
คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 
“ชา” 

 
1. การจ าแนกประเภทแปลงใหญ่  
  กรมส่งเสริมการเกษตรมีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการจ าแนกประเภทแปลงใหญ่ไว้ตามปี 
พ.ศ. อย่างชัดเจน ซึ่งเรียกว่า “แปลงใหญ่ชา ปี ....”  
 ส าหรับแปลง ปี 2561 เป็นแปลงใหม่ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัดเพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนในระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไป นอกจากนี้แปลงใหญ่ชาในแต่
ละปี พ.ศ. ยังได้มีการจ าแนกขนาด (size) ของแปลงตามจ 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 
 
2. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  เป้าหมายการด าเนินงาน รวมทั้งสิ้น 3 แปลง พ้ืนที่ด าเนินการ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดน่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 
3. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 3.1 กิจกรรม 
       พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ 
แปลงใหญ่มีกิจกรรมที่เป็นจุดเน้น ดังนี้ 

 
 
 

กิจกรรม แปลง ปี 2560 

 จุดเน้น: การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
1. การเตรียมการ - 
2. การถ่ายทอดความรู้ 2.1 จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ  

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
3. การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร 

- 

4. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร สนับสนนุปัจจยัการผลิตเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
5. เชื่อมโยงการตลาด สนับสนนุการรวมกลุ่ม มีการบรหิารจัดการร่วมกัน 



3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน มีดังนี้ 
       1) แปลงใหญ่ชา ปีที่ 2 (แปลงปี 2560) จ านวนทั้งหมด 3 แปลงตามเป้าหมาย ในข้อ 2 
                   1.1) กิจกรรม : การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท าแผนรายแปลง และจัดท าแผนธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิต 
รายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 2) การพัฒนาการผลิต 
3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การประเมินของสมาชิก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

(2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม  
มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้แก่ การตัดแต่งก่ิง การดูแลรักษา ฯลฯ  รวมถึงการ
แปรรูปเพิ่มมูลค่า 
   (3) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจ รวมทั้งผลการถ่ายทอดความรู้ส่งให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
                   1.2) กิจกรรม : การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ ด าเนินการในแปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ชา ปี 2560 เพ่ือใช้เป็นจุดเรียนรู้
ส าหรับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมีการพัฒนาตามแผนรายแปลงและแผนธุรกิจที่ได้ด าเนินการในข้อ 1.1) สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชา และจัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

    1.3) กิจกรรม : การเชื่อมโยงการตลาด ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอจัดเวทีพบปะ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านการผลิต การตลาด และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
การเจรจาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าได้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
 
แปลงใหญ่ชา ปี 2560 จ านวน 3 แปลง มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ จ านวนเกษตรกร  

(ราย) 
ขนาดแปลง 

1 เชียงใหม่ สะเมิง 15 S 
2 น่าน เมือง 38 S 
  ปัว 98 L 

รวม  3 แปลง 151  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบจัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชา 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ชา 
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 


