
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการทํางานของแปลงใหญพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เปาหมายแปลงใหญพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว จํานวน 24 แปลง 
 

ป จังหวัด ชนิดสินคา จําแนกขนาดแปลง (Size) 
/จํานวนสมาชิก 

2560 เชียงใหม ถั่วเหลือง XL  (142 ราย) 
 ยโสธร ถั่วลิสง XL  (129 ราย) 
 รอยเอ็ด ถ่ัวลิสง L    (81 ราย) 
 อุทัยธานี ถัว่เหลืองฝกสด M   (52 ราย) 
  ถัว่เหลืองฝกสด M   (50 ราย) 

2561 เชียงใหม ถ่ัวลิสง M   (51 ราย) 
 เชียงราย ถั่วเหลือง S    (30 ราย) 
  ถั่วเหลือง S    (30 ราย) 
  ถั่วเหลือง S    (29 ราย) 
 แมฮองสอน ถั่วเหลือง S    (40 ราย) 
 แพร ถั่วเหลือง S    (33 ราย) 
 พะเยา ถั่วลิสง L    (92 ราย) 
 ยโสธร ถั่วลิสง L    (85 ราย) 
 ราชบุร ี ถั่วเขียว S    (41 ราย) 
 เพชรบูรณ ถั่วเขียว S    (35 ราย) 
 ลําปาง ถั่วลิสง XL  (103 ราย) 

2562 เชียงใหม ถั่วเหลือง S    (43 ราย) 
 เชียงราย ถั่วเหลือง S    (30 ราย) 
 นาน ถั่วเหลือง XL  (159 ราย) 
 แพร ถั่วเหลือง S    (46 ราย) 
 ชัยภูมิ ถ่ัวลิสง L    (76 ราย) 
 ยโสธร ถั่วลิสง M   (50 ราย) 
 รอยเอ็ด ถ่ัวลิสง M   (54 ราย) 
 บุรีรัมย งาดํา S    (36 ราย) 

รวม 24 แปลง   
 

 

 กรมสงเสริมการเกษตรยังคงมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2562 ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในขณะนี้โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญไดดําเนินการมาถึงปที่ 4 แลว จึงมีการจําแนกประเภทแปลงใหญไวตามป พ.ศ. อยางชัดเจน ซึ่งเริ่มตั้งแต 
ป พ.ศ. 2560 2561 และ 2562 ตามลําดับ 
 สําหรับแปลง ป 2562 นั้น เปนแปลงใหมที่มีการรวมกลุมการผลิต การตลาด และจะตองขอความเห็นชอบ
และรับรองแปลงจากคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (Chief of Operation : COO)  เพ่ือแจงผลการรับรองใหคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ



ของจังหวัด และหนวยงานที่รับสมัครทราบผลการพิจารณา พรอมทั้ง แจงกรมสงเสริมการเกษตรทราบ เพื่อขึ้น
ทะเบียนเปนแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป  
 นอกจากนี้แปลงใหญพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัวในแตละป ยังไดมีการจําแนกขนาด (size) ของแปลงตนเอง
ตามจํานวนเกษตรกรที่เปนสมาชิกของแปลง ดังนี้ 
  (1) size S  คือ มีสมาชิกนอยกวา 50 ราย 
  (2) size M  คือ มีสมาชิกเทากับ 50 – 70 ราย  
  (3) size L  คอื มีสมาชิกเทากับ 71 – 100 ราย  
  (4) size XL  คอื มีสมาชิกมากกวา 100 รายข้ึนไป 
 

การดําเนินการสงเสริมและพฒันาแปลงใหญพชืน้ํามันและพืชตระกูลถั่วในแตละป มีดังนี ้
 โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญเปนโครงการที่มีการบูรณาการการทํางานจากทุกหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณสงผลใหในแปลงใหญพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่วใน 1 แปลง มีกิจกรรมที่ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหลายหนวยงาน สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริม
การเกษตร มีสาระสําคัญท่ีจังหวัด/อําเภอควรดําเนินการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรม แปลง ป 2560 แปลง ป 2561 แปลง ป 2562 
 จุดเนน: การเพิ่มมูลคาสินคา

เกษตร 
จุดเนน: การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการบริหาร
จัดการกลุม 

จุดเนน: การลดตนทุน  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1. การเตรียมการ   1.1 จัดเวทีวิเคราะหเพื่อ
กําหนดเปาหมายการพัฒนา
และแผนรายแปลง 

2. การถายทอดความรู 2.1 จัดเวทวีิเคราะหจัดทํา
แผนรายแปลงและจัดทาํแผน
ธุรกิจ 

2.1 จัดเวทีวิเคราะหจัดทํา
แผนรายแปลงและจัดทาํแผน
ธุรกิจ  

2.1 ใหความรูเกษตรกรดาน
การลดตนทนุการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

2.2 ถายทอดความรูให
เกษตรกรเนนการผลิตใหมี
คุณภาพด ี
 

2.2 ถายทอดความรูให
เกษตรกรเนนการบริหาร
จัดการกลุม 

2.2 สงเสริมการจัดทําแปลง
เรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต 
 

3. การยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร 

สรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป สรางมูลคาเพิ่ม/แปรรูป - 

4. การสนับสนุนปจจัย
การผลิต/เครื่องจักรกล/
แหลงน้ํา 

- - สนับสนนุวัสดุการเกษตร 
เพ่ือพัฒนาการผลิตในการ
จัดทําแปลงเรยีนรูเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 



ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน มดีังนี้ 
1. แปลงป 2560 (แปลงปที่ 3)  

กิจกรรมที่ 1 การถายทอดความรู 
1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด

หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปที่ 3 โดยใชขอมูล

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม 2) การ
พัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคณุภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนา
นวัตกรรมหรืองานวิจัยใหเกิดขึ้น 

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

3) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลการผลติตอไร 
(รายป และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เปนตน รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

4) จัดทําแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 
1.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ํามันและพืช
ตระกูลถ่ัวคุณภาพดีโดยเนนการผลิตแบบปลอดภัย ลดการใชสารเคมี การใชพันธุดีตรงตามความตองการของตลาด 
การดูแลสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับราคา โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 
 2.1 สรางมูลคาเพิ่ม/แปรรูป ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดย
มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1) นําผลสรุปที่ไดในการกําหนดเปาหมายเพ่ือพัฒนาผลผลิตของแปลงไดทั้งกอนและหลังการเก็บ
เก่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยนําผลสรุปจากขอ 1.1 มาวิเคราะหความเปนไปไดในการสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป เพ่ือ
กําหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาสินคาของแปลง ตัวอยางการเพ่ิม
มูลคา/แปรรูป เชน 

- การเพ่ิมมูลคากอนเก็บเก่ียว ไดแก การเพ่ิมธาตุอาหารใหแกพืช เปนตน 
- การเพ่ิมมูลคาหลังเก็บเก่ียว ไดแก การทําบรรจุภัณฑ การแปรรูป การใชวัสดุที่จําเปนตาง ๆ ใน

การแปรรูปผลผลิตตาง ๆ เปนตน 
2) สรางความเขาใจและการรับรูใหกับสมาชิก โดยการถายทอดความรูเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป

ใหผลผลิตไดตามความตองการรวมกันจากผลการวิเคราะหและสามารถนํามาปฏิบัติได 
 

2. แปลง ป 2561 (แปลงปที่ 2) 
กิจกรรมที่ 1 การถายทอดความรู (เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุม) 
1.1 การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ  ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือ

สํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลงในปที่ 3 โดยใชขอมูล

แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม 2) การ



พัฒนาการผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การ
เพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคณุภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

2) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเปาหมายการพัฒนาที่
กําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิต) กลุมลูกคา จุดแข็งจุดออนของกิจการ นโยบาย
การตลาด กระบวนการผลิต ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จที่ไดตั้งเปาหมายไว 

3) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลการผลติตอไร 
(รายป และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เปนตน รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

4) สรุปผลขอมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 
1.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม ดําเนินการโดย

สํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเนนการผลิตแบบ
ปลอดภัย ลดการใชสารเคมี การใชพันธุดีตรงตามความตองการของตลาด การดูแลสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับราคา โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1) จัดอบรมถายทอดความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการกลุม      
อาจบูรณาการรวมกับกิจกรรมตาง ๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร (เชน การจัดการศตัรูพืช การ
จัดการดิน น้ํา ปุย เปนตน) และที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะเปนบรรยายหรือฝกปฏิบัติควบคู
กับการศึกษาดูงานจากแปลงตัวอยางเพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุม  

 

กิจกรรมที่ 2 การเชื่อมโยงการตลาด 
2.1 สนับสนุนการรวมกลุม มีการบริหารจัดการรวมกัน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบแปลง

ใหญดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยการจัดเวทีพบปะระหวางผูผลิตและ
ผูประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและการตลาดในพื้นที่ โดยการบูรณาการทุกฝายที่เก่ียวของ ซึ่งใหทุก
ภาคสวนเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังดานการผลิตและการตลาด สงผลใหเกิดการเจรจาซื้อขายผลผลิตลวงหนาไดใน
อนาคต 

 

3. แปลงใหญพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว ป 2562 (แปลงปที่ 1) 
กิจกรรมที่ 1 การเตรียมการ 
1.1 จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
1) จัดเวทีวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง โดยจัดทําขอมูล

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

2) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ขอมูลการผลติตอไร 
(รายป และเฉลี่ย) ผลตอบแทน เปนตน รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

3) สรุปผลขอมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 
กิจกรรมที่ 2 การถายทอดความรู (เนนการลดตนทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต) 
2.1 ถายทอดความรูใหเกษตรกรดานการลดตนทุนการผลิต /เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ดําเนินการ 

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอโดยจัดอบรมถายทอดความรูอาจบูรณาการรวมกับกิจกรรม
ตาง ๆ จากหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร (เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ํา ปุย เปนตน) และที่



ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งจะเปนภาคบรรยายหรือฝกปฏิบัติควบคูกับการศึกษาดูงานจากแปลง
ตัวอยางเพ่ือใหเกิดการนํามาประยุกตใชในดานการลดตนทุนการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
รายละเอียดตัวอยางหลักสูตรตามเอกสารแนบที่ 1  

2.2 สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว ดําเนินการ
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้                                   

1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่วตาม
โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 

1.1) เปนแปลงท่ีมีศักยภาพและความพรอมของสมาชิกในแปลงป 2562 
1.2) พ้ืนท่ีควรมีขนาดไมนอยกวา 10 ไร 
1.3) เปนพื้นที่มีพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่วชนิดเดียวกันกับที่เสนอขอเปนแปลงใหญ และควร

เปนพื้นที่ใหผลผลิตตอเนื่องกันแลวไมต่ํากวา 2 ฤดูกาล 
1.4) ควรอยูในบริเวณที่มีการผลิตของเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญเพื่อที่จะสามารถให

เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญมาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีได 
1.5) อาจอยูติดถนน หรือพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผูคนผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
1.6) เกษตรกรเจาของพ้ืนท่ีมีความพรอม ขยันหม่ันเพียร เสียสละ สามารถเปนวิทยากรอบรม

ไดเปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอ่ืนในพื้นที่ใกลเคยีงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.7) มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดในการ

ดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 
2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่วตามโครงการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ดังนี้ 
2.1) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่วโครงการสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกแปลงใหญในพ้ืนท่ี โดยรัฐสนับสนุน
คาใชจายสําหรับจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน คาเมล็ดพันธุ ปุย สารเคมี คาเตรียมดิน ฯลฯ 
คาวัสดุสํานักงานหรืออ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนในการจัดทําแปลง โดยใหเนนหนักในเรื่องการลดตนทุนการผลิตและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามผลการวิเคราะหจากกิจกรรมขอ 1.1  

2.2) จัดทําปายแปลงเรียนรู ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบดวย ชื่อ
เจาของสวน ที่ตั้งแปลง และชื่อแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญพืช
น้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว เชน แปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชน้ํามนัและพืชตระกูลถั่ว  (ถ่ัวลิสง) โครงการ
สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ถั่วลิสง) จังหวัดรอยเอ็ด เปนตน  

3) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพพืชน้ํามันและพืชตระกูลถ่ัว โครงการสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ  

 
 

 
 
 
 
 
 


