
แนวทางการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
 

สถานการณ์กลุม่ส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  สว่นส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา 

 กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้นมีบทบาทหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการผลิตและ
จัดการสินค้าเกษตรในกลุ่มไม้ยืนต้น เช่น มะพร้าว กาแฟ ชา ไผ่ พืชตระกูลปาล์มอ่ืนๆ เช่น ตาลโตนด หมาก ฯลฯ 
พืชเค้ียวมัน เช่น แมคาเดเมียนัท มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ และไม้ยืนต้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ ให้คําปรึกษาแนะนําถ่ายทอด
ความรู้เป็นศูนย์กลาง การประสานงานด้านการส่งเสริมการผลิต ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สถานการณ์สนิค้าไม้ยืนต้นซึง่เป็นพืชที่ปลูกเพ่ือการนําผลผลิตไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม
เกษตร เช่น มะพร้าว กาแฟ ชา ไผ่ เป็นต้น สําหรับในปี ๒๕๕๕ สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าไม้ยืนต้น 
ที่สําคัญ ได้แก่ 

มะพร้าว  สําหรับปี ๒๕๕๔ คาดว่ามะพร้าว เน้ือที่ให้ผลผลิตประมาณ ๑.๓๘ ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ ๑ ล้านตัน 
พ้ืนที่ลดลงจาก ๑.๔๕ ล้านไร ่ในปี ๒๕๕๓ สาเหตุลดลงเน่ืองจากมะพร้าวมีอายุมากให้ผลผลิตต่อไร่ตํ่า มีการโค่น 
มะพร้าว ไปปลูกปาล์มนํ้ามนัและยางพาราที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า และมีโรคระบาดของแมลงดําหนาม หนอนหัวดํา 
ทําลายต้นมะพร้าว เสียหาย จุดเด่น กะทิไทยคุณภาพดีตลาดต่างประเทศยอมรับและมคีวามต้องการสูงและ 
มะพร้าวไทยสามารถเก็บเกี่ยว ได้ตลอดปี ปัญหา ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ขาดแคลนมะพร้าว 
พันธ์ุดีให้ผลดกต้นเต้ียเกิดโรคแมลงระบาด ทําความเสียหาย มะพร้าวส่วนใหญม่ีอายุมาก ขาดการดูแลรักษา ทําให ้
ต้นเสื่อมโทรม ให้ผลผลิตน้อย แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวเพ่ิมขึ้นให้คําแนะนํา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปฏิบัติดูแลรักษา ต้นมะพร้าวให้ได้ ผลผลิตเพ่ิมและคุณภาพดี จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
ผลิตมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จัดทําโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว จัดทําโครงการป้องกัน 
และกําจัดศัตรูมะพร้าว  

กาแฟ ประเทศไทยมีการปลกูกาแฟพันธ์ุอาราบิก้าในภาคเหนือและพันธ์ุโรบัสต้าในภาคใต้ เน่ืองจากสภาพ

พ้ืนที่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปี ๒๕๕๓ มีเน้ือทีใ่ห้ผล ๓๒๒,๘๙๖ ไร่ ผลผลิตประมาณ ๔๒,๓๙๔ ตัน 
แบ่งเป็น พันธ์ุอาราบิก้าประมาณ ๑๓% และพันธ์ุโรบัสต้าประมาณ ๘๗% ของปริมาณผลผลิตกาแฟทัง้ประเทศ มูลค่า
การซื้อขาย เมล็ดกาแฟ(สารกาแฟ) ไม่ตํ่ากว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และมีมูลค่าการสง่ออกเมล็ดกาแฟและ

ผลิตภัณฑ์ไม่ตํ่ากว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท ทั้งน้ี แนวโน้มพ้ืนทีป่ลูกและผลผลติกาแฟรวมของประเทศลดลง โดยพ้ืนที่

ปลูกและผลผลติลดลงใน กาแฟพันธ์ุโรบัสต้า แต่เพ่ิมขึ้นในกาแฟพันธ์ุอาราบิก้า ในขณะที่ความนิยมบรโิภค

ภายในประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้น อย่างต่อเน่ืองประมาณร้อยละ ๑๐ ต่อปี เน่ืองจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ให้เลือก ทําใหปั้จจุบันผลผลติ ไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟภายในประเทศ โดยกาแฟ

ไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ จากตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากต้นกาแฟส่วน

ใหญม่ีอายุมาก ขาดการตัดฟ้ืนต้น (ตัดทําสาว) การตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ย และการปรับปรุงบํารุงดินอย่างเหมาะสม การ
ผลิตกาแฟของประเทศไทยจงึมีปัญหา ผลผลิตต่อไร่ตํ่า ต้นทุนการผลิตสงูเมื่อเทียบกับประเทศผู้แข่งขันสําคัญ ได้แก่ 

เวียดนาม และอินโดนีเซีย การเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อาจสง่ผลให้มีการ

นําเข้ากาแฟที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงได้มี



มติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการ ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สินค้ากาแฟทั้งระบบให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ต่อไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบในกลยุทธ์
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตกาแฟ  

 

ชา เป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ดีต้ังแต่เขตร้อนถึงเขตอบอุ่นที่มีฝนชุกสามารถปลูกได้ดีในระดับความสูงเหนือ
ระดับ นํ้าทะเลมากกว่า ๗๐๐ เมตร เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าฝนและแสงแดดที่เพียงพอต่อการปลูกชา การผลิตชาใน
ประเทศไทย มากท่ีสุดร้อยละ ๘๔ เป็นชาพันธ์ุอัสสัม และร้อยละ ๑๖ เป็นพันธ์ุชาจีน โดยแหล่งผลิตชาท่ีสําคัญอยู่ใน
ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่และน่าน ซึง่จังหวัดที่มีการปลูกมากที่สุด คือ จังหวัด
เชียงราย ฤดูการเก็บเก่ียว ผลผลิตชาอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน ในปี ๒๕๕๓ ชาพันธ์ุอัสสัมมีผลผลิต(สด) 
เฉลี่ย ๕๑๙ กก./ไร่ ปริมาณ วัตถุดิบต้องการใช้ ในประเทศ ร้อยละ ๑๓.๙๖ และส่งออกร้อยละ ๘๖.๐๔ ซึ่งการ
ส่งออกชาแห้งในปี ๒๕๕๓ มจีํานวน ๒.๖๑๕ พันตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๔๙.๕๓ ล้านบาทประเทศไทยมีสภาพพ้ืนที่และ
ภูมิอากาศเหมาะสมสามารถปลูกชาพันธ์ุดีได้ ปัจจุบันมีการนําชาพันธ์ุดีและนําเทคโนโลยีการแปรรูปทีท่ันสมัยมาใช้
ในอุตสาหกรรมชาและสามารถนําไปแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ได้หลากหลาย นอกจากน้ีเกษตรกรมีการนํากระบวนการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) มา
ใช้ในการผลิต แต่การพัฒนาการผลิตชาให้มีประสิทธิภาพยังมีข้อจํากัดในการขยายพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากพ้ืนที่ปลูก ที่
เหมาะสมส่วนใหญ่เป็นเขตอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธาร ปัญหาสําคัญทีส่่งผลให้ชาคุณภาพดีมีปริมาณน้อยคือ เกษตรกรส่วน
ใหญ ่เป็นเกษตรรายย่อยที่ขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตขาดความรู้ในการจัดการแหล่งนํ้าที่
ถูกต้อง เหมาะสม และสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาของไทยคือ การนําชาเข้าร่วมในข้อตกลง FTA ระหว่าง
ไทยกับจีน อินเดียและศรีลังกา ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาทําให้ราคาชาของไทยตกตํ่าได้เพราะประเทศเหล่าน้ีมีต้นทุนการ
ผลิตตํ่ากว่า ที่ผลิตภายในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ป ี๒๕๕๕  
 
 

 
 
 

 

สภาพปญัหา/สาเหตุพชื 

ที่รับผิดชอบ 

- การผลิตกาแฟขาดประสิทธิภาพ 

- การผลิตมะพรา้วขาด 

ประสิทธิภาพ,ผลผลิตไม่เพียงพอ 

- ชาขาดการพัฒนาเทคโนโลยี 

การผลิต การแปรรูปและ 

การตลาด 

แนวทางแก้ปญัหา

แผนปฏิบัติงานชัดเจน 

มอบหมายหน้าที่ 

ปฏิบัติให้ได้ตามแผน

งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 

ประกวดชาและกาแฟ   - 

ขึ้นทะเบียน ทพศ. - 

งานท่ีได้รบัมอบหมาย 

องค์ความรู้ไม้ยืนต้น - 

ให้คําปรึกษา - 

- MOU  

- มาตรฐานชา 

งานประจํา 

ยุทธศาสตร์มะพร้าว - 

ชาตามพระราชดําริ - 

กาแฟครบวงจร - 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

มะพร้าวและกาแฟ 

- 

งานเชิงรุก 

การปฏิบัติปี ๒๕๕๕

การตัดแต่งก่ิงชา -

การตัดทําสาวต้นกาแฟ -

เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าว -

องค์ความรู้ 



แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  ส่วนส่งเสริมการผลิตไมผ้ล ไม้ยืนต้นและยางพารา 

แผนปฏิบัติงาน งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจากการวิเคราะห์) 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานผู้รับผิดชอบ

งานเชิงรุก 

อบรมเกษตรกร ก.พ.-เม.ย.๕๕ ๑๙ จังหวัด อรวรรณ 

กิสณะ 

มนัส 

๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

(มะพร้าว) 

 

ปัญหามะพร้าวขาดการดูแลรักษาและศัตร ู

มะพร้าวระบาด ทําให้ผลผลติต่อไร่ต่ํา 

ผลตอบแทนต่อไร่ต่ํา พื้นที่ถูกทดแทนด้วย 

ยางพาราและปาล์มน้ํามัน แปลงต้นแบบ เม.ย.-ส.ค.๕๕ ๕๘ อําเภอ 

๑๑๐ ตําบล 

 

ถ่ายทอดความรู้ 
เกษตรกร 

  อรวรรณ 
พิสมัย 
มนัส 

๑.อบรมเกษตรกร  
๒.จัดทําแปลงเรียนรู้ 

พ.ค.-ก.ค.๕๕ 
พ.ค.๕๕ 

๑๐ จังหวัด 
๑๐ จังหวัด 

 
 

๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ (กาแฟ) 

ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ํา
กว่าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข็งที่
สําคัญ อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เมื่อ
เปิดการค้าเสรีอาเซียนจึงมีความ
จําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กาแฟ และเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน จัดทําเอกสารโครงการ พ.ค.๕๕ สสจ.  

๓.โครงการปรับโครงสร้าง 
สินค้ากาแฟแบบครบวงจร 

ปัญหากาแฟมอีายุมากอยู่ในสภาพ เสื่อม
โทรมประกอบกับดินเสื่อมเนื่องจาก การใช้
ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานจึงจําเป็น 
ที่ต้องถ่ายทอดความรู้เรื่องการตัดทําสาว 
ต้นกาแฟ การใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดิน 
และอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกร 
ได้นําความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี 
อาเซียน 

๑.ประชุมสัมมนา 
เตรียมความพร้อม 
๒.ประชาสัมพันธ์ รับ
สมัครและคัดเลือก 
เกษตรกร 
๓.จัดเวทีเรียนรู้แบบ มี
ส่วนร่วม 
๔.ส่งเสริมแปลงเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต

ก.พ.๕๕ 
 
ม.ค.๕๕ 
 
 
ก.พ.-ต.ค.๕๕ 
 
มี.ค.-ต.ค.๕๕ 
 

ชุมพร 
ระนอง 

อรวรรณ 
มนัส 
พิสมัย 



กาแฟ 
๕.ติดตามนิเทศ การ
ดําเนินงาน 

 
ธ.ค.๕๔-ธ.ค.๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  ส่วนส่งเสริมการผลิตไมผ้ล ไม้ยืนต้นและยางพารา 

แผนปฏิบัติงาน งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจากการวิเคราะห์) 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานผู้รับผิดชอบ 

โครงการปรับโครงสร้างสินค้า
กาแฟแบบครบวงจร (ต่อ) 

 ๖.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานโครงการ 
๗.อํานวยการ 
(ประสานงาน ประชุม 
จัดทําเอกสาร สรุป 
ประเมินผล และอื่นๆ) 

ธ.ค.๕๔-ธ.ค.๕๕ 
ธ.ค.๕๔-ธ.ค.๕๕ 

 อรวรรณ 

กิสณะ 

มนัส 

๕. โครงการความร่วมมือใน 
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
การปลูกชาในพื้นที่โครงการ 
ตามพระราชดําริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริ ให้มีการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การปลูกชาให้มี
การทดสอบเทคโนโลยีด้านการตัดแต่งกิ่ง 
ตามคําแนะของผู้เชี่ยวชาญ สถานีวิจัยชา
ต๊อกไล ผสมผสานกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นํามาส่งเสริมเกษตรกร ในลกัษณะการ
ปลูกชาร่วมกับป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ ๒.
ประชุมคณะทํางาน       
๓.อบรมเทคโนโลยี 
การถนอมแปรรูป 
ผลผลิตและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์           ๔.
แปลงเรียนรู้การปลูก
ชาคุณภาพและการ 
เพิ่มผลผลิตต่อไร่          

ต.ค.๕๔-ก.พ.๕๕ น่าน 
เชียงใหม่ 

อรวรรณ 

ณัฐธิดา 

มนัส 

๖.ยุทธศาสตร์มะพร้าว ปัญหามะพร้าวขาดการดูแลรักษาและศัตร ู

มะพร้าวระบาด ทําให้ผลผลติต่อไร่ต่ํา 

ผลตอบแทนต่อไร่ต่ํา พื้นที่ถูกทดแทนด้วย 

ยางพาราและปาล์มน้ํามัน 

   มนู 

อรวรรณ 

กิสณะ 

มนัส 

 

 



แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น  ส่วนส่งเสริมการผลิตไมผ้ล ไม้ยืนต้นและยางพารา 

แผนปฏิบัติงาน งาน/โครงการ หลักการ/เหตุผล(ผลจากการวิเคราะห์) 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่

ทีมงานผู้รับผิดชอบ 

งานประจํา 

๑.MOUกรมวิชาการเกษตร

และกรมส่งเสริมการเกษตร 

เรื่อง มะพร้าว 

    มนู 

อรวรรณ 

กิสณะ 

มนัส 

๒.มาตรฐานสนิค้าเกษตร 
เรื่อง ชา 

 เข้าร่วมประชุม
มาตรฐานสินคา้เกษตร 
เรื่อง ชา 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 
 

มกอช. อรวรรณ 

ณัฐธิดา 

มนัส 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๑.ขึ้นทะเบียนพื้นเศรษฐกิจ  ติดตามข้อมูลการจํานํา
ผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ ข้าว มัน
สําปะหลัง และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 
 

ลําพูน 
หนองคาย 
บึงกาฬ 
สิงห์บุรี 
ชัยนาท 

สุพรรณบุร ี

อรวรรณ 

กิสณะ 

พิสมัย 

ณัฐธิดา 

๒.จัดประกวดชาและกาแฟ 
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 
๒๕๕๔ 

 ๑.ประกวดชา ๕ 
ประเภท 
๒.ประกวดกาแฟ ๑ 
ประเภท 

ต.ค.๕๔-ก.พ.๕๕ เชียงใหม่ อรวรรณ 

พิสมัย 

ณัฐธิดา 

๓.จัดสวนมะพร้าวเศรษฐกิจ 
พอเพียง งานอุทยาน ร.๒ 

 ๑.จัดสวน 
๒.จัดนิทรรศการ 

ต.ค.๕๔-ก.พ.๕๕ สมุทรสงคราม อรวรรณ 

ณัฐธิดา 



๔.งานสวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ 

 ๑.จัดงานสวนสมเด็จฯ เม.ย.๕๔-ส.ค.๕๕ สวนสมเด็จฯ มนู 

อวรรรณ 

ทวีศักดิ์ 
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