
ยุทธศาสตรกาแฟ ป 2552-2556 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กาแฟเปนพืชเคร่ืองดื่มท่ี มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพืชหนึ่ง  สามารถทํารายได 
จากการสงออกเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑกาแฟใหประเทศปละประมาณ 2,500 ลานบาท ป 2551 พื้นท่ีปลูกกาแฟที่ให
ผลผลิตแลวมี 388,662 ไร ผลผลิต 50,442 ตัน พันธุท่ีปลูกสวนใหญเปนพันธุโรบัสตา รอยละ 95 แหลงปลูกท่ีสําคัญอยู
ในภาคใต ไดแก จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบ่ี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ พังงา สวนพันธุอารา
บิกามีเพียงรอยละ 5 แหลงปลูกท่ีสําคัญอยูในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก ประเทศ
คูแขงในการผลิตกาแฟของไทยไดแกประเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซ่ึงประเทศเหลานี้สามารถผลิตกาแฟท่ีให
ผลผลิตสูงกวาและตนทุนการผลิตตํ่ากวาประเทศไทย จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาการผลิตกาแฟไทยใหสามารถแขงขัน
กับประเทศคูแขงดังกลาวได อนึ่งจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร คร้ังท่ี 2/2550 
วันท่ี 6 กันยายน 2550 เห็นชอบการเปดตลาดสินคากาแฟภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA) ป 2553 ทําใหเกิดผล
กระทบตอเกษตรกรผูปลูกกาแฟ ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดทํายุทธศาสตรกาแฟเพื่อเตรียมความพรอมแกเกษตรกร
ชาวสวนกาแฟ เจาหนาท่ีภาครัฐและองคกรท่ีเกี่ยวของทุกสวนในการพัฒนาสินคากาแฟท้ังระบบ เพื่อใหสามารถ
แขงขันกับประเทศคูแขงในการผลิตไดตลอดไป 

 
2. สถานการณกาแฟ 
 2.1 การผลิตและการตลาดของโลก 

2.1.1 การผลิตและการสงออก 
ผลผลิตกาแฟของโลกป 2550/51 มีประมาณ 7.37 ลานตัน ประเทศท่ีผลิตไดเปนอันดับหนึ่ง ไดแก บราซิล 

ผลิตได 2.26 ลานตัน คิดเปนรอยละ 31 ของโลก รองลงไปไดแก เวียดนาม และโคลัมเบีย ผลิตได 1.09 ลานตัน และ 
0.74 ลานตัน คิดเปนรอยละ 18 และ 10 ของโลกตามลําดับ สําหรับประเทศไทยผลิตไดคิดเปนรอยละ 0.6 ของโลก 
พันธุท่ีนิยมปลูกเปนพันธุโรบัสตา ประมาณรอยละ 97 และพันธุอาราบิกา รอยละ 3 ท้ังนี้ ประเทศผูผลิตจะเปนประเทศ
ผูสงออกท่ีสําคัญของโลก เชนเดียวกัน 
 2.1.2 การนําเขา 

ผูนําเขาสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา (รอยละ 23 ) เยอรมันนี (รอยละ 17 ) อิตาลี (รอยละ 5 ) ของการนําเขาโลก 
 
2.2 การผลิตและการตลาดของไทย 

 2.2.1 การผลิต 
       1) พื้นท่ีปลูกและผลผลิต ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกกาแฟ ป 2551 ประมาณ 403,449 ไร พื้นท่ีใหผล 

388,662 ไร ผลผลิตรวม 50,442 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 130 กก/ไร ฤดูกาลการเก็บเกี่ยวและจําหนายผลผลิตออกสูตลาด 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ผลผลิตใชบริโภคในประเทศรอยละ 76 สงออกรอยละ 24 
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        2) พันธุโรบัสตา มีพื้นท่ีปลูกรอยละ 95 แหลงผลิตสําคัญอยูภาคใต ไดแกชุมพร (57%) ระนอง (22%)  
เปนพันธุท่ีชอบอากาศรอน-ชุมช้ืน ตานทานโรคแมลง เมล็ดกาแฟมีรสชาติเขมขน มีปริมาณคาเฟอีนมากกวาพันธุ           
อาราบิกา นิยมนํามาทํากาแฟสําเร็จรูป สวนใหญเกษตรกรจําหนายผลผลิตในรูปสารกาแฟ(เมล็ดกาแฟดิบ) ราคา
จําหนายในป 2551 ประมาณกก.ละ 66  บาท ผลผลิตใชภายในประเทศและสงออกตางประเทศ แนวโนมพ้ืนท่ีปลูกและ
ผลผลิตลดลง เนื่องจากราคากาแฟตลาดโลกตํ่าในระยะ 4-5 ปท่ีผานมา สงผลใหราคาจําหนายของเกษตรกรลดลงไป
ดวย และพืชเศรษฐกิจอ่ืนในพื้นท่ีมีราคาดีข้ึนมาก ทําใหเกษตรกรบางสวนไดปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอ่ืน ทดแทน หรือ
ปลูกแซมในสวนกาแฟ         

       3) พันธุอาราบิกา มีพื้นท่ีปลูกรอยละ 5 แหลงผลิตสําคัญอยูทางภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ตาก นาน ลําปาง เปนตน เปนพันธุท่ีชอบอากาศเย็น จึงมักปลูกบนเขตท่ีสูงไมตานทานตอโรคราสนิม 
เมล็ดกาแฟมีกล่ินหอม รสละมุน มีปริมาณคาเฟอีนนอยกวาพันธุโรบัสตา นิยมนํามาทํากาแฟค่ัวสด สวนใหญเกษตรกร
จําหนายผลผลิตในรูปผลกาแฟสด ราคาจําหนายประมาณกก.ละ 8-12 บาท (สัดสวนแปรรูปผลกาแฟสด: สารกาแฟ = 
5:1 ) สวนใหญผลผลิตใชภายในประเทศ แนวโนมพื้นท่ีปลูกและผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความตองการและราคารับ
ซ้ือภายในประเทศอยูในเกณฑดี จากผลกระแสความนิยมบริโภคกาแฟสดท่ีขยายตัวในระยะหลัง 
        4) ตนทุนการผลิต ป 2550/51  ตนทุนการผลิต 5,127.86 บาท/ไร หรือ 39.45 บาท/กก. สวนใหญเปน
คาแรงงานในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา รองลงมาไดแก คาวัสดุ เชน ปุย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช น้ํามันเช้ือเพลิง
และอ่ืนๆ  

       5) พยากรณผลผลิตกาแฟ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพยากรณป 2551/52 มีพื้นท่ีใหผล 389,330 ไร 
ผลผลิต 55,794 ตัน แยกเปนกาแฟโรบัสตา 51,745 ตัน กาแฟอาราบิกา 4,049 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 143 กก/ไร เนื้อท่ีใหผล
กาแฟมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ซ่ึงปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา เกษตรกรไดรับการสงเสริมจาก
บริษัทเอกชน สําหรับภาคใตและภาคกลางเนื้อท่ีใหผลลดลง เนื่องจากราคาปาลมน้ํามัน และยางพาราอยูในเกณฑดี ทํา
ใหเกษตรกรปลูกพืชเหลานั้นแซมในสวนกาแฟ เกษตรกรจะโคนตนกาแฟท้ิงเม่ือปาลมน้ํามันและยางพาราเริ่มให
ผลผลิต ทําใหเนื้อท่ีใหผลท้ังประเทศใกลเคียงปท่ีผานมา สําหรับผลผลิตตอไร อยูในเกณฑดี และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากราคาท่ีเกษตรกรขายไดในป 2551 อยูในเกณฑดี เปนเหตุใหเกษตรกรหันมาบํารุงรักษาดูแลสวนกาแฟมากข้ึน 
ท้ังนี้คาดวาผลผลิตรวมจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีแลว 
        6) แนวโนมในภาพรวมทั้งประเทศ มีพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีใหผล และผลผลิตลดลง เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกกาแฟโร
บัสตาลดลง สาเหตุจากราคากาแฟโรบัสตาตกต่ําตอกันมาหลายปและตนทุนการผลิตท่ีสูง ประกอบกับพืชท่ีปลูกใน
สภาพแวดลอมเดียวกันกับกาแฟผลผลิตมีราคาดี บางพืชอยูในนโยบายสงเสริมการปลูกของรัฐบาล ทําใหเกษตรกรที่
ปลูกกาแฟโรบัสตาปรับเปล่ียนไปปลูกไมผลไมยืนตนทดแทน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ลองกอง ทุเรียน เปนตน 
สวนพื้นท่ีปลูก พื้นท่ีใหผล และผลผลิตกาแฟอาราบิกามีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องจากกระแสความนิยมบริโภคกาแฟอารา
บิกาเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหราคากาแฟท่ีเกษตรกรขายไดสูงข้ึน ประกอบกับมีบริษัทเอกชนสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกาแฟ
เพื่อผลิตเปนแบรนดของตนเองจําหนาย 
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        2.2.2 ความตองการใชภายในประเทศ 
              1) เมล็ดกาแฟท่ีผลิตไดในแตละปจะนําไปใชในการผลิตกาแฟสําเร็จรูปและกาแฟคั่วบด ความตองการใช
ป 2550/51  57,500   ตัน และป 2551/2552 ประมาณการ 63,500 ตัน 
        2.2.3 การสงออก  
        1) สวนใหญสงออกในรูปเมล็ดกาแฟดิบ และกาแฟสําเร็จรูป โดยเมล็ดกาแฟดิบมีแนวโนมสงออกลดลง 
สวนกาแฟสําเร็จรูปมีแนวโนมสงออกสูงข้ึน 
        2) ป 2550 สงออกสินคากาแฟท้ังหมด 37,099  ตัน มูลคารวม 2,509 ลานบาท แบงเปน เมล็ดกาแฟดิบ 
11,138 ตัน มูลคา 594  ลานบาท เมล็ดกาแฟคั่ว 101 ตัน มูลคา 22 ลานบาท ส่ิงสกัดจากกาแฟ (กาแฟสําเร็จรูป) 7,798 
ตัน มูลคา 747  ลานบาท ของปรุงแตงจากกาแฟ (กาแฟสําเร็จรูปอ่ืนๆ) 17,680 ตัน มูลคา 1,121 ลานบาท และกาแฟ
อ่ืนๆ (เปลือกและเยื่อ) 382 ตัน มูลคา 25 ลานบาท 
        2.2.4 การนําเขา 
        1) สวนใหญนําเขาในรูปของปรุงแตง และส่ิงสกัดจากกาแฟ โดยมีแนวโนมการนําเขาสูงข้ึน 
       2) ป 2550 นําเขาสินคากาแฟท้ังหมด ปริมาณ 11,350 ตัน มูลคารวม 1,363 ลานบาท แบงเปน เมล็ดกาแฟ
ดิบ  374  ตัน มูลคา 11 ลานบาท เมล็ดกาแฟค่ัว 299 ตัน มูลคา 87 ลานบาท ส่ิงสกัดจากกาแฟ (กาแฟสําเร็จรูป) 2,006 
ตัน มูลคา 467  ลานบาท ของปรุงแตงจากกาแฟ (กาแฟสําเร็จรูปอ่ืนๆ) 8,578 ตัน มูลคา 794 ลานบาท และกาแฟอ่ืนๆ 
(เปลือกและเยือ่) 93 ตัน มูลคา 3 ลานบาท 
             2.3 ปญหา 
 2.3.1 ดานการผลิต 

       1) เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟท่ีเหมาะสม (สายพันธุดี การจัดการดิน การเขตกรรม ฯลฯ ) ทํา
ใหตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตอไรต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคูแขง สวนกาแฟพันธุอาราบิกายงัมีปญหาคุณภาพ
ผลผลิตไมไดมาตรฐาน 

  ประเทศ  ตนทุนการผลิตตอ กก. (บาท) 
   ไทย   39.45 
   เวียดนาม  33 
 2.3.2 ดานการตลาด 
              1) ราคากาแฟท่ีเกษตรกรขายไดผันผวนตามภาวะราคากาแฟในตลาดโลก 
                2) หากกาแฟมีการเปดเสรีการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในกลุมอาเซียน จะทําใหเกษตรกร
ไดรับผลกระทบ เนื่องจากประเทศเหลานี้มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา 
        2.3.3 ดานการแปรรูป 
                1) การรวมกลุมแปรรูปผลิตภัณฑยังขาดการพัฒนาใหไดมาตรฐาน และหลากหลาย 
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3. การวิเคราะหสถานการณกาแฟภายใตเงือ่นไขการคาเสรี 
 ในระบบการคาเสรี ซ่ึงประเทศสมาชิก WTO และ AFTA ตองยกเลิกการอุดหนุนและการกีดกันทางการคา 
เกษตรกรไทยและภาคเอกชนจึงตองพยายามปรับปรุงตนเองดวยการลดตนทุนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
และการสรางจุดเดนในสินคาของตนเอง ฯลฯ ซ่ึงอาจใชแนวทางวิเคราะหแบบ SWOT ดังนี้ 
 
 3.1 จุดแข็ง (Strength-S) 
  3.1.1 พื้นท่ีภาคใตของไทยมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสตาเพราะมีฝนตกชุก 
ทําใหสภาพอากาศชุมช้ืน สวนพื้นท่ีภาคเหนือของไทยมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิกา เพราะมี
สภาพอากาศเย็น 
  3.1.2 แมวาตนทุนการผลิตกาแฟของไทยคอนขางสูง แตไทยสามารถสงออกเมล็ดกาแฟดิบและ
ผลิตภัณฑกาแฟไปประเทศตางๆ ท่ัวโลก มากกวา 50 ประเทศ ปละกวา 19,000 ตัน มูลคาการสงออกกวา 1,300 ลานบาท 
  3.1.3 สามารถขยายพื้นท่ีและตลาดกาแฟพันธุอาราบิกาเพิ่มข้ึน ทดแทนการนําเขากาแฟ และมีโอกาส
ขยายตลาดสงออกไปตางประเทศได 
  3.1.4 กาแฟเปนหนึ่งในพืชนโยบายปรับโครงสรางการผลิตของรัฐบาล ฉะนั้นกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทํายุทธศาสตรปรับโครงสรางการผลิตกาแฟในลักษณะบูรณาการรวมกัน  
ครอบคลุมต้ังแตการพัฒนาการผลิตซ่ึงเปนตนน้ํา จนถึงการพัฒนาการตลาดซ่ึงเปนปลายนํ้า 
 
 3.2 จุดออน (Weakness-w) 
  3.2.1 การใชปจจัยการผลิตในการผลิตกาแฟยังไมเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหตนทุนการผลิตสูง
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาตนทุนการผลิตกาแฟของไทยอาจตํ่ากวานี้ เนื่องจาก
ปจจุบันเกษตรกรปลูกพืชแซม/รวมในสวนกาแฟ แลวมีการบํารุงรักษา คือ ใสปุย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และใช
แรงงานในพืชท่ีปลูกแซม/รวมดังกลาวแตนําคาใชจายมารวมเปนตนทุนการปลูกกาแฟ หรืออาจมีการคํานวณคาใชจาย
ในเร่ืองปุย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชคําแนะนําทางวิชาการ แตในแงปฏิบัติ เกษตรกรใชปุย สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช นอยกวาคําแนะนํา 
  3.2.2 คุณภาพผลผลิตบางสวนไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะกาแฟอาราบิกา เนื่องจากเกษตรกรปฏิบัติ
กอนและหลังการเก็บเกี่ยวไมถูกตอง เปนผลใหกาแฟมีความชื้นสูง เกิดเช้ือราไดงาย ผลผลิตเมล็ดกาแฟบางสวนมี
คุณภาพมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากเก็บเมล็ดกาแฟสุกและไมสุกปะปนกันรวมถึงการตากผลกาแฟบนลานดิน เปนผลให
เมล็ดดูดซับกล่ินดินเขาไปในเมล็ด ทําใหไมเปนท่ีตองการของตลาด 

3.2.3 ผลผลิตตอไรต่ํา เนื่องจากเกษตรกรใชกาแฟพันธุเดิมท่ีปลูกกันมานาน ไมมีการปรับปรุงใชพันธุ
ใหม รวมท้ังขาดการตัดกิ่งและทําสาวตนกาแฟ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน และราคาผลผลิตไมจูงใจใหปฏิบัติดูแล
สวนกาแฟ 
  3.2.4 ระบบขอมูลการผลิตการตลาดกาแฟระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนยังไม
รวดเร็วและเช่ือมโยงท่ัวถึง 
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3.2.5 การขยายพ้ืนท่ีปลูกกาแฟอาราบิกามีขอจํากัดบางประการ ในดานพื้นท่ีปลูกเนื่องจากจะ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศคอนขางเย็น พื้นท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเล 700 เมตรข้ึนไป ตองการปริมาณนํ้าฝน
ประมาณ 1,500-2,000 มม./ป และฤดูแลงปละ 2-3 เดือน จึงปลูกไดเฉพาะพ้ืนที่สูงทางเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
บางจังหวัด ซ่ึงสวนใหญเปนพื้นท่ีปาสงวนนอกจากน้ีในดานลักษณะกาแฟพันธุอาราบิกา เปนพันธุท่ีไมทนทานตอ
ความผันผวนของอากาศความตานทานโรคตํ่า จึงตองการการปฏิบัติดูแลรักษาเปนพิเศษกวากาแฟโรบัสตา 
  3.2.6 ยังไมมีการนํายุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตกาแฟไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 
 
 3.3 โอกาส (Opportunity-O)  
  3.3.1 มีกระแสความนิยมดื่มกาแฟคั่วบด (กาแฟสด) กาแฟผงปรุงสําเร็จ (ทรี อิน วัน ) ของตลาด
ภายในประเทศ 
  3.3.2 ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑกาแฟไปจําหนายตางประเทศเพิ่มข้ึนหลากหลายชนิดข้ึน แทน
การสงออกเมล็ดกาแฟดิบเปนหลักอยางเดิม เนื่องจากการพัฒนาและขยายตัวของโรงงานผลิตกาแฟ ซ่ึงเปนการเพิ่ม
มูลคาสินคา 
  3.3.3 คุณภาพกาแฟไทยดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนามซ่ึงเปนคูแขงสําคัญ 
 
 3.4 อุปสรรค/ขอจํากัด (Threat-T)  
  3.4.1 ประเทศผูผลิตกาแฟท่ัวโลกมีแนวโนมท่ีจะผลิตกาแฟไดมากข้ึนอาจสงผลใหราคากาแฟท่ัวโลก
มีแนวโนมท่ีจะมีราคาลดตํ่าลง 
  3.4.2 ประเทศเวียดนามซ่ึงปลูกกาแฟโรบัสตาเชนเดียวกับไทย สามารถขยายการผลิตไดเปนท่ีสอง
ของโลกรองจากบราซิล มีคาแรงงานและตนทุนการผลิตตํ่ากวาไทย และระบายผลผลิตกาแฟภายในประเทศโดยขาย
ราคาตํ่ามาก สงผลใหราคากาแฟท่ัวโลกตกต่ํา 
  3.4.3 ประเทศเพ่ือนบานของไทย เชน พมา ลาว มีนโยบายสงเสริมการปลูกกาแฟสวนใหญเปนพันธุ
อาราบิกา ซ่ึงเกษตรกรผูปลูกกาแฟอาราบิกาของไทยอาจไดรับผลกระทบจากการลดภาษีนําเขากาแฟตามขอตกลง 
AFTA เนื่องจากประเทศเหลานี้มีตนทุนการผลิตตํ่ากวาไทย 
 
4. วิสัยทัศน 
 เพิ่มผลผลิต ลดตนทุน รักษาคุณภาพและเอกลักษณกาแฟไทย 
 
5. พันธกิจ 
 5.1 สงเสริม/สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต 
 5.2 ถายทอดเทคโนโลยีท่ีดีและเหมาะสม 
 5.3 สราง/พัฒนาเครือขายระหวางเกษตรกรและกลุมเกษตรกร 
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 5.4 สรางมาตรฐานและภาพลักษณกาแฟไทย 
6. เปาหมาย 
 1. ลดตนทุนการผลิตกาแฟเทาหรือมากกวาเวียดนามไมเกิน 10% 
 2. เพิ่มผลผลิตตอไรกาแฟท่ีปลูกเปนพืชเดีย่วจาก 200 กิโลกรัม/ไร ในป 2552 เปน 300   กิโลกรัม/ไร ในป  
      2556 และปลูกรวมกับพชือ่ืน จาก 143 กิโลกรัม/ไรในป 2552 เปน  180 กิโลกรัม/ไร ป 2556 
 3.  เพิ่มจํานวนแปลงกาแฟท่ีไดรับการรับรอง GAP ไมนอยกวา 50 %  
7. ยุทธศาสตรและมาตรการดําเนินงาน 
 7.1 ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต 
  7.1.1 จัดระบบการผลิต 
  (1) เขตการผลิตกาแฟ  
   - ศึกษาวิเคราะหความถูกตองของพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและพื้นที่ปลูกจริง รวมท้ังสํารวจขอมูล 
             ดานโลจิสติกส 
   - วิเคราะหคาดคะเนแนวโนมในดานราคา ตนทุน และผลตอบแทน (ประชุม/ สัมมนา) 
   - จัดทําขอมูลแผนท่ีแสดงความเหมาะสมและวางแผนกําหนดเขตปลูกกาแฟ 
 (2) การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
   - จัดประชุมระดับเจาหนาท่ี 
   - ข้ึนทะเบียนภาคสนาม 
   -  พิมพคูมือและแบบคํารอง 
   - วัสดุสํานักงานและคาจัดทําหีบหอทางไปรษณีย 
   - ประมวลผลและจัดทําฐานขอมูล 
   - ระบบสารสนเทศกาแฟ 
   - ติดตาม/นิเทศงาน 
   - รายงานผล 
   - บริหารโครงการ 
  7.1.2 พัฒนาและสงเสริมการใชทรัพยากรดินอยางมีประสิทธิภาพ 
  (1) สํารวจ วิเคราะหพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ 
  (2) สํารวจ จําแนก วิเคราะหขอมูลดินและประเมินความเหมาะสมของดินสําหรับปลูก กาแฟ 
       (3) ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการจัดการดิน 
           (4) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงาน 
  7.1.3 ปรับปรุงสวนกาแฟเส่ือมโทรม 
           (1) สงเสริมการตัดทําสาวตนกาแฟท่ีใหผลผลิตติดตอกันเกิน 5 ป และรณรงคการตัดแตง กิ่ง 
   - จัดทําแปลงสาธิต 
   - อบรมความรูเกษตรกร 
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   - รณรงคการตัดแตงกิ่ง 
          (2) ปรับเปล่ียนสวนเกาโดยใชกาแฟสายพันธุดี 
   - ผลิตกาแฟสายพันธุดี ท่ีใหผลผลิตสูง และ จํานวนคร้ังในการเก็บเกี่ยวนอย 
   - จัดทําแปลงทดสอบกาแฟสายพันธุดี 
  7.1.4 พัฒนาการผลิตของเกษตรกรใหไดมาตรฐานGAP 
  (1) ถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตกาแฟใหไดมาตรฐาน GAP 
   - พัฒนาความรูเจาหนาท่ี 
   - จัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะหสภาพพื้นที่ ปญหา/ความตองการเกษตรกร แนวทาง 
      การพัฒนาเฉพาะพื้นท่ี 
   - อบรมความรูเกษตรกร 
 (2) จัดต้ังศูนยเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยีเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
 (3) การตรวจรับรองสวน/ผลผลิตท่ีไดมาตรฐาน GAP 
  7.1.5 วิจัยและพัฒนาการผลิต 
 (1) วิจัยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดตนทุนการผลิต 
   -  วิจัยพันธุกาแฟโรบัสตาท่ีใหผลผลิตสูง มีจํานวนคร้ังในการเก็บเกี่ยวนอย 
   -  วิจัยพันธุกาแฟอาราบิกา ตานทานโรคราสนิม  มีความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ีรสชาติดี มี 
                      ความหลากหลายของพันธุ 

-  วิจัยเทคโนโลยีการผลิตในการเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต (การตัดแตง  ปุยท่ี  
    เหมาะสม การปองกันโรคและแมลงเปนตน) 

(2) วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในการเพิ่มคุณภาพ ปราศจากสารพิษออคราทอก ซิน เอ 
 7.2 ยุทธศาสตรดานการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑกาแฟ 
  7.2.1 สงเสริมการแปรรูปในสถาบันเกษตรกร 
         (1) ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป/สัมมนาแลกเปล่ียนความรู 
         (2) สนับสนุนเงินทุน/เงินกูดอกเบี้ยตํ่า เพื่อสนับสนุนการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ/ 
                บรรจุภัณฑใหไดมาตรฐาน 
          (3) วิจัยพัฒนาการแปรรูปสินคาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
 7.3 ยุทธศาสตรดานการสรางเสถียรภาพราคา 
  7.3.1 สงเสริมการซ้ือขายเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑกาแฟตามชั้นคุณภาพ 
          (1) จัดทํามาตรฐานเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑกาแฟตามชั้นคุณภาพ 
   - จัดทํามาตรฐาน 
   - ศึกษา วิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตรสําหรับใชประกอบในการจัดทํามาตรฐาน 
 (2) ประชาสัมพันธและสงเสริมการซ้ือขายกาแฟและผลิตภัณฑกาแฟตามชั้นคุณภาพ 
   - จัดงานสงเสริมการขายและประชาสัมพันธทางส่ือ 
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  7.3.2 บริหารตลาดภายในและตลาดตางประเทศ 
 (1) การจัดระเบียบบริหารการนําเขาและสงออกสินคากาแฟ 
 7.4 ยุทธศาสตรดานการปรับฐานการบริหารจัดการ 
  7.4.1 มอบใหคณะอนุกรรมการพืชสวน และคณะทํางานพืชกาแฟซ่ึงอยูภายใตคณะอนุกรรมการ 
            พืชสวน  รับผิดชอบในการพิจารณาในเร่ืองกาแฟท้ังระบบ และใหกรมวิชาการเกษตรเปน 
            สํานักงานเลขานุการ 
  7.4.2  สรางเครือขายขอมูลกาแฟภายในประเทศและตางประเทศ 
  7.4.3  พัฒนาเครือขายผูผลิตกาแฟ (ประชุม/สัมมนา) 
  7.4.4  พัฒนาเครือขายกลุมรับซ้ือและจัดการผลผลิต 
  7.4.5  การติดตามประเมินผล 
8. งบประมาณตามยุทธศาสตร  แบงเปน 

 ป 52 วงเงิน   22.202  ลานบาท    
 ป 53 วงเงิน   56.675   ลานบาท  
 ป 54 วงเงิน   57.954   ลานบาท   
 ป 55 วงเงิน   36.361   ลานบาท 
 ป 56 วงเงิน   39.626   ลานบาท    
 รวมเปนเงิน  212.818   ลานบาท 

9. หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก กรมวชิาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 กรมสงเสริมสหกรณ กรมพฒันาท่ีดิน สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
2. กระทรวงพาณิชย  ไดแก     กรมการคาภายใน    กรมการคาตางประเทศ 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1   ตนทุนการผลิตกาแฟลดลงเทียบเทากับเวียดนามหรือสูงกวาไมเกิน 10%  
 9.2   เพิ่มผลผลิตตอไรของกาแฟท่ีปลูกเปนพืชเดี่ยวเปน 300 กิโลกรัม/ไร หรือปลูกเปนพืชรวมเปน  

         180  กิโลกรัม/ไรในป 2556 
 9.3   ไดแปลงกาแฟที่ไดรับการรับรอง GAP เพิ่มข้ึน 50 % 
 9.4   ไดผลผลิตกาแฟเพียงพอกับความตองการใชของอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศ 
 
    ---------------------------------------- 


