
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชน ้ามันและพืชตระกูลถั่ว 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการท้างานของแปลงใหญ่พืชน ้ามันและพืชตระกูลถั่ว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งในขณะนี้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้ด าเนินการมาถึงปีท่ี 3 แล้ว จึงมีการจ าแนกประเภทแปลงใหญ่ไว้ตามปี พ.ศ. อย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 ตามล าดับ 
 ส าหรับแปลง ปี 2561 นั้น เป็นแปลงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มการผลิต การตลาด และจะต้องขอความเห็นชอบ
และรับรองแปลงจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command)  เพ่ือแจ้งผลการรับรองให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และหน่วยงานที่
รับสมัครทราบผลการพิจารณา พร้อมทั้ง แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป  
 นอกจากนีแ้ปลงใหญ่พืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วในแต่ละปี. 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 XL  คือ มีสมาชิกมากกว่า 100 รายขึ้นไป 
 

การด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่พืชน ้ามันและพืชตระกูลถั่วในแต่ละปี มีดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นโครงการที่มีการบูรณาการการท างานจากทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งผลให้ในแปลงใหญ่พืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วใน 1 แปลง มีกิจกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงาน ส้าหรับกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การเกษตร มีสาระส าคัญที่จังหวัด/อ าเภอควรด าเนินการดังนี้ 
 

 
 
 

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

งานวิจัย/นวัตกรรม 
จุดเน้น: การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลติ 

จุดเน้น: การลดต้นทุน  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1. การเตรียมการ   1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
และแผนรายแปลง 

2. การถ่ายทอดความรู้ 2.1 จัดเวทีวิเคราะห์จัดท า
แผนรายแปลงและจัดท าแผน
ธุรกิจ 

2.1 จัดเวทีวิเคราะห์จัดท า
แผนรายแปลงและจัดท าแผน
ธุรกิจ  

2.1 ให้ความรู้เกษตรกรด้าน
การลดต้นทนุการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการพัฒนา
คุณภาพ การตลาด  
การบริหารจัดการกลุ่ม 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการผลิตให้มี
คุณภาพด ี
 

2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลง
เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต 
 

   



 

 
ขั นตอนและวิธีการด้าเนินงาน มีดังนี้ 

1. แปลงปี 2559 (แปลงปีที่ 3)  
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ 
1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ  ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด

หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปีที่ 3 โดยใช้ข้อมูล

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 2) การ
พัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนา
นวัตกรรมหรืองานวิจัยให้เกิดขึ้น 

2) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดของพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิต) กลุ่มลูกค้า จุดแข็ง
จุดอ่อนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

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

4) จัดท าแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม ด าเนินการโดย

ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ ามันและพืช
ตระกูลถั่วคุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาด 
การดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคา โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
 2.1 สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดย
มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) น าผลสรุปที่ได้ในการก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลผลิตของแปลงได้ทั้งก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยน าผลสรุปจากข้อ 1.1 มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป เพ่ือ
ก าหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าสินค้าของแปลง ตัวอย่างการเพิ่ม
มูลค่า/แปรรูป เช่น 

- การเพ่ิมมูลค่าก่อนเก็บเกี่ยว ได้แก่ การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช เป็นต้น 

กิจกรรม แปลง ปี 2559 แปลง ปี 2560 แปลง ปี 2561 
3. การยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

สร้างมูลคา่เพิ่ม/แปรรูป - - 

4. การสนับสนุนปัจจัย
การผลิต/เครื่องจักรกล/
แหล่งน ้า 

- สนับสนนุวัสดุการเกษตร 
ในการจัดท าแปลงเรียนรู้/
สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

สนับสนนุวัสดุการเกษตร 
เพื่อพัฒนาการผลิตในการ
จัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 



- การเพ่ิมมูลค่าหลังเก็บเกี่ยว ได้แก่ การท าบรรจุภัณฑ์ การแปรรูป การใช้วัสดุที่จ าเป็นต่าง ๆ ใน
การแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ เป็นต้น 

2) สร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้กับสมาชิก โดยการถ่ายทอดความรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป
ให้ผลผลิตได้ตามความต้องการร่วมกันจากผลการวิเคราะห์และสามารถน ามาปฏิบัติได้ 

 

2. แปลง ปี 2560 (แปลงปีที่ 2) 
กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) 
1.1 การวิเคราะห์จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ  ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือ

ส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปีที่ 3 โดยใช้ข้อมูล

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 2) การ
พัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

2) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิต) กลุ่มลูกค้า จุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ นโยบาย
การตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

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

4) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม ด าเนินการโดย

ส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตแบบ
ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การใช้พันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาด การดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับราคา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรม 
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย เป็นต้น) และท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นบรรยายหรือฝึกปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดูงานจากแปลง
ตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรตาม
เอกสารแนบที่ 1  

 

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/เครื่องจักรกล/แหล่งน ้า 
2.1 สนับสนุนวัสดุการเกษตรในการจัดท าแปลงเรียนรู้/สาธติการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด าเนินการ 

โดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยด าเนินการในแปลงเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่พืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว  ควรด าเนินการอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 5 ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอด
ความรู้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ โดยให้เน้นหนักในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะห์จาก
กิจกรรมข้อ 1.1 โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุการเกษตร วัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือ
พัฒนาการผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าเตรียมดิน ฯลฯ  

กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงการตลาด 
3.1 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบแปลง

ใหญ่ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยการจัดเวทีพบปะระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งให้ทุก



ภาคส่วนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่งผลให้เกิดการเจรจาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าได้ใน
อนาคต 

 

3. แปลงใหญ่พืชน ้ามันและพืชตระกูลถั่ว ปี 2561 (แปลงปีที่ 1) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง ด าเนินการโดยส านักงาน

เกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง โดยจัดท าข้อมูล

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 2) การ
พัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ มาประกอบการวิเคราะห์และก าหนดเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาแปลง  

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

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

โดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอโดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้อาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรม
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร (เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ า ปุ๋ย เป็นต้น) และท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเป็นภาคบรรยายหรือฝึกปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาดูงานจากแปลง
ตัวอย่างเพ่ือให้เกิดการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
รายละเอียดตัวอย่างหลักสูตรตามเอกสารแนบที่ 1  

2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว ด าเนินการ
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดหรือส านักงานเกษตรอ าเภอ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้                                    

1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วตาม
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 

1.1) เป็นแปลงที่มีศักยภาพและความพร้อมของสมาชิกในแปลงปี 2561  
1.2) พ้ืนที่ควรมีขนาดไมน่้อยกว่า 10 ไร่ 
1.3) เป็นพื้นที่มีพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วชนิดเดียวกันกับที่เสนอขอเป็นแปลงใหญ่ และควร

เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องกันแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ฤดูกาล 
1.4) ควรอยู่ในบริเวณที่มีการผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่เพ่ือที่จะสามารถให้

เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ได้ 
1.5) อาจอยู่ติดถนน หรือพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผู้คนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ง่าย 
1.6) เกษตรกรเจ้าของพ้ืนที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็นวิทยากรอบรม

ได้เป็นอย่างดีและ/หรือขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7) มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในการ

ด าเนินการ ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
 
 



2) ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วตามโครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 

2.1) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วโครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ โดยรัฐสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ค่าเตรียมดิน ฯลฯ 
ค่าวัสดุส านักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นในการจัดท าแปลง โดยให้เน้นหนักในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะห์จากกิจกรรมข้อ 1.1  

2.2) จัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อ
เจ้าของสวน ที่ตั้งแปลง และชื่อแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืช
น้ ามันและพืชตระกูลถั่ว เช่น แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว  (ถั่วลิสง) โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ถั่วลิสง) จังหวัดยโสธร เป็นต้น  

3) จัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบที่ 1 
 

ตัวอย่าง ประเด็นหลักสูตรที่ส้าคัญในการถ่ายทอดความรู้ 
ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พืชน ้ามันและพืชตระกูลถั่ว ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในแปลงพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่วทุกชนิดควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และลดต้นทุนการผลิตในแปลงของตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญของการเข้าสู่การ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส าหรับประเด็นเฉพาะทางวิชาการท่ีควรน ามาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เกษตรกรร่วมกัน มีดังนี้ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
2. การบริหารจัดการศัตรูพืช 
3. การเก็บเกีย่วและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
4. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

 
 

 
เป้าหมายแปลงใหญ่พืชน ้ามันและพืชตระกูลถั่ว จ้านวน 12 แปลง 

 
ปี จังหวัด ชนิดสินค้า 

2559 ยโสธร ถั่วลิสง 
2560 เชียงใหม่ ถั่วเหลือง 

 ยโสธร ถั่วลิสง 
 ร้อยเอ็ด ถั่วลิสง 
 อุทัยธานี ถัวเหลืองฝักสด 
  ถัวเหลืองฝักสด 

2561 เชียงใหม่ ถั่วลิสง 
 แพร่ ถั่วเหลือง 
 พะเยา ถั่วลิสงฝักสด 
 ยโสธร ถั่วลิสง 
 ราชบุรี ถั่วเขียว 
 ล าปาง ถั่วลิสง 

รวม 12 แปลง  
 


