
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไม้ผล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการท างานของแปลงใหญ่ไม้ผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1. มีการจ าแนกประเภท (พ.ศ.และขนาด) ไว้ชัดเจน  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในขณะนี้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้ด าเนินการมาถึงปีท่ี 3 แล้ว จึงมีการจ าแนกประเภทแปลงใหญ่ไว้ตามปี พ.ศ. อย่างชัดเจน ซึ่งเรียกอย่าง
เข้าใจง่ายๆ ว่า “แปลงใหญ่ไม้ผล ปี ....” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 ตามล าดับ 
 ส าหรับแปลง ปี 2561 นั้น เปรียบเสมือนแปลงน้องใหม่ที่มีการรวมกลุ่มการผลิต การตลาด และจะต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนใน
ระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไปนอกจากนี้แปลงใหญ่ไม้ผลในแต่ละปี พ.ศ. ยังได้มีการจ าแนกขนาด (size) ของแปลง
ตนเองตามจ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแปลง ดังนี้ 
  (1) size S  คือ มีสมาชิกน้อยกว่า 50 ราย 
  (2) size M  คือ มีสมาชิกเท่ากับ 50 – 70 ราย  
  (3) size L  คือ มีสมาชิกเท่ากับ 71 – 100 ราย  
  (4) size L  คือ มีสมาชิกมากกว่า 100 รายขึ้นไป 
 

2. จุดเน้นการพัฒนาแปลงไม้ผลในแต่ละปีแตกต่างกัน สรุปภาพรวมไดด้ังนี้ 
   โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นโครงการที่มีมีการบูรณาการการท างานจากหลาย
หน่วยงานในกระทรวงเกษตร ในแปลงใหญ่ไม้ผล 1 แปลง มีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลาย
หน่วยงาน ในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อ าเภอ ท าความเข้าใจและน าไปด าเนินการได้โดยสะดวก โดยชี้ให้เห็น
จุดเน้น ความแตกต่าง และสาระส าคัญท่ีควรด าเนินการในแปลงไม้ผลแต่ละปี ดังค าแนะน าที่แนบท้ายตารางนี้  

กิจกรรม แปลง ปี 2559 แปลง ปี 2560 แปลง ปี 2561 
 จุดเน้น: งานวิจัย/

นวัตกรรม 
จุดเน้น: การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติ 

จุดเน้น: การลดต้นทุน  
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

1. การเตรียมการ - - 1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
และแผนรายแปลง 

2. การถ่ายทอดความรู้ 2.1 จัดเวทีวิเคราะหแ์ละ
จัดท าแผนรายแปลงและ
จัดท าแผนธุรกิจ 

2.1 จัดเวทีวิเคราะห์และ
จัดท าแผนรายแปลงและ
จัดท าแผนธุรกิจ  

2.1 ให้ความรู้เกษตรกรด้าน
การลดต้นทนุการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการพัฒนา
คุณภาพ การตลาด  
การบริหารจัดการกลุ่ม 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการผลิตให้มี
คุณภาพด ี
 

2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลง
เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต 
 

   
กิจกรรม แปลง ปี 2559 แปลง ปี 2560 แปลง ปี 2561 

3. การยกระดับมาตรฐาน
และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 

สร้างมูลคา่เพิ่ม/แปรรูป - - 

4. การบริหารจัดการสินค้า
เกษตรครบวงจร 

- สนับสนนุวัสดุการเกษตร 
เพื่อพัฒนาการผลิต 

- 



 
3. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน มีดังนี้ 

3.1 แปลงใหญ่ไม้ผล ปี 2559 (แปลงปีที่ 3) 
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) 
                1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ  ด าเนินการโดย

ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงใน

ปีที่ 3 โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร  
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน
การผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ
การพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยเกิดขึ้น 

  2) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดของผลไม้
ประจ าฤดูกาลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิต) กลุ่ม
ลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จที่ได้
ต้ังเป้าหมายไว้ 

  3) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
ข้อมูลการผลิต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

  4) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
       1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
คุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาด การดูแล
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้ 

  1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การพัฒจาคุณภาพผลผลิต อาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น 
การจัดการการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งจะเป็นภาคบรรยายหรือฝึกปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดูงานจากแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้าน
การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรตามเอกสารแนบท่ี 1  

  2) สรุปผลการถ่ายทอดความรู้ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
       2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงาน

เกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                     1) น าผลสรุปที่ได้ในการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลงได้ทั้งก่อน

และหรือหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่า โดยน าผลสรุปจากข้อ 1.1 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม/แปรรูป เพ่ือก าหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าของ
แปลง ตัวอย่างการเพิ่มมูลค่า/แปรรูป เช่น 

5. เชื่อมโยงการตลาด  สนับสนนุการรวมกลุ่ม มี
การบริหารจัดการร่วมกัน 

 



                          - การเพ่ิมมูลค่าก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การใช้ฮอร์โมนบังคับออกนอกฤดู การ
เพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืช เป็นต้น 

                          - การเพ่ิมมูลค่าหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การท าบรรจุภัณฑ์ การท า QR Code 
AR Code การใช้วัสดุที่จ าเป็นต่าง ๆ ในการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ เป็นต้น 

  2) สร้างความเข้าใจและความรับรู้ให้กับสมาชิก โดยการถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปให้ผลผลิตได้ตามความต้องการร่วมกันจากผลการวิเคราะห์และสามารถน ามาปฏิบัติได้ 

  3) สรุปผลการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

3.2 แปลงใหญ่ไม้ผล ปี 2560 (แปลงปีที่ 2) 
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 
                1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ  ด าเนินการโดย

ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงใน

ปีที่ 3 โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร  
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน
การผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยให้มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และมีผลผลิตที่มี
คุณภาพดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตที่ได้รับเป็นเป้าหมายเบื้องต้น 

  2) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดของผลไม้
ประจ าฤดูกาลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิต) กลุ่ม
ลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ 

  3) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
ข้อมูลการผลิต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

  4) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
       1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
คุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาด การดูแล
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้ 

  1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาจบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ า 
ปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น) และที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นภาคบรรยายหรือฝึก
ปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดูงานจากแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และการบริหาร
จัดการกลุ่ม รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรตามเอกสารแนบท่ี 1  

  2) สรุปผลการถ่ายทอดความรู้ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร 
                2.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต ด าเนินการโดยส านักงานเกษตร

จังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยด าเนินการในแปลงเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผล
เดิมที่ได้จัดท าไว้ในปี 2560 โดยเพิ่มจาก 1 ไร่ เป็น 5 ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแปลง



ใหญ่ในพ้ืนที ่โดยให้เน้นหนักในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะห์จากกิจกรรมข้อ 1.1 โดยรัฐ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุการเกษตร วัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือพัฒนาการผลิต เช่น ระบบน้ า
ปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน ถุงห่อ ฯลฯ กรณีต้องมีการวางระบบน้ าขอให้ประสานกับกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ  
การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือส ารวจและออกแบบในการวางระบบน้ าให้เป็นไป 
ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ แปลงเรียนรู้ดังกล่าวต้องสามารถเป็นต้นแบบให้แก่แปลงปี 2561 ได้ 

 

กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงการตลาด 
                 3.1 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ่ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยการจัดเวที
พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งให้ทุกภาคส่วนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่งผลให้เกิดการเจรจาซื้อ
ขายผลผลิตล่วงหน้าได้ในอนาคต 

 

3.3 แปลงใหญ่ไม้ผล ปี 2561 (แปลงปีที่ 1) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ 
                1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงใน

ปีที่ 3 โดยจัดท าข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/
องค์กร 5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลด
ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ มาประกอบการวิเคราะห์และ
ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาแปลง โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ 1) ลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
และ 2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยให้มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และมีผลผลิตที่
มีคุณภาพดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตที่ได้รับเป็นเป้าหมายเบื้องต้น 

  2) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
ข้อมูลการผลิต่อไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

  3) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) 
                2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต /เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอโดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาจบูรณา
การร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการการศัตรูพืช การจัดการดิน 
น้ า ปุ๋ย การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น) และท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นภาคบรรยายหรือฝึก
ปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดูงานจากแปลงตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรตามเอกสารแนบท่ี 1  
                                     2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล ด าเนินการโดย
ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้                                    
                                          1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลตาม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผล โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 
                                             1.1) เป็นสถานที่ยงัคงเป็นจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ไม้ผลในปัจจุบัน หรือสถานที่ใหม่ที่ไม่มี ศพก. ตั้งอยู่ แต่จะต้องเป็นแปลงที่มีศักยภาพและความพร้อมของสมาชิกใน
แปลงปี 2561  



                                             1.2) พ้ืนที่สวนควรมีขนาดไม่ต่ ากว่า 15 ไร่ 
                                             1.3) เป็นพื้นที่ท่ีปลูกไม้ผลชนิดเดียวกันกับศูนย์เรียนรู้ฯที่ได้เคยเสนอไว้ หรือ
ถ้าเป็นแปลงใหม่ที่ไม่มีศูนย์เรียนรู้ให้เป็นชนิดเดียวกันกับที่เสนอขอเป็นแปลงใหญ่ และควรเป็นพื้นที่ให้ผลผลิต
ต่อเนื่องกันแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ฤดูกาล 
                                             1.4) มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ หรือมีระบบการให้น้ าที่เพียงพอส าหรับใช้ใน
การผลิตไม้ผลคุณภาพดีตลอดฤดูการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต 
                                             1.5) ควรอยู่ในบริเวณท่ีมีสวนไม้ผลของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่
เพ่ือที่จะสามารถให้เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มาศึกษาดูงานในพื้นท่ีได้ 
                                             1.6) อาจอยู่ติดถนน หรือพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผู้คนผ่านไปมาสามารถ
มองเห็นได้ง่าย 
                          1.7) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถ
เป็นวิทยากรอบรมได้เป็นอย่างดีและ/หรือขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                          1.8) มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อก าหนดในการด าเนินการ ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
                                         2) ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลตามโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 
                  2.1) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ อย่างน้อย 5 ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ โดย
รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ระบบน้ าปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน  
ถุงห่อ ฯลฯ ค่าวัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นในการจัดท าแปลง โดยให้เน้นหนักในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะห์จากกิจกรรมข้อ 1.1 กรณีมีการวางระบบน้ าขอให้ประสานกับ
กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือส ารวจและ
ออกแบบในการวางระบบน้ าให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง 
                  2.2) จัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด 
ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไม้ชนิดใด เช่น แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล (ทุเรียน) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (ทุเรียน) จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  
              3) จัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพไม้ผล โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ตามแบบในเอกสารแนบ 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบที่ 1 
 

ตัวอย่าง ประเด็นหลักสูตรที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ 
ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในแปลงไม้ผลทุกชนิดควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการ
ผลิตในแปลงของตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญของการเข้าสู้ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามไม้ผลทุกชนิดยังมีประเด็นเฉพาะทางวิชาการที่ควรน ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเกษตรกรร่วมกัน ดังนี้ 

ที ่ ไม้ผล ประเด็นเฉพาะด้านการผลิต 

1 ทุเรียน 

1. การแก้ไขปัญหาทุเรียนไส้ซึม 
2. การแก้ไขปัญหาตัดทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) 
3. การผลิตนอกฤดู 
4. การควบคุมทรงพุ่ม 
5. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน, หนอนเจาะ
ผล, เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยไฟ, ตัวอ่อนแมลงนูน และตัวอ่อนด้วงหนวดยาวเจาะล าต้นทุเรียน 

2 มังคุด 
1. การแก้ไขปัญหาเนื้อแก้วยางไหล 
2. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ, หนอนชอนใบ, หนอนกินใบอ่อน, ผีเสื้อมวน
หวาน และเพลี้ยแป้ง 

3 เงาะ 

1. การแก้ไขปัญหาราแป้ง 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟพริก, เพลี้ยแป้ง, หนอนคืบกินใบ, หนอนร่านกิน
ใบ, หนอนเจาะข้ัวผลเงาะ และผีเสื้อมวนหวาน 

4 ลองกอง 
1. การแก้ไขปัญหาช่อผลร่วง 
2. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกินใต้เปลือกลองกอง, เพลี้ยแป้ง และผีเสื้อ 
มวนหวาน 

5 ลิ้นจี่ 

1. การห่อช่อผลลิ้นจี่ 
2. การควบคุมทรงพุ่ม 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น มวนล าไย, หนอนเจาะข้ัวผล, หนอนเจาะก่ิง, หนอนคืบ
กินใบ และหนอนชอนใบ 

6 ล าไย 

1. การตัดแต่งช่อผล 
2. การควบคุมทรงพุ่ม 
3. การผลิตนอกฤดู 
4. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น มวนล าไย, หนอนเจาะข้ัวผล, หนอนเจาะก่ิง, หนอนคืบ
กินใบ และหนอนชอนใบ 

7 มะม่วง 

1. การแก้ไขปัญหาโรคแอนแทรคโนส 
2. การควบคุมทรงพุ่ม 
3. การผลิตนอกฤดู 
4. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ, เพลี้ยจักจั่นมะม่วง, ด้วงงวงกัดใบมะม่วง, 
เพลี้ยหอย, เพลี้ยแป้ง และแมลงวันผลไม้ 

8 ส้มโอ 1. การแก้ไขปัญหาโรคแคงเกอร์ 
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2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนชอนใบส้ม, เพลี้ยไฟ, หนอนเจาะผลส้ม, หนอน
ฝีดาษส้ม, หนอนแกว้ส้ม, ผีเสื้อมวนหวาน และเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 

9 ส้มเขียวหวาน 

1. การแก้ไขปัญหาโรคแคงเกอร์ 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนชอนใบส้ม, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยไก่แจ้ส้ม, หนอนเจาะ
สมอฝ้าย, เพลี้ยหอย และเพลี้ยอ่อนด า 

10 กล้วย 
1. การห่อเครือกล้วย 
2. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น ด้วงงวง และหนอนม้วนใบกล้วย 

11 มะนาว 
1. การแก้ไขปัญหาโรคแคงเกอร์ 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนชอนใบส้ม, เพลี้ยไฟ และหนอนแกว้ส้ม 

12 
มะปราง/
มะยงชิด 

1. การห่อช่อผล 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงวันผลไม้, ด้วงงวงกัดใบมะปราง, ด้วงเจาะล าต้น
มะปราง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยจักจั่น และแมลงค่อมทอง 

13 ฝรั่ง 

1. การห่อช่อผล 
2. การควบคุมทรงพุ่ม 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงวันผลไม้, เพลี้ยไฟ, ด้วงม้วนใบ, หนอนเจาะกิ่ง 
และเพลี้ยแป้ง 

14 น้อยหน่า 

1. การห่อผล 
2. การควบคุมทรงพุ่ม 
3. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงวันผลไม,้ แมลงค่อมทอง, ด้วงท าลายดอก  
และเพลี้ยแป้ง 

15 มะขามหวาน 
1. การควบคุมทรงพุ่ม 
2. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น แมลงนูน, หนอนปลอก, หนอนเจาะฝัก  
และหนอนคืบสีเทา 

16 สตรอเบอรี่ 
1. การแก้ไขปัญหาโรคแอนแทรคโนส 
2. การควบคุมแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ, หนอนกระทู้ผัก, เพลี้ยอ่อน และด้วงขาว 
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1 รวม 
1. การวิเคราะห์ตลาด 
2. การวางแผนการตลาด 
3. Marketing mix (4P) 

 
 
 
 



ที ่ ไม้ผล ประเด็นเฉพาะด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 

1 รวม 
1. การจัดการองค์กร 
2. การพัฒนากลุ่มและสมาชิก 
3. ระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างท่ี 1 ป้ายแปลงเรียนรูเ้พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล (............) จังหวัด.........................  
โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2561 

 

ชื่อเจ้าของสวน..................................................................................................................................... 
ที่ต้ังแปลง...................หมู่ที.่......................ต าบล...............................อ าเภอ.......................................... 
 

 
สนับสนุนโดย ส านักงานเกษตร.............................  

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.5 เมตร 

1 เมตร 

รายละเอียดของป้ายแปลงเรียนรู้  
 - ขนาดป้าย 1x1.5 เมตร 
 - เสาความยาว 2 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 

2 เมตร 
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แบบจัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ผล 

 
1. ประเภทแปลงที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
     แปลงใหญ่ ปี 2559   แปลงใหญ่ ปี 2560  แปลงเตรียมความพร้อม 
2. ชื่อแปลงเรียนรู้......................................................................................................... ....................................... 
    ชื่อเจ้าของแปลง..................................................................................................................................... 
    สถานที่ตั้งแปลง..............................................................................................................................................  
    ขนาดพื้นที่....................ไร่ จ านวนสมาชิก..................ราย 
3. แผนที่ตั้งแปลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ข้อมูลจุดเด่นของแปลงเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
5. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ.........................ราย  
7. ประเด็นขอ้มูลที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เรื่อง....................................................................................................  
8. ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานข้อมูล 
            (                                     ) 
      วันที่.................เดือน............................พ.ศ. 2561 
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