
คูมือการดําเนินงานแปลงใหญพืชสมุนไพร 
 

แปลงใหญ ป 2560 หมายถึง แปลงใหญที่เริ่มดําเนินการในป 2560 โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัด และไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบกอนวันที่ 22 
สิงหาคม 2560 

แปลงใหญ ป 2561 หมายถึง 
- แปลงใหญที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณของจังหวัดในป 

2560 แตไดแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
- แปลงใหญที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไข

ปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และมีขอมูลในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
ณ วันที่ 3 กันยายน 2561  

แปลงใหญ ป 2562 หมายถึง แปลงที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสํารวจวามีศักยภาพในการดําเนินการ
แบบแปลงใหญ และพรอมโดยจะเริ่มดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในรูปแบบแปลงใหญ  
ในปงบประมาณ 2562 (รับรองไดภายใน 31 ธันวาคม 2561)  

 
เงื่อนไขในการเขารวมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญสมุนไพร มีดังนี้ 
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุม เขารวมดําเนินการ โดยเปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลง

ไมจําเปนตองอยูติดกันเปนผืนเดียว แตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน  
2) ขนาดพื้นที่และจํานวนเกษตรกร มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 300 ไร หรือ เกษตรกรสมัครใจเขารวม

โครงการไมนอยกวา 30 ราย 
 

กิจกรรม ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 
1. แปลงใหญป 2560 แปลงปท่ี 3 

  1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนและการจัดเก็บขอมูล 
       สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 

     1) การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและวิธีการดําเนินงานของ
โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
       2) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร
จัดการ 
       3) การจัดเก็บขอมูล โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูลระบบ bigfarm60.doae.go.th รวมกับ
ทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก ดําเนินการ 
 - ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
 - ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปที่ผานมา  ใน
ประเด็นตางๆ ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
  - ปรับปรุงขอมูลในระบบ   

  1.2 การพัฒนาแปลง ยึดหลักการดําเนินการแบบบรูณาการที่สําคัญ คือ 



 ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
สอดคลองกับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
                  สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานเกษตรอําเภอ  

 โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้   
   1) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญดวยการ
จัดเวทีเพ่ือทบทวนและปรับปรุงเปาหมายการพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง และนําขอมูลมาบันทึกในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  
มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้  

แปลงขนาดเล็ก  (30-50 ราย) แปลงละ 3,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 4,000 บาท  

  แปลงขนาดใหญ  (71-100 ราย) แปลงละ 5,000 บาท  
       แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 6,000 บาท 
 2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) การถายทอด
ความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด เปนการสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหาร
จัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group 
ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งในการจัดเวทีการถายทอดความรู อาจบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงาน
ภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศตัรูพืช การจัดการดินและปุย การจัดอาชีพเสริม เปนตน รวมทั้ง
กิจกรรมท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวง
อ่ืนๆ และภาคเอกชน) ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
กลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ ได มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
  แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 16,000 บาท  
        แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 24,000 บาท  
        แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 32,000 บาท  
                          แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ  40,000 บาท 
ตัวอยางหลักสูตร ดังนี ้
        - การผลิตสมุนไพรคุณภาพตามกระบวนการ GAP และมาตรฐานสินคาสมุนไพร เพ่ือใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด โดยเนนเรื่องการจัดการแปลง จัดทําแผนการผลิต วิเคราะห
พ้ืนที่ปลูก ตรวจวิเคราะหดินและน้ํา การใชตนพันธุดี การผลิตในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดปริมาณ
สารสําคัญที่เหมาะสม การตรวจวิเคราะหสารสําคัญ การใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใหไดปริมาณผลผลิต
สูง การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวอยางเหมาะสมถูกชวงเวลา  
 - การตลาด เนนการถายทอดความรูดานการพัฒนาการตลาดของกลุม โดยนําเทคนิคดาน
การตลาดเขามาชวย เชน การจัดทํากลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับกลุม การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทน เปนตน  
   - การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ 
เนนการถายทอดความรูดานการจัดการองคกร การพัฒนากลุมและสมาชิกกลุม รวมทั้งการจัดการระบบการบริหาร
จัดการกลุม  
  - การพัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer ครบทุกราย  
    3) การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร  



      สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เปนการสนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบ 
การใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การแปรรูป การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
       แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 65,000 บาท  
                        แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 75,000 บาท  
                        แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 85,000 บาท  
                        แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 95,000 บาท 
 
2. แปลงใหญป 2560 แปลงปท่ี 2  
   2.1 การวิเคราะหจัดทําแผนและการจัดเก็บขอมูล 
                สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 
        1) การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและวิธีการดําเนินงานของ
โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
                2) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร
จัดการ 
                3) การจัดเก็บขอมูล โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูลระบบ bigfarm60.doae.go.th รวมกับ
ทีมงานผูจัดการและเกษตรกรสมาชิก ดําเนินการ 
                    - ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  
                    - ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม/ สมาชิกในปที่ผานมา  ในประเด็นตางๆ 
ไดแก ผลผลิตที่ได ตนทุนการการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด  
                    - ปรับปรุงขอมูลในระบบ   
 

2.2 การพัฒนาแปลง  
                ดําเนินการในแนวทางเดียวกันกับแปลงป 2560 โดยกิจกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนประกอบดวย  
                1) การวิเคราะหจัดทําแผนและปรับปรุงขอมูล จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผน
รายแปลงในปที่ 2 โดยจัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ ใน 5 
ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การผลิตตามกระบวนการ GAP พืชสมุนไพร การตลาดและ การ
บริหารจัดการ มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
   แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 3,000 บาท  

แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 4,000 บาท  
   แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 5,000 บาท  
   แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 6,000 บาท 
  2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
                     แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 16,000 บาท  
                     แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 24,000 บาท  
                     แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 32,000 บาท  
                     แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 40,000 บาท 
    เนื้อหาในการถายทอดความรู ควรประกอบดวย 



  - การบริหารจัดการกลุม เนนการถายทอดความรูดานการจัดการองคกร การพัฒนากลุมและสมาชิก
กลุม รวมทั้งการจัดการระบบการบริหารจัดการกลุม 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการผลิตตาม
กระบวนการ Gap พืชสมุนไพรและมาตรฐานสินคาสมุนไพร การใชพันธุที่ดีและถูกตองตรงตามความตองการของตลาด 
ทัง้นี้การถายทอดความรู อาจบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมสงเสริมการเกษตร  
(เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย การจัดอาชีพเสริม เปนตน)  
   - การตลาด เนนการถายทอดความรูดานการพัฒนาการตลาดของกลุม โดยนําเทคนิคดานการตลาด
เขามาชวย เชน การวิเคราะหตลาด การวางแผนการตลาด เปนตน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือขายการตลาด โดย
บูรณาการทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกษตรกร ผูประกอบการ และทุกภาคสวนเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งดาน 
การผลิตและการตลาด สามารถเชื่อมโยงเกษตรกรและผูประกอบการได  

 3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
   แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 65,000 บาท  
   แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 75,000 บาท  
   แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 85,000 บาท  

แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 95,000 บาท 
 
 
 
 

3. แปลงใหญป 2562 แปลงปท่ี 1 

   3.1 การวิเคราะหจัดทําแผนและการจัดเก็บขอมูล 
                สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ดังนี้ 
                1) การประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกรใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและวิธีการดําเนินงานของ
โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
                2) การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ จัดเวทีวิเคราะห เพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทนุการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร
จัดการ 
                3) การจัดเก็บขอมูล  
                    - จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกที่สมัครใจเขารวมโครงการให
ครบถวนตามเงื่อนไขในการดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 
                   - เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกในระบบใหครบถวน เมื่อผานการรับรองจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) แลว 

  3.2 การพัฒนาแปลง  
                1) การเตรียมการ 

(1) รับรองแปลงผาน CoO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
  (2) จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบ

แปลงใหญใน 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การผลิตตามกระบวนการ GAP พืชสมุนไพร 



การตลาด และการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานแปลงใหญมาบันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
   แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 5,000 บาท  
                           แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 6,000 บาท  
                           แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 7,000 บาท  
                           แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 8,000 บาท 
            2) การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการกลุม การ
เชื่อมโยงการตลาด) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
       (1) จัดเวทีถายทอดความรู อาจบูรณาการรวมกับกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริม
การเกษตร (เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย การจัดอาชีพเสริม เปนตน) และที่ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอก ตัวอยางหลักสูตร ดังนี ้
              การผลติสมุนไพรคณุภาพ เพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ตลาด โดยเนนเรื่องการจัดการแปลง จัดทําแผนการผลิต วิเคราะหพ้ืนที่ปลูก ตรวจวิเคราะหดินและน้ํา การใช 
ตนพันธุดี การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวอยางเหมาะสม รวมถึงการเพิ่มมูลคาผลผลิต 
โดยมีหลักสูตรท่ีใชในการอบรม เชน 
    - การจัดทําแผนการผลิตพืชใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
   - การวิเคราะหพ้ืนที่ปลูก ดินและน้ํา กอนการผลิตพืช 
    - การผลิตและขยายพันธุเพ่ือใหไดตนพันธุดี 
    - การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีผสมผสาน เชน การควบคุมแสง อุณหภูมิ ระบบการใหน้ํา  

- การผลิตตามกระบวนการ GAP พืชสมุนไพร 
- การเก็บรักษาผลผลิต 
- อื่น ๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

  การลดตนทุนการผลิตพืชสมุนไพร การใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑ
ทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ทําใหเกษตรกรมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมีหลักสูตรท่ีใชในการอบรม เชน 

- การใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสมกับชนิดโรคและแมลง 
- การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลงทดแทนการใชสารเคมี 
- การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
- การผสมปุยใชเอง การผลิตปุยอินทรีย 
- อ่ืน ๆ (ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 

 (2) การสนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน รวมกันผลิต และรวมกันจําหนายโดยมี
ตลาดรองรับที่แนนอน โดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group ของกรมสงเสริมการเกษตร เปนการพัฒนา
เกษตรกรและการพัฒนากลุม มีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของกลุม 
ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย ความเขาใจในสถานการณ การปรับปรุงสัมพันธภาพ การใหทุกคน 
เขามามีสวนรวม และการเชื่อมโยงระหวางสมาชิก โดยมีหลักสูตรที่ใชในการอบรม เชน 

- รูปแบบและการสรางกลุม/องคกรใหเหมาะสมกับพื้นที่ 
- การบริหารจัดการทรัพยากร (เกษตรกร พื้นที่ สินคา ปจจัยการผลิต ฯลฯ) 
- การสรางยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาองคกร 
- การจัดการองคกรแบบมีสวนรวม 

   - การบริหารจัดการองคกรอยางไรใหเกิดความยั่งยืน 



- อ่ืน ๆ (ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่ดําเนินการและความตองการของเกษตรกร) 
(3) สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเชื่อมโยงการตลาด 

มีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี ้
         แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 24,000 บาท  

      แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 36,000 บาท  
                           แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 48,000 บาท  
                           แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 60,000 บาท 
                          โดยเปนเวทีการใหความรูดานการตลาด การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการ 
ของตลาด การแปรรูป การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ชองทางการตลาด  การกระจายผลผลิตของกลุม 
เพ่ือใหเกษตรกรมีแนวทางพัฒนาการวางแผนดานการผลิตการตลาด สามารถจําหนายวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ
สมุนไพรไดอยางตอเนื่อง มีการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน มีการ
เชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืน ๆ โดยเนื้อหาในการถายทอดความรู ควรประกอบดวย 

- สถานการณสินคาสมุนไพรในปจจุบัน 
- กฎระเบียบ และมาตรฐานผลิตภัณฑที่ควรรู 
- เชื่อมโยงการผลิตการตลาด  

   - การเพ่ิมมูลคาผลผลิต โดยการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสมุนไพรตาง ๆ เชน สบู 
แชมพู ยาหมอง เปนตน 

- การขายสินคาออนไลน 
  - อื่น ๆ (ท่ีสอดคลองกับสภาพพื้นที่ดําเนินการและความตองการของเกษตรกร)           

 
 3) สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรยีนรู  
                    จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเปนการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่
เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีที่ตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความเห็นชอบของสมาชิก และ
บูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพ้ืนที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย เปนตน) มีคาใชจายใน
การดําเนินงาน ดังนี้ 

แปลงขนาดเล็ก (30-50 ราย) แปลงละ 160,000 บาท  
แปลงขนาดกลาง (51-70 ราย) แปลงละ 180,000 บาท  
แปลงขนาดใหญ (71-100 ราย) แปลงละ 200,000 บาท  
แปลงขนาดใหญมาก (มากกวา 100 ราย) แปลงละ 240,000 บาท 

มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
   คัดเลือกพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสมในการจัดทําแปลงเรียนรู ไดแก พ้ืนที่ท่ีมีแหลงน้ําหรือมีน้ําเพียงพอ
ตลอดฤดูกาลผลิต มีการคมนาคมสะดวก เกษตรกรเจาของพื้นที่มีความพรอม เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรม
ไดเปนอยางดี และ/หรือจะขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่ใกลเคยีงได อยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด ในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนํา
ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 
 จัดทําแปลงเรียนรู พื้นที่อยางนอย 1 งาน ตามประเด็นที่ไดจากการจัดเวทีวิเคราะห โดยกรม
สงเสริมการเกษตรสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําแปลงเรียนรู เชน คาวัสดุอุปกรณ คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุ
สํานักงาน หรืออื่น ๆ ตามความจําเปนในการจัดทําแปลงแตละชนิดสินคา กรณีมีการวางระบบน้ํา ขอใหประสานกับ
กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือสํารวจและ



ออกแบบในการวางระบบน้ําใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ถูกตอง โดยการจัดทําแปลงเรียนรูการผลิตพืชสมุนไพร 
อาจดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
 - แปลงเรียนรูเพื่อการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต โดยใชเทคโนโลยีผสมผสาน การจัดทําแปลง
ผลิตตนพันธุดี เทคนิการปลูกเพื่อใหไดสารสําคัญสูง เปนตน 
  - แปลงเรียนรูเพ่ือการลดตนทุนการผลิต โดยการจัดการแปลงที่ดีถูกตองและเหมาะสม 
การผลิตโดยการใชสารเคมีที่ถูกตองและเหมาะสม การใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมี การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน เปนตน 
 

  

หมายเหตุ  
1) การจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิก ใหใชขอมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ขอมูลการผลิต

การตลาดของเกษตรกร และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการจัดเวทีวิเคราะหและวางแผนรวมกันของ
สมาชิก โดยใชเครื่องมือ Individual Farm Production Plan : IFPP ในการวิเคราะหและวางแผนการผลิต 
ผลิตรายบุคคล  และแผนบริหารจัดการกลุม ในการลดตนทุน และยกระดับรายได และนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานตาม
แบบจัดเก็บขอมูลพื้นฐานรายบุคคลสมาชิกแปลงใหญ เพ่ือบันทึกไวในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
ใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการเขารวมโครงการตอไป  

2) การบันทึกขอมูล : บันทึกขอมูลในระบบออนไลน bigfarm60.doae.go.th 
3) การรายงานผลการรับรองและขึ้นทะเบียนเปนแปลงใหญ ตลอดจนการแกไขปรับปรุงขอมูลใน

ฐานขอมูลโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ใหผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดดําเนินการผานระบบ
http://bigfarm60.doae.go.th เทานั้น ทั้งนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจะยึดขอมูลในระบบเปนหลักฐานในการ
ดําเนินงานโครงการ 

4) แปลงใหญที่มีระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน หรือสลับการใชพื้นที่ในการปลูกพืช
ตามฤดูกาล เชน แปลงใหญขาว ที่มีการปลูกพืชหลังนา ใหทําการปรับปรุงขอมูลในระบบ ตั้งแตการแกไขชื่อแปลง
โดยเพ่ิมเติมชื่อสินคาที่ปลูก เชน แปลงใหญขาว /ถั่วลิสง  และปรับปรุงขอมูลในแผนการผลิตรายบุคคลดวย 

5) ปรับปรุงการตั้งชื่อแปลง ใหเปนแบบแผนเดียวกันเพ่ือใหสะดวกตอการจัดหมวดหมู รายงาน 
และสืบคนขอมูล ดังนี้  “ แปลงใหญ .....(ชื่อสินคา) .... ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.............”    
 
หนวยงานรับผิดชอบสวนกลาง 

กลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ    โทรศัพท 02 579 9547 
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  โทรสาร 02 561 3476      
กรมสงเสริมการเกษตร                      E-mail : herbdoae@hotmail.com 


