
ภาคผนวกที.่........... 

คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 
“มะม่วงหิมพานต์” 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ โดยการเพ่ิม

ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบแปลงใหญ ่

  1.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์ ให้เกิดการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดในรูปแบบแปลงใหญ่ 

  1.3 สร้างเครือข่ายการซื้อขายผลผลิตมะม่วงหิมพานตท์ี่มีคุณภาพ  

2. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
      2.1 เป้าหมายการด าเนินงานทั้งหมด 2 แปลง ประกอบด้วย 
       2.1.1 แปลงปี 2560  จ านวน    1  แปลง 
       2.1.2 แปลงปี 2561  จ านวน    1  แปลง 
     2.2 ด าเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดระนอง  

3. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน  

  จัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรร่วมกันในรูปแบบแปลงใหญ่ 

    3.1 การบริหารจัดการ 

แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลงใหญ่ ปี 2561 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
   สนง.กษจ. และ สนง.กษอ. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจในการด าเนินงานระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์ 
   1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพการผลิตมะม่วง 
หิมพานต์ และมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจ
ทั้งในลักษณะการปลูกเป็นพืชเดี่ยว หรือปลูกพืชร่วมกับ 
พืชอ่ืน 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
   สนง.กษจ. และ สนง.กษอ. ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้
เกษตรกรเข้าใจในการด าเนินงานระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงหิมพานต์ 
   1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพการผลิตมะม่วง 
หิมพานต์  และมีการปลูกมะม่วงหิมพานต์ เป็นพืช
เศรษฐกิจทั้งในลักษณะการปลูกเป็นพืชเดี่ยว หรือปลูกพืช
ร่วมกับพืชอื่น 
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แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลงใหญ่ ปี 2561 
  2) จัดท าทะเบียนสมาชิก : 
      - จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิก 
      - รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและแผนที่แปลงของสมาชิกที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน  
      - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และจัดท าข้อตกลงกลุ่ม 
  3) บันทึกข้อมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th 
  4) การติดตามและประเมินผล  
     - ติดตามการด าเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่แต่ละ
แปลง 
     - ประเมินศักยภาพกลุ่ม / สมาชิก  

   2) จัดท าทะเบียนสมาชิก : 
       - จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิก 
       - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและแผนที่แปลงของสมาชิก
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน 
       - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และจัดท าข้อตกลงกลุ่ม 
  3) บันทึกข้อมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th 
  4) การติดตามและประเมินผล  
     - ติดตามการด าเนินงานของสมาชิกแปลงใหญ่แต่ละ
แปลง 
     - ประเมินศักยภาพกลุ่ม / สมาชิก 

 3.2 การพัฒนาแปลง (การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร) 

แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลงใหญ่ ปี 2561 

1. จัดเวทีวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนรายแปลง และจัดท า
แผนธุรกิจ โดยให้เกษตรกรสมาชิกมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
2. การถ่ายทอดความรู้ ในประเด็นความรู้ ดังนี้  
   - การพัฒนาคุณภาพ 
   1) การจัดการเพ่ือผลิตมะม่วงหิมพานต์ปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง เช่น การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย ฯลฯ 
   2) การจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น เทคนิคการเก็บเก่ียว / การแปรรูป 
 
      - ด้านการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม และเน้นให้มี
การบริหารจัดการร่วมกันภายในกลุ่ม การบริหารสินค้าคง
คลัง 
3. การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
กาแฟ ด าเนินการโดย สนง.กษจ. หรือ สนง.กษอ. 

1. จัดเวทีวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และ
แผนรายแปลง โดยให้เกษตรกรสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
2. การถ่ายทอดความรู้ ในประเด็นความรู้ ดังนี้  
   - การลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   1) การใช้ พันธุ์ เ พ่ือให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
   2) การจัดการเพ่ือเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นและ
ผลผลิต 
   3) การจัดการเพ่ือผลิตมะม่วงหิมพานต์ปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง 
- ด้านการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม และเน้นให้มีการ
บริหารจัดการร่วมกันภายในกลุ่ม 
 
3. การจัดท าแปลงเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
กาแฟ ด าเนินการโดย สนง.กษจ. หรือ สนง.กษอ. 
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แปลงใหญ่ ปี 2560 แปลงใหญ่ ปี 2561 
   1) คัดเลือกพ้ืนที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนที่ที่มีศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ที่จัดต้ังเดิม
อยู่แล้ว แต่หากยังไม่มีให้พิจารณาคัดเลือกจากพ้ืนที่ของ
วิทยากรเกษตรกรหรือเกษตรกรต้นแบบ 
   2) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอด
ความรู้ ให้ กับสมาชิก ใน พ้ืนที่  โดยรั ฐสนับสนุนวั สดุ
การเกษตร โดยเน้นเรื่อง  
       - การคัดเลือกพันธุ์ดี การใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอน 
ติดตา เสียบยอด เพ่ือป้องกันการกลายพันธุ์ 
       - การตัดแต่งกิ่ง 
       - การจัดการเพ่ือผลิตมะม่วงหิมพานต์ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
      - เทคนิคในการเก็บเก่ียวผลผลิต / การแปรรูป 

   1) คัดเลือกพ้ืนที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนที่ที่มีศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงหิมพานต์ที่จัดต้ังเดิม
อยู่แล้ว แต่หากยังไม่มีให้พิจารณาคัดเลือกจากพ้ืนที่ของ
วิทยากรเกษตรกรหรือเกษตรกรต้นแบบ 
   2) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอด
ความรู้ ให้กับสมาชิกใน พ้ืนที่  โดยรัฐสนับสนุนวัสดุ
การเกษตร โดยเน้นเรื่อง  
       - การคัดเลือกพันธุ์ดี การใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการตอน 
ติดตา เสียบยอด เพ่ือป้องกันการกลายพันธุ์ 
     - การตัดแต่งกิ่ง    
     - การจัดการเพ่ือผลิตมะม่วงหิมพานต์ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

กลุ่ม 1 : แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 1 แปลง  
 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
1 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ร่วมจิต 

รวม 1 แปลง 
 
กลุ่ม 2 : แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 1 แปลง  
 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ขนาดแปลง 
1 ระนอง เมืองระนอง S 

รวม 1 แปลง 
 
 
 
 

 

 

 


