
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลติสินคาเกษตร 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรปาลมน้ํามัน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีพันธะสัญญาเปดตลาดสินคาน้ํามันปาลมและเมล็ดในปาลม ตามขอตกลงการคาเสรี
อาเซียน (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับใหประเทศไทยตองยกเลิกโควตาและลดภาษีนําเขาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม 
ตามที่ผูกพันไวเหลือรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553  โดยที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนสมาชิกที่
มีศักยภาพการผลิตสูงกวาไทย ในขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของอาเซียนไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community : AEC) ภายในป 2558 เพ่ือสรางใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
จํานวน 11 สาขา ซึ่งสินคาเกษตรเปนหนึ่งในสินคาที่ตองเขารวม นอกจากนั้นกลุมประเทศสหภาพยุโรป กําหนด
เกณฑในการนําเขาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑ ที่มีการผลิตอยางเปนมิตรตอสภาพแวดลอมและเปนธรรมตอสังคม 
ซึ่งเปนการกีดกันทางการคา ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมทั้งระบบ เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดวิสัยทัศน ในการพัฒนาคือ  “ พัฒนาปาลมน้ํามัน 
น้ํามันปาลม ไปสูอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพ่ือการแขงขันในการดําเนินธุรกิจในอาเซียน” มีระยะเวลาการปฏิรูป 
20 ป แบงเปน ชวงละ 5 ป (ตั้งแตป 2560–2579) รวม 6 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการผลิต (2) ดานนวัตกรรม 
(3) ดานมาตรฐานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม (4) ดานพลังงาน (5) ดานการตลาด (6) ดานการบริหารจัดการ 
พรอมทั้งกําหนดเปาหมายในการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน เพ่ือตอบสนองความตองการภายในประเทศ อุปโภค บริโภค 
พลังงานทดแทน และการสงออก ใน  3   องคประกอบหลัก คือ การเพิ่ มพื้ นที่ ปลูก  จาก 5.23 ลานไร 
ในป 2559 เปน 7.23 ลานไรในป 2579  เพ่ิมผลผลิต เฉลี่ยจาก 2.50 ตัน/ไร ในป 2559 เปน 3.50 ตัน/ไร 
ในป 2579   และเพ่ิมอัตราน้ํามัน (OER)  น้ํามันจาก 17%  ป 2559 เปน 22%  ป 2560-2569 และ 23% ป 
2570-2579 
  ดังนั้น จึงจําเปนที่เกษตรกรตองมีการปรับตัวใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ตองการของประเทศ และแขงขันไดภายใตกรอบการคาเสรี กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ในกิจกรรมที่กําหนดไวตามแผนปฏิรูปดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน ยุทธศาสตร
การปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท้ังระบบ  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตปาลมน้ํามัน ให
สอดคลองตามยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ   
 
2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี ในพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
2.2 เพ่ือพัฒนาความรูแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใหมีความพรอมในการถายทอดความรูสูเกษตรกร 

ในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตปาลมน้ํามัน  
2.3 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหมีความสามารถในการผลิต การจัดการสวนปาลมน้ํามัน อยางมีประสิทธิภาพ 

ยกระดับผลผลิตตอไรและลดตนทุนการผลิต 
  2.4 เพ่ือสรางเครือขายการผลิตและซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานทะลายปาลม /
ลานเท (เกษตรกร โรงงานสกัดน้ํามันปาลม และลานเท) 

แบบฟอรมที่ 1 



3. เปาหมาย/สถานที่ดําเนินการ 

 เปาหมาย เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันและเครือขายการผลิตการซื้อขายปาลมน้ํามัน 2,800 ราย 
    สถานที่ดําเนินการ 
   1) ดําเนินการในพื้นที่เหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน 24 จังหวัด ไดแก 

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว 

ภาคใต 13 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สุราษฎรธานี ระนอง ชุมพร พัทลุง ตรัง สงขลา 
ยะลา นราธิวาส ปตตานี และสตูล  

ภาคตะวันตก 4 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี   
4.2 ดําเนินการในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีการปลูกปาลมน้ํามัน  นอกเขตเหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน 13 จังหวัด

ไดแก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร 

บึงกาฬ  นครพนม อํานาจเจริญ หนองบัวลําภ ู
ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ 

 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

5.1.1 พัฒนาความรูเจาหนาที่ 
 กรมสงเสริมการเกษตร อบรมเพื่อพัฒนาความรูเจาหนาที่ระดับจังหวัดและอําเภอ ใหสามารถเปน
วิทยากรถายทอดความรูเรื่องปาลมน้ํามันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1.2 สงเสริมการผลิตในพื้นที่ท่ีเหมาะสม เพ่ิมผลผลิตปาลมน้ํามันตอไร และลดตนทุนการผลิต  
1) สงเสริมการปลูกทดแทนปาลมน้ํามันดวยปาลมพันธุดี ในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2)  รายละ 

ไมเกิน 10 ไร รวม 100 ราย 
  (1) สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ชี้แจงรายละเอียดโครงการให

เกษตรกรผูสนใจไดทราบกอนตัดสินใจสมัครเขารวมโครงการ และรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ เพื่อคัดเลือก
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกปาลมน้ํามันอายุมากกวา 20 ป และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการได ทั้งนี้ ควรคัดเลือก
เกษตรกรท่ีมีพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถรวมกลุมในการทํากิจกรรมรวมกันตลอดการจัดทํา
โครงการ 

  (2) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร รวมกับเกษตรกรในโครงการฯ จัดทําแผนดําเนินงาน 
แปลงสงเสริมปลูกปาลมน้ํามัน และอบรมเกษตรกรในการปลูกทดแทน โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะสนับสนุน 
ตนกลาปาลมน้ํามัน ในอัตรา 25 ตนตอไร จํานวน 1,000 ไร และคาปจจัยการผลิตเพื่อสงเสริมสินคาอื่น ๆ ที่ปลูก/
เลี้ยง แซมหรืออยูรวมในสวนปาลมน้ํามัน จํานวน 600 ไร 

  (3) กรมสงเสริมการเกษตร จัดซื้อตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดีจากศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน 
สุราษฎรธานี กรมวิชาการเกษตร  สงมอบใหเกษตรกรนําลงปลูกในแปลง 

  (4) การโคนตนปาลมเกาและเตรียมพื้นที่ปลูกตามเงื่อนไขและวิธีการปลูกปาลมน้ํามัน
ทดแทนสวนเกา โดยเกษตรกรในโครงการ เปนผูออกคาใชจายในการโคนตนปาลมเกา การเตรียมพ้ืนที่ การปลูกและ
ดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันระยะเวลา 3 ปกอนใหผลผลิต  
 
 



 5.1.3 ถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรทั้งพ้ืนที่เหมาะสมและไมเหมาะสม  

  1) การถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในเขต
พ้ืนที่เหมาะสม 60  ศพก. โดย สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต 
ปาลมน้ํามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ในเขตพื้นที่เหมาะสม 60  ศพก.ๆ ละ 30 ราย ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับ
สมัครเกษตรกรผูสนใจที่มีพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถรวมกลุมในการทํากิจกรรมรวมกันตลอดการ
จัดทําโครงการ  

2) การถายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการผลิตปาลมน้ํามัน ในเขตพ้ืนที ่
ไมเหมาะสม 30  ศพก. โดย สํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ การถายทอดเทคโนโลยีในการปรับปรุง
สวนปาลมน้ํามันในพื้นท่ีไมเหมาะสม/ หรือปรับเปลี่ยนการผลิตปาลมน้ํามันในพื้นที่ไมเหมาะสม 30  ศพก.ๆ ละ 30 ราย 
เพ่ือใหเกษตรกรมีขอมูลประกอบการดําเนินการการจัดการสวนปาลมน้ํามัน หรือปรับเปลี่ยนการผลิตปาลมน้ํามัน 
ทั้งนี้ ควรคัดเลือก/รับสมัครเกษตรกรผูสนใจที่มีพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อใหสามารถรวมกลุมในการทํา
กิจกรรมรวมกันตลอดการจัดทําโครงการ 

4.2 สรางเครือขาย การซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ (สหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ 
ผูตัดปาลม/ ลานเท กับโรงสกัดน้ํามันปาลม) ที่จะรวมกันพัฒนาเปอรเซ็นตน้ํามัน 

กรมสงเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเจาหนาที่ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนา 
สงเสริมการตัดปาลมคุณภาพตามาตรฐาน ผานการสรางเครอืขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ 

4.3  เพิ่มรายไดเสริมใหเกษตรกร  
ศึกษาวิจัยและสงเสริมสินคาเกษตรอ่ืนๆ ที่สามารถปลูก/ เลี้ยง แซมหรืออยูรวมกันในสวนปาลมตาม

ความเหมาะสมในแตละพื้นที่ โดยกรมสงเสริมการเกษตร รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด จัดเก็บขอมูลจากเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
ปาลมน้ํามัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 
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1. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิต  
   1.1 พัฒนาความรูเจาหนาที ่
   1.2 สงเสริมการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม 

   1) สงเสริมการปลูกทดแทน 
ปาลมน้ํามันดวยปาลมพันธุด ี

   - ชี้แจงและคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 

   - จัดซ้ือตนกลาปาลมน้าํมันพันธดีเพ่ือสนับสนุน
ใหเกษตรกรปลูกทดแทน 

   - สงเสริมสนิคาอืน่ ๆ ที่ปลกู/เลี้ยง แซมหรืออยูรวม
ในสวนปาลมน้ํามนั 

   - คาใชจายในการติดตาม กาํกับดแูลและ
ประเมินผล 

   2) ถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาลม
น้ํามัน ผาน ศพก. 

            

2. กิจกรรม สรางเครือขาย การซื้อขายผลผลิต
ปาลมน้ํามันคุณภาพ 

   1) สัมมนาเจาหนาที่ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพือ่พัฒนา สงเสริม และใหความรู
เรือ่งการตัดปาลมคุณภาพที่ถูกตอง ผานการสราง
เครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมทั้งระบบ  

            

5. กิจกรรม เพิ่มรายไดเสริมใหเกษตรกร      

    ศึกษาวิจยัและสงเสรมิสินคาเกษตรอ่ืนๆ ที่
สามารถปลูก/ เลี้ยง แซมหรืออยูรวมกันในสวน
ปาลมตามความเหมาะสมในแตละพื้นที ่

            

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
  6.1 ผลผลิต 

       1) เจาหนาที่จังหวัด/อําเภอ รวม 70 คน มีความรูความเขาใจ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สามารถเปนวิทยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       2) เกษตรกร จํานวน 100 ราย ไดรับการสงเสริมปลูกปาลมน้ํามันทดแทนดวยปาลมพันธุดี 

       3) เกษตรกร 2,700 รายไดรับการถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งพ้ืนที่เหมาะสม
และไมเหมาะสม 

       4) เกษตรกรในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด มีสรางเครือขาย การซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ  

 



  6.2 ผลลัพธ 
       1) เกษตรกรไดรับการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดี ไมนอยกวา 100 ราย 
       2) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ไมนอยกวา รอยละ 60 
       3) เกษตรกรมีเครือขายการซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด 
 6.3 ตัวชี้วัด 
       เชิงปริมาณ  
  1) เจาหนาที่จังหวัด/อําเภอ จํานวน 70 คน ในพ้ืนท่ี 37 จังหวัด ผานการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 
  2) เกษตรกร จํานวน 100 ราย ไดการสนับสนุนตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี รวม 25,000 ตน และ
การถายทอดความรูในการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทนสวนเกา 
  3) เกษตรกร 2,700 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในพื้นที่ที่
เหมาะสมและพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม 
  เชิงคุณภาพ 
  1) เกษตรกรสามารถนําความรูในการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทนสวนเกา และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม ไปปฏิบัติได 
  3) เกษตรกร 2,700 ราย ไดรับการถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในพื้นที่ที่
เหมาะสมและพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม 
  2) เครือขายเกษตรกร โรงงาน ลานเท มีความเขาใจในการผลิตและซื้อขายผลผลิตปาลมน้ํามันที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เดียวกัน 
 
7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
 1. นางมาลินี  ยุวนานนท 
     ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมยางพาราและปาลมน้ํามัน 

โทรศพัท : 0 2940 6123 
E-mail : Malineey@hotmail.com 

 2. นางสาวนิภา  สงฤทธิ ์   
     ตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

โทรศพัท : 0 2940 6123 
E-mail : Nongni_9@hotmail.com 


