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คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน : ภาคใต 
 

1. หลักการและเหตุผล 

มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคญัตอชีวิตและความเปนอยูของประชากรโลก เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญใน
การประกอบอาหาร ไดแก กะทิ วุนมะพราว น้ํามะพราว น้ํามันมะพราว ฯลฯ เกือบทุกสวนของมะพราวใช
ประโยชนไดนานัปการ เชน เปลือก ใบ กะลา กาน ลําตน มะพราว เปนตน โดยแหลงปลูกมะพราวที่สําคัญของโลก 
คือบริเวณกลุมประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟก (APPC) มีเนื้อที่ปลูกมากกวารอยละ 80 ของเนื้อที่ปลูกรวมของ
โลก ประเทศผูผลิตสําคัญ ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และอินเดีย โดยในป 2555/56 ผลิตมะพราวไดรวมกัน 
45.58 ลานตัน คิดเปนรอยละ 73.55 ของผลผลิตโลก โดยประเทศไทยผลิตมะพราวเปนอันดับ 7 ผลผลิต 1.01 
ลานตัน หรือรอยละ 1.63 ของผลผลิตรวมโลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ซึ่งการผลิตมะพราวของ
ไทยในชวง 5 ปท่ีผานมาไดประสบกับปญหาสําคัญ ไดแก พ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลง โดย
สาเหตุประการสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตมะพราวของไทย ลดลงไดแก ที่ผานมาเกษตรกร
เปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชอื่นซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวามะพราว นอกจากนั้นตนมะพราวมีอายุมากเสื่อมโทรม ขาดการ
บํารุงรักษา รวมท้ังปญหาศัตรูมะพราวเนื่องจากประสบกับภาวะฝนแลง เมื่อป 2553 ทําใหเกิดการระบาดทําลาย
ของแมลงดําหนามและหนอนหัวดํา ซึ่งทําใหเกิดวิกฤตการณการขาดแคลนมะพราวอยางตอเนื่องจนถึงชวงปลายป 
2554 การผลิตมะพราวของไทย ไดปรับตัวเขาสูภาวะปกติ ทําใหผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดบวกกับผลผลิตที่นําเขา
จากประเทศเพ่ือนบานเกิดภาวะลนตลาดขึ้นสงผลให 

ในป 2555 มะพราวมีราคาตกต่ําลงเหลือเพียงผลละประมาณ 4 บาท และป 2556 - 2558 มีราคาเพ่ิมขึ้น
เล็กนอยคือ ผลละประมาณ 6 - 10 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2559) จากสถานการณการผลิตมะพราว
ของประเทศไทยดังกลาวขางตน เกษตรกรมีความจําเปนจะตองเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยใชเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม และมีการบริหารจัดการโดยกระบวนการกลุมมีการเชื่อมโยงเครือขาย สรางตราสินคา เพ่ือให
เกษตรกรผูผลิตมะพราวเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริม
และพัฒนาการผลิตมะพราว โดยคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชใหความเห็นชอบ “ยุทธศาสตรมะพราวเพื่อ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 – 2579” เพ่ือใหการพัฒนาการผลิตมะพราวของประเทศไทยมีความสอดคลองและเกิด
ประโยชนตอเกษตรกรรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับมะพราว จึงเห็นควรจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน 
 
2.วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรูในการบริหารจัดการการผลิตมะพราวตลอดหวงโซอุปทานใหแกเกษตรกร 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลผลิตมะพราวใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค 
2.3 เพ่ือสรางทางเลือกในการพัฒนาการผลิตมะพราวตามความตองการของแหลงผลิตอยางแทจริง 

 

3.เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

เกษตรกรผูปลูกมะพราวในพื้นที่เปาหมายของโครงการ รวมท้ังสิ้น 200 ราย ในพ้ืนที่ภาคใต ไดแก  

จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร 

 

แบบฟอรมท่ี 1 
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4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 

  4.1 สรางการรับรูและเขาใจ และสงเสริมการรวมกลุม 
    1) ประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานโครงการและ
คัดเลือกเกษตรกรผูปลูกมะพราวที่มีความสนใจ ตั้งใจ เสียสละเขารวมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนด 
และคําแนะนําของเจาหนาที่ โดยรวมกลุมเกษตรกร กลุมละ 25 ราย จํานวน 8 กลุม รวมเกษตรกร 200 ราย 
               2) จัดเวทีเรียนรูเพ่ือวิเคราะหปญหาและความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ 
  4.2 พัฒนาความรูและศักยภาพเกษตรกรดานการผลิต การตลาด และการรวมกลุม  
       จัดกระบวนการเรียนรูใหเกษตรกร โดยการอบรม ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพ่ิมศักยภาพ  
การผลิตและการบริหารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน” โดยมีจุดเนนของหลักสูตรตามความตองการของเกษตรกร
จากการจัดเวทีเรียนรูในขอ 4.1 2) 
  4.3 จัดทําแปลงเรียนรูการบริหารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน 
                 1) คัดเลือกพื้นที่ปลูกมะพราวที่มีศกัยภาพ เชน พื้นที่ซึ่งเคยเปนจุดเรียนรูดูงาน มีสภาพพื้นที่เหมาะสม 
ตอการพัฒนาการผลิตมะพราว มีแหลงน้ํา การคมนาคมสะดวก เปนตน โดยมีพ้ืนที่ 5 ไร เพ่ือจัดทําเปนแปลงเรียนรู
การสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพราว 
     2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร เชน พันธุมะพราวพันธุดี ปุยอินทรีย พืชรวมยืนตน ระบบน้ํา เปนตน   
หรือวัสดุแปรรูปผลผลิตมะพราว 
  4.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
        ประเมินศักยภาพการดําเนินกิจกรรมในแตละข้ันตอนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ  
ใหคําแนะนําปรึกษาแกเจาหนาทีแ่ละเกษตรกร และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

5. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
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1. สรางการรับรูและเขาใจ สงเสริม

การรวมกลุม และพัฒนาความรู 

            

2. จัดทําแปลงเรียนรูการบริหาร

จัดการมะพราว 

            

3. ติดตามและประเมินผล             

 
6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

ผลผลิต (Outputs)  

เกษตรกร จํานวน 200 ราย ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูในการบริหารจัดการการผลิตมะพราว

ตลอดหวงโซอุปทาน 
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ผลลัพธ (Outcomes) 
เกษตรกรรอยละ 60 สามารถบริหารจัดการการผลิตมะพราวใหมีคุณภาพและผลผลิตเพียงพอตอ 

ความตองการของผูบริโภค 
 ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 
  - เกษตรกร 200 ราย ไดรับการสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาความรูการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

และการบรหิารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน 
  - มีแปลงเรียนรูการบริหารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน จํานวน 8 แปลง รวมพ้ืนที่ 40 ไร 
เชิงคณุภาพ 
  - เกษตรกรไดรับการพัฒนาความรูการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพราวตลอด

หวงโซอุปทาน 
  - เกษตรกรสามารถบริหารจัดการมะพราวตลอดหวงโซอุปทาน 

 
7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

          ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐธิดา หาวหาญ 
          ตําแหนง  นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
          เบอรโทร  0 2940 6079 
 E-mail :  pattyku61@gmail.com 

 


