


วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนเผยแพร่การพัฒนาศักยภาพการผลิต/ผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพของ
เกษตรกรตามมาตรฐานการส่งออก มีช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น น�าไป
สู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการส่งออก รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที ่
เข้มแขง็ ได้แลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และเทคโนโลยรีะหว่างกัน และเพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้คุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศ อีกทั้งส่งเสริม
และพัฒนาเกาะดงเกตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม กรมส่งเสริมการเกษตร 
องค์การบริหารส่วนต�าบลสามพราน อ�าเภอสามพราน ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านและท้อง
ถิ่นอ�าเภอสามพราน สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สหกรณ์ผู้ประกอบการสวน 
กล้วยไม้ไทย จ�ากดั สมาคมชมรมกล้วยไม้ต่างๆ ก�าหนดจดังาน “มหกรรมกล้วยไม้ นครปฐม ๕๘” 
ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต�าบลสามพราน  
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เกาะดงเกตุ)

         ก�าหนดการจัดงาน

 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ประกวดกล้วยไม้
 เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ลงทะเบียนรับไม้ประกวด
 เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  แยกไม้ประกวดตามประเภท
 เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.  คณะกรรมการตัดสิน
 เวลา ๑๗.๐๐ น.   พิธีเปิดงานและมอบรางวัลยอดเยี่ยมของงาน   
     (Best of Show) ของแต่ละประเภท
 วันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เปิดให้ประชาชน และผู้สนใจเข้าชมในงาน
 เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.  จัดสวนโชว์ การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ฝึกอบรม  
     ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับกล้วยไม้ เช่น การปลูก  
     เลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น การจัดดอกกล้วยไม้ใน  
     ภาชนะ และการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรกว่า ๘๐ ร้านค้า
 วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เกษตรกรรับเงินรางวัล และรับกล้วยไม้ประกวดคืน  
     เวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.

รวมมูลค่า เงินรางวัลกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

การประกวดกล้วยไม้ประเภทต่างๆ

๑. การประกวดกล้วยไม้ต้นในกระถาง (กล้วยไม้เดี่ยว) มีการประกวดกล้วยไม้ จ�านวน ๘ ประเภท 

ตัดสิน ๖๒ ชุด ดังนี้

    ๑.๑ รางวัลการประกวดกล้วยไม้ต้นในกระถาง (กล้วยไม้เดี่ยว) จ�านวน ๖๒ ชุด

รางวัลที่ ๑ : ๗๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ : ๕๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ : ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๐๐ บาท

    ๑.๒ รางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภท จ�านวน ๘ ประเภทๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

รางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภท จ�านวน ๘ ประเภทๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

    ๑.๓ รางวัลยอดเยี่ยมของงาน (Best of Show) จ�านวน ๒ ประเภท ดังนี้

            ๑.๓.๑ ประเภทกล้วยไม้เจริญทางยอด จ�านวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            ๑.๓.๒ประเภทกล้วยไม้เจริญด้านข้าง จ�านวน ๑ รางวัล เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๒. การประกวดกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก มีการประกวดกล้วยไม้ จ�านวน ๒ กลุ่ม ดังนี้

    ๒.๑ กล้วยได้ตัดดอก (ตัดช่อ) จ�านวน ๓ ประเภท ตัดสิน ๓๐ ชุด ดังนี้

            ๒.๑.๑ รางวัลการประกวดกล้วยไม้ตัดดอก (ตัดช่อ) จ�านวน ๓๐ ชุด

รางวัลที่ ๑ : ๗๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ : ๕๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ : ๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ บาท

            ๒.๑.๒ รางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภท จ�านวน ๒ ประเภทๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

    ๒.๒ กล้วยไม้หมู่ ๕๐ ต้น จ�านวน ๓ ประเภท ๔๐ หมู่ ตัดสิน ๗ ชุด ดังนี้

            ๒.๒.๑ รางวัลการประกวดกล้วยไม้หมู่ ๕๐ ต้น จ�านวน ๗ ชุด

รางวัลที่ ๑ : ๕,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ : ๔,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ : ๓,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย 

จ�านวน ๑๙ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐ บาท

             ๒.๒.๒ รางวัลยอดเยี่ยมแต่ละประเภท จ�านวน ๒ ประเภทๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

 หลักเกณฑ์การตัดสิน 

 ๑. ความประทับใจโดยรวม ความสมบูรณ์สดใสของดอก ต้น และใบ ความสวยงาม 
ความตื่นตาตื่นใจ
 ๒. สี/รูปทรงของดอก กลีบดอก และกลีบปากดอก
 ๓. ขนาดของดอก ความหนา และเนื้อกลีบดอก
 ๔. คุณภาพของก้านช่อดอก การจัดระเบียบของดอก และจ�านวนดอก
 ๕. การยึดโยงถูกต้องตามหลัก และกฎกติกา
 ๖. ใช้คณะกรรมการที่ผ่านการอบรมมาตรฐานการตัดสิน
 ๗. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด


