
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่ท ารายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ  
4,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2558 ) พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่และผลผลิตกาแฟลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจาก 322,896 ไร่ ในปี 2554 เป็น 251,433 ไร่ ในปี 2558 และผลผลิตลดลงจาก 42,394 ตัน ในปี 2554 
เหลือเพียง 26,089 ตัน ในปี 2558  สวนทางกับความต้องการของตลาดกาแฟที่มีการขยายตัวอย่างมาก ท าให้ความ
ต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 61,480 ตัน ในปี 2554 เป็น 80,000 ตัน ในปี 
2558 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ซึ่งปัญหาของการผลิตกาแฟในประเทศไทยนั้น มีสาเหตุมาจากการที่
เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟที่เหมาะสม และขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เช่น การตัดแต่งกิ่ง การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการปรับปรุงบ ารุงดินอย่างเหมาะสมกับสภาพดินและ
ความต้องการของพืช ประกอบกับกาแฟส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า หากมีการจัดการที่ไม่
เหมาะสม จะท าให้ดินมีการชะล้างพังทลาย เสื่อมสภาพ และไม่สามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในส่วนของต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าส่วนใหญ่มีอายุมาก ระบบรากและสภาพต้นเสื่อมโทรม 
เกษตรกรขาดการตัดฟื้นต้น (การตัดท าสาว) และการปลูกกาแฟทดแทนต้นที่เสื่อมโทรม ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ที่ได้อยู่
ในเกณฑ์ต่ า  
                   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศไทยให้สามารถ
แข่งขันกับผู้ปลูกกาแฟในประเทศอ่ืนได้ จึงควรให้ความส าคัญในเรื่องการผลิตในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกที่มี
ความเหมาะสม การจัดการสวนกาแฟ การเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการผลิตสารกาแฟ การคัดคุณภาพเมล็ดกาแฟตาม
มาตรฐาน ตลอดจนการบรรจุและเก็บรักษาเมล็ดกาแฟอย่างถูกวิธีก่อนส่งจ าหน่าย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพ่ือความยั่งยืนขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ท าให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยลดผลกระทบจากการปลูกกาแฟที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าใน
อนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้แก่เกษตรกร 

รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรน าความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 
  2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เกี่ยวกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้ากาแฟไทย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพ 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
   3.1 เป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนที่ปลูกกาแฟที่ส าคัญของประเทศ จ านวน  1,075  ราย 
   3.2 พ้ืนที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ระนอง 
และจังหวัดชุมพร  
4. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
   4.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ 
                 1) ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ และ
คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก าหนด ตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับเกษตรกรให้ใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกในที่ดินที่
มีเอกสารสิทธิ์ 



 

   2) รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ/หรือมีการจ าหน่ายผลผลิต
กาแฟ (ผลเชอรี่ กาแฟกะลา และ/หรือสารกาแฟ) เช่น กลุ่มส่งเสริมการผลิต วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือ
สหกรณ์ ฯลฯ ในลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มละ 25 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่ปลูกกาแฟ
ร่วมกับยางพาราและปาล์มน้ ามัน ทั้งนี้ หากพ้ืนที่ที่ด าเนินการยังไม่มีการรวมกลุ่มให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพ่ือถ่ายทอดความรู้  
   3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ    มี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ สภาพการผลิต และ
สภาพการตลาดของกลุ่มทั้งด้านที่เป็นจุดแข็ง (เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป) และด้านที่เป็นจุดอ่อน (เพ่ือแก้ไข
ปัญหา) และระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ทั้งนี้อาจเชิญผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับซื้อ ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที เพื่อให้มีการพิจารณาอย่าง
รอบด้าน 
        4) ถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการปลูกกาแฟของกลุ่ม เพ่ือน าไปใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยเลือกแนวทางการพัฒนา/ประเด็นความรู้ที่มีความส าคัญ/จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือ
ด าเนินการในปี 2561 ตัวอย่างเช่น 

  - การปลูกทดแทนสวนเก่าและพ้ืนที่ใหม่ ประเด็นความรู้ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ดี การผลิตต้นกาแฟ
พ้ืนเมืองพันธุ์ดี การผลิตต้นพันธุ์กาแฟด้วยวิธีเสียบยอด การปรับปรุงบ ารุงดิน การดูแลรักษาและจัดการสวนกาแฟ  

  - การฟ้ืนฟูสวนกาแฟเสื่อมโทรม ประเด็นความรู้ เช่น การตัดฟ้ืนต้นกาแฟ การเปลี่ ยนพันธุ์ดี    
ในต้นกาแฟเดิมด้วยวิธีเสียบยอด การปรับปรุงบ ารุงดิน การดูแลรักษาและจัดการสวนกาแฟ  

  - การพัฒนาคุณภาพกาแฟ ประเด็นความรู้ เช่น การดูแลรักษาและจัดการสวนกาแฟ การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (การผลิตกาแฟกะลา การผลิตสาร
กาแฟ การบรรจุ การเก็บรักษา ฯลฯ)  

  - การลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ประเด็นความรู้ เช่น การเลือกและใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
การวิเคราะห์ดินและปรับปรุงบ ารุงดินตามค่าวิเคราะห์ดิน การท าปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟ เป็นต้น 
   4.2 จัดท าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามแบบ ทบก 01 ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ของเกษตรกร หมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ตั้งแปลง และข้อมูลพ้ืนฐานผู้ปลูกกาแฟ ประกอบด้วย อายุต้น พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ให้ผล
ผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีการผลิต การจ าหน่ายผลผลิต เป็นต้น 
   4.3 จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ดังนี้ 
    1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในการจัดท าแปลงเรียนรู้ และเป็นผู้น าที่มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
    2) คัดเลือกพ้ืนที่ปลูกกาแฟที่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ซึ่งเคยเป็นจุดเรียนรู้ดูงาน พ้ืนที่ที่มีสภาพพ้ืนที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตกาแฟ และ/หรือพ้ืนที่ส่งเสริมตามความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน มี
แหล่งน้ า การคมนาคมสะดวก โดยมีพ้ืนที่ 2 ไร่ เพ่ือจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยรัฐ
สนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุท าปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟ วัสดุตัดฟ้ืน
ต้นกาแฟ ฯลฯ เป็นต้น 
   4.4 จัดสัมมนาเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทย 
    เพ่ือชี้แจงยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564 ผลการด าเนินงานส่งเสริมกาแฟในระดับจังหวัด  
และระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ (ผู้รวบรวม ผู้รับซื้อ ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก และเจ้าของร้านกาแฟ) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟในด้านต่างๆ เพ่ือหาแนวทางในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทย จ านวน 1 ครั้ง รวม 80 คน 
   4.5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 



 

    ประเมินศักยภาพการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เกษตรกร และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
ปริมาณ
งานรวม 

แผนปฏิบัติการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.
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ย.
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 6
1 
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1 

มี.
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 6
1 

เม
.ย

. 6
1 
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ค.

 6
1 

มิ.
ย.
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ก.
ค.

 6
1 
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ค.

 6
1 

ก.
ย.

61
 

1. สร้างการรับรู้และเข้าใจ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม และพัฒนาความรู้แก่
เกษตรกร  
    1.1 ประชุมชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ / 
คัดเลือกเกษตรกร 
    1.2 จัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
    1.3 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 

ครั้ง/ราย 2 ครั้ง/ 
1,075 

  
 
 
 
 

1,075 
1 ครั้ง 

 
 

1,075 
1 ครั้ง 

          

2. จัดท าข้อมูลพื้นฐานและทะเบยีน
สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

ราย 1,075   1,075          

3.จัดท าแปลงเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพ
การผลิตกาแฟ 

แปลง 43    37         

4. สัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกาแฟไทย 

ครั้ง 1       1      

5. ติดตามและประเมินสถานการณ์การ
ผลิตกาแฟ 

ครั้ง 6  1  1  1  1  1  1 

 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์  
   ผลผลิต (output) 
  6.1 เกษตรกรจ านวน 1,075 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 
      6.2 มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นฯ ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับกาแฟในด้านต่างๆ จ านวน 1 ครั้ง 
  ผลลัพธ์ (outcome) 
      เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
 ตัวช้ีวัด 
  เกษตรกรจ านวน 1,075 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
          กอง/ส านัก   : ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร    

1. ชื่อ              : นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์   
       ต าแหน่ง  : ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 

               โทรศัพท์   : 0 2940 6079 
 E-mail  : Ovichailak@hotmail.com 



 

   2. ชื่อ              : นางสาวอรุณ แก้วขาว  
        ต าแหน่ง  : นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

                เบอร์โทรศัพท์  : 0 2940 6079 
                E-mail  : saoarun@gmail.com 

 
 

 


