
คูมือโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 

“มะพราว” 
 

 กรมสงเสริมการเกษตรมีการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 และ 2560 สําหรับคูมือโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
มะพราว หมายถึง แปลงใหญมะพราว และแปลงใหญมะพราวน้ําหอม โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
 
1. การจําแนกประเภทแปลงใหญ  
  กรมสงเสริมการเกษตรมีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2562 มีการจําแนกประเภทแปลงใหญไวตามป พ.ศ. อยางชัดเจน ซึ่งเรียกวา “แปลงใหญ
มะพราว/แปลงใหญมะพราวน้ําหอม ป ....”  
 สําหรับแปลง ป 2562 เปนแปลงใหมที่จะตองขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณของจังหวัดเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนในระบบสงเสริมการเกษตรตอไป นอกจากนี้แปลง
ใหญมะพราวในแตละป พ.ศ. ยังไดมีการจําแนกขนาด (size) ของแปลงตามจํานวนเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกของ
แปลง ดังนี ้
  (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)  คอื มีสมาชิกมากกวา 100 ราย 
 
2. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 
      2.1 เปาหมายการดําเนินงานทั้งหมด 82 แปลง ดังนี ้
       กลุม 1 แปลงป 2560  จํานวน    30 แปลง 
       กลุม 2 แปลงป 2561  จํานวน    17 แปลง 
       กลุม 3 แปลงป 2562  จํานวน    35 แปลง 
     2.2 ดําเนินการตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพ้ืนที่ 19 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุร ีตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สตูล ภูเก็ต ปตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส 
 
3. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
  3.1 กิจกรรม 
       พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพราวโดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในรูปแบบ
แปลงใหญมีกิจกรรมท่ีเปนจุดเนนในแตละป ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 3.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน มีดังนี้ 
       1) แปลงใหญมะพราว ปท่ี 3 (แปลงป 2560) 
                   1.1) กิจกรรม : การถายทอดความรู (เนนการบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด) 
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดเวทีวิเคราะหและจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือกําหนด
เปาหมายการพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง ปที่ 3 และนําเขามูลมาบันทึกในระบบ bigfam60.doae.go.th โดยใช
ขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม   
2) การพัฒนาการผลติ 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการประเมินของสมาชิก เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต   
การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  

      (1.1) จัดทําแผนธุรกิจซึ่งครอบคลุมแผนการผลิตและแผนการตลาดตามเปาหมาย 

การพัฒนาท่ีกําหนด โดยการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของ เชน ตัวสินคา (ผลผลิตมะพราว) กลุมเปาหมาย (ลูกคา)  

จุดแข็งจุดออน ชองทางการตลาด กระบวนการผลิต การแปรรูป ฯลฯ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จที่ไดตั้งเปาหมายไว 

กิจกรรม แปลง ป 2560 แปลง ป 2561 แปลง ป 2562 

 จุดเนน: การบริหารจัดการ

กลุม การเชื่อมโยง

การตลาด 

จุดเนน: การบริหารจัดการ

กลุม การเชื่อมโยง

การตลาด 

จุดเนน: การเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิต การบริหารจัดการ

กลุม การเชื่อมโยงการตลาด 

1. การเตรียมการ 1.1 ทบทวนบัญชีรายชื่อและขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิก 1.1 จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิก 

และขอมูลพ้ืนฐาน และบันทึก

ขอมูลในระบบ (รับรองแปลง

ภายใน 31 ธ.ค. 61) 

1.2 ประเมินผล และจัดเก็บขอมูลในปที่ผานมา 1.2 จัดเวทีวิเคราะห จัดทํา

แผนและเปาหมาย 

2. การถายทอด

ความรู 

2.1 จัดเวทวีิเคราะห จัดทําแผนรายแปลง และจัดทําแผน

ธุรกิจ 

2.1 ใหความรูเกษตรกรดาน

การลดตนทุนการผลิต เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

การตลาดและเชื่อมโยง

การตลาด 

2.2 ถายทอดความรูใหเกษตรกร  

 

2.2 จัดทําแปลงเรียนรูเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

3. การเพิ่มมูลคา

สินคาเกษตร 

3.1 สรางมูลคาเพิ่ม/แปรรูป/ปรับปรุงคุณภาพ/เพ่ิมชอง

ทางการจําหนาย 

- 



      (1.2) เก็บขอมูลแปลงกอนและหลังเขารวมโครงการ เชน ตนทุนการผลิต ผลผลิตตอ

ไร (รายป และเฉลี่ย) ผลตอบแทน คุณภาพ มาตรฐานการผลิต ตลาด เปนตน รวมทั้งมีการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

      (1.3) สรุปผลขอมูลแผนรายแปลงและแผนธุรกิจสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

          (2) ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการบริหารจัดการกลุม และการเชื่อมโยง

การตลาด ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุมผูผลิต

มะพราว โดยใช  แนวทางการพัฒนา Smart Group ใหมีการบริหารจัดการรวมกัน เกิดความรูสึกเปนเจาของ

รวมกัน และมีการเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งจะนําไปสูการมีตลาดรองรับที่แนนอน ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันและยกระดับราคา ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพรอม

ใหกับกลุมใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชือ่ตางๆ ได โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

     (2.1) จัดอบรมถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

พัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดทํามาตรฐานทั้งมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล อาจบูรณาการรวมกับกิจกรรม

ตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดการการศตัรูพืช การจัดการดิน น้ํา ปุย เปนตน ซึ่งจะเปนภาค

บรรยาย/ฝกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน จากแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาดานเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือใหเกษตรกรเกิด

การนําไปพัฒนาดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการกลุม 

    (2.2) จัดเวทีพบปะระหวางผูผลิตและผูประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายการผลิต

และการตลาดในพื้นที่ โดยการบูรณาการทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งดานการผลิต 

การตลาด มาตรฐานสินคา และแนวโนมในอนาคต ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเจรจาซื้อขายผลผลิตลวงหนาไดใน

อนาคต 

    (2.3) สรุปผลการถายทอดความรูสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

   1.2) กิจกรรม : การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร 

         (1) สรางมูลคาเพิ่ม/แปรรูป/ปรับปรุงคุณภาพ/เพิ่มชองทางการจําหนาย โดย

สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินงานดังนี้ 

               (1.1) นําผลสรุปจากการจัดเวทีวิเคราะหและจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผน

ธุรกิจ ในขอ 1.1) มาวิเคราะหความเปนไปไดในการสรางมูลคาเพ่ิม/แปรรูป/ปรับปรุงคณุภาพ/เพิ่มชองทางการ

จําหนาย เพื่อกําหนดวิธีการและรูปแบบของการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคามะพราว  

     (1.2) สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิตมะพราว เชน วัสดุแปรรูป

ผลผลิตมะพราว ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑมะพราว วัสดุที่สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลผลิตและ

ผลิตภัณฑมะพราว รวมถึงการสนับสนุนการเพ่ิมชองทางการจําหนายผานระบบสารเทศและการชําระเงิน เปนตน 

     (1.3) สรุปผลการสรางมลูคาเพ่ิมสงใหกรมสงเสริมการเกษตร 

       2) แปลงใหญมะพราว ปท่ี 2 (แปลงป 2561) 
                   ดําเนนิการตามรายละเอียดกิจกรรมเชนเดียวกับแปลง ปท่ี 3 (แปลงป 2560) 

       3) แปลงใหญมะพราว ปท่ี 1 (แปลงป 2562) 
    3.1) กิจกรรม : จัดเวทีวิเคราะหเพือ่กําหนดเปาหมายการพัฒนาและแผนรายแปลง 

โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการดังนี้ 



               (1) สรางการรับรูและความเขาใจ ประชาสัมพันธและชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจในการ
ดําเนินงานระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
                (2) สงเสรมิการรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตมะพราว คัดเลือกกลุมเกษตรกรหรือวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพการผลิตมะพราว เขารวมเปนสมาชิก ซึ่งเกษตรกรท่ีคัดเลือกควรเปนเกษตรกรที่มคีวามสนใจ 
เสียสละ เพื่อที่จะเขารวมกิจกรรม และมีพื้นที่การผลิตติดตอกันในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือความสะดวกตอการบริหาร
จัดการทั้งดานการผลิต การตลาด การถายทอดเทคโนโลยี และการตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา 

(3) รับรองแปลงผาน COO (รับรองภายใน 31 ธันวาคม 2561) 
(4) จัดเวทวีิเคราะหและจัดทําแผนรายแปลงและจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาและแผนพัฒนารายแปลง และนําเขามูลมาบันทึกในระบบ bigfam60.doae.go.th โดยใชขอมูลแผน     
การผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห ประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งของกลุม 2) การพัฒนา  
การผลิต 3) การพัฒนาดานการตลาด 4) การพัฒนาดานการบริหารจัดการกลุม/องคกร 5) ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการประเมินของสมาชิก เพื่อใหบรรลเุปาหมาย 5 ดาน ไดแก การลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต   
การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการ  
                  3.2) กิจกรรม : ถายทอดความรูใหเกษตรกรในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต      
การบริหารจัดการกลุม การเชื่อมโยงการตลาด โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการดังนี้ 
                        (1) จัดอบรมใหความรูเกษตรกร เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพราว” เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนาใน 5 ประเด็นสําคญั ไดแก 1.การลดตนทุนการผลิต 
2.การเพ่ิมผลผลิต 3.การพัฒนาคุณภาพ 4.การตลาด และ 5.การบริหารจัดการ ฝกปฏิบัติ   ศึกษาดูงาน เชื่อมโยง
การตลาด และการบริหารจัดการกลุมใหเกิดความเขมแข็ง 
   (2) จัดอบรมใหความรูเกษตรกร เรื่อง ตลาดนําการผลิตมะพราว เพ่ือเปนการวางแผน
และพัฒนาการผลิตในอนาคต ชวยแกไขปญหาราคาผลผลิตที่ไมแนนอน  และเปนการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความรูดานการตลาดและการเชื่อมโยงการตลาดใหเกษตรกรมีพื้นฐานและความเขาใจท่ีถูกตอง  
            (3) สรุปบทเรียน และผลการดําเนินงาน  
                 3.3) กิจกรรม : สงเสริมการจัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีขั้นตอน ดังนี้ 
                      (1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพราว โดย
มีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 
                              (1.1) เปนสถานท่ีซึ่งเคยเปนจุดสาธิตศูนยเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพราว 
หรือ หรือปลูกมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจ และมีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรูอยางยั่งยืน 
                              (1.2) พื้นที่ไมต่ํากวา 5 ไร 

                                 (1.3) มีแหลงน้ําตามธรรมชาติ หรือมีระบบการใหน้ําที่เพียงพอสําหรับใชในการ

ผลิตมะพราว 

                              (1.4) ควรอยูในบริเวณที่มีสวนมะพราวของเกษตรกรที่เปนสมาชิกแปลงใหญเพื่อให
เกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญมาศึกษาดูงานได 
                              (1.5) อยูติดถนน หรือพ้ืนท่ีที่มีการคมนาคมสะดวก ผานไปมาสามารถมองเห็นไดงาย 
           (1.6) เกษตรกรเจาของพ้ืนที่มีความพรอม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเปน
วิทยากรอบรมไดเปนอยางดีและ/หรือขยายผลความสําเร็จตอไปยังเกษตรกรรายอื่นในพ้ืนที่ใกลเคยีงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
           (1.7) มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด
ในการดําเนินการ ตลอดจนคําแนะนําของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ 



                      (2) ดําเนินการจัดทําแปลงเรียนรูเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพมะพราว ดังนี ้
                      (2.1) จัดทําแปลงเรียนรูอยางนอย 5 ไร เพ่ือใชเปนจุดทดสอบหรือสาธิตความรูและ
เทคโนโลยีตามประเด็นที่เกษตรกรตองการในขอ 3.1) ใหกับสมาชิกในพ้ืนที่โดยสนับสนุนคาใชจายเปนวัสดุอุปกรณ
การเรียนรู คาจัดทําปายแปลงเรียนรู คาวัสดุอุปกรณการเกษตร ไดแก พันธุมะพราวพันธุดี ปุยอินทรีย ปุยเชิงเดี่ยว 
วัสดุปองกันกําจัดศตัรูพืช และพืชยืนตนรวมมะพราว หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเปน  ในการจัดทําแปลง และบูรณาการ
กับหนวยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ) 
                         (2.2) จัดทําขอมูลแปลงเรียนรู รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 
 

กลุม 1 : แปลงใหญป 2560 จํานวน 30 แปลง 
 

ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล 
จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

มะพราวน้ําหอม 

1 นครปฐม สามพราน บางชาง 40 S 

2 ราชบุร ี วัดเพลง จอมประทัด 13 S 

3   วัดเพลง เกาะศาลพระ 25 S 

4   ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก 41 S 

5   ดําเนินสะดวก ทานัด 40 S 

6   เมืองราชบุรี บางปา 30 S 

มะพราว  

1 ชลบุร ี เมืองชลบุรี หนองรี 29 S 

2   บางละมุง โปง 66 M 

3   ศรีราชา หนองขาม 46 S 

4 ชุมพร สว ี นาโพธิ ์ 31 S 

5   สว ี ดานสวี 32 S 

6   เมืองชุมพร นาชะอัง 31 S 

7   ปะทิว ดอนยาง 34 S 

8   หลังสวน บางมะพราว 36 S 

9 นราธิวาส เมืองนราธิวาส โคกเคยีน 55 M 

10   บาเจาะ ปะลุกาสาเมาะ 50 S 

11 ระนอง เมืองระนอง ทรายแดง 37 S 

12   เมืองระนอง ราชกรูด 99 L 

13 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บานปรก 50 S 

14 สุราษฎรธานี เกาะสมุย บอผุด 51 M 

15   เกาะพะงัน บานใต 73 L 

16 ตราด เกาะกูด เกาะกูด 49 S 

17 นครศรีธรรมราช ทาศาลา สระแกว 30 S 

18   สิชล ทุงใส 32 S 

19 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี ปราณบรุี 50 S 

20   กุยบุร ี กุยเหนือ 45 S 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล 
จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

21 เพชรบุรี บานแหลม บางครก 31 S 

22 สตูล ละงู แหลมสน 36 S 

23   ละงู ละงู 41 S 

24   ทุงหวา ทุงบุหลัง 29 S 

 
กลุม 2 : แปลงใหญป 2561 จํานวน 17 แปลง 
 

ลําดับ จังหวัด อาํเภอ ตําบล 
จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

มะพราวน้ําหอม 

1 ราชบุร ี ดําเนินสะดวก บานไร 40 S 

มะพราว 

1 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน บางตลาด 42 S 

2 ชุมพร สว ี ทาหิน 43 S 

3 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ปาระกํา 36 S 

4 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน ชัยเกษม 37 S 

5  บางสะพาน พงศประศาสน 39 S 

6  เมือง
ประจวบคีรีขันธ 

เกาะหลัก 44 S 

7  บางสะพานนอย ปากแพรก 73 L 

8   ทับสะแก เขาลาน 86 L 

9 ปตตานี ปะนาเระ ปะนาเระ 29 S 

10  สายบุร ี บางเกา 31 S 

11   หนองจิก ทากําชํา 40 S 

12 ภูเก็ต ถลาง ปาคลอก 35 S 

13 ยะลา เมืองยะลา ลําใหม 35 S 

14   รามัน เกะรอ 38 S 

15 สมุทรสงคราม บางคนที บางคนที 42 S 

16 สมุทรสาคร บานแพว หนองบัว 15 S 

 
 
 
 



กลุม 3 : แปลงใหญป 2562 จํานวน 35 แปลง 
 
ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 

(ราย) 
ขนาดแปลง 

มะพราวน้ําหอม 

1 สมุทรสาคร บานแพว ยกกระบัตร 44 S 

2 ราชบุร ี ดําเนินสะดวก ศรีสุราษฎร 31 S 

มะพราว 

1 ชุมพร ปะทิว บางสน 30 S 

2   ละแม 
ต.ละแม ต.สวน
แตง ต.ทุงคาวัด 48 S 

3 นครศรีธรรมราช ปากพนัง คลองนอย 50 S 

4 ประจวบคีรีขันธ  กุยบุร ี  กุยบุร ี 30 S 

5   บางสะพาน ทองมงคล 30 S 

6   บางสะพาน ธงชัย 30 S 

7   ทับสะแก ทับสะแก 30 S 

8    ทับสะแก   เขาลาน  52 M 

9    ทับสะแก   ทับสะแก  52 M 

10    ทับสะแก   นาหูกวาง  52 M 

11    ทับสะแก   เขาลาน  60 M 

12    ทับสะแก   นาหูกวาง  75 L 

13    ทับสะแก   อางทอง  95 L 

14    ทับสะแก   ทับสะแก  144 XL 

15    ทับสะแก   อางทอง  224 XL 

16 ปตตาน ี สายบุรี ต.แปน 30 S 

17   สายบุร ี ต.ทุงคลา 30 S 

18   ปะนาเระ ต.พอมิ่ง 32 S 

19   ปะนาเระ ต.บานน้ําบอ 40 S 

20   สายบุร ี ต.มะนังดาลํา 45 S 

21   ไมแกน ต.ไทรทอง 50 S 

22  สายบุร ี ต.บือเระ 50 S 

23   ยะหริ่ง ต.ตาแกะ  50 S 

24 ยะหริ่ง ต.ตันหยงดาลอ 50 S 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

ขนาดแปลง 

25 ปตตาน ี กะพอ ต.ปลองหอย 54 M 

26   กะพอ ต.ตะโละดือรามัน 57 M 

27   ไมแกน ต.ไมแกน 65 M 

28   กะพอ ต.กะรุบี 68 M 

29   ยะหริ่ง ต.ตะโลกาโปร 100 L 

30   แมลาน ต.แมลาน 110 XL 

31 สมุทรปราการ บางบอ คลองนิยมยาตรา 30 S 

32 สมุทรสงคราม บางคนที บานปราโมทย 25 S 

33 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี บางใบไม 30 S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 

แบบจัดทําขอมูลแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว 

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมะพราว 

1. ประเภทแปลงท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการ 

     แปลงใหญ ป 2560   แปลงใหญ ป 2561   แปลงใหญ ป 2562 

2. ชื่อแปลงเรียนรู................................................................................................................................................ 

    ชื่อเจาของแปลง..................................................................................................................................... 

    สถานที่ตั้งแปลง.............................................................................................................................................. 

    ขนาดพื้นท่ี....................ไร จํานวนสมาชิก..................ราย 

3. แผนที่ตั้งแปลง  

 

 

 

 

 

 

4. ขอมูลจุดเดนของแปลงเรียนรู 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

5. ปญหา/อุปสรรคท่ีพบ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

6. จํานวนผูเขามาใชบริการ.........................ราย  

7. ประเด็นขอมูลท่ีมาใชบริการสวนใหญเรื่อง.................................................................................................... 

8. ภาพกิจกรรมที่ดําเนินการ 

      ลงชื่อ...................................................ผูรายงานขอมูล 

            (                                     ) 

      วันที่.................เดือน............................พ.ศ…………… 


