
 

 

โครงการปรับโครงสร้างสนิค้ากาแฟแบบครบวงจร 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 

2. เจ้าของโครงการ  
2.1  กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ  อ.สวี  จ.ชุมพร 

  2.2  สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร จ ำกัด  อ.ท่ำแซะ  จ.ชุมพร 
  2.3  กลุ่มเกษตรกรท ำสวน จปร. อ.กระบุรี  จ.ระนอง 

3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  
3.1  หน่วยงำนหลัก : กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                           
3.2  หน่วยงำนสนับสนุน  กรมวิชำกำรเกษตร  กรมส่งเสริมกำรเกษตร  กรมพัฒนำที่ดิน  

         และส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  

4. หลักการและเหตุผล 
 กำแฟเป็นพืชเศรษฐกิจส ำคัญชนิดหนึ่งของไทย   มีพ้ืนที่ปลูกในภำคใต้เป็นส่วนใหญ่ เป็นกำแฟ
พันธุ์ โรบัสต้ำ ประมำณร้อยละ 93 ซึ่งปลูกในภำคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี กระบี่  
นครศรีธรรมรำช ส่วนพันธุ์อำรำบิก้ำ ประมำณร้อยละ 7 ปลูกในภำคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย  
แม่ฮ่องสอน  และในปี 2551 ไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟ  29,432  ครัวเรือน ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 130 กก./
ไร่  ต้นทุนกำรผลิต  เฉลี่ย  39.06 บำท/กก.  ประเทศไทยผลิตกำแฟเป็นอันดับ 3  ในกลุ่มสมำชิกอำเซียน  
รองจำก อินโดนีเซีย และเวียดนำม  กำแฟไทย  ยังไม่สำมำรถแข่งขันในด้ำนรำคำกับกำแฟที่น ำเข้ำ  เพรำะ
ต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำ (ต้นทุนกำรผลิตของเวียดนำมปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 33 บำท) โดยในปี 2551 ไทยน ำเข้ำ
เมล็ดกำแฟ 14,822.34 ตัน  มูลค่ำ  1,187.33 ล้ำนบำท  และกำแฟส ำเร็จรูป 2,888.84  ตัน มูลค่ำ 
639.17  ล้ำนบำท  และหำกเปิดตลำดตำมข้อตกลง FTA จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ด
กำแฟและอุตสำหกรรมทั้งระบบ รัฐบำลจึงได้มีกำรขอชะลอกำรเปิดตลำดไว้ระยะหนึ่งตั้งแต่ปี 2549 โดยมี
มำตรกำรรองรับ คือ เร่งรัดลดต้นทุนกำรผลิต เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพัฒนำพันธุ์ สนับสนุนกำรรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตและกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต  กำรพัฒนำเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและสร้ำง
ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์  ซึ่งผู้ประกอบกำรและเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันอย่ำงจริงจังในกำรพัฒนำ
กำแฟในลักษณะบูรณำกำร  และปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงระบบเพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริงได้  
รวมทั้งลดพื้นที่ปลูกกำแฟที่ไม่เหมำะสม  และส่งเสริมกำรบริโภคกำแฟที่ผลิตภำยในประเทศ  ทั้งนี้จะมีกำรเปิด
ตลำดภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) ในปี 2553 
 จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง เป็นแหล่งผลิตกำแฟที่ส ำคัญ มีพ้ืนที่ปลูกกำแฟรวมกัน
ประมำณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูกกำแฟทั้งประเทศ  มีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 310,562 ไร่ ได้ผลผลิตประมำณ 
40,385 ตัน (ที่มำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร)  ซึ่งปัญหำในกำรผลิตกำแฟได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ต่ ำเกษตรกร 
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลรักษำสวนกำแฟที่ดี  สถำบันเกษตรกรที่มีกำรผลิตกำแฟยังต้องกำร 
ได้รับกำรสนับสนุนให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้นในกำรด ำเนินธุรกิจรวมทั้งด้ำนกำรแปรรูป กำรตลำด เพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันในตลำดได้ นอกจำกนี้ 3 สถำบัน ยังมีศักยภำพในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำแฟ เช่น กำแฟ  3 IN 1 กำแฟ
คั่วบด กำแฟพร้อมดื่ม  ซึ่งมีตลำดรองรับในระดับหนึ่งแล้ว   
 

/แต่ยัง.... 



2 
 

แต่ยังขำดเงินทุนหมุนเวียน ในกำรซื้อกำแฟเป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูป  ดังนั้น ภำครัฐจึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
สนับสนุนในเรื่องเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต ให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปด ำเนินกำร และสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย ในกำรจัดซื้อสำรกำแฟ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในกำรแปรรูปซึ่งมีตลำดรองรับอยู่แล้ว ทั้งนี้
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำกำแฟและเพ่ิมควำมเข้มแข็งของสถำบันเกษตรกร รวมทั้งสำมำรถลดผลกระทบจำกกำรเปิด
ตลำดภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน(AFTA) ได้ระดับหนึ่ง  

5. วัตถุประสงค ์
  5.1  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  ลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟและเพ่ิมคุณภำพผลผลิตกำแฟ 
  5.2  เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำกำแฟโดยส่งเสริมให้มีกำรแปรรูปกำแฟและผลิตภัณฑ์กำแฟของ 
                          สถำบันเกษตรกร 
  5.3  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจกำแฟของสถำบันเกษตรกร 

6. ขอบเขตการด าเนินงาน   
  ด ำเนินกำรในจังหวัดชุมพร และระนอง โดยส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันเกษตรกรและ
เกษตรกรชำวสวนกำแฟ สมำชิกของสถำบันเกษตรกร จ ำนวน  3 แห่ง  คือ กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ 
สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร จ ำกัด จังหวัดชุมพร  และกลุ่มเกษตรกรท ำสวน จปร.  จังหวัดระนอง โดย
โครงกำรแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ  

6.1  กิจกรรมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟ 
6.2  กิจกรรมด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจและเพ่ิมมูลค่ำกำแฟของสถำบันเกษตรกร 
6.3  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจกำแฟของสถำบันเกษตรกร 

ส ำหรับกิจกรรมด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟ  สถำบัน 
เกษตรกร ทั้ง 3 สถำบัน ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน และกรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็น
ผู้ด ำเนินกำร กิจกรรมด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจกำแฟของสถำบันเกษตรกร  สถำบันเกษตรกรเป็นผู้ด ำเนินกำร  
และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ด ำเนินกำรในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจกำแฟสถำบันเกษตรกร  
ซึ่งในกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟจะคัดเลือกเกษตรกรที่
เข้ำร่วมโครงกำร ซ่ึงเกษตรกรที่ประสงค ์เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เข้ำร่วมโครงกำรด้วยควำมสมัครใจ และยินดีปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ของ 
                            โครงกำรฯ  
 2. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องมีพ้ืนที่ปลูกกำแฟมำกกว่ำ 1 ไร่ และมีจ ำนวนต้น 
                            กำแฟไม่น้อยกว่ำ 100 ต้น/ไร่ 
 3. ปลูกกำแฟเป็นพืชเดี่ยวหรือพืชหลัก ในกรณีปลูกกำแฟร่วมกับพืชอ่ืน ต้องไม่ปลูก 
                            ร่วมกับยำงพำรำและปำล์มน้ ำมัน 
 4. อำยุต้นกำแฟไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 
 5. ในกรณีสมัครเข้ำร่วมโครงกำรเป็นเกษตรกร (เข้ำร่วมโครงกำรในปีแรก) ต้องยินดีเป็น 
ที่ปรึกษำ/วทิยำกรเกษตรกร รวมทั้งยินยอมให้ใช้แปลงน าร่อง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุน 
กำรผลิตเป็นสถำนที่ศึกษำ/ดูงำนของเกษตรกร ส ำหรับขั้นตอน/กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ มีดังนี้  
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1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ 
กิจกรรมย่อยที่  1  ประกาศ ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม 

โครงการปีท่ี 1 ประกำศ ชี้แจง ประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่ประสงค์ที่จะร่วมโครงกำร  
โดยคัดเลือกเกษตรกรจ ำนวน 30 คน โดยเลือกจำกสหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร จ ำกัด จ ำนวน 10 คน  
กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ จ ำนวน 10 คน และกลุ่มเกษตรกรท ำสวนจปร. จังหวัดระนอง จ ำนวน 10 คน 
เข้ำร่วมโครงกำร โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด ด ำเนินกำรโดยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร 

กิจกรรมย่อยที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิเครำะห์สภำพพ้ืนที่ดินที่ปลูกกำแฟ  ตรวจวิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพของดินให้กับ

เกษตรกรทุกรำยที่เข้ำร่วมโครงกำร  เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมและข้อจ ำกัด เสนอแนะแนวทำงแก้ไขกำร
จัดกำรดินที่เหมำะสม  ตลอดจนถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรดิน กำรบ ำรุงดินด้วยอนิทรีย์วัตถ ุ ด ำเนินกำรโดย
กรมพัฒนาที่ดิน   

กิจกรรมย่อยที่ 3 เตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีที่ 1 
และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 

จัดอบรม ประชุม ดูงำนเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรปีที่ 1  และเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรเรื่องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำแฟและลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟ  
ด ำเนินกำร โดยกรมวิชาการเกษตร 

กิจกรรมย่อยที่ 4 จัดท าแปลงตัวอย่าง 
ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำแฟและลดต้นทุนกำรผลิต 

ท ำให้กำแฟที่ผลิตได้มีคุณภำพดี เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น ลดผลกระทบจำกกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรี(FTA) โดย 
ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงละ 1 ไร่ ต่อเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 1 รำย ด้วยวิธีกำรตัดฟ้ืนต้นท ำสำว กำรจัดกำร
ดิน และกำรปรับปรุงบ ำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
จ ำนวน ไร่ละ  14,420 บำท (ตำมรำยละเอียดที่แนบภำคผนวกหน้ำ..) ซึ่งด ำเนินกำร  โดยกรมวิชาการเกษตร
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรมย่อยที่ 5 ประชุม/สัมมนาเตรียมความพร้อมขยายผลการด าเนินงาน 
 จัดประชุม/สัมมนำเตรียมควำมพร้อมในกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม 
เข้ำใจในกำรด ำเนินงำน และบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร หน่วยงำนรำชกำรที่
เกี่ยวขอ้ง เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร และสถำบันเกษตรกร ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรมย่อยที่ 6 ประกาศ ชี้แจง รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
จัดท ำประกำศ ชี้แจง รับสมัครเกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกร ปีละ 250 คน  จ ำนวน  3 ป ี 

รวมเป็น 750 คน เข้ำร่วมโครงกำรฯ  ซึ่งเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในโครงกำรฯ  ด ำเนินกำร  
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสถาบันเกษตรกร 
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กิจกรรมย่อยที่ 7  ประชุม/ดูงาน/จัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
  จัดประชุม/ดูงำน/เวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร โดยให้ควำมรู้ด้ำนกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตกำแฟและลดต้นทุนกำรผลิต  ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรศึกษำดูงำนจำกกำรปฏิบัติจริงของ 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปีที่ 1  ซึ่งกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต 
กำแฟ จะร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร กรมพัฒนำที่ดิน ส่งผู้แทนเป็นวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดฯ ร่วมด้วย ส ำหรักำร 
จัดกำรเรียนรู้จะแบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย พิจำรณำตำมควำมใกล้เคียงกันของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับวิทยำกร/ผู้เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกรน ำร่อง เกษตรกรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ ฯลฯ)  อย่ำงใกล้ชิด และเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ด ำเนินกำร   โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรมย่อยที่ 8 จัดท าแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ 
ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตกำแฟและลดต้นทุนกำรผลิตกำแฟ โดย 

ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงละ 1 ไร่ ต่อเกษตรกร 1 รำย  ซึ่งน ำควำมรู้จำกกำรได้รับกำรถ่ำยทอดทำงวิชำกำรและ
กำรศึกษำดูงำน ทั้งจำกหน่วยงำนรำชกำรและเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปีที่ 1 รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ มำด ำเนินกำรทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับและขยำยผลในพ้ืนที่ดินของตนเอง 
ด ำเนินกำร   โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
  หลังจำกเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปีที่ 1 และเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรปีที่ 2, ปีที่ 3,ปีที่ 
4 ด ำเนินกำรจัดท ำแปลงด้วยตนเองจนเห็นถึงผลส ำเร็จในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต
อย่ำงเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจำกจะน ำไปขยำยผลในพ้ืนที่ดินของตนเองแล้ว เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง สมำชิก
สถำบันเกษตรกรของทั้ง 3 กลุ่ม ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกกำแฟโดยทั่วไป ยังได้รับทรำบและเห็นถึงผลส ำเร็จ
ด้วยเช่นกันจำกแปลงตัวอย่ำงที่มีกระจำยทั่วพ้ืนที่ปลูกกำแฟของสถำบันเกษตรกร และควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดของ
สังคมเกษตรกร ท ำให้เกิดควำมสนใจ ร่วมแลกเปลี่ยนควำมรู้ /ประสบกำรณ์กับเกษตรกรในโครงกำร จนกระทั่ง
น ำไปทดลองปฏิบัติตำมในพ้ืนที่ของตนเอง โดยมีเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำในลักษณะ
เพ่ือนแนะน ำเพ่ือน ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรขยำยผลเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  

2. กิจกรรมด้านการด าเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่ากาแฟของสถาบันเกษตรกร 
  ด าเนินการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร 
  โดยรับกำรสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพ่ือให้สถำบันเกษตรเกษตรกร จ ำนวน 3 สถำบัน 
คือ กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเขำทะลุ  จังหวัดชุมพร  สหกรณ์ผู้ปลูกกำแฟจังหวัดชุมพร  จ ำกัด และกลุ่มเกษตรกร
ท ำสวน จปร. จังหวัดระนอง กู้ยืมเงินจำกกองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร ไปด ำเนินกำรใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกำรจัดซื้อกำแฟสำรเพ่ือผลิตเป็นกำแฟคั่วบด และกำแฟ 3IN1  และก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือน 
รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรแปรรูปกำแฟ  ด ำเนินกำร  โดย 3 สถาบันเกษตรกร 

3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจกาแฟของสถาบันเกษตรกร 
  ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจของสถำบันเกษตรกร โดยในระยะแรกจะเป็นกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรด ำเนินธุรกิจกำแฟ รวมทั้งจัดท ำแผนกลยุทธ์เพ่ือรักษำและ
ขยำยปริมำณธุรกิจในตลำดเดิม และระยะที่ 2  เป็นกำรศึกษำและพัฒนำเพ่ือขยำยธุรกิจไปยังตลำดใหม่ 
ด ำเนินกำรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถำบันเกษตรกร ดังนี้ 
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  ระยะที่ 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้แทนสถำบันเกษตรกร เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรบริหำรจัดกำร และกำรด ำเนินธุรกิจรวมทั้งกำรตลำดกำแฟและจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และศึกษำ 
วิเครำะห์เพ่ือพัฒนำธุรกิจกำแฟให้สำมำรถรักษำและขยำยปริมำณธุรกิจในตลำดเดิม รวมทั้งจัดให้มีกำรติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ใช้งบประมำณตำมโครงกำร
ปรับโครงสร้ำงสินค้ำกำแฟครบวงจร 
  ระยะที่ 2  เป็นกำรศึกษำและพัฒนำธุรกิจกำแฟเพ่ือขยำยธุรกิจไปสู่ตลำดใหม่ โดยกำรจัดหำ
ทีมผู้เชี่ยวชำญมำท ำกำรศึกษำและเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรตลำดให้กับสถำบันเกษตรกร ซึ่งจะเป็นกำรศึกษำควำม
ต้องกำรของตลำด กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยธุรกิจ
และกำรส่งเสริมกำรขำย รวมทั้งฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะให้กับบุคลำกรของสถำบันเกษตรกรและ
ให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำแฟแก่สถำบันเกษตรกร ทั้งนี้จะเป็นกำรด ำเนินกำรต่อจำกระยะแรก
โดยได้รับกำรช่วยเหลือจำกสถำบันกำรศึกษำ และขอใช้งบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เป็นระยะเวลำ 7 ปี  (พ.ศ.2553 – 2559) 

8.  งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น     54,442,870    บาท 
 8.1  ขอสนับสนุนเป็นเงินจ่ำยขำด เป็นเงิน  23,213,170  บำท 

หน่วยงาน ปีที่ 1 
(2553) 

ปีที่ 2 
(2554) 

ปีที่ 3 
(2555) 

ปีที่ 4 
(2556) 

ปีที่ 5 
(2557) 

รวม 

กรมวิชำกำรเกษตร 2,155,790 762,800 - - - 2,918,590 
กรมพัฒนำที่ดิน 120,150 328,250 328,250 328,250 - 1,104,900 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร 898,920 5,182,720 5,152,720 5,152,720 - 16,387,080 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 

   35,000 80,000 80,000 80,000 120,000 395,000 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ **1,304,620 367,660 367,660 367,660 - 2,407,600 
รวม 4,514,480 6,721,430 5,928,630 5,928,630 120,000 23,213,170 

 8.2  ขอสนับสนุนเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย เป็นเงิน    31,229,700  บำท 
        ก ำหนดช ำระคืนเงินต้นตั้งแตป่ีที่ 2  เป็นเวลำ  7  ปี   ดังนี้ 

    8.2.1  เงินยืมปลอดดอกเบี้ย  (บำท) 

สถำบันเกษตรกร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม 
ก.เขำทะลุ 17,470,000 - - 17,470,000 
ส.กำแฟชุมพร จ ำกัด 12,692,700 - - 12,692,700 
ก.จปร. 600,000 300,000 167,000 1,067,000 

รวม 30,762,700 300,000 167,000 31,229,700 
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        8.2.2  แผนช ำระคืนเงินยืม 
 

ระยะเวลำ กลุ่มเกษตรกรท า
สวนเขาทะลุ 

(30 เม.ย. ของทุกปี) 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร 
จ ากัด 

(30 เม.ย. ของทุกปี) 

กลุ่มเกษตรกรท า
สวน จปร 

(31 มี.ค. ของทุกปี) 

รวม 

งวดที่ 1 ปีที่ 2 1,247,000  1,268,578  100,000  2,615,578 
งวดที่ 2 ปีที่ 3 2,370,500  1,902,867  100,000  4,373,367 
งวดที่ 3 ปีที่ 4 3,494,000  2,537,156  100,000  6.131,156 
งวดที่ 4 ปีที่ 5 4,617,000  3,171,445  200,000  7,988,445 
งวดที่ 5 ปีที่ 6 5,741,500  3,812,654  250,000  9,804,154 
งวดที่ 6 ปีที่ 7   317,000  317,000 

รวม 17,470,000  12,692,700  1,067,000  31,229,400 

9.  ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
 9.1  ผลผลิตต่อไร่ของกำรปลูกกำแฟในแปลงเดี่ยว ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร  เพ่ิมจำก 200 กิโลกรัม เป็น 
                ไม่น้อยกว่ำ 250 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
 9.2  ผลผลิตต่อไร่ของกำรปลูกกำแฟร่วมกับพืชอ่ืน ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร  เพ่ิมจำก 143 กิโลกรัม เป็น 
                180 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
     9.3  ต้นทุนกำรผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงกำร  จะต้องไม่มำกกว่ำร้อยละ 10 ของต้นทุนกำรผลิตกำแฟของ 
                ประเทศเวียดนำม 
 9.4  ปริมำณธุรกิจของสถำบันเกษตรกรเมื่อสิ้นสุดโครงกำรมีปริมำณเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 เมื่อ 
                เทียบกับปริมำณธุรกิจก่อนเข้ำร่วมโครงกำร  

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผลผลิตกำแฟต่อไร่ของกำรปลูกกำแฟในแปลงเดี่ยวและแปลงผสม  รวมทั้งต้นทุนกำรผลิต 
                  เป็นไปตำมตัวชี้วัดข้อ 9.1-9.4 
 10.2  เกษตรกรมีควำมรู้และเข้ำใจ  สำมำรถผลิตกำแฟได้คุณภำพ  มีกำรเก็บรักษำกำแฟดิบที่ถูกต้อง 
                  และมีทำงเลือกในกำรรวมกันขำยผ่ำนสถำบันเกษตรกรที่ตนเป็นเจ้ำของ 
 10.3  สถำบันเกษตรกร มีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจกำแฟสำมำรถแปรรูปผลิตภัณฑ์กำแฟให้ 
                  สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค และแข่งขันในตลำดได้   

10.4  สำมำรถลดผลกระทบจำกกำรเปิดตลำดภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน 
 

...................................................... 
 
 
 
 
 
 


