โครงการพัฒนาระบบการผลิ ตกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

ความเป็ นมา
แม้ว่าความต้องการกาแฟจะมีสูงขึน้ เรื่อยๆ แต่ทว่าหลายปี ท่ผี ่านมานี้ การผลิตกาแฟในประเทศผู้ผลิตหลักๆ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงเป็ นอย่างมาก เนื่องจากพืน้ ทีป่ ลูกกาแฟลดลงในขณะทีค่ วามต้องการและการบริโภคสูงขึน้ ดิน
เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นกาแฟมีอายุมาก (อายุ > 25 ปี ) และขาดการดูแลรักษา ตัดแต่งทรงพุ่ม สวนมีสภาพ
เสื่อ มโทรมและมีก ารใช้ป ระโยชน์ จ ากที่ดิน อย่ า งไม่ เ ต็ม ประสิท ธิภ าพ เกษตรกรขาดความรู้แ ละทัก ษะในการเป็ น
ผูป้ ระกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ (agripreneurship) ตลอดจนขาดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการปลูกกาแฟทีส่ ามารถมีผลผลิตเพิม่ ขึน้ สร้างรายได้มากขึน้ อันนาไปสู่การมีความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ของ
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรายย่อยในพื้นที่เป้ าหมายในประเทศไทย (2,000 ราย) อินโดนีเซีย (7,000 ราย) และฟิ ลปิ ปิ นส์
(1,500 ราย) รวมทัง้ สิน้ 10,500 ราย
แนวทางการดาเนิ นงาน
โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟของผูป้ ระกอบการรายย่อยในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือโครงการคอฟฟีพ่ ลัส
ทางานเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟโรบัสต้าใน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และประเทศไทย จานวนทัง้ สิน้
10,500 ราย ในจานวนนี้เป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟในประเทศไทย 2,000 ราย โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนเกษตรกรผูป้ ลูก

กาแฟในการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการทาการเกษตรเชิงธุรกิจ ภายใต้หลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร ( Farmer
Business School – FBS)” เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็ นผู้ประกอบการและวางพื้นฐานที่นาไปสู่การบริหารจัดการแปลง
เกษตรแบบมืออาชีพ อีกทัง้ ยังมีการฝึกอบรมหลักการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคนิคในเรื่อง
การเพิม่ ผลผลิตกาแฟ การจัดการดินและธาตุอาหาร การปลูกกาแฟแบบผสมผสาน การฟื้ นฟูสภาพต้นกาแฟ ตลอดจนการ
ทาแปลงสาธิตเพื่อเป็ นศูนย์เรียนรูใ้ ห้แก่เกษตรกรอื่นๆ
นอกจากนี้ โ ครงการฯ ยัง ช่ ว ยสร้า งความเข้ม แข็ง ของกลุ่ มเกษตรกรรายย่อ ยในพื้น ที่ สนั บ สนุ น ให้เ กิด การเรียนรู้และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน เสริมสร้างโครงสร้างองค์กรท้องถิน่ เดิมที่มอี ยู่ และสร้างความเป็ นเจ้าของในท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั ่งยืน นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรแล้ว โครงการฯ ยังสนับสนุ นให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และบทเรียนระหว่างภาครัฐในพืน้ ที่ ระดับประเทศ และภาคประชาสังคม รวมทัง้ การนาองค์ความรู้
ทีม่ ถี ่ายทอดให้เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐเพื่อส่งต่อให้กบั เกษตรกรหรือผูส้ นใจต่อไป
ผลการดาเนิ นโครงการที่ผ่านมา
1. การเสริมสร้างศักยภาพผ่านหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิ จเกษตร (FBS)”
• ครูฝึก/ผู้ฝึกสอน: มีการจัดฝึ กอบรมครูฝึกหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)” และการฝึ กอบรม
ทบทวนความรูค้ รูฝึกหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)”
• เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ: มีการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)”
ให้กบั เกษตรกรทัง้ สิ้น 2,018 ราย (ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2561 - มกราคม 2563) และได้มกี ารติดตาม
เกษตรกร และมีการทบทวนความรูใ้ ห้กบั เกษตรกรทีไ่ ด้รบั การอบรมไปแล้วจานวน 1,113 ราย ในจานวน
นี้มีเกษตรกรที่ได้นาความรู้ท่ไี ด้รบั ไปปฎิบตั ิจนครบคิดเป็ น ร้อยละ 23.27 ในขณะที่เกษตรกรที่ได้นา
ความรู้ท่ไี ด้รบั ไปปฎิบตั เิ พียงบางส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 65.86 นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารจัดอบรมเพิม่ เติม ใน
ส่วนของเทคนิคการเพิม่ ผลผลิตกาแฟ การลดต้นทุนโดยการผสมปุ๋ ยใช้เอง การจัดการดินและธาตุอาหาร
การปลูกพืชผสมผสานและการฟื้ นฟูสภาพต้นกาแฟ
• องค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร: เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผ่าน
การจัดทาแผนร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มทีม่ คี วามเข้มแข็งแล้วกับ
กลุ่มทีเ่ พิง่ เริม่ จัดตัง้
2. ผลิ ตผลขององค์ความรู้
• มีการจัดทาคู่มอื ครูฝึก/ผูฝ้ ึกสอนหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)”
• มีการจัดทาคู่มอื และแบบฝึกหัดสาหรับเกษตรกรหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)”
• มีการจัดทาหลักการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (GAP) และเทคนิคในการเพิม่ ผลผลิตกาแฟ การลดต้นทุน
โดยการผสมปุ๋ ยใช้เอง การจัดการดินและธาตุอาหาร การปลูกผสมผสาน และการฟื้ นฟูสภาพต้นกาแฟ
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3. การปลูกพืชแบบผสมผสาน
• มีการจัดทาแบบจาลองการปลูกพืชผสมผสาน และการปลูกพืชร่วมกับพืชกาแฟจานวน 3 แบบ
• มีการจัดทาแปลงสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและการปลูกพืชร่วมกับ พืชกาแฟจานวน 17 แปลง เพื่อ
เป็ นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้เรียนรู้
4. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ
• เกิดความร่วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐทัง้ ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการนาแผนยุทธศาสตร์กาแฟ
ระดับชาติไปปฏิบตั ใิ ห้เป็ นรูปธรรมในระดับท้องถิน่ การสนับสนุ นให้เกิดแผนยุทธศาสตร์กาแฟโรบัสต้า
จังหวัดชุมพร และการสนับสนุ นให้เกิดคณะทางานขับเคลื่อนการทางานตามแผนยุทธศาสตร์กาแฟโร
บัสต้าจังหวัดชุมพร
• เกิดความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ในการจัดทาหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร
(FBS)” สาหรับพืชกาแฟ เป็ นหลักสูตรระยะสัน้ ของวิทยาลัยฯ และการจัดทาแปลงสาธิตการปลูกพืช
ร่วมกับพืชกาแฟในพืน้ ทีข่ องวิทยาลัยฯ
5. การยอมรับและนาองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ในองค์กร
• มีการขยายเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากโครงการไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในส่วนงานที่
เกี่ยวข้องขององค์กร เช่น การจัดอบรมวิทยากรในหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)” ให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น สมาคมกาแฟแห่ง
ประเทศไทย
• มีการเผยแพร่องค์ความรูใ้ นหลักสูตร “โรงเรียนธุรกิจเกษตร (FBS)” ในรูปแบบสื่อการสอนการ์ตูนพร้อม
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ ผ่านระบบ SmartBox ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้จานวน 800 แห่งภายใต้การ
กากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร (DOA)
ผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ: กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)
ผ่านแผนงานการส่งเสริมการพัฒนาของภาคเอกชน (DeveloPPP.de)
ประเทศ: ประเทศไทย
หน่ วยงานร่วมดาเนิ นการ: บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
ระยะเวลาการดาเนิ นโครงการ: มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม: www.thai-german-cooperation.info, www.asean-agrifood.org
ติ ดต่อ: พจมาน วงษ์สง่า
อีเมล: pouchamarn.wongsanga@giz.de
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