
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว 

 
1. หลักการและเหตุผล 

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโลก เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการประกอบอาหาร ได้แก่ กะทิ วุ้นมะพร้าว น  ามะพร้าว น  ามันมะพร้าว ฯลฯ เกือบทุกส่วนของมะพร้าวใช้ประโยชน์ 
ได้นานัปการ เช่น เปลือก ใบ กะลา ก้าน ล าต้น มะพร้าว เป็นต้น โดยแหล่งปลูกมะพร้าวที่ส าคัญของโลก คือ บริเวณ
กลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟิก (APPC) มีเนื อที่ปลูกมากกว่าร้อยละ 80 ของเนื อที่ปลูกรวมของโลก ประเทศ
ผู้ผลิตส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย โดยในปี 2555/56 ผลิตมะพร้าวได้รวมกัน 45.58 ล้านตัน คิด
เป็นร้อยละ 73.55 ของผลผลิตโลก โดยประเทศไทยผลิตมะพร้าวเป็นอันดับ 7 ผลผลิต 1.01 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.63 
ของผลผลิตรวมโลก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ซึ่งการผลิตมะพร้าวของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ประสบกับปัญหาส าคัญ ได้แก่ พื นที่ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ลดลง โดยสาเหตุประการส าคัญที่ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการผลิตมะพร้าวของไทย ลดลงได้แก่ ที่ผ่านมาเกษตรกรเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืชอ่ืนซึ่งให้ผลตอบแทนสูง
กว่ามะพร้าว นอกจากนั นต้นมะพร้าวมีอายุมากเสื่อมโทรม ขาดการบ ารุงรักษา รวมทั งปัญหาศัตรูมะพร้าวเนื่องจาก
ประสบกับภาวะฝนแล้ง เมื่อปี 2553 ท าให้เกิดการระบาดท าลายของแมลงด าหนามและหนอนหัวด า ซึ่งท าให้เกิด
วิกฤตการณ์การขาดแคลนมะพร้าวอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2554 การผลิตมะพร้าวของไทยได้ปรับตัวเข้าสู่
ภาวะปกติ ท าให้ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้บวกกับผลผลิตที่น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเกิดภาวะล้นตลาดขึ นส่งผลให้ 
ในปี 2555 มะพร้าวมีราคาตกต่ าลงเหลือเพียงผลละประมาณ 4 บาท และปี 2556-2558 มีราคาเพ่ิมขึ นเล็กน้อยคือ 
ผลละประมาณ 6-10 บาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) จากสถานการณ์การผลิตมะพร้าวของประเทศไทย
ดังกล่าวข้างต้น เกษตรกรมีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
และมีการบริหารจัดการโดยกระบวนการกลุ่มมีการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างตราสินค้า เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าว
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว ปี 2561 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวให้แก่เกษตรกร 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลผลิตมะพร้าวให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 

 
3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
  3.1 เป้าหมายเกษตรกร จ านวน 1,650 ราย 
  3.2 พื นที ่19 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 
4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
  4.1 สร้างการรับรู้และเข้าใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาความรู้ 
                1) ประชุมชี แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและขั นตอนการด าเนินงานโครงการ และ
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีความสนใจ ตั งใจ เสียสละเข้าร่วมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก าหนด 
และค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ โดยรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 25 ราย 
 
 



 

       2) พัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรด้านการผลิต การตลาด และการรวมกลุ่ม 
                   2.1) จัดเวทีเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื นที่ 
      2.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร เรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าว” 
โดยการอบรม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน 
  4.2 จัดท าแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการมะพร้าว 
                1) คัดเลือกพื นที่ปลูกมะพร้าวที่มีศักยภาพ เช่น พื นที่ซึ่งเคยเป็นจุดเรียนรู้ดูงาน มีสภาพพื นที่เหมาะสม 
ต่อการพัฒนาการผลิตมะพร้าว มีแหล่งน  า การคมนาคมสะดวก โดยมีพื นที่ 5 ไร่ เพ่ือจัดท าเป็นแปลงเรียนรู้การ
ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวทดแทนสวนเก่าหรือแปลงส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพมะพร้าวหรือแปลงส่งเสริมพืชร่วม 
ในสวนมะพร้าว 
       2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับแปลงเรียนรู้การบริหารจัดการมะพร้าว ที่เหมาะสมกับปัญหาและ
ความต้องการ เช่น พันธุ์มะพร้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเชิงเดี่ยว และพืชยืนต้นร่วมมะพร้าว 

  4.3 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
   ประเมินศักยภาพการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั นตอนการด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เกษตรกร และสรุปผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือวางแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
ปริมาณ

งาน
รวม 

แผนปฏิบัติการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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1. กิจกรรมสร้างการ
รับรู้และเข้าใจ ส่งเสรมิ
การรวมกลุ่ม และ
พัฒนาความรู ้
   1.1 สร้างการรับรู้
และเข้าใจ ส่งเสริมการ
รวมกลุม่ 
   1.2 พัฒนาความรู้
และศักยภาพเกษตรกร
ด้านการผลติ การตลาด 
และการรวมกลุ่ม 

ราย 1,650 - 800 850          

2. กิจกรรมจดัท าแปลง
เรียนรู้การบรหิาร
จัดการมะพร้าว 

แปลง 
(1 แปลง 

5 ไร่) 

66 
(330 
ไร่) 

- - - 6 20 20 20 - - - - - 

3. กิจกรรมตดิตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

ครั ง 6 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 

 
 
 
 



 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์  
   6.1 ผลผลิต 
          เกษตรกร 1,650 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตมะพร้าว  
 6.2 ผลลัพธ์ 
          เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพและผลผลิตเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 6.3 ตัวชี้วัด 

     6.3.1 เกษตรกร จ านวน 1,650 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตมะพรา้ว 

     6.3.2 เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพและผลผลิตเพียงพอต่อ 
ความต้องการของผู้บริโภค 
 
7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
        1. กอง/ส านัก  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
       ชื่อ นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ 
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2940-6079 
       E-mail: ovichailak@hotmail.com 
 2. กอง/ส านัก  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
       ชื่อ นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ 
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2940-6079 
       E-mail: patty_akey@hotmail.com 


