
 

 

โครงการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

(กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ปีงบประมาณ 2564 

1. โครงการเลขที่            /2564 

2. ชื่อโครงการ อบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน RSPO 

3. เจ้าของโครงการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และส้านักงานสหกรณ์จังหวัด 6 จังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาเกษตร
ปลอดภัยในพื นที่นิคมสหกรณ์ โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน 
RSPO เกษตรกรจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการสวนปาล์มจากผู้ที่เชียวชาญด้านปาล์มน ้ามัน ตั งแต่การ
เพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ย การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การบริหารจัดการดิน การบริหาร
จัดการน ้า การเก็บเกี่ยวที่ดี รวมทั งการแบ่งปันเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการ
น้าของเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการปลูกปาล์มน ้ามัน ผลผลิตมากขึ น ปาล์ม
น ้ามันมีคุณภาพดีขึ น สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ น และน้าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

  ดังนั น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเห็นว่าเพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
ยั่งยืน ในการผลิต ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและมีผลผลิตที่ต่อเนื่องตลอดทั งปี รวมทั งสนับสนุนให้มีการรวบรวม
ผลผลิตไปจ้าหน่าย ในรูปแบบของการรวมกลุ่ม จึงได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2564 งบด้าเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน RSPO ในพื นที่        
6 จังหวัด 12 นิคมสหกรณ์ 16 สหกรณ์นิคม เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตปาล์มน ้ามันให้แก่เกษตรกร       

5.วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร 
  2. เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและข้อก้าหนดตามมาตรฐานของ RSPO                   
ทั ง 4 หลักการ ซึ่งเป็นการพัฒนาปาล์มอย่างยั่งยืน เพ่ือเตรียมเข้าสู่มาตรฐาน RSPO 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
จ้านวน 1,400 ราย ด้าเนินการในพื นที่ 6 จังหวัด 12 นิคมสหกรณ์ 16 สหกรณ์นิคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด้าเนินการ ระหว่างเดือน เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 

8. ระยะเวลาและสถานที่ 

  จ้านวน 5 วัน ณ สถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรมศึกษาดูงาน  

9. เนื้อหาหลักสูตร 

  เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน RSPO ใช้ชื่อ
สั น ๆ ว่า TOPSA (Thailand Oil Palm Smallholder Academy) 
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11. วิธีการฝึกอบรม  

  ก้าหนดหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน ้ามันของไทย โดยความร่วมมือจาก
กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อสั น ๆ ว่า TOPSA (Thailand Oil Palm Smallholder 
Academy) ซึ่งวิทยากรที่น้ามาฝึกอบรมตามหลักสูตรนี ต้องมีความรู้ความสามารถในเนื อหาวิชาการของ
หลักสูตรนี ซึ่งพัฒนาขึ นมาโดยค้านึงถึงมิติด้านการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืนและกระบวนการกลุ่มส้าหรับ
เกษตรกรรายย่อย ที่อ้างอิงมาตรฐานของ RSPO ซึ่งประกอบด้วยหลักการและข้อก้าหนดตามมาตรฐานของ 
RSPO ทั ง 4 หลักการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังแยกองค์ประกอบเป็น 5 โมดูล ที่อยู่ใน 4 หลักการ ได้
ดังนี  
  1. มาตรฐาน RSPO  เน้นเรื่องความเป็นมาของมาตรฐาน RSPO ว่าท้าไมต้องมีการผลิตปาล์ม
น ้ามันอย่างยั่งยืน รวมทั งผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับเกษตรกรรายย่อย เมื่อปาล์มน ้ามันจ้าเป้นต้องเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสากล รวมทั งการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกของ RSPO ในการสนับสนุนการผลิตปาล์มน ้ามัน    
อย่างยั่งยืน 
  2. การบริหารจัดการกลุ่ม  เน้นให้ความรู้เกษตรกรสามารถท้างานในรูปแบบกลุ่ม มีระบบ
ควบคุมภายในในการเข้ามาบริหารจัดการ การจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปาล์มน ้ามัน เพ่ือให้เกษตรกรมี
การบริหารจัดการที่แม่นย้า เกิดการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาด้วยกัน และยังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเห็น
ประโยชน์และความส้าคัญในการท้างานร่วมกันมากขึ น 
  3. เกษตรกรรม   เน้นเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการท้าสวนปาล์มน ้ามัน การใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม
ในสวนปาล์มน ้ามัน การดูแลและการจัดการสวนปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท้าให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่
ถูกต้องในการปฏิบัติในสวนปาล์ม เพ่ือให้ผลผลิตสูงขึ นและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน 
  4. สังคม  เน้นถึงการท้าสวนปาล์มน ้ามันที่ค้านึงถึงผลกระทบทางวสังคมให้น้อยที่สุด เช่น ใน
เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสังคม และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท้าสวนปาล์มน ้ามัน 
  5. สิ่งแวดล้อม  เน้นการท้าสวนปาล์มน ้ามันที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศและการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

10. วิทยากร 

  เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน RSPO 
10. งบประมาณ  

อบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน RSPO รวมทั งสิ น 2,166,000 บาท 
(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

10 ผู้บริหารโครงการ 

 ที่ปรึกษาโครงการ     อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

         รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย  

 ผู้อ้านวยการโครงการ  ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัด 6 จังหวัด 

 ผู้บริหารโครงการ    ผู้อ้านวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ และผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์  

 เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบโครงการ  กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ ์      
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตปาล์มน ้ามันให้แก่เกษตรกร 
  11.2 มีแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ผู้บริโภคม่ันใจในการผลิต 
  11.3 มีนักเกษตรอินทรีย์ภาคประชาชนเพิ่มขึ น สามารถเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติได้ ในอนาคต  

12. ตัวช้ีวัด  
  12.1 มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการผลิตปาล์มน ้ามัน ตามมาตรฐาน RSPO จ้านวน 
1,400 ราย พื นที่  6 จังหวัด 12 นิคมสหกรณ์ 16 สหกรณ์นิคม 
  12.2 จัดท้าฐานข้อมูลสมาชิก (รายได้ก่อน - หลังฯ ทะเบียนข้อมูลสมาชิก ทะเบียนแปลงที่ดิน และ
พื นที่ที่ท้าการเกษตร) จ้านวน 1,400ราย 
 12.3 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายและกิจกรรมหลักและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กรมก้าหนด ร้อยละ 100 

*************************************** 

 
 
กลุ่มจดัที่ดินนิคมสหกรณ ์
กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ ์02 628 5161 


