
คู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 
“มะพร้าว” 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตรมีการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 และ 2559 ส าหรับคู่มือโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
มะพร้าว หมายถึง แปลงใหญ่มะพร้าว และแปลงใหญ่มะพร้าวน  าหอม โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี  
 
1. การจ าแนกประเภทแปลงใหญ่  
  กรมส่งเสริมการเกษตรมีการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการจ าแนกประเภทแปลงใหญ่ไว้ตามปี พ.ศ. อย่างชัดเจน ซึ่งเรียกว่า “แปลงใหญ่มะพร้าว/แปลง
ใหญ่มะพร้าวน  าหอม ปี ....”  
 ส าหรับแปลง ปี 2561 เป็นแปลงใหม่ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัดเพ่ือด าเนินการตามขั นตอนในระบบส่งเสริมการเกษตรต่อไป นอกจากนี แปลงใหญ่มะพร้าว
ในแต่ละปี พ.ศ. ยังได้มีการจ าแนกขนาด (size) ของแปลงตามจ านวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแปลง ดังนี  
  (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 รายขึ นไป 
 
2. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
      2.1 เป้าหมายการด าเนินงานทั งหมด 48 แปลง จ าแนกตามปี พ.ศ. ได้ดังนี  
       กลุ่ม 1 แปลงปี 2559  จ านวน     2 แปลง 
       กลุ่ม 2 แปลงปี 2560  จ านวน    31 แปลง 
       กลุ่ม 3 แปลงปี 2561  จ านวน    15 แปลง 
     2.2 ด าเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื นที ่18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สตูล ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
  3.1 กิจกรรม 
       พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
แปลงใหญม่ีกิจกรรมที่เป็นจุดเน้นในแต่ละปี พ.ศ. แตกต่างกัน ดังนี  

 
 3.2 ขั นตอนและวิธีการด าเนินงาน มีดังนี  
       1) แปลงใหญ่มะพร้าว ปีที่ 3 (แปลงปี 2559) 
                   1.1) กิจกรรม : การถ่ายทอดความรู้ (เน้นงานวิจัย/นวัตกรรม) โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ ด าเนินการดังนี  

(1) จัดเวทีวิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง ปีที่ 3 โดยใช้ข้อมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาด้านการตลาด 4) การพัฒนา

กิจกรรม แปลง ปี 2559 แปลง ปี 2560 แปลง ปี 2561 

 จุดเน้น: งานวิจัย/นวัตกรรม จุดเน้น: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

จุดเน้น: การลดต้นทุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

1. การเตรียมการ - - 1.1 จัดเวทีวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
และแผนรายแปลง 

2. การถ่ายทอด
ความรู้ 

2.1 จัดเวทีวิเคราะห์และ
จัดท าแผนรายแปลงและ
จัดท าแผนธุรกิจ 

2.1 จัดเวทีวิเคราะห์ จัดท า
แผนรายแปลงและจัดท า
แผนธุรกิจ  

2.1 ให้ความรู้เกษตรกรด้าน
การลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการพัฒนา
คุณภาพ การตลาด  
การบริหารจัดการกลุ่ม 

2.2 ถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกรเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

2.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลง
เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 

3. การยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 

สร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป - - 

4. การบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร
ครบวงจร 

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 

- 

5. เชื่อมโยง
การตลาด 

 สนับสนุนการรวมกลุ่ม มี
การบริหารจัดการร่วมกัน 

- 



ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร 5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร
จัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่จะเกิดขึ น 

      (1.1) จัดท าแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ก าหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวสินค้า (ผลผลิตมะพร้าว) กลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า)  
จุดแข็งจุดอ่อน ช่องทางการตลาด กระบวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ เพื่อให้บรรลุความส าเร็จที่ได้ตั งเป้าหมายไว้ 

      (1.2) เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อ
ไร่ (รายปี และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เป็นต้น รวมทั งมีการติดตามผลการด าเนินงาน 

      (1.3) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
          (2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในด้านการพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม 

ด าเนินการโดยส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือให้สามารถพัฒนามะพร้าวคุณภาพดีโดยเน้นการผลิตแบบปลอดภัย 
ลดการใช้สารเคมี พันธุ์ดีตรงตามความต้องการของตลาด มีมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับราคา โดยมีขั นตอนการด าเนินงานดังนี  

     (2.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดท ามาตรฐานทั งมาตรฐานและมาตรฐานสากล อาจบูรณาการร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดการการศัตรูพืช การจัดการดิน น  า ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นภาคบรรยาย/ฝึก
ปฏิบัติ/ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือให้เกษตรกรเกิดการน าไป
พัฒนาด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม  

    (2.2) สรุปผลการถ่ายทอดความรู้ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
   1.2) การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
         (1) สร้างมูลค่าเพิ่ม/แปรรูป โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ด าเนินงานดังนี  
               (1.1) น าผลสรุปที่ได้จากการก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลงเพ่ือเพ่ิม

มูลค่า โดยน าผลสรุปจากการจัดเวทีวิเคราะห์และจัดท าแผนรายแปลงและจัดท าแผนธุรกิจ ในข้อ 1.1) มาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูป เพ่ือก าหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
และเพ่ิมมูลค่ามะพร้าว เช่น การท าให้ผลผลิตมะพร้าวดกและออกสม่ าเสมอตลอดปี รสชาติความหวานและความหอม
ของมะพร้าว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายทันสมัย การจัดท ามาตรฐานสากล ได้แก่ USDA IFOM  เป็นต้น 

     (1.2) สร้างความเข้าใจและความรับรู้ให้กับสมาชิก โดยการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม/แปรรูปให้ผลผลิตได้ตามความต้องการร่วมกันจากผลการวิเคราะห์และสามารถน ามาปฏิบัติได้ 

     (1.3) สรุปผลการสร้างมูลค่าเพ่ิม/แปรรูปส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

       2) แปลงใหญ่มะพร้าว ปีที่ 2 (แปลงปี 2560) 
                   1.1) กิจกรรม : การถ่ายทอดความรู้ (เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการดังนี  
 



(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 เช่น การปลูกทดแทนต้นมะพร้าวอายุมาก/เสื่อมโทรม/
ถูกแมลงศัตรูมะพร้าวท าลาย การป้องกันก าจัด การดูแลรักษา การท าให้ผลผลิตมะพร้าวดกและออกสม่ าเสมอตลอดปี 
เป็นต้น   
   (3) สรุปผลข้อมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจ รวมทั งผลการถ่ายทอดความรู้ส่งให้ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
                   1.2) กิจกรรม : การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอ ด าเนินการในแปลงเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าว/มะพร้าวน  าหอม ปี 2560 
เพ่ือใช้เป็นจุดเรียนรู้ส าหรับสมาชิกแปลงใหญ่ โดยมีการพัฒนาตามแผนรายแปลงและแผนธุรกิจที่ได้ด าเนินการใน
ข้อ (1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว และจัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 2 

    1.3) กิจกรรม : การเชื่อมโยงการตลาด ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอจัดเวทีพบปะ
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพื นที่ โดยการบูรณาการทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั งด้านการผลิต การตลาด มาตรฐาน และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดการเจรจาซื อขายผลผลิตล่วงหน้าได้ในอนาคต 

       3) แปลงใหญ่มะพร้าว ปีที่ 1 (แปลงปี 2561) 
    3.1) กิจกรรม : จัดเวทีวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง 

โดยส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ด าเนินการดังนี  
               (1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และชี แจงเกษตรกรให้เข้าใจในการ

ด าเนินงานระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าว คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพการผลิตมะพร้าว เข้าร่วมเป็นสมาชิก จ านวน 30 ราย/กลุ่ม ซึ่งเกษตรกรที่คัดเลือกควรเป็น
เกษตรกรที่มีพื นที่การผลิตติดต่อกันในพื นที่เป้าหมายเพ่ือความสะดวกต่อการบริหารจัดการทั งด้านการผลิต 
การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า 

(3) จัดท าข้อมูลพื นฐานสมาชิก แผนที่ และจัดท าทะเบียนสมาชิก ส่งให้กรมส่งเสริม 
การเกษตรภายในเดือนมิถุนายน 2561 

(4) จัดเวทีชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรสมาชิกมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสภาพการผลิต  
การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและจัดท าแผนรายแปลงส าหรับใช้ในการวางแผน  
การด าเนินงาน ตามความต้องการของกลุ่ม  
                  3.2) กิจกรรม : ให้ความรู้เกษตรกรด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ให้สามารถตอบสนองต่อ



การพัฒนาใน 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1.การลดต้นทุนการผลิต 2.การเพ่ิมผลผลิต 3.การพัฒนาคุณภาพ 4.การตลาด 
และ 5.การบริหารจัดการ มีขั นตอน ดังนี  
                        (1) จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะพร้าว” ฝึกปฏิบัติ   
ศึกษาดูงาน เชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง 
            (2) สรุปบทเรียน และผลการด าเนินงาน  
                 3.3) กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีขั นตอน ดังนี  
                      (1) คัดเลือกพื นที่ที่จะจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี  
                              (1.1) เป็นสถานที่ซึ่งเคยเป็นจุดสาธิตศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว 
หรือ หรือปลูกมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
                              (1.2) พื นที่ไม่ต่ ากว่า 5 ไร่ 
                                 (1.3) มีแหล่งน  าตามธรรมชาติ หรือมีระบบการให้น  าที่เพียงพอส าหรับใช้ในการผลิตมะพร้าว 
                              (1.4) ควรอยู่ในบริเวณท่ีมีสวนมะพร้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่เพ่ือให้
เกษตรกรในพื นที่แปลงใหญ่มาศึกษาดูงานได้ 
                              (1.5) อยู่ติดถนน หรือพื นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ง่าย 
           (1.6) เกษตรกรเจ้าของพื นที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็น
วิทยากรอบรมได้เป็นอย่างดีและ/หรือขยายผลความส าเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพื นที่ใกล้เคียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           (1.7) มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนด
ในการด าเนินการ ตลอดจนค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ 
                      (2) ด าเนินการจัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพมะพร้าว ดังนี  
                      (2.1) จัดท าแปลงเรียนรู้อย่างน้อย 5 ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สมาชิกในพื นที่โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ พันธุ์มะพร้าว 
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเชิงเดี่ยว และพืชยืนต้นร่วมมะพร้าว หรืออ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นในการจัดท าแปลง 

                         (2.2) จัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



เอกสารแนบ 1 
 

กลุ่ม 1 : แปลงใหญ่ป ี2559 จ านวน 2 แปลง 
 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

มะพร้าวน  าหอม 
1 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว 50 M 

มะพร้าว 
2 สมุทรสงคราม อัมพวา เหมืองใหม่ 50 M 

 
กลุ่ม 2 : แปลงใหญ่ปี 2560 จ านวน 31 แปลง 
 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

มะพร้าวน  าหอม 
1 นครปฐม สามพราน บางช้าง 25 S 
2 ราชบุรี วัดเพลง จอมประทัด 31 S 

มะพร้าว 
3 ราชบุรี วัดเพลง วัดเพลง/เกาะศาล

พระ/จอมประทัด 
50 M 

4 เมือง บางป่า 28 S 
5 ด าเนินสะดวก ท่านัด 30 S 
6 ด าเนินสะดวก 30 S 
7 ชลบุร ี บางละมุง  76 L 
8 ศรรีาชา  50 M 
9 เมือง  25 S 
10 ตราด เกาะกูด เกาะกูด 50 M 
11 สมุทรสงคราม เมือง บ้านปรก 50 M 
12 เพชรบุรี บ้านแหลม บางครก 36 S 
13 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ปราณบุรี 50 M 
14  กุยบุรี กุยเหนือ 50 M 

 
 



ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

15 นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม 32 S 
16 ท่าศาลา สระแก้ว 32 S 
17 สิชล ทุ่งใส 40 S 
18 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บ่อผุด 50 M 
19 เกาะพะงัน บ้านใต้ 50 M 
20 ระนอง เมือง ราชกรูด 96 L 
21 ทรายแดง 37 S 
22 ชุมพร ปะทิว ดอนยาง 33 S 
23 หลังสวน บางมะพร้าว 36 S 
24 สว ี นาโพธิ์ 31 S 
25 ด่านสวี 30 S 
26 เมือง นาชะอัง 30 S 
27 สตูล ละงู แหลมสน 36 S 
28 ละงู 48 S 
29 ทุ่งหว้า ทุ่งบุหลัง 31 S 
30 นราธิวาส เมือง โคกเคียน 55 M 
31 บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ 50 M 

 
กลุ่ม 3 : แปลงใหญ่ปี 2561 จ านวน 15 แปลง 
 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

มะพร้าว 
1 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางตลาด 34 S 
2 ชุมพร สว ี  30 S 
3 นครศรีธรรมราช ปากพนัง  39 S 
4 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง เกาะหลัก 40 S 
5 ทับสะแก เขาล้าน 54 M 
6 บางสะพาน ชัยเกษม          30 S 
7 พงศ์ประศาสน์    31 S 
8 บางสะพานน้อย ปากแพก          55 M 

 
 



ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

9 ปัตตานี หนองจิก  40 S 
10 สายบุรี บางเก่า      31 S 
11 ปะนาเระ ปะนาเระ     33 S 
12 ภูเก็ต ถลาง  33 S 
13 ยะลา รามัน  32 S 
14. ราชบุรี ด าเนินสะดวก  60 M 
15 สมุทรสงคราม บางคนที  30 S 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
แบบจัดท าข้อมูลแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชา 

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ชา 
1. ประเภทแปลงที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 
     แปลงใหญ่ ปี 2559   แปลงใหญ่ ปี 2560  แปลงเตรียมความพร้อม 
2. ชื่อแปลงเรียนรู้............................................................................................................................. ................... 
    ชื่อเจ้าของแปลง..................................................................................................................................... 
    สถานที่ตั งแปลง............................................................................................................................. ................. 
    ขนาดพื นที่....................ไร่ จ านวนสมาชิก..................ราย 
3. แผนที่ตั งแปลง  
 

 

 

 

 

 

4. ข้อมูลจุดเด่นของแปลงเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
5. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
...................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ.........................ราย  
7. ประเด็นขอ้มูลที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เรื่อง....................................................................................................  
8. ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 

      ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานข้อมูล 
            (                                     ) 
      วันที่.................เดือน............................พ.ศ. 2561 


