
คูมือโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 

“ชา” 
 

1. การจําแนกประเภทแปลงใหญ  
  กรมสงเสริมการเกษตรมีการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 และ 2560 ซึ่งมีการจําแนกประเภทแปลงใหญไวตามป พ.ศ. อยางชัดเจน 
ซึ่งเรียกวา “แปลงใหญชา ป ....”  
 สําหรับแปลง ป 2562 เปนแปลงใหมที่จะตองขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณของจังหวัดเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนในระบบสงเสริมการเกษตรตอไป นอกจากนี้แปลงใหญมะพราว
ในแตละป พ.ศ. ยังไดมีการจําแนกขนาด (size) ของแปลงตามจํานวนเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของแปลง ดังนี้ 
  (1) แปลงขนาดเล็ก (size S)   คือ มีสมาชิก 30 - 50 ราย 
  (2) แปลงขนาดกลาง (size M)   คือ มีสมาชิก 51 - 70 ราย  
  (3) แปลงขนาดใหญ (size L)   คือ มีสมาชิก 71 - 100 ราย  
  (4) แปลงขนาดใหญมาก (size XL)  คือ มีสมาชิกมากกวา 100 ราย 
 
2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
  เปาหมายการดําเนินงาน รวมทั้งส้ิน 3 แปลง พ้ืนท่ีดําเนินการ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดนาน ซึ่งเปนแปลงใหญชา ป 2560 (ปท่ี 3) ดังนี้ 
ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร  

(ราย) 
ขนาดแปลง 

1 เชียงใหม สะเมิง สะเมิงเหนือ 40 S 

2 นาน เมืองนาน เรือง 46 S 

ปว สกาด 100 L 

 

3. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
 3.1 กิจกรรม 
       พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในรูปแบบแปลงใหญ
มีกิจกรรมที่เปนจุดเนน ดังน้ี 

กิจกรรม แปลง ป 2560 

 จุดเนน: การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

1. การเตรียมการ 1.1 ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิก 

1.2 ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลในปท่ีผานมา 

2. การถายทอดความรู 2.1 จัดเวทีวิเคราะห จัดทําแผนรายแปลง และจัดทําแผนธุรกิจ  

2.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกร 

3. การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 3.1 สรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป/ปรับปรุงคุณภาพ/เพิ่มชองทางการจําหนาย 



3.2 ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงาน มีดังนี้ 
       1) แปลงใหญชา ปที่ 3 (แปลงป 2560) จํานวนท้ังหมด 3 แปลงตามเปาหมาย ในขอ 2 
                   1.1) กิจกรรม : การถายทอดความรู (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) โดย
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการดังน้ี 

(1) จัดเวทีวิเคราะหและจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง ปท่ี 3 และนําเขามูลมาบันทึกในระบบ bigfam60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผนการ
ผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม   2) การพัฒนาการ
ผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต   การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

      (1.1) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเปาหมาย 

การพัฒนาที่กําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิตชา) กลุมเปาหมาย (ลูกคา)  

จุดแข็งจุดออน ชองทางการตลาด กระบวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

      (1.2) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ตนทุนการผลิต ผลผลิตตอไร 

(รายป และเฉล่ีย) ผลตอบแทน คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด เปนตน รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

      (1.3) สรุปผลขอมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

          (2) ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการบริหารจัดการกลุม และการเชื่อมโยงการตลาด 

ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุมผูผลิตมะพราว โดยใช    

แนวทางการพัฒนา Smart Group ใหมีการบริหารจัดการรวมกัน เกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน และมีการ

เชื่อมโยงการตลาด ซึ่งจะนําไปสูการมีตลาดรองรับที่แนนอน ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับ

ราคา ท้ังนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลุมใหสามารถเขาถึง

แหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ ได โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

     (2.1) จัดอบรมถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

คุณภาพผลผลิต การจัดทํามาตรฐานทั้งมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล อาจบูรณาการรวมกับกิจกรรมตาง ๆ จาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการการศัตรูพืช การจัดการดิน น้ํา ปุย เปนตน ซึ่งจะเปนภาคบรรยาย/ฝกปฏิบัติ/

ศึกษาดูงาน จากแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อใหเกษตรกรเกิดการนําไปพัฒนาดาน  

การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุม 

    (2.2) จัดเวทีพบปะระหวางผูผลิตและผูประกอบการเพ่ือเช่ือมโยงเครือขายการผลิตและ

การตลาดในพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลท้ังดานการผลิต การตลาด 

มาตรฐานสินคา และแนวโนมในอนาคต ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเจรจาซื้อขายผลผลิตลวงหนาไดในอนาคต 

    (2.3) สรุปผลการถายทอดความรูสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

   1.2) กิจกรรม : การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

         (1) สรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป/ปรับปรุงคุณภาพ/เพ่ิมชองทางการจําหนาย โดยสํานักงาน

เกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินงานดังน้ี 



               (1.1) นําผลสรุปจากการจัดเวทีวิเคราะหและจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธรุกิจ 

ในขอ 1.1) มาวิเคราะหความเปนไปไดในการสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป/ปรับปรุงคุณภาพ/เพ่ิมชองทางการจําหนาย 

เพื่อกําหนดวธีิการและรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคามะพราว  

     (1.2) สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิตชา เชน วัสดุแปรรูปผลผลิตชา 

ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑชา วัสดุท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตและผลิตภัณฑชา รวมถึงการสนับสนุน

การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบสารเทศและการชําระเงิน เปนตน 

     (1.3) สรุปผลการสรางมูลคาเพ่ิมสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


