
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาคูเพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 
1. ความสอดคล้อง 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น ...................................................................................  

- แผนแม่บทย่อย .............................................................................................................................. 
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2. หลักการและเหตุผล 

จาก (ต้นจาก) เป็นพืชจำพวกปาล์ม และเป็นปาล์มเพียงชนิดเดียวที่เจริญเติบโตในป่าชายเลน หรือที่ลุ่ม 
ที่น้ำทะเลท่วมถึงเป็นครั้งคราวในหลายจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล จากเป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน อีกทั้งยังเป็นพืชที่ให้
คุณค่าทั้งทางนิเวศวิทยาและคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยถือเป็นอาชีพดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญา 
มาแต่บรรพบุรุษ ส่วนต่าง ๆ ของต้นจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ใบจาก ใช้เย็บเป็นตับ เรียกว่า ตับจาก ใช้มุง
หลังคา ทั้งยังสามารถใช้ห่อขนมเรียกว่า ขนมจาก ลูกจากอ่อนนำมาทำอาหาร และเมื่อสุกก็สามารถกินสดได้ หรือจะ
ทำเป็นของหวาน การนำใบมามวนยาสูบ การนำต้นมาทำเชื้อเพลิง ก้านช่อดอกปาดเอาน้ำหวานมาทำเป็นน้ำตาลหรือ
กลั่นเป็นแอลกอฮอล์ น้ำส้มสายชู ประโยชน์จากน้ำตาลจาก มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาลมะพร้าว หรือน้ำตาลโตนด 
ซึ่งจัดเป็นน้ำตาลเพ่ือสุขภาพ โดยผลผลิตน้ำตาลจากนั้น พ้ืนที่ 1 ไร่ จะให้น้ำตาลได้ถึง 3,000 กิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้ 
ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต คือ ต้นจากเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งมีการทำวิจัย
เรื่องมวลชีวภาพ คือ การดูดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การวิเคราะห์น้ำตาล ความสามารถในการผลิตแอลกอฮอล์ 
และทำการศึกษาเพ่ือหากลไกในการทำให้ต้นจากผลิตน้ำหวานให้มากขึ้น ให้น้ำตาลไหลดีขึน้ 

ปาล์มสาคู (Sago plam) เป็นพืชท้องถิ่นในภาคใต้ที่มักพบในที่ลุ่มที่มีน้ำขังชื้นแฉะตลอดปี และพ้ืนที่ที่มี
การทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน ที่เรียกว่า “ป่าพรุ” (peat swamp forest) ประชาชนในภาคใต้รู้จักการใช้ประโยชน์
จากสาคูมานานแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และจังหวัดพัทลุง เป็นแหล่งที่ใช้ปาล์มสาคูอย่างสารพัดประโยชน์
มากที่สุด ต้ังแต่การดำรงชีพในครอบครัวและการใช้เพ่ือเศรษฐกิจ ได้แก่ การใช้ลำต้นเป็นอาหารสัตว์ ใช้เลี้ยงด้วงสาคู
เพ่ือเป็นอาหาร และเป็นรายได้เสริม ใช้เนื้อในลำต้นทำแป้งสำหรับทำอาหารและขนมต่างๆ ส่วนเหลือจากเนื้อในลำต้น 
(กาก) นำมาทำเป็นปุ๋ย เปลือกนอกของลำต้นใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร และนำมาใช้ทำเป็นฝาผนัง 
และฟากปูพ้ืนที่พักชั่วคราว ใบปาล์มสาคูใช้เย็บเป็นจากเพ่ือใช้ในการมุงหลังคาที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์ เปลือกนอก
ของทางปาล์มสาคูนำมาทำเป็นตอกสำหรับสานเสื่อ มีการแปรรปูจากต้นปาล์มสาคู เช่น จากใบสาคู แป้งสาค ูเสื่อสาคู 
อาหารและขนมพ้ืนบ้านจากแป้งสาคูเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยม ปัจจุบันพบว่ากระบวนการผลิตแป้งสาคูมีการทำเป็น
อาชีพหลักในบางจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย 

แบบฟอร์ม 1 



พืชทั้ง 2 ชนิด จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ภาคใต้ 
ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าพ้ืนที่อาจลดลงจากการแทนที่ด้วยพืชอ่ืน นอกจากนี้ พ้ืนที่ปลูกพืชดังกล่าวยังเป็นแหล่ง 
กักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำนานาชนิด ดังนั้น กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาคูเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชจากและปาล์มสาคูให้คงอยู่และผลิตเพียงพอต่อความต้องการ สร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มั่นคง และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีและถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจาก 
และปาล์มสาคูให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพจากและปาล์มสาคู 
ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

3.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตจากและปาล์มสาค ู
3.3 เพ่ือปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร 

 
4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 

เกษตรกรผู้ปลูกจากและปาล์มสาคู จำนวน 150 ราย  
พ้ืนที่ดำเนินการ 5 จังหวัด 
: จาก จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง 
: สาคู จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 

 
5. กิจกรรม และวิธีการดำเนนิงาน 

5.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจและส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตจากและปาล์มสาคู 
1) รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์จากและปาล์มสาคู 

โดย เกษตรกรผู้ปลูกจาก กลุ่มละ 25 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสาคู กลุ่มละ 20 ราย โดยหากพ้ืนที่ที่ดำเนินการ 
ยังไม่มีการรวมกลุ่มให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรทางด้านการอนุรักษ์ การผลิต การตลาด และการรวมกลุ่ม 
จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 - วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ สภาพการผลิต และสภาพการตลาดของกลุ่มทั้งด้านที่เป็นจุดแข็ง 
(เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป) และด้านที่เป็นจุดอ่อน (เพ่ือแก้ไขปัญหา) และระดมความคิดเห็นเพ่ือกำหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 



ครั้งที่ 2 - ถ่ายทอดความรู้ตามประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการปลูกจากและปาล์มสาคู
ของกลุ่ม เพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การจัดระบบการผลิต เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต 
แนวทางการส่งเสริมการปลูกในเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น 

5.2 กิจกรรมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก 
และปาล์มสาคู 

1) อบรมเกษตรกรผู้ปลูกจากและปาล์มสาคูเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาคู 
โดยการปลูกเชิงอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยเกษตรกรผู้ปลูกจาก กลุ่มละ 25 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มสาคู กลุ่มละ 20 ราย 
จำนวน 7 กลุ่ม และศึกษาดูงานแปลงจากและสาคทูี่ประสบผลสำเร็จในพ้ืนที ่จำนวน 1 ครั้ง 

2) จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
- สำนักงานเกษตรจังหวัด / อำเภอ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจในการจัดทำแปลงเรียนรู้ 

และเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
- สำนักงานเกษตรจังหวัด / อำเภอคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกจากและปาล์มสาคทูี่มีศักยภาพ เช่น พ้ืนที่ซึ่ง

เคยเป็นจุดเรียนรู้ดูงาน พ้ืนที่ที่มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการผลิตจากและปาล์มสาคู หรือพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการใช้จากและปาล์มสาคูสำหรับใช้สอยในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่ 2 ไร่ เพ่ือจัดทำแปลงเรียนรู้และอนุรักษ์ โดยรัฐ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุย๋เชิงเดี่ยว ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

5.3 ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิตจากและสาคู 
ประเมินศักยภาพการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกร และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 
6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2564 ปี 2565 
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1. กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจและส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตจากและปาลม์สาค ูจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

            

2. กิจกรรมการพัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพของเกษตรกรเกีย่วกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลติจากและปาลม์สาค ู

            

2.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติจาก
และปาลม์สาคแูละศึกษาดูงานแปลงจากและปาลม์สาคทูี่ประสบ
ผลสำเร็จ 

            

2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก
และปาลม์สาค ู

            

3. ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลติจากและปาลม์สาค ู             



7. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

8.1 ผลผลิต (output) 
เกษตรกรผู้ปลูกจากและปาล์มสาคู จำนวน 150 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตจากและสาค ู
8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 

เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตจาก
และปาล์มสาค ู

8.3 ตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกจากและปาล์มสาค ู150 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาค ู
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกจากและปาล์มสาคสูามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตจากและปาล์มสาคู รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพจาก 
และปาล์มสาคูให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

1. กอง/สำนัก  : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
ชื่อ             : นางสาวศันสนีย์  นิติธรรมยง 
ตำแหน่ง             : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น 
เบอร์โทรศัพท์  : 0 2940-6079 
E-mail : Kana543@hotmail.com 

2. กอง/สำนัก  : สำนักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร  
ชื่อ             : นางศรัณยา  ชูรัตน์ 
ตำแหน่ง             : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์  : 0 2940-6079 
E-mail : saranyaa713@gmail.com 
 

----------------------------------------------------------- 


