
ภาคผนวกที่........... 

คูมือโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 
“มะมวงหิมพานต” 

 
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 เพ่ือถายทอดความรูใหกับเกษตรกรใหสามารถเพ่ือประสิทธิภาพการผลิตมะมวงหิมพานต โดยการ

ลดตนทุนการผลิต และมีผลผลิตตอหนวยเพ่ิมขึ้น ผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลย ีผานกระบวนการเรียนรูแบบ
มีสวนรวมในรูปแบบแปลงใหญ 

2.2 เพ่ือสรางความเขมแข็งโดยการรวมกลุมของเกษตรกรผูผลิตมะมวงหิมพานต มีการบริหารจัดการ
รวมกัน เพ่ือใหเกิดการรวมกันผลิตและการตลาดในรูปแบบแปลงใหญ 

3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

3.1 เปาหมายการดําเนินงานทั้งหมด 2 แปลง จําแนกตามป พ.ศ. ประกอบดวย 
1) แปลงป 2560   จํานวน 1 แปลง 
2) แปลงป 2561   จํานวน 1 แปลง 

3.2 ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ จังหวัดอุตรดิตถ 
และจังหวัดระนอง 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกันในรูปแบบแปลงใหญ 

4.1 การบริหารจัดการ 

กิจกรรม แปลง ป 2560 แปลง ป 2561 
1. การจัดเก็บขอมูล 

 

ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกร 
จัดทําขอมูลทะเบียนสมาชิกใหเปน
ปจจุบันในระบบ bigfarm60.doae.go.th 

ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกร 
จัดทําขอมูลทะเบียนสมาชิกใหเปน
ปจจุบันในระบบ bigfarm60.doae.go.th 

2. การวิ เคราะห จัดทํ า
แผน 
 

จัดเวทีวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนราย
แปลง และแผนธุรกิจ โดยใหสมาชิกมี
สวนรวมในการวิเคราะห 

จัดเวทีวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนราย
แปลง และแผนธุรกิจ โดยใหสมาชิกมี
สวนรวมในการวิเคราะห 
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กิจกรรม แปลง ป 2560 แปลง ป 2561 
3. การถายทอดความรู
ใหกับเกษตรกร 

 

การพัฒนาคุณภาพ  
1) การเก็บเก่ียว และวิทยาการหลักการ
เก็บเก่ียวเพ่ือใหไดเมล็ดมะมวงหิมพานต 
ที่มีคุณภาพ 
2) ขั้นตอนและกระบวนการการแปรรูป
ผลิตภัณฑมะมวงหิมพานต ที่มีคณุภาพ
และมีความหลากหลาย  
การเชื่อมโยงการตลาด 
- สนับสนุนการเชื่อมโยงการตลาด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร 
ผูประกอบการการผลิตมะมวงหิมพานต 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ  
1) การจัดการเพ่ือผลิตมะมวงหิมพานต
ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เชน การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 
ฯลฯ 
2) การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เชน 
เทคนิคการเก็บเก่ียว การแปรรูป ฯลฯ 
การตลาด 
- สนับสนุนการรวมกลุม และเนนการ
บริหารจัดการรวมกันภายในกลุม การ
บริหารสินคาคงคลัง 

4. จัดทําแปลงเรียนรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวง
หิมพานต และเปนจุดถายทอดความรู
ใหแกสมาชิก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวง 
หิมพานต และเปนจุดถายทอดความรู
ใหแกสมาชิก 

 
4.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน ดังนี ้

1) แปลงใหญ ป 2560 

- กิจกรรม : การจัดเก็บขอมูล  
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจ

การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จัดทําขอมูลทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน ประเมินผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาในระบบ bigfarm60.doae.go.th  

- 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 
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- กิจกรรม : การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 
ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหสามารถพัฒนาการ

ผลิตมะมวงหิมพานตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน คือ 
1) จัดอบรมถายทอดความรูโดยเนนการพัฒนาคณุภาพ (1) การเก็บเก่ียว 

และวิทยาการหลักการเก็บเก่ียวเพ่ือใหไดเมล็ดมะมวงหิมพานต ที่มีคุณภาพ ขั้นตอนและกระบวนการการแปรรูป
ผลิตภัณฑมะมวงหิมพานต ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาสินคา (2) การเชื่อมโยง
การตลาด โดยสนับสนุนการเชื่อมโยงการตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร ผูประกอบการการผลิต
มะมวงหิมพานต 

2) สรุปผลการถายทอดความรูใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การจัดทําแปลงเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวงหิมพานต ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด/อําเภอ โดย 
1) คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนท่ีที่มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (มะมวงหิมพานต) ที่ตัดตั้งเดิม แตถาไมมีใหพิจารณาจากพ้ืนที่ของวิทยากรเกษตรกรหรือ
เกษตรกรตนแบบ 

2) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
กลุม โดยรัฐสนับสนุนวัสดุการเกษตร 

 
2) แปลงใหญ ป 2561 

- กิจกรรม : การจัดเก็บขอมูล  
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจ

การดําเนินงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จัดทําขอมูลทะเบียนสมาชิกใหเปนปจจุบัน ประเมินผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาในระบบ bigfarm60.doae.go.th  

- 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 ผลผลติตอไร รายไดที่ไดรับ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

3) สรุปขอมูลแผนรายแปลงและขอมูลแผนธุรกิจใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การถายทอดความรูใหกับเกษตรกร 
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ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อใหสามารถพัฒนาการ
ผลิตมะมวงหิมพานตไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยมีข้ันตอน คือ 

1) ถายทอดความรูเรื่อง (1) การจัดการเพ่ือผลิตมะมวงหิมพานตปลอดภัย
จากสารพิษตกคาง เชน การปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ฯลฯ 
(2) การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน เชน เทคนิคการเก็บเก่ียว การแปรรูป ฯลฯ  
(3) การตลาด โดยสนับสนุนการรวมกลุม และเนนการบริหารจัดการรวมกันภายในกลุม การบริหารสินคาคงคลัง 

2) สรุปผลการถายทอดความรูใหกรมสงเสริมการเกษตร 

- กิจกรรม : การจัดทําแปลงเรียนรู  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวงหิมพานต ดําเนินการโดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด/อําเภอ โดย 
1) คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกจากพ้ืนท่ีที่มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (มะมวงหิมพานต) ที่ตัดตั้งเดิม แตถาไมมีใหพิจารณาจากพ้ืนที่ของวิทยากรเกษตรกรหรือ
เกษตรกรตนแบบ 

2) จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือใชเปนจุดสาธิตและถายทอดความรูใหกับสมาชิกใน
กลุม โดยรัฐสนับสนุนวัสดุการเกษตร 

 
 
กลุมแปลงใหญ ป 2560   จํานวน 1 แปลง  
 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

1 อุตรดิตถ ทาปลา รวมจิต 106 XL 
 
 
กลุมแปลงใหญ ป 2561   จํานวน 1 แปลง 
 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

1 ระนอง เมืองระนอง เกาะพยาม 39 S 
 


