
ภาคผนวกที่........... 

คูมือโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 
“ไผและหวาย” 

 
1. การจําแนกประเภทแปลงใหญ 

กรมสงเสริมการเกษตรจําแนกขนาด (size) ของแปลงตามจํานวนเกษตรกรที่เปนสมาชิก ดังนี ้
1) size  S แปลงขนาดเล็ก   คือ มีสมาชิก จํานวน 30-50 ราย  
2) size  M แปลงขนาดกลาง  คือ มีสมาชิก จํานวน 51-70 ราย  
3) size  L แปลงขนาดใหญ   คือ มีสมาชิก จํานวน 71-100 ราย  
4) size  XL แปลงขนาดใหญมาก  คือ มีสมาชิก จํานวนมากกวา 100 ราย 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อถายทอดความรูใหกับเกษตรกรใหสามารถเพ่ือประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย โดยการลด

ตนทุนการผลิต และมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น ผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี ผานกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมในรูปแบบแปลงใหญ 

2.2 เพ่ือสรางความเขมแข็งโดยการรวมกลุมของเกษตรกรผูผลิตไผและหวาย มีการบริหารจัดการ
รวมกัน เพ่ือใหเกิดการรวมกันผลิตและการตลาดในรูปแบบแปลงใหญ 

3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

3.1 เปาหมายการดําเนินงานทั้งหมด 29 แปลง จําแนกตามป พ.ศ. ประกอบดวย 
1) แปลงป 2560   จํานวน 16 แปลง  (ไผ 15 แปลง, หวาย 1 แปลง) 
2) แปลงป 2561   จํานวน 11 แปลง  (ไผ 6 แปลง, หวาย 5 แปลง) 
3) แปลงป 2562   จํานวน  2 แปลง  (ไผ 2 แปลง) 

2.2 ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบปลงใหญในพื้นทีจ่ังหวัด ดังนี ้
- ไผ : จังหวัดนาน ปราจีนบุรี ลําปาง ฉะเชิงเทรา เลย พะเยา แพร หนองบัวลําภู และจังหวัด

เชียงราย 
- หวาย : จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกันในรูปแบบแปลงใหญ 

4.1 การบริหารจัดการ 

กิจกรรม แปลง ป 2560 แปลง ป 2561 แปลง ป 2562 
1. การจัดเก็บขอมูล 

 

ประชาสัมพันธและชี้แจง
เกษตรกร จัดทําขอมูล
ทะเบียนสมาชิกใหเปน
ปจจุบันในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th 

ประชาสัมพันธและชี้แจง
เกษตรกร จัดทําขอมูล
ทะเบียนสมาชิกใหเปน
ปจจุบันในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th 

ประชาสัมพันธและชี้แจง
เกษตรกร จัดทําขอมูล
พ้ืนฐานทะเบียนสมาชิกให
ครบถวนในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th 
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กิจกรรม แปลง ป 2560 แปลง ป 2561 แปลง ป 2562 
2. การวิเคราะหจัด ทํา
แผน 

 

จัดเวทีวิเคราะห เพ่ือจัดทํา
แผนรายแปลง และแผน
ธุรกิจ โดยใหสมาชิกมีสวน
รวมในการวิเคราะห 

จัดเวทีวิเคราะห เพ่ือจัดทํา
แผนรายแปลง และแผน
ธุรกิจ โดยใหสมาชิกมีสวน
รวมในการวิเคราะห 

จัดเวทีวิเคราะห เพ่ือจัดทํา
แ ผ น รา ย แ ป ล ง  โด ย ให
สมาชิกมีสวนรวมในการ
วิเคราะห 

3. การถายทอดความรู
ใหกับเกษตรกร 

 

การพัฒนาคุณภาพ (ไผ) 
1) การผลิตหนอไมนอกฤดู 
2) การปองกันกําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
3) เทคนิคการแบงชวงการ
เก็บหนอไม 
4) การแปรรูปผลิตภัณฑ 
เชน หนอไมบรรจุ ถานไม
ไผ ฯลฯ 
การพัฒนาคุณภาพ 
(หวาย) 
1) การเพ่ิมปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต เชน การ
จัดการดินปุย การจัดการ
ศัตรูพืช ฯลฯ 
การตลาด 
- สนับสนุนการรวมกลุม 
และเนนการบริหารจัดการ
รวมกันภายในกลุม 

การพัฒนาคุณภาพ (ไผ) 
1) การผลิตหนอไมนอกฤดู 
2) การปองกันกําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
3) เทคนิคการแบงชวงการ
เก็บหนอไม 
4) การแปรรูปผลิตภัณฑ 
เชน หนอไมบรรจุ ถานไม
ไผ ฯลฯ 
การพัฒนาคุณภาพ 
(หวาย) 
1) การเพ่ิมปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต เชน การ
จัดการดินปุย การจัดการ
ศัตรูพืช ฯลฯ 
การตลาด 
- สนับสนุนการรวมกลุม 
และเนนการบริหารจัดการ
รวมกันภายในกลุม 

การลดตนทุนและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 
1) การคัดเลือกพันธุดี/การ
เตรียมทอนพันธุ 
2) การเตรียมดิน/การใสปุย 
3) การตัดแตงกอ 
4) การวางระบบน้ํา 
การบริหารจัดการกลุม 
- การรวมกลุมเพื่อวางระบบ
การผลิต 
การตลาด 
- สนับสนุนการรวมกลุ ม 
และเนนการบริหารจัดการ
รวมกันภายในกลุม 

4. จัดทําแปลงเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไผและหวาย และเปน
จุดถายทอดความรูใหแก
สมาชิก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไผและหวาย และเปน
จุดถายทอดความรูใหแก
สมาชิก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตไผและหวาย และเปน
จุดถายทอดความรูใหแก
สมาชิก 

 
4.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี ้

1) แปลงใหญ ป 2560 

- กิจกรรม : การจัดเก็บขอมูล  
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจ

การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จัดทําขอมูลทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน ประเมินผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
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- กิจกรรม : การวิเคราะหจัดทําแผน 
จัดเวทีวิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนรายแปลง และแผนธุรกิจ โดยใหสมาชิกมี

สวนรวมในการวิเคราะห เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนารายแปลง ปที่ 3 โดยใชแผนบริหารรายบุคคล (IFPP) 
ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การ
พัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการประเมินของสมาชิก 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน คือ คือ 1) การลดตนทุนการผลิต 2) การเพิ่มผลผลิต 3) การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP 4) การตลาด 5) การบริหารจัดการ โดยใหสมาชิกมีสวนรวมในการวิเคราะห 

1) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตาม
เปาหมายการพัฒนาที่กําหนด โดยวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ผลผลิตและกระบวนการผลิต กลุมเปาหมาย 
จุดออนจุดแข็ง ชองทางการตลาด และการแปรรูป 

2) จัดเก็บขอมูลสมาชิกกอนและหลังการเขารวมโครงการ ไกแก ตนทุนการ
ผลิต ผลผลิตตอไร รายไดที่ไดรับ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

3) สรุปขอมูลแผนรายแปลงและขอมูลแผนธุรกิจใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหสามารถพัฒนาการ

ผลิตไผและหวายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน คือ 
1) จัดอบรมถายทอดความรูโดยเนนการพัฒนาคุณภาพ (ไผ) ไดแก (1) การ

ผลิตหนอไมนอกฤดู (2) การปองกันกําจัดศตัรูพืชแบบผสมผสาน (3) เทคนิคการแบงชวงการเก็บหนอไม (4) การ
แปรรูปผลิตภัณฑ เชน หนอไมบรรจุ ถานไมไผ ฯลฯ และการพัฒนาคุณภาพ (หวาย) โดยการเพ่ิมปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต เชน การจัดการดินปุย การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ และการพัฒนาดานการตลาด โดยสนับสนุนการ
รวมกลุม และเนนการบริหารจัดการรวมกันภายในกลุม 

- สนับสนุนการรวมกลุม และเนนการบริหารจัดการรวมกันภายในกลุม 
2) สรุปผลการถายทอดความรูใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การจัดทําแปลงเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอ โดย 
1) คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนท่ีที่มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ไผและหวาย) ท่ีตัดตั้งเดิม แตถาไมมีใหพิจารณาจากพื้นที่ของวิทยากรเกษตรกรหรือ
เกษตรกรตนแบบ 

2) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
กลุม โดยรัฐสนับสนุนวัสดุการเกษตร 

 
2) แปลงใหญ ป 2561 

- กิจกรรม : การจัดเก็บขอมูล  
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจ

การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จัดทําขอมูลทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน ประเมินผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาในระบบ bigfarm60.doae.go.th  
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- กิจกรรม : การวิเคราะหจัดทําแผน 
จัดเวทีวิเคราะห เพ่ือจัดทําแผนรายแปลง และแผนธุรกิจ โดยใหสมาชิกมี

สวนรวมในการวิเคราะห เพื่อกําหนดเปาหมายการพัฒนารายแปลง ปที่ 2 โดยใชแผนบริหารรายบุคคล (IFPP) 
ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม 2) การพัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การ
พัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการประเมินของสมาชิก 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน คือ 1) การลดตนทุนการผลิต 2) การเพ่ิมผลผลิต 3) การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP 4) การตลาด 5) การบริหารจัดการ โดยใหสมาชิกมีสวนรวมในการวิเคราะห 

1) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตาม
เปาหมายการพัฒนาที่กําหนด โดยวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ผลผลิตและกระบวนการผลิต กลุมเปาหมาย 
จุดออนจุดแข็ง ชองทางการตลาด และการแปรรูป 

2) จัดเก็บขอมูลสมาชิกกอนและหลังการเขารวมโครงการ ไกแก ตนทุนการ
ผลิต ผลผลิตตอไร รายไดที่ไดรับ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

3) สรุปขอมูลแผนรายแปลงและขอมูลแผนธุรกิจใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหสามารถพัฒนาการ

ผลิตไผและหวายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน คือ 
1) จัดอบรมถายทอดความรูโดยเนนการพัฒนาคุณภาพ (ไผ) ไดแก (1) การ

ผลิตหนอไมนอกฤดู (2) การปองกันกําจัดศตัรูพืชแบบผสมผสาน (3) เทคนิคการแบงชวงการเก็บหนอไม (4) การ
แปรรูปผลิตภัณฑ เชน หนอไมบรรจุ ถานไมไผ ฯลฯ และการพัฒนาคุณภาพ (หวาย) โดยการเพ่ิมปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต เชน การจัดการดินปุย การจัดการศัตรูพืช ฯลฯ และการพัฒนาดานการตลาด โดยสนับสนุนการ
รวมกลุม และเนนการบริหารจัดการรวมกันภายในกลุม 

2) สรุปผลการถายทอดความรูใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การจัดทําแปลงเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอ โดยการ 
1) คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนท่ีที่มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ไผและหวาย) ท่ีตัดตั้งเดิม แตถาไมมีใหพิจารณาจากพื้นที่ของวิทยากรเกษตรกรหรือ
เกษตรกรตนแบบ 

2) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
กลุม โดยรัฐสนับสนุนวัสดุการเกษตร 

 
3) แปลงใหญ ป 2562 

- กิจกรรม : การจัดเก็บขอมูล  
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจ

การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปดแปลงและบันทึกขอมูลสมาชิกใหครบถวนในระบบ 
bigfarm60.doae.go.th  
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- กิจกรรม : การวิเคราะหจัดทําแผน 
เมื่อผานการรับรองจาก COO (ภายใน 31 ธันวาคน 2561) จัดเวทีวิเคราะห 

โดยการ 
1) จัดทําแผนและเปาหมายการพัฒนากลุมตามการบริหารจัดการรูปแบบ

แปลงใหญ 5 ดาน คือ 1) การลดตนทุนการผลิต 2) การเพ่ิมผลผลิต 3) การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  
4) การตลาด 5) การบริหารจัดการ โดยใหสมาชิกมีสวนรวมในการวิเคราะห 

2) สรุปขอมูลแผนรายแปลงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหสามารถพัฒนาการ

ผลิตไผและหวายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน คือ 
1 ) จั ดอบรมถ ายทอดความรู โดย เน นการลดต นทุ นและการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิต ไดแก (1) การคัดเลือกพันธุดี/การเตรียมทอนพันธุ (2) การเตรียมดิน/การใสปุย (3) การตัด
แตงกอ (4) การวางระบบน้ํา การบริหารจัดการกลุม โดยการรวมกลุมเพ่ือวางระบบการผลิต และการตลาด  
โดยสนับสนุนการรวมกลุม และเนนการบริหารจดัการรวมกันภายในกลุม 

2) สรุปผลการถายทอดความรูใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การจัดทําแปลงเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผและหวาย ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตร

จังหวัด/อําเภอ โดย 
1) คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนท่ีที่มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ไผและหวาย) ท่ีตัดตั้งเดิม แตถาไมมีใหพิจารณาจากพื้นที่ของวิทยากรเกษตรกรหรือ
เกษตรกรตนแบบ 

2) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
กลุม โดยรัฐสนับสนุนวัสดุการเกษตร 
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กลุมแปลงใหญ ป 2560 จํานวน 16 แปลง (ไผ 15 แปลง, หวาย 1 แปลง) 
 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

ไผ 
1 นาน ทาวังผา ศรีภูม ิ 49 S 
2  สองแคว ชนแดน 52 M 
3  นานอย บัวใหญ 50 S 
4  ปว วรนคร 44 S 
5  สันติสุข ปาแลวหลวง 82 L 
6  บอแกว นาหมื่น 365 XL 
7  บอเกลือ บอเกลือเหนือ 96 L 
8  แมจริม หมอเมือง 113 XL 
9  ภูเพียง ฝายแกว 42 S 
10 ปราจีนบุร ี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม 29 S 
11  นาด ี ทุงโพธิ ์ 48 S 
12  ประจันตคาม โพธิ์งาม 31 S 
13  ประจันตคาม โพธิ์งาม 46 S 
14 ลําปาง แจหม แมสุก 60 M 
15  งาว บานหวด 32 S 

หวาย 
16 นครพนม นาแก พระซอง 52 M 
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กลุมแปลงใหญ ป 2561   จํานวน 11 แปลง  (ไผ 6 แปลง, หวาย 5 แปลง) 
 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

ไผ 
1 ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ 34 S 
2 เลย ภูกระดึง ศรีฐาน 128 XL 
3 พะเยา เมืองพะเยา บานตุน 30 S 
4 แพร วังชิ้น สรอย 39 S 
5 แพร ลอง ตาผามอก 40 S 
6 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาดาน 30 S 

หวาย 
7 สกลนคร วาริชภูม ิ วาริชภูม ิ 30 S 
8  ภูพาน สรางคอ 34 S 
9  กุดบาก กุดบาก 39 S 
10  นิคมน้ําอูน สุวรรณคาม 43 S 
11  พรรณานิคม นาใน 46 S 

 
 
กลุมแปลงใหญ ป 2562   จํานวน  2 แปลง (ไผ 2 แปลง) 
 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

ไผ 
1 เชียงราย แมสาย โปงผา 31 S 
2 นาน เฉลิมพระเกียรติ หวยโกน 30 S 

 
 


