อประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วง จ านวน 3 ครั ง โดยใช้ข้อมูล
จากการส ารวจและคาดคะเนผลผลิตระดับพื นที่ เพ่ือจัดท าข้อมูลเอกภาพส าหรับใช้วางแผนการบริหาร
จัดการผลผลิตในฤดูต่อไป 
       5.3.3 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัดและเขต ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส ารวจและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับพื นที่  
เพ่ือคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนถึงต้นฤดูกาลผลิต 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อมูลเอกภาพและจัดท าแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต 
หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอ่ืนเพ่ือน ามากระจายผลไม้ในพื นที่ เพ่ือสนับสนุนมาตรการ
ยกระดับราคาผลไม้ต่อไป 
       5.3.4 บูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ โดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตจัดประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดและส่วนกลาง เพ่ือบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ประจ าปีแยกตามชนิดพืช  
   5.4 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดี   
        จัดงานเทศกาลผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดตามชนิดและฤดูกาลที่มีผลผลิต 
        ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        1) จังหวัดด าเนินการจัดงานเทศกาลผลไม้คุณภาพดีของจังหวัด ซึ่งผลผลิตที่น ามาประชาสัมพันธ์ 
ต้องมีคุณภาพและมาจากสถาบันเกษตรกรที่ผลิตไม้ผลคุณภาพดีที่ได้รับคัดเลือก/รับรองจากจังหวัด 
เป็นไปอย่างยุติธรรม  ทั งนี  รูปแบบการจัดกิจกรรมให้ก าหนดตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
        2) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในจังหวัดก่อนการจัดงาน 
        3) รายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2557 
กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีให้ด าเนินการจัดงานรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ตามชนิดและฤดูกาลที่มีผลผลิต 
   5.5 พัฒนาการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานตามระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการหลัก   
 
 
 
 



   5.6 พัฒนากลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล 
        5.6.1 อบรมเกษตรกร เรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืชและทัศนศึกษาดูงาน 
                เงื่อนไขการก าหนดเป้าหมาย 
                1) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอประสานงานกับหน่วยตรวจรับรอง 

ในพื นที่ร่วมกันก าหนดเป้าหมายเกษตรกรและชนิดพืช  และใหม้ีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ  

ตลาดท้องถิ่น  ตลาดค้าส่ง  ตลาดค้าปลีก  หรือห้างสรรพสินค้าที่มีเกษตรกรเป็นลูกไร่  ทราบเพ่ือเชิญชวน   

ให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  ดังนี  

          1.1) เป็นเกษตรกรที่ผลิตพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  พืชในเขตเศรษฐกิจ(Zoning) พืช  

เพ่ือการส่งออกพืชที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พืชอาหารที่อยู่ใน 27 กลุ่มพืชหรือ 169 ชนิด    

ที่กรมวิชาการเกษตรให้การตรวจรับรองแปลง  

          1.2) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล  และสมัครใจขอการรับรอง

มาตรฐาน GAP  

          1.3) เกษตรกรที่มีเครือข่ายการตลาดรองรับ (ผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP) 

          1.4) เกษตรกรที่มีการผลิตเป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่มผู้ผลติพืช  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 

          1.5) เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการใบรับรอง GAP และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ 

ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 

          1.6) เกษตรกรที่สมัครขอการรับรองต้องเป็นเจ้าของพื นที่เพาะปลูกพืชหรือเป็นผู้ถือสิทธิ 

การถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารที่ทางราชการออกให้  ไม่เป็นพื นที่ผลิตที่ไปบุกรุก 

ในพื นที่สาธารณะ พื นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ พื นที่ที่อยู่ในเขตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื นที่ผลิตหน่วยตรวจรับรองไม่สามารถ 

ให้การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP ได้ 

          2) รับสมัครและจัดท าทะเบียนฐานข้อมูล GAP โดยส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการรับสมัคร

เกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยยื่นแบบค าร้องขอใบรับรองฟาร์มหรือใบ

สมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 

GAP Online  (http://gap.doae.go.th)  เพื่อออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลงส าหรับให้เจ้าหน้าที่ 

ที่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า และประเมินแปลงเบื องต้น เพ่ือส่งหน่วยตรวจรับรองต่อไป 

                ขั นตอนการด าเนินงาน 
                1) ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ  รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิด
เดียวกันหรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกัน มีที่อยู่ใกล้กันหรือพื นที่เดียวกัน ประมาณกลุ่มละ 20 - 25 คน  
ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
พืชอาหาร (มกษ 9001-2556) จ านวน 1 วัน ประกอบด้วย 

http://gap.doae.go.th/


         - ข้อก าหนด 8 ข้อ (ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดรอง ข้อแนะน า) เรื่อง น  า พื นที่ปลูก วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ 

หลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึก

ข้อมูลและการตามสอบ   

         - แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยมีสุขอนามัย

และได้มาตรฐาน)   

          - การจดบันทึก  

         - การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการซากบรรจุ

ภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่ไม่ใช้

หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปสู่

บริเวณท่ีผลิตและผลผลิต รวมทั งสุขลักษณะส่วนบุคคล 

                 2) จัดทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 1 วัน โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ร่วมวางแผน 

และคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา

ดูงาน และน าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ประเด็นตามข้อก าหนด 

ในแบบประเมินแปลงเบื องต้น 

                3) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ได้แก่ ใบสมัคร แบบประเมิน

แปลงเบื องต้น เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับระบบ  แบบบันทึกเกษตรกร หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        5.6.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติ เรื่องระบบควบคุมภายในส าหรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 
      การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีหลักเกณฑ์ดังนี  

1) เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคลที่ขึ นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ)  

โดยเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการผลิตพืช  ไม่น้อยกว่า 5 รายขึ นไป หากสมาชิก

กลุ่มมีการผลิตพืชหลายชนิดต้องมีสมาชิกกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการขอการรับรองตั งแต่ 5 ราย

ขึ นไปและชนิดพืชที่ขอการรับรองตอ้งอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง 

                2) เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานกลุ่ม 

                3) สมาชิกกลุ่มต้องมีระบบการผลิตพืชที่เหมือนกัน  และควรอยู่ในพื นที่ใกล้เคียงกัน 

                4) สมาชิกกลุ่มมีความต้องการที่จะขอการรับรองระบบ GAP เหมือนกัน 

                5) สมาชิกกลุ่มควรผ่านการอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรระบบการผลิต 

ตามมาตรฐาน GAP พืช 

                6) สมาชิกกลุ่มควรมีการท าการตลาดร่วมกันหรือมีเครือข่ายตลาดรองรับสินค้าของกลุ่ม 

        จัดประชุมสัมมนาและอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกร 



ตามขั นตอนด าเนินการตามระบบควบคุมภายในเพ่ือการรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จ านวน 5 ครั ง   

โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรร่วมเป็นวิทยากร   

             ขั นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

        ครั งที่ 1 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือประเมินความพร้อมเบื องต้นของกลุ่ม (GAP Analysis) 

จ านวน 1 วัน เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม ส าหรับน ามาก าหนดขอบข่ายในการจัดท าเอกสาร

ระบบควบคุมภายในของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  พร้อมทั งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP 

        ครั งที่ 2 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี แจงและแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม  

จ านวน 1 วัน เพ่ือพิจารณาร่างเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ระบบเอกสารและแบบฟอร์มบันทึก

การปฏิบัติงาน เพ่ือปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและตามข้อเสนอของกลุ่ม 

        ครั งที่ 3 อบรมเรื่องระบบควบคุมภายในและฝึกการน าเอกสารแบบฟอร์มไปทดลองปฏิบัติ

จริง จ านวน 1 วัน เพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจเอกสารระบบควบคุมภายใน โดยฝึกปฏิบัติบันทึกลง     

ในแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรสมาชิก และให้น าแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปบันทึกต่อเมื่อมีการ

ปฏิบัติงานในแปลง 

        ครั งที่ 4 อบรมการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน จ านวน 

1 วัน เพ่ือท าความเข้าใจเรื่องวิธีการตรวจสอบแปลงภายในตามแบบประเมินแปลงเบื องต้นให้แก ่          

ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน  และฝึกปฏิบัติตรวจสอบแปลงจริงแก่สมาชิกกลุ่มทุกราย  รวมทั งอธิบายวิธีการ

น าผลการตรวจสอบแปลงภายในเข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการรับรองของกลุ่ม 

        ครั งที่ 5 ประชุมเพ่ือประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน จ านวน 1 วัน  เพ่ือตรวจสอบ

ความพร้อมของกลุ่ม โดยตรวจสอบเอกสารของกลุ่มและของสมาชิกกลุ่มทุกรายว่าพร้อมสมบูรณ์หรือไม่ 

ก่อนประสานหน่วยตรวจรับรองมาตรวจสอบและให้การรับรอง GAP แบบกลุ่มต่อไป   

        5.6.3 ตรวจติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าระบบควบคุมภายในส าหรับกลุ่ม 
      ขั นตอนการด าเนินงาน 

       1) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตรวจ

ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าระบบควบคุมภายในส าหรับกลุ่ม  โดยเป็นวิทยากรและให้ค าปรึกษา นิเทศแนะน า

การน าเอกสารระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้ การตรวจสอบแปลงภายใน และการประเมิน

ความพร้อมของกลุ่มเพ่ือสมัครขอการรับรอง GAP แบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรอง รวมทั งการให้ข้อเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและสมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  

การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกและปัญหาของสมาชิกกลุ่ม จ านวน 5 ครั ง/กลุ่ม 



       2) ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าเอกสารตามระบบควบคุมภายในส าหรับกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม

ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยประสานแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าเอกสารตามระบบควบคุมภายใน  

จากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จัดท า GAP Analysis   

ของแต่ละกลุ่มหลังจากท่ีมีการปรับแก้ไขจากกลุ่มแล้ว มาจัดท าเป็นเอกสารระบบควบคุมภายในส าหรับกลุ่ม 

และเอกสารส าหรับสมาชิกกลุ่มทุกราย  และร่วมเป็นวิทยากร ตรวจติดตามให้ค าปรึกษาแนะน ากลุ่ม 

   5.7 เตรียมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
        5.7.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน 
   การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีหลักเกณฑ์ดังนี คือ   

1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2555/56 หรือเกษตรกรรายใหม ่          
ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพ่ิม เพ่ือให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้ 

2. เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื นที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพื นที่การ
ผลิตเกษตร อินทรีย์ 

3. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื นที่ท่ีมีสภาพดิน แหล่งน  า อากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์  
หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ทั ง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่บน
หลักการพื นฐานของท าเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี  

        1) เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืช
หมุนเวียน เพ่ือให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช 

        2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 

        3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

        4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั งจากทางดิน น  า และอากาศ 
สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้ 

          5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืช หรือสัตว์ที่เกิดจาก
การดัดแปลงพันธุกรรม 

        6) ใช้การเตรียมดินที่ดีแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
        7) ใช้สมุนไพร ตัวห  า ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
        8) ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่นน  าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
        9) เสริมสร้างและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไร่นาโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืช  

หรือสัตว์ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึ นมาใหม่ 
      10) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติและประหยัด 



      11) ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์ 
      12) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อรอการตรวจสอบ 
     อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การผลิตไม้ผลอินทรีย์" เพื่อเปิดเวทีประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตและการตลาด และจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักพื นฐานการท าระบบเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามฤดูกาลผลิต และทัศนะศึกษา
ดูงานจากแปลงไม้ผลอินทรีย์และหรือสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จด้านการผลิตการตลาด      
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียน
เกษตรกร พร้อมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และน าเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โดยด าเนินการตามแผน จัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ    
e-project เมือ่ด าเนินงานเสร็จสิ นแล้ว 

     ขั นตอนการด าเนินงาน 
     1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล จัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม

เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ไม้ผล
อินทรีย์ รวม 50 กลุ่มๆ ละ 20 ราย เกษตรกร 1,000 ราย รวมทั งจัดท าทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตไม้ผลอินทรีย์ไว้
เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลและเตรียมแนบเอกสารรายงานเสนอกรมต่อไป  
      2) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตไมผ้ล
อินทรีย์        ตามฤดูการผลิตหรือระบบโรงเรียนเกษตรกร และน าเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 1 ครั ง 
จ านวน 3 วัน หลักสูตรตามตารางที่ 1 

     3) ส่วนกลาง ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับอ าเภอ คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์    
ที่มีความพร้อม เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน โดยน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 1 ครั ง  

 

ตารางท่ี 1 แนวทางการด าเนินงาน หลักสูตร "การผลิตไม้ผลอินทรีย์"   

หัวข้อวิชา ระยะเวลา เทคนิคการน าเสนอ ที่มาของวิทยากร 

1. ความรู้เรื่องไม้ผลอินทรีย์และมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์

6 ช่ัวโมง บรรยายและจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

2. เทคโนโลยีการผลิตและปจัจัยการผลิต   

ที่ใช้ในการท าเกษตรอินทรีย ์

3 ช่ัวโมง บรรยายและจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

3. การจดบันทึกข้อมูลเกษตรกร          

และการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

3 ช่ัวโมง บรรยายและฝึกปฏบิัต ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 



4. ทัศนศึกษาดูงาน 6 ช่ัวโมง กระบวนการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

และภาคเอกชน 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ : เดือนมีนาคม 2557 
 

        5.7.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลอินทรีย์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต 
การตลาดของกลุ่ม แนวทางการพัฒนาการผลิตตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบโรงเรียนเกษตรกร 
ด้วยการจัดท าแปลงเรียนรู้ไม้ผลอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ผล
ตามระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม โดยให้มีการจัดท าแปลงเกษตรอินทรีย์ จัดกระบวนการสาธิต แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไม้ผลอินทรีย์ ตลอดจนให้สมาชิกวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันของสมาชิก  
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือคัดเลือกพื นที่ที่เหมาะสมส าหรับจัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 1 แปลง/1 กลุ่ม พื นที่ 1 ไร่  จ านวน 50 แปลง 
ด าเนินการตามแผน และให้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-project เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ นแล้ว 

      ขั นตอนการด าเนินงาน 
     1) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล จัดประชุมเกษตรกร เพ่ือคัดเลือกพื นที่ที่เหมาะสม

ส าหรับจัดท าแปลงเรียนรู้ จ านวน 1 แปลง/1 กลุ่ม พื นท่ี 1 ไร่ 
     2) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกร วางแผนการผลิต และร่วมกันจัดท าแปลง

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามชนิดพืชที่ได้รับจัดสรร โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแปลง
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ดังนี  

        - ค่าพันธุ์พืช เช่น พันธุ์ไม้ผล พันธุ์พืชแนวกันชน เป็นต้น 
        - ค่าตรวจวิเคราะห์ดินและน  า 
        - ค่าวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นต้น  
        - ค่าสารชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
        - ค่าป้ายแปลง จัดท าเอกสารข้อมูลการผลิตพืชในแปลงเรียนรู้ 
     3) ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื องต้น 
        - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรออกให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรในด้านการผลิตไม้ผล

อินทรีย์ ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การจดบันทึกข้อมูลการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพบว่า เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ อย่างน้อย 1 ครั ง รวมทั งตรวจประเมินแปลงเบื องต้นแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการยื่น
ขอการรับรองตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินแปลงเบื องต้น อย่างน้อย 1 ครั ง 
        5.7.3 ติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า ออกติดตามเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและให้ค าปรึกษาแนะน าใน
ประเด็นต่างๆ โดยเน้นประเด็นทีเ่จ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและหรือระดับอ าเภอวิเคราะห์แล้วพบว่า เกษตรกร
ไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดการผลิตตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 



พร้อมสรุปรายงานเสนอกรมฯ และประสานขอส่งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรองด าเนินการ     
ในขั นตอนการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป โดยส านักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรและส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ให้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-project เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ นแล้ว 

ขั นตอนการด าเนินงาน 
นักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลางและสสข.ที่เกี่ยวข้องจัดท า

แผนออกติดตามการด าเนินงานและออกให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการพัฒนาวิธีการด าเนินงานเจ้าหน้าที่
ระดับจังหวัดและอ าเภอ รวมทั งแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และตามระบบโรงเรียนเกษตรกร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา   
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั ง 

 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคณุภาพ 
   1.1 จัดกระบวนการ
เรียนรู้และทัศนศึกษาดูงาน 

            

   1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์กรผู้ผลิตไม้
ผลคุณภาพดีสู่ระดับประเทศ 

            

   1.3 ศึกษาและวิจัยงาน
ด้านไมผ้ล 

            

   1.4 สัมมนาวิชาการด้าน
ไม้ผลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
การผลิตไม้ผลคณุภาพด ี

            

   1.5 ผลิตเอกสารวิชาการ             
2. จัดสัมมนาเชื่อมโยงการ
ผลิตและการตลาด 

            

3. บริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์ผลไม ้
    3.1 จัดประชุม
คณะกรรมการ Fruit Board  

            

   3.2 จัดท าข้อมูลเอกภาพ             
   3.3 ติดตามคาดคะเน
สถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด 

            

   3.4 บูรณาการแผนการ
บริหารจดัการผลไม ้

            



กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. จัดงานส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์แหล่งผลิตไม้
ผลคณุภาพด ี

            

5. พัฒนาการผลติไมผ้ลสู่
มาตรฐานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร MRCF 

            

6. พัฒนากลุ่มปรับปรุงคณุภาพไมผ้ล 
   6.1 อบรมเกษตรกรเรื่อง
ระบบการผลิตตาม
มาตรฐาน GAP พืช และ
ทัศนศึกษาดูงาน 

            

   6.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และฝึกปฏิบัตเิรื่องระบบ
ควบคุมภายในส าหรบัการ
รับรองGAPแบบกลุ่ม 

            

   6.3 ตรวจติดตามให้
ค าปรึกษาแนะน าระบบ
ควบคุมภายในส าหรบักลุ่ม 

            

7. เตรียมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    7.1 อบรมเกษตรกรและ
ศึกษาดูงาน 

            

    7.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตไม้ผลอินทรีย ์

            

    7.3 ติดตามและให้
ค าปรึกษาแนะน า 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
   7.1 ผลผลิต  
        เกษตรกรไม่น้อยกว่า 25,000 ราย ได้รับความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพดีสู่มาตรฐาน 
   7.2 ผลลัพธ์ผลลัพธ์   
    เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลคุณภาพดี และส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน  
    1) เกษตรกร จ านวน 25,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
    2) มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพดี จ านวน 1 ครั ง 



        3) มีการศึกษาและวิจัยงานด้านไม้ผล จ านวน 1 เรื่อง 
        4) มีการจัดสัมมนาวิชาการด้านไม้ผลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพดี จ านวน 1 ครั ง 
        5) มีการผลิตเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาไม้ผล จ านวน 1 เรื่อง 
        6) มีการจัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ จ านวน 1 ครั ง  
    7) มีแนวทางในการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2557 ในระดับภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 3 แนวทาง (ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคใต้) 
    8) มีการพัฒนากลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP และระบบ
เกษตรอินทรีย์ จ านวน 50 กลุ่ม 
    9) เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล จ านวน 6,000 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตไม้ผลตามระบบ GAP 
และ 1,000 ราย มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตไม้ผล ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  
    8.1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (กิจกรรมที่ 5.1 – 5.5) 
         ผู้ประสานงานโครงการ : 1) นายสุเทพ โสมภีร์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล 

        2) นางสาวทัศนา คิดสร้าง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
         โทรศัพท์ : 0 2579 3816  โทรสาร : 0 2579 2622 e-mail : tus_pre@hotmail.com 
    8.2 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กิจกรรมที่ 5.6 – 5.7) 
         ผู้ประสานงานโครงการ : 1) นายทนง  พรประดับเกียรติ์ 
         โทรศัพท ์: 0 2955 1515-6  โทรสาร : 0 2955 1516 e-mail : agriqua42@doae.go.th 
 

mailto:agriqua42@doae.go.th


โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (สมุนไพร) 
 

1. ความสอดคล้อง 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
    3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร 
    3.2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ การท าการเกษตรยั่งยืนตามแนว               
พระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพดินและสินค้าเกษตร 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
 ข้อที่  1 ครัวไทยสู่ครัวโลก  

 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ข้อ ก.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (โครงการ flagship ของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
  ปัจจุบันกระแสความต้องการบริโภคสมุนไพรเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการดูแลสุขภาพทดแทนการใช้สารสังเคราะห์  ทั้งด้านสมุนไพรอาหารสุขภาพและเครื่องเทศ เครื่องดื่ม
สมุนไพร ยาและอาหารเสริมสมุนไพร  โดยผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตแบบอินทรีย์ 
หรือสมุนไพรทีม่ีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง เชื้อรา จุลินทรีย์  สิ่งปนปลอมและโลหะหนัก และมีสรรพคุณ
ที่มีประสิทธิผลเป็นที่เชื่อถือ ดังนั้นการพัฒนาสมุนไพรจึงให้ความส าคัญกับระบบการผลิตสมุนไพรต้นน้ า   
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย  ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการก่อนและหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศหรือสากล  
และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมูลค่า ส่งออก และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มี
ความรู้ทักษะและความช านาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคท่ัวโลกได้ให้ความส าคัญ และเลือกบริโภคสินค้า
เกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตของประเทศไทยจ านวนมาก มีความต้องการ 
ที่จะผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน แต่ยังขาดความรู้ทักษะและความช านาญในการผลิตพืชที่ถูกต้องตามระบบ
มาตรฐานเกษตร 

 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสมุนไพรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
 
 



4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
  เกษตรกรจ านวน 2,100 ราย พ้ืนทีด่ าเนินการรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 5.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  
 5.1.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

   จังหวัดร่วมกับอ าเภอ คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและหรือผู้แปรรูปสมุนไพรที่มีความสนใจ

ที่จะพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน จังหวัดละ 2 กลุ่ม ๆ ละ 30 คน จ านวน 1 วัน  

ประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ 

  1) ความส าคัญของมาตรฐาน  

2) มาตรฐานตามระบบ จี เอ พี พืชสมุนไพร  

3) มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ จี เอ็ม พี โรงเรือนแปรรูป

สมุนไพร มาตรฐานสมุนไพรไทย (มาตรฐานคุณภาพรายพืชส าหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) และมาตรฐาน มผช 

(ส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทต่าง ๆ) ทั้งนี้ให้อ าเภอ คัดเลือกประเด็นในการถ่ายทอดให้สอดคล้องตาม

ความต้องการของเกษตรกร  ส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามภาคผนวกคู่มือโครงการ 

ในเว็บไซด์ ของ สสจ. http://www.agriman.doae.go.th  

  5.1.2 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร  

จังหวัด/อ าเภอด าเนินการในรูปกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่ม  25 ราย โดยคัดเลือกกลุ่มที่ได้เข้าร่วม 

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ปี 2556 ทีม่ีความสนใจและพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือ

เข้าสู่มาตรฐาน  หากไม่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้คัดเลือกกลุ่มสมุนไพรอ่ืนที่เหมาะสม 

ประเด็นการถ่ายทอดความรู้  

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 

2) การจัดการผลผลิตสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยวและการท าแห้ง 

3) กระบวนการกลุ่ม และการหาปัญหา หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงคุณภาพ 

๔) การศึกษาดูงาน 

ทั้งนี้ให้อ าเภอ คัดเลือกประเด็นในการถ่ายทอดให้สอดคล้องตามความต้องการของเกษตรกร  ส่วนกลาง

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามภาคผนวกคู่มือโครงการ ในเว็บไซด์ ของ สสจ. 

http://www.agriman.doae.go.th  

 



  5.1.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงคุณภาพพืชสมุนไพร 
    เป็นการด าเนินการต่อเนื่องในกลุ่มเกษตรกร ข้อ 5.1.2 โดยอ าเภอจัดหาวัสดุอุปกรณ์  
ที่ตรงกับปัญหา/ความต้องการของเกษตรกร เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน และเกิดเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 
วัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ดี หรอืสารชวีภัณฑ์ วสัดุอุปกรณ์หลงัการเก็บเกี่ยว เช่น ลานตากสมนุไพร วสัดุอุปกรณ์
ปรับปรุงโรงเรือนท าแห้ง และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนกลางสนับสนุนองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง   

5.2 เตรียมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
       จังหวัด/อ าเภอร่วมกันคัดเลือกเกษตรกร โดยจัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม 

เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร
อินทรีย์ กลุ่มละ 20 ราย รวมทั้งจัดท าทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ไว้เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลและเตรียม
แนบเอกสารรายงานเสนอกรมต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
     1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2555/56 หรือเกษตรกรรายใหม่  
ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพ่ิม เพ่ือให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้ 

  2. เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพ้ืนที่
การผลิตเกษตร อินทรีย์ 

 3. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื้นที่ท่ีมีสภาพดิน แหล่งน้ า 
อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์  
หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่บน
หลักการพื้นฐานของท าเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี้ 

 1) เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืช 
หมุนเวียน เพ่ือให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช 
   2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า  
ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 
    3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากทางดิน น้ า และอากาศ 
สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้ 
   5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืช หรือสัตว์ 
ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม 

6) ใช้การเตรียมดินที่ดีแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีก าจัด 
วัชพืช 

7) ใช้สมุนไพร ตัวห้ า ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
8) ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่นน้ าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 



 9) เสริมสร้างและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไร่นาโดยการรักษาไว้  
ซึ่งพันธุ์พืชหรือสัตว์ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึ้นมาใหม ่

  10) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติและประหยัด 
  11) ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์ 
  12) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อรอการตรวจสอบ 

  5.2.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ในหลักสูตร "การผลิตสมุนไพรอินทรีย์" โดย
ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 
พร้อมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และน าเกษตรกรไปศึกษาดูงาน จ านวน 3 วัน ในประเด็น 
    - ความรู้เรื่องสมุนไพรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    - เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
    - การจดบันทึกข้อมูลเกษตรกร และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    - การศึกษาดูงาน 
  5.2.2 พัฒนากลุ่มผลิตพืชอินทรีย์  โดยส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตร
อ าเภอด าเนินการจัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรบัจัดท า
แปลงเรยีนรู ้จ านวน 1 แปลง/1 กลุ่ม พ้ืนที่ 1 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมด าเนินการกับเกษตรกรในการวางแผนการ
ผลิต และร่วมกันจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามชนิดพืชที่ได้รับจัดสรร โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 
    - ค่าพันธุ์พืช เช่น พันธุ์สมุนไพร พันธุ์พืชแนวกันชน เป็นต้น 
    - ค่าตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า 
    - ค่าวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นต้น  
    - ค่าสารชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
    - ค่าป้ายแปลง จัดท าเอกสารข้อมูลการผลิตพืชในแปลงเรียนรู้ 
โดยให้เจ้าหน้าที่ออกให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เกษตรกรในการผลิตตามระบบมาตรฐาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
รวมทั้งตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการยื่นขอการรับรองตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเกณฑ์การประเมินแปลงเบื้องต้น อย่างน้อย 1 ครั้ง และให้จัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ   
e-project เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว  
  5.2.3 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและประเมินแปลงเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและ 
สสข.ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนออกติดตามการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอ าเภอ รวมทั้งแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านการผลิต
สมุนไพรอินทรีย์ ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบโรงเรียนเกษตรกร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหา อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร  



5.3 การพัฒนาระบบการจัดการวัตถุดิบสมุนไพร 
    ด าเนินการโดยส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดย การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องและภาคเอกชน การส ารวจและการรวบรวมข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็น แนวทางและแผนงาน
ในการจัดระบบการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพร ตั้งแต่แหล่งผลิตที่เหมาะสม การผลิตร่วมกับโรงพยาบาล   
การเชื่อมโยงกับภาคเอกชน การจัดการข้อมูล 

5.4 จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากหรือขาดแคลน  
   ด าเนินงานโดยศูนย์ปฏิบัติการ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   5.4.1 จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือทบทวนและคัดเลือกพืชสมุนไพรตาม
รายการที่ได้จากการประชุมวิเคราะห์สมุนไพรที่มีความต้องการแต่หายากหรือขาดแคลนร่วมกับ
สาธารณสุข เกษตรกร และภาคเอกชนในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรปี 2556 คัดเลือกชนิดพืช
สมุนไพรตามรายการทีม่ีอายุ มากกว่า 1 ปี มีความต้องการใช้ในพื้นที่ 
   5.4.2 ด าเนินการศึกษาการขยายพันธุ์ การปลูกและจัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์  
  5.4.3 รวบรวมจัดท าเป็นข้อมูลทางวิชาการ 
   5.4.3 เผยแพร่ข้อมูลวิชาการดังกล่าวสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารวิชาการ บทความ 
หรือน าเผยแพร่ผ่านเว็บไซท์ของศูนย์/เขต เป็นต้น   
 โดยทุกกิจกรรมให้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ e-project เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 

แผนปฏิบตัิงาน 

ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกร             
1.1  หลักสูตรการผลิตและการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่

มาตรฐานการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

            

1.2 หลักสูตรการผลิตและการ
ปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร 

            

2. เตรียมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

            

2.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดู
งาน 

            

2.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สมุนไพรอินทรีย์ 

            

2.3 ติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน า             



3. การพัฒนาระบบการ
จัดการวัตถดุิบสมุนไพร 

            

4. จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์
พืชสมุนไพรที่หายากหรือขาด
แคลน 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
   7.1 ผลผลิต  
    7.1.1 เกษตรกร 2,100 คน มีความรู้และสามารถผลิตสมุนไพรที่ปลอดภัย และผลิต 
สมุนไพรอินทรีย์ 
    7.1.2 มีกลุ่มปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร และกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม 
   7.2 ผลลัพธ์ 
    วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับความเชื่อถือ และสามารถแข่งขันในตลาด 
ได้เพ่ิมข้ึน 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  2,100 ราย ได้รับการพัฒนาผลิตพืชสมุนไพร        

ให้พร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
8.1 หน่วยงานรับผิดชอบ 

   - กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   
  - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
  8.2   ผู้ประสานงานโครงการ 
  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  1. นางภัสรา ชวประดิษฐ์   นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
  2. นางสาวพรพิมล ศิริการ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
  3. นางสาวปรารถนา ไปเหนือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   
  โทรศัพท์ 02 579 9547 /โทรสาร 02 561 3476 / e-mail : p_painuea@hotmail.com  

 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 

     1. นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า 

 2.  นางสาวนิธิมา รัตตโิชต ิ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

 โทรศัพท์ 02 955 1515 /โทรสาร 02 955 1516 / e-mail : agriqua41@doae.go.th 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดกิจกรรม พื้นที่ด าเนินงาน 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

     จังหวัดละ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย พื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ 
สระบุรี ขอนแก่น จันทบุรี มุกดาหาร ลพบุรี พะเยา นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี 
สุรินทร์ ล าพูน ล าปาง นครปฐม เลย อุดรธานี และมหาสารคาม 

2. อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร 
 จังหวัดละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 25 ราย พื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี   ศรีสะเกษ 
สระบุรี ขอนแก่น จันทบุรี มุกดาหาร ลพบุรี พะเยา นครศรีธรรมราช อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี 
สุรินทร์ ล าพูน ล าปาง นครปฐม เลย อุดรธานี และมหาสารคาม 
กิจกรรมเตรียมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 1. อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน และพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์ 
   พ้ืนที่การด าเนินงานและเป้าหมาย ดังนี้ 
   จังหวัดละ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี กาฬสินธุ์ ล าปาง พะเยา พิจิตร 
  จังหวัดละ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
  จังหวัดละ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 
  จังหวัดละ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ราย ได้แก่ จังหวัดเลย อ านาจเจริญ 
 2. กิจกรรมติดตามให้ค าปรึกษาแนะน า  
  ได้แก่ ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชยีงใหม่  
กิจกรรมจัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่หายากหรือขาดแคลน 
  - ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  - ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี 



โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) 
 
1.ความสอดคล้อง 
 1.1 นโยบายเร่งด่วน/นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
  1.1.1 ข้อที่ 11 การยกระดับราคาสินค้าเกษตร 
  1.1.2 ข้อที่ 17 ครัวไทยสู่ครัวโลก 
 1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม 
  1.2.1โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  
(โครงการ Flagship ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 1.2.2ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร 
  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร 
 

2. หลักการเหตุผลและแนวคิดโครงการ 
 ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารเป็นความต้องการของประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทุกประเทศได้ก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ
ด้านอาหารปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากมาตรฐานด้านสุขอนามัย  
และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) เพ่ือควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร     
ให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี จุลินทรีย์และศัตรูพืช โดยเฉพาะพืชผัก ที่เกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจ าเป็น มีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัย     
ของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค    
ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ 
ทักษะ และความช านาญ สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ แต่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตยังไม่มีความรู้ทักษะในการผลิตที่มีการ
ควบคุมและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการผลิต จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในระบบการผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 
3.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักให้ได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรเรื่องระบบการจัดการ 

คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช)  ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม และมีความรู้เรื่องการผลิต
พืชผักตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 



 

  3.3 เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดให้พืชผักท่ีปลอดภัยสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายใน 
และต่างประเทศ 
 

4. เป้าหมาย  
 เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก จ านวน 18,540 ราย ดังนี้ 

 4.1 เกษตรกร 17,640 ราย ใน 77 จังหวัด มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการผลิตผักปลอดภัย 
ตามระบบ GAP 

4.2 เกษตรกร 600 ราย มีความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบควบคุมภายในเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
GAP แบบกลุ่ม ด าเนินการในพ้ืนที่ 19 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ 
ร้อยเอ็ดหนองบังล าภู กาฬสินธุ์ บึงกาฬ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช 
ชุมพร    สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา 

4.3 เกษตรกร จ านวน 300 ราย มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิตพืชผักตามระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ด าเนินการในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ 
หนองบัวล าภู เลย ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ ล าปาง และจังหวัดตาก 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
     5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย และ GAP 

5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเกษตรกร  
   เป็นการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ปลูกผักเชิงการค้า 

ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในเรื่องการผลิตพืชผักตามระบบ 
GAP โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ด าเนินการทุกอ าเภอ ทั้งนี้หากอ าเภอใดไม่มีพ้ืนที่และเกษตรกร  
ที่ตรงตามเง่ือนไขของโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ ให้อ าเภอชี้แจงเหตุผลและจังหวัดสามารถปรับ     
ไปด าเนินการเพิ่มจ านวนเกษตรกรในอ าเภออ่ืนที่มีศักยภาพ และเกษตรกรมีความต้องการได้โดยไม่จ ากัด
จ านวนเกษตรกรต่อกลุ่ม  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1) จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้แก่อ าเภอ ตามจ านวนเกษตรกรเป้าหมาย 

2) อ าเภอด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย โดยรวมกลุ่ม 
เกษตรกรเพ่ือรับการถ่ายทอดความรู้  ดังนี้ 

2.1) อ าเภอจัดเวทีชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
และสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตพืชผักทีป่ลอดภัยได้ หรือร่วมกันหาแนวทางที่ต้องการพัฒนาการ
ด าเนินงานของกลุ่ม และวางแผนการด าเนินงานตามความต้องการของเกษตรกร  

2.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นปัญหาและ/หรือแนวทางการ 
พัฒนาของเกษตรกรตามท่ีได้วิเคราะห์ไว้ รวมทั้ง ความรู้เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับพืชอาหาร (มกษ 9001-2556) ในข้อก าหนด 8 ข้อ (ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดรอง ข้อแนะน า) 
เรื่อง น้ า พ้ืนที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 



 

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา 
สุขลักษณะส่วนบุคคล และการบันทึกข้อมูล และการตามสอบ) และการพาไปดูแปลงต้นแบบต่างๆ 
  5.1.2 พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  

จังหวัดร่วมกับอ าเภอ คัดเลือกพ้ืนที่ และเกษตรกร  เข้าร่วมโครงการ เพ่ือรวมกลุ่ม 
เกษตรกรผู้ผลิตผักให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ และเจรจากับตลาดได้ จังหวัดละ 1 กลุ่ม    
โดยพิจารณาดังนี้    

1) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตผักเชิงการค้าหรือเป็นเกษตรกร/กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เมื่อปี 2555 และ2556 ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการด าเนินงานของกลุ่มได้   

1) มีความตั้งใจและ พร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1) ส่วนกลางจัดท าคู่มือแจ้งวิธีการด าเนินงานแก่จังหวัด 
2) จังหวัดร่วมกับอ าเภอ ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือรับสมัครเกษตรกรที่มีความตั้งใจ สนใจ  

ที่จะเข้าร่วมโครงการ 
3) จังหวัดร่วมกับอ าเภอเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่ และเกษตรกร  

   4) จังหวัด/อ าเภอ สนับสนุนกิจกรรมที่จะพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการและเจรจากับตลาดได้ ได้แก่  

4.1) การถ่ายทอดความรู้ (ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างเครือข่าย  
และการวางแผนการผลิต การตลาด ฯลฯ)   

4.2) การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดย 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์         
สารชวีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการตรวจสอบ
สารเคมีตกค้างในผลผลิต ฯลฯ ในกรณีที่เกษตรกรต้องการที่จะเรียนรู้โดย ฝึกปฏิบัติการจัดท าแปลงร่วมกัน 
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนรู้ได้แก่วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแปลง รวมทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารต่างๆ 

4.3) การพาไปศึกษาดูงานต่างๆ 
   5) จังหวัด/อ าเภอจัดท าข้อมูลการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง
การจับพิกัด GPS สถานที่ตั้งของกลุ่ม  
   6)  จังหวัดสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งส่วนกลาง และเขต 
       5.1.3 ประชุมสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 เขต จัดการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงการผลิต 
และการตลาด ระหว่างเกษตรกร ผู้รับซื้อ และเจ้าหน้าที่ เป้าหมายเขตละ 50 คน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แจ้งแผนการด าเนินงานแก่ส่วนกลาง 

2) จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่ผลิตผักที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพ 
ในการด าเนินการด้านการตลาด เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ 



 

3) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จัดการประชุมสัมมนาฯตามแผน 
4) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สรุป และรายงานผลต่อส่วนกลาง 

  5.1.4 สร้างเครือข่ายพันธมิตรการผลิตการตลาดพืชผักปลอดภัยในยุค AEC 
        ส่วนกลางจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายพันธมิตรการผลิตการตลาด

พืชผักปลอดภัย ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการผลิต และการตลาดพืชผัก
ที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จ านวน 100 คน  

5.1.5 พัฒนาการผลิตผักปลอดภัย  
        ส่วนกลางจัดการระดมความคิดและหาแนวทางที่จะด าเนินการร่วมกันในการพัฒนา 

การผลิตผักปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม ระหว่างเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง  
  5.1.6 กรณีศึกษาต้นแบบกลุ่มผู้ผลิตผักคุณภาพ 

  ด าเนินการโดยส่วนกลาง ดังนี้ 
1) ส ารวจและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ  

  2) วิเคราะห์ผล / รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา 
  3) สรุปผลการศึกษา 
  4) จัดท ารายงานผลการศึกษา 

 5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกรเรื่องระบบควบคุมภายในเพ่ือการรับรองมาตรฐาน 
GAP แบบกลุ่ม 

  จังหวัด/อ าเภอจัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบควบคุมภายในส าหรับการรับรอง GAP  
แบบกลุ่ม จ านวน 2 วัน  โดยมีเนื้อหาความรู้เรื่อง การจัดท าระบบควบคุมภายในตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน  
วิธีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ GAP และฝึกปฏิบัติการใช้เอกสารเพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจเอกสาร
ระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ  โดยเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอเป็นวิทยากร (รายละเอียดเนื้อหาเรื่องระบบควบคุม
ภายในส าหรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคู่มือระบบควบคุมภายใน เว็บไซต์ส านัก
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร) 
 5.3 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน เตรียมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

จัดการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร พร้อมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้และน าเกษตรกรไปศึกษาดูงาน 
และให้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในระบบ e-project เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น โดย จังหวัด/อ าเภอคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ    
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

 5.3.1 เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2555/56 หรือเกษตรกรรายใหม่ 
ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพ่ิม เพ่ือให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้ 

 5.3.2 เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพ้ืนที่ 
การผลิตเกษตร อินทรีย์ 



 

 5.3.3 เกษตรกรที่มีศักยภาพในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื้นท่ีที่มีสภาพดิน แหล่งน้ า  
อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์  

หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ท้ัง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่ 
บนหลักการพ้ืนฐานของท าเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี้ 

1) เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปลูกพืช 
หมุนเวียน เพ่ือให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช 

2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมี 
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช/วัชพืช และฮอร์โมน 

3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากทางดิน น้ า และอากาศ  
สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้ 

5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืช หรือสัตว์ 
ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม 

 6) ใช้การเตรียมดินที่ดีแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 7) ใช้สมุนไพร ตัวห้ า ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 8) ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่นน้ าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
 9) เสริมสร้างและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไร่นาโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืช 

หรือสัตว์ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึ้นมาใหม่ 
 10) การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติและประหยัด 
 11) ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์ 
 12) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อรอการตรวจสอบ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.อ าเภอจัดประชุมเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ กลุ่มๆ ละ 20 ราย รวมทั้งจัดท าทะเบียน
กลุ่มผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ไว้เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลและเตรียมแนบเอกสารรายงานเสนอกรมต่อไป  

2. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับต าบล ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิต 
พืชผักอินทรีย์ตามฤดูการผลิตและระบบโรงเรียนเกษตรกร และน าเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 1 ครั้ง 
จ านวน 4 วัน หลักสูตรตามภาคผนวกที่2 

3. ส่วนกลาง จังหวัดร่วมกับอ าเภอ คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อม 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน โดยน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง  
 
 
 



 

6.แผนปฏิบัติงาน 

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
 7.1 ผลผลิต  

เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 18,540 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ดังนี้ 
7.1.1 เกษตรกร จ านวน 17,640 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย (พืชผัก) และการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (GAP)   
7.1.2 เกษตรกร จ านวน 600 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบควบคุมภายใน

ส าหรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม  
7.1.3 เกษตรกร จ านวน 300 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องด้านการผลิตพืชผัก 

ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.1จัดกระบวนการเรียนรู้การ
ผลิตผักปลอดภัย และ GAP 

            

 5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้
ส าหรับเกษตรกร 

            

 5.1.2พัฒนากลุ่มผู้ผลิตผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ 

            

 5.1.3ประชุมสัมมนาเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาด 

            

 5.1.4 สร้างเครือข่ายพันธมิตร
การผลิตการตลาดพืชผัก
ปลอดภัยในยุค AEC 

            

 5.1.5 พัฒนาการผลิตผัก
ปลอดภัย 

            

 5.1.6 กรณีศึกษาต้นแบบกลุ่ม
ผู้ผลติผักคณุภาพ 

            

5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึก
ปฏิบัติแก่เกษตรกรเรื่องระบบ
ควบคุมภายในเพื่อการรับรอง
มาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม 

            

5.3 อบรมเกษตรกรและศึกษา
ดูงาน เตรียมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

            



 

7.2 ผลลัพธ์  
7.2.1 เกษตรกรร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

(พืชผัก) และการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (GAP)   
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้  

 7.2.2 เกษตรกรร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบควบคุม
ภายในส าหรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได ้ 

7.2.3 เกษตรกร ร้อยละ 60 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตพืชผักตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 
 7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 

เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 18,540 ราย มีความรู้ ดังนี้ 
7.3.1เกษตรกร จ านวน 17,640 ราย มีความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) 

และการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (GAP)   
7.3.2 เกษตรกร จ านวน 600 ราย มีความรู้เรื่องเรื่องระบบควบคุมภายในส าหรับการรับรอง 

GAP แบบกลุ่ม  
7.3.3 เกษตรกร จ านวน 300 ราย มีความรู้เรื่องการผลิตพืชผักตามระบบมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ 
 
8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  

 8.1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร   
   ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวจิราภา จอมไธสง และนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล 

     โทรศัพท์/โทรสาร 0 2940 61060  
     e-mail : j_jirapar@yahoo.com, apiluckl@hotmail.com 

  8.2 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร   
   ผู้ประสานงานโครงการ : ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า  
   นายทนง  พรประดับเกียรติ์  

     โทรศัพท์ 0 2955 1515-6 /โทรสาร 02 9551516 
     e-mail : agriqua42@doae.go.th , agriqua41@doae.go.th 
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ภาคผนวกที่1 
การผลิตพืชผักปลอดภัย 

 

 ประเทศไทยในแต่ละปี มีพ้ืนที่ปลูกผักในระหว่าง 2.5-3 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3-3.5 ล้านตัน ผลผลิต
ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ  และปัญหาของการผลิตพืชผักที่ส าคัญก็คือ การตรวจพบปริมาณ
สารพิษตกค้างอยู่ในผลผลิตเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนด และผลผลิตปนเปื้อนจุลินทรีย์ เพ่ือให้
คนไทยมีผักท่ีสะอาดและปลอดภัยบริโภคในชีวิตประจ าวัน ปัญหานี้จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
การผลิตผักให้ปลอดภัย จะต้องมีการน าเทคโนโลยีต่าง  ๆมาใชผ้สมผสานกันอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านพันธุ์พืช 
การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินที่จะใช้ในการปลูกผัก การเขตกรรม การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช   
การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวอย่างใกล้ชิด การควบคุมคุณภาพก่อน การบรรจุ   
เพ่ือน าออกจ าหน่าย รวมทั้งการเลือกใช้ภาชนะส าหรับบรรจุ ตลอดจนการขนส่งและการตลาด ซึ่งเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่ต้องน ามาใช้ เพ่ือให้ผักมี  คุณภาพในด้านความสะอาดและปลอดภัยจากสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
คือหลักการส าคัญและเป็นหัวใจของการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ วิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยมีการ
ด าเนินการดังนี้  

 

1. การคัดเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม 
 พ้ืนที่ปลูกไม่เป็นแหล่งที่สะสมของโรคแมลง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากการสะสมของโลหะหนัก 
 

2. พันธุ์พืชผัก 
 เลือกใช้พันธุ์พืชผักที่ต้านทานและปลอดจากเชื้อโรค เนื่องจากพันธุ์พืชผักแต่ละพันธุ์มีลักษณะ
แตกต่างกันอันเป็นผลจากการควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรมในพืชนั้น ๆ ที่จะแสดงผลออกมาในด้านปริมาณ
และคุณภาพผลผลิต ความต้านทานต่อศัตรูพืช ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ การใช้พันธุ์พืชต้านทาน
ศัตรูพืชนับว่าเป็นการลงทุนที่ต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีอ่ืน ๆ นักปรับปรุง
พันธุ์ผักจะปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะต้านทานโรคและแมลงที่ส าคัญ ๆ โดยเฉพาะแตกต่างกัน ดังนั้น
จ าเป็นต้องศึกษาและทราบข้อมูลนั้น ๆ โดยตรงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์พืชไปใช้ 
 

3. การจัดการดินและปุ๋ย 

 ดินเป็นปัจจัยหลักชนิดหนึ่งในการผลิตพืชผัก เนื่องจากเป็นที่ยึดล าต้นและแหล่งของธาตุอาหารพืช 
นอกจากนี้ดินยังมีส่วนที่ก่อให้เกิดศัตรูพืชระบาดได้เช่นกัน คือ 
  - ดินเป็นส่วนที่วัชพืชขึ้นแข่งกับพืชหลักท าให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้วัชพืชยังเป็นที่หลบ
อาศัยของศัตรูพืช 

- ดินเป็นที่หลบของดักแด้ และตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่เจริญเติบโตเป็นตัวแก่ 
แล้วบินไปวางไข่ตามต้นพืช หรือไปท าลายต้นพืช 
 - ดินเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคพืช ซึ่งเมื่อบนดินนั้นมีต้นพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ต่อเชื้อโรค ก็จะเกิดการแพร่ระบาดท าลายต่อไป 



 

- ดินเป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนฝอยที่เข้าท าลายรากพืช 
- ดินเป็นที่อยู่อาศัยของ หนู หอยทาก และสัตว์ศัตรูพืชต่าง ๆ 

  - ดินเป็นแหล่งส ารองน้ าให้แก่รากพืช หากในดินมีน้ าน้อยเกินไปพืชจะเกิดการขาดน้ า 
  เจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่ แต่ถ้าดินมีน้ ามากเกินไปจนเกิดสภาพที่รากพืช ขาดอากาศ  

รากจะเน่าเสียหายและเป็นสาเหตุให้เกิดโรครากและโคนเน่าได้ง่าย 

 3.1 การเตรียมดิน 
      การเตรียมดินให้ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วยังเป็นการลดปัญหา        
จากศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงการผลิตพืชผักเป็นอย่างดี จึงขอแนะน าวิธีการเตรียม  พ้ืนที่และ 
การเตรียมดินปลูกท่ีถูกต้อง ดังนี้ 

 3.1.1 ปรับระดับพ้ืนที่ให้ราบเรียบไม่เป็นแอ่งขังน้ า 
 3.1.2 จัดท าคูระบายน้ าเพื่อระบายน้ าฝนหรือน้ าชลประทานที่ให้มากจนเกินความจ าเป็น 

  3.1.3 พื้นที่ท่ีเป็นแหล่งหลบอาศัยของหนูและสัตว์ศัตรูพืชต่างๆ ก็ควรขุดปรับท าลายแหล่ง 
อาศัยให้หมด 
  3.1.4 ก าจัดวัชพืชที่ข้ึนอยู่เดิมไม่ให้แข่งขันกับพืชที่จะปลูกรวมทั้งขุดถอนตอไม้ที่จะเป็น 
อุปสรรคต่อการเตรียมดินและการดูแลแปลงปลูก 
  3.1.5 ไถเตรียมดินด้วยการไถดะลึก 1 ครั้ง แล้วตากดินไว้ 7 วันขึ้นไป ทั้งนี้จะเกิดผลท าให้ 

  - ดักแด้และตัวอ่อนของแมลงรวมทั้งไส้เดือนฝอยจะถูกแดดเผาท าลาย 
 - เชื้อโรคพืชที่สะสมในดินจะถูกแสงแดดท าลายให้น้อยลง 

  - เมล็ดวัชพืชที่เคยฝังอยู่ในดินจะพลิกขึ้นมาถูกอากาศและรับแสงแดดแล้วงอก 
  เป็นต้นอ่อนขึ้นมาง่ายต่อการก าจัด 

   - วัชพืชที่เคยขึ้นอยู่ตามผิวดินจะถูกพลิกกลบลงในดินและย่อยสลายให้ธาตุอาหาร 
แก่พืชหลักต่อไป 
   - โครงสร้างของดินที่แน่นทึบจะถูกไถพรวนให้เป็นก้อน ดินจะโปร่ง ระบายน้ า 
และอากาศได้ดีขึ้น 

3.1.6 ไถพรวนดินอีก 1 ครั้ง หลังจากไถดะแล้วตากไว้ 7 วัน ซึ่งการไถพรวนครั้งนี้ 
จะท าให้ดินมีเนื้อละเอียด ร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชผัก และผลไม้ นอกจากนี้หากมีต้นอ่อนวัชพืช 
ที่งอกมาก็จะถูกไถกลบท าลายไป ในบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาวัชพืชและศัตรูพืชเคยระบาดอย่างรุนแรงมาก่อน 
ควรจะตากดินท้ิงไว้อีก 7 วัน แล้วไถพรวนอีกครั้งหนึ่งก็จะลดปัญหาได้มากในภายหลัง 

3.1.7 ปรับสภาพดินที่เป็นกรดด้วยปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ ให้มีสภาพเป็นกลาง 
 โดยทั่วไปควรใส่ประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัม ทุก ๆ ปี หรือเลือกชนิดพืชที่ทนดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
 
 
 
 



 

 3.2 การปรับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
       พืชผักจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และโรคผักบางชนิดระบาดรุนแรงในสภาพดิน
ทีเ่สื่อมโทรม การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน กระท าได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยพืชสด อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ 
 3.3 การปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

     โดยทั่วไปสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาเป็นระยเวลานาน
หลายปี เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของดิน เช่น ดินจับกันแข็งเป็นก้อน ซึ่งเกิดจากการตรึงธาตุ
อาหารบางชนิดที่จ าเป็นต่อพืช การไถพรวนดินที่ผิดวิธีก่อให้เกิดการชะล้างของผิวดิน การปลูกพืชชนิด
เดียวกันติดต่อกันหลายปีท าให้เนื้อดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย วิธีการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินกระท าได้โดยใส่ปูนขาว ปูนมาร์ลหรือปูนโดโลไมท์ อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากหว่าน   
หรือใส่ปูนแล้วจะต้องรดน้ าตามด้วย 

3.4 การให้ปุ๋ยหลังปลูกพืช 
      เนื่องจากธาตุอาหารส่วนใหญ่จะมีอยู่ในดินแล้วเมื่อปลูกพืชจึงยังคงเหลือธาตุไนโตรเจนและโปแตสเซียม 
ซึ่งจะถูกชะล้างได้ง่าย ดังนั้นจะต้องให้ปุ๋ยทั้งสองในระหว่างที่พืชเจริญเติบโต ซึ่งการให้ปุ๋ยอาจท าได้โดยการ
ให้พร้อมกับการให้น้ า (festination) ในต่างประเทศมักให้ปุ๋ยไนโตรเจนและโปแตสเซียม ในความเข้มข้น 200 
ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเป็นอัตราที่เจือจางและใช้ได้ผลกับพืชหลายชนิด 
      ส าหรับในเกษตรกรทั่ว ๆ ไปให้ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีขายในท้องตลาด เช่น 15-15-15 หรือ 13-13-21 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกหลังปลูกผักไปแล้ว 3 สัปดาห์ และครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 2-3 สัปดาห์    
หรือเมื่อผักเริ่มออกดอกติดผล วิธีการใช้โดยโรยรอบ ๆ ต้นหรือ   โรยบาง ๆ ระหว่างแถว ระวังอย่าให้ชิด
โคนต้น เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินกลบและรดน้ าตาม 
 3.5  การให้ธาตุอาหารเสริม  
       การให้ปุ๋ยก่อนปลูกพืช ธาตุอาหารพืชบางชนิดมีอยู่แล้วในดิน บางชนิดต้องมีการเพ่ิมเติม   
การเตรียมดินนอกจากจะเพ่ิมอินทรีย์วัตถุเพ่ือให้ดินร่วนโปร่งแล้วยังสามารถเพ่ิมธาตุอาหารบางชนิดก่อน
ปลูกได้เลยโดยไม่ต้องให้หลังปลูกอีก ธาตุอาหารเหล่านี้ คือ 
  3.5.1 แคลเซียมและแมกนีเซียม ตามปกติจะต้องมีการปรับพีเอช (pH) ของดินก่อนปลูกพืช
ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หากใช้หินปูนบดก็จะให้แต่ธาตุอาหารแคลเซียม หากใช้ปูนโดโลไมท์ ก็จะได้ทั้งแคลเซียม 
และแมกนีเซี่ยม จึงควรเลือกใช้ปูนโดโลไมท์ปรับสภาพดิน หากดินมีสภาพเป็นกลางควรใช้ยิบซัม ( CaSO4 ) 
แมกนีเซียมซัลเฟต ( MgSo4 )  
  3.5.2 ฟอสเฟตและก ามะถัน ปกติจะให้ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ( 0-20-0 ) และปุ๋ยซุปเปอร์
ฟอสเฟตโดยส่วนประกอบแล้วจะประกอบด้วบยิบซัมครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงให้ธาตุก ามะถัน และแคลเชียม      
อีกด้วย หากไม่มีซุปเปอร์ฟอสเฟตอาจใช้ทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต ( 0-46-0 ) แทนได้ แต่ทริบเปิ้ลซุปเปอร์
ฟอสเฟตไม่มีก ามะถันจึงควรผสมยิบซัมร่วมด้วยอีกครั้งหนึ่ง ให้รวมแล้วให้เท่ากับอัตราซุปเปอร์ฟอสเฟต 
  3.5.3 ธาตุอาหารเสริม โดยมากในดินจะมีธาตุอาหารเสริมอยู่บ้าง แต่หากเป็นพ้ืนที่ปลูกพืช
มาเป็นเวลานาน อาจขาดธาตุอาหารเสริมบางชนิด ดังนั้นควรผสมลงในดินก่อนปลูก หรือให้หลังปลูกพืชก็ได้ 



 

  พืชบางชนิดมีความต้องการธาตุอาหารเสริม แม้จะต้องการในปริมาณที่ไม่มากแต่ถ้าขาด
อาหารที่จ าเป็นเหล่านี้พืชจะแสดงอาการผิดปกติ เช่น พืชผักตระกูลพริกและมะเขือ มีความต้องการธาตุ
แคลเซียม ซึ่งถ้าขาดอาหารเหล่านี้พืชจะแสดงอาการที่ผล (โรคผลเน่าของมะเขือเทศ) พืชผักตระกูลกะหล่ า
และผักกาดมีความต้องการธาตุโบรอนและแคลเซียมในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพราะถ้าให้ธาตุอาหารทั้งสองนี้
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีผลให้อาหารที่ให้ไปนั้นไปตรึงธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่ง ท าให้พืชไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้และพืชจะแสดงอาการขาดธาตุ (ไส้กลวงด า) 
 

4. การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน 
 4.1 การป้องกันก าจัดโดยวิธีกล 

  4.1.1 การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 
  การวางกับดักกาวเหนียวในแปลงปลูกผัก ควรวางให้อยู่ในระดับเหนือยอดผักที่ปลูก
ประมาณ 30 เซนติเมตร ฟุต ในฤดูหนาวซึ่งมีการระบาดของแมลงน้อยอาจวางกับดัก 15-20 กับดัก/ไร่    
แต่ในฤดูร้อนและฤดูฝนซึ่งมีการระบาดของแมลงวันศัตรูพืชควรวางกับดัก 60-80 กับดัก/ไร่ หรือวางกับดัก 
4x4 เมตร วิธีการนี้จะสามารถดักจับตัวเต็มวัย ( ผีเสื้อ ) ของแมลงศัตรูพืชผักหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น
แมลงที่เรามักพบเห็นได้ในเวลากลางวัน เช่น เพลี้ยไฟ 

 4.1.2 การใช้กับดักแสงไฟ 
  กับดักแสงไฟจะสามารถดักจับผีเสื้อกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 
หนอนคืบกะหล่ า แสงไฟที่เหมาะสมในการล่อแมลงควรใช้หลอดไฟแสงสีม่วงหรือแสงสีน้ าทะเล อย่างไร      
ก็ตามเกษตรกรสามารถใช้แสงไฟจากหลอดนีออนแทนได้เช่นกัน ในการวางกับดักแสงไฟควรวางห่างจาก
พ้ืนดินประมาณ 150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่น้ ารับรองอยู่ข้างใต้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 เซนติเมตร 
ควรปิดส่วนอ่ืน ๆ ที่จะท าให้แสงสว่างส่องไปเป็นบริเวณกว้าง เพ่ือป้องกันไม่ให้แสงไฟกระจายเป็นบริเวณกว้าง ๆ 
เกินไป อัตราทีใ่ช้ 2 กับดัก / ไร่ 
  4.1.3 การใช้พลาสติกสีเทา – เงิน 
  ใช้พลาสติกสีเทา – เงิน คลุมแปลงปลูก เหมาะกับพืชผักที่มีระยะปลูกท่ีแน่นอน ซึ่งจะเป็น
การช่วยรักษาความชื้นในดิน ควบคุมวัชพืช และยังช่วยลดการระบาดของแมลง พวกปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน 
และไร 
  วัสดุที่ใช้คลุมแปลงนี้อาจจะเป็นพลาสติก เทา – ด า หรือใยสังเคราะห์ เทา – ด า ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการหาวัสดุ และราคาอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน 
  4.1.4 การใช้มุ้งตาข่าย หรือกางมุ้งไนล่อนในแปลงผัก 
  พ้ืนที่ที่มีการปลูกผักเพ่ือการค้าอย่างกว้างขวาง มีการปลูกหลายรุ่นติดต่อกันตลอดปี จะมี
ปัญหาในการผลิตที่รุ่นแรก คือ การระบาดของแมลง หนอน ตลอดจนศัตรูพืชหลายชนิดที่มีความต้านทาน
ต่อสารเคมีท าให้เกษตรกรต้องมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก วิธีป้องกันที่ควรเลือกใช้ในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ   
การกางมุ้งตาข่าย หรือปลูกผักในมุ้งตาข่าย แต่ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
 



 

 4.2 การป้องกันก าจัดโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ 
      เป็นการควบคุมศัตรูพืชผักโดยใช้สิ่งมีชีวิตได้แก่ เชื้อไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus 
(NPV) เชื้อแบคทีเรีย เช่น Bacillus thuringiensis (BT) ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernma carpocapsae 
Weiser  เชื้อรา เช่น Trichoderma spp หรือ ใช้ศัตรูธรรมชาติอ่ืน เช่นแมลงตัวห้ า ตัวเบียน เป็นต้น  
 4.3 การป้องกันก าจัดโดยใช้พืชสมุนไพร 
      พืชสมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถน ามาใช้ป้องกันและน ามาใช้ป้องกันและฆ่าแมลงทดแทน
สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่นไทยปลูกง่ายหาได้โดยทั่วไป จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการน ามาใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชผักหากได้มีการศึกษาและผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแล้ว ในอนาคตน่าจะน ามาทดแทนสารเคมีท่ีต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
 4.4 การใช้สารเคมี  
      ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี ดังนี้ 

4.4.1 เลือกใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกกับชนิดของศัตรูพืช 
  4.4.2 ตรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นอย่าให้มีรอยรั่ว เพราะจะท าให้สารพิษเปียกเปื้อนเสื้อผ้า 
และร่างกายของผู้พ่น 

4.4.3 ต้องสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้มิดชิด  
4.4.4 อ่านฉลากค าแนะน า คุณสมบัติ และการใช้ก่อนทุกครั้ง 
4.4.5 ควรใช้พ่นในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือลงแรง 

และผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา 
4.4.6 เตรียมสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ใช้หมดในคราวเดียว  

  4.4.7 ภาชนะบรรจุป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรปิดให้สนิทเมื่อเสร็จงาน และเก็บไว้ในที่มิดชิด
ห่างจากสถานที่ปรุงอาหาร แหล่งน้ า และโรงเก็บต้องล็อคกุญแจตลอดเวลา 

4.4.8 ภายหลังการพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ า สระผม  
และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง 

4.4.9 ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้จะสลายตัวถึงระดับปลอดภัย 
โดยดูจากตารางค าแนะน าการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

4.4.10 ท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใช้หมดแล้วอย่างถูกวิธี   
 

5.การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
 มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1 การล้างท าความสะอาดพืชผัก 
      ผักกินใบ ผักกินรากและหัวบางชนิด ควรล้างผลผลิตก่อนน าส่งตลาดเพ่ือล้างเอาส่วนของดิน   
ทีต่ิดมากับรากและใบออก ท าให้ดูสะอาด ได้ราคาดีขึ้น และช่วยท าให้ผักอยู่ในสภาพสดและชื้น เพราะผักกินใบ 
จะเหี่ยวอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ถูกแสงแดดแม้เพียงเล็กน้อยหลังเก็บเกี่ยวน้ าที่ใช้ควรเป็นน้ าสะอาด น้ าไหล 
หรือมิฉะนั้นควรเปลี่ยนน้ าบ่อย ๆ ขณะล้าง เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ท าลายคุณภาพของผัก อย่างไร 



 

ก็ตามผักบางชนิดไม่จ าเป็นต้องล้าง เช่น ผักตระกูลกะหล่ า – ผักกาด และพวกผักสลัด ซึ่งช่วยลดระยะเวลาก่อน
น าสู่ตลาดไป นอกจากนี้ส าหรับผักสลัดยังช่วยลดการเน่าที่รอยตัดเพราะเชื้อจุลินทรีย์จากน้ าสามารถท าให้
แผลสดเน่าง่ายมาก 
      ก่อนการล้างมักจะมีการตัดแต่งแยกส่วนที่ไม่ดีเน่าเสียออก บางครั้งการตัดแต่งบางส่วนออกไป 
ก็เป็นการช่วยให้การล้างง่าย ท าให้ลักษณะที่มองเห็นดีขึ้นด้วย ในการตัดแต่งนี้จะแยกส่วนที่เสีย ไม่ต้องการ
ออกให้มากที่สุด ใบที่ติดมากับผลจะต้องเอาออกก้านก็จะให้เหลือน้อยที่สุด ในบางครั้งการคัดและจัดขนาด
และการแบ่งระดับชั้น อาจท าก่อนการล้างส าหรับพืชบางชนิด อย่างไรก็ดีลักษณะการล้างท าความสะอาด 
อาจจะท าได้ 3 วิธี คือ 

- การแช่ คือการน าผลิตผลไปแช่ในน้ าหรือน้ าที่มีสารประกอบอ่ืนที่ช่วยในการท าความ
สะอาด หรือช่วยฆ่าเชื้อ การแช่เฉย ๆ ประสิทธิภาพของการท าความสะอาดต่ า การแช่ในน้ าไหลจะช่วยชะ
ล้างให้สะอาดได้ยิ่งขึ้น การแช่เป็นการท าให้เศษดินและสิ่งสกปรกที่ติดในผลิตผลพองตัวออกและหลุดไป   
ในที่สุด 

- การแกว่ง คือการล้างโดยมีการเคลื่อนไหวของผลิตผลในน้ าหรือมีการไหลของน้ า 
ส าหรับการเคลื่อนไหวของผลิตผลอาจท าได้หลายรูปแบบ อย่างเช่น ผลิตผลวางอยู่บนสายพานเลื่อนผ่านลง
ไปในน้ า รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของผลิตผล หรืออาจมีการบรรจุผลิตผลลงไปในตะแกรงที่มีรูรอบหมุนลงไป
ในน้ าเหล่านี้เป็นต้น การแกว่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการช าระล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไป 

- การฉีด หรือพ่นด้วยน้ าที่มีความแรงลงไปบนผลิตผล ความแรงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิด        
ของผลิตผล 
 5.2 การตัดแต่ง 
      ผักบางชนิด เช่น ต้นหอม กะหล่ าปลี ผักกินรากต่าง ๆ ควรได้รับการตัดแต่งส่วนที่เน่าเสีย  
ส่วนที่ผิดปกติในขณะเก็บเกี่ยว เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะน่าดูขึ้น และเป็นการตรวจสอบคุณภาพก่อน 
การบรรจุ การคัดส่วนที่ไม่ดีทิ้ง ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการขนย้าย ลดการเสี ยหายที่จะขยาย
เพ่ิมข้ึนจากส่วนที่เน่าเสียอยู่เดิมก่อนขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งระยะทางไกล ๆ 
 5.3 การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด 
      ผักทุกชนิดควรได้รับการคัดขนาดและคุณภาพทันทีขณะเก็บเกี่ยว หรือหลังการเก็บเกี่ยว      
ผักที่อยู่ในเกรดคุณภาพที่ดีย่อมได้ราคาสูง ส่วนคุณภาพรองลงมาแม้จะได้ราคาต่ ากว่าก็ตาม แต่จะดูน่าซื้อ 
ถ้าได้แยกขนาดไว้เป็นพวก ๆ เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อตามจุดมุ่งหมายในการปรุงอาหารของตนได้  
คุณภาพที่ตั้งขึ้นมักถือตามลักษณะ ขนาด และคุณภาพ เช่น สี รูปร่าง ความสม่ าเสมอ ความสุกแก่ของผัก
และส่วนที่เป็นรอย โดยปกติผักแต่ละชนิดจะแบ่งคุณภาพไว้ประมาณ 3 – 5 เกรด อย่างไรก็ดีผู้รับซื้อส่วนใหญ่
มีการก าหนดชั้นคุณภาพของผลผลิตที่ต้องการไว้แล้ว ดังนั้นเกษตรกรจึงควรท าการคัดคุณภาพพืชผักก่อนบรรจุ
หีบห่อ แยกตามชั้นคุณภาพที่ได้ตกลงกันไว้ 
 
 
 



 

 5.4 การบรรจุ 
       โดยทั่วไปนิยมใช้เข่งแบบต่าง ๆ บรรจุขนย้ายผัก เพราะสะดวก หาง่าย ราคาถูก แต่จะมีข้อเสีย
ที่ท าให้ผักบอบช้ า เน่าเสียได้ง่าย ปัจจุบันเริ่มมีการใช้กล่องกระดาษ ลังพลาสติก เพ่ือบรรจุขนย้ายผักที่ได้รับ
คัดเลือกขนาด และคุณภาพอย่างดีเพ่ือการส่งออกและส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 5.5 การขนย้ายและการเก็บรักษา 
      สินค้าผักสด ควรขนย้ายและเก็บรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง เพ่ือรักษาคุณภาพ  
ไว้ให้ดีที่สุด การขนย้ายต้องกระท าด้วยความระมัดระวังทุกระยะ ทั้งช่วงขนย้ายผักออกจากแปลงสู่บริเวณ
คัดบรรจุผัก และจากโรงคัดบรรจุผักสู่ตลาด เพราะการเกิดรอยช้ า ฉีกขาด จะเพ่ิมอัตราการหายใจและเชื้อ
โรคเข้าท าลายได้ง่ายขึ้น โดยหลกัการแล้วการขนย้ายและเก็บรักษา ควรท าในห้องเย็นเสมอ แต่เนื่องจากต้องลงทุน
สูง จึงเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลยส าหรับพืชผักหลายชนิด เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นการขน
ย้ายและการเก็บรักษาควรพิจารณาดูตามความเหมาะสมของผักแต่ละชนิด 

5.6 การเก็บรักษาผักสด 
      จุดประสงค์หลักของการเก็บรักษาผักสด คือ พยายามให้ผลผลิตยังคงอยู่ในสภาพสดอยู่ เสมอ       
การเสื่อมสภาพภายหลังเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ ๆ หลายประการ แต่สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่          
การสูญเสียน้ า และการหายใจของพืชผัก ซึ่งอัตราที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ดังนั้นการเก็บรักษาในสภาพเย็นจึงเป็นหลักการใหญ่ของวิธีการเก็บรักษา การพิจารณาคัดเลือก
เก็บรักษาแต่ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ปลอดจากโรคแมลงก็เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการท า
ให้อายุเก็บรักษายาวนานขึ้น 
      ข้อพึงระมัดระวังในการเก็บรักษาอีกประการหนึ่ง คือ การเก็บรักษาผักหลายชนิดในบริเวณใกล้ 
ๆ กันหรือภายในห้องเย็นเดียวกัน ผักชนิดหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลทางลบกับผักชนิดอ่ืน ๆ เช่น มะเขือเทศ 
ขณะสุกจะสร้างก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) ขึ้นมามาก ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของผักสีเขียวได้ ท าให้ผักสีซีด
จางขึ้น และเพ่ิม การเน่าเสียง่ายขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวกที่2 
แนวทางวิธีการด าเนินงาน หลักสูตร "การผลิตพืชผักอินทรีย์" 
 

หัวข้อวิชา ระยะเวลา เทคนิคการน าเสนอ ที่มาของวิทยากร 
1. ความรู้เรื่องพืชผักอินทรีย์และ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
6 ชั่วโมง บรรยายและจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร 
2. เทคโนโลยีการผลิตและปัจจัยการ

ผลิตที่ใช้ในการท าเกษตรอินทรีย์ 
6 ชั่วโมง บรรยายและจัดกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร 
3. การจดบันทึกข้อมูลเกษตรกร และ

การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

6 ชั่วโมง บรรยายและฝึกปฏิบัติ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร 

4. ทัศนศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมง กระบวนการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วม 

นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรและ
ภาคเอกชน 

 

สถานที่หรือพ้ืนที่ด าเนินการ : 13 จังหวัดเป้าหมาย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเกษตรกรผลิตพืชผักตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนได้
เพ่ิมข้ึน 

พ้ืนที่ด าเนินงาน   จังหวัดลพบุรี สระแก้ว นครราชสีมา สุรินทร์ หนองบัวล าภู เลย ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ ล าปาง และจังหวัดตาก 

 



โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี 
 

1. ความสอดคล้อง 
  1.1 นโยบายชาติ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(8) คุ้มครอง

และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทน
สูงสุด 

 1.2 นโยบายของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
  ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นที่การผลิต

เพ่ือให้ได้สินค้าเกษตรมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ก าหนดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ.2551 เพ่ือความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่เกษตรกร  
หรือกิจการการค้าสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกลับพบว่าการผลิตสิ้นค้าเกษตรเพ่ือให้ได้มาตรฐานก าลังเผชิญกับอุปสรรคที่ส าคัญ นั่นคือ 
เกษตรกรใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากนับวันการระบาดของศัตรูพืชจะทวีความรุนแรง ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการ
ท าความเข้าใจกับเกษตรกรให้เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงพิษภัยและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี 

  

3. วัตถุประสงค์ 
  ส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส าคัญ ตื่นตัว และตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมี

อย่างไม่ถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
 4.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 882 ศจช. ใน 77 จังหวัด รวม 1,764 ราย 

  4.2 เกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกไม้ผลใน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมทุรปราการ ระยอง จันทบุรี 
ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ล าพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี รวม 10,000 ราย 

 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้านความปลอดภัยจากสารเคมี 

5.1.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดเสวนาระดับจังหวัดร่วมกับประธานและสมาชิกศูนย์

จัดการศัตรูพืชชุมชนจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  

และวางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 

สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย และแผนการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ส าคัญ โดย  



ครั้งที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืช

ชุมชนระดับจังหวัดและอ าเภอ 

ครั้งที่ 2 ให้ความรู้เรื่องการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ โดยประสานความร่วมมือกับ ศบพ. 

งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้งบประมาณ

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

2. ค่าใช้จ่ายวสัดุส าหรับฝึกอบรมผลิตขยายศัตรธูรรมชาต ิใช้งบประมาณโครงการลดความเสีย่ง

เกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 

5.1.2 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสนับสนุนชุดน้ ายาพร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์

สารพิษตกค้างให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช ใช้บริการตรวจวิเคราะหส์ารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร ศูนย์ละไม่น้อย

กว่า 200 ตัวอย่าง 

5.1.3 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ 
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัย 

5.2 จัดท าเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานการส่งออก 

5.2.1 ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนปัจจัยควบคุมแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่ปลูกไม้ผล 20 จังหวัด 
โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลทั่วไปในพ้ืนที่ 

5.2.2 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการใช้แมลงเป็นหมัน    
เพ่ือพัฒนาการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6.1 พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรดา้นความปลอดภยั 

            

1) เสวนา ศจช. 2 ครั้ง             
2) .สนับสนุนชุดตรวจ
วิเคราะหส์ารพิษตกค้าง 

            

6.2 จัดท าเขตควบคุม
แมลงวันผลไม ้

            

1) สนับสนุนปัจจัยการ
ควบคุมแมลงวันผลไม้ให้
เกษตรกร 

            

2) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
การใช้แมลงเป็นหมัน 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 

7.1.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน รวม 1,764 ราย ได้ 
 1) ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
 2) ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที ่
 3) รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพ่ือน าไปขยายผลให้กับสมาชิก ศจช. รายอ่ืนต่อไป 

7.1.2 เกษตรและ/หรือสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 10,000 ราย ได้รับปัจจัยการควบคุม 
แมลงวันผลไม้ 

7.2 ผลลัพธ์ 
7.2.1 ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีแนวทางในการ

ด าเนินงานและแนวทางพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และสามารถขับเคลื่อนเกี่ยวกับการป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชให้เกิดผลในระดับพื้นท่ีได้ 

7.2.2 เกษตรกรและ/หรือสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถน า
ควบคุมแมลงวันผลไม้ไปปฏิบัติในพ้ืนที่ได้ 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
1) ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 882 ศจช. ร่วมเสวนาได้แผนการขับเคลื่อน 

การด าเนินงานของ ศจช. ระดับอ าเภอ และจังหวัด 
2) เกษตรกรและ/หรือ สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จ านวน 10,000 มีปัจจัยการควบคุม 

แมลงวันผลไม้ 



8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
ผู้ประสานงานโครงการ :  
1. กิจกรรมจัดท าเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ตามาตรฐานการส่งออก 

นางสาวสุขสม  วานิชกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  
 โทรศัพท์ 02 9406187    โทรสาร  02 940 6188 
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้านความปลอดภัยจากสารเคมี 
 นางสาวจุฬาภรณ์  นกสกุล  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์ 02 955 1626   โทรสาร 02 955 1514  
 E-mail: julaporn55@hotmail.com  
 



โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (น้า้ผ้ึง) 
 
1. ความสอดคล้อง 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
    (Growth & Competitiveness) 
   แนวทาง : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า                                        
  ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ป ี2558 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน          
.   

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
       สถานการณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของประเทศไทยได้เจริญเติบโตเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและเกิด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผึ้งตามมา ได้ผลผลิตน้้าผึ้งจากพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ล้าไย ลิ้นจี่ เงาะ นุ่น สาบเสือ   
ขี้ไก่ย่าน ยางพารา งา และทานตะวัน และได้ก่อให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง คือ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง ส้าหรับการผลิตในปี 2555 คาดการณ์ว่าได้ผลผลิตประมาณ 11,000 ตัน คิดเป็นอันดับที่ 32 ของโลก 
และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจ้านวน 964 ราย มีจ้านวนรังผึ้ง 184,927 รัง ผลผลิตเฉลี่ยต่อรัง 30 กิโลกรัม การเลี้ยงผึ้ง
จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้และเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
 การส่งออกน้้าผึ้งในปี พ.ศ. 2554 ส่งออกน้้าผึ้งปริมาณ 8,770.84 ตัน มูลค่า 535.35 ล้านบาท 
ส้าหรับปี พ.ศ. 2555 ส่งออกน้้าผึ้งปริมาณ 8,945.17 ตัน มูลค่า 577.64 ล้านบาท ตลาดส่งออกน้้าผึ้งที่ส้าคัญ 
ได้แก่ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น 
      การน้าเข้าน้้าผึ้ง ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยน้าเข้าน้้าผึ้งปริมาณ 5,070.26 ตัน คิดเป็นมูลค่า 279.70 ล้านบาท 
และปี พ.ศ. 2555 ไทยน้าเข้าน้้าผึ้งจากต่างประเทศจ้านวน 6,542.68 ตัน มูลค่า 385.10 ล้านบาท น้าเข้า
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และพม่า เป็นต้น             
  ประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้้าผึ้งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ส้าคัญ   
ของประเทศชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มการส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกปี ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตน้้าผึ้งให้สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้  จึงควรยกระดับการผลิตน้้าผึ้งของเกษตรกรให้ได้มาตรฐานทั้งกระบวนการผลิต
และคุณภาพของน้้าผึ้ง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้้าผึ้งไทยสู่ครัวโลก 
    

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมการผลิตน้้าผึ้งให้ได้มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) 
     3.2 เพ่ือส่งเสริมและขยายการผลิตน้้าผึ้งคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
     3.3 เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผลิตน้้าผึ้งให้มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานคุณภาพน้้าผึ้ง  
     3.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้้าผึ้งให้กับผู้บริโภค 
 



  

4.  เป้าหมาย / สถานที่ด้าเนินการ 
      เกษตรกรเป้าหมาย 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ 
ขอนแก่น เลย สระบุรี และจังหวัดชุมพร จังหวัดละ 40 ราย รวมจ้านวนทั้งสิ้น 400 ราย  
 

5. กิจกรรมและวิธีการด้าเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการและจัดท้ารายละเอียดแผนการด้าเนนิงาน 
      สว่นกลางด้าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (น้้าผึ้ง) ระดับจังหวัด อ้าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ จ้านวน 30 ราย ระยะเวลา 2 วัน เพ่ือชี้แจง
โครงการและจัดท้ารายละเอียดแผนการด้าเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งก้าหนดแนวทางการพัฒนาการผลิต
น้้าผึ้งคุณภาพและปลอดภัย 
      ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
  1) จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (น้้าผึ้ง) จังหวัดละ 2 คน (เจ้าหน้าที่จังหวัด 1 คน และเจ้าหน้าที่อ้าเภอ 1 คน) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
(ผึ้ง) และส่วนกลาง เพ่ือเข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ 

          2) จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม 
  3) ส่วนกลางด้าเนินการจัดการประชุม    

4) สรุปและรายงานผลการด้าเนินการ 
  5.2 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
      5.2.1 หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP)  

  ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
        1) ส้านักงานเกษตรจังหวัดด้าเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรจังหวัดละ 20 ราย   

  2) ด้าเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 3 วัน 
      3) ส้านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนปัจจัยต้นแบบการผลิตเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร      
ผู้เลี้ยงผึ้งและผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีระดับจังหวัด ได้แก่  
                          - รังผึ้งพร้อมพันธุ์ผึ้ง จ้านวน 20 รัง/กลุ่ม 

     - วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง การสลัดน้้าผึ้ง  
     - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้้าผึ้งคุณภาพ 
     - ชุดนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ 

       4) ส้านักงานเกษตรอ้าเภอประเมินและติดตามผลเกษตรกร และจัดท้ารายงานผลการ
ด้าเนินงานส่งส้านักงานเกษตรจังหวัด                                

  5) ส้านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการด้าเนินงานส่งส่วนกลาง  
 
 



  

  เงื่อนไขโครงการ 
- เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย : ประวัติการเลี้ยงผึ้งพันธุ์และประโยชน์ของผึ้ง ชีววิทยา

ของผึ้ง อุปกรณ์และการเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) 
ความส้าคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้งตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตาม
แนวทางมาตรฐาน GAP การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์  การจัดการการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตาม
สุขอนามัยและป้องกันก้าจัดศัตรูผึ้งอย่างถูกต้อง การจัดการการเก็บผลผลิตตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) 
ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) สาธิต ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ตามมาตรฐาน
ฟาร์มผึ้ง (GAP) ที่ประสบความส้าเร็จและความส้าคัญของบรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม 

- วิทยากร  :  วิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) หรือกรมปศุสัตว์  
- จังหวัดเป้าหมาย  จ้านวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน น่าน แพร่ 

อุตรดิตถ์ ขอนแก่น เลย สระบุรี และจังหวัดชุมพร 
- จ้านวนเกษตรกรเป้าหมาย  :  200 ราย (จังหวัดละ 20 ราย)     

 5.2.2 หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรเพื่อยกระดับการผลิตให้เขา้สู่การรับรองมาตรฐานสนิค้าน้า้ผึ้ง
คุณภาพ  

  ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
        1) ส้านักงานเกษตรจังหวัดด้าเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรจังหวัดละ 20 ราย   

  2) ด้าเนินการอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรเพ่ือยกระดับการผลิตให้เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้าน้้าผึ้งคุณภาพ และศึกษาดูงาน ระยะเวลา 3 วัน 
      3) ส้านักงานเกษตรอ้าเภอประเมินและติดตามผลเกษตรกร และจัดท้ารายงานผลการ
ด้าเนินงานส่งส้านักงานเกษตรจังหวัด                                

  4) ส้านักงานเกษตรจังหวัดสรุปผลการด้าเนินงานส่งส่วนกลาง  
  เงื่อนไขโครงการ 

- เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยของสถานที่ตั้ง วัสดุ-อุปกรณ์ 
เครื่องมือ การควบคุมกระบวนการท้างาน เช่น การขนย้ายวัตถุดิบ การเก็บรักษาสินค้า การบ้ารุงรักษาและ 
ท้าความสะอาดเครื่องมือ และสุขลักษณะของบุคลากร ความส้าคัญและขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน
น้้าผึ้งคุณภาพ สาธิต ฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานฟาร์มผึ้งที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าน้้าผึ้งคุณภาพ และ 
การบริหารจัดการกลุ่ม/กระบวนการกลุ่ม 

- วิทยากร  :  วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัด  
- จังหวัดเป้าหมาย  จ้านวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน น่าน แพร่ 

อุตรดิตถ์ ขอนแก่น เลย สระบุรี และจังหวัดชุมพร 
- จ้านวนเกษตรกรเป้าหมาย  :  200 ราย (จังหวัดละ 20 ราย)     
 
 
 



  

 5.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดี 
      5.3.1 การพัฒนาศักยภาพนางพญาผึ้งเพื่อผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดี 
                        การผลิตน้้าผึ้งให้มีคุณภาพดี ต้องมีการจัดการเลี้ยงผึ้งที่ดีตามมาตรฐานฟาร์มผึ้ง(GAP) 
และปัจจัยส้าคัญทีส่่งผลให้ผึ้งสามารถเก็บน้้าหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ นางพญาผึ้ง ซึ่งในปัจจุบัน
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งก้าลังประสบปัญหานางพญาผึ้งสายเลือดชิด ท้าให้ผึ้งเก็บน้้าหวานได้น้อยและปริมาณ
ผลผลิตน้้าผึง้ลดลง นางพญาผึ้งมีอายุการใช้งานสัน้ลงวางไข่น้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพนางพญาผึ้ง
เพ่ือผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร 

   ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
   1) จัดประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี  
   2) ศูนย์ฯ (ผึ้ง) ทั้ง 5 ศูนย์ จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการผลิตขยายนางพญาสายพันธุ์ดี 
   3) ศูนย์ฯ (ผึ้ง) ทั้ง 5 ศูนย์ ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี  

จ้านวน 1,200 ตัว 
 - ศูนย์ฯ(ผึ้ง) จ.เชียงใหม่ จ้านวน  400  ตัว 
 - ศูนย์ฯ(ผึ้ง) จ.พิษณุโลก จ้านวน  200  ตัว 
 - ศูนย์ฯ(ผึ้ง) จ.ขอนแก่น จ้านวน  200  ตัว 
 - ศูนย์ฯ(ผึ้ง) จ.จันทบุรี จ้านวน  200  ตัว 
 - ศูนย์ฯ(ผึ้ง) จ.ชุมพร จ้านวน  200  ตัว 
   4) สนับสนุนนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร 

      5.3.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีด้วยรังผ้ึงแบบมาตรฐาน 2 ช้ัน 
      ปัจจุบันรังผึ้งที่ใช้ในประเทศไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งนิยมใช้รังผึ้งแบบไต้หวันชั้นเดียว   
ท้าให้ได้น้้าผึ้งน้อย คุณภาพต่้า จากการสืบค้นข้อมูล ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลี้ยงผึ้งในรัง 
ชั้นเดียวกับเลี้ยงในรัง 2 ชั้น ที่สวนล้าไยในพ้ืนที่ จ.ล้าพูน พบว่า ผึ้งที่เลี้ยงในรัง 2 ชั้น ซึ่งมีประชากรผึ้งเท่ากัน
กับผึ้งในรังชั้นเดียว 2 รังรวมกัน จะให้น้้าผึ้งมากกว่าถึง 30% และน้้าผึ้งที่ได้มีความความชื้นต่้ากว่าการใช้  
รังชั้นเดียวประมาณ 1 - 2 %  ทั้งนี ้เพราะเมื่อแยกเป็นรังชั้นเดียว 2 รัง ท้าให้แต่ละรังมีประชากรผึ้งน้อย  
จึงท้าให้บ่มน้้าผึ้งได้ไม่ดีพอในระยะเวลาเท่ากัน อีกท้ังน้้าผึ้งจากรัง 2 ชั้น ยังขายได้ราคาสูงกว่าอีกด้วย 
นอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งด้วยรัง 2 ชั้นยังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ดังนั้นเพื่อเป็น 
การยกระดับน้้าผึ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล จึงควรศึกษาทดสอบและพัฒนาศักยภาพการผลิตน้้าผึ้ง
คุณภาพดีด้วยรังผึ้งแบบมาตรฐาน 2 ชั้น เพ่ือสร้างการยอมรับในระดับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป   
     ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

    ด้าเนินการโดยส่วนกลาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)  
จ.พิษณุโลก ดังนี้ 

   1) วางแผนการด้าเนินงาน  
    2) คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเข้าร่วมโครงการ 
    3) จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 



  

    4) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาทดสอบ 
    5) สรุปผลการศึกษา 
    6) จัดท้ารายงานผลการศึกษา และแนวทางการถ่ายทอดสู่เกษตรกร        

 5.4 กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคน้้าผึ้งคุณภาพดี 
  ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

        1) ส่วนกลางประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน้าน้้าผึ้งคุณภาพดีเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และ/หรือ หน่วยงานอื่น จ้านวน 2 ครั้ง 

  2) ส้านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกและประสานงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าน้้าผึ้งคุณภาพดี  
      3) ส่วนกลางประเมิน ติดตาม และรายงานผลการด้าเนินงาน 

5.5 การพัฒนาระบบการผลิตการตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 ด้าเนินการโดยส่วนกลาง ดังนี้ 

1) ส้ารวจและรวบรวมข้อมูลและสถานการณ์ของสินค้า ข้อมูลของเกษตรกร และข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย (แมลงเศรษฐกิจ)  

 2) วิเคราะห์ผล / รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา 
 3) สรุปผลการศึกษา 
 4) จัดท้ารายงานผลการศึกษา 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการ
และจัดท้ารายละเอียดแผนการ
ด้าเนินงาน 

            

2. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้
แก่เกษตรกร 
   2.1 หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง
และผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีเพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP)  
  2.2 หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรเพ่ือ
ยกระดับการผลิตให้เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานสินค้าน้้าผึ้งคุณภาพ  
 

            



  

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดี 
3.1 การพัฒนาศักยภาพนางพญา
ผึ้งเพื่อผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดี 
3.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิต
น้้าผึ้งคุณภาพดีด้วยรังผึ้งแบบ
มาตรฐาน 2 ชั้น 

            

4. กิจกรรมส่งเสริมการบริโภค
น้้าผึ้งคุณภาพดี 

            

5. การพัฒนาระบบการผลิต
การตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

            

7.  ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
     7.1 ผลผลิต 
  เกษตรกรจ้านวน 400 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดี 
     7.2 ผลลัพธ์ 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตน้้าผึ้งคุณภาพดีและปลอดภัยออกสู่ตลาดได้ 
     7.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 400 ราย ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการเลี้ยงผึ้งให้เข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) และสามารถผลิตน้้าผึ้งให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 ผู้ประสานงานโครงการ 
     1) นางอัจนา ช้านาญศิลป์  ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ 
      โทรศัพท์ : 089-881-3501  โทรสาร : 02-940-6102  E-mail : ajana.c@hotmail.com 
     2) นางอรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ 
      โทรศัพท์ : 086-783-1283  โทรสาร : 02-940-6102  E-mail : bee1159@hotmail.com 
     3) นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ 
      โทรศัพท์ : 081-435-7336  โทรสาร : 02-940-6102  E-mail : pattaramart.p@gmail.com 
 



โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ชา) 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย   
      สร้างรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่  เพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดรายจ่าย
1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
     ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth &Competitiveness)  
     ประเด็น 1.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
“ชา” เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการบริโภคชา

ที่เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศเหมาะสมสามารถปลูกชาพันธุ์ดี โดยมีแหล่งผลิต
ส้าคัญอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง แพร่และน่าน ซึ่งจังหวัดที่มีการปลูก
มากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย ปี 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกชา 128,060 ไร่ ผลผลิตใบชาสด
รวม 76,250 ตัน ปริมาณการส่งออกชาของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งการส่งออกชาแห้งในปี 2553 
มีจ้านวน 2.615 พันตัน คิดเป็นมูลค่า 149.53 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มีการส่งออกเป็นชาเขียวและ
ชาอู่หลง 

ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาชามีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากสามารถน้าเข้าจากต่างประเทศได้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถด้าเนินการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องให้ความส้าคัญด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยประเด็น
ดังกล่าวเป็นสาเหตุส้าคัญที่ผู้ค้าชาต่างประเทศน้ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า จึงจ้าเป็น
อย่างยิ่งที่เกษตรกรจะต้องมีกระบวนการผลิตตามเกษตรดีที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้มาตรฐานต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตชา ให้ได้คุณภาพ 
และปลอดภัย 
3.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการแข่งขันสินค้าชาภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
  เกษตรกร 750 ราย ในพ้ืนที่ด้าเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน แพร่และจังหวัดน่าน 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตชาและมีการปลูกชาเป็นพืชเศรษฐกิจ 
5.2 ประชาสัมพันธ์และรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ จ้านวน 50 กลุ่มๆ ละ 15 ราย 
5.3 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชา มีรายละเอียดดังนี้ 



5.3.1 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้ จ้านวน 1 วัน 50 กลุ่มๆ ละ 15 ราย  
   5.3.2 สนับสนุนการฝึกปฏิบัติแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชา ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และ 
  วัสดุตัดแต่งกิ่ง 50 กลุ่มๆ ละ 1 แปลงๆ ละ 1 ไร่ 

5.4 ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ชา) โดยศึกษารวบรวม 
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกชาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมสรุป วิเคราะห์ 
และรายงานผล จ้านวน 1 เรื่อง 
 

6 แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา

และถ่ายทอดความรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

            

ศึกษาความพึงพอใจต่อ

การเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาคุณภาพสินค้า

เกษตร (ชา) 

            

 
7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 

7.1ผลผลิต 
       เกษตรกร จ้านวน 750 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชา 

7.2 ผลลัพธ์ 
       เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 60 สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพการผลิตชา
เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
      1. เกษตรกร จ้านวน 750 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชา 
      2. รายงานผลการศึกษา จ้านวน 1 เรื่อง 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ผู้ประสานงาน 
     1. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์  ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail ovichailak@hotmail.com 

mailto:ovichailak@hotmail.com


2. นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย  นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail pisamai_ku41@hotmail.com 
3. นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  
โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail patty_akey@hotmail.com 

mailto:pisamai_ku41@hotmail.com
mailto:patty_akey@hotmail.com


โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช 
 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 นโยบายชาติ : แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(8) คุ้มครอง

และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด 

 1.2 นโยบายของรัฐบาล : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน ข้อ 2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
 การระบาดของศัตรูพืชนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ 

ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ ลักษณะปลูกพืชที่เป็นพ้ืนที่กว้างติดต่อกันนาน การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ปริมาณมากท าให้แมลงศัตรูธรรมชาติตาย ศัตรูพืชกลับมาระบาดซ้ าได้ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ศัตรูพืชขยายปริมาณเพ่ิมมากขึ้นและเกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทาน
ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ การลักลอบน าชิ้นส่วนของพืชเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมาย ท าให้มีศัตรูพืชต่างถิ่น
เข้ามาระบาดในประเทศไทยดังที่เคยปรากฏมาแล้ว ได้แก่ เพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพู หนอนหัวด า 
และแมลงด าหนามมะพร้าว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรสามารถรับมือกับภัยพิบัติด้าน
ศัตรูพืชนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ต้องส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
ในพ้ืนที่การเกษตรของตน เพ่ือให้สามารถด าเนินการป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ทันก่อนที่จะเกิดการระบาด
ของศัตรูพืช และสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร ก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ศัตรูพืชในปัจจุบัน และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเรื่อยๆ  แต่ทั้งนี้   
ก็ยังคงให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวังและการส ารวจสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช เพื่อวินิจฉัย 
วิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมศัตรูโดยใช้วิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม    
โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการยอมรับและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 พัฒนาเกษตรกรผู้ร่วมโครงการให้มีความรู้เรื่องการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

และสามารถเลือกใช้วิธีจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ให้สามารถปฏิบัติงานจัดการ

ศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3  ควบคุมและลดพ้ืนที่ระบาดศัตรูพืช 
 
 
 



4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
 4.1 เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่จัดตั้งและด าเนินการในปี 2556 ใน 77 จังหวดั 

จ านวน 882 อ าเภอ ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 ราย รวมไม่น้อยกว่า 26,460 ราย  
 4.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชใน 77 จังหวัด 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
 5.1 ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช

ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนด้านการควบคุมศัตรูพืช ควบคุมแมลงวันผลไม้ และการใช้สารเคมี 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยให้จัดในพ้ืนที่ของแต่ละศูนย์จัดการศัตรูพืชและแยกจัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 
งบประมาณส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุฝึกอบรม 

 5.2 ส านักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนวัสดุส าหรับการฝึกอบรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 
ให้ประธานและสมาชิก ศจช.ที่มาอบรมการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า  
สู่มาตรฐานความปลอดภัย (ดูข้อ 5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานความปลอดภัย)  

 5.3 ส านักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับผลิตขยายศัตรูธรรมชาติให้ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนที่ด าเนินการในโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนที่จัดตั้งเพ่ิมเติมตามโครงการควบคุมและก ำจัดศัตรูมะพร้ำว (หนอนหัวด ำ) แบบครอบคลุม
พ้ืนทีโ่ดยใช้ศัตรูธรรมชาติ งบประมาณส าหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์การผลิตขยาย 

 5.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตาม
สถานการณ์ (Training on the job) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอ าเภอ อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 คน ปีละ 2 ครั้ง โดยประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับศูนย์บริหารศัตรูพืช งบประมาณ
ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุฝึกอบรม 

 5.5 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
5.5.1 จัดการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดโดยส านักงาน

เกษตรจังหวัด 
5.5.2 จัดการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต โดยส านักส่งเสริม 

และพัฒนาการเกษตรเขต 
งบประมาณ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น แนวทาง 

การคัดเลือกจะด าเนินการจัดส่งให้ต่อไป 
 5.6 จัดท าแปลงต้นแบบในการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ อย่างน้อย 

ศจช. ละ 1 แปลง และรายงานผลในระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชทุกสัปดาห์ทาง
http://www.agriqua.doae.go.th/ งบประมาณ เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์ 

 5.7 ส่วนบริหารศัตรูพืชผลิตขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ (หัวเชื้อหลัก) ได้แก ่เชื้อราบิวเวอเรีย 
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราเมตตาไรเซียม สนับสนุนให้ศูนย์บริหารศัตรูพืชน าไปผลิตขยายเพิ่มเติม  
เพ่ือใช้ในโครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน 

http://www.agriqua.doae.go.th/


 5.8 ส่วนบริหารศัตรูพืชผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด สนับสนุน 
ให้ศูนย์บริหารศัตรูพืชน าไปผลิตขยายเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในโครงการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน 

 5.9 ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืชผลิตแม่พันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว 
 5.10 การก าหนด ส ารวจ จัดท ารายละเอียดจุดเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชระดับประเทศ 

(รายละเอียดการด าเนินงานจะจัดส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดในภายหลัง) 
 5.11 ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรจัดประชุม สัมมนา ชี้แจงโครงการได้แก่เจ้าหน้าที่

ระดับประเทศ และระดับศูนย์ปฏิบัติการ ตลอดจนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศ
ไทยจัดขึ้น 

  

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

            

2. สนับสนุนวัสดุฝึกอบรม
ผลิตขยายศตัรูธรรมชาต ิ

            

3. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ผลิตขยายศตัรูธรรมชาติให้ 
ศจช. 

            

4. อบรม Training on the 
job 

            

5. จัดประกวด ศจช              
   1) ระดับจังหวัด             
   2) ระดับเขต             
6. จัดท าแปลงต้นแบบตดิตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช 

    
 

       

7. สบศ.ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ 
สนับสนุนให้ ศบพ. 

   
         

8. สบศ. ผลติขยายพ่อแม่พันธุ์
ศัตรูธรรมชาต ิ

   
         

9. สพพ.ผลิตขยายอ้อยปลอด
โรค 

   
         

10. ก าหนดจดุเฝ้าระวังฯ             
11. จัดประชุม สมัมนา ช้ีแจง 
เจ้าหน้าท่ี 

    
        

 



7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 
 7.1.1 เกษตรกรจาก 882 ศจช. ไม่น้อยกว่า  26,460 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมศัตรูพืช ควบคุมแมลงวันผลไม้ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 7.1.2 เจ้าหน้าที่อารักขาพืชไม่น้อยกว่า 882 ราย ได้รับการเพิ่มเติมองค์ความรู้เพ่ือใช้      
ในการปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช 
7.2 ผลลัพธ์ 
 7.2.1 เกษตรกรไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติในพ้ืนที่เพาะปลูก       
ของตนเองได้ 
 7.2.2 เจ้าหน้าที่อารักขาพืชไม่น้อยกว่า 882 คน สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ 
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 

1. เกษตรกร 26,460 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืช ควบคุม
แมลงวันผลไม้ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนได้เพ่ิมเติมองค์ความรู้ 882 คน 
 3. ศูนย์จัดการศัตรูพืชที่ปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด 77 ศจช. และระดับเขต 9 เขต 
 4. รายงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช 882 แปลง 
 5. พ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติไม่น้อยกว่า 4 ชนิด และ แม่พันธุ์อ้อยปลอดโรคไม่น้อยกว่า 20,000 ต้น 
 6. จุดเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นไม้น้อยกว่า 2,000 จุด 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 ผู้ประสานงานโครงการ :  
  1. นางสาวจุฬาภรณ์  นกสกุล   นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
  2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 02 955 1626   โทรสาร 02 955 1514  
 e-mail: julaporn55@hotmail.com  และ bio53@hotmail.com  

mailto:julaporn55@hotmail.com%20%20และ


โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไม)้ 
 

1. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 1.1 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โครงการบริหารพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร      
สู่มาตรฐาน (Flagship Projects) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร: เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการย่อยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทย 
 1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก  
พ.ศ. 2554-2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
 

2. หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ 
 ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและส่งออกกล้วยไม้ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
ที่เหมาะสม มีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ า มีการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพ เกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกและ
ปรับปรุงพันธุ์ นอกจากนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 และมีการเปิดการค้าเสรีกับหลายประเทศ ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้มากขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตาม กล้วยไม้ของไทยยังมีจุดอ่อนบางประการ ในด้านการผลิต การตลาด งานวิจัย ระบบข้อมูล
และโลจิสติกส ์ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ได้ จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการขยายการส่งออก
กล้วยไม้ได้ในอัตราที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน 
 จากเหตุผลข้างต้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก ปี 2554 - 2559 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยส่งออกกล้วยไม้
ไดมู้ลค่า ปีละ 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นต้นไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบกลยุทธ์ด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดส่งออก การส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 
และการพัฒนาองค์กร ซ่ึงยังต้องเผชิญปัญหาเสีย่งหลายประการ เนื่องจากขาดข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนการผลิต
และการตลาด และผลผลิตกล้วยไม้ของไทยยังมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ ขาดพันธุ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด จึงจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิต การจัดการคุณภาพผลผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP รวมทั้งส่งเสริม
การยกระดับสินค้ากล้วยไม้ GAP ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ของเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการตลาดให้เหมาะสม และประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ผลิตกล้วยไม้   
ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 3.2 เพื่อเพ่ิมความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกรในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ 



 3.3 เพ่ือพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ให้มีความเข้มแข็ง 
 3.4 เพ่ือให้มีข้อมูลใช้ประกอบการวางแผนการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และผู้ประกอบการ 
 4.2 พื้นที่ด าเนินการ  

4.2.1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี อุบลราชธานี สกลนคร 
ล าปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร กระบี่ ตรัง นครราชสีมา บึงกาฬ สระแก้ว 
สตูล 

4.2.2 ศูนย์ปฎิบัติการ ได้แก่  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง 

เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา และกระบี่ 
      ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดล าพูน 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 5.1 ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพ มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  5.1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบ GAP โดยการอบรมเกษตรกร 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 การเพ่ิมมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทย 
ในตลาดโลก ปี 2554 - 2559 จ าเป็นต้องพัฒนาในเรื่องคุณภาพผลผลิตให้ดอกกล้วยไม้มีอายุใช้งานที่นานขึ้น
และลดการปนเปื้อนโรคและแมลงศัตรู ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP  
เป็นวิธีการที่จะท าให้ผลผลิตกล้วยไม้มีคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้เกษตรกรได้ตระหนักและยอมรับ
แนวทางปฏิบัติ GAP และเข้าสู่ระบบมาตรฐานมากขึ้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความประสงค์สมัครเข้าสู่ระบบการผลิตกล้วยไม้ GAP                             
 2. จังหวัดก าหนดวันอบรมและเชิญวิทยากร 
 3. จังหวัดด าเนินการจัดอบรมการผลิตกล้วยไม้ GAP จ านวน 3 ครั้ง ตามที่ก าหนด 
 4. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับส านักงานส่งเสริมการเกษตรเขตติดตามผลการด าเนินงาน 
 5. จังหวัดสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นรูปเล่ม  
ปริมาณงาน จ านวน 300 ราย (3 ครั้งๆ ละ 1 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน กรุงเทพมหานคร (20 ราย) นนทบุรี (40 ราย) ชลบุร ี(20 ราย) พระนครศรีอยุธยา (10 ราย)  
   สมุทรสาคร (80 ราย) นครปฐม (100 ราย) และราชบุรี (30 ราย)  
หน่วยงานรับผิดชอบ      ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 
   



5.1.2 ส่งเสริมการยกระดับสินค้ากล้วยไม้ GAP เพื่อการส่งออก  
   5.1.2.1 ศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ 
แนวคิดในการด าเนินงาน 

 ปัจจุบันยังไม่มีการเก็บรวบรวมและจัดท าข้อมูลสวนกล้วยไม้อย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถวางแผน  
การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้บ่อยครั้งที่มีการผลิตมากเกินความต้องการของตลาด     
ท าให้ราคาตกต่ า เกษตรกรได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา ส ารวจ 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาจัดท าเป็นแผนที่สวนกล้วยไม้ โดยให้สามารถแสดงพื้นท่ีสวนกล้วยไม้         
คุณภาพที่ได้รับ GAP ซึ่งแผนที่ดังกล่าวนอกจากสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธภิาพแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการประชาสมัพันธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาส
และช่องทางการขยายตลาดกล้วยไม้ของเกษตรกรที่ได้รับ GAP ออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีความต้องการปรับเปลี่ยนเป็นสวนกล้วยไม้คุณภาพ
ที่ได้รับ GAP เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น ยังใช้เป็นเครื่องมือให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรทั้งในพ้ืนที่ และส่วนกลาง 
ใช้ประกอบการวางแผนการส่งเสริมการผลิตกลว้ยไม้ได้อย่างมีประสิทธภิาพซึ่งจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งเป็นการด าเนินการที่ ตอบสนอง
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในรูปแบบ MRCF ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1. การจัดประชุมและชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

1.1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดท าแผนการด าเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และ
ประสานงานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการจัดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน 

1.2 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ด าเนินงานให้กับส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และส านักงานเกษตรจังหวัด    
 2. การจ้างเหมาศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ 

2.1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขอบข่าย รูปแบบ และลักษณะ ของการศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ   

2.2 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ ด าเนินการจ้างเหมาเพ่ือ
ท าการศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ 

2.3 ผู้รับจ้างด าเนินการศึกษา ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ 
ตามแผนงานพ้ืนที่ และระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
 3. การติดตามงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

3.1 ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
ติดตามผลการด าเนินงาน   
 3.2 ส านักส่งเสริมและจัดการสนิค้าเกษตร สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปริมาณงาน  จ านวน 3000 สวน   
พ้ืนที่ด าเนินการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร  นครปฐม และราชบุรี 



หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

    5.1.2.2 จัดประชุมเกษตรกร เพ่ือชี้แจงโครงการ ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดย    
จัดประชุมเกษตรกร จังหวัดละ 3 ครั้ง 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 เป็นการจัดประชุมเกษตรกรระดับจังหวัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินงาน 
วิธีการใช้อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสวนกล้วยไม้ของเกษตรกรตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และประโยชน์
ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และจังหวัดจะต้องมีการติดตามและน าผลที่ได้รับจากการเก็บ
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพของจังหวัด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. จังหวัดด าเนินการเตรียมการ ประสานงาน  
 2. จังหวัดด าเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการ แนวทางการด าเนินงาน ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ และแจ้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ  
 3. จังหวัดรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ และจดัท าแผนรว่มกับผู้รับจ้างเหมาเก็บข้อมูล 
ตามกิจกรรม 5.1.2.1 ทั้งในด้านวิธีการและช่วงเวลาในการออกเก็บข้อมูล และแจ้งให้เกษตรกรทราบ    
แผนการออกเก็บข้อมูล 
 4. จังหวัดติดตามผลการด าเนินงาน 
  5. จังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้           
ของจังหวัด และสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปริมาณงาน  จ านวน 3 ครั้ง (7 จังหวัด) 
พ้ืนที่ด าเนินการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร  นครปฐม และราชบุรี 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด  
 5.2 ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มีความหลากหลาย มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
  5.2.1 พัฒนาแปลงรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้  
    โดยการจัดหาและขยายต้นพ่อแม่พันธุ์ และดูแลรักษาต้นพันธุ์ การจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการ  
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ให้มีพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพดีและสีสันแตกต่างไปจากเดิม เป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ขยายการส่งออก ในอดีตการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้มักท าโดยเกษตรกรแต่ก็อยู่ในวงแคบ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มี
ต้นพ่อแม่พันธุ์หรือมีก็ไม่หลากหลาย การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์จ าเป็นต้องสนับสนุนให้เกษตรกร
มีต้นพ่อแม่พันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี โดยท าการรวบรวมในสถานที่
ที่มีศักยภาพและพร้อมให้บริการได้ นอกจากนี ้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึน้ในบางพ้ืนที่ เมื่อป ี2554 กระทบต่อ
ต้นพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้ของเกษตรกร ท าใหเ้กิดความสูญเสีย ซึง่ยากที่จะหาได้ใหม่ จึงจ าเป็นตอ้งท าการรวบรวม
พันธุ์ที่มีศักยภาพ ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เพ่ือบริการให้แก่เกษตรกรใช้ในการพัฒนาพันธุ์ 
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัดหาต้นพ่อแม่พันธุ์ และท าการขยาย 
 2. ศูนยฯ์ ดูแลรักษาต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีการรวบรวมจัดหามา และจัดท าข้อมูลชนิดและลักษณะเด่น
ของกล้วยไม้ที่รวบรวม รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 3. ศูนย์ฯ ศึกษา คัดเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพและสามารถบริการเกษตรกรได้ และจัดท า
ระเบียบการบริการพ่อแม่พันธุ์แก่เกษตรกร 
 4. ศูนย์ฯ ขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีศักยภาพให้เพียงพอที่จะบริการเกษตรกร 
 5. ศูนย์ฯ เปิดให้บริการพ่อแม่พันธุ์ และประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่สนใจมาใช้บริการ 
 6. ศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปริมาณงาน 3 จุด 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. สมุทรสาคร (พืชสวน)   
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงราย (พืชสวน)   
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. กระบี่ (พืชสวน)   
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ ทั้ง 3 ศูนย์  
  5.2.2 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพันธุ์  
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 ในอดีต การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ส่วนใหญ่ ท าโดยเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าที่เคยมีการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันมาตลอด ท าให้มีความช านาญสามารถผสมและคัดเลือกพันธุ์ใหม่ ๆ  
ได้จ านวนมาก ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้รุ่นใหม่ ที่สนใจในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคัดเลือกลักษณะกล้วยไม้ลูกผสมที่ดีและ 
มีศักยภาพที่จะเป็นกล้วยไม้เชิงการค้าทั้งกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้กระถาง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเวที 
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกรที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นเก่ากับเกษตรกร
ผู้สนใจปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้รุ่นใหม่ เป็นการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและความรู้จากการปฏิบัติ  
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ขยายตัวมากขึ้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับศูนย์ฯ ก าหนดรายละเอียดสาระการประชุม วทิยากร  
 2. ศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ และเปิดรับสมัคร 
 3. ศูนย์ฯ เตรียมการ เชญิวิทยากร ด าเนินการจัดประชุม เกษตรกร 100 ราย จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน  
 4. ศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปริมาณงาน จ านวน 100 ราย (4 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 



 5.3 ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้นอกฤดู 
  5.3.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้นอกฤดู 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 ปัจจุบันภาวะกลว้ยไม้ล้นตลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะปี ๒๕๕๖ ราคากล้วยไม้ลดลงต่ าสุดถึง 0.20 บาท
ต่อช่อ ซึ่งเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ จึงควรหามาตรการรับมือ เพื่อลดภาวะกล้วยไม้ล้นตลาด ซึ่งสามารถท าได้ คือ 
ลดปริมาณดอกกล้วยไม้ในฤดูฝน และเพ่ิมปริมาณดอกกล้วยไม้ในฤดูร้อน ให้อยู่ในสภาพสมดุลด้วยเทคโนโลยี
การผลิตกลว้ยไม้นอกฤดู ส่งเสรมิให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้เห็นถึงความส าคัญ และน ามาใช้ปฏิบัติจริง  ซ่ึงนอกจาก
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว จ าเป็นต้องจัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินต่อไป 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้นอกฤดู เพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ 
2. จังหวัดชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท า

แปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้นอกฤดู หรือปรับปรุงสถานที่ และวัสดุสาธิต 
3. จังหวัดด าเนินการเก็บข้อมูลแปลงก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้อมูลต้นทุน ข้อมูลผลผลิต 

(ต่อไร่ รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น จากนั้นจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร
รายอื่น ๆ 

4. เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ พร้อมท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่มาศึกษา  
ดูงาน  

5. ส านักงานเขตฯ และกรมฯ ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผล 
6. จังหวัดสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 

ปริมาณงาน จ านวน 7 แปลง  
พ้ืนที่ด าเนินงาน  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร  นครปฐม และราชบุรี 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 5.3.2 จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตกล้วยไม้นอกฤดู 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น และให้ผลผลิตมาก
ในช่วงฤดูฝน สว่นชว่งฤดูแล้ง ตัง้แต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี จะให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้ดอกกลว้ยไม้              
มีราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการตลอดปี  
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย ส่วนมากประสบปัญหาดอกกล้วยไม้สกุลหวายให้ดอกลดน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่ง
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน โดยเฉพาะในเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะให้ดอกน้อยมาก แตก่ลับเป็นช่วงที่
ราคากล้วยไม้ในตลาดมีราคาแพงที่สุดในรอบปี จึงควรมีการส่งเสริมให้ผลิตกล้วยไม้นอกฤดู เพ่ือให้ปริมาณ
ผลผลิตตลอดทั้งปีใกล้เคียงกันมากขึ้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับศูนย์ฯ ก าหนดรายละเอียดหลักสูตร
การอบรมวิทยากรให้ความรู้ และตัวอย่างแปลงเรียนรู้  



2. ศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้สนใจ และเปิดรับสมัคร 
3. ศูนย์ฯ เตรียมการ เชิญวิทยากร คัดเลือกตัวอย่างแปลงเรียนรู้ ด าเนินการจัดอบรม

เกษตรกร 100 ราย จ านวน 2 วัน  
4. ศูนย์ฯ รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 

ปริมาณงาน จ านวน 100 ราย  
พ้ืนที่ด าเนินงาน  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร 
 5.4 ส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์กล้วยไม้ท่ีเข้มแข็ง มีวิธีด าเน ินการ ดังนี้ 
  5.4.1 สัมมนาพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์กล้วยไม้   
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 สืบเนื่องจากการสัมมนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์กล้วยไม้ในปีที่ผ่านมา ได้มีการมอบหมายให้จังหวัดต่าง ๆ 
ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์กล้วยไม้ และพิจารณากิจกรรมที่จะร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ให้มีความเช้มแข็ง จึงจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
เกิดการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ของจังหวัดต่าง ๆ และช่วยกันเสนอแนะแนวทางที่จะท าให้การด าเนินการคลัสเตอร์ 
ประสบความส าเร็จ ได้ประโยชน์ร่วมกัน และเกิดความยั่งยืน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรก าหนดเป้าหมาย หลักสูตร ผู้เข้าร่วมสัมมนา วันและสถานที่
จัดสัมมนา แล้วยกร่างโครงการฯ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ  

2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรด าเนินการเตรียมการ ประสานงาน และมีหนังสือเชิญวิทยากร 
และผู้เข้าร่วมสัมมนา 

3. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรจัดท าแบบรายงานข้อมูลของคลัสเตอร์ ส่งให้แต่ละจังหวัด 
ด าเนินการเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลให้ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เพ่ือใช้ประกอบการสัมมนา           

4. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรด าเนินการจัดสัมมนา 
5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 

ปริมาณงาน จ านวน 60 คน (1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  5.4.2 สัมมนาหน่วยงานพันธมิตรคลัสเตอร์กล้วยไม้ โดยด าเนินการใน 2 หลักสูตร คือ 
    5.4.2.1 หลักสูตร แนวทางการลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้   
แนวคิดในการด าเนินงาน 
  สืบเนื่องจากผลการสัมมนาหนว่ยงานพันธมิตรคลสัเตอร์กลว้ยไม้ในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ 
จากค่าเงินบาทแข็ง ได้มีข้อเสนอจากการสัมมนาให้พิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตกล้วยไม้ เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจกล้วยไม้ ซึ่งส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้น าผลจากการสัมมนา
ดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก  



พ.ศ. 2554 - 2559 ทราบ และเห็นชอบให้จัดสัมมนาเพ่ือหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตกลว้ยไม้ และจัดท าเป็นคู่มือ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรก าหนดเป้าหมาย หลักสูตร ผู้เข้าร่วมสัมมนา วันและสถานที่
จัดสัมมนา แล้วยกร่างโครงการฯเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ  

2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรด าเนินการจัดสัมมนา 
3. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนา จัดท าเป็นคู่มือ และ

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
ปริมาณงาน 100 คน (จัดประชุม 1 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  นครปฐม กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
    5.4.2.2 หลักสูตร อนาคตกล้วยไม้ไทยในเวทีอาเซียน 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 ในปี 2558 ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเพ่ิม
อ านาจในการต่อรอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหวา่งประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กัน ในส่วนของภาคการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ 
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่มีการผลิตและการน าเข้ากล้วยไม้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สหภาพพม่า และราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนั้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคตอันใกล้ จึงจ าเป็นต้องจัดสัมมนาหาทิศทางการผลิตและการค้ากล้วยไม้ร่วมกันในกลุม่ประเทศดังกล่าว 
ว่าประเทศไทยจะร่วมกันผลิตกับประเทศสมาชิกอ่ืน หรือเป็นผู้น าในการผลิตกล้วยไม้ในกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรก าหนดเป้าหมาย หลักสูตร ผู้เข้าร่วมสัมมนา วันและ
สถานที่จัดสัมมนา แล้วยกร่างโครงการฯเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ  

2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรด าเนินการจัดสัมมนา 
3. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนา จัดท าเป็นคู่มือ และ

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน สรุปเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
ปริมาณงาน 80 คน (จัดประชุม 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
  5.4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ ดังเนินการดังนี้ 
   5.4.3.1 จัดประชุมวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคลัสเตอร์  
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ ด าเนินการกิจกรรมคลัสเตอร์ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกรให้เป็นคลัสเตอร์กล้วยไม้ที่เข้มแข็งของจังหวัด จึงควรสร้าง



กิจกรรมและเวทีให้เกิดการพบปะแลกเปลีย่นความรู้ ข้อมูล ความคิดเห็น และประโยชน์ซึ่งกนัและกันในคลสัเตอร์ 
(เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น) เพ่ือรวมตัวกัน
สร้างความรู้และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคลัสเตอร์ พัฒนาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก าหนดกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้า เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของคลัสเตอร์ เพ่ือท าให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จังหวัดด าเนินการจัดประชุมวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคลัสเตอร์ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
2. น าข้อมูลไปด าเนินการกิจกรรมแปลงเรียนรู้การพัฒนาคลัสเตอร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ   

มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคลัสเตอร์ 
3. จังหวัดด าเนินการจัดประชุม เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการจัดท าแปลงเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ปัญหาและความรู้ระหว่างด าเนินการท าแปลงเรียนรู้ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
4. จังหวัด ด าเนินการจัดประชุมและศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ เพ่ือสรุปผลการจัดท าแปลงเรียนรู้ 

และข้อคิดเห็นจากกลุ่มคลัสเตอร์ในจังหวัด 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
5. ส านักงานเขตฯ และกรมฯ ติดตามผลการด าเนินงาน และประเมินผล 
6. ส านักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

ปริมาณงาน 4 กลุ่ม (จัดประชุม 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
   5.4.3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์  
แนวคิดในการด าเนินงาน 
  การจัดประชุมวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคลัสเตอร์ เป็นเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
และร่วมกนัแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดของคลัสเตอร์กล้วยไม้ในแต่ละจังหวัด ดังนั้น เพ่ือให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงควรมีการน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาด าเนินการต่อ อาจจะด าเนินการในรูปแบบ 
จัดท า ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง หรือ ทุกคนน าไปปฏิบัติ และน าผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้กลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จังหวัดด าเนินการน าข้อมูลการจัดประชุมวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาคลัสเตอร์ มาคัดเลือก
เกษตรกรและวิธีการในการท าแปลงถ่ายทอดความรู้ โดยรูปแบบแปลงในแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน 
ตามบทวิเคราะห์และแนวทางที่ได้จากการประชุม  

2. จังหวัดชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สถานที่ วัสดุสาธิต และการเก็บข้อมูลแปลง 

 3. เกษตรกรเจ้าของแปลง พร้อมท าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน 
 4. จังหวัดศึกษาข้อมูลการปฏิบตัิในการดูแลรักษาแปลงถ่ายทอดความรู ้และผลตอบแทนที่เกษตรกร

เจ้าของแปลงได้รับ เพ่ือเผยแพร่แก่เกษตรกรในกลุ่มและรายอื่น ๆ ทราบข้อมูล 
 5. จังหวัดรายงานผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 



ปริมาณงาน 4 กลุ่ม  
พ้ืนที่ด าเนินงาน  กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร และนนทบุรี 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 5.5 พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอาชีพกล้วยไม้ 
  5.5.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตและตลาดกล้วยไม้ 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ในแต่ละแห่ง  
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการผลิตการตลาดพืชสวนให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่นั้นๆ  โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ  
ในการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปีในหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) และผู้เกี่ยวข้องร่วมก าหนด
หลักสูตร และประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ก าหนดวันจัดอบรม และประชาสัมพันธ์  
พร้อมรับสมัครเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และผู้สนใจ  

3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) เตรียมการ เชิญวิทยากร และด าเนินการจัดอบรม  
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ประเมินผล สรุป และรายงานผลการจัดอบรม  

เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
ปริมาณงาน จ านวน 500 ราย (1 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร (250 ราย)  
   ระยอง (50 ราย) กระบี่ (50 ราย) เชียงใหม่ (50) และนครราชสีมา (50 ราย)  
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดล าพูน (50 ราย)  
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดสมุทรสาคร  กระบี่ 
   เชียงใหม่ เชียงราย และนครราชสีมา  
   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จังหวัดล าพูน  
 5.6 ส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ 
 หมู่บ้านกล้วยไม้จัดท าข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ในการเป็นแหล่งผลิตและแหล่งก าเนิด
กล้วยไม้ของไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรหรือชุมชนในท้องถิ่นมีการอนุรักษ์กล้วยไม้พันธุ์พ้ืนเมืองของชุมชน 
และผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า โดยสนับสนุนการจัดอบรมและดูงานการผลิตกล้วยไม้ การจัดท าจุดเรียนรู้              
จุดสาธิตการผลิตกล้วยไม้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตกล้วยไม้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สามารถปฏิบัติได้จริง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน และสร้างรายได้เสริม            
แก่เกษตรกรในท้องถิ่น  
 
 
 



  5.6.1 จัดอบรมและดูงานการผลิตกล้วยไม้ 
แนวคิดในการด าเนินงาน 
 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าไปมาก การผลิต
กล้วยไม้แต่ละพันธุ์ แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันออกไป เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ
ผลิตขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่ถูกต้องและทันสมัยมากข้ึน ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้ของ
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และความยั่งยืน โดยการจัดอบรม และน าเกษตรกรไปดูงานในสถานที่ผลิตกล้วยไม้ต่าง ๆ 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านกล้วยไม้กับผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานด้านการศึกษา 
สมาคม ชมรมกล้วยไม้ จะท าให้เกษตรกรได้รับแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตกล้วยไม้                        
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเกษตรจังหวัด ประสานงานกับเกษตรกร หน่วยงาน สมาคมชมรมด้านกล้วยไม้ในพ้ืนที่  
เพ่ือร่วมกันก าหนดหลักสูตรการอบรม และสถานที่ดูงาน  
 2. ส านักงานเกษตรจังหวัด ก าหนดวันอบรมและดูงาน เชิญวิทยากร และประชาสัมพันธ์ พร้อมรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ 20-25 ราย (เกษตรกรจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็ได้ เพ่ือเป็นการขยาย
เครือข่ายสมาชิกหมู่บ้านกล้วยไม้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น)  
 3. ส านักงานเกษตรจังหวัด ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรและทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน 
(สามารถวางแผนการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของสมาชิก และมีประสิทธิภาพ) 
 4. ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดตามผลการด าเนินงานของหมู่บ้านกล้วยไม้อย่างต่อเนื่อง และสรุปรายงาน
เป็นรูปเล่ม เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
 5. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน  
ปริมาณงาน จ านวน 300 ราย จังหวัดละ 20-25 ราย (1 ครั้ง ๆ ละ 3 วนั) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  จันทบุรี อุบลราชธานี สกลนคร ล าปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สมุทรสาคร  
   กระบี่ ตรัง สตูล บึงกาฬ สระแก้ว นครราชสีมา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  5.6.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายหมู่บ้านกล้วยไม้ระดับจังหวัด 
แนวคิดในการด าเนินงาน 

 เป็นการจัดเวทีให้เกษตรกรพบกับสมาคมกล้วยไม้ในพ้ืนที่ รวมทั้งสถาบัน และหน่วยงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านกล้วยไม้และหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานและกิจกรรมของหมู่บ้าน
กล้วยไม้ไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในด้านการเปน็แหล่งผลิตเพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่ชุมชน 
รวมทั้งการเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ หรือเป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้
พ้ืนเมืองในท้องถิ่น โดยให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัด ก าหนดบุคคลเป้าหมาย วันจัดเวทีเชื่อมโยง ประเด็นเนื้อหาส าหรับการ
จัดเวที และขออนุมัติด าเนินการ 



2. ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการจัดเวทีเชื่อมโยง 
 3. ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานรายงานกรมส่งเสริม
การเกษตร 
 ปริมาณงาน จ านวน 14 หมู่บ้าน ใน 14 จังหวัดละ (1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน) 
พ้ืนที่ด าเนินงาน  จันทบุรี อุบลราชธานี สกลนคร ล าปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สมุทรสาคร  
   กระบี่ ตรัง สตูล บึงกาฬ สระแก้ว นครราชสีมา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 5.7 การบริหารจัดการโครงการ 
  5.7.1 จัดประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ จ านวน 1 ครั้ง 
  แนวคิดในการด าเนินงาน   
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ให้มีหน้าที่ก ากับดูแล
และก าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตการตลาดกล้วยไม้ และบูรณาการงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องให้เกิดการเชื่อมโยง เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก 
พ.ศ. 2554-2559 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
กล้วยไม้แห่งชาต ิจึงต้องรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า และการวิเคราะห์
ผลการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 
โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ 
 2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ
กิจกรรมโครงการ 
 3. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดท าสรุปผลการด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ  
ในภาพรวม เสนอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ปริมาณงาน  จัดประชุม จ านวน 1 ครั้ง  
พ้ืนที่ด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
  5.7.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา คณะท างานและประสานงาน จ านวน 5 ครั้ง 
แนวคิดในการด าเนินงาน   
 คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้
ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559  ให้มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จึงต้องรับผิดชอบการจัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ 
รวมทั้ง ที่ปรึกษา และคณะท างานต่างๆ ภายใตค้ณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและการวิเคราะห์
ผลการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอคณะอนุกรรมการฯ ทราบ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 



 1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ ด าเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ฯ ที่ปรึกษา และคณะท างานย่อยต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เก่ียวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ก าหนด และติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการตามที่มอบหมาย
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
 3. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดท าสรุปผลการด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ            
ในภาพรวม เสนอคณะรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ปริมาณงาน  จัดประชุม จ านวน 5 ครั้ง  
พ้ืนที่ด าเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
  5.7.3 จัดเวทีเกษตรกรพบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ฯ 
แนวคิดในการด าเนินงาน   
 เป็นการจัดเวทีให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก              
พ.ศ. 2554-2559 ได้พบเกษตรกร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในทุกด้านที่เกิดข้ึนและร่วมกันวิเคราะห์และ
หาแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก               
พ.ศ. 2554-2559 บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดท าแผนการจัดเวทีเกษตรกรพบคณะอนุกรรมการฯ 
เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กล้วยไม้ ให้ความเห็นชอบ 

2. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร แจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกเกษตรกร
เป้าหมาย เข้าร่วมการประชุม 

3. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรด าเนินการจัดประชุม  
 4. ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สรุปผลการประชุมและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
พร้อมพิจารณาจัดเวทีหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อเสนอในที่ประชุม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า           
ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานผลให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ทราบ 
ในการประชุมครั้งต่อไป 
ปริมาณงาน  จัดประชุม จ านวน 2 ครั้ง  
พ้ืนที่ด าเนินงาน ราชบุรี และชลบุรี  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
 
 
 



6. แผนปฏิบัติงาน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไม้) ปี 2557 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ 

(ระดับ
หน่วยงาน) 

ปริมาณ 
งาน 

หน่วย 
วัด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2556- 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
. 

พย
. 

ธค
. 

มค
. 

กพ
 

มีค
. 

เม
ย. 

พค
. 

มิย
. 

กค
. 

สค
. 

กย
. 

1. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ที่มี
คุณภาพ 

               

1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าสู่
ระบบ GAP 

จังหวัด 300 ราย             

1.2 ส่งเสริมการยกระดับสินค้ากลว้ยไม้ 
GAP เพื่อการส่งออก 

               

     1.2.1 ศึกษา ส ารวจ รวบรวม 
วิเคราะห์ และจดัท าแผนทีส่วนกลว้ยไม้
คุณภาพ 

ส่วนกลาง 3,000 สวน             

     1.2.2 จัดประชุมเกษตรกร เพือ่
ช้ีแจงโครงการ ติดตามและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน 

จังหวัด 7 จังหวัด             

2. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้ให้มคีวาม
หลากหลาย 

               

2.1 พัฒนาแปลงรวบรวมพันธุกรรม
กล้วยไม ้

               

     2.1.1 จัดหาและขยายต้นพ่อแม่
พันธุ ์

ศูนย์ 3,000 ต้น             

     2.1.2 ดูแลรักษาต้นพันธุ์ การ
จัดเก็บข้อมลู และการให้บริการ 

ศูนย์ 3 ศูนย์             

2.2 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
พัฒนาพันธุ ์

ศูนย์ 100 ราย             

3. ส่งเสริมการผลิตกล้วยไมน้อกฤดู                
3.1 จัดท าแปลงเรียนรู้การผลติกลว้ยไม้
นอกฤดู 

จังหวัด 7 แปลง             

3.2 จัดอบรมเกษตรกรหลักสตูรการ
ผลิตกล้วยไม้นอกฤด ู
 

ศูนย์ 100 ราย             

4. ส่งเสริมการสร้างคลัสเตอร์กลว้ยไม้
ที่เข้มแข็ง 

               

4.1 สัมมนาพัฒนาผู้ประสานงาน         
คลัสเตอร ์
 

ส่วนกลาง 60 คน             



กิจกรรม/ขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ 

(ระดับ
หน่วยงาน) 

ปริมาณ 
งาน 

หน่วย 
วัด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2556- 2557 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ตค
. 

พย
. 

ธค
. 

มค
. 

กพ
 

มีค
. 

เม
ย. 

พค
. 

มิย
. 

กค
. 

สค
. 

กย
. 

4.2 สัมมนาหน่วยงานพันธมิตร           
คลัสเตอร ์

               

     4.2.1 หลักสูตร แนวทางการลด
ต้นทนุการผลิตกล้วยไม้    

ส่วนกลาง 100 คน             

     4.2.2 หลักสูตร อนาคตกล้วยไม้
ไทยในเวทีอาเซียน 

ส่วนกลาง 80 คน             

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
คลัสเตอร ์

               

     4.3.1 จัดประชุมวิเคราะห์และหา
แนวทางพัฒนาคลัสเตอร ์

จังหวัด 4 กลุ่ม             

     4.3.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาคลัสเตอร ์

จังหวัด 4 กลุ่ม             

5. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ฝึกอาชีพกล้วยไม ้

               

5.1 อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิต
และตลาดกล้วยไม ้

ศูนย์ 500 ราย             

6. ส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม ้                
6.1 จัดอบรมและดูงานการผลติ
กล้วยไม ้

จังหวัด 300 ราย             

6.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายหมู่บา้น
กล้วยไม้ระดับจังหวัด 

จังหวัด 14 หมู่บ้า
น 

            

7. บริหารจัดการโครงการ                
7.1 จัดประชุมคณะกรรมการกล้วยไม้
แห่งชาติ 

ส่วนกลาง 1 ครั้ง             

7.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ       
ที่ปรึกษา คณะท างานและประสานงาน 

ส่วนกลาง 5 ครั้ง             

7.3 จัดเวทีเกษตรกรพบ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การแข่งขันกล้วยไม้ฯ 

ส่วนกลาง 2 ครั้ง             

 

7. ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด  
 ผลผลิต 
  1) เกษตรกรมีการผลิตกล้วยไม้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2) เกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้มากข้ึน 
  3) เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง  



  4) มีแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด และ
การประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของไทย 
 ผลลัพธ์ 
 1) ผลผลิตกล้วยไม้ของไทยมีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น 
 2) ประเทศไทยสามารถส่งออกกล้วยไม้มูลค่าเพ่ิมข้ึน  
 3) องค์กรเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มีความเข้มแข็งมากข้ึน 
 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
 1) เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาพันธุ์  
และการตลาดกล้วยไม้ จ านวน 1,300 ราย 
 2) เกษตรกรที่ได้รับความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ให้มีคุณภาพดี  
ซึ่งท าให้กล้วยไม้ส่งออกของไทยมีคุณภาพสูงขึ้น 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          - ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
          - ผู้ประสานงานโครงการ :  
                    นางอรสา  ดิสถาพร          ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
                    นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ    
                                                      และพืชสมุนไพร 
                    นางชัญญา ทิพานุกะ         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอก 
                                                      ไม้ประดับ 
 - โทรศัพท์/โทรสาร   
          โทรศัพท์ 0-2940-6104, 0-2579-1501   โทรสาร  0-2579-1501 

           e-mail: agriman52@doae.go.th 

 



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด)  
 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจ 
นโยบายของรัฐบาล 
1. นโยบายชาติ : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. นโยบายของรัฐบาล : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 
3. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มูลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 

2. หลักการเหตุผลและแนวคิดของโครงการ 
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์  

เป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ละปีมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด ประมาณ 5 แสนตัน มูลค่าประมาณ 
20,000 ล้านบาท มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ ประมาณ 38,000 ครัวเรือน กระจายอยู่ในพ้ืนที่  
20 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร และจังหวัดเลย 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสับปะรดไทยยังมีปัญหาอยู่อีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการ
ผลิตของเกษตรกร ซึ่งถือเป็นต้นน้ าของอุตสาหกรรมสับปะรด ยังประสบกับปัญหา ขาดความรู้ด้านการผลิตที่
ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า คุณภาพผลผลิตไม่ได้ไม่ได้ตามมาตรฐานที่โรงงานต้องการผลผลิตมัก
ออกกระจุกตัว ล้นตลาด ราคาตกต่ า รวมทั้ง ปัญหาโรคเหี่ยวที่แพร่ระบาดไปในหลายพ้ืนที่ สร้างความเสียหาย
ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด) ปี 2557 ให้สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2553-2557  
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรดังที่กล่าวแล้ว เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม  
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร สามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนแก่โรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์ส่งออกมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงและน าเงินตรา
เข้าสู่ประเทศ รักษาความเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไป และที่ส าคัญเกษตรกร 
ผู้ปลูกสับปะรดมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของโรงงานและผู้บริโภค 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 

 

4. เป้าหมาย 
 เกษตรกร 3,600 ราย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร และจังหวัดเลย 

 



 

  

5. กิจกรรม 
5.1 การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP เกษตรกร 

3,600 ราย  
5.2 ประชุมคณะกรรมการระดับประเทศ ซึ่งด าเนินการโดยส่วนกลาง จ านวน 4 ครั้ง  
5.3 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 20 จังหวัด  
5.4 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับประรดผลสด   
5.5 ส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  
5.6 ศึกษาวิจัย เรื่อง สับปะรดผลสด  

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดระบบ GAP 

เป้าหมาย : จ านวน 3,600 ราย (20 จังหวัด)  
วิธีด าเนินการ :  

1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ก าหนดพ้ืนที่และเกษตรกร
เป้าหมาย โดยคัดเลือกคณะกรรมการหรือสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดปี 2554 
หรือที่ข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติม 

2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ เป็นวิทยากรหรือประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร 

3) เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิต 
ทีถู่กต้องและเหมาะสม 

4) แนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ น าสิ่งที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 
6.2 ประชมุคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับประเทศ 

เป้าหมาย : จ านวน 4 ครั้งๆ ละ 50 คน 
วิธีด าเนินการ :  

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับประเทศ โดยเชิญ
คณะกรรมการ หรือ ผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัด 20 จังหวัด เข้าร่วม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสับปะรดระดับประเทศ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับจังหวัด 
เป้าหมาย : จ านวน 20 จังหวัดๆ ละ 3 ครั้ง   
วิธีด าเนินการ 

1) จังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการหรือผู้แทนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับอ าเภอ 

2) จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับจังหวัด เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสับปะรดระดับจังหวัด 

 



 

  

6.4 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด 
เป้าหมาย : จ านวน 1 ครั้ง 
วิธีด าเนินการ 

ส่วนกลาง จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด โดยมีส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เกษตรกร และภาคเอกชน ร่วมออกร้านแสดงนิทรรศการ และจ าหน่ายสินค้า  
เน้นสินค้าสับปะรดผลสดพันธ์ต่างๆที่มีในประเทศไทย 

6.5 ส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
เป้าหมาย : จ านวน 20 จังหวัด 35,000 ราย  
วิธีด าเนินการ 

1) จังหวัดจัดประชุมเกษตรอ าเภอ และคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับจังหวัดเพ่ือชี้แจง 
ท าความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ ส ารวจข้อมูล 

2) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับต าบล เพื่อชี้แจง  
ท าความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ ส ารวจข้อมูล  

3) การด าเนินการส ารวจ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับต าบล 
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจข้อมูล ตามแบบส ารวจของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนัดหมายสมาชิกกลุ่มมาให้ข้อมูล 
ณ สถานทีต่ั้งกลุ่ม หรือจุดนัดหมายตามความเหมาะสม 

4) กรณีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดรายใดที่ยังไม่ได้สังกัดกลุ่มผู้ปลูกสับปะรด สามารถติดต่อกับ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับต าบล เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มได้ 

5) เมื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดระดับต าบล ด าเนินการส ารวจ เก็บข้อมูล
เกษตรกรเสร็จแล้ว ให้รวบรวมแบบส ารวจส่งให้กับส านักงานเกษตรอ าเภอโดยเร็ว 

6) ส านักงานเกษตรอ าเภอ น าแบบส ารวจดังกล่าวมาบันทึกข้อมูลลงสู่ระบบประมวลผลกลาง  
ทีอ่อกแบบโดยศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสรุปผลการส ารวจแจ้งส านักงานเกษตรจังหวดัทราบ 

7) ส านักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการส ารวจแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
8) ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ได้จากการส ารวจนี้ ถือเป็นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดระบบเกษตรกร สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา 
และให้การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดปัญหาในอนาคต ต่อไป 

6.6 ศึกษาวิจัย เรื่อง สับปะรดผลสด 
เป้าหมาย : จ านวน 1 เรื่อง 
วิธีด าเนินการ 

1) ส่วนกลางประสานงานกับจังหวัด 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี หนองคาย นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร และจังหวัดเลย ในการเก็บข้อมูลสับปะรดผลสดภายในจังหวัด 

2) เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางร่วมกับจังหวัดศึกษาข้อมูลสับปะรดผลสดในพื้นที่  



 

  

3) รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลสับปะรดผลสด เพื่อใช้เผยแพร่และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
ให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของสับปะรดผลสด 

4) ประมวลสรุปผลการศึกษาวิจัย และจัดท ารายงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือการส่งเสริม
ด้านสับปะรดผลสดต่อไป 
 

7. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ปริมาณ
งาน 

หน่วย
วัด 

ระยะเวลา 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

 2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 

ตค
.56

 
พย

.56
 

ธค
.56

 
มค

.57
 

กพ
.57

 
มีค

.57
 

เม
ย.5

7 
พค

.57
 

มิย
.57

 
กค

.57
 

สค
.57

 
กย

.57
 

1. อบรมเกษตรกร หลักสูตร 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรด GAP 

จังหวัด 3,600 ราย             

2. ประชุมคณะกรรมการ 
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับประเทศ 

ส่วนกลาง 4 ครั้ง             

3. ประชุมคณะกรรมการ 
กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด ระดับจังหวัด 
4. รณรงค์ส่งเสริมการบริโภค
สับปะรดผลสด 
5. ส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด 
6. ศึกษาวิจัย เรื่อง สับปะรดผลสด 

จังหวัด 
 
ส่วนกลาง 

 
จังหวัด 

 
ส่วนกลาง/

จังหวัด 

3 
 
1 
 

20 
 
1 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 

จังหวัด 
 

เรื่อง 

            

 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
8.1  ผลผลิต 

เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 3,600 ราย 
 8.2  ผลลัพธ์ 

เกษตรกร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 8.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 

เกษตรกร 3,600 ราย ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีความรู้  
 
 



 

  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการผลิตกับความต้องการของโรงงาน 
2. ผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพได้มาตรฐานโรงงาน 
3. เกษตรกรขายสับปะรดได้ราคาดี มีเสถียรภาพ ไม่ผันผวน  
4. สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความเข้มแข็ง มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เหนียวแน่น 
 

10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
นายอรสา ดิสถาพร  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

 ผู้ประสานงานโครงการ  
  1. นางอัมพา ว่องวิชชกร ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร 

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-3619   e-mail : ampa.wong@gmail.com 
    2. นายสมบัติ  ทรงโฉม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร 

โทรศัพท์/โทรสาร 02-9406128   e-mail : bat2501@hotmail.com 
  3. นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-3619   e-mail : fhafang@gmail.com 

mailto:Ampa.wong@gmail.com


โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย   
      สร้างรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่  เพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดรายจ่าย
1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
     ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth &Competitiveness)  
     ประเด็น 1.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคญัที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโลก 

เนื่องจากเป็นปัจจัยส้าคัญในการประกอบอาหาร ได้แก่ กะทิ วุ้นมะพร้าว น้้ามะพร้าว น้้ามันมะพร้าว ฯลฯ 
เกือบทุกส่วนของมะพร้าวใช้ประโยชน์ได้นานัปการ เช่น เปลือก ใบ กะลา ก้าน ล้าต้น มะพร้าว 
เป็นต้น  ทั่วโลกมีการผลิตปีละประมาณ 65 ล้านตัน โดยมีประเทศผู้ผลิตมะพร้าวสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และปาปัวนิวกินี ส้าหรับประเทศไทยสามารถผลิต
ได้เป็นล้าดับที่ 6 ในปี 2555 คาดว่าเนื้อท่ีให้ผลผลิตประมาณ 1.32 ล้านไร่ ผลผลิต 1.057 ล้านต้น 
ผลผลิตต่อไร่ 802 กิโลกรัม ซึ่งการผลิตมะพร้าวของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหา
ส้าคัญ ได้แก่ พ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง โดยสาเหตุประการส้าคัญที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตมะพร้าวของไทย ซึ่งได้แก่ การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราและ
ปาล์มน้้ามันซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่ามะพร้าว นอกจากนั้นต้นมะพร้าวมีอายุมากเสื่อมโทรม  
ขาดการบ้ารุงรักษาอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการระบาดท้าลายของศัตรูมะพร้าว การประสบกับภาวะ
ฝนแล้ง ในปี 2553 ท้าให้เกิดการระบาดท้าลายของแมลงด้าหนามและหนอนหัวด้า ซึ่งท้าให้เกิด
วิกฤตการณ์การขาดแคลนมะพร้าว ท้าให้ราคามะพร้าวเพ่ิมสูงขึ้นจากผลละ 8-9 บาท เป็นผลละ 
18-20 บาท และในช่วงปลายปี 2554 การผลิตมะพร้าวของไทย ได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ท้าให้ 
ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้บวกกับผลผลิตที่น้าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เกิดภาวะล้นตลาดขึ้น  
ส่งผลให้ในปี 2555 มะพร้าวมีราคาตกต่้าลงเหลือเพียงผลละประมาณ 3 บาท 

จากสถานการณ์การผลิตมะพร้าวของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น เกษตรกรมีความจ้าเป็น 
จะต้องเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ โดยใช้หลักการบริหารจัดการมะพร้าวเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน จึงได้จัดท้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ปี 2557 ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศ 

  และส่งออกต่างประเทศ 
 
 

 



4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
  4.1 มะพร้าวแก่ จ้านวน 7,000 ราย พ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ตราด 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
  4.2 มะพร้าวน้้าหอม จ้านวน 1,500 ราย พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
    5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวโดยจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้ 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท้าแผนการพัฒนาการ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพมะพร้าวชุมชน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือฝึกปฏิบัติในแปลงสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
           มะพร้าว ได้แก่ ต้นพันธุ์มะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว พันธุ์พืชร่วมในสวนมะพร้าว ฯลฯ เป็นต้น 
          โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงานดังนี้ 

 5.1.1 ส้านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส้านักงานเกษตรอ้าเภอคัดเลือกพ้ืนที่ที่จะด้าเนินการ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จ้านวน 340 กลุ่มๆ ละ 25 ราย โดยมีเงื่อนไขเกษตรกรที่เข้าร่วม 
  โครงการดังนี้  
    1) มะพร้าวโรงงาน 
        เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวไม่น้อยกว่า 100 ไร่  
  สภาพต้นมะพร้าวแก่อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ที่ให้ผลผลิตต่้า จ้านวน 280 กลุ่มๆ ละ 25 ราย  
  รวม 7,000 ราย     
    2) มะพร้าวน้้าหอม 
           เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวไม่น้อยกว่า 100 ไร่  
  สภาพต้นมะพร้าวน้้าหอมอายุไม่น้อยกว่า 8 ปี ที่ให้ผลผลิตต่้า จ้านวน 60 กลุ่มๆ ละ 25 ราย  
  รวม 1,500 ราย 

 5.1.2 ส้านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส้านักงานเกษตรอ้าเภอจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา 
  และถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 280 กลุ่มๆ ละ 25 ราย จ้านวน 1 วัน 

 5.1.3 ส้านักงานเกษตรอ้าเภอสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการฝึกปฏิบัติในแปลง 
  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จ้านวน 1 แปลง พ้ืนที่ 5 ไร่ ตามความต้องการจากการจัดเวที 
  วิเคราะห์ปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพมะพร้าว โดยด้าเนินการให้ทันกับระยะเวลาและช่วงฤดูกาล 
          ทีเ่หมาะสม 
   5.1.4 ส้านักงานเกษตรจังหวัดและส้านักงานเกษตรอ้าเภอติดตามนิเทศงานการอบรม 
  และการฝึกปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้าความรู้ 
  ทีไ่ด้รับไปปฏิบัติในสวนมะพร้าวและใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมของแต่ละสภาพพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
  ให้สูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 



   5.1.5 ส้านักงานเกษตรจังหวัดจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การผลิตมะพร้าวส่งกรมส่งเสริมการเกษตร 

 5.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(มะพร้าว) ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงานดังนี้ 

      5.2.1 การศึกษา วิเคราะห์ การด้าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตมะพร้าวในพ้ืนที่เป้าหมายของการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 

      5.2.2 สรุปรายงานผลการศึกษา 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและ

ถ่ายทอดความรู้ 

   1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา 

   1.2 ถ่ายทอดความรู้และฝึก

ปฏิบัติในแปลง 

   1.3 สรุปรายงาน 

         

2.ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้า

ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) 

         

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 

         เกษตรกรได้รับความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จ้านวน 8,500 ราย 

7.2 ผลลัพธ์ 
         เกษตรกร จ้านวน 26 จังหวัด น้าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างน้อยร้อยละ 60 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
        เกษตรกรในกลุ่มเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวมีความรู้เพ่ิมขึ้น จ้านวน 8,500 ราย 
 
 



8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ผู้ประสานงานโครงการ 
1. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์   ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น                      

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail ovichailak@hotmail.com 
2. นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย    นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail pisamai_ku41@hotmail.com 
 3. นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ  นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail patty_akey@hotmail.com 
 

mailto:ovichailak@hotmail.com
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไผ่) 
 

1. ความสอดคล้อง 
1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย   
      สร้างรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่  เพ่ิมประสิทธิภาพ  ลดรายจ่าย
1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
     ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth &Competitiveness)  
     ประเด็น 1.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไผ่ โดยไผ่มีประโยชน์     

ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้้าก่อให้เกิดป่าและช่วยรักษาระบบนิเวศในบริเวณป่าที่ถูกท้าลายให้สมดุล 
ในระยะสั้น ท้าให้เกิดสภาพป่าได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้ป้องกันลมพายุ ชะลอความเร็วของกระแสน้้าป่า 
ซึ่งจะป้องกันการพังทลายของดิน นอกจากนั้นไผ่ยังเป็นพืชอเนกประสงค์ที่มีการใช้ประโยชน์ในวิถี
ชีวิตของคนไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ไทยมีที่ส่งออกในรูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร หัตถกรรม 
อุตสาหกรรม การเกษตร การประมง การปศุสัตว์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น โดยมีมูลค่าการส่งออก
ไม่ต่้ากว่า 44 ล้านบาท ปัจจุบันความต้องการใช้ไผ่มีปริมาณสูงมาก ไทยต้องมีการน้าเข้าไผ่จากต่างประเทศ 
เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ฯลฯ ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่้ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี และความต้องการ
ใช้ไผ่ยังคงมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี แต่ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยี ในการผลิตพันธุ์
ไผ่ ดังนั้นการจัดท้าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผ่เชิงเศรษฐกิจ จะมีประโยชน์ต่อภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมในการพัฒนาให้เพียงพอต่อความต้องการและเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตไผ่ให้มีคุณภาพและผลผลิต 
 ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ลดการตัดไม้ไผ่จากธรรมชาติ 

  3.2 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตไผ่เชิงอนุรักษ์ 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
  เกษตรกร 2,100 ราย ในพ้ืนที่ด้าเนินการ 6 จังหวัด ได้แก ่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล้าปาง ล้าพูน แพร่และน่าน 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไผ่ และมีตลาดรองรับผลผลิต 
5.2 ประชาสัมพันธ์และรวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ จ้านวน 84 กลุ่มๆ ละ 25 ราย 

 



5.3 จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการไผ่ 1 กลุ่ม  
เป็นเงิน 8,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 5.3.1 ค่าจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดความรู้ กลุ่มละ 25 ราย จ้านวน 1 วันๆ ละ 200 บาท  
  เป็นเงิน 5,000 บาท 
    5.3.2 ค่าวัสดุสนับสนุนการฝึกปฏิบัติแปลงเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการไผ่ ได้แก่  
  พันธุ์ไผ่ ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคม ีกลุ่มละ 1 แปลง พ้ืนที่ 1 ไร่ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท 

5.4 ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไผ่) โดยศึกษา 
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกไผ่ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมสรุป 
วิเคราะห์และรายงานผล จ้านวน 1 เรื่อง 
 

6 แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา
และถ่ายทอดความรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

            

ศึกษาความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ไผ่) 

            

 

7 ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 

       เกษตรกร จ้านวน 2,100 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการไผ่ 
7.2 ผลลัพธ์ 

       เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 60 สามารถน้าความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการไผ่
ไปปฏิบัติได้ 

7.3 ตัวชีวั้ดกระบวนงาน 
      1. เกษตรกร จ้านวน 2,100 ราย ได้รับการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการไผ่ 
      2. รายงานผลการศึกษา จ้านวน 1 เรื่อง 
 
 
 



8.   หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

ผู้ประสานงานโครงการ 
1. นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ : ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail ovichailak@hotmail.com 
2. นางพิสมัย พ่ึงวิกรัย : นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail pisamai_ku41@hotmail.com 
3. นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ : นักวิชาการเกษตรช้านาญการ  

โทรศัพท์ 02-579-3787/โทรสาร 02-940-6079/ e-mail patty_akey@hotmail.com 
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โครงการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 

1. ความสอดคล้อง 
นโยบายรัฐบาล 

ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตรส่งเสริมการยกระดับความสามารถ 
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกรรวมทั้งพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นกลไกจัดการธุรกิจ
(Business arm) ให้กับเกษตรกรเพื่อเพ่ิมโอกาสและศักยภาพในการเก็บเก่ียวมูลค่าเพ่ิมจากห่วงโซ่อุปทาน 
  นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 

 ข้อที่  4 ระบบ Logistic 
ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
และภาคเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ 
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
 จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ เช่น พืชผัก 
ไม้ผล ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพ่ือการส่งออก ไม่ว่าจะรูปผลผลิตสด
และแปรรูป การส่งเสริมการผลิตพืชส้าคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความส้าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาความ
ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบการผลิตการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
จะเห็นได้ว่าการผลิตพืชเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะไม้ผลประสบปัญหาผลผลิตในฤดูออกมาพร้อมกัน 
ในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ราคาตกต่้าและเป็นปัญหามาโดยตลอด รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจ้านวนมาก 
ในการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการเร่งรัดกระจายผลผลิตภายในประเทศ   
โดยการรวบรวมผลผลิต และขนส่งออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็วในช่วงผลผลิตกระจุกตัว ซึ่งมักเกิดความเน่าเสีย 
ในระหว่างการขนส่ง และคุณภาพตกต่้า  
 ปัญหาที่ส้าคัญในการผลิตพืชเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตคุณภาพดีมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาด ผลผลิตสูญเสียง่ายในระหว่างการขนส่ง ส่งผลให้ราคาตกต่้า ขาดห้องเย็นส้าหรับเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุ
ผลผลิต ก่อให้เกิดปัญหาด้านการส่งออก  เกษตรกรยังขาดข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการขาดระบบการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์  ซึ่งปัญหาการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรของประเทศไทย  เกษตรกรไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
61 ของประชากรในประเทศจึงอยู่ในสภาวะยังพ่ึงพาตัวเองไม่ได้ ระดับการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ยังมีน้อย ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร   
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร 



 

ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่เกษตรกร จึงเป็นหน่วยงานส้าคัญที่ต้องด้าเนินการขับเคลื่อนกลไกด้าน
การบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรให้เป็นระบบ และระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ด้านการเกษตร เพ่ือให้สินค้ากระจายออกนอกพ้ืนที่แหล่งผลิตโดยการขยายช่องทาง
การตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสามารถลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ 
และเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างยั่นยืนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและ 

โลจิสติกส์ 
2. เพ่ือส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
3. เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดการสินค้า 

เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
4.1 เกษตรกร จ้านวน 2,310 ราย  
4.2 พ้ืนที่  จ้านวน 77  จังหวัด 
4.3 ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จ้านวน 9 เขต 

 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 

ด้าเนินการดังนี้ 
   51.1 ส่วนกลางประสานงานกับจังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมายคัดเลือกเกษตรกร 
   51.2 จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรผู้ที่สนใจ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกษตรกร  
กลุม่ผู้ผลิตพืชผักและผลไม้ จ้านวน 1 จุดๆ ละ 30 ราย  
  5.1.3 จังหวัดด้าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายหลักสูตรด้าน     
การจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
  5.1.4 จังหวัดสรุปรายงานผลการด้าเนินงานพร้อมภาพ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
 5.2 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์  
  5.2.1 ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการตลาด
สินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
  5.2.2 จัดท้าเนื้อหาหลักสูตรในการจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ด้านจัดระบบตลาดสินค้า
เกษตรและโลจิสติกส์ 
  5.2.3 ด้าเนินการจัดเวทีโดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร 



 

  5.2.4 น้าบทเรียนที่ได้จากการจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ และจัดท้าสื่อเผยแพร่ 
  5.2.5 ติดตามและขยายผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้น้าไปสู่จุดเรียนรู้อื่น ๆ  
  5.2.6 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน 

5.3 จัดงานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน  
 5.3.1 ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการตลาด

และโลจิสติกส์สินค้าเกษตรซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดน 
 5.3.2 ประสานงานการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน้าสินค้าที่มีศักยภาพด้าน

การตลาดและโลจิสติกส์มาประชาสัมพันธ์และจ้าหน่ายในงาน 
 5.3.3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมการจัดงานเพ่ือน้าเสนอ

สินค้าท่ีมีศักยภาพ 
 5.3.4 จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร 
 5.3.5 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน 
5.4 ศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานลิ้นจี่ 

 5.4.1 ส่วนกลางประสานงานกับจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
และพะเยา ในการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการสินค้าเกษตร โดยคัดเลือก
จากเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่ จังหวัดละ 1 จุด  

 5.4.2 เมื่อจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ส่วนกลางทราบ 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางร่วมกับจังหวัดศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานลิ้นจี่ 
โดยด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย 

 5.4.3 ประมวลสรุปผลการศึกษาในเรื่อง การเคลื่อนย้ายผลผลิตลิ้นจี่ตลอดระบบห่วงโซ่
อุปทานจากเกษตรกรจนถึงผู้ส่งออกเพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ส้าหรับสินค้าลิ้นจี่ของประเทศ 
แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในแตล่ะกิจกรรมของระบบหว่งโซ่อุปทานเพ่ือรักษาคุณภาพลิ้นจี่ 
และเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของลิ้นจี่ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดทั้ง
กระบวนตั้งแต่กิจกรรมต้นน้้าถึงปลายน้้า  

 5.4.4 ส่วนกลางสรุปและจัดท้ารายงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือน้าไปใช้ในการ
ขยายผลการด้าเนินงานกับสินค้าชนิดอื่น ๆ ต่อไป 

5.5 ศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตสินค้าเกษตร 
  5.5.1 ส่วนกลางประสานงานกับจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครนายก  
และสุราษฏร์ธานี ในการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการสินค้าเกษตร โดยคัดเลือก
จากเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะในภาพรวมสามารถผลักดันผลผลิตผักออก 
สู่ตลาดนอกพ้ืนที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศได้ 
  5.5.2 เมื่อจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ส่วนกลางทราบ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางร่วมกับจังหวัดศึกษาและส้ารวจเก็บข้อมูล/แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานการปลูก 



 

การผลิต และการจ้าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร โดยด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมายได้แก่จังหวัด
สระบุรี นครนายก และสุราษฏร์ธาน ี
  5.5.3 ประมวลสรุปผลการศึกษาในเรื่อง ศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตสินค้า
เกษตร จากกลุ่มเกษตรกรจนถึงตลาดการซื้อขาย เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการตลาดส้าหรับเกษตรกร
ผู้ผลิตผักปลอดภยัและได้มาตรฐานของประเทศ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพ่ือพัฒนาระบบการตลาดและการกระจาย
สินค้าในแต่ละกิจกรรม 
  5.5.4 ส่วนกลางสรุปและจัดท้ารายงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือน้าไปใช้ในการขยายผล
และด้าเนินการกับกลุ่มเกษตรกร และจุดกระจายสินค้าอ่ืน ๆ ต่อไป    

 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2556 ปี 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกร
ด้านการจัดระบบตลาด
สินค้าเกษตรและ 
โลจิสติกส์ 

            

2. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการระบบ
การตลาดสินค้าเกษตร
และโลจิสติกส์ 

            

3. จัดงานเชื่อมโยงด้าน
การตลาดและโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรแนวตะเข็บ
ชายแดน 

            

4. ศึกษาการจัดการ 
โลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานลิ้นจี่ 

            

5. ศึกษาเส้นทาง
เชื่อมโยงการกระจาย
ผลผลิตสินค้าเกษตร 

            

 
 



 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 
 เกษตรกร จ้านวน 2,310 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตลาดและโลจิสติกส์ 

สินค้าเกษตร 
7.2 ผลลัพธ์ 

   1. เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญสามารถน้าความรู้ที่ได้รับ
ไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   2. เกษตรกรมีช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร มีตลาดรองรับสินค้าเกษตรกรเพ่ิมข้ึน  
มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
1. เกษตรกร 2,310 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตร 

และโลจิสติกส์และมีความรู้ 
 2. มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ 
 3. มีการจัดงานเชื่อมโยงด้านการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตรแนวตะเข็บชายแดน 

 

 8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร 
   1. นางสุนิสา  ประไพตระกูล กลุ่มบริหารจัดการงานส่งเสริมสินค้าเกษตร  
   โทรศัพท์ : 02-9406127  e-mail : sunisaprapai@hotmail.com 
  2. นายสมบัติ  ทรงโฉม  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร 
   โทรศัพท์ : 02-5793619 e-mail : bat2501@hotmail.com 
 

 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร  
1. ความสอดคล้อง 

นโยบายรัฐบาล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรข้อ 1 : การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  (Growth &  

Compettiveness)  
แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไก่ สุกร  

และกุ้งที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  
เป้าหมายการให้บริการกรมส่งเสริมการเกษตร : เกษตรกร ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาการ 

เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์กรมส่งเสริมการเกษตร : เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร 

 

2. หลักการเหตุผลและแนวคิดโครงการ 
จากนโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสู่การเป็น

เกษตรกรมืออาชีพ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพทางการเกษตร  ตามความต้องการภายใต้เงื่อนไข
ของสภาพพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่กระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ 
จ านวน 48 ศูนย์ เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพการเกษตรและบริการ
การเกษตร ทีก่ระจายอยู่ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอาชีพการเกษตรและให้บริการ
ทางการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้และเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

3.วัตถุประสงค์โครงการ 
 3.1 เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้านและได้รับบริการทางการเกษตรจาก
ศูนย์ปฏิบัติการ สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนากระบวนงานการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน 

3.2 เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับบริการทางการเกษตร มีความรู้และเข้าใจในวิถีการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

3.3 ศูนย์ปฏิบัติการ มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชน 
ผู้สนใจทั่วไป  
 

4. เป้าหมาย  
เกษตรกร จ านวน 19,075 ราย 

 



5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 พัฒนาศักยภาพของศูนย์ให้มีความพร้อมในการพัฒนาอาชีพ 

5.1.1 ผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้  
1) ศูนย์ปฏิบัติการจัดท าแผนการผลิตปัจจัยทางเกษตรตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งกรมส่งเสริม 

การเกษตรและเขตทราบ 
2) ศูนย์ปฏิบัติการด าเนินการผลิตและสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรเพ่ือเป็นต้นแบบ 

ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามหลักสูตรการฝึกอบรมและขยายผลจากการจัดท าจุดเรียนรู้  
และส าหรับการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย 

5.1.2 พัฒนาแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงพัฒนาแม่พันธุ์ และอ่ืน ๆ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการปรับปรุงและดูแลแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ ให้มคีวามพร้อมในการฝึกอาชีพ  

เน้นหนักตามหลักสูตรอบรมของศูนย์ปฏิบัติการ 
2) ในกรณีที่ยังไม่มีป้ายชื่อแปลง จุดเรียนรู้ หรือป้ายช ารุด ให้ด าเนินการจัดท าป้ายให้เรียบร้อย 
3) สรุปข้อมูลแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงพัฒนาแม่พันธุ์ แปลงอนุรักษ์

พันธุกรรม จุดเรียนรู้ ผึ้ง แมลงเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ  ตามแบบฟอร์มส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดท าฐาน 
ข้อมูลและเผยแพร่ 

5.1.3 บริการควบคุมศัตรูพืช แมลงเศรษฐกิจและจักรกลการเกษตร 
1) ศูนย์ปฏิบัติการจัดท าแผนการผลิตและการให้บริการด้านการควบคุมศัตรูพืช แมลง

เศรษฐกิจและจักรกลการเกษตรตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรและเขตทราบ 
2) ศูนย์ปฏิบัติการด าเนินการผลิตและการให้บริการด้านการควบคุมศัตรูพืช แมลง

เศรษฐกิจและจักรกลการเกษตร เพ่ือเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและขยายผลจากการจัดท าจุดเรียนรู้ และส าหรับการให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 
และประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย 

5.2 ฝึกอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร 
5.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการ จัดท าแผนการฝึกอบรมและรายละเอียดหลักสูตร (การผลิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามความช านาญและความพร้อมของศูนย์) ตามแบบฟอร์ม ส่งให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต จังหวัดที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ 

5.2.2 ศูนย์ปฏิบัติการประสานงานกับจังหวัด รับสมัครเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบที่ประสงค์   
จะเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนฝึกอาชีพ หรือสมัครโดยตรงกับศูนย์ปฏิบัติการ ทั้งนี้ ขอให้พจิารณาเกษตรกร
ในพ้ืนที่ภัยแล้งเป็นล าดับต้น 

5.2.3 จังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพและวันรับสมัครเกษตรกรเข้ารับ
การอบรมอาชีพ ส่งรายชื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ 

5.2.4 ศูนย์ปฏิบัติการด าเนินการฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตรและประเมินผล 
5.2.5 ศูนย์ปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอบรม ให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรและเขตทราบ 



5.3 ติดตามประเมินสถานการณ์การด าเนินงานของศูนย์   
 หน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ร่วมติดตามประเมินสถานการณ์ 

การด าเนินงาน ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ตามแผนปฏิบัติงาน 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

ปริมาณ
งาน 

หน่วย
วัด 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 

 
ปี 2557 

ต.ค
. 5

6 

พ.
ย. 

56
 

ธ.ค
. 5

6 

ม.
ค. 

56
 

ก.
พ.

 5
6 

มี.
ค. 

56
 

เม
.ย.

 5
6 

พ.
ค. 

56
 

มิ.
ย. 

56
 

ก.
ค. 

56
 

ส.ค
. 5

6 

ก.
ย. 

56
 

6.1 ผลิตปัจจยัทางการเกษตรเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการเรยีนรู ้

ศูนย์ฯ 42 ศูนย์             

6.2 พัฒนาแปลงแม่พันธุ์ แปลง
รวบรวมพันธุ์ แปลงพัฒนาแม่พันธุ์ 
และอื่น ๆ 

ศูนย์ฯ 34 ศูนย์             

6.3 บริการควบคุมศัตรูพืช แมลง
เศรษฐกิจและจักรกลการเกษตร 

ศูนย์ฯ 18 ศูนย์             

6.4 ฝึกอาชีพการเกษตรให้แก่
เกษตรกร 

ศูนย์ฯ 19,075 ราย             

6.5 ติดตามประเมินสถานการณ์การ
ด าเนินงานของศูนย ์  

ส่วนกลาง               

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 

7.1.1 เกษตรกรได้รับการฝึกอาชีพทางการเกษตร จ านวน 19,075 ราย 
7.1.2 เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับบริการทางการเกษตร 
7.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาแปลงแม่พันธุ์ รวบรวมพันธุ์ และอ่ืน ๆ  

7.2 ผลลัพธ์ 
7.2.1 เกษตรกร จ านวน 19,075 ราย ที่เข้ารับการฝึกอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้านและได้รับบริการ

ทางการเกษตรจากศูนย์ปฏิบัติการ สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนากระบวนงานการเกษตร อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น และเกิดความม่ันคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน 

7.2.2 เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับบริการทางการเกษตร มีความรู้และเข้าใจ  
ในวิถีการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

7.2.3 ศูนย์ปฏิบัติการ มีการพัฒนาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป  



7.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 
7.3.1 เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอาชีพ และบริการทางการเกษตรจากศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด

กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 น าความรู้ที่ได้รับ 
ไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

7.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการได้รับการพัฒนาแปลงแม่พันธุ์ แปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงพัฒนาแม่พันธุ์ 
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรม จุดเรียนรู้ ผึ้ง แมลงเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ 
 

8. สถานที่ด าเนินงาน  
ศูนย์ปฏิบัติการ 47 ศูนย์ และพ้ืนที่ปฏิบัติการ 77 จังหวัด 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
หน่วยงานหลัก  :ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
ผู้รับผิดชอบ :  นายประสงค์  ประไพตระกูล  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
   โทรศัพท์ 02 - 9406180  โทรสาร 02 - 9406190 
หน่วยงานรอง : ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

  นางอรสา  ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  โทรศัพท์ 02 - 9406125  โทรสาร 02 – 9406125 
 

10 ผู้ประสานงานโครงการ 
 นางสาวแสนสุข  รัตนผล  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช   

โทรศัพท์ 0 2579 2131 โทรสาร 02 940 6184  e-Mail: sansook_r@yahoo.com 



ภาคผนวก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในโครงการ 

ข้อมูลแปลงเรียนรู้ / จุดเรียนรู้ของศูนย์ปฏิบัติการ 

ที ่ ประเภทแปลง 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร่,ตรม.,โรงเรือน) 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. 
 

 แปลงเรียนรู้มะม่วง 
 

5 ไร่ 
 

 เป็นจุดเรียนรู้การผลิต ดูแลรักษา
และขยายพันธุ์ 

2.  ……….. …. ไร่  ……………… 
       

 

รายงานการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน 

ที ่ หลักสูตร 
เป้าหมาย 

(ราย) 
ช่วงเวลาในการอบรม 

(เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1.  การขยายพันธุ์ไม้ผล 150 มี.ค.57  จังหวัด ก. (60ราย) 

       
 จังหวัด ข. (60ราย) 
 จังหวัด ค. (30ราย) 

2.  …………. ……… ……..  ………….. 
         

หมายเหตุ  :  ให้ศูนย์ปฏิบัติการระบุพ้ืนที่จังหวัดเป้าหมายและปริมาณงาน 
 

รายงานการผลิตปัจจัยและพันธุ์พืช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที ่ รายการผลิต ปริมาณงาน วัตถุประสงค์ที่ผลิต 

1.  ต้นพันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้ 500 ต้น - เป็นปัจจัยต้นแบบในการอบรมเกษตรกร  (.......ต้น)  
- เพ่ือส ารองพันธุ์พืช (.......ต้น) 
- แจกจ่ายในโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปี 
(.......ต้น) 
-  ............. 

2.  ………….…. ………   …………… 
3.  ……………. ……....   …………… 

หมายเหตุ    1. ให้ระบุรายการผลิตเป็นชนิดพันธุ์ เช่น มะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ 
 2. ให้ระบุวัตถุประสงค์ท่ีผลิตปัจจัยและพันธุ์พืช และปริมาณ 



ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน  

เป้าหมายตัวชี้วัด (ราย) 
1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชัยนาท (จกัรกลเกษตร) 165 ราย 

 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 40 ราย 
  1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร   
  1.2 การติดตั้งระบบการให้น้ าพืช   
  1.3 การผลิตไบโออีเซลจากน้ ามันพืชและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแบบไม่ใช้ความรอ้น( (เขย่าเย็น)   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 125 ราย 
  2.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร   

2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (จกัรกลเกษตร) 115 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 40  
  1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร   
  1.2 การติดตั้งระบบการให้น้ าพืช   
  1.3 การผลิตไบโออีเซลจากน้ ามันพืชและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแบบไม่ใช้ความรอ้น( (เขย่าเย็น)   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 75 ราย 
  2.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร   

3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด (จักรกลเกษตร) 115 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 40 ราย 
  1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร   
  1.2 การติดตั้งระบบการให้น้ าพืช   
  1.3 การผลิตไบโออีเซลจากน้ ามันพืชและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแบบไม่ใช้ความรอ้น( (เขย่าเย็น)   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 75 ราย 
  2.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร   

4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี (จกัรกลเกษตร) 115 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 40 ราย 
  1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร   
  1.2 การติดตั้งระบบการให้น้ าพืช   
  1.3 การผลิตไบโออีเซลจากน้ ามันพืชและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแบบไม่ใช้ความรอ้น( (เขย่าเย็น)   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 75 ราย 
  2.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร   

5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี (จักรกลเกษตร) 45 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย 
  1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร   
  1.2 การติดตั้งระบบการให้น้ าพืช   
  1.3 การผลิตไบโออีเซลจากน้ ามันพืชและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแบบไม่ใช้ความรอ้น( (เขย่าเย็น)   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 25 ราย 
  2.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร   

6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (จักรกลเกษตร) 45 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย 
  1.1 การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร   
  1.2 การติดตั้งระบบการให้น้ าพืช   
  1.3 การผลิตไบโออีเซลจากน้ ามันพืชและน้ ามันพืชที่ใช้แล้วแบบไม่ใช้ความรอ้น( (เขย่าเย็น)   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 25 ราย 



  2.1 หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร   
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) 590 ราย 

 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า   
  1.2 หลักสูตรการแปรรูปเห็ด   
  1.3 หลักสูตรการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพษิ   
  1.4 หลักสูตรการปลูกผกัไฮโดรโปรนิกส ์   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเพาะเห็ดเพือ่การค้า   
  2.2 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช   
  2.3 หลักสูตรการปลูกเลี้ยงกลว้ยไม้ตัดดอก   
  2.4 หลักสูตรการเพิ่มมูลค่ากลว้ยไม้   

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตไม้ดอกไม้ประดับกระถาง   
  2.2 หลักสูตรการผลิตและการใช้น้ าส้มควันไม้   
  2.3 หลักสูตรการผลิตเห็ด   
  2.4 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช   
  2.5 หลักสูตรการผลิตต้นพันธุย์างพาราช าถุง   
  2.6 หลักสูตรการกรีดยางพารา   

9. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช   
  2.2 หลักสูตรการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์   
  2.3 หลักสูตรการปลูกผกัไม่ใช้ดิน   
  2.4 หลักสูตรการปลูกบวัประดับ   
10. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 565 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์   
  2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปสมุนไพร   
  2.2 หลักสูตรการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและไผ่เศรษฐกิจ   
11. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช   
  2.3 หลักสูตรเทคนิคการเพาะเล้ียงเห็ดถุง   
  2.5 หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร   
12. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการจัดการสวนไม้ผลไม้ยืนต้นและการขยายพันธุ ์   
  2.2 หลักสูตรการกรีดยางพารา   



  2.3 หลักสูตรการจัดการไร่นาสวนผสม   
  2.4 หลักสูตรการปลูกและแปรรูปสมุนไพร   
13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน) 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรกรีดยางท ายางแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยคุณภาพดี   
  2.2 หลักสูตรการขยายพันธุย์างพารา   
  2.3 หลักสูตรการผลิตพืชอาหารในหมู่บา้นและโรงเรียนต้นแบบ   
14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรพัฒนาการผลิตลองกองคุณภาพ   
  2.2 หลักสูตรพัฒนาการผลิตทุเรียนคุณภาพ   
  2.3 หลักสูตรพัฒนาการผลิตมังคุดคุณภาพ   
  2.4 หลักสูตรพัฒนาการผลิตกลว้ยหินคณุภาพ   
15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 การผลิตพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง    
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 

  
2.1 

 
การจัดการสวนไม้ผลพืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ (หลักสูตรทางเลือกได้แก่ เงาะ ทุเรียน 
มังคุด มะละกอ ลองกอง ผักไร้ดิน สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น)   

  
2.2 

 
การจัดการไร่นาสวนผสมที่มีไม้ผลไม้ยืนต้นเป็นพืชหลัก (หลักสูตรทางเลือกได้แก่ การปลูกผักเหมยีง 
ไผ่หวาน ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น เป็นต้น)   

16. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี ่(พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตดอกหนา้ววั   
  2.2 หลักสูตรการผลิตเห็ดถุง   
  2.3 หลักสูตรการผลิตผักไฮโดรโปนิกส ์   
  2.4 หลักสูตรการผลิตสมุนไพร   
  2.5 หลักสูตรการผลิตปาล์มน้ ามันครบวงจร   
17. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพการจัดสวนไม้ผลไม้ยืนต้น/การผลิตขยายพันธุ์ไม้ผล   
  2.2 หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม   
  2.3 หลักสูตรพืชผักพื้นบา้น สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ   
18. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตเห็ดครบวงจร   
  2.2 หลักสูตรการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอ่ซีเมนต์   
  2.3 หลักสูตรการปลูกผกัไฮโดรโปนิคแบบประหยัด   
  2.4 หลักสูตรการผลิตและแปรรูปชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน(ปัญจขันธ์)   
  2.5 หลักสูตรการผลิตไม้ผลเมืองหนาว   



  2.6 หลักสูตรการขยายพันธุ์และสร้างสวนไม้ผล   
  2.7 หลักสูตรการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ   
19. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน (พืชสวน) 590 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 565 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตและการตลาดไผ่เศรษฐกิจ   
  2.2 หลักสูตรการผลิตและการตลาดหน่อไมฝ้ร่ังไม้ดอกเมืองหนาว   
  2.3 หลักสูตรการปลูกมะนาวนอกฤดู   
  2.4 หลักสูตรการปลูกชาอินทรีย ์   
20. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) 325 ราย 
 1. หลักสูตรการเล้ียงชันโรงเพื่อการผสมเกสร 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ ์   
  2.2 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   
  2.3 หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง   
  2.4 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด   
  2.5 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชนัโรง   
21. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 การเลี้ยงจิ้งหรีด   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเล้ียงจิ้งหรีด   
  2.2 หลักสูตรการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง   
  2.3 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ ์   
  2.4 หลักสูตรการคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพนัธุ์ดีในระดับเกษตรกร   
  2.5 หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง   
  2.6 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   
22. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ผึ้ง) 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการเลี้ยงด้วงสาคูตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   
  2.2 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ ์   
  2.3 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง   
  2.4 หลักสูตรการเลี้ยงด้วงสาคู   
23. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง) 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 การเลี้ยงผึ้งโพรงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ส าหรับบุคคลทั่วไป   
  2.2 หลักสูตรคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดใีนระดับเกษตรกร   
  2.3 หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตร   
  2.4 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด   
  2.5 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง   
  2.6 หลักสูตรการเลี้ยงครั่ง   



  2.7 หลักสูตรการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้ง   
24. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 20 ราย 
  1.1 การเลี้ยงแมลงเสริมรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง   
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งพันธุ ์   
  2.2 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด   
  2.3 หลักสูตรการเลี้ยงครั่ง   
  2.4 หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง   
  2.5 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง   
25. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุพ์ืชเพาะเล้ียง) - ราย 
26. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุร ี(พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์   
  2.1 หลักสูตรการผลิตกล้วยจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเชิงการค้า 195 ราย 
  2.2 หลักสูตรการปลูกกล้วยพันธุ์ด ี 350 ราย 
27. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการท าไร่อ้อยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรการขยายพันธุ์ออ้ยดว้ยวิธกีารตัดข้อตาช าถุง 195 ราย 
  2.2 หลักสูตรการปลูกอ้อยในพื้นที่นาไม่เหมาะสม 350 ราย 
28. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลยืน 195 ราย 
  2.2 หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม 350 ราย 
29. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตพืชแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรการฝึกอาชีพการผลิตขยายพืชไร่เทคโนโลยีการผลิตอ้อยสะอาด 100 ราย 
  2.2 หลักสูตรการฝึกอาชีพการผลิตขยายพืชไร่ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง 50 ราย 
  2.3 หลักสูตรการฝึกอาชีพการผลิตขยายพืชไร่เทคนิคการผลิตอ้อย 50 ตัน/ไร ่ 45 ราย 
  2.4 หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสมเทคนิคการผลิตมะละกอ (พันธุ์ครั่ง) 200 ราย 
  2.5 หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสมการผลติกล้วยเพื่อการค้า 150 ราย 
30. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ (พันธุพ์ืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 เศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตกล้วยเพื่อการค้า 80 ราย 
   หลักสูตรการปลูกไผ่เศรษฐกิจ 65 ราย 
   หลักสูตรการดูแลรักษาและการกรีดยางพารา 50 ราย 
   หลักสูตรฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม 350 ราย 
31. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พันธุพ์ืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 



  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรการปลูกสร้างสวนปาล์มน้ ามัน   95 ราย 
  2.2 หลักสูตรการขยายพันธุย์างพารา 80 ราย 
  2.3 หลักสูตรการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 20 ราย 
  2.4 หลักสูตรการผลิตกล้วยเพื่อการค้า (กล้วยหอมทอง) 150 ราย 
  2.5 หลักสูตรเทคนิคการผลิตมะละกอ (พันธุป์ลักไม้ลาย)   100 ราย 
  2.6 หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรคลื่นลูกใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 100 ราย 
32. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง (พันธุพ์ืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรมะละกอฮอลแ์ลนด์ ไม้ผลปลูกง่าย ได้เงินเร็ว 195 ราย 
  2.2 หลักสูตรพริกเดือยไก่สร้างรายได้ในไร่นาสวนผสม 200 ราย 
  2.3 หลักสูตรพืชผักปลอดภัยสารพษิในไร่นาสวนผสม 150 ราย 
33. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดล าพูน (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสตอร์เบอรี ่ 80 ราย 
  2.2 หลักสูตรเทคโนยีการผลิตเบญจมาศ 55 ราย 
  2.3 หลักสูตรเทคโนยีการผลิตหน้าวัว 60 ราย 
  2.4 หลักสูตรพัฒนาการปลกูไผ่เพื่อผลิตหนอ่นอกฤด ู 150 ราย 
   หลักสูตรการผลิตพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน 200 ราย 
34. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (พันธุ์พืชเพาะเล้ียง) 570 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 545 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตกล้วยเพื่อการค้า 50 ราย 
  2.2 หลักสูตรการผลิอ้อยสะอาด 95 ราย 
  2.3 หลักสูตรการผลิตหน่อไม้ฝร่ัง 50 ราย 
  2.4 หลักสูตรการผลิตพืชผัก (พริกมะเขือ มะละกอ และปูเล)่ 50 ราย 
  2.5 หลักสูตรการผลิตกล้วยเพื่อการค้า 200 ราย 
  2.6 หลักสูตรการผลิตมะนาวนอกฤดู 100 ราย 
35. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชยันาท 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
36. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสพุรรณบุรี 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
37. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุร ี 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 



 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
38. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
39. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
40. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสงขลา 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
41. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี 325 ราย 
 1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
42. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชยีงใหม่ 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 300 ราย 
43. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก 325 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  1.1 หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 300 ราย 
  2.1 หลักสูตรฝึกอาชีพผลิตขยายแมลงและชวีภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ราย 
44. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี 125 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 100 ราย 
  2.1 หลักสูตรการใช้สมุนไพรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในสวนไม้ผล   
  2.2 หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผล   
45. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเลย 125 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 100 ราย 
  2.1 หลักสูตรการปลูกและการขยายพันธุ์อะโวกาโด   
  2.2 หลักสูตรการปลูกและการขยายพันธุ์พลบั   
  2.3 หลักสูตรการปลูกและการขยายพันธุ์มะคาเดเมีย   
46. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 375 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 



 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 350 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตอะโวกาโด ระบบ  GAP   
  2.2 หลักสูตรการผลิตองุ่นไร้เมล็ด   
  2.3 หลักสูตรการผลิตพลับ ระบบ  GAP   
  2.4 หลักสูตรการผลิตสตรอเบอรี่ ระบบ  GAP   
  2.5 หลักสูตรการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง   
47. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย 275 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 250 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิต การแปรรูป และการตลาดชาอัสสัม   
  2.2 หลักสูตรการปลูก การแปรรูป และการตลาดกาแฟอาราบิก้า   
  2.3 หลักสูตรการปลูก การดูแลรกัษา และการแปรรูปมะคาเดเมีย   
  2.4 หลักสูตรการผลิตและการขยายพันธุ์อะโวกาโด   
48. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดล าพนู 125 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 100 ราย 
  2.1 หลักสูตรการปลูก ขยายพันธุ์ และการตลาดอะโวกาโด   
  2.2 หลักสูตรการปลูกเคปกูสเบอรี ่และการแปรรูป   
  2.3 หลักสูตรการปลูกเพรสชั่นฟรุต และการแปรรูป   
49. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 110 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 85 ราย 
  2.1 หลักสูตรการปลูกอะโวกาโดพันธุ์ด ี(แฮส) บนพื้นที่สูง   
  2.2 หลักสูตรการผลิตกาแฟอาราบิกา้บนพื้นที่สูง   
  2.3 หลักสูตรการผลิตสตรอเบอรี่พันธุ์ดีบนพืน้ที่สูง   
  2.4 หลักสูตรการผลิตไผ่บนพื้นที่สูง   
50. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดพะเยา 125 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 100 ราย 
  2.1 หลักสูตรการปลูกและการบริหารจัดการอะโวกาโดบนพื้นที่สูง   
  2.2 หลักสูตรการปลูกกาแฟอาราบิกา้บนพื้นที่สูง   
51. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดตาก 110 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 85 ราย 
  2.1 หลักสูตรการเปลี่ยนยอดพันธุ์อะโวกาโด   
  2.2 หลักสูตรการเปลี่ยนยอดพลับพันธุ์ด ี   
  2.3 หลักสูตรการปลูกกาแฟอาราบิกา้บนพื้นที่สูง   
52. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 160 ราย 
 1. หลักสูตรการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
 2. หลักสูตรการฝึกอาชีพตามความช านาญของศูนย์ 135 ราย 
  2.1 หลักสูตรการผลิตสารชีวภัณฑ์  ราย 

รวมทั้งสิ้น 19,075 ราย 

 



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือขา่ยในการผลิตสินค้าเกษตร 
 
1. ความสอดคล้อง 
  นโยบายเร่งด่วน/นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
  ข้อที่ 1 ครัวไทยสู่ครัวโลก  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
    (Growth & Competitiveness) 
   แนวทาง : เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัยและการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 
  ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ป ี2558 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ โดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

2. หลักการและเหตุผลและแนวคิดโครงการ 
        กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557  
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ปี 2556 – 2561 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร  ซึ่งมุ่งเน้น 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตของเกษตรกร พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม โดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
แต่ละสภาพพ้ืนที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรโดยก าหนดแนวทางด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกร  
ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้น าเกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้านการบริหารจัดการการผลิต 
การตลาดสินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
และการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
               ในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายภาคเกษตรให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีความเข้มแข็งเป็นภารกิจหลักส าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมอาชีพ
ภาคการเกษตรให้มีความมั่นคงและยังยืน ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของการพัฒนา คือ เกษตรกรและชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และมีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร ทั้งในระดับของการพ่ึงพาตนเอง 
และในระดับของการแข่งขัน โดยเกษตรกรได้รับการพัฒนาตามกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรและบุคคลแวดล้อมอย่างแท้จริง มีความสามารถ 
ในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดการพัฒนาการเกษตรทั้งเครือขา่ยในสาขาอาชีพ และเครือข่าย
หลากหลายสาขาอาชีพที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งเกื้อหนุนให้เกิดผู้น าเกษตรกรที่สามารถ
เข้ามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานด้านการเกษตรในระดับต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1  เสริมสร้างศักยภาพผู้น าเกษตรกรในการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาดและพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
      3.2  เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีการประสานความร่วมมือในการคิด 
การท างาน การแก้ไขปัญหา รวมถึงผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งขยายผลไปสู่กลุ่มและองค์กรอ่ืน ๆ   
  3.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน 
 4.1  ผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 4,410 ราย   สถานที่ด าเนินงาน 77 จังหวัด 
 4.2  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  เจ้าหน้าที่และเกษตรกร จ านวน 110 ราย       
สถานที่ด าเนินงาน  ส่วนกลาง 
     4.3  เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 210 ราย สถานที่ด าเนินงาน ส่วนกลาง  
     4.4  จัดท าพิกัดเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแผนที่ดาวเทียม สถานทีด่ าเนินงาน แหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 18 จุด 
 

 5.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน     
      5.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่าย 
  วิธีการด าเนินงาน 
  1)  จังหวัดบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างงานส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรงานส่งเสริมพัฒนา 
การผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคัดเลือกพืชและเกษตรกรเป้าหมายที่ผลิตสินค้าเกษตรที่คณะกรรมการ 
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางและการบริหารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจ ได้แก่  มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่  มันส าปะหลงั ปาล์มน้ ามัน และสับปะรด พืชที่เป็นสินค้า 
เกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและพืชเศรษฐกิจหลักส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ล าไย ทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ มะม่วง ส้มโอ ลองกอง สับปะรด กาแฟ 
มะพร้าว กล้วยไข่ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ถั่วเหลือง กล้วยไม้ พริก และพืชผัก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย และสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม ซึ่งบุคคลเป้าหมาย
เป็นผู้น าเกษตรกรในกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ
ดังกล่าว และได้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายอาชีพการเกษตร   
  2)  จังหวัดคัดเลือกผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อ าเภอละ 5 ราย โดยคัดเลือกผู้น ากลุ่ม
ที่เป็น อกม. อันดับแรก  
   3)  จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ด้านการบริหารจัดการ 
การผลิต การตลาด การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 
โดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร  

           4)  รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ e-project  (1/1) 



  

   5)  จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
   5.2  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
 วิธีการด าเนินงาน 

1) ส านักพัฒนาเกษตรกรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
2) บุคคลเป้าหมาย จ านวน 110 คน ประกอบด้วย  

 เจ้าหน้าที่จังหวัด   77  คน   เจ้าหน้าที่เขต  9  คน   
 ผู้น าเกษตรกร   10  คน   วิทยากร  4  คน   
 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง  10 คน      

3) ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
4) รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณตามระบบ e-project (1/1) 
5) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.3 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   
 วิธีการด าเนินงาน 

    1)  คัดเลือกเกษตรกรที่ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือเป็นสมาชิกเครือข่าย 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวม 210 ราย เข้ารับการสัมมนา  

 2)  ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

 3)  ติดตามผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ระบบ e-project (1/1) 
 4)  จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

 5.4 กิจกรรมจัดท าพิกัดเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในแผนที่ดาวเทียม 
 วิธีการด าเนินงาน 
 1)  จัดประชุมชี้แจงเจา้หน้าที่ เขต/ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ คณะกรรมการศูนย์ท่องเที่ยว ฯ 

ทั้ง 18 จังหวัด พร้อมร่วมวางแผนการจัดท าพิกัดแผนที่เส้นทางจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย 
ประจ าปี 2557 

 2)  ก าหนดเส้นทาง ข้อมูลจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย  
  3)  ชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือ (GPS) ส ารวจจัดเก็บข้อมูลพิกัดแผนที่เส้นทางจุดบริการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย  

 4) เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจจัดเก็บข้อมูลพิกัดแผนที่เส้นทางจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และเครือข่าย 
  5) น าข้อมูลพิกัดแผนที่เส้นทางมาบันทึกประมวลผลในโปรแกรมภาพถ่ายดาวเทียม กูเกิล เอิร์ธ 
(Google Earth) 
  6) จัดท ารายงานพิกัดแผนที่เส้นทางจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย ประจ าปี 2557 
 
 



  

6.แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. พัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

     
 

       

2. สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ
การพัฒนาเครือข่ายองค์กร
เกษตรกร 

            

3. สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ 
การสร้างเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

            

4. จัดท าพิกัดเส้นทาง
เครือข่ายท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ในแผนท่ีดาวเทียม 

            

 

7.  ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
 7.1  ผลผลิต 

            7.1.1  ผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 4,410 ราย ได้รับการส่งเสริมความรู้ 
ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มและประชาคมอาเซียน 
            7.1.2  ได้กระบวนการสร้างเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรในระดับพ้ืนที่ปฏิบัติ 
  7.1.3  สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความรู้จากการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 210 ราย 
  7.1.4  ได้ข้อมูลพิกัดแผนที่เส้นทางจุดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 18 จุด 

7.2  ผลลัพธ์ 
   7.2.1  ผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 4,410 ราย มีความตระหนักถึงความส าคัญ 
และปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และน าความรู้ทักษะที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติในการบริหารจัดการ 
การผลิตและการจัดการในกลุ่มและเครือข่าย 
          7.2.3  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสามารถใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์ 
และวางแผนด าเนินงานเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยการรวมตวัเป็นเครือข่ายอาชีพการเกษตร 
เชื่อมโยงแนวคิด/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยของผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 7.2.3  เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับเขต  
 
 



  

     7.3  ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
            7.3.1  ผู้น ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จ านวน 4,410 ราย  
            7.3.2  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายอาชีพการเกษตรในด้านการผลิต การตลาด  
  7.3.3  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  

8  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  -   ส านักพัฒนาเกษตรกร   กลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 -   นายประวิช  จรด า   ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
      นางพิมล  โพธิราช    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
              นางสาวศิริพร  มณีโชติ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     โทรศัพท์/โทรสาร   0 2579 3006  e-mail : farmdev41@hotmail.com 
  -   นางกนกรัฐ วรรณรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
      นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

    โทรศัพท์/โทรสาร  0 2579 3827 

mailto:farmdev41@hotmail.com


โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
 

1. ความสอดคล้อง 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) 
  แนวทาง :  เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย 
และการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม 
       อ่ืนๆ (ระบุ) 
 1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
               ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับโครงสรา้งภาคเกษตร เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร   
               ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร   

    ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร 

และอาหารที่ส าคัญของโลก ศักยภาพที่โดดเด่นคือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของไทยเหมาะสม 
ต่อการผลิตและการลงทุนทางด้านเกษตรและอาหาร อีกทั้งภาคการเกษตรของไทยสามารถผลิตอาหารได้
เพียงพอส าหรับการบริโภคท้ังในประเทศและเพ่ือการส่งออกล าดับต้นของโลกหลายชนิด  
  ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้น จึงให้ความสนใจแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร
และอาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและ
สารพิษ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง     
ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)  
ถูกน ามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารส าหรับการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้    
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรและอาหาร   
อย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกัน
เพราะมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกน ามาเป็นเงื่อนไข  
ในทางการค้ามากข้ึนและรัฐบาลยังได้ประกาศนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สินค้าเกษตรและอาหาร 
ต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  



  กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) ปี 2556 – 2561 ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พร้อม ๆ ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม โดยการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแต่ละ
สภาพพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร โดยก าหนดแนวทางด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกร ในการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้น ายุวเกษตรกรและเครือข่ายทั้งในด้านการบริหารจัดการการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้นั้น ต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ    
ทั้งในระดับของการพ่ึงพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้ยวุเกษตรกรและชุมชน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั้นคือ การน าเอากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 
การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างยุวเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ให้มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากร
ในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเกษตรซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านเชิงธุรกิจและสังคม ตลอดจนการด าเนินการ
เพ่ือการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้เกิดผู้น ากลุ่มยุวเกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพ
สูงในการผลิตทางการเกษตรทั้งเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก อีกท้ังยังเป็นการสร้าง 
และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่ลดลงและเป็นบุคลากรที่ส าคัญในภาคเกษตรกรรม
ต่อไป 
  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีพลังในการขับเคลื่อน

งานในรูปแบบของการรวมกลุ่มผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรม 
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ 
และมีความเป็นอยู่ที่ดี 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีความเข้าใจ
กลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในอนาคต 



3.3 ส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มีศักยภาพ
ความเป็นผู้น าและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับผู้ประกอบการ 

3.4 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกที่เป็นต้นแบบที่ดี 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 

 

4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน 
 ยุวเกษตรกร 882 อ าเภอ 77 จังหวัด จ านวน 15,155 ราย 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ข้ันบ่มเพาะ)  
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ยุวเกษตรกรเรยีนรู้กระบวนการกลุ่มและฝึกปฏิบัติงานเกษตรขั้นพ้ืนฐาน 
   เป้าหมาย กลุ่มยุวเกษตรกรประเภทนอกโรงเรียน 
   ความหมายยุวเกษตรกร 
    ยุวเกษตรกร หมายถึง เด็กและเยาวชน อายุ 10-25 ปี ทั้งหญิงและชาย 
ที่สนใจการเกษตร รวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรต่อส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือรับบริการความรู้
จากโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่โดยปกติ กลุ่มยุวเกษตรกร มีสมาชิก 15-30 คน อายุใกล้เคียงกัน
หรือเรียนอยู่ชั้นเดียวกัน มีประเภทกลุ่ม ในโรงเรียน นอกโรงเรียน และ กลุ่มผสมและมีเกษตรกรในท้องถิ่น
อาสาสมัครเป็น ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ประจ ากลุ่มท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลให้ค าแนะน ากลุ่มในการ
ด าเนินงานและกิจกรรม 
   ความหมายกลุ่มยุวเกษตรกรประเภทนอกโรงเรียนในปัจจุบัน 
    การสัมมนาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ปี 2556 
และรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบแล้ว ไดก้ าหนดความหมายใหม่ของกลุ่มยุวเกษตรกรประเภท
นอกโรงเรียนในปัจจุบัน หมายถึง กลุ่มท่ีตั้งขึ้นนอกโรงเรียนหรือมีที่ท าการกลุ่มอยู่ในชุมชน แม้ว่ามีสมาชิก
ทุกคนของกลุ่มเป็นนักเรียนทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเด็กและเยาวชน 
ในปัจจุบันประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
   5.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ให้แก่สมาชิก 
ยุวเกษตรกรตามจ านวนคน (ราย) ที่จังหวัดได้รับเป้าหมายจากโครงการ อย่างน้อยกลุ่มละ 15 คน  
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 3 หัวข้อ ดังนี้ 
    1) การประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรประจ าเดือน ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา การเปิด-ปิด 
ประชุมคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร การประชุมกลุ่มภาคความรู้ ภาคธุรกิจ และภาครื่นเริง 
    2) การฝึกปฏิบัติงานการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และเคหกิจเกษตร ประกอบด้วย 
เนื้อหาวิชาควบคู่กัน 2 กลุ่มวิชา คือ 
     กลุ่มวิชาที่ 1 
     - การฝึกปฏิบัติงานรวมหรือกลุ่มย่อย และงานส่วนบุคคล 
 



     กลุ่มวิชาที่ 2 
     - การปลูกพืช เช่น พืชผัก เห็ด พืชไร่ ข้าว และ ไม้ผล เป็นต้น 
     - การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ และ กบ เป็นต้น 
     - เคหกิจเกษตร เช่น ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร 
หัตถกรรมเกษตร และการจัดการบ้านเรือน เป็นต้น 
    3) การจดบันทึกการฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรม ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานรวมหรือกลุ่มย่อย 
งานส่วนบุคคล และกิจกรรมการจัดประชุมกลุ่มประจ าเดือน ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบันทึกผลการฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรม 
   5.1.2 สาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร ให้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรตามจ านวนกลุ่ม 
ที่จังหวัดได้รับเป้าหมายจากโครงการ ประกอบด้วย การสาธิตและฝึกอาชีพ 3 ด้าน ดังนี้ 
    1) งานปลูกพืช เช่น พืชผัก เห็ด พืชไร่ ข้าว และ ไม้ผล เป็นต้น 
    2) งานเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร แพะ และ กบ เป็นต้น 
    3) งานเคหกิจเกษตร เช่น ประกอบอาหาร ถนอมอาหาร แปรรูปผลผลิตเกษตร 
หัตถกรรมเกษตร และการจัดการบ้านเรือน เป็นต้น 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. วิเคราะห์กลุ่ม 

 จังหวัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่เห็นสมควรสนับสนุน ดังนั้น บางอ าเภออาจไม่ถูกเลือก 
และบางอ าเภออาจถูกเลือกมากกว่า 1 กลุ่ม ทั้งกลุ่มจัดตั้งใหม่และกลุ่มเดิม และด าเนินการจัดชั้นกลุ่ม 
(วิเคราะห์กลุ่มพร้อมจัดล าดับตามความสามารถกลุ่ม) โดยใช้แบบจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรและเกณฑ์ 
ให้คะแนนแบ่งเป็นข้อ ๆ ที่อยู่ในแบบจัดเก็บข้อมูล เป็นเครื่องมือจัดชั้นกลุ่มโดยสามารถดาวน์โหลดแบบ 
จัดเก็บข้อมูลจากหน้าเว็บกลุ่มยุวเกษตรกรในเว็บไซต์ส านักพัฒนาเกษตรกร (www.farmdev.doae.go.th) 
   ขอให้จังหวัดสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรประเภทกลุ่มนอกโรงเรียน ที่มีสถานที่ตั้งกลุ่ม 
หรือที่ท าการกลุ่มตั้งอยู่ในชุมชน เป็นอันดับแรก แม้ว่าสมาชิกกลุ่มเป็นนักเรียนทั้งหมด เพื่อส่งเสริมกลุ่ม 
ให้มีระยะเวลาเป็นกลุ่มมากข้ึนในการพัฒนาตนเองและเป็นกลไกงานส่งเสริมการเกษตร 
   กรณีเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ขอให้จังหวัดสนับสนุนกลุ่มในโรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน (ตชด.) และกลุ่มยุวเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ที่ด าเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
เป็นอนัดับแรก และให้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ข้ันบ่มเพาะ) ด าเนินงานร่วมกับ 
โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและชุมชน เพ่ือเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2558 
   กรณีเปน็กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอให้สมาชิกกลุ่มบางส่วนต้องเป็น 
นักเรียนในโรงเรียนต่อไปอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้กลุ่มมีระยะเวลาด าเนินงานและกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 
  2. จัดท าแผนและด าเนินการ 
   จังหวัดจัดท าแผน ประกอบด้วย 

(1) แผนอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอ 



เป็นรายกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 15 คน 
   (2) แผนสาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตรในพ้ืนที่อ าเภอเป็นรายกลุ่ม 
และด าเนินการตามแผนที่จังหวัดจัดท า 
   เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและฟ้ืนฟูกลุ่มในเรื่องที่กลุ่มได้คะแนนน้อยจากข้อใด ๆ ตามแบบ 
จัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร 
   ขอให้จังหวัดด าเนินการข้ึนทะเบียนจัดตั้งกลุ่มให้กับกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ 
และกลุ่มเดิมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม เช่น กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) และกลุ่มยุวเกษตรกรบนพื้นที่สูง เป็นต้น และกรณีกลุ่มยุวเกษตรกรที่ไม่มีการด าเนินงาน 
และกิจกรรมกลุ่มติดต่อเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี ขอให้จังหวัดด าเนินการยกเลิกกลุ่มและถอนทะเบียน
จัดตั้งกลุ่มนั้น 
   ขอให้จังหวัดด าเนินการเชิญชวนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และ อาสาสมัครเกษตร 
(อกษ.) เป็นที่ปรึกษายุวเกษตรกรของกลุ่มยุวเกษตรกร ทั้งกลุ่มที่จังหวัดสนับสนุนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ข้ันบ่มเพาะ) ปี 2557 และกลุ่มยุวเกษตรกรที่เหลือของจังหวัด เพ่ือสร้างโอกาส
เชื่อมโยงโครงการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
   ขอให้จังหวัดสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรทุกกลุ่มให้มีโอกาสถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้ 
ให้แก่ครอบครัวและชุมชน เชื่อมโยงการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริม 
อาชีพการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมเป็นกลไกงานส่งเสริมการเกษตร โดยการถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรเพ่ือน าไปเผยแพร่ต่อ นอกจากเนื้อหาวิชาตามโครงการแล้ว ขอให้จังหวัดสอดแทรก 
เนื้อหาความรู้เกีย่วกับเรื่องต่อไปนี้ 
   - ประเด็นส่งเสริมการเกษตร และ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด 
   - การจัดการฟาร์ม การเกษตรผสมผสาน การป้องกันการสูญเสียผลผลิตจากการเก็บเกี่ยว 
    การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
   - การใช้สารชีวภัณฑ์ประกอบการเกษตร การเกษตรแบบปลอดภัย และ GAP 
   - การตลาด สินเชื่อ สารสนเทศ จริยธรรม และ เครือข่าย 
   - ระบบสหกรณ ์และ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
   - การสร้างและภาวะผู้น า 
   - ฯลฯ 
  3. ประเมินผลและจัดท ารายงาน 
   จังหวัดประเมินผลการด าเนินโครงการและจัดท ารายงานส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
และส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
 5.2 สร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ  สนับสนุนการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น 
ที่ชนะการประกวดผลงานระดับเขต 3 อันดับแรกในปีที่แล้ว จ านวน 6 เขต ๆ ละ 3 กลุ่ม รวม 18 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 



  1) พัฒนากระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 
  2) ด าเนินงานและกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 
  3) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ การผลิต การตลาด และ เรื่องที่เก่ียวข้อง 
  กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย 
  กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ปี 2556 ล าดับที่ 1-3 จ านวน 18 กลุ่ม ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จังหวัดปทุมธานี 
  2. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จังหวัดสระบุรี 
  3. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 
  4. กลุ่มยุวเกษตรกรสุนทรสถิตสามัคคีพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร 
  5. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทองอินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  6. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม 
  7. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านน้ าซับเจริญ จังหวัดสระแก้ว 
  8. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี 
  9. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดสลักเพชร จังหวัดตราด 
  10. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองหอย จังหวัดสกลนคร 
  11. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสด า จังหวัดศรีสะเกษ 
  12. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี 
  13. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าศิลาบ ารุงราษฎร์ จังหวัดสตูล 
  14. กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย จังหวัดสงขลา 
  15. กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านคลองต่ า จังหวัดปัตตานี 
  16. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดล าปาง 
  17. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน 
  18. กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ขั้นตอนด าเนินงาน 
  1. วิเคราะห์และจัดท าแผน 
   ส านักพัฒนาเกษตรกรชี้แจงการด าเนินงานสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวเกษตรกรระดับจังหวัดที่มีกลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย 
   จังหวัด อ าเภอ ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และคณะกรรมการกลุ่ม 
ยุวเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมกันประเมินศักยภาพ หาแนวทางและจัดท าแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
   จังหวัด อ าเภอ ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และคณะกรรมการ 
กลุ่มยุวเกษตรกรเป้าหมาย ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ ภายในวงเงิน 30,000 บาท 
และให้มีความสอดคล้องกับการผลิตด้านการเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
เป็นต้นแบบกลุ่มยุวเกษตรกร การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร รวมถึงการพัฒนา 
กลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความยั่งยืน 



  2. ด าเนินงานกลุ่มต้นแบบ 
   ส านักงานเกษตรจังหวัดส่งโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบให้ส านักพัฒนาเกษตรกร  
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
   ส านักพัฒนาเกษตรกรจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 
   จังหวัดด าเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงการด าเนินงาน 
   กลุ่มยุวเกษตรกรสามารถบูรณาการกิจกรรมและโครงการจากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนแผนพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
   ขอให้จังหวัดส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตให้เป็นจุดเรียนรู้เครือข่าย 
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) หัวข้อความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
ยุวเกษตรกรดีเด่น โดยมีองค์ประกอบของจุดเรียนรู้ตามที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล (ศบกต.) ก าหนด เช่น วิทยากรและเนื้อหาความรู้ประจ าจุดเรียนรู้ แผนบริการและการ 
ถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และข้อมูลการเกษตรในพ้ืนที่ เป็นต้น 
   ขอให้จังหวัดส่งเสริมให้กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตด าเนินการเผยแพร่ความรู้ 
และเทคโนโลยีการด าเนินงานและกิจกรรมของกลุ่ม โดยใช้ประโยชน์จากสื่อผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม 
บนอินเทอร์เน็ต และให้กลุ่มมีการจัดท าแผนการเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มเองเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   ขอให้จังหวัดสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตให้ด าเนินการก่อตั้งเครือข่าย 
ของตนเองที่มีลักษณะเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายความรู้ เครือข่ายการผลิต หรือ เครือข่ายการตลาด 
โดยสมาชิกเครือข่ายเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรทีจ่ัดตั้งใหม่หรือกลุ่มเดิมในพ้ืนที่ อย่างน้อย 1กลุ่ม 
  3. ประเมินผลและจัดท ารายงาน 
   ส านักพัฒนาเกษตรกร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ติดตามความก้าวหน้า 
การด าเนินงานหรือให้ข้อเสนอการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาตามความเหมาะสม 
   จังหวัดจัดท าประเมินผลและรายงานการด าเนินโครงการส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
และส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
 5.3  สัมมนาพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษายุวเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
และ อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้แทนระดับอ าเภอ จังหวัด เขตและส่วนกลาง  
ให้เป็นวิทยากร (ครูฝึก) เรื่อง กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. จัดท าแผนและหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
   - การจัดตั้งกลุ่มและเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกร 



   - ขั้นตอนการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร 
   - การฝึกปฏิบัติงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร 
   - การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับจังหวัด เขต และ ประเทศ 
   - การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ 
และขอความร่วมมือผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้จัดท าแผนการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลต่อในพ้ืนที่    
ทั้งในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด และ เขต โดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรจากศูนย์สารสนเทศ    
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเป้าหมายการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  3. ประเมินผลและสรุปการจัดสัมมนา 
  4. ติดตามและนิเทศการด าเนินงานเผยแพร่ความรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 
  5.4  สร้างโอกาสและเผยแพร่งานยุวเกษตรกร 
  5.4.1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประชุมคณะกรรมการจัดงาน  
2)  ด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

   - การจัดกิจกรรมสาธิตทางการเกษตร 
   - การจัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือให้เด็กท่ีเข้าร่วมงานมีความสนุกสนาน 

5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้านการเกษตร 
      5.5.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการพัฒนา Young Smart Farmer 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) ประชุมทีมงานและวางแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการพัฒนา

Young Smart Farmer 
 2) แจ้งจังหวัดและเขตเข้าร่วมการสัมมนา 
 3) ด าเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่ก าหนด 
 4) สรุปและรายงานผลการจัดท ากรอบหลักสูตรการพัฒนา Young Smart Farmer 

และแจ้งให้จังหวัดและเขตทราบ 
 5.5.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart Farmer 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) ประชุมทีมงานและวางแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart Farmer

 2) แจ้งจังหวัดและเขตคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการสัมมนาโดย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการจริงและเข้าร่วมสัมมนาด้วยตนเองทุกครั้ง 

  ระยะที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์และจัดท าแผนการพัฒนา 
   ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและปรับกระบวนการสนับสนุน

การเรียนรู้ 
  ระยะที่ 3 การสรุปบทเรียนและประเมินผล 



      3) ด าเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่ก าหนด 
        4) สรุปและรายงานผลการจัดท ากรอบหลักสูตรการพัฒนา Young Smart Farmer  

และแจ้งให้จังหวัดและเขตทราบ 
 5.5.3 อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) ประชุมทีมงานและวางแผนการจัดอบรมตามกรอบหลักสูตร Young Smart Farmer 
 2) จังหวัดประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
  (1) มีอายุไม่เกิน 45 ปี 
  (2) มีที่ดินท าการเกษตร 
  (3) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ต้องการท าการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง 
  (4) สมัครใจเขา้ร่วมโครงการและต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 
       3) ด าเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่ก าหนด 
  ระยะที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์และสร้างแรงจูงใจ การจัดท าแผนชีวิต การผลิต/

การตลาด การสร้างเครือข่าย และการจัดหาช่องทางการเรียนรู้และการสื่อสาร 
   ระยะที่ 2 และ 3 รายงานความก้าวหน้าการเรียนรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของ Young Smart Farmer 
   ระยะที่ 4 การเสนอผลงานของ Young Smart Farmer การวางแผนอนาคต  

การสร้างเครือข่าย การสรุปบทเรียนและประเมินผล 
 4) ติดตามผลการน าความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรในทุกระยะ เพื่อใช้ในการสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการพัฒนา Young Smart Farmer 
 5) สรุปและรายงานผลการอบรม ท าเนียบเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม ท าเนียบวิทยากร 

และการติดตามผลการน าความรู้ไปปฏิบัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 เงื่อนไขโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พัฒนา Young Smart Farmer ระยะที่ 1 ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการอบรมหลักสูตร Young 
Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได ้

 5.5.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับเขต 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) ประชุมทีมงานและวางแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับเขต 
 2) คัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Young Smart Farmer 
 3) ด าเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่ก าหนด โดยจัดมหกรรมผลงาน Young Smart 

Farmer และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขต 
 4) สรุปและรายงานผลการสัมมนาและท าเนียบเครือข่าย Young Smart Farmer 

ระดับเขต ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 



 5.5.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับประเทศ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) ประชุมทีมงานและวางแผนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับประเทศ 
 2) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายระดับ

เขต และเกษตรกรผู้ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 
 3) ด าเนินการจัดสัมมนาตามแผนที่ก าหนด โดยจัดมหกรรมผลงาน Young Smart 

Farmer และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ 
 4) สรุปและรายงานผลการสัมมนาและท าเนียบเครือข่าย Young Smart Farmer 

ระดับประเทศ 
 5.5.6 จัดท าสื่อการถ่ายทอดความรู้  
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) เขตและจังหวัดร่วมกันคัดเลือกและรวบรวมองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการเกษตร

ที่มีคุณค่าและเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาหรือเป็นต้นแบบใหแ้ก่เกษตรกรอ่ืนๆ น าไปเปน็แบบอย่าง โดยพิจารณา
จากเกษตรกรเป้าหมาย 

 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรในข้อ 1)  
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดท าเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่แก่เกษตรกรอ่ืนๆ เขตละ 1 ชุด 

5.6  โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ 
 5.6.1 ฝีกงานเยาวชนเกษตรไต้หวันในประเทศไทย 4 ราย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) จัดท าหลักสูตรการฝึกงานเยาวชนเกษตรไต้หวัน ด้านพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกเมืองร้อน 
2) ประสานก าหนดการฝึกงานกับไต้หวัน 
3) ด าเนินงานฝึกงานเยาวชนเกษตรไต้หวัน 
4) สรุปและรายงานผลการฝึกงาน 

 5.6.2 เตรียมความพร้อมผู้น าเยาวชนเกษตรไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภา
การแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ผู้น าเยาวชนเกษตร 7 ราย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) การคัดเลือกเยาวชนเกษตรไทย 
    - ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์  
และรับสมัครเยาวชนเกษตรที่สนใจ 
    - ส านักงานเกษตรจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วน  
ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด แล้วแจ้งรายชื่อพร้อมส่งหลักฐานการสมัครให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
    - ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต คัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบสัมภาษณ์ 
แล้วแจ้งรายชื่อพร้อมส่งหลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตให้กรมส่งเสริมการเกษตรตามจ านวนที่ได้รับ



การจัดสรรในแต่ละเขต เพ่ือกรมฯพิจารณารวบรวมรายชื่อเยาวชนเกษตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ 

- คณะกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมด้วยส านักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานภาคีท้ัง 5 หน่วยงาน 
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และส านักงาน
วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง) เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมพ้ืนฐานฯ 
                     2) การฝึกอบรมพ้ืนฐานโครงการฝึกงานผู้น าเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น  
โดยฝึกอบรมด้านการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมต่างๆ ภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 
                     3) กระทรวงฯ และหน่วยงานภาคี สอบคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพ่ือเดินทางไปฝึกงาน  
ที่ประเทศญี่ปุ่น 
                     4) ประชุมประจ าปีระหว่างสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JAEC)          
กับประเทศที่ร่วมโครงการ 
 5) การติดตามนิเทศงานเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น 

5.6.3 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรและผู้น ายุวเกษตรกรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี       
จ านวน 4 ราย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) จัดท าก าหนดการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
2) ประสานเรื่องสถานที่และวิทยากรส าหรับฝึกงานและศึกษาดูงาน 
3) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ 
4) แจ้งก าหนดการฝึกงานและศึกษาดูงานให้สาธารณรัฐเกาหลีทราบ 
5) ขออนุมัติจัดฝึกงานและศึกษาดูงานให้แก่บุคคลภายนอก 
6) แจ้งจังหวัดและส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่ 

อ านวยความสะดวกในการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 7) ด าเนินการจัดซื้อ+จัดจ้าง 
 8) ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการส าหรับด าเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 9) ด าเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 10) สรุปผลการด าเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน 

5.6.4 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น   
จ านวน 27 ราย 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1) จัดท าก าหนดการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 2) ประสานเรื่องสถานที่และวิทยากรส าหรับฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 3) ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ 



 4) แจ้งก าหนดการฝึกงานและศึกษาดูงานให้วิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิทราบ 
 5) ขออนุมัติจัดฝึกงานและศึกษาดูงานให้แก่บุคคลภายนอก 
 6) แจ้งจังหวัดและส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่ 
 7) อ านวยความสะดวกในการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 8) ด าเนินการจัดซื้อ+จัดจ้าง 
 9) ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการส าหรับด าเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 10) ด าเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน 
 11) สรุปผลการด าเนินการฝึกงานและศึกษาดูงาน 

5.6.5 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและเจ้าหน้าที่  
ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ยุวเกษตรกร จ านวน 6 ราย ที่ปรึกษายุวเกษตรกร จ านวน 1 ราย  
และเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน   
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประสานกองคลัง โอนเงินงบประมาณไปให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินการฝึกอบรมฯ 

2. แจ้งก าหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ทราบ 

3. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดเตรียมสถานที่ 
และวิทยากรในการฝึกอบรมฯ 

4. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการฝึกอบรมฯ 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุว
เกษตรกร (ขั้นบ่มเพาะ) 

            

1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้
และฝึกทักษะกระบวนการ
กลุ่มยุวเกษตรกร 

            

1.2 สาธิตและฝึกอาชีพ
การเกษตรและเคหกิจเกษตร 

            

1.3 สร้างและพัฒนากลุ่ม ยุว
เกษตรกรต้นแบบ 

            

1.4 สัมมนาพัฒนาศักยภาพ 
ท่ีปรึกษายุวเกษตรกร 

            



กิจกรรม แผนปฏิบตัิงาน 

ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. สร้างโอกาสและเผยแพร่งาน  
ยุวเกษตรกร 

            

2.1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ             

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้    
ยุวเกษตรกรสู่ความเป็นผู้น าด้าน
การเกษตร 

            

3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตร 

            

3.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
Young Smart Farmer 

            

3.3 อบรมหลกัสูตร Young 
Smart Farmer 

            

3.4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง
เครือข่ายระดับเขต 

            

3.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง
เครือข่ายระดับประเทศ 

            

3.6 จัดท าสือ่การถา่ยทอด
ความรู้ 

            

4. โครงการแลกเปลี่ยน 
ยุวเกษตรกรไทยกับต่างประเทศ 

            

4.1 ฝึกงานเยาวชนไต้หวัน     
ในประเทศไทย 

            

4.2 เตรียมความพร้อมผู้น า
เยาวชนเกษตรไปฝึกงานตาม
ข้อตกลงความร่วมมือกับสภา
การแลกเปลี่ยนทางการเกษตร
ของญี่ปุ่น(JAEC) 

            

4.3 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร
และผู้น ายวุเกษตรกรไทยกบั
สาธารณรัฐเกาหล ี

            

4.4 การแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกร
ไทยกับวิทยาลัยเกษตรกรรม
โคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น 

            

4.5 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ยุวเกษตรกร ที่ปรึกษา          
ยุวเกษตรกรและเจ้าหนา้ที่ก่อน
เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

            

 
 



7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 
 ยุวเกษตรกรได้รับองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีความรู้ 

ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและการท างานในรูปแบบกลุ่ม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น
ผู้น าทางด้านการเกษตรต่อไป 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
1) ยุวเกษตรกร จ านวน 13,230 ราย ได้รับการบ่มเพาะทางความคิดให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม 

มีทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและการท างานในรูปแบบกลุ่ม 
และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้น าทางด้านการเกษตร 

2) ยุวเกษตรกร จ านวน 1,925 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต  
และการบริหารจัดการทางธุรกิจ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้น าทางด้านการเกษตรในท้องถิ่นหรือชุมชน 

7.2 ผลลัพธ์ 
 ยุวเกษตรกร ได้รับการบ่มเพาะทางด้านความคิด ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม 

มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ จนสามารถเกิดความเป็นเลิศน าไปสู่การเป็นผู้น าทางด้านการเกษตร 
สามารถพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
มีการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าภาคเกษตรต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ และเกิดการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างยุวเกษตรกร ในทุกระดับอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ 

7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
1. ยุวเกษตรกร จ านวน 13,230 ราย ได้รับการบ่มเพาะทางความคิดให้มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ

เกษตรกรรม  มีทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรและ 
การท างานในรูปแบบกลุ่ม และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้น าทางด้านการเกษตร 

2. กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 18 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาและมีการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่ม       
ยุวเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบกลุ่มยุวเกษตรกร 

3. ที่ปรึกษายุวเกษตรกร จ านวน 77 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะ
ส าหรับการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้ประสบความส าเร็จ 

4. การจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิจ านวน 1 ครั้ง เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ด้านการเกษตร 
และได้รับความสนุกสนานจากการจัดงานฯ 

5. เกษตรกร 1,925 ราย ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer 
6. เกษตรกร 450 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระดับเขต 
7. เกษตรกร 100 ราย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระดับประเทศ 
8. เจ้าหน้าที่ 120 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา Young Smart Farmer 
9. เจ้าหน้าที่ 22 คน ได้จัดท าหลักสูตรการพัฒนา Young Smart Farmer 
10. มีสื่อการถ่ายทอดความรู้ 9 ชุด 



11. เยาวชนเกษตรไต้หวัน จ านวน 4 ราย ได้รับความรู้และเข้าใจด้านพืชผัก ไม้ผล  
และไม้ดอกเมืองร้อนในประเทศไทย 

12. ผู้น าเยาวชนเกษตรไทย จ านวน 7 ราย ได้รับความรู้และเข้าใจในรายละเอียดโครงการฯ   
แนวทางการฝึกงาน มีความพร้อมด้านวิชาการ การปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น รวมทั้ง 
การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ เพ่ือให้สามารถปรับตัวกับสภาพงานหนักในฟาร์มเกษตรกรญี่ปุ่นได้อย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ 

13. เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และยุวเกษตรกรสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 4 ราย  
ได้รับความรู้และเข้าใจในการเกษตรของประเทศไทย  

14. อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมโคอิบูจิ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 27 ราย  
ได้รับความรู้และเข้าใจในการเกษตรของประเทศไทย  

15. ยุวเกษตรกร จ านวน 6 ราย ที่ปรึกษายุวเกษตรกร จ านวน 1 ราย และเจ้าหน้าที่  
จ านวน  1 คน ได้รับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเบื้องต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
  

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักพัฒนาเกษตรกร  
 ผู้ประสานงานโครงการ :  

นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
กลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
โทรศัพท์  02-579-3743    โทรสาร   02-579-3009 
E-mail: thai4h@hotmail.com, farmdev43@doae.go.th  

 
 
 



โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 

1. ความสอดคล้อง 
  นโยบายเร่งด่วน/นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
  ข้อที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
          ข้อที่ 10 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 
  ข้อที่ 13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
   การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
    (Growth & Competitiveness) 
   แนวทาง : สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
   แนวทาง : การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค เพ่ือขยายโอกาสการค้า การลงทุน โดยใช้ประโยชน์
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   การลดความเหลื่อมล  า (Inclusive Growth) 
   แนวทาง : การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ   สตรี และ SMEs   
   การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
   แนวทาง : การรณรงค ์และสร้างจิตส านึกของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ป ี2558 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
          1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
              ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
          2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร   
                ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
          3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร   
               ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

2.หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
           กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรภายใต้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนของกรมส่งเสริม
การเกษตร  มาตั งแต่ปี ๒๕๑๓ ซึ่งปัจจุบันมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  จ านวน 20,242 กลุ่ม  



  

มีสมาชิก 515,950 คนทั่วประเทศ  โดยส่งเสริมให้สตรีในภาคเกษตรในหมู่บ้าน ต าบลเดียวกันรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามความสมัครใจ เพ่ือให้ร่วมกันใช้พลังความคิด ก าลังกาย ก าลังทรัพย์ และจิตใจ 
ในการปรับปรุง ยกระดับฐานะของสังคมเกษตรให้ดีขึ นทุกวิถีทาง  เป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้     
ด้านการผลิตการจัดการ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุงความเป็นอยู่
ของครอบครัวให้ดีขึ น เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว ช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน         
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการและมีโครงสร้างการประสานงานของกลุ่ม
ตั งแตร่ะดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีศักยภาพในการด าเนินงาน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงเชิงธุรกิจ ทั งยังช่วยผลักดันนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลอย่างได้ผลดี  
          การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั น 
เกษตรกรต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั งในระดับ
ของการพ่ึงพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าว นั นคือ การน าเอากระบวนการจัดตั งกลุ่ม การบริหารจัดการ
กลุ่ม  ในขั นพื นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื อกูลกันการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การน าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ตลอดจนการส่งเสริมระบบการท าการเกษตร
แบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันทั งทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกร
และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีความสามารถ  
เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เพ่ือการพัฒนา  
ทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีพลังในการขับเคลื่อน 

งานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบ
อาชีพการเกษตรให้สามารถพ่ึงพาตนเอง มีความม่ันคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี  

3.2 พัฒนาความรู้และทักษะให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผ่านกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือให้เข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้เกิดการสร้างรายได้ 
ในครอบครัวและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการกระตุ้น ให้มีการออมเพ่ิมขึ น ตลอดจนสามารถพัฒนาจัดตั ง     
เป็นกองทุนในกลุ่มของตนเองได้  

3.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ที่เป็นต้นแบบที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 



  

4.เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินงาน  
 - เป้าหมาย             ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 10,129 ราย 
     - สถานที่ด าเนินงาน   77 จังหวัด 
 

5.กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
     5.1 กิจกรรมสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ ครั้งที่ 4 
             วัตถุประสงค์เพ่ือ   

             1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็น 
             2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง โครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและประสานงานการพัฒนา 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 
             3) เผยแพร่ผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สู่สาธารณะชน 

             บุคคลเป้าหมาย : ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดบัจังหวัด 77 จังหวดัๆ ละ 3 ราย  จ านวน 231  ราย  
ประกอบด้วย 
- ประธานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เขต จังหวัด 77 ราย 
- ประธานกลุม่แม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 77 ราย 
- ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับการคัดสรรผลงานดีเด่นระดับ 

จังหวัด  57 ราย 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  20 ราย 

              วิธีด าเนินงาน 
            1) แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจัดสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 
            2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 

 เพ่ือก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินการจัดสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 
            3) ประชาสัมพันธ์การจัดงานจัดสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 
            4) ด าเนินการจัดสมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 

                 5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ตามระบบ  e-project  (ก.1/1)  
                 6) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินคา้เกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   
      5.2.1 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ 
             วัตถุประสงค์เพ่ือ 

         1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ น 
         2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   

                3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอชุดใหม่  
                 บุคคลเป้าหมาย : ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอๆ ละ 10 ราย   



  

                วิธีด าเนินงาน 
       1) ก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการด าเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ 
   2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยระดับอ าเภอเพ่ือท าความเข้าใจและเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน 
                           - บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                           - ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการท างานของเครือข่ายให้ชัดเจน 

- พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด บนพื นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร 
      3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอชุดใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2557         
                4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก.  
                5) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานจังหวัดทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ) 
      5.2.2 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 

             วัตถุประสงค์ 
         1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ น 
         2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูป และการตลาดของสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   

                    3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ 
                  บุคคลเป้าหมาย : ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดๆ ละ 15 ราย   
                  วิธีด าเนินงาน 

1) ก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการด าเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 
                   2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดเพ่ือท าความเข้าใจและเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน 
                           - บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                           - ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการท างานของเครือข่ายให้ชัดเจน 
                           - พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
ในการพฒันาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
และการตลาด บนพื นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร 
       3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ ภายในเดือนเมษายน 2557         
                4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ตามระบบ e-project (ก.1/1) และผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก. 
  



  

                 5) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 
และกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ (ตามแบบรายงานที่แนบ) 
 5.2.3 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต 
           วัตถุประสงค์ 

   1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ น 
   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิต การแปรรปู และการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   

          3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตชุดใหม่ 
            บุคคลเป้าหมาย : ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต จ านวน 154 ราย ดังนี  
                   1. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท    จ านวน 18 ราย                   
                   2. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี     จ านวน 16 ราย                   
                   3. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง     จ านวน 18 ราย                   
                   4. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น   จ านวน 24 ราย                   
                   5. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา          จ านวน 14 ราย                   
                   6. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่        จ านวน 16 ราย                   
                   7. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา    จ านวน 16 ราย                   
                   8. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี    จ านวน 14 ราย                   
                   9. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก        จ านวน 18 ราย                   
           วิธีด าเนินงาน 

1) ก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการด าเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร 
และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต 
              2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขตเพ่ือท าความเข้าใจและเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน 
      3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตชุดใหม่ ภายในเดือนพฤษภาคม 2557   
                           - บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                           - ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการท างานของเครือข่ายให้ชัดเจน 
                           - พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
และการตลาด บนพื นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร 
                4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ตามระบบ  e-project (ก.1/1) และผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพตามแบบกสก.  
                5) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ  
(ตามแบบรายงานทีแ่นบ) 
 
 



  

  5.2.4 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 
     วัตถุประสงค์ 

         1) เสริมสร้างการร่วมมือและประสานระหว่างกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมากขึ น 
         2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิต การแปรรูป และการตลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   

                   3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศชุดใหม่ 
          บุคคลเป้าหมาย : ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ จ านวน 36 ราย  
         วิธีด าเนินงาน 

1) ก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการด าเนินงานจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ 
              2) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศเพ่ือท าความเข้าใจและเชื่อมโยงการท างานร่วมกัน 
                           - บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                           - ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ และแผนการท างานของเครือข่ายให้ชัดเจน 
                           - พิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาต่อยอด ให้ครอบคลุมตั งแต่การผลิต การแปรรูป  การพัฒนาตัวสินค้าและบรรจุภัณฑ์  
และการตลาด บนพื นฐานความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ และความมั่นคงด้านอาหาร 
              3) เลือกตั งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศชุดใหม่ ภายในเดือนมิถุนายน 2557                       
        4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

  5) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
    5.3 กิจกรรมการคัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น  
            - ระดับจังหวัด    
            - ระดับเขต  
            - ระดับประเทศ    
              วัตถุประสงค์ 

1) คัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย 
สาขาอาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

2) ยกย่องเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับเขต  
และระดับประเทศ ซึ่งเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศจะได้เข้ารับพระราชทาน
รางวัลในพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
        เป้าหมาย:  การคัดสรร 7 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 1) 
 
 
 



  

        วิธีการด าเนินงาน 
                     1)  จังหวัดพิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ 
ประกอบด้วยสาขาอาชีพ ท าสวน สาขาอาชีพท าไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร  
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจ าปี 2557  ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในปี 2558 
                     2)  จังหวัดพิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทั ง 7 ประเภทข้างต้น 
เงินรางวัลๆ ละ  1,500 บาท จ านวน 7 รางวัลเป็นเงิน 10,500 บาท และค่าใช้สอยในการคัดสรรเกษตรกร 
ดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดละ 10,500 บาท 
                     3)  จังหวัดส่งผลการคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกร 
ดีเด่น ให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ภายในสัปดาห์ที่สอง 
ของเดือนสิงหาคม 2557  
                      4)  ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคล 
ทางการเกษตรดีเด่น 5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วยสาขาอาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
ที่ปรึกษากลุ่ม  ยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท 
ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มอบโล่รางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่น/บุคคล 
ทางการเกษตรดีเด่น/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ทั ง 7 ประเภท ภายในเดือนกันยายน 2557 และรายงานผล 
การคัดสรรให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2557 ทั งนี  งบประมาณ 
ที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้สอยในการด าเนินงานและโล่รางวัล จ านวนเขต  9 เขตๆ ละ 33,000 บาท 

         5)  กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) พิจารณาคัดสรรเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 
5 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย ประกอบด้วยสาขาอาชีพท าสวน สาขาอาชีพท าไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม   
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และคัดสรรสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท 
ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ภายในเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557  
(เป็นการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจ าปี 2557) 
เพ่ือยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่น/บุคคลทางการเกษตร/สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และน าเสนอ
ผลการคัดสรรดังกล่าว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 
พิจารณาต่อไป  

งบประมาณด าเนินงานในกิจกรรม จ านวน 896,900 บาท ประกอบด้วย 
1. ค่าใช้จ่ายคณะท างานคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2557 

จ านวน 5 คณะ เป็นค่าเบี ยเลี ยง ที่พัก ยานพาหนะ และน  ามันเชื อเพลิงหล่อลื่น รวมเป็นเงิน 673,900 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ส าหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
จ านวน 4 ครั ง รวมเป็นเงิน 12,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายเงนิรางวัลการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2557 
จ านวน 7 ประเภท รวมเป็นเงิน 196,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี  



  

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 14,000    บาท 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล   8,000    บาท 
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล   6,000    บาท 

          4. ค่าใช้จ่ายจัดท าโล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี 2557 จ านวน 7 ประเภท  
โล่ละ 1,500 บาท x 8 โล่ เปน็เงิน 12,000 บาท 

                              5. ค่าใช้จ่ายจัดท าประกาศนียบัตร ผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับที่ 2, อันดับที่ 3  และชมเชย 3 อันดับ 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
    5.4 สัมมนาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร 
               วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลงานสถาบันเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันมีความถูกต้อง 
 แม่นย า และสอดคล้องกับการน าเอาฐานข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

2) ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกร เพ่ือยกระดับ 
ศักยภาพของกลุ่มให้สูงขึ น 
               เป้าหมาย:  จ านวน 30 ราย ดังนี  

1. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัดอ าเภอ  เขต และ 
ส่วนกลาง จ านวน 15 ราย 

2. ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร 
จ านวน 15 ราย 
      วธิีการด าเนินงาน 

            1) แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
           2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

เพ่ือก าหนดแนวทางและวางแผนการด าเนินงาน 
            3) ประชาสัมพันธ์การจัดงานจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
            4) ด าเนินการจัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

                 5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ตามระบบ e-project  (ก.1/1)  
                 6) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานและรายงานกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



  

6. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. สมัชชากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรระดับประเทศ
คร้ังท่ี 4 

          900,900 
 

 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการเชื่อมโยง
เครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร 

            

- ระดับอ าเภอ      1,764,000       

- ระดับจังหวัด       462,000      

- ระดับเขต        200,200     

- ระดับประเทศ         93,600    

3. คัดสรรเกษตรกร/
สถาบันเกษตรกรดีเด่น 

            

- ระดับจังหวัด       840,000 777,000     

- ระดับเขต           148,500 148,500 

- ระดับประเทศ    500,000    396,900     

4. สัมมนาเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศข้อมูล
สถาบันเกษตรกร 

    78,000        

รวมท้ังสิ้น    6,309,600 - - - 500,000 78,000 1,764,000 1,302,000 1,374,100 93,600 - 1,049,400 148,500 
 

7.ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
        7.1 ผลผลิต (output)  
              ผู้น ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 10,129  ราย ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรควบคู่ไปกับเชื่อมโยงเครือข่าย การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
        7.2 ผลลัพธ์ (outcome)  
 1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มและ
พัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเอง                
มีความม่ันคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น  

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้องกับ
ภาวการณต์ลาดของสินค้าเกษตร และมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ น และจัดตั ง
เป็นกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้  



  

         4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
ให้แก่เกษตรกรอ่ืนๆได้ 
     7.3 ตัวชี วัดกระบวนงาน 
           1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม  
และพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเอง                
มีความม่ันคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น จ านวน 10,129  ราย 

2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้าใจกลไกการผลิตที่สอดคล้อง 
กับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยร้อยละ 80 

3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีรายได้เพ่ิมขึ น รายจ่ายลดลง มีการออมในครัวเรือนเพิ่มขึ น และมีการ
จัดตั งกองทุนหมุนเวียนในกลุ่มของตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 60 
          4) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 7 สาขาอาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรอื่นๆได้ 
          5) ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง         
จ านวน 1 ระบบ 
          6)  มีกรอบแนวทางการประเมินระดับศักยภาพของสถาบันเกษตรกร เพ่ือยกระดับศักยภาพของกลุ่ม 
ให้สูงขึ น จ านวน 1 ชุดข้อมูล 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
          กลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร ส านักพัฒนาเกษตรกร   
     ผู้ประสานงานโครงการ   
          1. นายนรินทร์ สมบูรณ์สาร      ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาองค์กรเกษตรกร 
          2. นางจุฑาพร ศรีวิพัฒน์          ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
          3. นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ              
          โทรศัพท์ 02 579-7545  โทรสาร 02 579-3009   e-mail : farmdev42@doae.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:farmdev42@doae.go.th


  

(แบบรายงานส าหรับอ าเภอ) 
 

แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ระดับอ าเภอ 

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

1.กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ
อ าเภอ 
  1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย: 
  1.2 เป้าหมายของเครือข่าย: 
  1.3 แผนการท างานของเครือข่าย: 
  1.4 ภาพประกอบกิจกรรม: 
2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอชุดใหม่  
 รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอชุดใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขท่ี หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

         
         
         
         
         
         



  

(แบบรายงานส าหรับจังหวัด) 
 

แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ระดับจังหวัด 

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

1.กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด 
  1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย: 
  1.2 เป้าหมายของเครือข่าย: 
  1.3 แผนการท างานของเครือข่าย: 
  1.4 ภาพประกอบกิจกรรม: 
2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ 
   รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดชุดใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

         
         
         
         
         
         
         



  

(แบบรายงานส าหรับสสข. 1-9) 
 

แบบรายงานกิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ระดับเขต 

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

1.กิจกรรมย่อยการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต 
  1.1 รายการสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรเป้าหมาย: 
  1.2 เป้าหมายของเครือข่าย: 
  1.3 แผนการท างานของเครือข่าย: 
  1.4 ภาพประกอบกิจกรรม: 
2. กิจกรรมย่อยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตชุดใหม่  
   รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตชุดใหม ่ 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

         
         
         
         
         
         
         



 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร 
 

      1. ความสอดคล้อง  
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
     การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
  แนวทาง :  ด้านการเกษตร – การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า 
  แผนงาน :  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร – เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ    
ทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 1) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร  เกษตรกรได้รับการพัฒนา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 2) ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจ

ชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมและยุทธศาสตร์การสร้าง 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพและยั่งยืน 
 

       2. หลักการและเหตุผล 
          ปัจจุบันการพัฒนาประเทศโดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ภาคเกษตรมีบทบาทส้าคัญ 
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร
และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้นั้น เกษตรกรต้องเกิดกระบวน การเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและชุมชน การด้าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับของการพึ่งพาตนเองและในระดับของการแข่งขัน กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกร
และชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือ การน้าเอากระบวนเรียนรู้ 
ในการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่ม จากขั้นพ้ืนฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
และการตลาด การมีส่วนรว่ม การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน การจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด การน้าองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม 
ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตร 

√√  

√√  

√√  

  



  

ต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร 
และอาหาร โดยการพัฒนาดังกล่าว สามารถพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
                   แหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรด้านเคหกิจเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และฝึกอบรมความรู้  สู่เกษตรกรและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดวิทยากรเกษตรกรทางด้านการเกษตร 
และเคหกิจเกษตร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้นา้องค์กรเกษตรกรที่มีความสามารถทั้งในกลุม่แม่บ้านเกษตรกร  
กลุ่มยุวเกษตรกร สู่การเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้ 
ผ่านสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ และน้าความรู้ความ สามารถมาถ่ายทอดความรู้ 
แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงด้านรายได้และพ่ึงพาตนเอง
ไดอ้ย่างยั่งยืน ครอบครัวเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร น้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งหวัง 
ให้แหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer  
ในรูปแบบกลุ่มต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มสถาบันเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 

และมีพลังในการขับเคลื่อนงานด้านเคหกิจเกษตรในรูปแบบของการรวมกลุ่มและพัฒนาไปสู่เครือข่ายกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารประกอบอาชีพการเกษตรให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

3.2 พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรจนสามารถเป็นวิทยากรเกษตรกรที่มคีวามรู้ความสามารถ 
ในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเรียนรู้
ผ่านสื่อทางไกลสามารถเข้าใจกลไกการผลิตและการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดของสินค้าเกษตร  

3.3 พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ด้านเคหกิจเกษตรให้เปน็แหล่งเรียนรูต้้นแบบ สามารถเป็นแบบอย่าง 
แก่เกษตรกรทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามรถพัฒนา 
เข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในรูปแบบกลุ่มต่อไป 

 

4. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินงาน  
    จ้านวน 77 แหล่ง จังหวัดละ 1 แหล่ง ๆ ละ 25 ราย รวมเกษตรกรเป้าหมาย จ้านวน 1,925 ราย  

1) วิทยากรเกษตรกรประจ้าแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรแหล่งละ 5 ราย รวม 385 ราย      
 2) สมาชิกองค์กรเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร แหล่งละ 20 ราย รวม 1,540 ราย 
 
 
 
 



  

 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพวิทยากรเกษตรกรของแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรด้าน

เคหกิจเกษตร  
วัตถุประสงค์เพื่อ     
1) พัฒนาวิทยากรเกษตรกร  ให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และให้

ค้าปรึกษาด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรสู่การเป็นผู้น้าที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการกลุ่ม

และด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอ่ืนๆ น้าไปเป็นแบบอย่าง 
ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์หาแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร 
ด้านเคหกิจเกษตร 

เป้าหมาย สมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรในจังหวัด 77 แหล่ง แหล่งละ 5 ราย 
จ้านวน 385 ราย 

วิธีด าเนินงาน 
1) จังหวัด/อ้าเภอพิจารณาคัดเลือกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนา

ศักยภาพพร้อมที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเคหกิจเกษตรและด้านการเกษตรให้เป็นต้นแบบจังหวัดละ 1 แหล่ง 
2) คดัเลือกสมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร ที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยีและให้ค้าปรึกษาจากข้อ (1) จ้านวน 5 ราย  
3) วิเคราะห์องค์ความรู้ของกลุ่มน้ามาสร้างหลักสูตรและชุดสื่อถ่ายทอดความรู้ 
4) ด้าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพ่ิมศักยภาพวิทยากรเกษตรกร โดยการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เนน้เนื้อหาเทคนิคและวิธถี่ายทอดความรู้ โดยให้มีเนื้อหาความรู ้ในเรื่องการวางแผนการผลิตและพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้ความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเป็นระบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ การท้ากิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ การบริหารจัดการ
กลุ่ม/องค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง สร้างความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคมโดยผลิตและแปรรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดท้าบัญชีรับ-จ่าย 
อย่างเป็นระบบ 

5) รายงานผลการด้าเนินงาน และสรุปเป็นเอกสาร/สื่อเผยแพรผ่ลการด้าเนินงานส่งกรมส่งเสรมิ
การเกษตร  

2. อบรมเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ  
วัตถุประสงค์เพื่อ     
1) เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านเคหกิจเกษตรแก่เกษตรกรในแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ 
2) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน้าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกร 

ด้านเคหกิจเกษตร 



  

เป้าหมาย สมาชิกแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรในจังหวัด 77 แหล่ง ๆ ละ 20 ราย  
จ้านวน 1,540 ราย 

วิธีด าเนินงาน 
1) จังหวัดและอ้าเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสามารถในการน้าความรู้           

ด้านเคหกิจเกษตรมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้องค์กรเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดละ 20 ราย 
2) วิเคราะห์องค์ความรู้ของกลุ่มน้ามาสร้างหลักสูตรและชุดสื่อถ่ายทอดความรู้ 
3) ด้าเนินการจัดอบรมเกษตรกร โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นเนื้อหาเทคนิค 

และวิธีการถ่ายทอดความรู้ โดยให้มีเนื้อหาความรู้ ได้แก่ 
- สร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
- การวางแผนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหาร 
-  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
-  การท้ากิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ 
-  การบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กรให้มีความเข้มแข็ง มีการด้าเนินอย่างต่อเนื่อง 

สร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
- การจัดท้าบัญชีรับ – จ่าย  

4) รายงานผลการด้าเนินงาน และสรุปเป็นเอกสารผลการด้าเนินงานส่งเสริมการเกษตร  
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2556 ปี 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
วิทยากรเกษตรกรของแหล่งเรียนรู้องค์กร
เกษตรกรด้านเคหกิจเกษตร 

            

 - คัดเลือกแหล่งเรียนรู้             
 - คัดเลือกวิทยากรเกษตรกร             
 - วิเคราะห์องค์ความรู้             
 - จัดท้าหลักสูตร/สื่อการถ่ายทอดความรู้             
 - ด้าเนินการอบรมวิทยากรเกษตรกร             
 - สรุป/รายงาน             
2. อบรมเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ             
 - คัดเลือกเกษตรกร             
 - วิเคราะห์องค์ความรู้             
 - คัดเลือกหลักสูตร/สื่อการถ่ายทอด             
 - ด้าเนินการอบรมเกษตรกร             
 - สรุป/รายงาน             



  

7.   ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชีวัด 
 7.1 ผลผลิต (output)  

สมาชิกองค์กรเกษตรกร และเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  
จ้านวน 1,925 ราย ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรกรเกษตรกร และการพัฒนาทักษะความรู้ 
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร เพ่ือให้เกิดกิจกรรมเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดแ้ก่ครอบครัว
เกษตรกร  
  7.2 ผลลัพธ์ (outcome)  

1) สมาชิกองค์กรเกษตรกร จ้านวน 385 ราย ได้รับการเพ่ิมศักยภาพในการเป็นวิทยากร
เกษตรกรประจ้าแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้สื่อทางไกลได้ ตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้และให้ค้าปรึกษาในด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร  
จ้านวน 1,540 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านเคหกิจเกษตร และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา 
ในการประกอบอาชีพการเกษตรเกิดกระบวนการเรยีนรู้ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตรต้นแบบได้ 
  7.3 ตัวช้ีวัดกระบวนงาน 

1) มีวิทยากรเกษตรกรประจ้าแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร จ้านวน 385 ราย 
สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค้าปรึกษาในด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ด้านเคหกิจเกษตร 
จ้านวน 1,540 ราย ได้รับการอบรมความรู้ด้านการเกษตรและด้านเคหกิจเกษตร และสามารถน้าความรู้ 
ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกร  
    

8. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานเคหกิจเกษตร  ส้านักพัฒนาเกษตรกร    
ผู้ประสานงานโครงการ นางจินตนา  วิสารทพงศ์ ผู้อ้านวยการกลุ่มงานเคหกิจเกษตร 
     นางนภวรรณ  บัวสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร   02-5793826   
e-mail:  farmdev62@doae.go.th/ farmdev62@hotmail.com/aomthep@hotmail.com 

 
 



โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมือ่วันที่ 18 มกราคม 2548 ในมาตรา 24 ก าหนดให้กรมส่งเสรมิการเกษตรท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด  และหมวดที่ 4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มาตรา 26, 27, 28 รวมทั้งเป็นไปตามมติ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน  และให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ    
โดยให้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา 
 1.2 สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
    - นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ  
ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน วสิาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่
เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ  
    - นโยบายเศรษฐกิจ ข้อ 3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนอง    
ต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
    - นโยบายสร้างรายได้ ข้อ  3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทาง
การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการ 
 

2. หลักการและเหตุผล    
 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ไปแล้วกว่า 72,000 แห่ง ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วิสาหกิจชุมชน
เหล่านี้สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากคณะกรรมการได้ จากข้อมูลการจดทะเบียน พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยเริ่มจากการศึกษาตนเอง ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก และสามารถก าหนด
แนวทางพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบูรณาการส่งเสริม
และพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนโดยหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กลไกท างาน
ของกรรมการ อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มาตรา 24  
ที่ก าหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนา



วิสาหกิจชุมชน ในลักษณะบูรณาการในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเป็น
ต้นแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในสาขาต่างๆ ด้วย   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ตั้งข้ึนภายใต้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถ
ก าหนดแนวทาง และจัดท าแผนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนได้ 
 3.3 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในลักษณะบูรณาการในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
และค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 กลุ่มเป้าหมาย  
 วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ านวน 1,764 แห่ง สมาชิก 17,640 ราย  
 4.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
 วิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นเป้าหมายโครงการได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม เช่น  
ด้านการตลาด กิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น 
 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน   
 5.1 สนับสนุนกลไกการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 ครั้ง ด าเนินการโดยส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการ 30 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดประชุม 25 คน   
 วัตถุประสงค์   
 (1) เพ่ือพิจารณาก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการ
วิสาหกิจชุมชน 
 (2) เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมขน 
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอที่ประชุม 
(2) จัดท าวาระการประชุมและนัดหมายประธาน 
(3) ขออนุมัติจัดประชุม และเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
(4) จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
(5) ด าเนินการประชุม 
(6) จัดท ารายงานและสรุปผลการประชุม 



(7) ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 2) ประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  
จ านวน 2 ครั้ง ด าเนินการโดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน ผู้เขา้ร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 13 คน ผู้ร่วมประชุมและผู้จัดประชุม 7 คน  
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือประสาน ติดตาม และประเมินการด าเนินงานของกองทุนที่เก่ียวข้อง 
กับวิสาหกิจชุมชนให้สามารถสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เพ่ือเสนอแนะกองทุนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานหรือแก้ไขปัญหากองทุนในการสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน 
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอที่ประชุม 
(2) จัดท าวาระการประชุมและนัดหมายประธาน 
(3) ขออนุมัติจัดประชุม และเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
(4) จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
(5) ด าเนินการประชุม 
(6) จัดท ารายงานและสรุปผลการประชุม 
(7) ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 3) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ จ านวน 6 ครั้ง ด าเนินการ
โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้เข้าประชุมในแต่ละครั้งประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการ 20 คน ผู้เข้าร่วมและผู้จัดประชุม 10 คน รวม 30 คน 
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือพิจารณาก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(2) เพ่ือประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเสนอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

(3) เพ่ือก าหนดและมาตรการในการสร้างความเข้าใจวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

(4) เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงานและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอที่ประชุม 
(2) จัดท าวาระการประชุมและนัดหมายประธาน 
(3) ขออนุมัติจัดประชุม และเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย 
(4) จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 



(5) ด าเนินการประชุม     
(6) สรุปผลการประชุม 
(7) ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 4) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จ านวน 77 จังหวัดๆ ละ 2 ครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ 20 คน และผู้จัดประชุม 5 คน รวม 25 คน   
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวสิาหกิจชุมชนของจังหวัด 
(2) เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

ร่วมกับหน่วยงานภาคี และองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ   
(3) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด 

 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ประสานงานประธานกรรมการ กรรมการ และหน่วยงานภาค ีเพ่ือน าประเด็นต่างๆ 

เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวดั 
(2) จัดท าวาระการประชุมและนัดหมายประธาน 
(3) ขออนุมัติจัดประชุมและเตรียมหลักฐานการเบิกจ่าย  
(4) จัดท าหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม 
(5) จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประเด็นส าคัญท่ีควรน าเสนอในที่ประชุม 

ประกอบด้วย 
- ข้อมูลการจดทะเบียน  ผลการประเมินศักยภาพวิสากิจชุมชน 
- แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะความต้องการขอรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
- ผล/แผนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคีต่างๆ 
- การพิจารณาบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 

ตามภารกิจของหน่วยงานที่เป็นกรรมการ หรือหน่วยงานภาคี 
- ข้อเสนอแนะหรือประเด็นจากประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ 

ชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอ าเภอ 
- เรื่องเก่ียวกับนโยบาย แผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน 

ที่ประสงค์จะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือเรื่องที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
หรือคณะท างาน (ถ้ามี) 

- ข้อเสนอแนะ และ/หรือปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(6) ด าเนินการประชุม  
(7) จัดท ารายงานการประชุมสง่กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรเขต ภายใน 7 วันท าการหลังจากประชุม 



 ข้อปฏิบัติในการจัดประชุม 
- เกษตรจังหวัดต้องเข้ารว่มประชุมทุกครั้ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ 
- กรณีประธานหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน 

ไม่สามารถเข้าประชุมได้และไม่ได้มีการมอบหมาย ให้ด าเนินการคัดเลือกประธานจากที่ประชุม ตามมาตรา 18 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยยกเว้นเกษตรจังหวัด เนื่องจากเป็นเลขานุการที่ประชุมอยู่แล้ว 

- การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวดั ควรก าหนด 
ช่วงเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด สามารถจัดท างบประมาณสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนได้ เช่น ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น 

- ควรมีการเชิญนายก อบจ. หรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมการประชุม  
ตามความเหมาะสม 

- การแจ้งเชิญประชุม รายงานการประชุม หรือแจ้งมติที่เกิดจากการประชุม 
ที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลต่างๆ ให้ออกหนังสือโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด 
 5) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัด ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 
15 คน และผู้จัดประชุม 5 คน รวม 10 คน  
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

(2) เพ่ือการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนตามแผนการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน 
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ประเด็นที่ควรมีการน าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย 
- ประเด็นที่มีการมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
- กลั่นกรองแผนการขอรับการสนับสนุนของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอ 
- พิจารณาบูรณาการเพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต, เทศบาล ในอ าเภอ   
- ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

ต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
(3) ควรให้มีหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรม งบประมาณ การตลาด และประชาสัมพันธ์  เช่น อบจ., อบต., สปก. สหกรณ์ฯ  
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปศุสัตว์ ประมง หอการค้าจังหวัด เป็นต้น 

(4) ส าหรับข้อปฏิบัติในการจัดการประชุมให้ด าเนินการสอดคล้องกับการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 



 6)  ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน  ประกอบด้วย 
 - คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ส่วนกลาง 3 ครั้ง  
 - คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ระดับเขต 9 เขตๆละ 3 ครั้ง  

 วัตถุประสงค์ 
(1) เสนอแนวทางเพ่ือการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
(2) ประสาน เชื่อมโยงนโยบายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสู่การปฏิบัติ 
(3) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ส่วนกลาง/ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตแจ้งก าหนดการ 
และเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนส่วนกลางและเขต ตามล าดับ 

(2) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต อาจพิจารณาจัดประชุมโดยเวียนจังหวัด
ในสังกัดตามความเหมาะสม 

(3) ประเด็นที่ควรน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- ผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- นโยบายและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร 
- วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลความเคลื่อนไหวการจดทะเบียน 

วิสาหกิจชุมชน การประเมินศักยภาพ และการจัดท าแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน    
- แผน/ผลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด  
- กรณีตัวอย่างรูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- เรื่องอ่ืนๆ 

(4) สรุปผลการประชุมและจัดท ารายงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
  7) สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 2 ครั้ง ด าเนินการโดยส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคี 
กอง ส านัก เขต รวมครั้งละ 80 คน 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือบูรณาการแผนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานภาคี  และเสนอแนะ 
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ก าหนดประเด็น
เนื้อหาส าหรับการจัดประชุม  

(2) ด าเนินการประชุมตามประเด็น เนื้อหา และวิธีการที่ก าหนด 



(3) สรุปผลการสัมมนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามมติหรือแนวทางการสัมมนา 
 5.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 
 1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด าเนินการโดย
ส านักงานเกษตรอ าเภอ/จังหวัด เป้าหมายในการด าเนินงานของจังหวัดเท่ากับจ านวนอ าเภอ คูณ 2 แห่ง 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน  
 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) จังหวัดจัดสรรจ านวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายให้อ าเภอ ทั้งนี้ ขอให้พิจาณา 
ให้ความส าคัญกับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายในการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาคี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน เป็นอันดับแรก 

(2) วิสาหกิจชุมชนที่เป็นเป้าหมายควรได้รับการประเมินศักยภาพ และจัดท า
แผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนมาแล้ว ทั้งนี้ ขอเป็นไปตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

(3) ส านักงานเกษตรจังหวัดแจ้งรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือกเป็นเป้าหมาย 
ในการด าเนินงาน ให้ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามแบบฟอร์มที่และ
ช่วงเวลาก าหนด ทาง E-mail : sceb10@doae.go.th 

(4) น าสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนที่คัดเลือก วิสาหกิจชุมชนละ 10 ราย 
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  

(5) ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควรจัดให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสรุปบทเรียน 
ที่ได้รับ และให้มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนากิจการ 

(6) รายงานผลการด าเนินงานต่อกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งแผนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ในรูปแบบแผ่น CD 
 5.3 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติ  
 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ  
 วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือค้นหาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
(2) เพ่ือเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
(3) เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น 

 แนวทางการด าเนินงาน 
การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นมีคณะกรรมการคัดเลือก 3 ระดับ ได้แก่  

ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ จะต้องประกอบด้วย 
หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
ดังนี้ 



(1) คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอ าเภอคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นส่งเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

(2) ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัด เป็นผู้คัดเลือก และส่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเข้าประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 

(3) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับเขต โดยให้คณะกรรมการระดับเขต เป็นผู้คัดเลือก และส่งวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตเข้าประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 

(4) กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 
โดยให้คณะกรรมการระดับประเทศเป็นผู้คัดเลือก 

(5) จัดท าเอกสาร และหรือสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น 
 5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนของนายทะเบียน 
จ านวน 882 อ าเภอๆละ 2,000 บาท  
 วัตถุประสงค์   

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 
 แนวทางการด าเนินงาน 

ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การเก็บข้อมูล  และออกเอกสารส าคัญในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

 

6. แผนการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2556 ปี 2557 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. สนับสนนุกลไกการด าเนินงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

            

 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชน 

            

 1.2 ประชุมคณะกรรมการ
ประสานนโยบายกองทุนเพื่อพัฒนา
กิจการวิสาหกจิชุมชน 

            

 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับประเทศ 
 

            



กิจกรรม/ขั้นตอน 
แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2556 ปี 2557 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

 1.4 ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด 

            

 1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิ
ชุมชนจังหวัด 

            

 1.6 ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานวิสาหกิจชุมชน 

            

 1.7 สัมมนาบูรณาการงานส่งเสรมิ
วิสาหกิจชุมชน 

            

2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
สมาชกิวิสาหกิจชุมชน 

            

 2.2 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับแหล่งเรียนรู ้

            

3. การประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับชาติ 

            

 3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดเีด่น
ระดับจังหวดั 

            

 3.2 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดเีด่น
ระดับเขต 

            

 3.3 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดเีด่น
ระดับประเทศ 

            

4. สนับสนนุการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

            

 4.1 คา่ใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
พื้นฐานระบบสานสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด 
 7.1 ผลผลิต  
 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
กับแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 17,640 ราย 
 2) สนับสนุนกลไกการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยการประชุม
คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน และเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบทั้งสว่นกลางและภูมภิาค รวม 1,077ครั้ง 



 3) วิสาหกิจชุมชนดีเด่นจากการประกวดวิสาหกิจชุมชน จ านวน 77 แห่ง 
 7.2 ผลลัพธ์  
 วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และมีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้า รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป 
 7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน  
  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
กับแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 17,640 ราย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีการก าหนดแผนงาน มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน และเกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชนชุมชน 
 8.2 เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกลไกของกรรมการ/
อนุกรรมการ 
 8.3 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา 
และริเริ่มด าเนินการพัฒนาด้วยตนเอง   
 8.4 วิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมตามแผน และศักยภาพ สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ 
ของแต่ละหน่วยงานภาคี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ 
  9.1 นายชาญยุทธ์  ภาณุทัต  ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน 
 ผู้ประสานงาน 
  9.2 นายวีรศักดิ์  บุญเชิญ    ส่วนอ านวยการ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 โทรศัพท์ : 02 940 6172, 02 955 1595  โทรสาร : 02 955 1595 
  E-mail address: sceb@doae.go.th ; sceb10@doae.go.th 
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โครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 

 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 สอดคล้องกับเป้าหมาย  
  สร้างรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากฐานใหม่  เพ่ิมประสิทธิภาพ   ลดรายจ่าย 

  1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
     การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness) 
   แผนงาน : ด้านการเกษตร 
   แนวทาง : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า 
   แผนงาน/โครงการ : ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

1.3 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
   ปัจจุบัน การผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมีอัตราการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้า
ด้านอาหาร สิ่งสา้คัญนอกเหนือจากคุณภาพด้านหลักเกณฑ์วิธกีารที่ดีในการผลิตอาหาร(Good Manufacturing 
Practice : GMP ) ที่ยังคงมีความส้าคัญในกระบวนการผลิตเป็นอันดับแรก ที่จะส่งผลถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยผ่านทางเครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น อ.ย. มอก. มผช. เป็นต้น 
ดังนั้น นอกเหนือจากการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ให้การพัฒนาสินค้าไปสู่คุณภาพการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ในปี 2558 ที่ประชาคมอาเซียน
จะเริ่มต้น และจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี  
  โดยในปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท้าโครงการสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส้าหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมส้าหรับการจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า โดยสนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ส่งเสริมสินค้ามีความปลอดภัยได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ส่งผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   3.1 เพ่ือให้สินค้าเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต รูปแบบ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์  
ให้มีเอกลักษณ์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่นขันได้ในตลาด 
      3.2 เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
ที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน 



4.  เป้าหมาย 
           สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จ้านวน 6,930 คน 
 

5.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
6.1 ส้านักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปด้านอาหารและด้านที่ไม่ใช่อาหาร 
6.2 อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 
6.3 สนับสนุนการออกแบบและผลิตบรรจภุัณฑ์เพ่ือใช้งานเชิงพานิชย์ จากต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ 

โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว. ) โดยคัดเลือกจากกลุ่มที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ปี 2556-2557 

6.4 สนับสนุนการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพ่ือขอหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล ส้าหรับผลิตภัณฑ์ 
ด้านอาหาร 

6.5 สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย             
2.อบรมถ่ายทอดความรู้             
3.สนับสนุนการออกแบบ 
และผลิตบรรจุภัณฑ์ 

            

4.สนับสนุนการตรวจประเมิน
และขอเครื่องหมายฮาลาล 

            

5. สรุปรายงานผล 
การด้าเนินงาน 

            

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 ผลผลิต 

   1) จ้านวนเกษตรกรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 6,930 ราย 
        2) จ้านวนผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 77 ผลิตภัณฑ์ 
        3) จ้านวนผลติภัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจประเมินและขอหรือต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล  

ไม่น้อยกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ 
 
 



7.2 ผลลัพธ์ 
     สินค้าเกษตรแปรรูปที่ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีศักยภาพในการแข่งขัน  

ในตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมจากการจ้าหน่าย 
7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
 1) เกษตรกร ร้อยละ 70 น้าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับสถานการณ์ของกลุ่ม 
 2) ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 80 ที่น้าบรรจุภัณฑ์ใหม่ไปใช้งานเชิงพานิชย์ และช่วยส่งเสริมการขาย  

3) ผลิตภัณฑ์ร้อยละ 70 ที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับเครื่องหมายฮาลาล 
 

8.  หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักพัฒนาเกษตรกร 
     ผู้ประสานงานโครงการ  

นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์  ผู้อ้านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร.. 
 โทรศัพท ์02-5797544 โทรสาร 029406052  e-mail : farmdev53@doae.go.th  

mailto:farmdev53@doae.go.th


โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
 

1. ความสอดคล้อง 
       สอดคล้องกับเป้าหมาย   สร้างรายได้จากฐานเดิม       สร้างรายได้จากฐานใหม่  
                                     √    เพ่ิมประสิทธิภาพ               ลดรายจ่าย 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศแนวทางที่ 9.2 การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส 
จากอาเซียน (เมืองเกษตร) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน 

 

2. หลักการ เหตุผล และแนวคิดโครงการ 
  ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งผลิต
ทางการเกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลกหรือการเป็นครัวโลก รวมทั้งความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์    
ที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน (AEC)   
ซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตรของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  
และการคมนาคมขนส่งภาคการเกษตร เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติได้มีประสิทธิภาพ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้ภาคเกษตรของประเทศไทยได้มีการใช้ศักยภาพและข้อได้เปรียบ รวมทั้งโอกาส  
ในการผลิตทางการเกษตรและอาหารซึ่งน าไปสู่ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ด้านอาหาร และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิต ประกอบกับเพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถสร้างรายได้         
จากการท่องเที่ยวในจังหวัด จึงมีการจัดท าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)  ซึ่งคัดเลือกจังหวัด
เป้าหมายจากจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการผลิตสินค้า
เกษตรเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ประกอบกับพิจารณาจากข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและแนวทาง การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/จังหวดั ของ สศช. และข้อมูลศักยภาพและต าแหนง่จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ กลุ่มจังหวัด/จังหวดั 
ของ กพร. โดยด าเนินการให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ทั้งพ้ืนที่ และการผลิต
และแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพ้ืนที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว  
(Green and Cool Agricultural Economy) อาทิ การน าของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงาน
ชีวมวล หรือไบโอแมส (Biomass) และการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งนี้ 
มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และค านึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพจากการเป็นสินค้าเกษตรเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
(Agriculture Eco products) 

 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว
ที่มีรูปแบบการผลติสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 

 
 



4. เป้าหมาย / สถานที่ด าเนินงาน  
  จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) จ านวน 6 จังหวัด 
คือ  จังหวัดเชียงใหม่ จงัหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดราชบุรี  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดหนองคาย 

 

5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน  
5.1 พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
   5.1.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 

               1) ก าหนดเป้าหมาย  ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอประสานงาน
กับหน่วยตรวจรับรองในพ้ืนที่ร่วมกันก าหนดเป้าหมายเกษตรกรและชนิดพืช  และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ  ตลาดท้องถิ่น  ตลาดค้าส่ง  ตลาดค้าปลีก  หรือห้างค้าปลีกที่รับผลผลิตจากเกษตรกรทราบ
เพ่ือเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
ดังนี้ 
    1.1 เกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่  พืชในเขตเศรษฐกิจ(Zoning)  
พืชเพ่ือการส่งออก  พืชที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด พืชอาหารที่อยู่ใน 27 กลุ่มพืชหรือ 169 ชนิด    
ที่กรมวิชาการเกษตรให้การตรวจรับรองแปลง  

    1.2 เกษตรกรที่ผ่านโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555-2556 
และสมัครใจขอการรับรองมาตรฐาน GAP  
    1.3 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล  และสมัครใจขอการรับรอง
มาตรฐาน GAP  
    1.4 เกษตรกรที่มีเครือข่ายการตลาดรองรับ (ผลผลิตที่ได้รับการรับรอง GAP) 
    1.5 เกษตรกรที่มีการผลิตเป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่มผู้ผลิตพืช กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ 
    1.6 เกษตรกรทั่วไปที่มีความต้องการใบรับรอง GAP และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
    1.7 เกษตรกรที่สมัครขอการรับรองต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่เพาะปลูกพืชหรือเป็นผู้ถือ
สิทธิการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามเอกสารที่ทางราชการออกให้  ไม่เป็นพ้ืนที่ผลิตที่ไปบุกรุก
ในพ้ืนที่สาธารณะ พ้ืนที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
หากเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ผลิตหน่วยตรวจรับรองไม่สามารถให้การรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP ได ้
     2) รับสมัครและจัดท าทะเบียนฐานข้อมูล GAP โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ด าเนินการรับสมัครเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจขอรับรองมาตรฐาน GAP โดยยื่นแบบค าร้องขอ
ใบรับรองฟาร์มหรือใบสมัครตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
โดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูล GAP Online  (http://gap.doae.go.th)  เพ่ือออกรหัสเกษตรกร และรหัสแปลง
ส าหรับให้เจ้าหน้าทีท่ี่ปรึกษาเข้าไปติดตาม ให้ค าปรึกษาแนะน า และประเมินแปลงเบื้องต้น เพ่ือส่งหน่วยตรวจ
รับรองต่อไป 

http://gap.doae.go.th/


    3) จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
และส านักงานเกษตรอ าเภอ  รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตพืชชนิดเดียวกันหรือกลุ่มพืชที่มีลักษณะการผลิต
คล้ายกัน มีที่อยู่ใกล้กันหรือพ้ืนที่เดียวกัน ประมาณกลุ่มละ 20-25 คน  ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรความรู้
เรื่อง GAP ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (มกษ 9001-2556)  จ านวน 5 วัน 
ประกอบด้วย 
     ข้อก าหนด 8 ข้อ (ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดรอง ข้อแนะน า) เรื่อง น้ า พ้ืนที่ปลูก 
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูกและเก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูล
และการตามสอบ   
      แผนควบคุมการผลิตพืช (เทคโนโลยีการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัย
มีสุขอนามัยและได้มาตรฐาน)   

     การจดบันทึก  
     การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และมีการจัดการ
ซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล 
สิ่งที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต และลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
ไปสู่บริเวณท่ีผลิตและผลผลิต รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล 
    - จัดทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 3 วัน โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ 
ร่วมวางแผน และคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP  
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และน าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประเด็นตามข้อก าหนดในแบบประเมินแปลงเบื้องต้น  รวมทั้งไปดูกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ 
ด้านการรวมกันจ าหน่าย  แหล่งจ าหน่ายหรือตลาด 
     - จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด ได้แก่ ใบสมัคร แบบประเมินแปลงเบื้องต้น เอกสารความรู้ที่เก่ียวข้องกับระบบ แบบบันทึก
เกษตรกร  หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
     4) ติดตามให้ค าปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
เกษตรกร รวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่สมัครขอการรับรองมาตรฐาน GAP ในระบบฐานข้อมูล GAP-online 
และน าข้อมูลมาวางแผนให้ค าปรึกษา จากนั้นนัดหมายเกษตรกรเพ่ือไปให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติ 
ของเกษตรกร และประเมินแปลงเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมินแปลงเบื้องต้น  ตามข้ันตอนของพืช  
(ประมาณ 3-5 ครั้ง/แปลง)  หากประเมินแล้วเกษตรกรยังต้องมีการปรับปรุง ให้ที่ปรึกษาเกษตรกรติดตาม 
ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้เกษตรกรปฏิบัติจนผ่านการประเมนิเบื้องต้น จึงแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมิน
เบื้องต้นให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเพ่ือรวบรวมรายชื่อเกษตรกร และบันทึกลงในฐานข้อมูล GAP online  
ส่งให้ผู้ตรวจรับรองเข้าไปตรวจรับรองแปลงตามนัดหมาย ติดตามผลการตรวจรับรอง และแจ้งผลการตรวจ
รับรองให้เกษตรกรทราบต่อไป 
 



   5.1.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดท าระบบควบคุมภายในเพ่ือการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 
          1) คัดเลือกเป้าหมาย  โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ดังนี้ 

    1.1) เป็นกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน
ภาครัฐ) โดยเป็นกลุ่มของเกษตรกรที่มีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพ่ือท าการผลิตพืช  ไม่น้อยกว่า ๕ รายขึ้นไป   
หากสมาชิกกลุ่มมีการผลิตพืชหลายชนิดต้องมีสมาชิกกลุ่มที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ต้องการขอการรับรองตั้งแต่ 
๕ รายขึ้นไปและชนิดพืชที่ขอการรับรองต้องอยู่ในขอบข่ายที่กรมวิชาการเกษตรให้การรับรอง 
    1.2) เป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน และมีความเข้มแข็ง 
ในการด าเนินงานกลุ่ม 

    1.3) สมาชิกกลุ่มต้องมีระบบการผลติพืชที่เหมือนกัน  และควรอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
    1.4) สมาชิกกลุ่มมีความต้องการที่จะขอการรับรองระบบ GAP เหมือนกัน 

    1.5) สมาชิกกลุ่มควรผ่านการอบรมของกรมส่งเสริมการเกษตรหลักสูตรระบบการผลิต
ตามมาตรฐาน GAP พืช 
    1.6) สมาชิกกลุ่มควรมีการท าการตลาดร่วมกันหรือมีเครือข่ายตลาดรองรับสินค้าของกลุ่ม 
           2) จัดประชุมสัมมนาและอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่กลุ่มเกษตรกร
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ ขั้นตอนด าเนินการตามระบบควบคุมภายในเพ่ือการ
รับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จ านวน 10 วัน  โดยมีเจ้าหน้าที่ของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร  
ขั้นตอนการด าเนินการ ประกอบด้วย  
     ครั้งที่ 1 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นของกลุ่ม  
(GAP Analysis) จ านวน 1 วนั เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศักยภาพกลุ่ม ส าหรับน ามาก าหนดขอบข่าย 
ในการจัดท าเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต 
ตามมาตรฐาน GAP  
     ครั้งที่ 2 ประชุมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือชี้แจงและแก้ไขเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่ม 
จ านวน 1 วัน เพ่ือพิจารณาร่างเอกสารระบบควบคุมภายในของกลุ่ม ระบบเอกสารและแบบฟอร์มบันทึก
การปฏิบัติงาน เพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและตามข้อเสนอของกลุ่ม 
     ครั้งที่ 3 อบรมเรื่องระบบควบคมุภายในและฝึกการน าเอกสารแบบฟอร์มไปทดลอง
ปฏิบัติจริง จ านวน 2 วัน เพ่ือเรียนรู้และท าความเข้าใจเอกสารระบบควบคุมภายใน โดยฝึกปฏิบัติบันทึก 
ลงในแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เกษตรกรสมาชิก และให้น าแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปบันทึกต่อ 
เมื่อมีการปฏิบัติงานในแปลง 

 
     ครั้งที่ 4 ประชุมตรวจติดตามการใช้เอกสารระบบควบคุมภายใน จ านวน 1 วัน 
โดยประชุมเพ่ือรับทราบปัญหาการน าระบบเอกสารไปทดลองใช้ปฏิบัติจริง  เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า 
และแก้ไขปัญหา ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายใน 
ทั้งท่ีเป็นแฟ้มกลางของกลุ่มและรายบุคคล   



    ครั้งที่ 5 อบรมการตรวจสอบแปลงภายในและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบแปลงภายใน 
จ านวน 3 วัน เพ่ือท าความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบแปลงภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งทฤษฎี วิธีการบันทึกผล
การตรวจสอบแปลงภายใน แก่สมาชิกกลุ่มทุกรายและการฝึกปฏิบัติแก่สมาชิกกลุ่มที่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแปลง
ภายในพ้ืนที่แปลงจริง 
     ครั้งที่ 6 ประชุมตรวจติดตามการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแปลงภายในและระบบควบคุม
ภายในของกลุ่ม จ านวน 1 วัน เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจสอบแปลงภายใน 
และคณะกรรมการรับรองกลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกในกลุ่ม 

     ครั้งที่ 7 ประชุมเพ่ือประเมินความพร้อมระบบควบคุมภายใน จ านวน 1 วัน   
เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของกลุ่มก่อนประสานหน่วยตรวจรับรองมาตรวจสอบและให้การรับรอง GAP 
แบบกลุ่มต่อไป 
     - ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าเอกสารตามระบบควบคุมภายในส าหรับกลุ่ม 
และสมาชิกกลุ่มตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โดยประสานแบบฟอร์มส าหรับการจัดท าเอกสารตามระบบ
ควบคุมภายใน จากส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จัดท า GAP 
Analysis ของแต่ละกลุ่มหลังจากท่ีมีการปรับแก้ไขจากกลุ่มแล้ว มาจัดท าเป็นเอกสารระบบควบคุมภายใน
ส าหรับกลุ่ม และเอกสารส าหรบัสมาชิกกลุ่มทุกราย  และร่วมเป็นวิทยากร ตรวจติดตามให้ค าปรึกษาแนะน ากลุ่ม 
     - ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต  และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ตรวจติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าระบบควบคุมภายในส าหรับกลุ่ม  โดยเป็นวิทยากรและให้ค าปรึกษา นิเทศ
แนะน าการน าเอกสารระบบควบคุมภายในและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปใช้ การตรวจสอบแปลงภายใน และการประเมิน
ความพร้อมของกลุ่มเพ่ือสมัครขอการรับรอง GAP แบบกลุ่มจากหน่วยตรวจรับรอง รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการกลุ่ม ผู้ตรวจสอบแปลงภายในและสมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสมาชิกและปัญหาของสมาชิกกลุ่ม จ านวน 7 ครั้ง/กลุ่ม 

5.1.3 การบริหารจัดการและสนับสนุนการด าเนินงาน 
    1) จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวคิดหลักการเมืองเกษตรสีเขียว 

      จัดท าแปลงเรียนรู้จังหวัดละ 1 แปลง  เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การผลิตพืชโดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งมหีลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่  กระบวนการผลิตพืช 
ตามระเบียบปฏิบัติข้อก าหนด GAP การจัดการสุขลักษณะแปลง การจัดการปจัจัยการผลิต  การจัดการเครื่องมือ 
และอุปกรณ์การเกษตร  การจัดการศัตรูพืช  การจดบันทึก  การผลิตตามแผนควบคุมคุณภาพ  เป็นต้น 

    2) ติดตามการด าเนินงานโครงการ   
        ติดตามเพ่ือควบคุมก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ติดตามความก้าวหน้า  
แก้ไขปัญหาและนิเทศการด าเนินงาน ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบกลุ่ม  จัดการประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ/
คณะท างานในระดับต่าง ๆ ตลอดจนบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 
 
 



5.2 กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ คือ 

  1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2555/56 หรือเกษตรกรรายใหม่ 
ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติเพ่ิม เพ่ือให้สามารถยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์จากหน่วยตรวจสอบรับรองต่อไปได้ 
  2. เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนมีการส่งเสริมและต้องการขยายพ้ืนที่ 
การผลิตเกษตร อินทรีย์ 
    3. เกษตรกรที่มีศักยภาพในการท าเกษตรอินทรีย์ โดยอยู่ในพื้นที่ท่ีมีสภาพดิน แหล่งน้ า 
อากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์  
หมายเหตุ การคัดเลือกสามารถตรงตามหลักเกณฑ์ท้ัง 3 ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นได้ โดยต้องอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานของท าเกษตรอินทรีย์ 12 ข้อ ดังนี้ 

1) เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  
ปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือให้พืชแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืช 
  2) ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารก าจัดวัชพืช  
ยาป้องกันก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมน 
  3) รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์มโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4) ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์มทั้งจากทางดิน น้ า และอากาศ 
สร้างแนวกันชนโดยขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นและปลูกพืชล้มลุกกันไว้ 
  5) ใช้พันธุ์พืชหรือสัตว์ที่มีความต้านทานและมีความหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืช  
หรือสัตว์ ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม 

 6) ใช้การเตรียมดินที่ดีแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลแทนการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 7) ใช้สมุนไพร ตัวห้ า ตัวเบียน และสารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 8) ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติเช่นน้ าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 

  9) เสริมสร้างและรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศไร่นาโดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืช
หรือสัตว์ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นตลอดจนการปลูกหรือ เพาะขึน้มาใหม่ 

 10) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติและประหยัด 
 11) ให้ความเคารพสิทธิของมนุษย์และสัตว์ 
 12) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพ่ือรอการตรวจสอบ 

 5.2.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยจัดอบรมเกษตรกร 
หลักสูตร “การผลิตพืชตามระบบ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” (รายละเอียดหลักสูตรตามภาคผนวกที่ 1)  ให้แก่เกษตรกร 
ที่ผลิตข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ ไม้ผลอินทรีย์ และสมุนไพรอินทรีย์ พร้อมการศึกษา ดูงานแปลงเกษตรอินทรีย์
ที่ประสบความส าเร็จ และฝึกการวางแผนการผลิตพร้อมการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร 



มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถ
เข้าสู่ระบบการตรวจรับรองและได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    1.จัดประชุมชี้แจงโครงการ และคัดเลือกเกษตรกรจังหวดัละ 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 20 ราย)
6 จังหวัด รวม 600 ราย รวมทั้งจัดท าทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ (กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
ภาคผนวกท่ี 2) โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 

  2. จัดท าเอกสารประกอบการอบรมและด าเนินการถ่ายทอดความรู้  
       จัดท าเอกสารประกอบการอบรมและด าเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่อง 

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามฤดูการผลิต และประเมินผลการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้
เพ่ือประเมินความเข้าใจของเกษตรกร โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 
  5.2.2 พัฒนากลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร โดยจัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นจุดศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม 
โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร กลุ่มละ 1 โรงเรียน พร้อมจัดท าแปลงสาธิต  

โดยใหก้ารสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก่กลุม่เกษตรกร ดังนี้ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 
   - ค่าพันธุ์พืช เช่น พันธุ์ข้าว พืชผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร และพืชแนวกันชน 
   - ค่าตรวจวิเคราะห์ดินและน้ า 
   - ค่าวัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็นต้น 
   - ค่าสารชีวภัณฑ์ สารธรรมชาติป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
   - ค่าป้ายแปลง และเอกสารข้อมูลการผลิตพืชในแปลง 

    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การผลิตพืชอินทรีย์ และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการท าเกษตรอินทรีย์ของตนเอง โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอ 
   3) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล/ทบทวนกระบวนการส่งเสริมตามระบบ
โรงเรียนเกษตรกร โดยส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 5.2.3 ติดตามให้ค าแนะน าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและให้ค าปรึกษา
แนะน าในประเด็นต่าง ๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติและเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป และการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้น หากประเมินแล้วผ่านให้มอบใบประกาศผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมสรุปรายงาน
เสนอกรมฯ และประสานขอส่งรายชื่อเกษตรกรให้หน่วยตรวจสอบรับรองด าเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบรับรอง
ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป โดยส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
 



  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรด้านการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพบว่า เกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

   2. ด าเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์การประเมินแปลงเบื้องต้น 
   3. สรุปผลการตรวจประเมินแปลง และเตรียมแจง้รายชื่อเกษตรกรให้หนว่ยตรวจสอบ
รับรอง ส านักงานเกษตรอ าเภอสรุปผลพร้อมแนบรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรจังหวัดจัดรวบรวมการสรุปผลจากอ าเภอ พร้อมประมวลผล
ในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งแนบทะเบียนรายชื่อเกษตรกรทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น
ตามแบบฟอร์มทะเบียนกลุ่มผู้ผลิตพืชอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2557  
เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  
ซึ่งกรมฯ จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรไปที่ส านักงานเกษตรจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามจ านวนเกษตรกร
เป้าหมายของแต่ละจังหวัด และให้จังหวัดเตรียมประสานแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้นให้หน่วยตรวจสอบรับรอง เพ่ือด าเนินการยื่นขอการตรวจสอบรับรองให้แก่เกษตรกรต่อไป 
   5.2.4 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเสนอกรมส่งเสริม
การเกษตรทราบเมื่อเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ โดยส านักงานเกษตรจังหวัด 

5.3 กิจกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายสีเขียว 
       5.3.1 กิจกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายสีเขียว 
            - จัดเวทสีัมมนาเชิงปฏิบัติการส่วนกลาง (2 ครั้ง x 35 คน x 2 วัน x 1,300 บาท)

จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 35 คน 2 วันๆ ละ 1,300 บาท   เป็นเงิน 182,000 บาท 
           - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (6 จังหวัด x 5 ครั้ง x 35 คน x 1 วัน)  

จ านวน 6 จังหวัดๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ 35 คน 1วันๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน  210,000 บาท 
             - ศึกษาดูงาน (6 จังหวัด x 1 ครั้ง x 35 คน x 2 วัน x 400 บาท) 

จ านวน 6 จังหวัดๆละ 1 ครั้งๆละ 35 คนๆละ 2 วันๆละ 400 บาท  เป็นเงิน 168,000 บาท 
             - จัดท าเอกสารรายงาน (6 จังหวัด x 100 เล่ม x 100 บาท)  

จ านวน 6 จังหวัดๆละ 100 เล่มๆละ 100 บาท   เป็นเงิน  60,000 บาท 
      5.3.2 กิจกรรม ติดตามประเมินผลโครงการ 

    - ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  เป็นเงิน  130,000 บาท 
       วิธีด าเนินงาน 
              ขั้นเตรียมการ 
               ส่วนกลาง 

        - จัดท ารายละเอียดและจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ 
ตามกิจกรรม/โครงการ 
 



         - ส่วนกลางประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติงาน 
ตามกิจกรรม/โครงการ  

           ขั้นด าเนินการ 
         ส่วนกลาง 

        - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในสว่นกลาง เพ่ือชี้แจงกิจกรรม/โครงการภาพรวม 
สร้างความเข้าใจ และวางแนวทางในการด าเนินการร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส านักงานเกษตรจังหวัด 
และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ตลอดจนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ 

       - ด าเนินงานติดตาม ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ จ านวน 6 จังหวัด 
              ส่วนภูมิภาค 

             - ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ คัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 
และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายสีเขียว อย่างน้อยจ านวน 5 เวที  
        - ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอจัดการศึกษาดูงานให้เกษตรกร  
จ านวน 1 ครั้ง 

        - ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

 

6. แผนปฏิบัติงาน 
 

 กิจกรรม  แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6.1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน GAP 

            

6.1.1 พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรตาม
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP 

            

1) จัดอบรมเกษตรกรเรื่องระบบการ
รับรองมาตรฐาน 

            

2) ติดตามให้ค าปรึกษาและประเมินแปลง
เบื้องต้น 

            

6.1.2 พัฒนากลุ่มเกษตรกรจัดท าระบบ
ควบคุมภายในเพื่อการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 

            

6.1.3 การบริหารจดัการและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

            

1) จัดท าแปลงเรียนรู้ การผลิตพืชตาม
แนวคิดหลักการเมืองเกษตรสเีขียว 

            



 กิจกรรม  แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2) ติดตามการด าเนินงานโครงการ             

6.2 กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์             

    6.2.1 อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน
การเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
             - จัดประชุมและคัดเลือก
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
            -  จัดท าเอกสารประกอบการ
อบรมและด าเนินการถ่ายทอดความรู้ 

            

     6.2.2 พัฒนากลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ 
            - จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรพร้อม
จัดท าแปลงสาธิต และให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก่กลุ่มเกษตรกร 
              - จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
          - ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผล/ทบทวนกระบวนการ
ส่งเสริมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร 

            

     6.2.3 ติดตามให้ค าแนะน าตรวจ
ประเมินแปลงเบื้องต้นเกษตรกร 
            - ให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกร 
          - ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 
          - สรุปผลการตรวจประเมินแปลง            

            

6.2.4 จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนนิงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

            

6.3 กิจกรรม สร้างและพัฒนา
เครือข่ายสีเขียว 

            

     6.3.1 จัดเวทีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ส่วนกลาง 
 

            



 กิจกรรม  แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     6.3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด 
           - เวท ี1  
           - เวที 2 
           - เวที 3 
           - เวที 4 
           - เวที 5 

            

     6.3.3 ศึกษาดูงาน             
     6.3.4 จัดท าเอกสารรายงาน             
     6.3.5 ติดตามประเมินผลโครงการ             

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์และตัวชี้วัด 
7.1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
 7.1.1 ผลผลิต 

   เกษตรกรได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ 

ทางการเกษตรที่ด ี(GAPพืช) แบบรายเดี่ยว 1,400 ราย แบบกลุ่ม 12 กลุ่ม  

 7.1.2 ผลลัพธ์ 
  เกษตรกรร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดน าความรู้การผลิตสินค้าเกษตร 

ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานไปปฏิบัติ  

 7.1.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
 1. เกษตรกร 1,400 ราย มีความรู้และผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นตามระบบ 

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPพืช) 
  2. เกษตรกร 12 กลุ่ม มีความรู้ตามระบบควบคุมภายในส าหรับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม 

และได้รับการประเมินความพร้อมเบื้องต้น 
7.2 กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 7.2.1 ผลผลิต 

    เกษตรกรเป้าหมายจ านวน 600 ราย ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการผลิตพืช 

ตามระบบ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ผ่านกระบวนการอบรม พร้อมได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานการผลิตพืช 

อาหารตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามระบบโรงเรียนเกษตรกร และได้รับ 

การติดตามใหค้ าแนะน าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 

 



  7.2.2 ผลลัพธ์ 
    เกษตรกรจ านวน 600 ราย มีความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

  7.2.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
   1)  เกษตรกรจ านวน  600 ราย ได้รับความรู้เรื่องการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย ์ 
  2)  เกษตรกรจ านวน 600 ราย ได้รับการการติดตามให้ค าแนะน าตรวจประเมิน

แปลงเบื้องต้น  
7.3 กิจกรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายสีเขียว 

  7.3.1 ผลผลิต 
    1) มีองค์ความรู้เครือข่ายเกษตรสีเขียวที่เชื่อมโยงทุกภาคการผลิตตั้งแต่ต้นน้ า 
ถึงปลายน้ า 
    2) เกิดต้นแบบเครือข่ายเกษตรสีเขียวที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
   7.3.2 ผลลัพธ์ 
    1) ผลผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทยมีรูปแบบและการจัดการที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
   7.3.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 
    1) เกิดองค์ความรู้เครือข่ายเกษตรสีเขียวในแต่ละพ้ืนที่ อย่างน้อย 6 องค์ความรู้ 
    2) จ านวนต้นแบบเครือข่ายเกษตรสีเขียวที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่อย่างน้อย  
6 ต้นแบบ 
    3)จ านวนเครือข่ายการเกษตรที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย  
6 เครือข่าย 
 

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 8.1 ผู้รับผิดชอบโครงการเมืองเกษตรสีเขียว 
  1. นายประสงค์ ประไพตระกูล 
                ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
      โทรศัพท์ 02 940 6180 โทรสาร 02 940 6190 
      E-mail  agriqua@doae.go.th 
  2. นางศุภลักษณ์ กลับน่วม  
               ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
               โทรศัพท์/โทรสาร 02 955 1512   E-mail agriqua41@doae.go.th  
 
 

mailto:agriqua@doae.go.th
mailto:agriqua41@doae.go.th


8.2 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม        
  8.2.1 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP 
      - ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
      - ผู้ประสานงานโครงการ : นายทนง พรประดับเกียรติ์  
                                               ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า 
                                          โทรศัพท์/โทรสาร 02 955 1516 
               E-mail agriqua42@doae.go.th  
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โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
 

1. ความสอดคล้อง 
  นโยบายเร่งด่วน/นโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
  ข้อที่ 8 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ข้อ ข.นโยบายส าคัญอ่ืน ๆ  

       ข้อที่ 7 โครงการหลวง  
       ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
  แนวทาง : รณรงค์ และสร้างจิตส านึกของประชาชน   

   

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวอบอุ่นจะเป็นรากฐานในการพัฒนา
และก่อเกิดสังคมสงบที่ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต จึงทรงขยายงานจากโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็น“โครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร
ได้ด าเนินงานตอบสนองพระปณิธานที่แน่วแน่ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ    
ในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรในสถาบันครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
โดยส่งเสริมใหม้ีการท ากิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ พัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร พัฒนาศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรม
แม่บ้านงานครัว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณ   
ในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี 2557 ได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับจุดด าเนินการ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้ความรู้และการพัฒนา
อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ตลอดจนการส่งเสริมทางด้านการตลาดเพ่ือให้ครอบครัวเกษตรกรมีรายได้ น าพาชุมชน
ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการท าเกษตร
สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการไว้บริโภคเพ่ือลดรายจ่ายในครอบครัว 
 4. ส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิกโครงการสายใยรักแหง่ครอบครวัฯ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลงานและกิจกรรมของสมาชิกโครงการฯ 



  

 5. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข 
 

4. เป้าหมาย 
          1. พ้ืนที่ด าเนินงานโครงการสายใยรักแหง่ครอบครวัฯ จ านวน 80 จดุ ใน 77 จังหวัด โดยคัดเลือก จาก 

    1.1 จังหวัดที่รับเสด็จแล้ว ให้เลือกพ้ืนที่เสด็จทรงงานเป็นจุดพื้นที่ด าเนินงานโครงการฯ 
    1.2 จังหวัดที่ยังไม่รับเสด็จ ให้จังหวัดคัดเลือกจุดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ ตามความเหมาะสม 

 2. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน และกลุ่มยุวเกษตรกร  
จ านวน 4,000 ราย (80 จุดๆ ละ 50 ราย) 
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการสายใยรักฯ โดยคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 

ระดับจังหวัด ด าเนินการคัดเลือกจุดพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ ปี 2557 จ านวน 1 จุด มหีลักเกณฑ์การคัดเลือก
พ้ืนทีด่ าเนินการ ดังนี้ 

   1.1 จังหวัดที่รับเสด็จแล้ว ให้ใช้จุดพื้นที่ด าเนินการรับเสด็จเป็นจุดด าเนินการโครงการฯ 
   1.2 จังหวัดที่ยังไม่รับเสด็จ ให้จังหวัดเป็นผู้คัดเลือกจุดด าเนินการโครงการฯ ตามความเหมาะสม 

โดยผา่นการจัดท าเวทีประชาคมจากชุมชน ควรเป็นจุดทีชุ่มชนมีความสนใจเข้ารว่มโครงการ และมีการบูรณาการ
งานและงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นจุดพ้ืนที่ด าเนินการ
เดิม หรือเลือกจุดพ้ืนที่ด าเนินการใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 

2. คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ตามความสมคัรใจ ตามจ านวนเป้าหมายกิจกรรม 
3. ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับจังหวัด   

เพ่ือชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และแผนการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
การท างานส าหรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเกษตรกรให้ได้มาตรฐานครบ 
ตามเกณฑ์ จปฐ. และ กชช.2 ค. 

4. จัดท าแผนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 3 ปี (2557-2559) ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจาก
ทุกภาคส่วนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ โดยมีสมาชิกโครงการพร้อมครอบครัว และ
หมู่บ้านเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

5. ก าหนดแผนปฏิบัติงานรายกิจกรรม ตามความต้องการของสมาชิกโครงการฯ ปี 2557  
ทั้งด้านการให้ความรู้วิชาการและปัจจัยการผลิต โดยครอบคลุมกิจกรรมด้านเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพ 
กิจกรรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ การประกอบอาชีพให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนการส่งเสริม
ด้านสุขภาพและสุขอนามัย โดยแบ่งกลุ่มจ าแนกกิจกรรมในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือในแต่ละกลุ่ม 
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 



  

   - กลุ่มที่ 1 มีความพร้อม (สีเขียว)   : ให้ความรู้ ค าแนะน าทางวิชาการ และฝึกอบรมเป็นครั้งคราว 
     - กลุ่มท่ี 2 ต้องท างานเลี้ยงชีพ (สีเหลือง)  : ให้ความรู้ ค าแนะน าทางวิชาการ ฝึกอบรมเป็นครั้ง

คราวรวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ ดูแลติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหา และสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน 
   - กลุ่มท่ี 3 ต้องให้การช่วยเหลือ (สีแดง) : ให้ความรู้ ค าแนะน าทางวิชาการ การส่งเสริมอาชีพ

และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพอนามัย 
ให้สามารถท างานได้ด้วยตนเอง    

6. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสมาชิก ดังนี้ 
 6.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มพ่อบ้านโครงการสายใยฯ กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักฯ กลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการสายใยรักฯ กลุ่มแม่บ้านงานครัวประจ าโครงการสายใยรักฯ และกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล
และท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
 6.2 จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกโดยรวบรวมข้อมูลสมาชิกตามแบบ สร.01 
 6.3 อบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด าเนินงานโครงการแนะน าความรู้ด้านเกษตรสมบูรณ์
เพ่ิมพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการท าเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตอาหารที่มีคุณค่า 
ทางโภชนาการส าหรับบริโภคในครัวเรือนและชุมชน 
 6.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ จุดพื้นที่ละ 50 ราย เพ่ือด าเนินการ
จัดท าแปลงเกษตรสมบูรณ์เพ่ิมพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท าในรูปแบบของแปลงผัก 
อุโมงค-์ผัก รัว้ผัก ที่ผสมผสานกันระหว่างผักสวนครวั พืชสมุนไพร  ผักพ้ืนบ้าน ไม้ผล ไม้ยืนตน้ ในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไว้บริโภคในครอบครัวและชุมชน   
 6.5 จัดตั้งศาลาเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ 
และเรียนรู้ของสมาชิก 
 6.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกโครงการฯ  ในเรื่องอาหาร
และโภชนาการ  สุขอนามัย  การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม
ปลอดภัย  การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยท่าทางการท างานที่ถูกต้อง การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
และหญิงให้นมบุตร เปน็ต้น  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใชส้ถานที่บริเวณศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัวฯ 
 6.7 ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.8 ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ โดยใช้วัสด ุ
และทรัพยากรในท้องถิ่น  
 6.9 ส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านงานครัวท ากิจกรรม 

- ท าครัวในโรงเรียน เพื่อท าอาหารกลางวันส าหรับเลี้ยงเด็กนักเรียน โดยให้สมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านงานครัวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 

- ท าครัวเลี้ยงประชาชนเนื่องในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นการกุศล   
- ท าครัวเป็นกิจกรรมเพ่ิมรายได้ของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ   

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงการฯ ผ่านสื่อต่างๆ 



  

8. ส่งเสริมด้านการตลาดและจัดหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการฯ 
9. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
10. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ   

 

7 ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ส านักพัฒนาเกษตรกร 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จ านวน 4,000 ราย ได้รับความรู้เรื่องการท าเกษตร
สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 
      2. หมู่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จ านวน 80 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว 
      3. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีช่องทางการจ าหน่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเพ่ิมข้ึน   
 

9. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
      1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ 
และสามารถลดรายจ่ายในครอบครัว 
     2. มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10. ผลผลิต (output) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      1. จ านวนสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่เข้ารับการอบรมการท าเกษตรสมบูรณ์
เพ่ิมพูนสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 4,000 ราย 
      2. จ านวนหมู่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้      
ไม่น้อยกว่า 80 หมู่บ้าน   
      3. จ านวนครั้งในการจัดตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (อตก.) ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 
และตลาดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการฯ  
 

11.ผลลัพธ์ (outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
       1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 น าความรู้เรื่องการท าเกษตร
สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพไปปฏิบัติ 
       2. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50         
น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพและจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว 
       3. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง  
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