
 

 

 

 

โครงการ        1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
กิจกรรม         1.1 กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                   1.1.1 จัดเวทีวิเคราะห์จัดท าแผนและปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ปี 2561 และ ปี 2562  
              แปลงใหญ่ปี 2561 
              1) แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
              2) แปลงใหญ่กะเพรา หมู ่9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
              3) แปลงใหญ่ไทรประดับ หมู่ 13 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
              4) แปลงใหญ่มันเทศ หมู่ 9 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
              แปลงใหญ่ปี 2562 
                  1) แปลงใหญ่พืชผัก หมู ่3 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
              2) แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 6 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
              3) แปลงใหญ่ผัก (บัวบก) หมู่ 8 ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
             แปลงใหญ่ปี 2563 
             1) แปลงใหญ่ข่าตะไคร้ หมู่ 2 ต าบลนราภิรมย์ อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม  
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพแปลงใหญ่ ปี 2561-2563  จ านวน 7 แปลง โดยมีแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
        - การพัฒนาด้านคุณภาพผลผลิต 
    - มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย 
         - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   - การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้านการผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง 
ภาพประกอบ 

 

 

 

โครงการส่งเสริมการเกษตรงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 



 
    1.1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด 
แปลงใหญ่ ปี 2561 และ ปี 2562 
   แปลงใหญ่ปี 2561 
   1) แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
   2) แปลงใหญ่กะเพรา หมู ่9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
   3) แปลงใหญ่ไทรประดับ หมู่ 13 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
   4) แปลงใหญ่มันเทศ หมู่ 9 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
   แปลงใหญ่ปี 2562 
   1) แปลงใหญ่พืชผัก หมู ่3 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 
   2) แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 6 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   3) แปลงใหญ่ผัก (บัวบก) หมู่ 8 ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    1.1.3  ถ่ายทอดความรู้ แปลงปี 2563 
   1) แปลงใหญ่ข่าตะไคร้ หมู่ 2 ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม  
ประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ มีดังนี้  
       - การผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์  
       - การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบท าใช้เอง 
       - การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน 
       - การด าเนินการเกษตรเพ่ือให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
       - การเพ่ิมมูลค่าสินค้าจากการแปรรูป 
       - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                       1.1.4  เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้  

            แปลงปี 2561  

 1. แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

                          -  ด าเนินการจัดท า กล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ส้มโอ พิมพ์ 4 สี ปะลูกฟูกลอน B ไดคัต จ านวน 500 ใบ 

                                 -  จัดท าถุงขนาด 12 x 20  นิ้ว   พิมพ์ 1 สี 1 ด้าน  จ านวน  150 กิโลกรัม 
ภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
   2. แปลงใหญ่กะเพรา หมู่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 1) มูลโคป่น        จ านวน 2,000 กิโลกรัม 
 2) กากตะกอนยีสต์       จ านวน 3,000 กิโลกรัม 
 3) กากตะกอนปลากระป๋อง      จ านวน 3,000 กิโลกรัม 
 4) มูลค้างคาว       จ านวน 1,010 กิโลกรัม 
 5) สารปรับสภาพดิน (ยิปซั่ม)      จ านวน 2,000 กิโลกรัม  
 6) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 15 กระสอบ 
 7) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 15 กระสอบ 
 8) ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 15 กระสอบ
ภาพประกอบ 
 

 
   3. แปลงใหญไ่ทรประดับ หมู่ 13 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม 
  สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 1) มูลโคป่น     จ านวน 4,500 กิโลกรัม 
 2) กากตะกอนยีสต์    จ านวน 7,000 กิโลกรัม 
 3) กากตะกอนปลากระป๋อง   จ านวน 7,000 กิโลกรัม 
 4) มูลค้างคาว    จ านวน 2,370 กิโลกรัม 
 5) สารปรับสภาพดิน (ยิปซั่ม)   จ านวน 2,350 กิโลกรัม  
ภาพประกอบ 

  

 

 

 

  
  
 
 
 



 
   4. แปลงใหญ่มันเทศ หมู่ 9 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
 1) มูลโคป่น        จ านวน 2,000 กิโลกรัม 
 2) กากตะกอนยีสต์       จ านวน 3,000 กิโลกรัม 
 3) กากตะกอนปลากระป๋อง      จ านวน 3,000 กิโลกรัม 
 4) มูลค้างคาว        จ านวน 1,010 กิโลกรัม 
 5) สารปรับสภาพดิน (ยิปซั่ม)      จ านวน 2,000 กิโลกรัม  

6) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ  จ านวน 15 กระสอบ 
 7) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 15 กระสอบ 
 8) ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ  จ านวน 15 กระสอบ 
 

 แปลงปี 2562 
   1. แปลงใหญ่พืชผัก หมู ่3 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม 
     สนับสนุนปัจจัยการผลิตผกั  
     1) สารชีวภัณฑ์ ไลซินัส ขนาด 1 กก./ถุง จ านวน 42 กิโลกรัม 
  2) สารชีวภัณฑ์ เทรช เอสพ ีขนาด 500 กรัม/กระปุก จ านวน 42 กระปุก    
  3) ปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุ 50 กก./กระสอบ จ านวน 42 กระสอบ   
  4) ปุ๋ยขี้ไก่แกลบ บรรจุ 20 กก./กระสอบ จ านวน 396 กระสอบ  
  5) เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง ขนาด 450 กรัม/กระปุก จ านวน 42 กระปุก 
  6) เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า ขนาด 450 กรัม/กระปุก จ านวน 42 กระปุก 
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 2. แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 6 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

                สนับสนุนปัจจัยการผลิตกล้วยและแปรรูปผลผลิต  

 1) ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 บรรจุ 50 กก./กระสอบ จ านวน 40 กระสอบ   

 2) ปุ๋ยปรับสภาพดิน บรรจุ 50 กก./กระสอบ จ านวน 30 กระสอบ 

 3) ซองฟอยด์ขนาดกลางทรงยาว ขนาด 3x12 เซนติเมตร จ านวน 1,000 ใบ  

 4) ถุงซิปตั้งหน้าใส่ฟอยด์ ขนาด 12x20 เซนติเมตร จ านวน 500 ใบ 

 5) ถุงซิปตั้งหน้าใส่ฟอยด์ ขนาด 15x22 เซนติเมตร จ านวน 334 ใบ 

 6) ถุงซิบตั้งคราฟท ์ขนาด 9x14 เซนติเมตร จ านวน 500 ใบ 

 7) ถุงซิบตั้งคราฟท ์ขนาด 14x22 เซนติเมตร จ านวน 500 ใบ 

  8) ขวดสามเหลี่ยมเกลียว ขนาด 24 กรัม จ านวน 720 ใบ 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      3. แปลงใหญ่ผัก (บัวบก) หมู่ 8 ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
   1) มูลโคป่น      จ านวน 960 กิโลกรัม 
   2) กากตะกอนยีสต์     จ านวน 1,440 กิโลกรัม 
   3) กากตะกอนปลากระป๋อง    จ านวน 1,440 กิโลกรัม 
   4) มูลค้างคาว      จ านวน 512 กิโลกรัม 
   5) สารปรับสภาพดิน (ยิปซั่ม)    จ านวน 500 กิโลกรัม  
   6) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 30 กระสอบ 
   7) ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 ขนาดบรรจุ 50 กโิลกรัม/กระสอบ  จ านวน 29 กระสอบ 
   8) ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 30 กระสอบ 



 
ภาพประกอบ 

 

 

 

  

  

 
 

                      2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 

 แปลงปี 2563 

 แปลงใหญ่ข่าตะไคร้  ณ หมู่ 2 ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม 

 - จัดท าแปลงเรียนรู้การใช้ผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใช้สารปรับปรุงบ ารุงดิน   
ณ แปลงของนายวินัย ชิงชัย บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
 1) มูลโคป่น        จ านวน 6,402 กิโลกรัม 
 2) กากตะกอนยีสต์       จ านวน 9,600 กิโลกรัม 
 3) กากตะกอนปลากระป๋อง      จ านวน 9,600 กิโลกรัม 
 4) มูลค้างคาว       จ านวน 3,191 กโิลกรัม 
 5) สารปรับสภาพดิน (ยิปซั่ม)      จ านวน 5,400 กิโลกรัม  

6) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 20 กระสอบ 
 7) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 20 กระสอบ 
 8) ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/กระสอบ จ านวน 20 กระสอบ 
 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 



 
 

                        1.1.5 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ และถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ประจ าปี 2563  

                            1.1.5.1 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจ าปี 2563   

                       ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการจัดชั้นคุณภาพของ
แปลงใหญ่ ซึ่งด าเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินเบื้องต้นใน
การด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แต่ละแปลง และก าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงานของแปลงใหญ่ โดยปี 2563  มีจ านวน 32 แปลง แบ่งตามกลุ่มชนิดสินค้า จ านวน 6 ชนิด
สินค้า ได้แก่ ข้าว ประมง ปศุสัตว์ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และไม้ประดับ ประกอบด้วย แปลงใหญ่ ปี 2560 
จ านวน  10 แปลง แปลงใหญ่ ปี 2561 จ านวน 14 แปลง แปลงใหญ่ปี 2562 จ านวน 8 แปลง มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) แปลงที่มีผลการจัดชั้นคุณภาพ เกรด A (75-100 คะแนน) จ านวน 18  แปลง 
 

ล าดับ แปลงใหญ่ แปลงปี 

1 แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 7 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน  2560 

2 แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี  2560 

3 แปลงใหญ่พืชผัก ต.ห้วยด้วน-ดอนรวก อ.ดอนตูม 2560 

4 แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 7 ต.บางปลา อ.บางเลน 2560 

5 แปลงใหญ่โคนม นครปฐม 1 หมู่ 6 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน 2561 

6 แปลงใหญ่โคนมก าแพงแสน 1 หมู่ 10 ต.ทุ่งลูกนก อ.ก าแพงแสน 2561 

7 แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี 2561 

8 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 11 ต.สามง่าม อ.ตอนตูม   2561 

9 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม 2561 

10 แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 1 ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน 2561 

11 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.ไผ่หูช้าง 2 อ.บางเลน 2561 

12 แปลงใหญ่กะเพรา-โหระพา หมู่ 13 ต.บางปลา อ.บางเลน  2561 

13 แปลงใหญ่ไทรประดับ หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางเลน 2561 

14 แปลงใหญ่ไก่ตะเภาทอง หมู่ 1 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม 2561 

15 แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม 2562 

16 แปลงใหญ่กล้วย หมู่ 6 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม 2562 

17 แปลงใหญ่ผัก(บัวบก) หมู่ 8 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 2562 

18 แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม หมู่ 7 ต.บางหลวง อ.บางเลน  2562 

 



 
2) แปลงที่มีผลการจัดชั้นคุณภาพ เกรด B (60-75 คะแนน) จ านวน 5 แปลง 

ล าดับ แปลงใหญ่ แปลงปี 

1 แปลงใหญ่กล้วยไม้ อ.เมืองนครปฐม 2560 

2 แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 7 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน  2560 

3 แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 2 ต.สระพัฒนา อ.ก าแพงแสน 2560 

4 แปลงใหญ่มันเทศ หมู่ 9 ต.ล าพญา อ.บางเลน 2561 

5 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน 2562 

3) แปลงที่มีผลการจัดชั้นคุณภาพ เกรด C น้อยกว่า 60 คะแนน จ านวน 9 แปลง 

ล าดับ แปลงใหญ ่ แปลงป ี

1 แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล 2560 

2 แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน 2560 

3 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต.ไผ่หูช้าง 1 อ.บางเลน 2560 

4 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน 2561 

5 แปลงใหญ่ข้าว  หมู่ 8 ต.นิลเพชร อ.บางเลน 2561 

6 แปลงใหญ่มันเทศ หมู่ 9 ต.ล าพญา อ.บางเลน 2561 

7 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน 2562 

8 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน 2562 

9 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล 2562 
 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                1.1.5.2 การถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปี 2560 จ านวน 1 แปลง โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้                      
   การถอดบทเรียนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

1. ความเป็นมาก่อนเป็นแปลงใหญ่ 

 อ าเภอสามพรานเป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล อาทิ
เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง ส้มโอ ล าไย มะนาว และยังมีพืชที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ มะพร้าวน้ าหอม ซึ่งถือว่า
เป็นพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอสามพราน มีการปลูกมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม และเม่ือ 6 - 7 ปี ที่ผ่านมา มะพร้าวน้ าหอมมีราคาผลผลิตค่อนข้างสูงจึงท าให้
เกษตรกรหันมาปลูกมะพร้าวน้ าหอมเพ่ิมมากข้ึนแต่ก็ดีอยู่ได้ประมาณ 2 – 3 ปี เพราะมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น
และก าลังเริ่มให้ผลผลิตท าให้มีปริมาณผลผลิตออกมาสู่ตลาดมากเกินประกอบกับส่งออกได้น้อยลงท าให้ราคา
เริ่มขยับลดลง แต่ต้นทุนการผลิตกับสูงขึ้น และเกษตรกรยังประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืช เช่น แมลง
ด าหนามมะพร้าวหนอนหัวด ามะพร้าว ด้วงศัตรูมะพร้าว เมื่อปี พ.ศ.2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และได้จัดท าโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ขึ้น ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มอบเป้าหมายให้ทางส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน
จัดตั้งแปลงใหญ่ขึ้นจ านวน 1 แปลง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่มะพร้าวน้ าหอม เนื่องจากเล็งเห็นปัญหาที่เกิดกับ
เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมในช่วงนั้น ทางส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน จึงได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอมรับทราบข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือ
รวมกลุ่มกันในการพัฒนาการผลิตและการตลาดในรูปแบบแปลงใหญ่ ในปีแรกมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
น้ าหอมสมัครเป็นสมาชิกแปลงใหญ่จ านวน 25 ราย และก าหนดที่ท าการกลุ่มไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ต าบลบางช้าง หมู่ที ่5 ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เพราะต าบลบางช้างมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมจ านวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อแปลงใหญ่ คือแปลง
ใหญ่มะพร้าวน้ าหอมต าบลบางช้าง และในปีที่ 2 พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก 
15 ราย จึงท าให้แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมต าบลบางช้าง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 40 ราย จนถึง
ปัจจุบัน และมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมของสมาชิก รวมจ านวน 355 ไร ่

2.สถานการณ์ 

   2.1 พ้ืนที่   แนวโน้มจะมีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวน้ าหอมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรมีอายุ
มากขึ้น  แต่บุตรหลานหรือทายาทไม่สนใจที่จะสานต่อในการท าสวนจึงเลิกปลูกไม้ผลชนิดอ่ืนหันมาปลูก
มะพร้าวน้ าหอมแทน เพราะเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องยุ่งยาก ลงทุนน้อยต้นทุนการผลิตต่ า ได้รายได้ทุก
เดือน อีกทั้งที่รกร้างว่างเปล่าจ าเป็นต้องปลูกพืชเป็นสวนและคาดว่าส่วนมากจะปลูกมะพร้าวน้ าหอมตาม
เหตุผลเบื้องต้น เพราะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีที่ดิน 



 
   2.2 สมาชิก  ในส่วนของสมาชิกมีปัญหาในเรื่องของการรวมกลุ่มและแนวโน้มคาดการณ์ว่า
สมาชิกจะลดลง เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีอายุมากไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม และสมาชิก
บางท่านต้องเลิกปลูกเพราะเช่าที่ดินถูกเจ้าของที่เอาที่คืน 

   2.3 ผลผลิต  สถานการณ์ผลผลิตในปัจจุบันถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว เพราะเกษตรกรผลิตได้
คุณภาพมากขึ้น  

   2.4 ต้นทุน  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในต้นทุนการผลิตบางอย่างเพ่ิมขึ้น 
เช่นค่าจ้างแรงงาน ,ค่าวัสดุทางการเกษตร , ค่าปัจจัยการผลิต 

   2.5 รายได้  รายได้เหมือนเดิมกับปีที่แล้ว ถึงแม้ราคาผลผลิตปีนี้ค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้ว
เล็กน้อย แต่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ส่วนเรื่องราคาผลผลิตก็เป็นไปตามกลไกของตลาด 

2.6 การได้รับการช่วยเหลืองบประมาณ  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม 

การเกษตรในช่วง 3 ปีแรก โดยได้น างบประมาณมาด าเนินการ ดังนี้ 

- การถ่ายทอดความรู้ ให้ความรู้กับสมาชิก เช่น ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการผลิต  

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การพัฒนาและเพ่ิมโอกาสทางการตลาด  

  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุทางการเกษตร ให้แก่สมาชิกเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนา
ระบบการผลิตและคุณภาพผลผลิต เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก สารชีวภัณฑ์ และกับดักล่อด้วงพร้อมสารล่อ  

 3. เป้าหมาย (5ด้าน) 

 เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน 
 

ประเด็นพัฒนา เป้าหมาย 

1.การลดต้นทุนการผลิต - ลดต้นทุนการผลิตจาก 6,000 บาท/ไร่ คงเหลือ 5,000 บาท/ไร่ 

2. การเพิ่มผลผลิต - เพ่ิมผลผลิตจาก 4,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 5,000 กิโลกรัม/ไร่ 

3. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต - ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP /อินทรีย์ 

- ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 

4. การตลาด - มีตลาดประจ า พ่อค้าท้องถิ่นรับซื้อหน้าสวน 

- เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม 

5. การบริหารจัดการ - เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน 

- พัฒนาสมาชิกแปลงใหญ่ให้เป็น Smart Farmer 

 

 



 
4. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

  ทางกลุ่มได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้จัดการแปลง เพ่ือเป็นคณะท างาน
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริหารจัดการกลุ่ม 

  คณะกรรมการการแปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม 

           (1) นายวชิรวิทย์  มีดี   ประธาน 
  (2) นายสินธุ์  เต็กสงวน   รองประธาน 
  (3) นายไพฑูรย์  มาสมบูรณ์  เลขานุการ 
  (4) นางสาวออรนิดา  บัณฑิตย์ทรัพย์ เหรัญญิก 
  (5) นายประคอง  ชุนถนอม  ประชาสัมพันธ์ 
  (6) นายมนัส  บุญญกนก   ที่ปรึกษา 

   (7) นายบุญเลิศ  เย็นสบาย  กรรมการ 
   (8) นายนิพนธ์  สุขสมบัติ   กรรมการ 

ผู้จัดการแปลง  นายพรศักดิ ์ อินนาดอน 

5. การสนับสนุน 

ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ดังนี้ 

  5.1 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุทางการเกษตร 

  5.2 การส่งเสริมให้สมาชิกใช้ตลาดน าการผลิต 

  5.3 สิทธิในการกู้เงินดอกเบี้ยต่ าเพ่ือใช้เป็นต้นทุนในการผลิตจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (แต่ทางกลุ่มไม่ได้กู้) 

6. ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

  ผลการด าเนินงานในการพัฒนา 5 ด้าน 

  1. การลดต้นทุนการผลิต  ช่วงแรกสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมาย แต่
ปัจจุบันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทางกลุ่มอาจจะต้องปรับเป้าหมายด้านการลดต้นทุนการผลิตใหม่ และส่งเสริม
ให้สมาชิกใช้วิธีการต่างๆในการลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

  2. การเพ่ิมผลผลิต  สมาชิกสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  

  3. การเพ่ิมคุณภาพผลผลิต  เกษตรกรสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบัน 
สมาชิกได้ยื่นค าร้องขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP แล้วทั้งหมด 40 ราย ผ่านการรับรองแล้ว 30 ราย 
อยู่ระหว่างตรวจรับรอง 10 ราย 

  4. การตลาด  ยังไม่สามารถพัฒนาให้รวมกลุ่มกันจ าหน่ายได้ เนื่องจากสมาชิกมีพ่อค้า
ประจ าในท้องถิ่นมารับซื้อหน้าสวนอยู่แล้ว 



 
  5. การบริหารจัดการ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้จัดการแปลง โดยการ
คัดเลือกจากสมาชิก เพ่ือเป็นคณะท างานในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริหารจัดการกลุ่ม  

7. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

  มีการน าเทคโนโลยีสื่อสารมาใช้ เช่น สมาร์ทโฟน เพ่ือแจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบ ค้นคว้า
หาข้อมูล เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ตรวจสอบด้านการตลาด ราคาผลผลิต  และยังได้น าเทคโนโลยีด้าน
ชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น สุขภาพของเกษตรกรดี
ขึ้น อีกทั้งยังเป็นต้นแบบ ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรข้างเคียงอีกด้วย เช่น การน าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใช้
ในการบ ารุงพืชให้แข็งแรง การใช้สารสกัดสมุนไพรมาใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

8. ปัจจัยท่ีท าให้มีการพัฒนาลดลง 

  1. สมาชิกไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้   

  2. สมาชิกไม่ให้ความส าคัญในการร่วมกิจกรรมของกลุ่ม (เนื่องจาก ปี 2563 ไม่มีปัจจัย
การผลิตสนับสนุนสมาชิกจึงไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม) 

  3. สมาชิกไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่างๆซึ่งกันและกัน  

9. ปัญหา อุปสรรค 

  1. สมาชิกส่วนใหญ่มีอายุมาก จึงไม่ค่อยสะดวกในการมาร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่ม 

  2. ด้านการตลาด ไม่สามารถรวมกลุ่มกันจ าหน่ายได้ เนื่องจากสมาชิกแต่ละรายจะมีพ่อค้า
ประจ าในท้องถิ่นมารับซื้ออยู่แล้ว ซึ่งจะมาบริการตัดผลผลิต ขนย้ายผลผลิตให้เสร็จ เจ้าของสวนไม่ต้องท า
อะไรเลย  แต่ถ้ารวมกันจ าหน่าย สมาชิกต้องจ้างคนตัดผลผลิตเอง ขนย้ายผลผลิตเอง เลยไม่มีสมาชิกท่ี
ประสงค์จะรวมกลุ่มกันจ าหน่าย 

  3. เกษตรกรถูกพ่อค้าเอาเปรียบจากการนับผลผลิต จึงส่งผลต่อรายได้ 

10. แผนการพัฒนาที่กลุ่มวางไว้ต่อไป 

  ทางกลุ่มจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้น เพ่ือจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มไลน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ปรึกษาหารือกัน และแจ้งราคาผลผลิตของแต่ละสวน/แต่ละช่วงเวลา ให้สมาชิกทราบเพื่อป้องกันการถูกกด
ราคาจากพ่อค้า 

11. ข้อแนะน า ค าแนะน าต่างๆ 

  1. สมาชิกทุกคนควรที่จะเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือเทคนิคต่างๆในการผลิต 
การตลาดหรือปัญหาต่างๆ  เราจะได้เรียนรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เช่น ใครมีปัญหาการระบาด
ของศัตรูพืชหากใครมีแนวทางป้องกันก าจัดจะได้ช่วยกันแนะน า หรือหากใครมีพ่อค้าหรือล้งดีๆ ที่มีความ
ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ก็ควรที่จะแนะน าให้สมาชิกทราบเพ่ือเป็นช่องทางให้แก่ทุกคนอีกทางหนึ่ง  



 
  2. หากทางกลุ่มมีกิจกรรม ขอให้สมาชิกสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม  
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 1.1.6 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจ าปี 2563 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต ได้ก าหนดจัด 

ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม จ านวน 4 แปลง โดยมี
แผนการลงพ้ืนที่ประกวด ดังนี้ 

1) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จ านวน 2 แปลง  

  - แปลงใหญ่โคนมนครปฐม 1 หมู่ 6 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  - แปลงใหญ่ข้าวต าบลทุ่งขวาง หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

  2) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จ านวน 2 แปลง 

          - แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 11  ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
  - แปลงใหญ่กะเพรา หมู่ 13 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 



 
มีผลการประกวด ดังนี้   

1) รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่โคนมนครปฐม 1 หมู่ 6 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

2) รองชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่กะเพรา โหระพา หมู ่13 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 

3) รองชนะเลิศอันดับ 2 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 

4) รางวัลชมเชยแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 11 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                        1.1.7 จัดนิทรรศการแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมรับรางวัลจากผู้ว่าราชการ 

จังหวัดนครปฐม     
 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมด าเนินการจัดพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร 
และเงินรางวัล ส าหรับผู้ชนะการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 จ านวน 4 รางวัล 
พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานแปลงใหญ่ ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 
2563 ของจังหวัดนครปฐม ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค 
ต าบลวัดแค อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       1.1.8  ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต  

              แปลงใหญ่โคนม นครปฐม 1 หมู่ 6 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  เป็นตัวแทนแปลงใหญ่นครปฐมเข้าร่วมประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ณ ห้องประชุมส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมทั้งเข้ารับรางวัล จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอาจชัยชาญ เลี้ยงประยูร และเป็น



 
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ในวันที่ 21 กันยายน 2563           
ณ ไม้แก้วรีสอร์ท อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ภาพประกอบ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 จังหวัดนครปฐม 

   ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ด าเนิน
โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 จังหวัด
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด โดยให้ด าเนินการ 3 กิจกรรม 

   1) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อ าเภอ เพ่ือชี้แจงแนว
ทางการส ารวจและขึ้นทะเบียนกล้วยไม้อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด าเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 
2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   2)  พ้ืนที่เตรียมความพร้อม โดยเป็นการเตรียมข้อมูลกล้วยไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่  รวมทั้ง 
กล้วยไม้ที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้ด าเนินการในปีต่อไป ด าเนินการโดยให้ส านักงานเกษตร
อ าเภอ ทั้ง 7 อ าเภอ โดยใช้ฐานข้อมูลเกษตรกร จากการายงานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืช พืชอายุสั้น (รต.01) 
จ าแนกตามรายพืช/แมลง กลุ่ม ไม้ดอก ชนิด กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
เป้าหมายจ านวน 658 ราย รายละเอียด ดังตาราง 



 

อ าเภอ จ านวนครัวเรือนเกษตรกร (ราย) เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

เมืองนครปฐม 44 428.50 

ก าแพงแสน 42 524.25 

นครชัยศรี 98 1703.50 

ดอนตูม 12 118 

บางเลน 131 2,634.25 

สามพราน 283 2,288.75 

พุทธมณฑล 48 448 
 

ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3) พ้ืนที่ด าเนินการส่งเสริมสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ 

ด าเนินการในพ้ืนที่ที่มีกล้วยไม้ที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพร้อมในการส่งเสริม
การปลูกไม้ผลหรือกล้วยไม้ที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 15 ราย ซ่ึง
ได้คัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ด าเนินการส่งเสริมสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้  

  3.1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 1 ครั้ง เป้าหมายเกษตรกร 15 ราย เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2563 ณ ที่ท าการกลุ่มกล้วยไม้สามพราน หมู่ 3 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการจัดท าเวที  

สมาชิกผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ สกุลม็อคคาร่า จ านวน 15 คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม และส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน เข้าร่วมจัดเวท ี

น.ส. ณัฐทิยา อชิตกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตรลักษณ์และภูมิปัญญา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตรลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ก าหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีถ่ายทอดความรู้ และจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรอัตรลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 1 แปลง 

 นางสมลักษณ์ ฟักป้อม เกษตรอ าเภอสามพราน กล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่  1 โดยให้
สมาชิกทุกคนแนะน าตัวและเสนอข้อมูลจนครบทั้ง 15 ราย สรุปดังนี้ 

  เดิมต าบลสามพราน (บริเวณบ้านดงเกตุ) ปลูกองุ่น ต่อมาปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์มา
ดามปอมปาดัวร์ แล้วจึงสนใจปลูกกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า ประมาณปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน สมาชิกมี
พ้ืนที่ปลูกต่ าสุดจ านวน 2 ไร่ สูงสุด 25 ไร่ นิยมปลูกม็อคคาร่าทุกสี เช่น พันธุ์คาลิปโซ่ (ชมพู) ดวงพร บางขุน
เทียน สายัณห์ อ้อมใหญ ่เหลืองจิตติ (เหลือง) บุญหลง  แดงมารวย หมูแดง (แดง) นอร่าบลู ใจรักบลู จับก๊วน 
(ม่วง) ปัญหาที่พบ 1. โรคเน่าด า ระบาดในฤดูฝน 2. สถานการณ์โรคไวรัส โคโรนา 2019 ท าให้ส่งออกตลาด
ต่างประเทศไม่ได้และปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ยเคมี สารเคมี ราคาแพง 

ที่ประชุมเสนอจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า จ านวน 1 แปลง ในพ้ืนที่ของ นางชลอรัตน์ 
และเสนอขอรับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การป้องกันก าจัดโรคเน่าด าของกล้วยไม้ การท าตลาด Online และ
ก าหนดจัดถ่ายทอดความรู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
ภาพประกอบ 

   

 

 

 
 

 

 

 



 
  3.2 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ สกุลม็อคคาร่า จ านวน 15 คน 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ที่ท าการกลุ่มกล้วยไม้สามพราน หมู่ 3 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐมโดยมีประเด็นการถ่ายทอดความรู้ความต้องการของเกษตรกรดังนี้ 

    - การจ าหน่ายกล้วยไม้ทางตลาดออนไลน์ 

    - การป้องกันก าจัดโรคพืชที่ส าคัญของกล้วยไม้สกุลมอคคารา  
 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        3.3 การจัดแปลงเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญา 

    ตามมติที่ประชุมในการจัดท าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มติที่ประชุมเสนอจัดท าแปลง
เรียนรู้การผลิตกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า สายพันธุ์บางขุนเทียน จ านวน 1 แปลง ขนาดพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร  
ในพ้ืนที่ของ นางชลอรัตน์ เรืองแก้วมณี ที่ตั้งแปลง เลขที่ 55/1 หมู่ที่ 5 ต าบล สามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยในการจัดท าแปลง 

ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการ การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรม  1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) 

   2. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น 

ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) 

           ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีเกษตร
อินทรีย์ จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต าบลนราภิรมย์ 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ จ านวน 10 ราย และศึกษาดูงาน
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563   
ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักห้วยหมอนทอง ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน 

2. ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้น 

           ด าเนินการติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 10 
ราย จ านวน 1 ครั้ง ด าเนินการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผลการประเมินแปลงเบื้องต้น
พบว่าไม่มีเกษตรกรผ่านการตรวจประเมินแปลงต้น เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มปรับเปลี่ยนจากท าเกษตร
ทั่วไปมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ การจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แนวกันชน     
การสร้างระบบนิเวศในแปลง   ซึ่งได้ให้ค าแนะน าเกษตรกรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ภาพประกอบ 

         

      

   



 
โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

กิจกรรม สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่ ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรระดับที่ 1  

ผลการด าเนินงาน 

   ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรระดับที่ 1 จ านวน 2 รุ่นๆละ 25 
ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร         
จังหวัดชัยนาท ดังนี้  

   รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครนปฐม จังหวัดนครปฐม  

   รุ่นที่ 2  วันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลแหลมบัว หมู่ 8      
ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

   โดยมีหัวข้อในการอบรม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล การใช้
และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อน-หลังการใช้งาน การเลือกใช้น้ ามันหล่อลื่น การจ าแนกและเลือกใช้
อะไหล่แท้จากบริษัทผู้ผลิต การตรวจเช็คและบ ารุงรักษาระบบต่างๆของเครื่องยนต์เกษตร การเก็บรักษา
เครื่องยนต์เกษตรอย่างถูกวิธี และฝึกปฏิบัติการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร การถอดล้างกรองอากาศ
, การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น,การถอดล้างกรองน้ ามันเชื้อเพลิง, การปรับตั้งสายพานพัดลม, การติดตั้ง
เครื่องยนต์, การเก็บรักษาเครื่องยนต์ 

ภาพประกอบ 

         

       

 

 

 

 

 



 
โครงการ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 

กิจกรรม 1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

    2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 

ผลการด าเนินงาน 

   1. การถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

       ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรจ านวน 2 หลักสูตรๆละ 1 วัน 
หลักสูตรที่ 1 การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ในวันที่ 10กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรเข้ารับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ จ านวน 50 ราย  

หลักสูตรที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลยายชา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรเข้า
รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน 50 ราย 

    2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 

      ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา จ านวน 1 จุด 
พ้ืนที่ 4 ไร่ ณ สวนไม้ผล (มะม่วงและล าไย) ของนายสมบัติ เพียรพิทักษ์ หมู่ 6 ต าบลยายชา อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม พิกัดแปลง X 633836 Y 1517909 ในประเด็นการให้น้ าไม้ผลแบบมินิ    
สปริงเกอร์ที่ปลูกในระบบร่องสวน 

ภาพประกอบ 

        

    

 

 



 
โครงการ ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

กิจกรรม 1. การอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้กับเกษตร  

    2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 

ผลการด าเนินงาน 

     1. การอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้กับเกษตร 

       ด าเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จ านวน 26 ราย ใน
ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-3 การเลือกท่อนพันธุ์ปลอดโรค การ
ป้องกันโรคระบาดและแมลง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองงูเหลือม       
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

   2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 

ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ในประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ PGPR-3 จ านวน 1 แปลง พ้ืนที่ 5 ไร่ ณ แปลงอ้อยของ นายสมเจตน์ มงคลรัตนาสิทธิ์ หมู่ที่ 3   
ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พิกัดแปลง X 604279 Y 1539175 

ภาพประกอบ 

 

              

 

 



 
โครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ (ปีที่ 3) จังหวัดนครปฐม 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1.1 เชิงปริมาณ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม เป้าหมาย 
(ราย/ไร่) 

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท) 

สถานที่ด าเนินงานรายกิจกรรม                  
(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ) 

1 

 

2 

 

3 

 

อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ/อารักขาพืช
แก่เกษตรกร 

ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้  สนับสนุนการ
จัดท าแปลงเรียนรู ้

 

ติดตามให้ค าแนะน าสรุปผล 

5 ราย 

 

1 

 

2 

1,000 

 

10,000 

 

5,000 

ณ บ้านนายเกรียงไกร สวัสดิ์จุ้น ต.มหาสวสัดิ์        
อ.พุทธมณฑล 

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

หลักสตูรการผลิต/อารักขาพืชแก่เกษตรกร 

1. นายเกรียงไกร สวัสดิ์จุ้น 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

 1.2 เชิงคุณภาพ 

ประเด็น 
ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 

มี/ได้ ไม่มี/ไม่ได้ 

1. มีการน าความรู้ทีไ่ดร้ับจาการเข้าร่วมโครงการไปแกไ้ขปัญหา 

ด้านการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

  

2. มีผลผลิตเพียงพอต่อการบรโิภคในครัวเรือน   

3. ผลผลิตพืชเฉลีย่ต่อปีเพิม่ขึ้น  .......................กิโลกรมั/ไร่   

4. ต้นทุนการผลติพืชเฉลี่ยลดลง....1,000...........บาท/ปี   

5. รายไดเ้พิ่มขึ้นจาการท าการเกษตร.......4,500........บาท/ปี   

6. รายได้จากกิจกรรมเสริมรายไดเ้พิ่มขึ้น.......6,540.........บาท/ปี   

7. รายจ่ายในครัวเรือนลดลง......8,200.........บาท/ป ี   

8. มีรายได้จาการขายผลิตภัณฑจ์ากการถนอมหรือแปรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือกิจกรรมเสริม
รายได ้

  

9. ครอบครัวหรือชุมชนมีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้   

10. มีการรวมกลุม่ของเกษตรกร   

11. เกดิความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ในชุมชน   

12. มเีกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการจ านวน .......1.......ราย 
(ด าเนินการตามข้อ 1.3) 

  

13. อ่ืนๆ (ถ้ามี)   



 
      

 1.3 เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ 
  1) ชื่อ นายเกรียงไกร  สวัสดิ์จุ้น   เบอร์โทรศัพท์  098-9099519 
  2) ที่อยู่ปัจจุบัน 36/6 หมู่ที ่3  ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  3) องค์ความรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลให้เกษตรกรในชุมชนน าไปปฏิบัติ                  
(ระบุกิจกรรมหรือผลงานเด่น เช่น การท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ การท าปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกส้ม
โอพันธุ์ดี  เป็นต้น) 
กิจกรรมเด่น เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการท านาข้าว/โรงเรียนชาวนา ให้แก่คนในชุมชนใกล้เคียงและชุมชน
เมืองที่อยากใช้ชีวิตแบบโรงเรียนชาวนา เป็นต้นแบบในการท าคลองไส้ไก่ เป็นเกษตรกรต้นแบบในการสอน
ชาวนาให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีการผลิตปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพใช้เอง ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรใน
ชุมชนได้น าไปใช้ ซึ่งวิธีการถ่ายทอดคือท าให้ดูเป็นแบบอย่าง ปฏิบัติจริงจากแปลงของตนเอง แล้วแบ่งปันองค์
ความรู้และตัวอย่างปัจจัยให้แก่ผู้สนใจ 
  4) กิจกรรมที่ด าเนินการและพ้ืนที่ในการท าการเกษตร (แยกเป็นรายกิจกรรม) 
             4.1 มีการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรขายให้กับนักท่องเที่ยวในศาลาดิน และหน้า
อ าเภอพุทธมณฑล 
   4.2 ผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
   4.3 ผลิตปุ๋ยพืชสด 
   4.4 มีโรงสีข้าวชุมชนไว้ส าหรบับริการเกษตรกรในพ้ืนที่ 
   4.5 เลี้ยงเป็ดไข่ 
   4.6 เลี้ยงปลาเบญจพรรณ 
   4.7 ผลิตสารชีวภัณฑ์ให้คนในชุมชนได้น าไปใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
   4.8 มีการปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อลดการใช้สารเคมี 
  5) รายได้ – รายจ่ายเฉลี่ย (บาท/ปี) 
   500,000 บาท/ป ี
  6) ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เช่น รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง (บาท/ปี) 
   ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง จึงท าให้มีรายได้จากการท าเกษตรเพิ่มข้ึน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ซึ่งทั้งหมดเริ่มจากการท าการเกษตรแบบมีการวางแผน ภายใต้องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากนักวิชาการ
เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ภาพผลการด าเนินงานเปน็รายกิจกรรม 

ภาพประกอบ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

เตรียมรองส าหรับปลูกข้าวไร่หลากหลายสายพันธุ์          ปลูกไม้ผล-มะพร้าวน้ าหอม 



 
  

 

 

 

 

  

 
 

    

 

 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
             นางสาวภารดี  เอ่ียมเทศ  ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
หมายเหตุ  1. ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มเป็นรายโครงการ โดยแยกเป็นรายกิจกรรม 
ที่จังหวัด หรือศูนย์ปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยดาว์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง 
เว็ปไซด์ http:/www.royalagro.doae.go.th 
 2. ส าหรับกิจกรรมอบรมเกษตรกรให้ระบุหลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม จ านวนผู้เข้าร่วมและ 
  เกษตรกรมาจากที่ไหนบ้าง (ระบุหมู่บ้าน)และมีภาพผลการด าเนินงานรายกิจกรรมด้วย  
 3. ส่งภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทาง E-mail : Agrodev20@doae.go.th  และส่งทาง 
เกษตรกรที่เข้าอบรม จ านวน 5 ราย   

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                   เลี้ยงเป็ดไข่ 

ปลูกพืชในโรงเรือน แปลงข้าวหลังการเก็บเกี่ยว 



 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

1 นายวัฒนา  ใจซื่อ  49 ม.4 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม 

2 นายช านาญ  ศรีทองค า  85 ม.1 ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

3 นายบุญมี สุขสถาพร  46/1 ม.2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

4 นายชัยศรี หลุนเลิศผล  26 ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

5 นายมานพ ทองจุนเจือ  13 ม.2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่สมาชิก ศจช.  
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.2 ต าบลกระทุ่มล้ม และ ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน ม.10 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
           วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.2 ต าบลกระทุ่มล้ม ในช่วงเช้ามีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก เรื่อง การจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลกระทุ่มล้ม เกษตรกร
สมาชิก จ านวน 30 ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการศัตรูพืชตามระยะการเจริญเติบโตของพืช โดย
เน้นการใช้สารเคมีเป็นหลัก เช่น ช่วงกล้าข้าวจะพ่นยาก าจัดเพลี้ยไฟ เป็นต้น แต่มีเกษตรกรบางรายจะมีการ
ตรวจดูศัตรูพืชที่พบในแปลงนาแล้วจึงท าการฉีดพ่น และเกษตรกรบางรายจะฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรค
พืชก่อนการเกิดโรคเพ่ือป้องกันการเข้าท าลายของเชื้อโรคแต่แมลงศัตรูพืชจะท าการส ารวจก่อนจึงท าการฉีด
พ่นสารเคมี ส่วนในช่วงบ่ายมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีเขตกรรม การจ าแนกแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ 
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้แอพลิเคชั่นเพ่ือตรวจสอบปุ๋ยยาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

 

 



 
ภาพประกอบ 

   

    

 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.10 ต าบลไร่ขิง ในช่วงเช้ามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิก เรื่อง การจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลไร่ขิง เกษตรกรสมาชิก จ านวน 30 
ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการศัตรูพืชตามระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยเน้นการใช้สารเคมีเป็น
หลัก เช่น ก่อนหว่านข้าวมีการใช้ยาฆ่าหญ้า 1 ครั้ง เมื่อข้าวงอกเป็นต้นกล้าจะมีการฉีดพ่นอีกครั้งเพ่ือก าจัด
วัชพืช เมื่อข้าวอยู่ในระยะแตกกอจะมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดหนอนกอก่อนพบศัตรูพืช เป็นต้น แต่มี
เกษตรกรบางรายจะมีการตรวจดูศัตรูพืชที่พบในแปลงนาแล้วจึงท าการฉีดพ่น และเกษตรกรบางรายจะมีการ
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยปล่อยไปกับการให้น้ าในแปลง ในช่วงบ่ายมีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีเขตกรรม การ
จ าแนกแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ การสลับกลุ่มสารเคมีในการฉีดพ่น การใช้แอพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบ
ปุ๋ยยาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีการให้เกษตรกรฝึกจ าแนกแมลงที่พบในนาข้าว 

 

 

 

 

 



 
ภาพประกอบ 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAPยกระดับการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP  

            1.  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน แปลงใหญ่กลว้ยไม้ต าบลไผหู่ช้าง 

สถานที่ด าเนินการ  ณ ที่ท าการแปลงใหญ่กล้วยไม้ต าบลไผ่หูช้าง หมู่ 7 ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม งบประมาณ จ านวน 16,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 20 ราย  

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 11 , 18 ธันวาคม 2562    

ผลการด าเนินการ  ด าเนินการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน  

หลักสูตร  - การจัดการดินและปุ๋ย โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  

หลักสูตร - การผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)             
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

   - โรคพืช แมลงศัตรูพืช และการจัดการ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

ศึกษาดูงาน ณ แปลงใหญ่กล้วยไม้ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ภาพประกอบ 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
               2. อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน แปลงใหญ่ใบบัวบกนิลเพชร 

       สถานที่ด าเนินการ ที่ท าการแปลงใหญ่ใบบัวบกนิลเพชร หมู่ 8 ต าบลนิลเพชร อ าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 25 ราย  

ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 13, 17 ธันวาคม 2562    

ผลการด าเนินการ  ด าเนินการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน  

หลักสูตร  - การจัดการดินและปุ๋ย โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม                 
หลักสูตร - การผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)             
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

   - โรคพืช แมลงศัตรูพืช และการจัดการ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม                
                     - ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มพืชผักปลอดภัย ต าบลทุ่งกระพังโหม และวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านแสนรักห้วยหมอนทอง ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ภาพกิจกรรม 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            3.  อบรมเกษตรกรเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน แปลงใหญ่ข่า,ตะไคร้ต าบลนราภริมย์ 

สถานที่ด าเนินการ ที่ท าการแปลงใหญ่ข่าตะไคร้ หมู่ 2 ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
งบประมาณ จ านวน 20,000 บาทเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ 25 ราย  
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  12 ,17 ธันวาคม 2562    
ผลการด าเนินการ  ด าเนินการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน  
หลักสูตร  - การจัดการดินและปุ๋ย โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  
หลักสูตร - การผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)         
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  
   - โรคพืช แมลงศัตรูพืช และการจัดการ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  
ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มพืชผักปลอดภัย ต าบลทุ่งกระพังโหม และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรัก   
ห้วยหมอนทอง ต าบลห้วยหมอนทอง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ภาพประกอบ 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 
         4.  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมต าบลบางชา้ง 

สถานที่ด าเนินการ ณ ศพก.เครือข่ายต าบลบางช้าง หมู่ 5 ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                 
งบประมาณ จ านวน 8,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ าหอม 10 ราย  
ระยะเวลาด าเนินการ 25 ,26 ธันวาคม 2562    
ผลการด าเนินการ ด าเนินการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน  
หลักสูตร  - การจัดการดินและปุ๋ย โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  

หลักสูตร - การผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)         
โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

 



 
   - โรคพืช แมลงศัตรูพืช และการจัดการ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

 - ศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
มะพร้าวน้ าหอม ตามมาตรฐาน GAP ณ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอมต าบลศรีสุราษฎร์ อ าเภอด าเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี             

ภาพประกอบ 

 

       

  

       

 

5. อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงานแปลงใหญ่ส้มโอ ปี 2561  
สถานที่ด าเนินการ ณ ที่ท าการแปลงใหญ่ส้มโอต าบลดอนแฝก หมู่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม งบประมาณ จ านวน 4,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ 5 ราย  
ระยะเวลาด าเนินการ 19 ,26 ธันวาคม 2562    
ผลการด าเนินการ  ด าเนินการอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน  
หลักสูตร - การผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)         
และแนะน าวิธีการผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออก   

     - ศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพผลผลิตส้มโอ ณ กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 1 ต าบลบาง 
นางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

 



 
ภาพกิจกรรม 

   

 

   

 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

1. ขั้นตอนในการปฏิบัติการผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( GAP )  

2. เกษตรกรไม่ทราบรายชื่อสารเคมีท่ีใช้ 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีรายชื่อสารเคมีที่ใช้การผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( GAP )   

- เกษตรกรผู้เข้าอบรมให้ความสนใจ เรื่อง การขอ GAP ส้มโอ   

ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแปลงใหญ่กล้วยไม้ต าบลไผ่หูช้าง 

- ด าเนินการติดตาม และประเมินแปลงเบื้องต้นแก่เกษตรกร 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติการผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

- แนะน าการจัดเก็บสารเคมี 

- แนะน าการจดบันทึก 



 
ภาพประกอบ 

  

  

 
ปัญหา/อุปสรรค 

- เกษตรกรบางรายไม่จดบันทึก เนื่องจากอายุเยอะ  
- เกษตรกรบางรายไมจ่ัดเก็บปุ๋ย และสารเคมีให้เป็นระเบียบ      

ข้อเสนอแนะ 
- แนะน าให้เกษตรกรมีการจดบันทึก โดยท าแบบการบันทึกให้สะดวกและง่ายในการบันทึก 

แนะน าการจัดเก็บปุ๋ย สารเคมี ให้เป็นระเบียบ พร้อมแยกหมวดหมู่  

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม 
 
1. ผลการด าเนินงานรายกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.1 เชิงปริมาณ 
 

 
ล าดับที ่

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(ราย/ไร่/...) 

งบโครงการพระราชด าริ 
หรือ งบจากแหล่งอื่นๆ 
เช่น อบต./จังหวัด/

ส านักงาน กปร. (บาท) 

สถานที่ด าเนินงาน 
(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/

อ าเภอ) 

1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1  
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 

150 ราย 
 

30,000 ณ วัดทรงคนอง ต าบล 
ทรงคนอง อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2  
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

150 ราย 
 

30,000 ณ ศาลาไทยทรงด าบ้านไผ่
คอกเนื้อ ต าบลบางหลวง 
อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 
 

3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3-4  
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563) 
 

300 ราย 
 

60,000 ณ อาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วัดแค ต าบลวัดแค อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

 
 1.2 เชิงคุณภาพ 
  1. เกษตรกรได้รับการบริการและค าแนะน า จากนักวิชาการแต่ละเรื่องโดยตรง หน่วยงาน
ราชการต่างๆ ได้เผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกษตรกรในพ้ืนที่รับทราบ 

  2. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้องต้น (ต้นกล้าพริก, มะเขือ, และเมล็ด
พันธุ์ผักสวนครัว ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง) ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  3. เกษตรกรได้รับความรู้ และสามารถน าไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ จากกิจกรรมอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้  
  4. เกิดการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 



 
 ภาพการด าเนินงานรายกิจกรรม 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
ตรวจเยี่ยมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ณ วัดทรงคนอง 
ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 265 รายโดยมี           
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้การตอนรับ 

 

 



 

 

 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

เมื่อวันที่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
ตรวจเยี่ยมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 ณ ศาลาไทยทรง
ด าบ้านไผ่คอกเนื้อ ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรเข้าร่วมงาน จ านวน 242 ราย 
โดยมีนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้การตอนรับ 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณ ีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
เป็นประธานเปิดงานโครงการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตร
จังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรและหน่วยงานร่วมจัดให้การตอนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค ต าบล
วัดแค อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ทั้งนี ้
มีเกษตรเข้าร่วมงาน จ านวน 319 ราย  

 



 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 นางสาวกาญจนา ค ากองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 



 

สรุปผล  การด าเนินโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 จังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การด าเนินการ รับต้นพันธุ์ผกัและสมุนไพรโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิค-19 จงัหวัดนครปฐม 

ล าดับที ่
วันที่รับ 

ต้นพันธุ์ผักฯ 

ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ 

สถานที่ส่ง สถานที่จัดท าจุดเรียนรู้
ต้นแบบของอ าเภอ 

จ านวน 
อกม. 
(ราย) 

จ านวน
รวม 

ต้นพันธุ์ 
ต้นพันธุ์ผักฯ รวม (ชุด) 

1 
๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
ก าแพงแสน สนง.กษอ. แปลงนายสายันต์ จันทรา 204 614 

2 
๒๖ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
พุทธมณฑล สนง.กษอ. 

แปลงนายเกรยีงไกร สวัสดิ์
จุ้ย 

18 56 

3 
๒๙ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
นครชัยศร ี สนง.กษอ. สนง.กษอ. 98 296 

4 
๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๓ 
บางเลน สนง.กษอ. สนง.กษอ. 180 542 

5 
๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
เมือง

นครปฐม 
สนง.กษอ. สนง.กษอ. 211 635 

6 
๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
สามพราน สนง.กษอ. แปลงนางพรรณศิริ ชุนถนอม 137 413 

7 
๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
ดอนตูม สนง.กษอ. ศพก.สามง่าม 69 209 

รวม 917 2,765 

 
สนับสนุนตันพันธุ์พืชผักและสมุนไพร (1 ชุด จ านวน 16 ต้น) 

1.1 พืชผักและสมุนไพรหลัก จ านวน ๔ ชนิด ได้แก่  
1. ฟ้าทะลายโจร   จ านวน 2 ต้น 
2. มะละกอ   จ านวน 2 ต้น  
3. พริก    จ านวน 3 ต้น 
4. มะเขือ   จ านวน 3 ต้น 

1.2 พืชผักและสมุนไพรเสริม จ านวน ๓ ชนิด ได้แก่  
1. มะรุม    จ านวน 2 ต้น 
2. กระเพรา   จ านวน 2 ต้น 
3. แคบ้าน   จ านวน 2 ต้น 

 
1. สนับสนุนตันพันธุ์พืชผักและสมุนไพร จ านวน 16 ต้น/ครัวเรือน ให้กับอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) จ านวน ๑ ราย และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบฯ เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๒ 
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๓ ครัวเรือน/หมู่บ้าน รวมทั้งจังหวัด 2,751 หมู่บ้าน  

         2.  อ าเภอจัดท าท าจุดเรียนรู้ต้นแบบ “การปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือน”          

(1 ชุดจ านวน 16 ต้น) 



 
          เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน ทั้งนี้ให้พิจารณาด าเนินการในพื้นที่ภายในบริเวณส านักงานเกษตรอ าเภอ
หรือสถานที่ ที่มีความเหมาะสม อ าเภอละ ๑ จุด (อ าเภอๆ ละ 2 ชุด = ๓๒ ต้น) รวม 7 อ าเภอ 
 
งบประมาณโครงการ จ านวน ๑4,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าจุด
เรียนรู้ต้นแบบอ าเภอ ทั้งสิ้น 7 อ าเภอๆ ละ 2,000 บาท 
 
ภาพประกอบ 

 

   
 



 
โครงการ  ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตพืช สมุนไพร ปี 2563 จังหวัดนครปฐม  

กิจกรรม  พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 
งบประมาณ : 40,500 บาท 
1. จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนา 

สถานที่ด าเนนิการ : วสิาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน หมู่ 1 ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ด าเนินการ วันที่ 17 มกราคม  2563 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที  30 ราย 
ศักยภาพของพื้นที่และประเด็นปัญหา 
จุดแข็ง (S) 
                - เกษตรกรมีพ้ืนที่เป็นของตนเอง บางรายเช่า 
  - เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกพืชสมุนไพร โดยเฉพาะพืชตระกูลเหง้า 
  - แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตชลประทาน 
  - ดินเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
  - มีโรงตาก พาราโบล่าร์โดม 
จุดอ่อน (W) 
  -เกษตรกรแต่ละรายมีพ้ืนที่น้อยท าให้ปลูกซ้ าที่เดิม 
  - ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  - ขาดองค์ความรู้การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  - ขาดความพร้อมอุปกรณ์ในโรงตาก พาราโบล่าร์โดม ท าให้ยังไม่สามารถท าเป็น   
    สมุนไพรตากแห้งได้ 
  - ขาดความพร้อมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านองค์ความรู้และบุคลากรแรงงาน 
    รวมถึงป้ายวิชาการคุณภาพสรรพคุณสมุนไพร 
  - การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 
โอกาส (O) 
  - มีตลาดรองรับหลายช่องทาง เช่น บริษัท ตลาดปฐมมงคล ตลาดชุมชน 
  - หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน ให้การสนับสนุน 
อุปสรรค (T) 
           - ปัญหาโรคท่ีเกิดจากเชื้อราในดิน ท าให้หัวเน่าเหง้าเน่า เนื่องจากปลูกซ้ าที่เดิม 

ประเด็นปัญหา 

1 โรครากเน่าโคนเน่า เหง้าเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อราโรคพืช ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน   

   เนื่องจากมีพ้ืนที่จ ากัด        

2 ขาดป้ายวิชาการบรรยายสรรพคุณพืชสมุนไพร  

3 ลดต้นทุนลดการใช้สารเคมี  

 

แบบ กสพ .3  แบบ กสพ .3  แบบ กสพ .3  



 
ชนิดสมุนไพรที่ต้องการพัฒนา พืชสมุนไพรตระกูลหัว เช่น ว่านนางค า ว่านเอ็นเหลือง ว่านม้าฮ่อ       
ว่านมหาเมฆ 
 
จุดเน้นและองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการเพื่อก าหนดหลักสูตรในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ 
  1. เหง้า – การป้องกันก าจัดโรค แมลงศัตรูพืชตระกูลหัว 

2. ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ สลับกับการใช้สารเคมี 
แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 

- แนะน าให้เกษตรกรมีการพักดินหรือสลับพ้ืนที่ปลูก เพ่ือเป็นการลดการสะสมเชื้อโรคสาเหตโุคนเนา่ 

- เสนอแนะให้เกษตรกรสร้างเครือขา่ยในการเรียนรูเ้รื่องการผลิตขายสารชวีภัณฑ์เพราะในต าบลดอนรวกมี  

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลดอนรวก ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ เๆพ่ือน ามาใช้ในแปลงปลูกของเกษตรกรได้ 

ภาพประกอบ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นที่วิเคราะห์ 
ด าเนินการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเวที 30 ราย  
เนื้อหาหลักสูตรที่ถ่ายทอด 
  - การผลิตและการน าสารชีวภัณฑ์ ไตโคเดอร์มา บิวเวอเรีย บีที ไปใช้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชในแปลงปลูกพืชสมุนไพร 
  - โรคพืชสมุนไพรตระกูลหัวเหง้า สาเหตุการเกิดโรค และการป้องกันก าจัด 
  - แมลงศัตรูพืชสมุนไพร และการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 
สรุปผลการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้ความสนใจในหลักสูตรที่อบรม เริ่มจากขยายสารชีวภัณฑ์ใน 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชวิทยากรแนะน าให้ใช้ไตรโคเดอร์ม่าโรยโคนต้น เนื่องจากเชื้อราไตรโคเดอร์มาต้องใช้
อากาศในการขยายเชื้อและใช้ไตรโคเดอร์มาคลุกกับปุ๋ยหมัก เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของเชื้อ   

เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กระบวนการผลิตตลอดจนการป้องกันก าจัด 
ศัตรูพืชสมุนไพรซึ่งกันและกัน และได้องค์ความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตรด้านโรคพืชแมลง
ศัตรูพืช  

รู้วิธีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชของพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นพืชหัว 
ที่อยู่ในดินการท าแปลงซ้ าๆ เกิดปัญหาการสะสมของเชื้อโรคในดินท าให้เกิดโรครากเน่า โคนเน่า แนะน าให้มี
การฆ่าเชื้อโรคในดินโดยการใส่ปูนเปลือกหอยเผาผสมกับปุ๋ยยูเรียหว่านลงในแปลงขณะที่พักดินและลดน้ า
เพ่ือให้เกิดแก๊สเป็นความร้อน ใช้ฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นต้น จะใช้วิธีนี้กรณีท่ีพืชเน่าทั้งแปลงไม่ได้ผลผลิตเลยและ
ต้องใส่ปุ๋ยหมักบ ารุงดินใหม่ 

ภาพประกอบ 

    
 

    
 



 
3. การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 

สถานที่ศึกษาดูงาน : ณ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก หมู่ 13 ต าบลด่านทับตะโก      
อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนเกษตรที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน 30 
ราย 

ประเด็นที่ศึกษาดูงาน 

  - กระบวนการผลิตสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก พร้อมทั้งตอบข้อ
ซักถามในกระบวนการผลิต 

- ศึกษาดูงานแปลงปลูกพืชสมุนไรของเกษตร/สมาชิกกลุ่ม 

- การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรด่านทับตะโก 

- การแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 - เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นสภาพการปลูกพืชสมุนไพรของเกษตรกรต่างพ้ืนที ่ซ่ึงแต่ละ
พ้ืนที่จะให้สรรพคุณทางยาและสีที่แตกต่างกัน และได้เห็นสมุนไพรที่มีลักษณะแปลกแตกต่างกับที่ปลูกท าให้
เกิดความน่าสนใจ 

- เกษตรกรได้ทราบถึงกระบวนการรวมกลุ่มปลูก รวมกันขาย การหาตลาดก่อนที่จะเริ่มผลิต จนถึง
การเก็บพันธุ์ไว้ในฤดูถัดไป 

- เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูป เป็นสมุนไพรตากแห้งด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ท า
ให้ผลิตภัณฑ์ประคบเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวสมุนไพรที่มีขนาดและสีที่สม่ าเสมอกัน แล้วบรรจุในถุงซิป 
หรือท าลูกประคบ 

 - กลุ่มเกษตรกรที่ไปดูงานได้ซื้อพันธุ์สมุนไพรที่ตนเองไม่มีน ากลับไปปลูกขยายพันธุ์ไว้ใช้เอง เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

 

 

 



 
ภาพประกอบ 

 

  

   

 



 
กิจกรรม  พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 

งบประมาณ : 20,000 บาท 

ข้อมูลทั่วไปจุดเรียนรู้ 

 ที่ตั้ง : วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน เลขที่ 54/1 หมู่ 1 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม            
จ.นครปฐม 

  เจ้าของแปลง : นายสุวัฒ อินกงลาด เบอร์โทรศัพท์..094-2802323. 

ประเด็นองค์ความรู้ของจุดเรียนรู้ 

 พืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก คุณประโยชน์ของสมุนไพรนั้น
ได้รับการพิสูจน์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านผลการรักษาและความปลอดภัย เมื่อมีการน ามาใช้อย่างถูกต้องตาม
วิธีการแพทย์แผนไทย ประกอบกับสภาวะการปัจจุบัน มีวิธีการรักษาตามวิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน จะต้อง
น าเข้าตัวยาเพ่ือใช้ในการรักษา ดังนั้นหากผู้ผลิตต้นทางยังปลูกสมุนไพรโดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยก้จะ
ไม่เป็นผลดีต่อการรักษาหรือป้องกันโรค ทั้งจะยังเป็นโทษ จุดเรียนรู้แห่งนี้จึงเน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทั้งในด้านปริมาณและความปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP 
รายงานผลการด าเนินงาน 

  - จัดตั้งเป็นจุดเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ปี 2563 

  - สนับสนุนจุดเรียนรู้ในปี 2563 ได้แก่ ป้ายแปลงจุดเรียนรู้ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมไตรโคเดอร์มา      
ปูนโดโลไมค์ 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าจุดเรียนรู้  ไม่มี 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 
กิจกรรม  พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 

งบประมาณ : 20,000 บาท 

ข้อมูลทั่วไปจุดเรียนรู้ 

  ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน เลขที่ 54/1 หมู่ 1 ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

  เจ้าของแปลง : นายสุวัฒ อินกงลาด เบอร์โทรศัพท์..094-2802323. 

  ประเด็นองค์ความรู้ของจุดเรียนรู้ : การท าสมุนไพรตากแห้ง เพื่อเพ่ิมมูลค่า ราคาขายดีกว่าเดิม 
และยังสามารถเก็บผลผลิตได้นานยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน  สนับสนุนจุดเรียนรู้ ได้แก่ ป้ายจุดเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร จ านวน 1 ป้าย และมุ้งตาข่าย
ไนล่อนสีฟ้าส าหรับตากผลผลิต จ านวน 25 ม้วน 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าจุดเรียนรู้ 

  กลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความพร้อมในการท าแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยาหม่อง ลูกประคบฯ จึงท า
จุดเรียนรู้แปรรูปโดยการตากแห้งผลผลิตเท่านั้น 

ภาพประกอบ 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร 

งบประมาณ : 20,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน :  
- จัดท าชุดนิทรรศการ ขนาด 85 X 200 ซม . จ านวน 7 อัน เพ่ือประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมพืช

สมุนไพรในพ้ืนที่ 
ภาพประกอบ 

 
- จัดท าแผ่นพับเอกสารเผยแพร่ จ านวน 6,000 แผ่น ส าหรบัเพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมพืช

สมุนไพรในพ้ืนที่  

    

 



 
ผลงาน : น าชุดนิทรรศการไปจัดแสดง พร้อมเอกสารเผยแพร่ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2563  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลวัดแค ต าบลวัดแค 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในงานออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการ
หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปี 2563 

 ภาพประกอบ 
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