
  ภาคผนวกที่............ 

การสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ (กาแฟ) 
 

1. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
   1.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 28 แปลง ประกอบดวย 
    1.1.1 แปลงป 2560 (แปลงปที่ 3) จํานวน 21 แปลง  
       - ไซต s 18 แปลง, ไซต M 1 แปลง, ไซต L 1 แปลง, ไซต XL 1 แปลง 
    1.1.2 แปลงป 2561 (แปลงปที่ 2) จํานวน 5 แปลง (ไซต s) 
    1.1.3 แปลงป 2562 (แปลงปที่ 1) จํานวน 2 แปลง (ไซต s 1 แปลง, ไซต XL 1 แปลง) 
   1.2 ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นท่ีตางๆ ดังนี ้
     1.2.1 แปลงป 2560   
     - จังหวัดเชียงใหม นาน แมฮองสอน ระนอง และจังหวัดชุมพร 
    1.2.2 แปลงป 2561   
     - จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ระนอง และจังหวัดนครราชสมีา 
    1.2.3 แปลงป 2562   
     - จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก 

2. กิจกรรม และวิธีการดาํเนนิงาน  
   2.1 การบริหารจัดการ  
        2.1.1 ประชาสัมพันธ ชี้แจงเกษตรกร ใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญและวิธีดําเนินงานโครงการฯ 
        2.1.2 จัดทําทะเบียนสมาชิกและบันทึกขอมูล 
        แปลงใหญป 2560 และป 2561 
  - ทบทวนรายชื่อและขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกใหเปนปจจุบัน 
  - ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของกลุม / สมาชิกในปท่ีผานมาในประเด็นตางๆ 
ไดแก ผลผลิตท่ีได ตนทุนการผลิต คุณภาพ มาตรฐานการผลิต และตลาด 
  - บันทึกขอมูลลงในระบบออนไลน bigfarm60.doae.go.th 
  แปลงใหญป 2562 
  - จัดทําบัญชีรายช่ือสมาชิก รวบรวมขอมูลพื้นฐานของสมาชิกใหครบถวนตามเงื่อนไขในการ
ดําเนินงานในรูปแบบแปลงใหญ 
  - บันทึกขอมูลลงในระบบออนไลน bigfarm60.doae.go.th 
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        2.1.3 การตดิตามและประเมินผล 
  - ติดตามการดําเนินงานของสมาชิกแปลงใหญแตละแปลง 
  - ประเมินศักยภาพกลุม/สมาชิก 

   2.2 การพัฒนาแปลง  
 - ใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสอดคลอง

กับระบบสงเสริมการเกษตร (T&V System) 
 - สํานักงานเกษตรจังหวัด จัดการใหมีการบูรณาการทีมงานในทุกกลุม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ

สํานักงานเกษตรอําเภอ 

2.2.1 แปลงใหญป 2561 และป 2560 
       1) การวเิคราะหจัดทําแผนรายแปลงและแผนธุรกิจ 
   จัดเวทีวิเคราะหแบบมีสวนรวมของสมาชิกเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนา

ของกลุม โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก 
การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ท้ังนี้ การดําเนินการ
ทบทวน ปรับปรุงแผน และเปาหมายการพัฒนาของกลุม ควรดําเนินการโดยเกษตรกรท่ีจะมาทําหนาที่เปน
ผูจัดการแปลง 

      2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร ในประเด็นตางๆ ดังนี ้
          - การพัฒนาคุณภาพ ไดแก การดูแลรักษาและจัดการสวนกาแฟ, การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน, การเก็บเก่ียวผลผลิต, วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  )การผลิตกาแฟกะลา การผลิตสารกาแฟ การบรรจุ 
การเก็บรักษา ฯลฯ(  และมาตรฐานเมล็ดกาแฟอาราบิกา และเมล็ดกาแฟโรบัสตา 
          - ดานการตลาด ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเช่ือมโยงการตลาด 

      3) การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
          - สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เพื่อประกอบการใหความรูดาน

การพัฒนาคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑกาแฟ เชน การแปรรูป การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพ่ิมชองทาง 
การจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน ท้ังนี้ ควรใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการวิเคราะหความ
ตองการของกลุมลูกคาเปาหมายกอนวางแผนพัฒนาคุณภาพสินคา และควรบูรณาการรวมกับหนวยงานในพ้ืนที่ 
เชน สถาบันการศึกษา พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสม หรือนําผลงานวิจัยมา
ขยายผลเพ่ือใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
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2.2.1 แปลงใหญป 2562  
       1) การเตรียมการ 
          (1) รับรองแปลงผาน COO (ภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
          (2) จัดเวทีวิเคราะหแบบมีสวนรวม ทําแผนและเปาหมายการพัฒนาของกลุม โดยใชขอมูลแผน  

การผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การ
เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การดําเนินการทบทวน ปรับปรุงแผน 
และเปาหมายการพัฒนาของกลุม ควรดําเนินการโดยผูจัดการแปลง (จากหนวยงานภาครัฐ) รวมกับเกษตรกร
ที่จะมาทําหนาที่เปนผูจัดการแปลงในอนาคต 

      2) การถายทอดความรูใหเกษตรกร ในประเด็นตางๆ ดังนี ้
         - การลดตนทุน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไดแก การคัดเลือกพันธุดี / การตัดฟนตนกาแฟ, 

การเปล่ียนพันธุดีในตนกาแฟเดิมดวยวิธีเสียบยอด, การวิเคราะหดินและการปรับปรุงดินตามคาวิเคราะหดิน, การเลือก
และใชปจจัยการผลิตที่เหมาะสม, การทําปุยหมักจากเปลือกกาแฟ เปนตน 
          - ดานการตลาด ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการตลาดและเช่ือมโยงการตลาด  

      3) สนับสนุนปจจัย / วัสดุอุปกรณการเรียนรู 
    - จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือเปนการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็น
ที่เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีที่ตองการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความเห็นชอบของสมาชิก 
และบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวทิยาลัย เปนตน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แปลงใหญ (กาแฟ) ป 2560 

ที่ รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลงใหญ ไซต 

1 2454 ชุมพร แปลงใหญกาแฟ ตําบลทุงระยะ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร S 

2 1373 เชียงใหม แปลงใหญกาแฟ หมู 6 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม S 

3 1391 เชียงใหม แปลงใหญกาแฟ หมู 5 ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม S 

4 1393 เชียงใหม แปลงใหญกาแฟ หมู 4 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม S 

5 842 นาน แปลงใหญกาแฟ ตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน L 

6 844 นาน แปลงใหญกาแฟ ตําบลหมอเมือง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน XL 

7 855 นาน แปลงใหญกาแฟบานกอก – จุน ตาํบลภูคา อําเภอปว จังหวัดนาน M 

8 856 นาน แปลงใหญกาแฟบานน้ําชาง ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน S 

9 857 นาน แปลงใหญกาแฟบานมณีพฤกษ ตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน S 

10 1520 นาน แปลงใหญกาแฟบานสันเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน S 

11 2372 แมฮองสอน แปลงกาแฟ หมูที่ 1 ตําบลสบปอง อําเภอปางมะผา S 

12 2376 แมฮองสอน แปลงกาแฟ หมูที่ 9 ตําบลหวยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน S 

13 2381 แมฮองสอน แปลงกาแฟ หมูที่ 8 ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน S 

14 2382 แมฮองสอน แปลงกาแฟ หมูที่ 5 ตําบลแมอูคอ อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน S 

15 2383 แมฮองสอน แปลงกาแฟ หมูที่ 1 ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน S 

16 2384 แมฮองสอน แปลงกาแฟบานแมเหาะ หมูที่ 4 ตําบลแมเหาะ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน S 

17 2385 แมฮองสอน แปลงกาแฟ หมูที่ 1 ตําบลสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน S 

18 890 ระนอง แปลงใหญกาแฟ หมูที่ 8 ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง S 

19 1590 ระนอง แปลงใหญกาแฟ หมู 1-5 ตําบลละอุนเหนือ อําเภอละอุน จังหวัดระนอง S 

20 1591 ระนอง แปลงใหญกาแฟ หมูที่ 10 ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง S 

21 1592 ระนอง แปลงใหญกาแฟ หมูที่ 9 ตําบลจ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวดัระนอง S 

 

 

 

 

 

 

 



แปลงใหญ (กาแฟ) ป 2561 

ที่ รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลงใหญ ไซต 

1 3149 เชียงใหม แปลงใหญกาแฟ หมู 1 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม S 

2 3137 เชียงใหม แปลงใหญกาแฟ หมู 9 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม S 

3 2191 นครราชสีมา แปลงใหญกาแฟ ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา S 

4 3329 แมฮองสอน แปลงกาแฟบานแมริดปาแก หมูที่ 1 ตําบลแมเหาะ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน S 

5 3353 ระนอง แปลงใหญกาแฟ หมูที่ 4 ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง S 

 

แปลงใหญ (กาแฟ) ป 2562 

ที่ รหัสแปลง จังหวัด ชื่อแปลงใหญ ไซต 

1 - กาญจนบุรี ตําบลสหกรณนิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี XL 

2 - ตาก ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก S 

 
 
 

 

 

 


