
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไมผล  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักการทํางานของแปลงใหญไมผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. มีการจําแนกประเภท (พ.ศ.และขนาด) ไวชัดเจน  เปนท่ีทราบกันดีแลววา ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กรมสงเสริมการเกษตรยังคงมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญจะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จํานวน 3 ปเทานั้น ซึ่งในขณะนีโ้ครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไดดําเนินการมาถึงปที่ 
4 แลว โดยแปลงใหญ ป 2559 จะตองดําเนินขับเคลื่อนการทํางานดวยความเขมแข็งของตนเองจะไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในปนี้  ดังนั้น จึงมีการจําแนกประเภทแปลงใหญไวตามป พ.ศ. อยางชัดเจน ซึ่งเรียกอยางเขาใจงายๆ วา 
“แปลงใหญไมผล ป ....” ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2560 2561 และ 2562 ตามลําดับ 
 สําหรับแปลง ป 2562 นั้น เปรียบเสมือนแปลงนองใหมท่ีมีการรวมกลุมการผลิต การตลาด และจะตองขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดเพื่อดําเนินการตามข้ันตอนในระบบสงเสริม
การเกษตรตอไปนอกจากนี้แปลงใหญไมผลในแตละป พ.ศ. ยังไดมีการจําแนกขนาดของแปลงตนเองตามจํานวนเกษตรกร
ที่เปนสมาชิกของแปลง ดังนี้ 
  (1) ขนาดเล็ก  คือ มีสมาชิกเทากับ 30 – 50 ราย 
  (2) ขนาดกลาง  คือ มีสมาชิกเทากับ 51 – 70  ราย  
  (3) ขนาดใหญ  คือ มีสมาชิกเทากับ 71 - 100 ราย  
  (4) ขนาดใหญมาก  คอื มีสมาชิกมากกวา 100 รายขึ้นไป 

2. กิจกรรมและงบประมาณในการพัฒนาแปลงไมผลในแตละปแตกตางกัน สรุปภาพรวมไดดังนี้ 

แปลงใหญไมผล ขนาด 

กิจกรรมพัฒนาแปลงไมผล ยึดหลักการดําเนินการแบบบรูณาการ 
บรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก ลดตนทนุ เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคณุภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 
1. การวิเคราะหจัดทํา
แผนรายแปลง 

2. ถายทอดความรู
ใหกับเกษตรกร 

3. เพิ่มมลูคาสินคา
เกษตร 

4. จัดทําแปลงเรียนรู 

ป 2560 

เล็ก 3,000 บาท 16,000 บาท 65,000 บาท - 
กลาง 4,000 บาท 24,000 บาท 75,000 บาท - 
ใหญ 5,000 บาท 32,000 บาท 85,000 บาท - 

ใหญมาก 6,000 บาท 40,000 บาท 95,000 บาท - 

ป 2561 

เล็ก 3,000 บาท 16,000 บาท 65,000 บาท - 
กลาง 4,000 บาท 24,000 บาท 75,000 บาท - 
ใหญ 5,000 บาท 32,000 บาท 85,000 บาท - 

ใหญมาก 6,000 บาท 40,000 บาท 95,000 บาท - 

จุดเนน 
แปลงใหญป  
2560-2561 

บรรลุเปาหมาย 5 ดาน บริหารจัดการกลุม และ
เชื่อมโยงตลาด 

วัสดุประกอบความรู
เพื่อเพิ่มมูลคา 

- 

ป 2562 

เล็ก 5,000 บาท 24,000 บาท - 160,000 บาท 
กลาง 6,000 บาท 36,000 บาท - 180,000 บาท 
ใหญ 7,000 บาท 48,000 บาท - 200,000 บาท 

ใหญมาก 8,000 บาท 80,000 บาท - 240,000 บาท 

จุดเนน 
แปลงใหญป  

2562 

บรรลุเปาหมาย 5 ดาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
บริหารจัดการกลุม และ

เชื่อมโยงตลาด 

- พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
และลดตนทุน 

ตัวชี้วดั ลดตนทุน และผลผลิตไมผลเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 



 
3. ขั้นตอนและวิธีการดําเนนิงานในกิจกรรมการพัฒนาแปลงไมผล มีดังนี้ 

3.1 แปลงใหญไมผล ป 2560 (แปลงปท่ี 3) – ป 2561 (แปลงปท่ี 2) 
3.1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
       1) จัดเวทีวเิคราะหเพ่ือทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง 

โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม 
2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคณุภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

       2) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดของผลไมประจําฤดูกาล
ตามเปาหมายการพัฒนาที่กําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิต) กลุมลูกคา จุดแข็ง
จุดออนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จที่ไดตั้งเปาหมายไว 

       3) บันทึกขอมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th ภายในเดือนมีนาคม 2562 
3.1.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม และการเชื่อมโยงการตลาด) 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันและยกระดับราคา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

            1) จัดอบรมถายทอดความรูดานการบริหารจัดการองคกรใหเกิดความเขมแข็ง และดาน
การตลาดเพ่ือสามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภคไมผลไดอยางแทจริง โดยคํานึงถึงใชการเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมรวมดวย ซึ่งอาจบูรณาการรวมกับกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร 
และที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะเปนภาคบรรยายหรือฝกปฏิบัติควบคูกับการศึกษาดูงานจาก
แปลงตัวอยางเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการบริหารจัดการกลุม และเกิดการเชื่อมโยงการตลาดสงผลใหเกิดการเจรจาซื้อ
ขายผลผลิตลวงหนาไดในอนาคต โดยมีรายละเอียดตัวอยางหลักสูตรตามเอกสารแนบท่ี 1 

       2) ดําเนินการจัดอบรมถายทอดความรูอยางนอย 1 ครั้ง โดยดําเนินการรอยละ 60 ภายใน
ไตรมาสท่ี 1 และแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 

       3) ประเมินผลและสรุปผลการถายทอดความรูตามระบบ e-project สงใหกรมสงเสริม
การเกษตร 

3.1.3 เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ 
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

        1) นําผลสรุปที่ไดในการทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง
เพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลงไดทั้งกอนและหรือหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคา จากการนําผลสรุปจากขอ 3.1.1 มา
วิเคราะหความเปนไปไดในการสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป เพ่ือกําหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาของแปลง ตัวอยางการเพิ่มมูลคา/แปรรูป เชน 

            - การเพ่ิมมูลคากอนเก็บเก่ียว ไดแก การใชฮอรโมนบังคบัออกนอกฤดู การเพิ่มธาตุ
อาหารใหแกพืช เปนตน 

              - การเพ่ิมมูลคาหลังเก็บเก่ียว ไดแก การทําบรรจุภัณฑ การทํา QR Code AR Code 
การใชวัสดุที่จําเปนตาง ๆ ในการแปรรูปผลผลิตตาง ๆ เปนตน 

 2) สรางความเขาใจและความรับรูใหกับสมาชิก โดยการถายทอดความรูเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม/แปรรูปใหผลผลิตไดตามความตองการรวมกันจากผลการวิเคราะหและสามารถนํามาปฏิบัติได โดย
ภาครัฐสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินการเปนวัสดุ เพ่ือประกอบการใหความรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาตามการวิเคราะห 

 3) สรุปผลการสรางมูลคาเพิ่ม/แปรรูปสงใหกรมสงเสริมการเกษตร ภายในกรกฎาคม 2562 
 

3.2 แปลงใหญไมผล ป 2562 (แปลงปท่ี 1) 



     3.2.1 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

             1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปที่ 1 โดย
ใชจัดทําขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของ
กลุม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) 
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการ
ผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ 

             2) การจัดทําแผนธุรกิจควรครอบคลุมทั้งแผนการผลิตและแผนการตลาดของผลไมประจํา
ฤดูกาลตามเปาหมายการพัฒนาที่กําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิต) กลุมลูกคา จุด
แข็งจุดออนของกิจการ นโยบายการตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จที่ไดตั้งเปาหมายไว 

             3) บันทึกขอมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th ภายในเดือนมีนาคม 2562 
     3.2.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม 

และการเชื่อมโยงการตลาด) ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือใหสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพดีโดยเนนการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใชสารเคมี การใชพันธุดีตรงตามความ
ตองการของตลาด การดูแลสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับราคา 
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

               1) จัดอบรมถายทอดความรูดานการพัฒนาคุณภาพไมผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ดานการบริหารจัดการองคกรใหเกิดความเขมแข็ง และดานการตลาดเพื่อสามารถเขาถึงความตองการของผูบริโภค
ไมผลไดอยางแทจริง โดยคํานึงถึงใชการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมรวมดวย ซึ่งอาจบูรณาการรวมกับ
กิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร และที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะ
เปนภาคบรรยายหรือฝกปฏิบัติควบคูกับการศึกษาดูงานจากแปลงตัวอยางเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพไมผล การ
บริหารจัดการกลุม และเกิดการเชื่อมโยงการตลาดนําไปสูการซื้อขายลวงหนาอยางเปนระบบ โดยมีรายละเอียด
ตัวอยางหลักสูตรตามเอกสารแนบท่ี 1 

               2) ดําเนินการจัดอบรมถายทอดความรูอยางนอย 1 ครั้ง โดยดําเนินการรอยละ 60 ภายใน
ไตรมาสท่ี 1 และแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 

               3) ประเมินผลและสรุปผลการถายทอดความรูตามระบบ e-project สงใหกรมสงเสริม
การเกษตร 

 
           3.2.3 จัดทําแปลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด
หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ ซึ่งดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผลจาก
สมาชิกที่เขารวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมผล ป 2562 โดยจัดทําแปลงเรียนรู อยางนอย 5 ไร 
เพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกแปลงใหญในพ้ืนที่ โดยใหเนนหนักในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตตามผลการวิเคราะหจากกิจกรรมขอ 3.2.1 โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายสําหรับวัสดุการเกษตร วัสดุสํานักงาน
หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเปนเพ่ือพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ไมใชครุภัณฑ เชน ระบบน้ํา ปุย สารเคมี ฮอรโมน 
ถุงหอ ฯลฯ พรอมทั้งจัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อเจาของ
สวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรูเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมชนิดใด เชน 
แปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล (ทุเรียน) โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ทุเรียน) จังหวัด
จันทบุรี เปนตน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2  
                              หลักเกณฑเงื่อนไขที่ใชคัดเลือกการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไมผล                                   
                              1) เปนสถานที่ยังคงเปนจุดสาธิตศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตไมผลในปจจุบัน 
หรือสถานที่ใหมท่ีไมมี ศพก. ตั้งอยู แตจะตองเปนแปลงที่มีศักยภาพและความพรอมของสมาชิกในแปลงป 2562  
                              2) พ้ืนท่ีสวนควรมีขนาดไมต่ํากวา 15 ไร 



                              3) เปนพื้นที่ที่ปลูกไมผลชนิดเดียวกันกับศูนยเรียนรูฯที่ไดเคยเสนอไว หรือถาเปนแปลง
ใหมที่ไมมีศูนยเรียนรูใหเปนชนิดเดียวกันกับที่เสนอขอเปนแปลงใหญ และควรเปนพ้ืนที่ใหผลผลิตตอเนื่องกันแลวไม
ต่ํากวา 2 ฤดูกาล 
                              4) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําที่เพียงพอสําหรับใชในการผลิตไมผล
คุณภาพดีตลอดฤดูการผลติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 
                              5) ควรอยูในบริเวณที่มีสวนไมผลของเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญเพ่ือที่จะสามารถให
เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญมาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีได 
                              6) อาจอยูติดถนน หรือพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผูคนผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
           7) เกษตรกรเจาของพ้ืนที่มีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากร
อบรมไดเปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           8) มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการ
ดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบที่ 1 
 

ตัวอยาง ประเด็นหลักสูตรที่สําคัญในการถายทอดความรู 
ในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เกษตรกรที่เปนสมาชิกในแปลงไมผลทุกชนิดควรมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนการ
ผลิตในแปลงของตนเองใหไดกอนเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญของการเขาสูระบบสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ แตอยางไรกต็ามไมผลทุกชนิดยังมีประเด็นเฉพาะทางวิชาการท่ีควรนํามาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของเกษตรกรรวมกัน ดังนี้ 

ที ่ ไมผล ประเด็นเฉพาะดานการผลิต 

1 ทุเรียน 

1. การแกไขปญหาทุเรียนไสซึม 
2. การแกไขปญหาตัดทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) 
3. การผลิตนอกฤดู 
4. การควบคุมทรงพุม 
5. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, เพลี้ยไกแจทุเรียน, หนอนเจาะ
ผล, เพลี้ยแปง, เพลี้ยไฟ, ตัวออนแมลงนูน และตัวออนดวงหนวดยาวเจาะลําตนทุเรียน 

2 มังคุด 
1. การแกไขปญหาเนื้อแกวยางไหล 
2. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน เพลีย้ไฟ, หนอนชอนใบ, หนอนกินใบออน, ผีเสื้อมวน
หวาน และเพลี้ยแปง 

3 เงาะ 

1. การแกไขปญหาราแปง 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน เพลี้ยไฟพริก, เพลี้ยแปง, หนอนคืบกินใบ, หนอนรานกิน
ใบ, หนอนเจาะขั้วผลเงาะ และผีเสื้อมวนหวาน 

4 ลองกอง 
1. การแกไขปญหาชอผลรวง 
2. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน หนอนกินใตเปลือกลองกอง, เพลี้ยแปง และผีเสื้อ 
มวนหวาน 

5 ลิ้นจี ่

1. การหอชอผลลิ้นจี่ 
2. การควบคุมทรงพุม 
3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน มวนลําไย, หนอนเจาะข้ัวผล, หนอนเจาะก่ิง, หนอนคืบ
กินใบ และหนอนชอนใบ 

6 ลําไย 

1. การตัดแตงชอผล 
2. การควบคุมทรงพุม 
3. การผลิตนอกฤดู 
4. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน มวนลําไย, หนอนเจาะข้ัวผล, หนอนเจาะก่ิง, หนอนคืบ
กินใบ และหนอนชอนใบ 

7 มะมวง 

1. การแกไขปญหาโรคแอนแทรคโนส 
2. การควบคุมทรงพุม 
3. การผลิตนอกฤดู 
4. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน เพลี้ยไฟ, เพลี้ยจักจั่นมะมวง, ดวงงวงกัดใบมะมวง, 
เพลี้ยหอย, เพลี้ยแปง และแมลงวันผลไม 

8 สมโอ 
1. การแกไขปญหาโรคแคงเกอร 
2. การผลิตนอกฤดู 



ที ่ ไมผล ประเด็นเฉพาะดานการผลิต 

3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน หนอนชอนใบสม, เพลี้ยไฟ, หนอนเจาะผลสม, หนอน

ฝดาษสม, หนอนแกวสม, ผีเสื้อมวนหวาน และเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอรเนีย 

9 สมเขียวหวาน 

1. การแกไขปญหาโรคแคงเกอร 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน หนอนชอนใบสม, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยไกแจสม, หนอนเจาะ
สมอฝาย, เพลี้ยหอย และเพลี้ยออนดํา 

10 กลวย 
1. การหอเครือกลวย 
2. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน ดวงงวง และหนอนมวนใบกลวย 

11 มะนาว 
1. การแกไขปญหาโรคแคงเกอร 
2. การผลิตนอกฤดู 

3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน หนอนชอนใบสม, เพลี้ยไฟ และหนอนแกวสม 

12 
มะปราง/
มะยงชิด 

1. การหอชอผล 
2. การผลิตนอกฤดู 
3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน แมลงวันผลไม, ดวงงวงกัดใบมะปราง, ดวงเจาะลําตน
มะปราง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยจักจั่น และแมลงคอมทอง 

13 ฝรั่ง 

1. การหอชอผล 
2. การควบคุมทรงพุม 
3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน แมลงวันผลไม, เพลี้ยไฟ, ดวงมวนใบ, หนอนเจาะกิ่ง 
และเพลี้ยแปง 

14 นอยหนา 

1. การหอผล 
2. การควบคุมทรงพุม 
3. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน แมลงวันผลไม, แมลงคอมทอง, ดวงทําลายดอก  
และเพลี้ยแปง 

15 มะขามหวาน 
1. การควบคุมทรงพุม 
2. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน แมลงนูน, หนอนปลอก, หนอนเจาะฝก  
และหนอนคืบสีเทา 

16 สตรอเบอรี่ 
1. การแกไขปญหาโรคแอนแทรคโนส 
2. การควบคุมแมลงศตัรูพืช เชน เพลี้ยไฟ, หนอนกระทูผัก, เพลี้ยออน และดวงขาว 

 

ที ่ ไมผล ประเด็นเฉพาะดานการตลาด 

1 รวม 
1. การวิเคราะหตลาด 
2. การวางแผนการตลาด 
3. Marketing mix (4P) 

 

ที ่ ไมผล ประเด็นเฉพาะดานการบริหารจัดการกลุม 

1 รวม 
1. การจัดการองคกร 
2. การพัฒนากลุมและสมาชิก 
3. ระบบการบริหารจัดการองคกร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอยางที่ 1 ปายแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญไมผล  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล (............) จังหวัด.........................  
โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 

 

ชื่อเจาของสวน..................................................................................................................................... 
ที่ตั้งแปลง...................หมูที่.......................ตาํบล...............................อาํเภอ.......................................... 
 

สนับสนุนโดย สํานักงานเกษตร.............................  
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 

1.5 เมตร 

1 เมตร 

รายละเอียดของปายแปลงเรียนรู  
 - ขนาดปาย 1x1.5 เมตร 
 - เสาความยาว 2 เมตร  
 
 
 

2 เมตร 

เอกสารแนบ 2 


