
มะพราว 
 

1.วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อสงเสริมและถายทอดความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวใหแกเกษตรกร 
 1.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะพราวใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค 
 
2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
  2.1 เปาหมายการดําเนินงาน รวมท้ังส้ิน 48 แปลง เกษตรกร 1,475 ราย 
  2.2 ดําเนินการในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี 19 จังหวัด ไดแก ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช              
สุราษฎรธานี ภูเก็ต สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 กลุม คือ 1) แปลงใหญตนแบบ 2) แปลงใหญใหม 3) แปลงใหญเตรียมความพรอม 
(เอกสารแนบ 1) 
 
3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราวโดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในรูปแบบ
แปลงใหญ 
 1. แปลงใหญตนแบบ 

   1.1 สรางการรับรูและความเขาใจ สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอประชาสัมพันธ
และช้ีแจงเกษตรกรเกี่ยวกับผลการดําเนินงานระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีผานมาเพื่อนําไปสูการ
วางแผนปรับปรุงในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
              1.2 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานสมาชิกแปลงใหญ แผนท่ี และจัดทําทะเบียนสมาชิก ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
                    1) นําฐานขอมูลสมาชิกเดิมมาทบทวนและปรับปรุงขอมูลของสมาชิกแปลงใหญท้ังหมดใหเปน
ปจจุบัน พรอมท้ังแผนท่ี รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นท่ี กรณีพื้นท่ีแปลงใหญอยูในเขตชลประทาน
ใหสงขอมูลขอบเขตพื้นท่ีแปลงใหญใหชลประทานจังหวัดนําไปใชในการวางแผนการสงน้ําใหเกษตรกร 
                    2) ทีมงานท้ัง 4 ทีม ไดแก ทีมผูจัดการแปลง ทีมตลาด ทีมลดตนทุนการผลิต และทีมบริหาร
จัดการ และเกษตรกร รวมกันสํารวจ วิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรท่ีไดเขารวม
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เชน ปริมาณผลผลิต ผลผลิตตอไร คุณภาพผลผลิต ตนทุนตอหนวย ตนทุน
การผลิตแยกตามรายการท่ีสําคัญ รายได รายไดสุทธิ ขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ ความเหมาะสมกับการปลูกพืช 
ประมง ปศุสัตวแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แหลงจําหนาย ฯลฯ เพื่อใหมีขอมูลสําหรับเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
เม่ือไดเขารวมระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีผานมา โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 – 12 เปน
ท่ีปรึกษา 
          3) บันทึกขอมูล ผานระบบ online ท่ีดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตรให
เปนขอมูลปจจุบัน 
              1.3 จัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว ดําเนินการโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 



                     1) คัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว โดย
มีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 
                         1.1) เปนสถานท่ีซึ่งเคยเปนจุดสาธิตศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว หรือ
คัดเลือกเปนสถานท่ีใหมท่ีเปนแปลงของสมาชิกแปลงใหญตามความเหมาะสมของจังหวัด 
                         1.2) พื้นท่ีไมตํ่ากวา 5 ไร 
                          1.3) เปนพื้นท่ีปลูกมะพราวเชนเดียวกันกับแปลงใหญท่ีไดเคยเสนอไว และใหผลผลิตแลว 
                         1.4) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใชในการผลิตมะพราว 
                         1.5) ควรอยูในบริเวณท่ีมีสวนมะพราวของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญเพื่อใหเกษตรกร
ในพื้นท่ีแปลงใหญมาศึกษาดูงานได 
                         1.6) อยูติดถนน หรือพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก ผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
      1.7) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรม
ไดเปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอื่นในพืน้ท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.8) มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการ
ดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
                    2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดังนี้ 
     2.1) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย      
ช่ือเจาของสวน ท่ีต้ังสวน และช่ือแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว เชน แปลงเรียนรู
ตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (มะพราว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน             
       2.2) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 5 ไร เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูดานการ       
เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนใหกับสมาชิกแปลงใหญในพื้นท่ี โดยสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุ
อุปกรณการเกษตร หรืออื่น ๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลง ๆ ละ 15,000 บาท  

         3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ                           
  1.4 พัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรดานการผลิต การตลาด และการรวมกลุม       

โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหสามารถตอบสนองตอ 
การพัฒนาใน 5 ประเด็นสําคัญ ไดแก 1.การลดตนทุนการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3. การพัฒนาคุณภาพ 4.การตลาด 
และ 5.การบริหารจัดการ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ มี 3 ข้ันตอน ดังนี ้
                    1) จัดเวทีชุมชนเพื่อใหเกษตรกรสมาชิกท่ีเขารวมแปลงใหญมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการกลุม เพื่อเปนการทบทวนปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขในการดําเนินงานท่ีผาน
มา ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดเปาหมายแปลงใหญไวแลวซึ่งเปนแปลงใหญเดิมท่ีเคยมีฐานขอมูลในระบบ 
online กรมสงเสริมการเกษตรต้ังแตป 2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 กรณีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
จํานวนสมาชิกท่ีมากกวาเปาท่ีกําหนดใหถัวเฉล่ียคาใชจายภายในกิจกรรมเพื่อดําเนินการ  
                2) ดําเนินการจัดอบรมใหความรูเกษตรกรเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพราว” ฝกปฏิบัติ 
ศึกษาดูงาน เช่ือมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุมใหเกิดความเขมแข็ง ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินการ      
จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง และศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง รวม 1,200 บาท/ราย ท้ังนี้ ขอความรวมมือจังหวัด
ดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 1 รอยละ 50 ของเปาหมายท่ีไดรับ 
            3) สรุปบทเรียน และผลการดําเนินงาน 



              1.5 ติดตามและประเมินผลศักยภาพแปลงใหญ สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ประเมินศักยภาพแปลงใหญในพื้นท่ี ท้ังนี้ ขอใหรายงานกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม2560 

2. แปลงใหญใหม (มี ศพก. ต้ังอยู) 

              2.1 สรางการรับรูและความเขาใจ สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอประชาสัมพันธ

และช้ีแจงเกษตรกรใหเขาใจในการดําเนินงานระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเพื่อนําไปสูการวางแผน

และพัฒนาการขับเคล่ือนการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 

             2.2 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราวใหเปนวิสาหกิจชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัด/

สํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกกลุมเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพการผลิตมะพราว เขารวมเปน

สมาชิกแปลงใหญ จํานวน 50 ราย/แปลง พื้นท่ีไมตํ่ากวา 300 ไร กรณีเปนกลุมเกษตรกรธรรมชาติหรือเกษตรกร

รายยอยใหสงเสริมใหมีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกษตรกรท่ีคัดเลือกควรเปนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการผลิต

ติดตอกันในพื้นท่ีเปาหมายเพื่อความสะดวกตอการบริหารจัดการท้ังดานการผลิต การตลาด การถายทอด

เทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 1 ซึ่งไมสามารถปรับเปล่ียนเปาหมายได เนื่องจากเปนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีใหขยาย

ผลการขับเคล่ือน การดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ีเดิมท่ีมีศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรต้ังอยูแตไมมีแปลงใหญ รวมท้ังแปลงท่ีอยูระหวางเสนอเขารวมแปลงใหญแตยังไมแลวเสร็จ 

             2.3 จัดทําขอมูลพื้นฐานสมาชิกแปลงใหญ แผนท่ี และจัดทําทะเบียนสมาชิก ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

                   1) จัดต้ังทีมงาน จํานวน 4 ทีม ตามข้ันตอนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ โดย

ใชกลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ

เบ็ดเสร็จ (single command)  

        2) ทีมผูจัดการแปลงจัดทําขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรรายแปลง เปนรายครัวเรือน พรอมท้ังแผนท่ี  

จากขอ 2.2 รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นท่ี กรณีพื้นท่ีแปลงใหญอยูในเขตชลประทานใหสงขอมูล

ขอบเขตพื้นท่ีแปลงใหญใหชลประทานจังหวัดนําไปใชในการวางแผนการสงน้ําใหเกษตรกร 

                  3) ทีมงาน 4 ทีม ไดแก ทีมผูจัดการแปลง ทีมตลาด ทีมลดตนทุนการผลิต และทีมบริหารจัดการ 

และเกษตรกรรวมกันสํารวจ วิเคราะหขอมูลสภาพพื้นฐานการผลิตและการตลาดของเกษตรกรท่ีไดเขารวมระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เชน ปริมาณผลผลิต ผลผลิตตอไร คุณภาพผลผลิต ตนทุนตอหนวย ตนทุนการ

ผลิตแยกตามรายการท่ีสําคัญ รายได รายไดสุทธิ ขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ ความเหมาะสมกับการปลูกพืช 

ประมง ปศุสัตวแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แหลงจําหนาย ฯลฯ โดยใชฐานขอมูลจากระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri - Map Online) เพื่อใหมีขอมูลสําหรับเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเมื่อไดเขา

รวมระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญท่ีผานมา โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 – 12 เปนท่ีปรึกษา 

         4) บันทึกขอมูล ผานระบบ online ท่ีดําเนินการโดยศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตรใหเปน

ขอมูลปจจุบัน 



            2.4 จัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ มี 3 ข้ันตอน ดังนี ้

                  1) คัดเลือกพื้นท่ีจัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว โดยมี

หลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 

                      1.1) เปนสถานท่ีซึ่งเคยเปนจุดสาธิตศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว  

                      1.2) พื้นท่ีไมตํ่ากวา 5 ไร 

                       1.3) เปนพื้นท่ีปลูกมะพราวเชนเดียวกันกับแปลงใหญท่ีไดเคยเสนอไว และใหผลผลิตแลว 

                      1.4) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใชในการผลิตมะพราว 

                      1.5) ควรอยูในบริเวณท่ีมีสวนมะพราวของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญเพื่อใหเกษตรกรใน
พื้นท่ีแปลงใหญมาศึกษาดูงานได 
                      1.6) อยูติดถนน หรือพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก ผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
   1.7) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรมได
เปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.8) มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการ
ดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
                 2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดังนี้ 

  2.1) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย ช่ือ
เจาของสวน ท่ีต้ังสวน และช่ือแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว เชน แปลงเรียนรูตาม
ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (มะพราว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนตน             

2.2) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 5 ไร เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับ 
สมาชิกแปลงใหญในพื้นท่ี โดยสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณการเกษตร หรืออื่น ๆ 
ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลง ๆ ละ 35,000 บาท  

       3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  

2.5 พัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรดานการผลิต การตลาด และการรวมกลุม       
โดยผานกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหสามารถตอบสนองตอ 
การพัฒนาใน 5 ประเด็นสําคัญ ไดแก 1.การลดตนทุนการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3. การพัฒนาคุณภาพ 4.การตลาด 
และ 5.การบริหารจัดการ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ มี 3 ข้ันตอน ดังนี ้
                 1) จัดเวทีชุมชนเพื่อใหเกษตรกรสมาชิกท่ีเขารวมแปลงใหญมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการกลุม เพื่อเปนการทบทวนปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขในการดําเนินงานท่ีผาน
มา ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมายแปลงใหญไวแลวซึ่งไมสามารถปรับเปล่ียนเปาหมายได 
เนื่องจากเปนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีใหขยายผลการขับเคล่ือนการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ
ในพื้นท่ีท่ีเดิมมีศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรจัดต้ังอยูแตไมมีแปลงใหญ รวมท้ังแปลงท่ีอยู
ระหวางเสนอเขารวมแปลงใหญแตยังไมแลวเสร็จ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมในป 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
กรณีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจํานวนสมาชิกท่ีมากกวาเปาท่ีกําหนดใหถัวเฉล่ียคาใชจายภายในกิจกรรมเพื่อ
ดําเนินการ  



                2) ดําเนินการจัดอบรมใหความรูเกษตรกรเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพราว” ฝกปฏิบัติ   
ศึกษาดูงาน เช่ือมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุมใหเกิดความเขมแข็ง ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินการ      
จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง และศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง รวม 1,200 บาท/ราย ท้ังนี้ ขอความรวมมือจังหวัด
ดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 1 รอยละ 50 ของเปาหมายท่ีไดรับ 

          3) สรุปบทเรียน และผลการดําเนินงาน  
             2.6 ขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ตามข้ันตอนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ (single command) โดยให
หนวยงานเสนอแปลงเพื่อเขารวมแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอคณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตร
และสหกรณของจังหวัดพิจารณารับรอง ผานคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ
เบ็ดเสร็จ (single command) ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด พิจารณาและสงใหกับคณะทํางานขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (กรมสงเสริมการเกษตร) ดําเนินการตอไป ท้ังนี ้โปรดแจงกรม
สงเสริมการเกษตรทราบหากผานการพิจารณาเรียบรอยแลว 
          2.7 ติดตามและประเมินผลศักยภาพแปลงใหญ สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ประเมินศักยภาพแปลงใหญในพื้นท่ี ท้ังนี้ ขอใหรายงานกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม 
2560 

3. แปลงเตรียมความพรอม (เปนจุดท่ีมีศักยภาพอาจสงเสริมเปนแปลงใหญในอนาคต ป 61) 
              3.1 สรางการรับรูและความเขาใจ สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ประชาสัมพันธ
และช้ีแจงเกษตรกรใหเขาใจในการดําเนินงานระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเพื่อนําไปสูการวางแผน
และพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ ในป 2561 
              3.2 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราว เพื่อดําเนินงานในรูปแบบการเตรียมความพรอม
ขยายผลสูแปลงใหญ โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ คัดเลือกกลุมเกษตรกรหรือวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพการผลิตมะพราว เขารวมเปนสมาชิก จํานวน 25 ราย/กลุม ซึ่งเกษตรกรท่ีคัดเลือกควรเปน
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีการผลิตติดตอกันในพื้นท่ีเปาหมายเพื่อความสะดวกตอการบริหารจัดการท้ังดานการผลิต 
การตลาด การถายทอดเทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดพื้นท่ี
เปาหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
             3.3 จัดทําขอมูลพื้นฐานสมาชิก แผนท่ี และจัดทําทะเบียนสมาชิก สํานักงานเกษตรจังหวัด/
สํานักงานเกษตรอําเภอ และสงใหกรมสงเสริมการเกษตรภายในเดือนมิถุนายน 2560 
             3.4 จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตมะพราว โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงาน
เกษตรอําเภอ มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
                    1) คัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะจัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว โดยมีหลักเกณฑใน
การคัดเลือก ดังนี้ 
                        1.1) เปนสถานท่ีซึ่งเคยเปนจุดสาธิตศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว หรือ 
หรือปลูกมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจ และมีศักยภาพสามารถขยายผลสูการสงเสริมตามระบบแปลงใหญได ในป 2561 
                        1.2) พื้นท่ีไมตํ่ากวา 5 ไร 

                        1.3) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําท่ีเพียงพอสําหรับใชในการผลิตมะพราว 

                        1.4) ควรอยูในบริเวณท่ีมีสวนมะพราวของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญเพื่อใหเกษตรกร
ในพื้นท่ีแปลงใหญมาศึกษาดูงานได 



                        1.5) อยูติดถนน หรือพื้นท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก ผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
     1.6) เกษตรกรเจาของพื้นท่ีมีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรม
ไดเปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอื่นในพืน้ท่ีใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.7) มีความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการ
ดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในพื้นท่ี 
                    2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมะพราว ดังนี ้
                2.1) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 5 ไร เพื่อใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
พื้นท่ีโดยสนับสนุนคาใชจายเปนคาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณการเกษตร ไดแก พันธุมะพราว ปุยอินทรีย 
ปุยเชิงเด่ียว และพืชยืนตนรวมมะพราว หรืออื่น ๆ ท่ีมีความจําเปนในการจัดทําแปลง ๆ ละ 24,000 บาท  

             2.2) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ                           
             3.5 พัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรดานการผลิต การตลาด และการรวมกลุม โดยผาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อพฒันาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนา
ใน 5 ประเด็นสําคัญ ไดแก 1.การลดตนทุนการผลิต 2.การเพิ่มผลผลิต 3.การพัฒนาคุณภาพ 4.การตลาด และ        
5.การบริหารจัดการ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ  มี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
                    1) จัดเวทีชุมชนเพื่อใหเกษตรกรสมาชิกมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาสภาพการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการกลุม เพื่อใชในการวางแผนการดําเนินงาน ตามความตองการของกลุม ท้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตร
ไดกําหนดพื้นท่ีเปาหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
                2) ดําเนินการจัดอบรมใหความรูเกษตรกรเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพราว” ฝกปฏิบัติ   
ศึกษาดูงาน เช่ือมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุมใหเกิดความเขมแข็ง ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินการ      
จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง และศึกษาดูงาน จํานวน 1 ครั้ง รวม 1,200 บาท/ราย ท้ังนี้ ขอความรวมมือจังหวัด
ดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 1 รอยละ 50 ของเปาหมายท่ีไดรับ 
          3) สรุปบทเรียน และผลการดําเนินงาน  
            3.6 ติดตามและประเมินผลศักยภาพแปลงเตรียมความพรอม เพื่อเขาสูแปลงใหญ ในป 2561 ท้ังนี้ 
ขอใหรายงานกรมสงเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
                     

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 



เอกสารหมายเลข 1 
กลุม 1 : แปลงใหญตนแบบ คือ กลุมแปลงใหญท่ีดําเนินการ ในป 2559 จํานวน 2 แปลง 
 

ลําดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 

1 บานแพว บานแพว สมุทรสาคร 50/908 

2 เหมืองใหม อัมพวา สมุทรสงคราม 50/495 

 
กลุม 2 : แปลงใหญใหม คือ กลุมแปลงใหญท่ีตองดําเนินการขอการรับรองจากคณะอนุกรรมการพฒันาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัด ในป 2560 โดยกลุมจะตองมีพื้นท่ีรวมกันต้ังแต 300 ไร ข้ึนไป และเกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายข้ึนไป จํานวน 9 แปลง 
 

ลําดับ อําเภอ จังหวัด ราย/ไร 
(ตามเงื่อนไขแปลงใหญ) 

1 ศรีราชา/บางละมุง ชลบุรี 50/300 

2 เกาะกูด ตราด 50/300 

3 วัดเพลง ราชบุรี 50/300 

4 เมือง สมุทรสงคราม 50/300 

5 ปราณบุรี/กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 50/300 
6 เกาะสมุย/เกาะพงัน สุราษฎรธานี 50/300 

 
กลุม 3 : แปลงใหญเตรียมความพรอม คือ กลุมท่ีตองดําเนินการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต          
จัดกระบวนการกลุมใหเขมแข็ง และเช่ือมโยงการผลิตมะพราว โดยจัดทําขอมูลเชนเดียวกับแปลงใหญ เกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการ 25 ราย/กลุม จํานวน 37 แปลง  
 
ลําดับ จังหวัด กลุม ราย จํานวนแปลงเรียนรู 

1 ปทุมธานี 2 50 2 

2 ชลบุรี 1 25 1 

3 ฉะเชิงเทรา 2 50 2 

4 ราชบุรี 4 100 4 

5 นครปฐม 1 25 1 

6 เพชรบุรี 1 25 1 

7 ประจวบคีรีขันธ 6 150 6 

8 นครศรีธรรมราช 3 75 3 

9 ภูเก็ต 2 50 2 



ลําดับ จังหวัด กลุม ราย จํานวนแปลงเรียนรู 

10 ระนอง 2 50 2 

11 ชุมพร 4 100 4 

12 สตูล 3 75 3 

13 ปตตานี 2 50 2 

14. ยะลา 2 50 2 

15 นราธิวาส 2 50 2 

รวม 37 925 37 

 
สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 

 
ลําดับ จังหวัด แปลงใหญตนแบบ แปลงใหญใหม แปลงใหญ            

เตรียมความพรอม 

รวม 

กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย 

1 ปทุมธานี     2 50 2 50 

2 ชลบุรี   2 100 1 25 2 75 

3 ตราด   1 50   1 50 

4 ฉะเชิงเทรา     2 50 2 50 

5 ราชบุรี   1 50 4 100 5 150 

6 สมุทรสาคร 1 50     1 50 

7 สมุทรสงคราม 1 50 1 50   1 50 

8 นครปฐม     1 25 1 25 

9 เพชรบุรี     1 25 1 25 

10 ประจวบคีรีขันธ   2 100 6 150 8 250 

11 นครศรีธรรมราช     3 75 3 75 

12 ภูเก็ต     2 50 2 50 

13 ระนอง     2 50 2 50 

14 ชุมพร     4 100 4 100 

15 สุราษฎรธานี   2 100   2 100 

16 สตูล     3 75 3 75 

17 ปตตานี     2 50 2 50 

18 ยะลา     2 50 2 50 



ลําดับ จังหวัด แปลงใหญตนแบบ แปลงใหญใหม แปลงใหญ            

เตรียมความพรอม 

รวม 

กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย กลุม ราย 

19 นราธิวาส     2 50 2 50 

รวม 19 จังหวัด 2 100 9 450 37 925 48 1475 

 
 
 
 
 
  
 


