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กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจ เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็น
ต้นแบบหนึ่งของธุรกิจชุมขนบนพื้นที่สูงที่นำตัวอย่างของพืชเศรษฐกิจที่ชุมชนคัดเลือกเป็นพืชที่มีศักยภาพ
นอกจากในด้านการผลิตที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ ยังมีโอกาสการทางการตลาดขนาดใหญ่รองรับแล้ว  การได้รับ
การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มจัดทำกิจกรรมครบวงจรด้วยการหนุนเสริมของหน่วยงานภาครัฐ และภาควิชา
การให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสม เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับผู้ประกอบการแปรรูปและการตลาด
อย่างเป็นระบบ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบการสร้างอาชีพของชุมชนบนพื้นที่สูงที่สามารถนำไปปรับใช้ใน
การตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจ สังคมอย่างเป็นระบบและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอบคุณ
เกษตรกร ผู้นำชุมชน เยาวชนบ้านน้ำพัน ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแควจังหวัดน่าน ที่ร่วมกันพัฒนาต้นแบบ
ชุมชนภายใต้กิจกรรมการทำงานที่ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็น
รูปธรรม ขอขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอสองแคว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว ผู้ประกอบการโรงสี โรงคั่วและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ 
ผู้ประกอบการตลาด รวมสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดน่าน ซึ่งทุก
ภาคส่วนดังได้กล่าวได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นภาคีความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมจนทำให้โครงการวิจัยในครั้ง
นี้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศาสตราจารย์.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ประธานแผนงานคนไทย 4.0 ที่มอบ
โอกาสการทำงานพัฒนาชุมชนที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคม ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์.ดร จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ 
รองศาสตราจารย์.ดร นิพนธ์ พัวพงศกร และ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัยเกษตรจังหวัดน่าน ที่คณะปรึกษาโครงการ
ที่กรุณาให้คำแนะนำ เชื่อมโยงการทำงานในพ้ืนที่สร้างความร่วมมือของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจน
ประสบผลสำเร็จตามแปนงานและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่แม้จะเผชิญสถานการณ์โควิด -19 ที่เป็นอุปสรรค
สำคัญของคณะผู้วิจัยที่ส่วนใหญ่อยู ่นอกพื้นที่ แต่ความอนุเคราะห์ของหน่วยงานให้พื ้นที่ดังกล่าวทำให้
เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาการทำงานจนประสบผลสำเร็จ  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมงานหน่วยบริหาร
จัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ประสานงานต่างๆ และให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยหวังว่ าผลงาน
การวิจัยจะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป หากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใดคณะผู้วิจัยขอรับไว้เพื่อแก้ไขและพัฒนางานในโอกาสต่อไป 



 
 

 



 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟด้วยโซ่อุปทานการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน
บนพื้นที่สูง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพื้นที่สูงด้วยการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานการผลิต  2) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูง การ
วิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จำนวน 41 ครัวเรือนของบ้านน้ำพัน 
ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า 

ข้อมูลทั ่วไปของชุมชนบ้านน้ำพัน เป็นชุมชนขนาดเล็กบนพื ้นที ่ส ูง 800-1,100 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล มีครัวเรือนจำนวน 52 ครัวเรือน (ปลูกกาแฟ 46 ราย และเข้าร่วมโครงการ 41 ราย อีก 5 ราย
เป็นรายเล็กที่ยังขาดความพร้อม) ประชากร 245 คน ทั้งหมดเป็นชนเผ่าเมี่ยนอิ้วที่เคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นอาชีพหลัก ต่อมาปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักเมืองหนาวในโรงเรือน และไม้ผล 
(มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย อโวคาโด โกโก้ และกาแฟ) จากการส่งเสริมของโครงการหลวงแบบบ้านถ้ำเวียงแกปัจจุบัน
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูก 1,220 ไร่ (เฉลี่ย 26 ไร่/ครัวเรือน)  มี
แรงงาน  2-3 คนต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงอายุ (มากกว่า 50 ปี) มีบุตรหลานเยาวชน (อายุ 18-
30 ปี) เฉลี่ยครัวเรือนละ 3-4 คน ซึ่งบางส่วนไปรับจ้างและค้าขายในกรุงเทพฯ ส่งผลให้แรงงานของชุมชนไม่
เพียงพอในฤดูการเก็บกาแฟ อาศัยแรงงานจ้างรายวันซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก สปป.ลาว สำหรับมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 255,621 บาท/ ปี โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร ยังมี
หนี้สินสะสม 130,000-170,000 บาท/ครัวเรือน และมีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการเล่าเรียนบุตรหลาน ในอดีต
ชุมชนทำการจำหน่ายผลผลิตกาแฟสดทั้งหมดแก่ผู้รวบรวม/พ่อค้าคนกลาง  ปีการผลิต 2563/2564  ชุมชน
จัดทำแผนการธุรกิจของเกษตรกร 41 รายที่ทำการผลิตกาแฟ มีเป้าหมายเพื่อแปรรูปกาแฟกะลา กาแฟสาร 
และผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและกาแฟดริปซอง โดยมีเยาวชนบ้านน้ำพันทำหน้าที่การตลาด ซึ่งเยาวชนได้รับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการเพื่อสังคม การดำเนินธุรกิจกาแฟชุมชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน 15 ท่านบริหารจัดการโซ่อุปทานด้วยกิจกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน มีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่  
1.การสำรวจสถานการณ์การตลาด และพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในจังหวัดน่านและนอกพื้นที่ การ

แบ่งส่วนตลาด คู่แข่ง  
2.การวิเคราะห์ศักยภาพ ความท้าทายและความเสี่ยงในอนาคตของธุรกิจชุมชน 
3.การวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต การทดสอบตลาด  
4.การดำเนินกิจกรรมการตลาด จากผลผลิตกาแฟมีคุณภาพตามมาตรฐานมกษ.5701-2552 พัฒนา

ผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มตามตำแหน่งการตลาด และการแบ่งตลาด (market segmentation) เป็น 2 ระดับ 
ประกอบด้วย ตลาด mass ใช้กาแฟกะลาอะราบิกาและโรบัสตา แบบ wash process เกรด A ผลิตเป็นกาแฟ
คั่ว 3 ระดับ (อ่อน ปานกลาง และเข้ม) ทำการตลาดร้านกาแฟ และกำหนดตำแหน่งการตลาด (market 
positioning) ในตลาดเฉพาะ (niche market) ด้วยกาแฟกะลาอะราบิกา wash/honey process แปรรูป



 
 

เป็นผลิตภัณฑ์พรี่เมี่ยม 2 ชนิด ประกอบด้วยกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซองทำการตลาดออนไลน์ โดยกาแฟดริ
ปซองมี 2 สูตร ประกอบด้วย อะราบิกา 100% และอะราบิกาผสมกัญชา 5% กระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำ
การ outsource โรงคั่วมาตรฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขอเครื่องหมาย อย.และสร้างแบรนด์ (บ้านป่า) ด้วยอัต
ลักษณ์และจุดขายของชุมชนสร้างคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่ง   

ผลการดำเนินการตลาด พบว่า มีปริมาณธุรกิจมูลค่า 314,978 บาท มีต้นทุนการผลิต (ค่าเมล็ดกาแฟ 
และค่าใช้จ่ายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์) มูลค่า 199,215 บาท (ร้อยละ 63.25 ของปริมาณธุรกิจ) ค่าใช้จ่ายใน
การตลาด 47,735 บาท (ร้อยละ 15.16)  มีกำไรเบื้องต้น 68,028 บาท (ร้อยละ 21.60)  

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสการตลาดด้วยแบบจำลองธุรกิจ Canvas ชุมชนและ
เยาวชนไดจ้ัดทำแผนธุรกิจจาก 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคเป้าหมายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านป่า ประกอบด้วย ผู้บริโภค
ทั่วไป ทั้งในจังหวัดน่าน (ร้อยละ 20.12) และนอกพื้นที่ (หรือร้อยละ 42.32 ของผู้บริโภคทั้งหมด) จะเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะต้องรักษาฐานลูกค้าที่ควรขยายลูกลูกค้าใหม่ๆ เพิ่ม ร้านกาแฟ (ร้อยละ 13.11)  ในปี
ถัดไปควรขยายกลุ่มลูกค้าในจังหวัดน่านให้สูงกว่า ร้อยละ 15 โดยคาดการณ์จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น 
ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล 

2) คุณค่าและจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งและผู้บริโภคเป้าหมายประกอบด้วย คุณภาพกาแฟ (พ้ืนที่สูง
ของจังหวัดน่าน กระบวนการแปรรูป และการคั่วสร้างกลิ่นหอม รสสัมผัสดี) ระบบการปลูกร่วมกับป่า และเป็น
ผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นจุดขายหลักที่ผู้บริโภคให้คุณค่า ชุมชนจะมุ่งพัฒนา
และรักษามาตรฐานให้ brand กาแฟ “บ้านป่า หรือ Ban Pa” มีความเข้มแข็ง ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์และเกิด
การซื้อซ้ำ 

3) ช่องทาง แพลตฟอร์ม Line และ face book สื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น โบร์ชัวร์ การจัดชิมกาแฟ 
(กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน) และวิธีการฝากขายในร้านจำหน่ายของฝากแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ๆ  

4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า วิธีในการรักษาลูกค้าและรักษาฐานลูกค้า ได้แก่ การให้ข้อมูลและคำแนะนำ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคด้วยสื่อสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์การจัดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการทดสอบชิม การสอบถาม/
ติดตามความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้าหลังการขาย  

5) กระแสรายได้ ชุมชนกระตุ้นให้เกิดกระแสรายได้ของธุรกิจด้วยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกล
ยุทธ์การตลาดแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมกระตุ้นการขายจากทีมพ่ีเลี้ยง/สื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ 

6) ทรัพยากรหลัก ประกอบด้วย วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เยาวชนสร้างความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายกับผู้แปรรูปในกิจกรรมขั้นกลางน้ำ (โรงสี โรงคั่วและ OEM ที่มีความเป็นมืออาชีพ มี
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐาน)  

7) กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิต (แปลงปลูกกาแฟ) กิจกรรมการ
แปรรูป (กาแฟกะลา กาแฟสาร ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว) และกิจกรรมการตลาด (การประชาสัมพันธ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่าย 



 
 

8) พันธมิตรหลัก ที ่เป็นเครือข่ายผู ้ประกอบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ป้อนวัตถุดิบ 
ประกอบด้วย โรงสีกาแฟ โรงคั่ว OEM พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการตลาดที่เป็นพันธมิตรคู่ค้า 
และหน่วยงานพี่เลี้ยง (สำนักงานเกษตรจังหวัด/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชนอื่นๆ)  

 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโซ่อุปทานการผลิต ซึ่งในปีการผลิต 2564/2565 ชุมชนได้ปรับใช้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสมใน 5 ห่วงโซ่ พบว่า  

โซ่การผลิต (โซ่ที่ 1) ชุมชนมีศักยภาพการผลิตกาแฟสุกอะราบิกา และโรบัสตา โดยในปี 2563/2564 
ได้ผลผลิตรวม 1,305 ตัน ต้นทุนการผลิตกาแฟพันธุ์อะราบิกา 10,374.44 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 17,000 บาท/
ไร่ กำไรสุทธิเฉลี่ย 6,625.56 บาท/ไร่ ส่วนพันธุ์โรบัสตาต้นทุนการผลิต 9,365.25 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 14,400 
บาท/ไร่ กำไรสุทธิเฉลี่ย 5,034.75 บาท/ไร่ ชุมชนมีมูลค่าการลงทุนในผลผลิตกาแฟรวม 12,045,652 บาท มี
รายได้จากการจำหน่ายผลกาแฟสุก 19,360,000 บาท มีกำไรสุทธิรวม 7,314,348 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โซ่ที ่ 1 ร้อยละ 60.72 การเปลี ่ยนแปลงของโซ่การผลิตในปีการผลิต 
2564/2565 พบว่า ประมาณการผลิตกาแฟสุกเพ่ิมจาก 1,305 ตันเป็น 1,500 ตัน  

การเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที ่ 1 เมื ่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 156,550 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 1.44 

โซ่การรวบรวมกาแฟผลสุก (โซ่ที่ 2) ผู้รวบรวม/พ่อค้าคนกลางรับซื้อกาแฟผลสุก 130 ตัน แล้วนำไป
จำหน่ายแก่ผู ้ประกอบการโรงงานแปรรูปกาแฟกะลาทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยมีต้นทุนในการ
รวบรวม ได้แก่ ค่าผลกาแฟ 2,210,000 บาท ค่าใช้จ่ายในโซ่ 160,333 มีกำไร 132,167 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โซ่ที่ 2 ร้อยละ 4.58 การเปลี่ยนแปลงของโซ่การรวบรวมผลผลิตพบว่า ในปี
การผลิต 2564/2565 ประมาณการผลิตกาแฟที่จะทำการจำหน่ายผลสุก 1,200 ตัน 

การเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที ่ 2 เมื ่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 25,500 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 0.11 

โซ่การแปรรูปกาแฟกะลา (โซ่ที่ 3) เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ดำเนินการโดยเกษตรกร
ผู้นำจำนวน 5 ราย ซึ่งนำผลกาแฟสุกประมาณ 85 ตัน มาทำการหมัก ล้าง และตาก จนได้กาแฟกะลา 16 ตัน 
มีต้นทุนค่าผลกาแฟสุก 1,422,960 บาท มีค่าใช้จ่ายอื่นในโซ่ 91,728 บาท มูลค่าการลงทุนรวม 1,514,688 
บาท มีกำไร 211,712. บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โซ่ที่ 3 ร้อยละ 13.98 การ
เปลี่ยนแปลงของโซ่การแปรรูปกะลา ในปีการผลิต 2564/2565 ประมาณการผลิตกาแฟกะลา 30 ตัน (จาก
กาแฟสุก 150 ตัน)  

การเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที ่ 3 เมื ่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 171,667 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ถึงร้อยละ 6.16 

โซ่การแปรรูปผลิคภัณฑ์กาแฟคั่ว (โซ่ที่ 4)  เป ็นก ิจกรรมของโครงการในป ีน ี ้  โดยการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว โดยนำกาแฟสาร 1 ตันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 314,978  บาท มีต้นทุนการผลิต 
ประกอบด้วย ค่าเมล็ดกาแฟ และค่าใช้จ่ายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่า 199,215  บาท ผู้ทำหน้าแปรรูป/
ชุมชน  



 
 

การเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที ่ 4 เมื ่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 19,660 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 7.23 

โซ่การตลาด (โซ่ที ่ 5) การตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟมี มูลค่า 314,978  บาท ค่าใช้จ่ายในการตลาด 
47,735  บาท (ร้อยละ15.16)  มีกำไรเบื้องต้น 68,028 บาท  เยาวชนมีอัตราผลตอบแทน ร้อยละ 21.60 

การเปลี ่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ในโซ่ที ่ 5 เมื ่อคิดรวมต้นทุนการแทรกแซง 
(intervention) มูลค่า 4,000 บาท มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงของค่า ROI ร้อยละ 0.37 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูง มีดังนี้ 
 1. ระบบเกษตรพื้นที่สูงควรมีการปรับเปลี่ยนไปสู่พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงสร้างความจำเพาะ (niche 
crop) ที่มีผลผลิตหลากหลาย กาแฟจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในกลุ่ม niche crop (เช่นเดียวกับ โกโก้ แมคคาดิ
เมีย อโวคาโด้  

2. พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทานการผลิตมีหลายชนิด เช่นกาแฟ ซึ่งมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากตลาดขนาดใหญ่มาก เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยต้องการกระบวนการ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเล็กๆ และสร้างความสนใจในกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้ แม้ตามการรวมกลุ่มก็ยังเป็น
จุดอ่อนหนึ่งของคนไทยในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ อาจต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดและสนิท
สนมกัน หรือการตั้งประโยชน์ที่ชัดเจนจากการรวมกลุ่มรวมถึงมีการแบ่งปันผลกระโยชน์ที่เป็นธรรม 

3. ชุมชนที่รวมกลุ่มเกษตรกรสร้างธุรกิจชุมชนด้วยหลักการการจัดการโซ่อุปทานการผลิต แม้ภาครัฐ
จะให้การสนับสนุนในเทคโนโลยีด้านการผลิตไปจนถถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยมี
เป้าหมายพัฒนาธุรกิจครบวงจรนั้น ความสำเร็จในการแข่งขันของธุรกิจต้องอาศัยนวัตกรรมการจัดการด้าน
การตลาด ซึ่งภาครัฐร่วมเสริมเรื่องการจัดการองค์ความรู้การตลาดยุคดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ และสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างตลาดเฉพาะ และเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายกับภาคเอกชนที่มี
ความเป็นมืออาชีพ  

4. ระบบเกษตรบนพื้นที่สูงเผชิญด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของพื้นที่ (การจัดการน้ำ ภูมินิเวศพื้นที่สูง 
ขนาดพื้นที่เล็ก ความลาดชันสูง logistic costs สูง เป็นต้น)  ดังเช่น กาแฟบนพื้นที่สูงมีต้นทุนการผลิตที่สูง 
กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

5.การพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงในอนาคต ปัจจัยด้านการตลาดเป็นปัจจัยสำคัญมาก สำหรับตลาด
กาแฟยังมีอนาคต ข้อควรระวัง/เงื่อนไขสำคัญ คือสายพันธุ์กาแฟในประเทศยังมีจำกัด และอาจส่งผลต่อความ
เสี่ยงเรื่องโรค ซึ่งเกษตรกรควรให้ความสำคัญในการลงทุนในการพัฒนาแปลงปลูกด้วยการจัดการแปลง ดิน
และการจัดการน้ำมากกว่าการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ตามกระแสการบริโภคในพันธุ์ใหม่ๆ ที่แม้จะมีมูลค่าสูงแต่
ปริมาณผลผลิตน้อย ตลาดแคบ 

6. แรงงานและทักษะแรงงานของคนรุ่นถัดไปในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม หรือ
ทำงานทางการเกษตรไม่เต็มเวลา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน กาแฟเป็นพืชต้องการแรงงานสูง ต้นทุนแรงงาน
จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟในอนาคต เกษตรกรบนพื้นที่สูงในรุ่นถัดไปจึงควรได้รับการ



 
 

พัฒนาทักษะและสมรรถนะให้มีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต่างจากเกษตรกรรุ่นปู่ย่าที่มี
ทักษะเฉพาะในการผลิตแต่ขาดความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

7.การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยพืชมูลค่าสูง (เช่น กาแฟ) การส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของโซ่อุปทาน
การผลิต รัฐให้การหนุนเสริมด้านเทคโนโลยีการผลิตเป็นสำคัญ ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวชุมชนควรให้
ความสำคัญกับ 

7.1 การพัฒนาตลาด 2 กลุ่มควบคู่กัน ประกอบด้วย ตลาดmass ที่แข่งขันด้วยต้นทุนและมาตรฐาน
การผลิต ตลาดเฉพาะ (niche market) ที่แข่งขันด้วยคุณภาพ (กระบวนการผลิตที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง
จากคู่แข่ง)  

7.2 กระบวนการส่งเสริม หนุนเสริมจากภาครัฐเพื่อการการขยายผล spin off ผลลัพธ์โมเดลธุรกิจที่
ประสบผลสำเร็จไปสู่ชุมชน/เยาวชนที่สนใจและมีศักยภาพในการผลิตและการลงทุนเพ่ิม 

8. ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศกระทบต่อการผลิต การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกพืช
เศรษฐกิจมูลค่าสูง อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ เกษตรกรควรได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการตั้ง
รับและปรับตัว ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีมากพอ เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นถัดไปควรมีทักษะในการเข้าถึงและใช้
ระบบสารสนเทศในการปรับเข้าสู่เกษตรพ้ืนที่สูงสมัยใหม่ท่ีก้าวทันนวัตกรรมการจัดการเกษตรอัจฉริยะ  

9. การส่งเสริมการผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP ยังมีข้อจำกัดเรื ่อง
เอกสารสิทธิที่ดินอันเนื ่องจากพื้นที ่ปลูกส่วนใหญ่อยู ่ในพื ้นที ่ป่า การส่งเสริมการปลูกกาแฟร่วมกับป่า 
โดยเฉพาะการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาใต้ร่มไม้ในเขตป่าที่อนุญาต ควรมีมาตรการด้านกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อ
ธุรกิจชุมชนให้สามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย



 
 



 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพ้ืนที่สูงด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูง มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพ้ืนที่สูงด้วย
การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต  2) เพ่ือนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ
บนพื้นที่สูง การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากประชากรเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ จำนวน 41 ครัวเรือนของบ้านน้ำพัน 
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า 

การพัฒนาธุรกิจชุมชน มีการแบ่งตลาดเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ตลาด mass และตลาดเฉพาะ ด้วย
การแบ่งแยกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยสายพันธุ์ คุณภาพกาแฟ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์อัต
ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และจุดขายด้วยคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่ง บริหารจัดธุรกิจตลอดโซ่อุปทานการผลิต 5 
ห่วงโซ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและอัตราผลตอบแทนการลงทุนตลอดโซ่อุปทาน โดยโซ่ที่1 (การผลิต) 
ชุมชนมีผลผลิตกาแฟสุกเพิ่มจาก 1,305 ตัน/ปีเป็น 1,500 ตัน/ปี มูลค่าธุรกิจเพิ่มเป็น  26,100,000 บาท 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อยละ 55.45 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85) โซ่ที่ 2 (การรวบรวมผลสุก) มูลค่า
ธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 25,375,000 บาท ROI  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.16 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31) โซ่ที่3 (กาแปรรูป
กาแฟกะลา) มูลค่าธุรกิจเพ่ิมข้ึนเป็น 2,903,050 บาท /ปี ROI เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.23 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.00) 
โซ่ที่ 4 (การแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ) เป็นกิจกรรมที่เริ่มในการวิจัย มีมูลค่าธุรกิจ 232 ,928 บาท ROI  ร้อยละ 
59.16 และโซ่ที่ 5 (การตลาด) เป็นกิจกรรมที่เริ่มในการวิจัย มีมูลค่าธุรกิจ 232,928 บาท ROI  ร้อยละ 24.10 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูง ประกอบด้วย 1.) ระบบเกษตร
พื้นที่สูงควรไปสู่พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงสร้างความจำเพาะ (niche crop)ได้ 2.) พืชและสัตว์เศรษฐกิจต้องมี
ศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทานการผลิต จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของเกษตรกร 3.) ที่มุ ่งเน้นการ
แข่งขันด้วยคุณภาพมากกว่าปริมาณ และสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้างตลาดเฉพาะ 4.)การจัดการระบบเกษตรบน
พ้ืนที่สูงมีข้อจำกัดของพ้ืนที่และมีต้นทุนการผลิตที่สูง 5.) การพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงต้องการพัฒนาด้าน
การตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อควรระวังความเสี่ยงเรื่องโรค 6.) แรงงานและทักษะแรงงานของคนรุ่นถัดไป จะ
ทำงานทางการเกษตรไม่เต็มเวลา ขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนแรงงานจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายพื้นท่ี 



 

Abstract 
 

          This research on the development of coffee community business by using the supply 
chain in the production of an agricultural product in order to increase the economic value in 
highland community, was aimed 1) to study the development guidelines for coffee community 
business in the highlands through the administrative management of production supply and, 
2) to present policy recommendations in the development of coffee community business in 
the highlands. In this study, 41 farming household in Ban Nam Phan, Song Kaew district, Nan 
province. Results of the study showed that: 
 The development of the community business dealt with market segmentation of 2 
levels, consisting of mass market and niche market. The product was divided into product 
produced by crop variety, coffee quality and product designing, creating a brand as product 
identity and selling points with quality different from the competitors. The management of 
the community business all throughout used 5 production supply chain, resulting to a change 
in the value and rate of return to investment (ROI) using all the supply chains. In supply chain 
#1 (production), the community had increased mature coffee production, from 1,305 
tons/year to 1,500 tons/year with business value increased to 26,100,100 baht, rate of ROI was 
55.45% (increase of 10.85%). Supply chain #2 (collection of mature yield), business value 
increased to 25,375,000 baht, ROI increased to 5.16% (increase of 0.31%). Supply chain #3 the 
economic value increased to 2,903,050 baht/year, ROI increased to 10.23% (increase of 5.00%). 
In Supply chain #4 (coffee product processing), which had this activity first started, business 
value was 232,928 baht, ROI was 59.16% and in Supply chain #5 (marketing), this activity which 
was started in the study, business value was 232,928 baht, ROI was 24.20%. 

Policy recommendations on the development of highland community business, 
included 1) highland agricultural system must involve economic crops of high value to create 
a niche crop; 2) economic crops and animals must have the potential to manage the 
production supply chain from grouping as a networking of farmers; 3) must focus on the 
competition in terms of product quality more than quantity and create an identity in order to 
build a niche market; 4) the management of arming system in the highland is limited in terms 
of farm area and high production investment; 5) the development of highland community 
business must be on continuous development of the market, must be careful against the risks 
related to diseases; and, 6) labor and labor skills with the next generation working in agriculture 
not full time, lack the labor so labor investment then serves as an important condition in farm 



 

expansion. 7. )  Labor and skill of youth in next generation that willing to work as part time , 
labor cost is the important factor for  area expansion  
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บทที่ 1 
การพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพื้นที่สูง 

 
1.8 บทนำ 

จังหวัดน่านมีพื้นที่ 7.17 ล้านไร่ ร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัดมีความสูง 600 -1,200 เมตรเหนือ
ระดับน้ำทะเล นอกจากนี้น่านยังเป็นจังหวัดที่เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์และมีสำคัญของประเทศไทยเพราะเป็น
ที่มาของน้ำท่าประมาณร้อยละ 40 ของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาการขยายตัวของประชากรและ
การเกษตรเชิงเดี่ยวได้ทำให้ป่าต้นน้ำในจังหวัดน่านเสื่อมโทรมไปมาก ใน ปี 2558 พบว่า มีพื้นที่ป่าคงเหลือ
เพียงร้อยละ 67 ของพ้ืนที่ป่าเดิม (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563) มีพ้ืนที่ทำการเกษตรเพียง 0.87 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 12.22) และเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 2.81 ล้านไร่ (ร้อยละ 39.24) (สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
น่าน, 2563) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมภายใต้การบริหารจัดการพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น
ที่ 1 และ 2 มีจำนวน 0.92 ล้านไร่ ได้ถูกดำเนินการตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ เพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับ
ป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปี 2557 มีจำนวน 0.24 ล้านไร่ (กรม
ป่าไม้, 2561) มีเป้าหมายกรอบการจัดสรรป่าสงวนที่ 72-18-10 โดยคงป่าต้นน้ำปัจจุบันที่ร้อยละ 72 ของพื้นที่
ทั้งหมด และให้ราษฎรคืนพื้นที่ป่าร้อยละ 18 ให้มาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ แต่ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ 
อีกร้อยละ 10 ยอมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้เต็มที่ (น่านแซนด์บล็อก, 2560) ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพ
ในการผลิตในจังหวัดน่านที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนมีมากกว่า 80 ชนิด แต่หากพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขด้าน
กฎหมาย ข้อจำกัดทางด้านกายภาพ และภูมินิเวศ ชนิดของพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพในการผลิตในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น
ที่ 1 และ 2 มีจำนวนลดลงเหลือเพียง 21 ชนิด (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563) ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเศรษฐกิจ สังคมของของครัวเรือนและชุมชนอย่างเป็นระบบ จึงจะสร้างรายได้
และอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้การตัดสินใจในการผลิตของครัวเรือนเกษตร นอกจากจะเผชิญกับข้อจำกัดข้างต้นแล้ว เกษตรกรยัง
ตัดสินใจด้วยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรที่พบว่า ส่วนใหญ่มีแรงงาน ประมาณ 2-3 
คนต่อครัวเรือน และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีอายุมากกว่า 50 ปี ครัวเรือนมีภาระรายจ่าย (ไม่รวมบุตรหลาน) 
145,000-154,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ประกอบกับยังมีภาระหนี้สินสะสม 130 ,000-170,000 บาทต่อ
ครัวเรือน (อัครพงศ์ อั้นทอง และนิรันดร์รักษ์ ปาทาน , 2563) การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของครัวเรือน
เกษตรภายใต้ข้อจำกัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศและกฎหมาย หลายชุมชนยังต้องคำนึงถึงการบริหาร
ปัจจัยการผลิต (จัดการน้ำและดิน) และการตลาด รวมทั้งมีความพร้อมในการลงทุนเพ่ิม ดังนั้นส่วนใหญ่ชุมชน
จะหันมาให้ความสำคัญและลงทุนในพืชใหม่ที่มีมูลค่าสูง และมีตลาดรองรับ เช่นกลุ่มพืชผักและไม้ผลเมือง
หนาว (ศิริพร กิรติการกุล และคณะ, 2563)  

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพการผลิตกาแฟคุณภาพหลากหลายสาย
พันธุ์ โดยมีพ้ืนที่ปลูก 12,379 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 9,368 ไร่ แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ สองแคว ปัว 
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เฉลิมพระเกียรต ิและท่าวังผาเป็นต้น ส่วนใหญ่นิยมปลูกพันธุ์อะราบิกา รองลงมาได้แก่พันธุ์โรบัสตาและสายพันธุ์
อื่นๆ ทั้งนี้แนวโน้มความต้องการเมล็ดกาแฟจังหวัดน่านเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จังหวัดจึงได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
กาแฟให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563-2573 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่
มุ่งเน้นให้ชุมชนรวมกลุ่มกันการบริหารจัดการแบบครบวงจรบนพื้นฐานของศักยภาพและอัตลักษณ์จังหวัด เน้น
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค เร่งพัฒนาคุณภาพ
เมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันนอกจากต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งด้านการผลิต การแปรรูปเพื่อให้ได้กาแฟคุณภาพดีตรง
กับความต้องการของตลาดซึ่งมีหลากหลายระดับแล้ว ยังต้องการการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากภาครัฐเพ่ือหนุนเสริมการกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยที่มีความสนใจ มีความพร้อมให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ
กับผู้ประกอบการ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด เพ่ือให้ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการลงทุนที่คุ้มค่า และพัฒนาให้เป็นธุรกิจชุมชนที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลาย
น้ำ เพ่ือเป็นต้นแบบในพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพ้ืนที่สูงให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
 
1.9 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.9.1  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบนพื้นที่สูง ด้วยการบริหารจัดการโซ่อุปทานการ
ผลิต 

1.9.2  เพื ่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื ้นที ่ส ูงให้มีความขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

  
1.10 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.10.1  เกษตรกร ชุมชน ผู ้ที ่สนใจตลอดจนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำข้อสังเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ ตลอดจนตัดสินใจในการลงทุนพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟและพืชที่มีศักยภาพไปสู่การขยายผลแก่
ชุมชนที่สนใจให้มีความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรม 

1.10.2 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำกระบวนการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ
ห่วงโซ่อุปทาน ที่แตกต่าง มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายบูรณา
การการทำงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากาแฟในระดับจังหวัด และประเทศ   

 
1.11 ขอบเขตของการวิจัย 

1.11.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตเนื้อหา 2 ประเด็นสำคัญ ประเด็นแรก การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการ

พัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกันประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต เพ่ือให้มีการจัดการต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ ผ่านกิจกรรมการลงทุนในห่วงโซ่ที่มีอัตราการตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิม (เปรียบเทียบก่อนและ
หลังการดำเนินกิจกรรมของโครงการ) ประเด็นที่สองการทำหน้าที่การตลาดผู้นำชุมชนร่วมกับเยาวชนทำหน้าที่
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ในกิจกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำพัฒนาแผนธุรกิจ/แบบจำลองธุรกิจย่างเป็นระบบมีศักยภาพในการแข่งขัน
ในตลาด  

1.11.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำพัน ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็น

ชุมชนที่มีศักยภาพ เกษตรกรมีส่วนร่วมและความพร้อมในการลงทุนพัฒนาธุรกิจกาแฟ ด้วยทั้งเป็นชุมชนที่
ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดน่านในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ ลานตาก ให้เป็นต้นแบบธุรกิจชุมชน
กาแฟครบวงจร  

1.11.3 ขอบเขตด้านเวลา 
1) การผลิตทำรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิการผลิตกาแฟ 2 ปีการผลิต  ประกอบด้วย ปีการผลิต 

2563/2564 และ 2664/2565  (เก็บผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) 
2) ทำการทดสอบตลาดและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ และงบการเงิน

เบื้องต้น (งบกำไรขาดทุน) เป็นเวลา 12 เดือน (เดือนมกราคม 2564 ถึงมกราคม 2565) 
 

1.12 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
1.12.1 ธุรกิจชุมชน หมายถึง ธุรกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำพันที่เกษตรกรรวมกลุ่มพัฒนาธุรกิจ สร้าง

การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหาการผลิตและวางแผนการผลิต (ปฏิทินการผลิต) และแผนการตลาด โดยการบริหาร
จัดการเป็นโซ่อุปทานการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิม  

1.12.2 โซ่อุปทานกาแฟ หมายถึง กระบวนบริหารจัดการโซ่อุปทานกาแฟ 5 ห่วงโซ่ ได้แก่ การผลิต 
การรวบรวมผลสุก (เชอรี่) การแปรรูปกาแฟกะลา (กระบวนการหมัก ล้าง ตาก และสีเปลือก) การแปรรูป
กาแฟสารเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว และการตลาด 

1.12.3  การตลาดกาแฟ หมายถึง กระบวนการตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ ประกอบด้วย 
SWOT analysis การว ิเคราะห์ตลาด การแบ่งตลาด (market segmentation) ตำแหน่ง
การตลาด (market positioning) เพื่อจัดทำแบรนด์ การจัดทำกลยุทธ์การตลาด on site และ
ตลาดออนไลน์ งบการเงินและแบบจำลองธุรกิจ Canvas 

1.12.4  ผลิตภัณฑ์กาแฟ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ประกอบด้วยกาแฟคั่ว และกาแฟดริปแบบซองที่
ใช้กาแฟอะราบิกา และโรบัสตาคั่ว จากการแปรรูปกาแฟแบบ wash process (และhoney 
process เพ่ือทดสอบตลาด) 

1.12.5  ผู้ประกอบการชุมชน หมายถึง เยาวชนและเกษตรกรผู้นำในชุมชนบ้านน้ำพัน ซึ่งทำกิจกรรม
ขั ้นกลางน้ำและปลายน้ำ ภายใต้แบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” เพื ่อการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (ชุมชน) 

1.12.6  การสร้างแบรนด์ หมายถึง การนำอัตลักษณ์/จุดขายของกาแฟ ที่ผู้บริโภคให้คุณค่าและยินดี
จ่ายเพิ่ม เพ่ือนำมาสร้างภาพจำหรือแบรนด์ “กาแฟบ้านป่า” 
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1.12.7  ผลตอบแทนการลงทุนทางตรง หมายถึง อัตราร้อยละของกำไรต่อมูลค่าการลงทุน ที่เป็น
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและชุมชน  

1.12.8  ผลตอบแทนการลงทุนทางอ้อม หมายถึง อัตราร้อยละของกำไรต่อมูลค่าการลงทุนตรง รวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน/แทรกแซงของภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ เอกชน โครงการวิจัยและ
เกษตรกร/ชุมชน) 

1.12.9  เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง มูลค่ารวมของปริมาณธุรกิจชุมชนและมูลค่าเพิ่มของ 5 กิจกรรมที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง/การปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการโซ่อุปทานการ
ผลิตกาแฟ 
 

1.13 เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1.13.1 เป้าหมายเชิงธุรกิจ พัฒนาธุรกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกร ด้วยโซ่อุปทานการผลิต 5 ห่วงโซ่ 

เพ่ือทำกิจกรรมการผลิต การแปรรูปไปจนถึงการตลาด ด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน 
1.13.2 เป้าหมายการพัฒนาผู้ประกอบการ เฟ้นหาของเยาวชนของชุมชนในการทำหน้าที่พัฒนาสื่อ

การประชาสัมพันธ์ จัดทำกลยุทธ์ และแผนการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟ “บ้านป่า” 
1.13.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

1) เกษตรกรในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ (จากครัวเรือนที่ปลูกกาแฟจำนวน 52 
ครัวเรือนของบ้านน้ำพัน)  

2) การแปรรูปกาแฟกะลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของผลผลิตกาแฟผลสุกทั้งหมด  
3) การแปรรูปกาแฟสาร ประมาณ 1 ตัน เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วเพ่ือการทำการตลาด  
หมายเหตุ  
1. ผลผลิตกาแฟสุก ปีการผลิต 2563/2564 จำนวน 1,305 ตัน (อะราบิกาและโรบัสตา) กาแฟผล

สุก (เชอรี่) 85 ตัน แปรรูปเป็นกาแฟกะลา (16 ตัน) และกาแฟสาร 1 ตันแปรรูปผลิตภัณฑ์คั่ว “บ้านป่า” 
2. ประมาณการผลผลิตกาแฟสุกปีการผลิต 2564/2565 รวม 1,500 ตัน (อะราบิกาและโรบัสตา) 

กาแฟกะลา 20 ตัน และกาแฟสาร 1 ตันแปรรูปผลิตภัณฑ์ “บ้านป่า” 
 

1.14 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  
1.14.1 ผลผลิตของโครงการ  
1) ธุรกิจชุมชน เกษตรกรและชุมชนร่วมมือกันบริหารจัดการโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูป 

และการตลาด ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (กาแฟ) มกษ.5701-2552 
2) ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การปลูกที่ได้ผลผลิตมีคุณภาพ 

การนำผลกาแฟสุกผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ในหีบห่อ เป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของชุมชน เพ่ือการตลาดเป้าหมาย 
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3) เยาวชนผู้ประกอบการ จำนวน 8-10 รายทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมขั้นกลางน้ำ (พัฒนาผลิตภัณฑ์
หลากหลาย/ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า) และข้ันปลายน้ำ (การจัดทำแผนธุรกิจและการตลาด)  

4) แผนธุรกิจด้วยแบบจำลองธุรกิจ Canvas จาก 9 องค์ประกอบเพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง
ของชุมชนในระยะยาว 

 
1.14.2 ผลลัพธ์ของโครงการ 
1) เกษตรกรมีการรวมกลุ่มจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดการโซ่

อุปทาน ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
2) ชุมชนบ้านน้ำพันได้รับองค์ความรู ้และเทคโนโลยี ต้นแบบแปลงสาธิตนำไปสู ่การยอมรับและ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการแปลงปลูกที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน จากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ 

3) เยาวชนบ้านน้ำพันได้รับองค์ความรู้ในด้านการแปรรูป การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และแนวทาง
การทำการตลาด แผนธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและผลักดันแผนธุรกิจให้เข้าสู่ตลาด มี
ศักยภาพเชิงธุรกิจแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม  
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนำเสนอออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนแรก

เป็นการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องธุรกิจชุมชนและการจัดการธุรกิจชุมชน ส่วนที่ 2 แผนพัฒนากาแฟ
แห่งชาติ ปี 2563-2573 สถานการณ์การผลิตกาแฟจังหวัดน่าน และมาตรฐานกาแฟ ส่วนที่  3 การทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร โซ่อุปทานกาแฟและธุรกิจชุมชนกาแฟ ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชนและการจัดการธุรกิจชุมชน 

การทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี ่ยวกับธุรกิจชุมชน 5 แนวคิด ประกอบด้วย 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดวิสาหกิจชุมชน แนวคิดการจัดการธุรกิจชุมชน แนวคิดการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังต่อไปนี้ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวการดำเนินชีวิต และวิธีปฏิบัติที่อุ้มชูตัวเองให้มีความพอเพียง 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัส
ชี้แนะพสกนิกรชาวไทยให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวและพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาปรับใช้ในหลากหลายศาสตร์ และสอดคล้องกับมิติ
ของการพัฒนาประเทศ และในเวทีโลก เช่น เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (พระธรรมปิฏก , 2539) เศรษฐศาสตร์
พอเพียง (อภิชัย พันธเสน, 2549) เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง (สุเมธ ตันติเวชกุล , 2550) ซึ่งการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระดับต่างๆ จากชนบทไปสู่ภาครัฐ และไปสู่กรอบการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในการแก้ไขปญัหาความยากจน ในพ้ืนที่บางส่วนของชนบท อันเป็นพื้นที่ความยากจนขาดแคลนแหล่ง
น้ำ ที่มักจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของฤดูกาล และการผลิต รวมทั้งผลกระทบจากราคาสินค้า
เกษตรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วตามกลไกตลาดโลกอยู่เสมอ นอกจากนี้ระบบการผลิตเกษตรของ
ประเทศที่ก้าวสู่การแข่งขันด้านราคา และคุณภาพอย่างเข้มข้นส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากหันเข้าไปสู่ระบบ
เกษตรพันธสัญญาในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งได้รับผลตอบแทนเพียงค่าจ้างแรงงานจากการผลิต แทนที่จะทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเน้นความพอประมาณ ความสมดุลเป็นหลัก ทําให้ชุมชนเกษตรในชนบทที่อยู่
ห่างไกลมักขาดภูมิคุ้มกันในตัว ขาดโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชุมชนเพ่ือการพัฒนาตนเอง
ให้สามารถเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาว การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพด้วยการ
รวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนตั้งแต่ 7 คน ขึ้นไปเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการกิน การอยู่ การประกอบ
อาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดการชุมชน กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือ
อื่นๆ อันเป็นแนวคิดวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีหลักการที่มุ่งเน้น "ทุนของชุมชน" สร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง ให้
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ชุมชนเกิดความพอเพียงอย่างน้อยให้พออยู่พอกิน หรือพอกินพอใช้ เมื่อลดรายจ่าย รายได้ก็เพิ่มขึ้น  และ
วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า คือ การนําผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่ นที่บริโภคในครัวเรือน รวมไปถึง
ผลผลิตทั่วไปที่เหลือกินเหลือใช้ในท้องถิ่นนําออกสู่ตลาดโดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห่อ การตลาด 
และการจัดวาง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 วิสาหกิจ
ชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) สำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตร กระบวนการ
ดำเนินการมักจะเน้นวิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
รากฐาน เพื่อให้พอกินพอใช้ก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองได้ก็
สามารถผลิตให้เหลือเผื่อตลาดได้ วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม่ได้เอาตลาดมาเป็นตัวตั้งและมักจะเริ่มจากกิจการ
ขนาดเล็ก สร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนใช้ก่อน ทดแทนสิ่งที่ซื้อจากภายในให้มากที่สุด  

ส่วนแนวคิดธุรกิจชุมชน เป็นแนวคิดที ่นำจุดแข็งในมิติทางด้านสังคม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ มากำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ชุมชนรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมการผลิต และการบริการโดยอาศัยปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น ให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยสถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ มาสู่ชุมชนซึ่งธุรกิจชุมชนไม่มีรูปแบบ
ตายตัวแน่นอน ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาวการณ์ของแต่ละชุมชน ธุรกิจชุมชนมักมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวที่
แตกต่างจากกิจกรรมอ่ืนของชุมชน แม้จะมีเป้าหมายในการแสวงหากำไรไปพร้อมกับการพัฒนาคน รวมทั้งเป็น
ธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (กาญจนา แก้วเทพ อ้างถึงในสมพันธ์ เตชะอธิก , 2504) โดยองค์ประกอบสำคัญ
ของธุรกิจชุมชนคล้ายกับการจัดการธุรกิจทั่วไป (การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงินและบัญชี) จึงอาจ
กล่าวได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดวิสาหกิจชุมชน และ แนวคิดธุรกิจชุมชน มีหลักคิดที่มุ่งให้เกิด
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ ่งเป็นทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง อาศัย
กระบวนการการจัดการชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับวิธีคิด และระบบการจัดการสังคม ความ
เข้มแข็งของคน และชุมชนเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากรากฐานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลัดความพอดี และพึ่งพาตนเอง สร้างคนดี คน เก่ง มีความรับผิดชอบและ
พร้อมด้วยคุณธรรม เชื่อมโยงบูรณาการทางสังคมก่อให้เกิดสมดุลของสังคม เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยั่งยืน  

ความสำเร็จของการรวมกลุ่มพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกชุมชนรักที่จะพ่ึงตนเอง มีความเชื่อม่ันว่าตน 
และชุมชนมีความเอื้ออาทรกัน พร้อมจัดการปัญหาของตนเอง และชุมชนร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และชุมชนได้ สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง และ
ผู้แทนชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ , 2544) ตามแนวคิดด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเน้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามามีส่วน
ร่วมการพัฒนาของโครงการ เริ่มตั้งแต่การร่วมกันค้นหาปัญหารากเหง้าของปัญหา  เพื่อแก้ไขปัญหาในสิ่ง
เหล่านั้น เพื่อการบริหารจัดการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในติดตามและ
ประเมินผลตามความชำนาญงานและความรับผิดชอบร่วม (โกวิทย์ พวงงาม, 2545)   
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563-2573 สถานการณ์การผลิตกาแฟจังหวัดน่าน และมาตรฐาน
กาแฟ  

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้แก่เกษตรกรประมาณ 2 ,000 ล้าน
บาทต่อปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมากจากความต้องการใช้เมล็ด
กาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 75,000 ตัน ในปี 2557 เป็น 95,000 ตัน ในปี 2561 ในขณะ
ที่ปริมาณผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคากาแฟตกต่ำ เกษตรกรปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอื่นแทน ส่งผลให้เนื้อที่การปลูกกาแฟลดลงจาก 260 ,968 ไร่ในปี 2557 เหลือเพียง 257,761 ไร่ในปี 
2561 ผลผลิตลดลงจาก 37,950 ตันในปี 2557 เหลือเพียง 23,617 ตัน ในปี 2561 ทำให้ผลผลิตกาแฟไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปที่เพิ่มขึ้น จึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โรบัสตาซึ่งมีแหล่งปลูกสำคัญในภาคใต้ (ร้อยละ 69 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด ) 
ส่วนพันธุ์อะราบิกาสัดส่วนการปลูกร้อยละ 31 มีแหล่งปลูกสำคัญในภาคเหนือ 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ประเทศไทยเปิดตลาดให้นำเข้า
กาแฟเสรีโดยลดภาษีนำเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟสำเร็จรูปเหลือร้อยละ 5 และ 0 ตามลำดับ ซึ่งการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนการผลิตกาแฟของประเทศไทยยังไม่สามารถแข่งขันประเทศคู ่แข่งในอาเซียน ได้แก่ 
เวียดนาม สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ที่มีผลผลิตกาแฟต่อพื้นที่สูงกว่าและต้นทุนการผลิตต่ำกว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์กาแฟตั้งแต่ปี 2552-2556 โดยเน้นการบริหารจัดการแบบครบ
วงจร บนพื้นฐานของศักยภาพ และอัตลักษณ์ของกาแฟไทยภายใต้การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบ
มาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การแปรรูปและการค้ากาแฟ
คุณภาพในระดับอาเซียนที่แข่งขันได้ในตลาดโลกภายใต้อัตลักษณ์กาแฟไทย (กรมวิชาการเกษตร, 2562) 

สำหรับจังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการปลูกกาแฟและพัฒนาสายพันธุ์  มีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ 3 
ของประเทศ ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ป่าและพื้นที่สูง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง มีพื้นที่ปลูก 22 ,500 ไร่ 
เกษตรกรผู้ปลูก 2,400 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 15 อำเภอ ปลูกมากสุดในอำเภอท่าวังผา 5 ,500 ไร่ สองแคว 
3,400 ไร่ บ่อเกลือ 2,700 ไร่ แบ่งเป็นพันธุ์อะราบิกา 16,700 ไร่ และโรบัสตา 5,800 ไร่ น่านมีผลผลิตกาแฟ 
กะลากว่า 3,825 ตันต่อปี โดยมีราคาเฉลี่ย 170 บาท/กก. จังหวัดสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการครบวงจร 
ปัจจุบันภาครัฐเข้ามามีส่วนสนับสนุนด้านเกษตรแปลงใหญ่ในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ใน อำเภอปัว บ่อเกลือ และ
แม่จริม รวมทั้งสนับสนุนการแปรรูปและการส่งเสริมให้เป็นเกษตรปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP แต่ยังมี
ข้อจำกัดเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินอันเนื่องจากพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ป่า ในด้านการส่งเสริมการปลูกกาแฟ
ร่วมกับป่า มุ่งเน้นการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาใต้ร่มไม้ในเขตป่าที่อนุญาต โดยเฉพาะพื้นที่ที่ มีความสูง 800-
1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังมีความลาดชันสูง ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับมาสู่ระบบการปลูกพืชยืนต้น/พืชมูลค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟ 
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2562) แนวโน้มความต้องการเมล็ดกาแฟจังหวัดน่านเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
โดยเฉพาะกาแฟคุณภาพ ซึ่งปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมจำหน่ายผลผลิตในรูปผลสด
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(เชอรี่) โดยร้อยละ 80 รวบรวมผ่านวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปกาแฟกะลา และสารกาแฟ 
จำหน่ายให้แก่พ่อค้าทั้งในและนอกจังหวัด รองลงมา ร้อยละ 15 จำหน่ายให้จุดรับซื้อรายย่อยในพื้นที่ ได้แก่ 
โรงคั่วกาแฟ และอีกร้อยละ 5 จำหน่ายให้จุดรับซื้อรายใหญ่ในท้องถิ่น เพ่ือไปแปรรูปเป็นกาแฟกะลาและกาแฟ
สารขายส่งให้พ่อค้า ตัวแทนภาคเหนือ ภาคกลางและร้านค้าในจังหวัด ทั้งนี้การขับเคลื่อนแผนพัฒนากาแฟ
จังหวัดน่านให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563-2573 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
แบบครบวงจรบนพ้ืนฐานของศักยภาพ และอัตลักษณ์จังหวัด (สำนักงานเศรษฐกิจจังหวัดน่าน, 2563)  

 
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา 

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดกาแฟทั้งพันธุ์อะราบิกา 
และโรบัสตา มกษ.5701-2552 (เมล็ดกาแฟอะราบิกา) มกษ.5700-2561 (เมล็ดกาแฟโรบัสตา) (สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2561ก: 2561ข) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟใหไ้ด้
มาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ กรม
วิชาการเกษตรได้มีการจัดทำคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการ
ส่งออก โดยเมล็ดกาแฟหรือเรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือเมล็ดกาแฟดิบ หมายถึงผลกาแฟสุก ที่เอาส่วนของ
เปลือก ได้แก่ ผนังผลชั้นนอก ผนังผลชั้นกลางหรือเนื้อ และผนังผลชั้นใน หรือท่ีเรียกว่ากะลาออก  

คุณภาพเมล็ดกาแฟ มีข้อกำหนดทั่วไป 4 ประการ  
1) ไม่มีผิดปกติ เช่น กลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นหมักบูด กลิ่นรา หรือสิ่งแปลกปลอม เช่น กลิ่นปุ๋ย กลิ่น

สารเคมี กลิ่นดิน 
2) มีสีตรงตามกระบวนการผลิตของเมล็ดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการผลิต

เมล็ดกาแฟ มี 2 แบบ คือ กระบวนการแบบเปียก (wet process) โดยการนำผลกาแฟสุกปอกเปลือกโดย
เครื่องปอกเปลือก และกำจัดเมือกโดยวิธีการหมักหรือการใช้ด่าง จากนั้นทำให้เมล็ดกาแฟแห้งแล้วกะเทาะ
ผนังชั้นในออกด้วยเครื่องสีกาแฟ และกระบวนการแบบแห้ง (dry process) โดยการนำผลกาแฟสุกอบ หรือ
ตากให้แห้งแล้วกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องสีกาแฟ 

3) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12.5 โดยมวล 
4) ไม่พบร่องรอยการทำลายเมล็ดกาแฟจากด้วงเมล็ดกาแฟที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Araecerus 

fasciculatus 
ข้อบกพร่องและเกณฑ์การยอมรับ นิยามข้อบกพร่องไว้ 8 ประการ 
1) เมล็ดดำ หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีสีดำภายในและภายนอกเมล็ดมากกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ด 
2) เมล็ดขึ้นรา หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีเชื้อราเข้าทำลาย 
3) ชิ้นเมล็ดแตก หมายถึง เมล็ดกาแฟที่แตกออกเป็นชิ้นเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของกาแฟเต็มเมล็ด 
4) เมล็ดไม่สมบูรณ์ หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเหี่ยวย่น ลีบ เบา รวมทั้งเมล็ดอ่อนที่ได้จากผล

กาแฟที่เก็บเกี่ยวในช่วงที่สุกไม่เต็มที่ มีลักษณะไม่สมบูรณ์ 
5) เมล็ดถูกแมลงทำลาย หมายถึง เมล็ดกาแฟที่ถูดมอดเจาะผลกาแฟ หรือเจาะจนเกิดรูมากกว่า 1 รู 
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6) ผลกาแฟแห้ง หมายถึง ผลกาแฟที่ผ่านกรรมวิธีการทำให้แห้งจนได้กาแฟแห้งที่ยังไม่ได้สีเปลือก
ออก รวมทั้งเมล็ดกาแฟที่มีเปลือกติดบางส่วน 

7) สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งแปลกปลอมทางกายภาพอื่นๆ ที่ ไม่ใช่เมล็ดกาแฟ เช่น เศษหิน ดิน 
เศษไม้ ส่วนของเปลือกและกะลา  

8) ข้อบกพร่องรวม หมายถึง ข้อบกพร่องตั้งแต่ข้อ 1-7 
          ข้อบกพร่อง และเกณฑ์การยอมรับ เมล็ดกาแฟอะราบิกา มีข้อบกพร่องได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ยอมรับตาม
ตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ข้อบกพร่อง และเกณฑ์การยอมรับของเมล็ดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา 

ข้อบกพร่อง 
เกณฑ์การยอมรับ (% โดยมวล) 

อะราบิกา โรบัสตา 
เมล็ดดำ 0.5 2 
เมล็ดขึ้นรา                                 0.5 0.5 
ชิ้นเมล็ดแตก                                2.0 2 
เมล็ดถูกแมลงทำลาย                       0.5 4 
ผลกาแฟแห้ง                                0.5 0.5 
สิ่งแปลกปลอม                              0.5 0.5 
เมล็ดอ่อนและ/เมล็ดไม่สมบูรณ์ ไม่กำหนดเกณฑ์สูงสุด ไม่กำหนดเกณฑ์สูงสุด 
ข้อบกพร่องรวม                                4 7 

 
การจัดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 
หากมีการจัดขนาดของเมล็ดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา จะพิจารณาจากเมล็ดกาแฟที่ค้างอยู่บน

ตะแกรงตามขนาดตะแกรง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 การจัดขนาดของเมล็ดกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา 

รหัสขนาด ขนาดของเมล็ดกาแฟ (mm) ขนาดตะแกรงร่อน 
1 ≥7.14 18 
2 6.75 - < 7.14 17 
3 6.35 - < 6.75 16 
4 5.95 - < 6.35 15 
5 5.56 - < 5.95 14 
6 4.76 - < 5.56 12 
7 < 4.76 - 
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เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เมล็ดกาแฟแต่ละหีบห่อ พบเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ หรือเล็กกว่าขนาดถัดไป
หนึ่งรหัสปนมาได้ไม่เกินร้อยละ 10 โดยมวล 

การบรรจุหีบห่อ ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่รักษาเมล็ดกาแฟได้อย่างเหมาะสม วัสดุที่ใช้ต้องไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอม และกลิ่นไม่พึงประสงค์ สามารถป้องกันการ
ปนเปื้อน และความชื้นจากภายนอกได้ มีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง 

การแสดงฉลาก และเครื่องหมาย ต้องแสดงฉลาก และเครื่องหมายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพ่ิม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้จำหน่ายตรงต่อผู้บริโภค ให้แสดงในเอกสารกำกับสินค้า
ฉลาก หรือแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ที่สามารถบ่งชี้ที่มา และชนิดของสินค้าได้ชัดเจน โดยข้อความต้องมองเห็นได้
ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดออก ไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวง อย่างน้อย ได้แก่ ชื่อสินค้า เช่น เมล็ดกาแฟอะราบิกา 
ขนาด น้ำหนักสุทธิ ผู้บรรจุ ผู้จำหน่าย ปีที่ผลิต เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 

สารปนเปื้อน และสารพิษตกค้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของ
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน ปริมาณสูงสุดของโอคราทอกซินในเมล็ดกาแฟพบได้ไม่เกิน 10 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม สารพิษตกค้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดใน มกษ.
9002 มาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ.9003 มาตรฐาน
สินค้าเกษตรเรื่องสารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

 
ส่วนที่ 3 การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน  

 สำหรับการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ แนวคิดการตลาด 
(ประกอบด้วย การแบ่งตลาด ส่วนแบ่งตลาดและตำแหน่งการตลาด) แนวคิดแบบจำลองธุรกิจ  Canvas 
แนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ดังนี้ 

 แนวคิดด้านการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อวางแผนการตลาดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องกับกิจกรรมการผลิตและการแปรรูป ซึ่งผู้ประกอบการหรือหน่วยธุรกิจเมื่อจะเข้าสู่ตลาดจะคำนึงถึง
การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจำแนกแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค กระบวนการตลาดจึงมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย การรวบรวมผลผลิต การ
ปรับให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค และการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค  โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
ระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต ลักษณะพิเศษของสินค้าบางชนิด 
รสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค ทัศนคติและค่านิยมของผู้บริโภค การแทรกแซงของรัฐ และการ
เปลี ่ยนแปลงของระบบตลาดซึ ่งมีแนวคิดด้านการตลาดที ่สำคัญ ได้แก่ การแบ่งส่วนตลาด ( market 
segmentation) ส ่วนแบ ่งการตลาด (market share) และตำแหน่งการตลาด (market positioning) 
(https://sites.google.com) 

โดยการแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือตลาดตามผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง การแบ่งส่วน
ตลาดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) การตลาดรวมซึ่งจะใช้กลยุทธ์การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่าง เน้นการ
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ผลิตจำนวนมากโดยพิจารณาจากกลุ่มจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในราคาที่ไม่แตกต่าง 2) การตลาดแบบแบ่งส่วนที่
แบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆตามความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน 3) การตลาดแบบส่วนย่อย (niche 
marketing) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะบุคคล หรือมีรสนิยมเฉพาะ ซึ่งการแบ่งส่วนตลาด
ที่มีประสิทธิภาพตลาดจะต้องวัดออกมาในเชิงปริมาณได้ ซึ ่งจะนำไปสู ่การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด 
(market share) ที่นำไปสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพทางการตลาดโดยธุรกิจควรมีขนาด
ตลาดที่ใหญ่พอสามารถดำเนินการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคได้ รวมทั้งมีลักษณะแตกต่าง (differentiable) ที่
ลูกค้าจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และส่วนผสมการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งการตลาดสำหรับ
สินค้าที่มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่ครองการตลาดอยู่ ผู้ดำเนินการตลาดมักให้ความสำคัญแก่การประยุกต์ใช้แนวคิด
ส่วนแบ่งการตลาดมาทำการวิเคราะห์ เพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยส่วนแบ่งการตลาด
เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นสัดส่วนของยอดขายของสินค้าหนึ่งๆ เมื่อเทียบกับกำลังซื้อทั้งหมด นอกจากนี้กล
ยุทธ์การตลาดที่นักการตลาดนำมารักษาส่วนแบ่งการตลาด/เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด ได้แก่ การกำหนดตำแหน่ง
การตลาดของผลิตภัณฑ์จากจุดขายของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งและที่ผู้บริโภคให้คุณค่ายินดีจ่ายเพ่ิม ซึ่ง
ตำแหน่งทางการตลาดจึงเป็นการกำหนดลักษณะพิเศษของสินค้าให้ชัดเจนว่าเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายใด และสามารถแข่งขันได้กับสินค้าอื่นๆ นำไปสู่การสร้า ง brand positioning จึงถือเป็นสิ่ง
สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

 
แนวคิดแบบจำลองธุรกิจ Canvas เป็นเครื่องมือที่ Alex Osterwader (2000)(http://doi.org) ใช้

อธิบายภาพรวม วิเคราะห์วางแผนทำธุรกิจอย่างมืออาชีพ ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยปัญหาและการแก้ไข ตลอดจน
ประเมินความเสี่ยงในอนาคต เพื่อให้ทีมงานมองภาพและทิศทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกันมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปองค์ประกอบการดำเนินธุรกิจเป็น 9 หัวข้อไว้บนกระดาษ
แผ่นเดียวกัน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ของคำถามการดำเนินธุรกิจ 
What (Value Proposition)  How (ประกอบด ้วย 3 ห ัวข ้อได ้แก ่  Key Partners/Key Activities/Key 
Resources) Who (ประกอบด้วย 3 หัวข้อได้แก่ Customer Segment/Customer Relationship/Channel) 
และ Money (ประกอบด้วย 2 หัวข้อได้แก่  Cost Structure/Revenue Streams)  

ด้วยแนวคิดแบบจำลองธุรกิจ Canvas ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ จาก
องค์ประกอบทั้ง 9  ประกอบด้วย  

1) ลูกค้า (Customer Segment) หรือกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟ 
2) คุณค่า (Value Proposition) จุดขายหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและผู้บริโภคเป้าหมาย

ยินดีจ่าย 
3) ช่องทาง (Channel) สื่อ แพรตฟอร์ม รูปแบบ และวิธีในการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคเป้าหมาย 
4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) วิธีในการรักษาลูกค้า/ฐานลูกค้า 
5) กระแสรายได้ (Revenue Streams) ลักษณะและขนาดของกระแสรายได้ของธุรกิจ 
6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources) ฐานการผลิตกาแฟ/เครือข่ายผู้แปรรูป และผู้ประกอบการ 
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7) กิจกรรมหลัก (Key Activities) กิจกรรมการผลิต (ในแปลงปลูกกาแฟ) กิจกรรมการแปรรูป 
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยป้อนวัตถุดิบและช่วยขาย 
9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ต้นทุนในกิจกรรมทั้งหมดของธุรกิจที่ดำเนินการ 

 
 แนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการไหลของ

สินค้าและบริการอย่างด้วยการจัดการที่ดี จากจุดเริ่มต้นของการใช้ปัจจัยการผลิต สู่กระบวนการผลิตและมี
การส่งมอบให้สินค้าและบริการ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหลส่งต่อจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยทำให้เกิดลัพธ์ใน
การสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหลของผู้ประกอบการ และ
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นที่พึงพอใจ (นงนุช อังยุรีกูล, 2558)  ดังนั้นในโซ่อุปทานโดยทั่วไป 
จะประกอบด้วยสมาชิกหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้จัดหาปัจจัยการผลิต ผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ดังนั้นโซ่อุปทานที่มีจำนวนชั้นขยายกว้างและมีจำนวนสมาชิกในแต่ละ
ชั้นมากขึ้น สมาชิกของห่วงโซ่อุปทานนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมี
ความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย (ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธ์ ไชยมั่นคง, 2550) โซ่อุปทานที่มี
ความซับซ้อนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการจัดการโซ่อุปทานที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของ
สมาชิกในแต่ละโซ่อุปทานทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในขณะที่ยังคงสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้ประสิทธิภาพ คือ 
การลดการใช้ทรัพยากร (Cooper et al., 1997) เพื่อให้ต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังและต้นทุนต่อหนว่ยต่ำ 
ซึ่งวัดจากทางด้านผู้ผลิต ส่วนประสิทธิผลคือ ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค 
(Stevens, 1989) ซึ่งวัดจากผู้บริโภค 

 
แนวคิดโซ่คุณค่า เป็นแนวคิดของ Michael E.Porter (1985) ที่เสนอว่าโซ่คุณค่านี้เป็นสิ่งที่สร้าง

คุณค่าให้แก่หน่วยธุรกิจอันจะมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจ เมื่อพิจารณาการประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมเนื้อโคแล้วโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นการสร้างคุณค่าจากจุดเด่น/คุณค่าของเนื้อโคจาก
ประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการและยินดีจ่าย โดยทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
(value chain) ต่อเนื ่องกันเป็นทอดๆ ตลอดโซ่อุปทาน สำหรับคุณค่าที ่เกิดขึ ้นจากเนื ้อโคอาจเกิดจาก
เทคโนโลยี/นวัตกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์จากการบริโภคตลอดจนบริการที่สนองตอบ
ความต้องการผู้บริโภค สามารถวัดได้จากความยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตนั้นมากน้อย
เพียงใด การวิเคราะห์โซ่คุณค่าจึงเป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตที่
ประกอบไปด้วยชุดของกิจกรรม 2 ชุดกิจกรรม ได้แก่   

กิจกรรมหลัก (primary activities) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการผลิตสินค้า การ
กระจายให้กับผู้บริโภครวมทั้งการให้บริการ ซึ่งเหตุที่เรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นกิจกรรมหลักเนื่องจากเป็น
กิจกรรมสำคัญท่ีจะทำให้เกิดคุณค่าแก่สินค้าที่จะส่งมอบให้กับผู้บริโภค 
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กิจกรรมสนับสนุน (support activities) เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมหลักให้ดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักสำคัญคือ ให้แต่ละกิจกรรมปฏิบัติงานสนับสนุนและสอดคล้องกัน จึงจะสามารถ
เพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้นั้นได้  โดยที่มีต้นทุนการผลิตต่ำและผู้บริโภคมีความพึงพอใจ 

 
ส่วนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร โซ่อุปทานกาแฟ  และธุรกิจ

ชุมชนกาแฟ 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้กับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดการผลิตครบวงจร การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้จะ
สะท้อนให้เห็นศักยภาพบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรในระดับมหภาคของประเทศไทย และการ
ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจกาแฟ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการผลิตครบวงจร สรุป
ได้ดังนี ้

การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรของประเทศไทย อนาคตภาคเกษตรไทยยังคงต้องเผชิญ
กับปัญหาและความท้าทายจากหลายปัจจัย เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนน้ำ/อุทกภัย การเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลาดโลกมีความต้องการอาหารปลอดภัย และการกีดกันทางการค้า เป็นต้น ความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในอนาคตจึงต้องอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการ เช่น การ
บริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต ในการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนหรือลดความสูญเสีย ซึ่ง
ปัจจุบันระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรบางชนิดได้เปลี่ยนจากระบบดั้งเดิมมาเป็นระบบการ
จัดการสมัยใหม่ อันเป็นผลจากแบบแผนการบริโภคอาหารของผู้บริโภคในประเทศ และในตลาดโลกซึ่งได้
เปลี่ยนมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
รวมทั้งเทคโนโลยีการจัดการ และการนำระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การจัดซื้อแบบศูนย์
รวม และมาตรฐานสินค้าของห้างสรรพสินค้าชักนำให้สินค้าเกษตรเข้าสู่การจัดการโซ่อุปทานสมัยใหม่ (เช่น ไก่
เนื้อ ผัก ข้าวอินทรีย์ อ้อย โคนม และกุ้งเพาะเลี้ยง เป็นต้น) แต่สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ระบบการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานแบบดั้งเดิม ซึ่งเกษตรกร/ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์ ด้านการซื้อขาย
ในลักษณะการส่งมอบของทันที ไม่มีสัญญาระยะยาว ผู้ประกอบการปลายน้ำ และผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์
กับเกษตรกร ซึ่งเป็นจุดแตกต่างจากระบบห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ ผลของการจัดการโซ่อุปทาน และตลาด
สินค้าเกษตรสมัยใหม่ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกห่วงโซ่สามารถจำหน่ ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สูงกว่าสินค้า
ทั่วไป ทั้งนี้ปัญหาสำคัญที่กระทบต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในแต่ละห่วงโซ่ ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน 
การขาดแคลนน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ความเสี่ยงในโรคระบาด รวมถึงเกษตรกรที่เข้าถึงตลาด
สมัยใหม่ยังมีจำนวนน้อย แม้ประเทศไทยจะมีเกษตรกร 2.5 ล้านครัวเรือนที่มีการรวมกลุ่มเพื่อเข้าสู่ตลาด
สมัยใหม่ แต่การรวมกลุ่มส่วนใหญ่ยังประสบผลสำเร็จต่ำ ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าเกษตรในรูปแบบการ
จัดการโซ่อุปทานสมัยใหม่ตลอดโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
เกษตร และเพ่ิมสัดส่วนการค้า กลยุทธ์ที่สำคัญได้แก่ การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้เน้นกิจกรรมที่ตนถนัด การ
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ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมีตราสินค้าของตน โดยอาศัย
ความร่วมมือ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย เกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาคม เน้นการรวมกลุ่มด้านธุรกิจ 
เพ่ือการแปรรูปตามความต้องการของตลาดที่มีระบบตัดสินใจและจ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น/ปริมาณธุรกิจ 
(นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2553) แม้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรจะ
มีผู้ทำการศึกษาไว้จำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นสินค้าที่มีการผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับ
ป้อนอุตสาหกรรมและส่งออก ซึ่งมีมูลค่าสูงและปริมาณส่งออกมาก เช่น ข้าว อ้อย และน้ำตาล มันสำปะหลัง 
ยางพารา งานวิจัยสำหรับสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ผลไม้ ไก่เนื้อ โคนม โคเนื้อ กุ้ง รวมทั้งพืชมูลค่าสู ง เช่น 
กาแฟ โกโก้ ตลอดจนไม้ผลเมืองหนาว มีค่อนข้างน้อย (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2553)  

การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจกาแฟ  การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุปทานกาแฟ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการผลิตครบวงจร ในพื้นที่ผลิตที่แม้จะไม่มีการลงทุนเพิ่มให้เกิด
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่จะส่งมอบถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย ก็สามารถนำหลักการโซ่อุปทานการผลิต
มาประยุกต์ใช้ ซึ ่งกรณีโซ่อุปทานของกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือ โซ่อุปทานจะเกี่ยวข้องกับการจัดการ
กิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ระดับ: ในระดับต้นน้ำ คือ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ กลางน้ำคือ ผู้รวบรวม/รับซื้อ
ผลผลิตกาแฟผลสุก ระดับปลายน้ำคือ ผู้จำหน่ายกาแฟ และผู้ส่งออก เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟ
คั่ว เพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภค หรือเพื่อการค้าปลีกรายย่อยตามร้านกาแฟ หรือเพื่อส่งออก ปัจจุบันการผลิต
กาแฟเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม (อดิศักดิ์ เรืองวงษ์ , 2559) ประกอบกับ
สถานการณ์ที่ตลาดในอุตสาหกรรมกาแฟสายพันธุ์อะราบิกามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีศักยภาพผลิตบนพ้ืนที่
สูงในภาคเหนือของประเทศไทย แนวคิดในเรื่องห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ผ่าน
กระบวนการผลิตสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ประหยัดทรัพยากร พลังงาน ไม่ก่อให้เกิดของเสีย 
และมลพิษ เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด (พิศป์ชนกฐ์ จามิกรานนท์ และรุ่งฉัตร ชมพูอินไหว, 2555) ประกอบกับแนวโน้มการบริโภคกาแฟมีอัตรา
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตาในภาคใต้
ของประเทศ มาสู่การปลูกกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา และสายพันธุ์อื ่นๆ ที่ขยายพื้นที่ปลูกมายังภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งระบบการปลูกในระยะแรกมีการใช้สารเคมีเข้มข้นเพื่อเพิ ่มผลผลิต ปัจจุ บันเกษตรกรมีความ
ต้องการการจัดการองค์ความรู้ให้ปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัย และแม้แต่ระบบการผลิตแบบ
อินทรีย์ที่มีความประณีตในการจัดการสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุสำคัญ คือกระแสความนิยมในการบริโภคอาหาร
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ จึงจะเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์ได้ แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานกาแฟอะราบิกาอินทรีย์มีความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่า และ
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ชนิตา พันธุ์มณี และอัมรินทร์ คีรีแก้ว , 
2557) กลไกการเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทยสู ่ตลาดโลกจากตรารับรองคุณภาพ 
Fairtrade กรณีศึกษากาแฟดอยช้าง ซึ่งสร้างคุณภาพจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และแตกต่างจากพื้นที่อ่ืน
โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการแปลงปลูก ในกระบวนต้นน้ำในโซ่อุปทาน  
สำหรับกระบวนการกลางน้ำเน้นกระบวนการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่
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ยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิตพร้อมๆ กับการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งพบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนมัก
มีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิต อีกท้ังขั้นตอนกระบวนการปลายน้ำยังต้องการการสื่อสาร/การให้ข้อมูลจากเกษตรกร
ให้ถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าสะท้อนคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับนอกเหนือจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้ผลิตต้นน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น เช่นกรณีของบริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินัล จำกัด มุ่งดำเนินการตลาดด้วยเป้าหมายการค้าอย่างเป็น
ธรรมมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่กาแฟดอยช้างในการ
นำผลิตภัณฑ์กาแฟแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งการรับตรารับรองคุณภาพ Fairtrade ยังเป็นเรื่องใหม่ใน
อุตสาหกรรมกาแฟไทย รวมถึงการรับรู้จากกลุ่มผู้บริโภคยังมีน้อย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงคุณค่า
การบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นระบบการค้าที่เป็นธรรม การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟจึงควรให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน ให้ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ต้นทุนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สามารถประยุกต์ใช้กับการขอตรารับรองคุณภาพ หรือตรารับรองอื่นๆ เช่น 
Fairtrade (ดมิสา กลั่นหุ่น, 2563)  

สำหรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกาแฟที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กรณีกลุ่ม
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จำกัด (พัชรี หล้าแหล่ง, 2556) ซึ่งบูรณาการหลักการดำเนินงานระบบสหกรณ์ที่มี
ความโปร่งใส มีระบบการบันทึกและตรวจสอบบัญชี นำจุดแข็งของชุมชน เช่น การเป็นแหล่งวัตถุดิบ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP 5 ดาว ได้รับเครื่องหมาย อย. และรับรองฮาลานห์ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนในการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่า มีจุดอ่อน 5 ประการ ประกอบด้วย ไม่มีการ
ทำการตลาดที่เหมาะสมรองรับการผลิต ขาดนักการตลาด/ผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความชำนาญงาน มี
เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ปริมาณวัตถุดิบ (เมล็ดกาแฟโรบัสตา) ไม่เพียงพอและปริมาณไม่สม่ำเสมอในการ
วางแผนการตลาด ตลอดจนมีต้นทุนการผลิตสูง เมื่อนำผลการวิเคราะห์ SWOT สร้างกลยุทธ์ด้วยเทคนิค 
TOWS MATRIX ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มด้วยการส่งเสริมให้เป็นกลุ่มดำเนินกิจกรรมด้วย
หลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มั่นคง ยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การเสริม
ช่องทางการตลาดด้วยโครงการ OTOP 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่
เพียงพอด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลูก และการระดมหุ้นเพื่อเพิ่มทุนแก่กลุ่ม กระจายผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่าง
ทั่วถึง 4) ส่งเสริมการเพิ่มรายได้สมาชิกด้วยการขยายกำลังการผลิต และขยายโอกาสทางการตลาดโดยอาศัย
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปและการตลาด ซึ่งการดำเนินงานของ
กลุ่มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าการนำหลักความพอประมาณมาใช้ในการนำวัตถุดิบในท้องถิ่น  
และของสมาชิกมาทำการผลิตแปรรูปสามารถทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ แบบ just in time โดย
กลุ่มได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ไม่หวังผลกำไรเกินควร ด้านความมีเหตุผล พบว่า กลุ่มรับซื้อผลผลิต
กาแฟจากสมาชิก และส่งเสริมให้พัฒนาแปลงปลูกสามารถขยายการผลิตอย่างต่อเนื่ อง ด้านการมีภูมิคุ้มกัน 
พบว่า กลุ่มทำการส่งเสริมการออม และจัดตั้งกองทุน ตลอดจนมีนโยบายการส่งเสริมให้เกิดการให้สินเชื่อเพ่ือ
เป็นทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนใน
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การจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสม การสนับสนุนให้บุคลากรขอได้รับความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าศึกษาดูงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ธุรกิจชุมชนกาแฟที่บริหารจัดการโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟตากแห้ง (กาแฟกะลา) ของตำบลสลองนอก 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (สุภาพร คำเตจา, ธีรวัชร แก้วเปี้ย, ณัฐธิดา จุมปา และสมบูรณ์ คำเตจา, 
2562) ได้ทำการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนเพื่อนำไปออกแบบการจัดการโซ่อุปทาน พบว่า ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการผลิต แปรรูป และการกระจายเมล็ดกาแฟตากแห้งของชุมชนดำเนินการในลักษณะธุรกิจชมุชน 
ซึ่งข้อเสนอแนะการเพิ่มขีดความสามารถในการตลาด ควรให้ความสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ในการพัฒนากลยุทธ์เพ่ือการแปรรูปแบบการกระจายการผลิต ด้วยกิจกรรมพ้ืนฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย การ
ผลิต สินค้าคงคลัง สิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่ง และข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่ผู้บริโภค และนำแนว
ทางการจัดการกระบวนการในโซ่อุปทานใหม่ และลดกระบวนการจัดส่งสินค้าเพื ่อชุมชนเป็นหน่วยงาน
ศูนย์กลางดำเนินการให้ข้อมูล และควบคุมการดำเนินงาน ทั้งปริมาณการผลิต สินค้าคงคลั ง การควบคุม
คุณภาพของเมล็ดกาแฟในชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่
เป็นตลาดรองรับที่แน่นอน  

 
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ส่วน งานวิจัยในครั้งนี้ได้ออกแบบธุรกิจชุมชนบนที่สูงที่
เกษตรกรจำนวนมากเคยทำการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เกิดการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
ความพอประมาณ จากระบบเกษตรแบบผสมผสาน และสร้างภูมิคุ้มกันในการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน สำหรับการ
รวมกลุ่มในการทำธุรกิจชุมชนร่วมกัน ประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจชุมชนที่แม้จะมีเป้าหมายในการแสวงหากำไร 
แต่กำไรก็มิได้เป็นเป้าหมายเพียงประการเดียว แต่มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในชุมชน รวมทั้งการเป็นธุรกิจที่
มีกระบวนการผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ข้อจำกัดการทำธุรกิจอีกประการ ได้แก่ ครัวเรือนในชุมชน
ล้วนเป็นเกษตรกรรายย่อย การจัดตั้งธุรกิจชุมชนจึงอาศัยแนวคิดวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน
บ้านน้ำพันมากกว่า 40 คน เพื่อร่วมกันทําการผลิตกาแฟครบวงจรสอดคล้องกับวิถีชีวิตชนเผ่าที่อยู่ร่วมกับป่า 
ธุรกิจชุมชนในระยะแรก อาศัยแนวคิดด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพื่อนำศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนบ้านน้ำพันที่เป็นชนเผ่าเมี่ยนอิ้ว ที่มีความเชื่อ ความ
ผูกพันกัน และยอมรับผู้นำชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็ง และถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนรุ่นต่อรุ่น สำหรับแนวทาง
การบริหารจัดการธุรกิจให้ครบวงจรตลอดต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ประยุกต์ใช้การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีจุดขายจากการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบธุรกิจชุมชน 
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- บูรณาการแนวคดิเศรษฐกิจชุมชน 

(แนวคิดธุรกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน) 

- การบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
- การวิเคราะหผ์ลตอบแทนการ

ลงทุน 
- ปัญหาอุปสรรคการบริหาร

จัดการโซ่อุปทาน 

ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 
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บทที่ 3                                                                                                                                                    

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอน และระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทานการ
ผลิต ตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ลงทุนในกิจกรรมต่างๆในโซ่การผลิต และผู้ประกอบการตลาด ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ 4 วิธีดังนี้ 
 1) การใช้แบบสัมภาษณ์  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลการลงทุน การผลิต รายได้/
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกกาแฟ ทั้ง 2 สายพันธุ์ (ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ) 
 2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interviewed)  

2.1 ผู้นำเกษตรกร/ผู้นำชุมชน เพื่อการออกแบบแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความตลาดชุมชนใน
พ้ืนที่ และวางแผนแผนธุรกิจ   
 2.2) ผู้ประกอบการ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่รวบรวมกาแฟผลสุก ผู้รวบรวมกาแฟกะลา 
ผู้ประกอบการโรงคั่ว และผู้ประกอบการตลาด  ปริมาณการจำหน่าย ราคาของผลิตภัณฑ์ สภาพปัญหา
การตลาด เงื่อนไขการตลาด เป็นต้น  
 3) การจัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้เสียตลอดโซ่อุปทาน เพ่ือรวบรวมสถานการณ์ สภาพปัญหาและ
ความเห็นในการบริหารจัดการโซ่อุปทานกาแฟ เพื่อการพัฒนาธุรกิจชุมชน (โดยเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำ
หน้าที่โซ่ข้อกลางและการตลาด) 
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลที่ทำการรวบรวมจากตำรา เอกสารวิชาการ 
ผลงานวิจัย เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิด กระบวนการออกแบบการ
วิจัย 
 
 2.การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis)  
 ในการว ิจัยครั ้งน ี ้ม ีผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย ประกอบด้วยเกษตรกร ผ ู ้นำเกษตรกร ผ ู ้นำชุมชน  
ผู้ประกอบการ 4 กลุ่ม (ประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่รวบรวมกาแฟผลสุก ผู้รวบรวมกาแฟกะลา ผู้ประกอบการโรง
คั่ว และผู้ประกอบการตลาด) ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทีมงานนักวิจัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานพัฒนาพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง (เช่น เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด โครงการการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ คทช.เจ้าหน้าที่
โครงการหลวงส่วยขยาย โครงการปิดทองหลังพระ เป็นต้น) หน่วยงานปกครองท้องถิ่น (เช่น อบต. อบจ. เป็น
ต้น) หน่วยงานสถาบันการศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัน วิทยาเขตน่าน เป็นต้น) 
หน่วยงานภาคเอกชน (เช่น สถาบันพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น) ผู้สนใจทั่วไปที่จะ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ในโซ่อุปทาน (เช่น บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงานจากผลกระทบ Covid ที่
กลับคืนชุมชน เป็นต้น) ผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวมีระดับความสนใจและอิทธิพลต่อความสำเร็จของ
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โครงการในระดับแตกต่างกัน จำแนกระดับความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงในตารางที่ 3.1 
และภาพท่ี 3.1 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) และขนาดผลกระทบ (ระดับความ
สนใจ และอิทธิพล) ที่มีต่อความสำเร็จของโครงการ 

ลำดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประมาณการขนาดผลกระทบ  
(มาก-น้อย) 

   1 เกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟชุมชนบ้านน้ำพัน   5 
   2. ผู้นำเกษตรกร/ผู้นำชุมชนบ้านน้ำพัน   4 
   3. ผู้รวบรวมกาแฟผลสุก (ในชุมชนและภายนอก) 4 
   4. ผู ้ประกอบการแปรรูปกาแฟกะลา/ผู ้ประกอบการโรงคั่ว

กาแฟ/ผู้ส่งออกกาแฟ 
3 

   5. ผู ้ประกอบการตลาดในพื ้นที ่ และตลาดเฉพาะในตลาด
ออนไลน์ 

3 

   6. เกษตรกร/เยาวชนที่มีศักยภาพในทำหน้าที่การแปรรูปและ
การตลาด 

5 

   7 
 

เกษตรกรที่มีศักยภาพในการลงทุนเพื ่อการแปรรูปที ่เป็น
เครือข่ายในพ้ืนที่ 

3 

   8. องค์การปกครองท้องถิ่น (เช่น อบต./อบจ. เป็นต้น) 1 
   9. หน่วยงานพี ่เลี ้ยงภาครัฐในจังหวัด (เช่น เกษตรจังหวัด/

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร/สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น) 
2 

   10. หน่วยงานในสังกัดหน่วยงานภาครัฐอื ่นๆ (เช่น หน่วยงาน
บูรณาการอื่น เช่น โครงการหลวงส่วนขยาย/โครงการการใช้
ประโยชน์พื้นที่ คทช./ โครงการปิดทองหลังพระ/สาธารณสุข
จังหวัด เป็นต้น) 

1 

  11. ผู้สนใจทั่วไป ที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่ในโซ่อุปทาน (เช่น 
บัณฑิตจบใหม่ ผู ้ว ่างงาน ผู ้ถูกเลิกจ้างงานจากผลกระทบ 
Covid กลับคืนชุมชน เป็นต้น) 

2 

  12. นักวิจัย/สถาบันการศึกษา 4 
  13. หน่วยงานภาคเอกชน (เช่น สถาบันพัฒนาเพื่อความมั่นคงใน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น) 
1 

 หมายเหตุ ระดับผลกระทบ/อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (โดย 5 หมายถึง มากที่สุด 
และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด)  
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ภาพที่ 3.1 ระดับความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์  

 เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลทั้งด้านการตลาดและด้านความพร้อมการผลิตของเกษตรกรแล้วได้นำข้อมูล
มาทำการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social Science: SPSS) โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 2 รูปแบบ
ได้แก่ 

 ก.การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด เป็นค่าสถิติในการพรรณนาเพ่ือ
วิเคราะห์การตลาด การแบ่งส่วนตลาด ส่วนแบ่งการตลาด ตำแหน่งการตลาด และคู่แข่งการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อการออกแบบแบรนด์ แผนธุรกิจและรูปแบบธุรกิจชุมชน เพื่อสร้างจุดขายที่สร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด การจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ของชุมชนเพื่อการขยาย
โอกาสทางการตลาดใหม่ในและนอกพ้ืนที่  
 ข.การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินในการวิเคราะห์ ได้แก่  

1.การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI)  เพื่อสะท้อนให้
เห็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดโซ่อุปทานการผลิตในการลงทุนในกิจกรรมการลงทุนในโซ่อุปทาน  
 2.การวัดผลตอบแทนจากการให้ความช่วยเหลือ (Intervention) โดยใช้เครื่องมือการเงิน (Financial 
statement) แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ต้นทุน-รายรับทางตรง (ในกิจกรรมการผลิตในโซ่ต่างๆ) และ
ต้นทุน-รายรับทางอ้อม (ได้แก่ Administration costs ต่างๆ) เพื่อทำการสังเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของการ
บริหารโซ่อุปทานและผลลัพธ์ในกิจกรรมแต่ละห่วงโซ่ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การรายงานผลการวิจัยระยะเวลา 10 เดือนในบทที่ 4 ได้แบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ส่วน

แรกนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และข้อมูลการผลิตและศักยภาพการผลิตกาแฟ  การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอกชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ ส่วนที่ 2 การถอด
บทเรียนผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟจังหวัดน่าน และส่วนที่ 3 แนวทางการ
พัฒนาการตลาดกาแฟนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสำรวจและ
วิเคราะห์คู่แข่งในตลาด การแบ่งตลาด ตำแหน่งการตลาด การสร้างแบรนด์ การทำกลยุทธ์การตลาด การ
จัดทำแผนธุรกิจ และแบบจำลองธุรกิจ Canvas  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลการผลิตและศักยภาพการผลิตกาแฟบ้านน้ำพัน 
 1.ข้อมูลทั่วไป เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านน้ำพัน 

บ้านน้ำพัน ตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาด
เล็กมีครัวเรือนทั้งสิ้น 52 ครัวเรือน (เป็นครัวเรือนที่ปลูกกาแฟ 46 ครัวเรือน) ประชากร 243 คน กว่าร้อยละ 
90 เป็นชนเผ่าอ๊ิวเมี่ยน นับถือศาสนาคริสต์ พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 2 ครัวเรือน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนไม้ผลและทำไร่ (อดีตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงมาก การปรับเปลี่ยนระบบปลูกพืชได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงให้ปลูกไม้ผล 
เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ อโวคาโด โกโก้ พืชผัก และกาแฟ เป็นต้น) สำหรับพืชไร่ ได้แก่ ข้าว (สำหรับบริโภค)  

เศรษฐกิจของครัวเรือนบ้านน้ำพันนับว่ามีความมั่นคง รายได้ภาคเกษตรเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนจากส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงถ้ำเวียงแก (กลุ่มปลูกผักในโรงเรือน ได้แก่ พริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น) ผักนอกโรงเรือน (ได้แก่ ฟักทอง
คางคก) จำนวน 1 กลุ่ม 12 ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีรายได้จากอาชีพเสริมอ่ืนได้แก่ หัตถกรรม (ได้แก่ ทอผ้า 
ตีเหล็ก) เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และแผนจังหวัดน่าน , 2562) โดย
เกษตรกรมีรายได้รวมทั้งสิ้นเฉลี่ย 191,839.83 บาท/ปี/ครัวเรือน เป็นรายได้จากภาคเกษตรเฉลี่ย 195,523.18 
บาท/ปี นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 15,845.13 บาท/ปี รายได้หลักมาจากการจำหน่ายผลผลิตพืชเฉลี่ย 195,137.05 
บาท/ปี ส่วนการเลี้ยงสัตว์ (ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง หมู ปลา และเป็ด) เกือบทั้งหมดเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน/ 
พิธีกรรมตามประเพณี และจำหน่ายในชุมชนบ้าง (ร้อยละ 3.0) (ครัวเรือนร้อยละ 72.7 เลี้ยงไก่พื้นเมือง ร้อย
ละ 51.5 เลี้ยงหมู) สำหรับพืชที่สร้างผลตอบแทนให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่ คือ กาแฟอะราบิกา เฉลี่ย 5,858.17 
บาท/ไร่ มะม่วง 563.57 ไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 2,240.60 บาท/ไร่ ในขณะที่พื ้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
535.79 ไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,979.21 บาท/ไร่ ส่วนการปลูกข้าวเกษตรกรทั้งหมดปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน (6 รายจำหน่ายบางส่วน) 
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สำหรับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 5,126.68 ไร่ของชุมชน พบว่า เกษตรกรจับจองที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพประมาณ 7 แปลง/ราย มีเนื้อที่เฉลี่ย 146.26 ไร่ (สูงสุด 350.09 ไร่ ต่ำสุด 9 ไร่) เ กือบ
ทั้งหมดใช้เพาะปลูกพืช มีเพียงร้อยละ 15.70 ของเนื้อที่ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (เดิมใช้ปลูกข้าวโพด
ปัจจุบันปล่อยให้เป็นป่าพ้ืนที่ทั้งสิ้น 757.81 ไร่) สำหรับพืชที่เกษตรกรเพาะปลูกมาก เรียงลำดับดังนี้ กาแฟอะ
ราบิกา 865.87 ไร่ มะม่วง 563.57 ไร่ ข้าว 537.08 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 535.79 ไร่ ลิ้นจี่ 485.71 ไร่ และ
กาแฟโรบัสตา 354 ไร่ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการใช้ที่ดินในการเพาะปลูกแต่ละชนิด เกษตรกรใช้พื้นที่ใน
การเพาะปลูกกาแฟเฉลี่ย 29.74 ไร่/ราย (สูงสุด 127.54 ไร่ ต่ำสุด 5 ไร่) โดยพื้นที่ปลูกอะราบิกา 865.87 ไร่ 
(เฉลี่ย 21.11 ไร่/ราย) และพ้ืนที่ปลูกโรบัสตา 354 ไร่ (เฉลี่ย 8.63 ไร่/ราย) รายได้หลักของชุมชนบ้านน้ำพันมา
จากการผลิตกาแฟ ซึ่งชุมชนปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นกาแฟ ซึ่ง
สามารถเจริญเติบโตได้ดีใต้ร่มเงาซ่ึงพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ที่ชุมชนคืนให้เป็นพื้นที่ป่า 

 
ตารางท่ี 4.1 พ้ืนที่จับจองในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ของเกษตรกรบ้านน้ำพัน  

(หน่วย: ไร่) 
การใช้ที่ดินเพ่ือทำประโยชน์ รวม ค่าเฉลี่ย S.D. ต่ำสุด สูงสุด % 

กาแฟอะราบิกา  865.87 21.11 13.99 5.00 127.54 16.89 
มะม่วง  563.57 13.79 11.77 2.00 40.00 11.68 
ข้าว  537.08 16.78 10.85 1.00 65.00 11.13 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์  535.79 29.77 26.78 5.00 67.54 11.10 
ลิ้นจี ่ 485.71 17.35 13.10 3.00 60.00 10.06 
กาแฟโรบัสตา  354.00 8.63 11.56 2.00 52.00 7.33 
เงาะ  201.31 7.46 5.11 1.00 22.00 4.17 
มันสำปะหลัง  200.50 14.32 8.04 6.00 33.00 4.15 
ยางพารา  182.39 16.58 16.03 3.00 50.89 3.78 
ลำไย  122.13 9.39 8.34 1.00 29.00 2.53 
ป่า/ ที่ว่างไม่ได้ทำประโยชน์  757.81 42.10 60.93 0.49 259.25 15.70 
อื่นๆ *  320.52 3.75 2.91 0.25 28.00 6.64 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 41 ราย/ข้าวปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
หมายเหตุ *มะนาว ทุเรียน ส้มโอ ส้ม พริกหวาน พริก อโวคาโด โกโก้ ชมพู่ องุ่น กระท้อน แมคคาดาเมีย อินทผาลัม มังคุด 

ลองกอง มะปราง กล้วยน้ำว้า ไม้สัก  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.2 รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรบ้านน้ำพัน  
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(หน่วย: บาท/ครัวเรือน/ปี) 
แหล่งรายได้ รวม  S.D. ต่ำสุด สูงสุด 

 รายได้ในภาคเกษตร  249,384.85  8,229,700.00 4,000.00 861,000.00 
- รายได้จากพืช  249,021.21  8,217,700.00 4,000.00 861,000.00 
- รายได้จากสัตว์*  4,000.00  12,000.00 2,000.00 8,000.00 
 รายได้นอกภาคเกษตร  17,150.00  205,800.00 1,100.00 51,000.00 

รายได้รวม 255,621.21  8,435,500.00 31,400.00 861,000.00 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 41 ราย 

ตารางท่ี 4.3 ผลตอบแทนการจำหน่ายผลผลิตพืชที่สำคัญ ของเกษตรกรบ้านน้ำพัน 

 
ผลตอบแทนรวม เนื้อที่ปลูก 

(บาท/ปี) (บาท/ไร่/ปี) เก็บผลผลิต (ไร่) รวม (ไร่) 
พริกหวาน* 400,000.00 200,000.00 2.00 2.00 
พริก** 280,000.00 14,736.84 19.00 24.00 
กาแฟอะราบิกา  3,045,500.00 5,858.17 519.87 565.87 
เงาะ  215,000.00 4,278.61 50.25 201.31 
ลำไย  239,000.00 3,366.37 70.99 122.13 
ลิ้นจี ่ 940,000.00 2,420.67 388.32 485.71 
มันสำปะหลัง  240,000.00 2,264.15 106.00 200.50 
มะม่วง  990,500.00 2,240.60 442.07 563.57 
ข้าวโพด  1,007,000.00 1,979.21 508.79 535.79 
กาแฟโรบัสตา  425,700.00 1,576.68 270.00 354.00 
ยาพารา  123,000.00 1,129.58 108.89 182.39 

รวม 7,905,700.00 3,179.86 2,486.18 3,237.27 

ที่มา: โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก  
หมายเหตุ *ปลูกในโรงเรือนขนาด 50x10 เมตร 4 โรงเรือน, **เกษตรกรปลูก 5 ราย 

 
2. สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศของชุมชนบ้านน้ำพัน เป็นป่าดิบแล้งมีพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์

เหลืออยู่บริเวณตอนเหนือของหมู่บ้าน ลักษณะดินเป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินจำพวก intermediate 
rock ส่วนใหญ่เป็นดิน RED Yellow Podzolic ซึ ่งมักพบบนภูเขา หน้าดินตื ้น ความลึกของหน้าดินจะ
แปรเปลี่ยนไปตามความลาดชันของพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนมีลักษณะเป็นเนินเขา และ
เทือกเขาสูง มีความสูง ตั้งแต่ 500-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนเฉพาะ
ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,181.44 มิลลิเมตร (สูงสุดเดือนเดือนสิงหาคม 2,008.13 มิลลิเมตร ต่ำสุด
เดือนมกราคม 2.16 มิลลิเมตร) โดยมีวันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งปี 123.7 วัน แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นน้ำใช้สำคัญ
ของหมู่บ้าน (ลำห้วยสายเล็กๆ ได้แก่ ห้วยตาด น้ำแฉ่ง น้ำพัน น้ำหุย) นอกจากนี้ในชุมชนมีระบบน้ำประปา
ภูเขาเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภคเพียงพอในพ้ืนที่ตั้งของชุมชน สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้ำฝนเป็น
หลัก จากการสำรวจพบว่า ชุมชนเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร  
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(บ่อพวง) แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์ในระบบน้ำดังกล่าว เนื่องจากการออกแบบไม่สอดคล้องกับกายภาพ
ของพื้นที่ (ไม่สามารถเก็บน้ำ และส่งน้ำไปยังพื้นที่ผลิตได้) สาเหตุหลักสืบเนื่องจากบ่อพวงเป็นระบบที่ใช้แรง
โน้มถ่วงในการส่งน้ำ การออกแบบและจุดตั้งบ่อไม่สอดคล้องกับระดับความสูงของพื้นที่ส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ของชุมชน (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก, 2560) สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งบ้านน้ำพันเป็นหมู่บ้านที่โครงการหลวงจัดระดับว่าได้รับการพัฒนาในระดับ B จาก 
ระดับการพัฒนา A B C D จากการจัดระดับกลุ่มหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบ
โครงการหลวงถ้ำเวียงแก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในระดับที่ดี เกษตรกรและ
ชุมชนมีศักยภาพในการผลิต และยังชีพที่เพียงพอต่อการบริโภค มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง จากการ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาสู่การผลิตเกษตรผสมผสาน โดยมีกาแฟ ไม้
ผล และพืชผัก เป็นพืชที่สร้างรายได้ (โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก, 2560) 
 

3. ข้อมูลการผลิตและศักยภาพการผลิตกาแฟบ้านน้ำพัน 
พ้ืนที่ปลูก สายพันธุ์ ปริมาณผลผลิตกาแฟ จากข้อมูลของผู้นำชุมชน บ้านน้ำพันมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟ 

ประมาณ 1,200 ไร่ โดยครัวเรือนมีการปลูกกาแฟเป็นพืชหลัก ร่วมกับการผลิตไม้ผลอ่ืน เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ อโว
คาโด เป็นต้น พื ้นที ่ปลูกกาแฟเป็นพื ้นที ่ที ่อยู ่ห ่างจากพื้นที ่หมู ่บ้าน มีความสูง 800-1,100 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล พ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ที่มีการจัดการแปลงปลูกในลักษณะการปลูกทั้งในที่โล่ง
และปลูกแซมกับไม้ป่า ครัวเรือนมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟประมาณ 20 ปี จำหน่ายผลผลิตในรูปกาแฟ
ผลสุก สำหรับศักยภาพการผลิตกาแฟบ้านน้ำพันหากพิจารณาจาก 

1.ปริมาณผลผลิต 1,200-2,000 ตันต่อปี (ผลผลิตอะราบิกาเฉลี่ย 1.2-1.6 ตัน/ไร่ พื้นที่ปลูก 
865.87 ไร่ ผลผลิตโรบัสตาเฉลี่ย 1-1.2 ตัน/ไร่ พื้นที่ปลูก 354 ไร่) มูลค่าผลกาแฟผลสุกประมาณ 20 ล้าน
บาท/ปี จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 41 ราย มีเนื้อที่ในการปลูกกาแฟรวมทั้งสิ้น 
1,219.87 ไร่ (อะราบิกา 865.87 ไร่/โรบัสตา 354ไร่)  ซ่ึงในรอบการผลิตที่ผ่านมาสามารถเก็บผลผลิตจากเนื้อ
ที่เพาะปลูก 1,089.87 ไร่ รวมทั้งสิ้น 1,305.38 ตัน เป็นกาแฟอะราบิกา 1,021.88 ตัน และกาแฟโรบัสตา 
283.5 ตัน (ในรอบปีที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาด้านแรงงานทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ทันเวลา 
นอกจากนี้ยังประสบปัญหาพายุฝนทำให้ต้นกาแฟหักโค่นผลผลิตเสียหายจำนวนหนึ่ง) 

2. รายได้จากการผลิต มีมูลค่าเมล็ดกาแฟผลสุก 22,646,340 บาท (อะราบิกา 18,393,840 
บาท/โรบัสตา 4,252,500 บาท) โดยราคาอะราบิกา 17-20  บาท/กก. โรบัสตา 13-17 บาท/กก.  

3. การเคลื่อนไหวของราคากาแฟ แบ่งออกเป็น 
3.1 การเคลื่อนไหวตามฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ต้นฤดูเก็บเกี่ยว (ผลผลิตรอบแรก) จะ

มีราคาสูงสุด พ่อค้าจะรับซื้อทั้งหมด แต่ราคาจะลดลงตามคุณภาพ (เปอร์เซ็นต์การมีผลกาแฟสีเขียวมากหรือ
น้อย) ช่วงกลางฤดูเก็บเกี่ยว (ผลผลิตรอบที่สอง) ราคาจะต่ำกว่าผลผลิตรอบแรก พ่อค้าจะมีเงื่อนไขในการซื้อ
เพ่ิมข้ึน และช่วงปลายฤดู (การเก็บผลผลิตที่เหลือซึ่งคุณภาพกาแฟต่ำกว่า 2 ช่วงแรก เกษตรกรมักถูกกดราคา) 
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3.2 การเคลื่อนไหวตามคุณภาพ ซึ่งกาแฟสายพันธ์อะราบิกา จะมีการเคลื่อไหวที่มากกว่าโรบัสตา 
และ มีการกำหนดราคาจากระดับความสูงของพื้นที่ปลูกจากระดับน้ำทะเล การจัดการปุ๋ยและสารกำจัด
ศัตรูพืช โรคแมลง ที่เกษตรกรต้องมีความรู้ในการจัดการแปลงปลูกที่ได้มาตรฐาน  

จึงอาจกล่าวได้ว่าบ้านน้ำพันเป็นชุมชนหนึ่งของจังหวัดน่านที่มีศักยภาพในการผลิตกาแฟเพ่ือการ
ยึดเป็นอาชีพหลักของครัวเรือนเกษตร จากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ (เกษตร
จังหวัด) และหน่วยงานพัฒนาพื้นที่ (โครงการหลวง) ชุมชนจึงมีพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาต่อยอดในเกิดการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปเป็นกาแฟกะลาตลอดจนกาแฟสาร แล ะ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้กาแฟเป็นธุรกิจครบวงจรและยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงของชุมชนต่อไป 

 
4. ศักยภาพการแปรรูปกาแฟ  
ปัจจุบันชุมชนซึ่งมีศักยภาพการผลิตเป็นที่ยอมรับของจังหวัด ชุมชนมีการเสนอโครงการพัฒนา

อาชีพเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการสี ลานตาก และเครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็น
ระบบการแปรรูปกาแฟ ด้วยกระบวนแบบเปียก (wash process)  โดยได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัดน่าน ปี 2563 
มูลค่า 2.5 ล้านบาท เพื่อผลักดันให้ชุมชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งการผลิต แปรรูปเพิ่มมูลค่ากาแฟตาม
ยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดน่านเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพที่ยั ่งยืน ซึ่งก่อนเริ่มโครงการกลุ่มมีการทำ
กิจกรรมที่สำคัญ คือ การผลิตกาแฟผลสุก (1,305.38 ตันในปี 2563/2564) เพ่ือจำหน่ายแก่ผู้แปรรูปภายนอก 
(1,220 ตัน) ชุมชนมีการนำกาแฟผลสุก ประมาณ 85 ตันแปรรูปเป็นกาแฟกะลา (16 ตัน) เพ่ือการจำหน่ายแก่
โรงคั่วในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง (ภาพท่ี 4.1-4.4)  

สำหรับศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟนั้น พบว่า ชุมชนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบพัฒนาจังหวัด (ในปี 2563/64 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มใช้อุปกรณ์ ต่างๆ) จำนวน 2.8 ล้านบาท (อุปกรณ์ เครื่อง
โม่ เครื่องสี และลานตากกาแฟ) ศักยภาพการแปรรูป 3-5 ตัน/วัน ด้วยกระบวนการ wash process  เพ่ือการ
แปรรูปกาแฟผลสุกเป็นกาแฟกะลา ชุมชนจึงมีผลผลิตกาแฟกะลาของชุมชนเองในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
พัฒนาตลาด โดยเริ่มจากนำกาแฟกะลา 1 ตันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ทดสอบตลาดและจัดทำแผนธุรกิจกาแฟของชุมชน 
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ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่ปลูกกาแฟบ้านน้ำพัน อ.สองแคว จ.น่าน  
 

 

 
ภาพที่ 4.2 การเก็บกาแฟสุกพันธุ์อะราบิกา สายพันธุ์คาทุย และคาติมอร์ (ก่อนโครงการ)  
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ภาพที่ 4.3 การตรวจประเมินกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลาด้วยวิธี wash process (ก่อนโครงการ)  
 

 
ภาพที่ 4.4 การเก็บรักษาและตรวจประเมินคุณภาพกาแฟกะลา (ก่อนโครงการ) 
   

5. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
พัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT analysis) ได้ดำเนินการประชุม 
focused group เพ่ือระดมความเห็นของเกษตรกรและผู้นำชุมชน รวมทั้งนักวิชาการและหน่วยงานพี่เลี้ยงร่วม
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของธุรกิจชุมชนบ้านน้ำพัน โดยมีผู้ร่วมให้ข้อมูล 21 ท่าน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มตัวแทนจากชุมชนจำนวน 12 ท่าน (ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุ มชน เกษตรกร 5 
ท่าน และเกษตรกรผู้นำ 5 ท่าน) ผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทานการผลิตกาแฟ จำนวน 9 ท่าน (การ
สัมภาษณ์) ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอำเภอสองแคว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 3 ท่าน 
เจ้าหน้าที่โครงการหลวงส่วนขยาย 1 ท่าน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสองแคว จำกัด 1 ท่าน ผู้ประกอบการ
โรงสีกาแฟ 1 ท่าน ผู้ประกอบการโรงคั่ว 1 ท่าน ผลการวิเคราะห์ สรุปสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของ
การผลิตกาแฟบ้านน้ำพัน ได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการผลิต เช่น ปริมาณผลผลิตกาแฟมีจำนวนมาก (มากกว่า 1 ,200 ตันต่อ

ปี) มีคุณภาพ มีพ้ืนที่ปลูกขนาดใหญ่ (ประมาณ 1,200 ไร่) เป็นพื้นที่สูงที่เหมาะต่อการปลูกกาแฟอะราบิกาที่มี
คุณภาพ สร้างอัตลักษณ์เพ่ือการทำตลาดได้ 

2. เกษตรกร มีประสบการณ์การปลูกกาแฟประมาณ 20 ปี มีทักษะการผลิต  
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3. ได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐทั้งอุปกรณ์ เครื่องโม่กาแฟ เครื่องสี ลานตาก จากงบ
พัฒนาจังหวัด ปี 2563 เพ่ือการแปรรูป เพ่ิมมูลค่าผลกาแฟเชอรี เป็น กาแฟกะลา และกาแฟสาร 

4. มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเกือบทุกหลังคาเรือน เพื่อจัดตั้งเป็นธุรกิจชุมชนในรูปวิสาหกิจชุมชน ให้
ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของชุมชน  

5. ชุมชนได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตที่เป็นพื้นฐานทั่วไป รวมทั้งการสนับสนุน 
อุปกรณ์ เครื่องโม่กาแฟ เครื่องสี ลานตาก จากงบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 เพื่อการแปรรูป เพิ่มมูลค่าผลกาแฟ
เชอรี เป็น กาแฟกะลา และกาแฟสาร 

6. ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงแบบขยายบ้านถ้ำเวียงแก จึงมีศักยภาพการผลิต
เกษตร อันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า และ การจัดการน้ำ (บางพ้ืนที่) 

7. มีผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่ม) และเกษตรกรผู้นำในการผลิตและแปรรูปกาแฟ มีความคิด
ริเริ่ม เสียสละ ทุ่มเทในการทำงานเพื่อชุมชน คนในชุมชนให้การยอมรับทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นยอมรับ ปรับใช้
เทคโนโลยี และกล้าตัดสินใจลงทุนเพิ่มในธุรกิจกาแฟ 

จุดอ่อน 
1. ชุมชนและเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการร่วมกิจกรรมและลงทุนเพิ่ม (ส่วนใหญ่

จำหน่ายผลผลิตในรูปผลสด เพื่อการชำระหนี้ บริโภคและใช้จ่ายของครัวเรือน) 
2. คนหน ุ ่ มสาว /ว ั ยฉกรรจ ์ จ ำนวนมากออกไปทำงานในกร ุ ง เทพฯ อ ี กท ั ้ ง เ กษตรกร 

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ชุมชนประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน (ท้ังแรงงานครัวเรือน และแรงงานจ้าง) เพ่ือการ
เก็บเกี่ยวผลกาแฟสุก ซึ่งก่อนช่วงโควิด 19 ชุมชนอาศัยแรงงานจ้างจาก สปป.ลาวเป็นแรงงานหลักในการเก็บ
เกี่ยวผลกาแฟ  

3. มีเกษตรกรผู้นำเพียง 5 ราย ที่นำผลผลิตกาแฟผลสุกมาทำการแปรรูปเป็นกาแฟกะลา ส่งผลให้
ก า ร 
แปรรูปในปีแรกเพียง 85 ตัน (ผลผลิตทั้งหมด 1,305 ตันของปีการผลิต 2563/2564) การใช้ประโยชน์
เครื่องจักรและอุปกรณ์จึงยังไม่เต็มศักยภาพ (ศักยภาพการผลิตวันละ 5 ตัน หรือไม่น้อยกว่า 200 ตัน/ฤดูการ
ผลิต) ณ ระดับการผลิตปัจจุบันยังไม่คุ้มค่าต่อการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ 

4. เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่สร้างความเป็นมืออาชีพ องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่สำคัญ 
ได้แก่ 

4.1 การจัดการแปลงปลูกที่ได้มาตรฐาน GAP (เช่น ระยะปลูก การใช้เคมีภัณฑ์เพ่ือการกำจัดโรค
และแมลงที่เหมาะสม ไม่ส่งผลให้เกิดสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน การตัดแต่งทรงพุ่ม เป็นต้น) เพ่ือผลผลิตที่มี
คุณภาพ 

4.2 องค์ความรู้ระดับเชี่ยวชาญในกระบวนการแปรรูป การเก็บรักษาผลผลิต รวมทั้งทักษะในการ
ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

5. การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกาแฟแบบครบวงจร ยังขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการขั้น
กลางน้ำ และปลายน้ำ 
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6. พื้นที่ตั้งของชุมชนบ้านน้ำพัน อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน) 
และมีต้นทุน Logistic สูง  

7. ธุรกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำพัน ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นที่ต้องการการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การสร้างแบรนด์ให้เกิดการยอมรับในคุณภาพ  

โอกาส 
1. มีแนวโน้มความต้องการตลาดทั้งในและนอกจังหวัด เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. มีเครือข่ายผู้ประกอบการทำกิจกรรมครบวงจร สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งในและนอก

จังหวัด  
3. แผนพัฒนาจังหวัดให้ความสำคัญและผลักดันพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม ให้เกิดการ

รวมกลุ่มพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟแบบครบวงจร 
4. ชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ สามารถปรับใช้ได้ เพื่อลดต้นทุนเฉลี่ย 

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
5. มีแนวโน้มการบริโภคกาแฟในกลุ ่มผู้บริโภคในสังคมเมือง คนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน เพิ่มขึ้น  

สอดคล้องกับข้อมูลจากบทความของสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่วิเคราะห์ไปในลักษณะเดียวกันว่า ธุรกิจกาแฟใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร, 2564) (Mettheater, 2564) (COFFEE 
TRAVELER, 2564) (เครือเจริญโภคภัณฑ์, 2563) 

6. ตลาดออนไลน์เป็นโอกาสทางการตลาดใหม่จากกระแสการบริโภคในยุค new normal ควรสร้าง
การประชาสัมพันธ์และการรับรู้อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ เป็นโอกาสให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และขยายโอกาสตลาดเฉพาะ  

ภัยคุกคาม 
1. การมีคู่แข่งจำนวนมากทั้งในและนอกจังหวัด  
2. ตลาดมีการแข่งขันด้านราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ปัจจุบัน

อัตราภาษีเป็น 0   
3. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซบเซา อันเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-

19 ทำให้อำนาจซื้อของผู้บริโภคและตลาดซบเซา จากการวิเคราะห์ SWOT ชุมชนนำจุดแข็งของการมีส่วนร่วม
ของครัวเรือน ที่มีประสบการณ์การปลูกกาแฟและมีปริมาณผลผลิตกาแฟที่มากพอและมีคุณภาพ สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องโม่กาแฟ เครื่องสี ลานตาก ของงบพัฒนาจังหวัดเพื่อแปรรูปเพ่ิม
มูลค่าผลกาแฟเชอรี่ เชื่อมโยงกับศักยภาพของเครือขา่ยในพื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ประกอบการมืออาชีพ สามารถพัฒนา
ธุรกิจชุมชนรองรับโอกาสการเติบโตของตลาด และความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีแนวโน้มการดื่มกาแฟ
มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชื ่นชอบกาแฟพรี่เมี่ยม ในขณะเดียวกันชุมชนตระหนัดถึงจุดอ่อนในการ
พัฒนาธุรกิจกาแฟที่แข่งขันด้วยคุณภาพ จึงต้องการการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการองค์ความรู้และการบริหาร
จัดการด้วยโซ่อุปทานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.การวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปกาแฟ  

นอกจากจังหวัดน่านแล้วยังมีหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบนที่มีศักยภาพในการผลิต และ

แปรรูปรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟคุณภาพดีของ

ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟพันธุ์อะราบิกาที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความสูงตั้ งแต่ 800 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล การพัฒนาธุรกิจการแปรรูปกาแฟของชุมชนบ้านน ้าพันจึงมีคู ่แข่งมากมาย การก้าวสู่

อุตสาหกรรม และความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว นอกจากชุมชนจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้

ด ้วยโซ่อุปทานการผลิตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ต้องแสวงหาความรู ้ เทคโน โลยีที ่เหมาะสมในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต/ลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย 

ก่อนท าการตลาด ชุมชนได้ท าการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 

และกลยุทธ์การตลาให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟมีลูกค้าเป้าหลายระดับ จ าแนกคู่

แข่งขันได้ดังนี ้

1. คู่แข่งในพื้นที่ (ภายในจังหวัดน่าน) มีจ านวนผู้ผลิต/พื้นที่การผลิต  และแปรรูป สร้าง 

แบรนด์ที่ส าคัญ ส าคัญ ได้แก่ มณีพฤกษ์ (อ าเภอทุ่งช้าง ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการประกวด Thai Coffee 

Excellence ประเภท Honey process ปี 2563 ) ภูพยัคฆ์ (อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้การส่งเสริมอาชีพ

โครงการหลวง) บ้านสันเจริญ (อ าเภอท่าวังผา) บ้านสบขุ่น (อ าเภอท่าวังผา) ห้วยโทน (อ าเภอบ่อเกลือ) ห้วย

ซ้อ (อ าเภอแม่จริม) เป็นต้น 

2. คู่แข่งในพื้นที ่ภาคเหนือ มีคู ่แข่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตที ่ส าคัญ ได้แก่ เชียงราย 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ตาก เป็นต้น หากจ าแนกกลุ่มผู้ผลิตตาม 3 กระบวนการผลิตที่สร้างชื่อเสียง การ

ประชาสัมพันธ์ที่เน้นคุณภาพ มักท าการตลาดในตลาดเฉพาะ โดยช่องทางหนึ่งของการสร้างชื่อเสียงทางด้าน

คุณภาพ คือการน าผลิตภัณฑ์กาแฟสารเข้าแข่งขันการประกวดสุดยอดกาแฟไทย (Thai Coffee Excellence) 

ซึ่งแบ่งการประกวดตามกระบวนการแปรรูป 3 ประเภท ได้แก่ 

1) washed process ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด แม่แจ่ม แม่ออน ออมก๋อย พร้าว และสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่/ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย/ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น  

2) honey process ได้แก่ อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อ าเภอแม่ออน และดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่/ อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก /อ าเภอเมือง และแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

3) natural process ได้แก่ อ าเภอเมือง แม่สรวย และแม่สาย จังหวัดเชียงราย/ อ าเภอแม่

วาง ดอยสะเก็ด และสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่/อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน /อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง เป็นต้น  
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  ผลิตภัณฑ์กาแฟจึงมีการแข่งขันสูงมากทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ การตลาด

กาแฟมีลักษณะส าคัญ  ดังนี้ 

1) เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีผู้ผลิตทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงกาแฟน าเข้า (ที่ มี

ต้นทุนต ่ากว่ากาแฟในประเทศมาก ในขณะเดียวกันด้านอุปสงค์ก็มีผู้บริโภคจ านวนมาก 

2) มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ทั้งจากสายพันธุ์และกระบวนการผลิต ส่งผลให้คุณภาพ

กาแฟมีความจ าเพาะ มีเอกลักษณ์ท่ีสนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคหลายกลุ่ม  

3) มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ท าให้ตลาดมี

อัตราการเติบโตสูง อีกทั้งสร้างผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมจ านวนมาก การแข่งขันของผู้ประกอบการ

รายใหม่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการผลิต รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ 

 ความท้าทายและความเสี่ยง ในการพัฒนาด้านการตลาด 

 จากการวิเคราะห์คู ่แข่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปกาแฟทั้งในและนอกพื้นที่ พบว่า 

อุตสาหกรรมกาแฟ มีความท้าทายให้ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่ตลาด ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ตลาด

มีคู่แข่งจ านวนมาก มีการแข่งขันด้านราคาสูง การพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว (business 

sustainability) นั้น ชุมชนควรวิเคราะห์ความท้าทายและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 ความท้าทาย ชุมชนเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพ จากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ  

 1.ประสบการณ์การปลูกกว่า 20 ปี และปริมาณผลผลิต (1,300-2,000 ตันต่อปี)ที่มาก

พอ ก่อให้เกิด economies of scale สามารถน าเทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด 

 2.มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน

ขั้นกลางน ้าและปลายน ้า เพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่ม (ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร)  

 3.การหนุนเสริมจากภาครัฐ ในการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการแปรรูป พัฒนา

ธุรกิจให้ครบวงจร พร้อมๆ กับการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ให้เกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน และการขยายผล

ต้นแบบธุรกิจที่ประสบผลส าเร็จ (จากหลายชุมชนที่ธุรกิจแข่งขันได้ในหลายอ าเภอ เช่น บ่อเกลือ ทุ่งช้าง ปัว 

และเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น) ไปสู่พ้ืนที่ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่บูรณาการผลักดันให้กาแฟเป็น

พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงของจังหวัดน่าน 

 ความเสี่ยง ชุมชนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีขนาดเล็กมาก ยังขาดความเป็นมือ

อาชีพ การก้าวสู่ตลาดจึงควรค านึงถึงความเสี่ยง 

 1.ปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การสูญเสียจากการขาดประสิทธิภาพการผลิตในโซ่อุปทาน 

การขาดแคลนแรงงาน และการต่อยอดอาชีพจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งแม้ชุมชนมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความสัมพันธ์
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ของครอบครัวชนเผ่าที่เข้มแข็ง แต่ความต้องการประกอบอาชีพเกษตรของคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มในการประกอบ

อาชีพเกษตร/ผู้ประกอบการเกษตรที่แตกต่างจากบรรพชน  

 2.ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาของคู่แข่งที่เป็นผู้ประกอบการ

ขนาดใหญ่ สภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นต้น  

 
7. ความต้องการในการพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านน้ำพัน 

หลังจากการวิเคราะห์สภาวะภายในและภายนอก วิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปกาแฟ

แล้ว ผู้นำชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่/ตัวแทนโครงการหลวง

ส่วนขยายแบบบ้านถ้ำเวียงแก ผู้แทนอบต.นาไร่หลวง นักวิจัย ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ) และสมาชิก
เกษตรกรในชุมชน ได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT และคู่แข่งในตลาดมาทำการสังเคราะห์เพื่อร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจในการรวมกลุ่มพัฒนาธุรกิจชุมชน สรุปความต้องการและร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
ธุรกิจกาแฟของชุมชนบ้านน้ำพัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. เป้าหมาย และรูปแบบธุรกิจชุมชน  
เป้าหมายการรวมกลุ่มเกษตรกร 41 ราย (จาก 46 ครัวเรือนที่ปลูกกาแฟจากการรับฟังความเห็นและ

ความพร้อมของชุมชน พบว่า 5 รายยังไม่พร้อม และบางรายยังมีการผลิตไม่มาก) จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
กาแฟบ้านน้ำพัน เน้นคุณภาพจากอัตลักษณ์ในพื้นที่ และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจ ได้นำคุณค่าของระบบผลิตไปสู่การสร้างจุดขาย และการสร้างแบรนด์ที่เป็นของชุมชน เพ่ือพัฒนา
ธุรกิจชุมชนครบวงจรด้วยโซ่อุปทานการผลิต  

การบริหารจัดการ ชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 15 ราย (นายจิระพันธ์ แซ่จ้าว เป็นประธาน
กลุ่ม) เพื่อพัฒนาแผนการผลิต พัฒนาแปลงปลูกตามมาตรฐาน GAP และแผนการตลาด มีแกนนำเกษตรกร
ผู้นำ (นายชัยณศักดิ์ แซ่จ้าว ผู้นำเยาวชนบ้านน้ำพันและผู้แปรรูป/นายเกาซิน แซ่ลีเป็นเหรัญญิก) ร่วมกับ
สมาชิกชุมชน ในส่วนของเยาวชน 8-10 ราย (นายพนมศักดิ์ สกลโอฬาร ประธานกลุ่มเยาวชน) ทำหน้าที่ใน
กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และจัดทำแผนการตลาด โดยเกษตรกรสมาชิกมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในส่วนต้นน้ำ นอกจากได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษาเป็นที่
ปรึกษาโครงการ 

2. การเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งกลางน้ำ และปลายน้ำ ชุมชนให้ความสำคัญในการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานทุนหลัก ผสมผสานกับความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาสากล ทั้งนี้ชนเผ่ามีวิถีชีวิตการเกษตรอยู่
ร่วมกับป่าจึงมีประสบการณ์ด้านการผลิตเกษตรผสมผสานสืบทอดทักษะจากบรรพบุรุษ แต่ขาดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งชุมชนเองยอมรับว่าการผลิตกาแฟเป็นพืช ยืนต้นที่
ต้องการการจัดการแปลงที่เป็นระบบ ได้มาตรฐานจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ควบคู่กับต้นทุนที่แข่งขันได้ 
นอกจากนี้กาแฟยังมีกระบวนการผลิตและแปรรูป (process) สร้างคุณลักษณะของสินค้าที่นำไปสู่การเพ่ิม
มูลค่า ด้วยความจำเพาะที่สนองตอบต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภค นำไปสู่แนวทางการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับต่างๆ จึงช่วยให้ธุรกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งในระยะแรกของการพัฒนา
จำเป็นต้องเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อขยายโอกาสการตลาด ทั้งตลาดในกลุ่มร้านเครื่องดื่ม /ร้าน
จำหน่ายของฝากของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว (ในจังหวัดน่าน) นอกจากนี้กลุ่มยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนที่เป็นบุตรหลานในการทำหน้าที่การตลาด เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า
ใจความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ในตลาดระดับต่างๆ  

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้ประกอบการชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการองค์
ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะทักษะแก่คนในชุมชน ดังนี้ 

4.1 จัดทีมผู้นำเกษตรกรจำนวน 8-10 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต และการตลาดของ
ชุมชน สรุปเป็นแผนการผลิตและแผนการตลาด (กาแฟผลสุก กาแฟกะลา กาแฟสาร กาแฟคั่ว) โดยในปีที่ 1 
หรือปีการผลิต 2563/64 ทดสอบตลาด ตลาดนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นแผนธุรกิจของชุมชนในปี  2564/2565 
ต่อไป 

4.2 ชุมชนได้ร่วมกันเฟ้นหาคนในชุมชนที่มีศักยภาพ/มีความชอบ เสียสละ และมีทักษะเชิง
ธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบ/นักการตลาด (โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายผู้ประกอบการที่
ประสบผลสำเร็จในพื้นที่และนอกพ้ืนที่)  

4.3 การเชื่อมโยงเยาวชน เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับเยาวชนจากชุมชนในพื้นที่อื่นๆ  
(รวม 103 ราย) สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ 
(design thinking) การจัดทำแผนธุรกิจชุมชน และการตลาดออนไลน์ ด้วยใช้สื่อสังคม (social media) โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน และบัณฑิตจบใหม่/ผู้ประกอบการชุมชน  

 
ส่วนที่ 2 การถอดบทเรียนผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟจังหวัดน่าน 

การเติบโตของอุตสาหกรรมกาแฟในภาคเหนือตอนบนได้สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้าง
ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้าง start up และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ ตลอดโซ่
อุปทานการผลิต จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน และเชียงราย เพ่ือถอดบทเรียนเส้นทาง
ความสำเร็จผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

i. ผู้รวบรวมและแปรรูป โซ่ท่ี  3: โรงสีกาแฟ (นายเทพศักดิ์ หลี่พานิช) 
คุณเทพศักดิ ์ หลี่พานิชเป็นผู ้ประกอบการหนุ่มที ่มีมุมมองธุรกิจสมัยใหม่ที่ลงทุนปรับใช้

เทคโนโลยีนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพ ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการโรงสีกาแฟ (หลี่พานิช คอฟฟี่ฟาร์ม) มีปริมาณ
ธุรกิจ 60-70 ตัน/ปี รับซื้อกาแฟกะลามาสีเป็นกาแฟสารจำหน่ายแก่เครือข่ายโรงคั่วกาแฟทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
โดยเริ่มกิจการของตนเองเมื่อปี 2554 คุณเทพศักดิ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม) เริ่มชีวิตการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการวิสาหกิจกาแฟบ้านสันเจริญ เป็นเวลา 4 ปี ประสบการณ์
การทำงานดังกล่าวนอกจากจะสะสมความรู้เชิงธุรกิจในโซ่อุปทานการผลิตกาแฟแล้ว ยังสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม จนก้าวสู่เจ้าของโรงสีกาแฟหลี่พานิช คุณเทพศักดิ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
สำคัญในธุรกิจกาแฟของน่าน (ภาพท่ี 4.5) ดังนี้ 
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 ก.คุณภาพไม่สม่ำเสมอในทุกขั้นตอนการผลิต การกำหนดราคามีหลายแบบ ราคาไม่ถูก
กำหนดด้วยต้นทุนการผลิต หรือคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
 ข.การแข่งขันของอุตสาหกรรมสูง ผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ และราคากำหนด
ตามการเคลื่อนไหวของกาแฟสารนำเข้า (ปัจจุบันนำเข้าเสรี กาแฟสารนำเข้าจาก สปป.ลาว ราคา 90 -95 
บาท/กก.) ในขณะที่กาแฟสารในประเทศมีต้นทุนการผลิตโดยเปรียบเทียบสูงกว่า ราคา 130-140 บาท/กก. 
นอกจากนี้ การซื้อขายกาแฟกะลาทั่วไปหากไม่มีการเจรจาซื้อขายด้วยโควตาอาจจะถูกกดราคา (ต่ำกว่าราคา
ตลาด 10-30 บาท/กก.)  

แรงบันดาลใจในการเริ่มกิจการ เกิดจาก 3 สิ่ง  
 ก. เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจจากการดูงานโรงสีของ
คณะกรรมการวิสาหกิจสันเจริญ ซ่ึงผู้ประกอบการแปรรูปในจังหวัดเชียงรายนำเทคโนโลยีช่วยพัฒนาคุณภาพ/
ลดต้นทุนค่าแรงงาน (นำเข้าเครื่องจักร และอุปกรณ์จากประเทศจีน) เช่น ระบบการทำงานของเครื่องสี (ระบบ 
color sorter แยกสีเมล็ดกาแฟด้วย laser ใช้ลมเป่าความแม่นยำประมาณ ร้อยละ 80 ถ้ากาแฟดีการคัด
คุณภาพผ่านเครื่อง 2 รอบก็สะอาด) เครื ่องคัดแยกสิ่งแปลกปลอม ได้แก่ ดิน กรวด หิน และเศษโลหะ  
หลังจากดูงานคณะกรรมการมีมติลงทุนนำเข้าเครื่องสี เพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปกาแฟสารให้มีคุณภาพ 
แต่กลับยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากมูลค่าอุปกรณ์สูง และปริมาณธุรกิจอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงตัดสินใจรับ
ช่วงซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นไว้และเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง ปัจจุบันมีการลงทุนเพิ่มในเครื่องสีมีระบบเลเซอร์
ควบคุมกระบวนการสี มีความม่ันยำมีสมรรถนะการทำงาน 3 ตัน/วัน สามารถเพ่ิมปริมาณธุรกิจ และให้บริการ
แก่เครือข่ายโดยการรับจ้างสีและคัดเกรด ในอัตราค่าบริการ 2 บาท/กก. (ภาพท่ี 4.6) 
 ข. ผู้ประกอบการเครือข่าย และโอกาสจากเครือข่ายผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายการผลิตในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโรงคั่วกาแฟ ในพื้นที่และระดับประเทศมีการขยายธุรกิจ
และมีแนวโน้มขยายกำลังการผลิต นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการชาวจีนผู้ส่งออกเครื่องจักรให้เครดิต (ผ่อน
ชำระมูลค่าเครื่อง) ในการขยายกำลังผลิตของโรงงาน รวมทั้งส่งวิศวกรมาสอนแนะนำการใช้เครื่อง สำหรับ
เครือข่ายที่เป็นคู่ค้าสำคัญ เช่น ผู้ประกอบการโรงคั่วรายใหญ่ (ทับเทวา จังหวัดเชียงราย) ยังช่วยซื้อสารกาแฟ 
ในปริมาณมาก และซื้อในรูปเงินสด ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตและพัฒนาธุรกิจได้ใน
ระยะเวลา 2-3 ปี  
 ค. ตลาดและชุมชนเล็งเห็นโอกาสจากตลาดที่เติบโตไว กาแฟเป็นพืชให้ผลผลิตตาม
ฤดูกาล จึงต้องมีการจัดการสินค้าคงคลังและรับซื้อจำนวนมากเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดทั้งปี 
จึงจะแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม การมีพื้นฐานของครอบครัวชนเผ่า/เป็นคนในพื้นที่สื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน 
เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือแก่เกษตรกร/ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตสามารถรวบรวมผลผลิตจำนวนมากใน
พื้นที่ใกล้เคียง (เช่น บ้านสันเจริญ บ้านน้ำเกาะ บ้านน้ำกิ เป็นต้น) สามารถรับคำสั่งซื้อกับคู่ค้าตามศักยภาพ
ผลิตและศักยภาพโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ และปริมาณเงินทุนหมุนเวียน  
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เป้าหมายธุรกิจในอนาคต  
1. เป็นแหล่งผลิตกาแฟสารของจังหวัด และภาคเหนือ เพราะคู่แข่งโรงสีไม่มาก การใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยลดต้นทุน และสามารถทำธุรกิจในการรวบรวมในปริมาณมากพอ หากเปลี่ยน Line 
การผลิตไปทำโรงคั่วต้องเพิ่มความรู้ในการคั่วซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมาะสำหรับตลาดเฉพาะมากกว่าการ
ทำตลาด mass  

2. อนาคตต้องการพัฒนาธุรกิจชุมชนร่วมกับชุมชนบ้านสันเจริญและบ้านน้ำกิ จากความ
ได้เปรียบของพื้นที่ และขนาดพื้นที่ปลูกกว่า 4,000 ไร่ (กาแฟสุกกว่า 7,500 ตัน/ปี ชุมชนบ้านสันเจริญและ
บ้านน้ำกิ มีกำลังการผลิตกาแฟกะลากว่า 700 ตัน/ปี) เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตกาแฟครบวงจร  

3. การพัฒนาที่ยั่งยืน ธุรกิจในระยะยาวแข่งกันที่คุณภาพจึงควรสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ (ในทุกโซ่อุปทานสร้างเงิน สร้างรายได้ที่มั่นคงได้) บ้านสันเจริญมี
เด็กรุ่นใหม่ 5-6 คนทำหน้าที่รวบรวม การตลาด บางรายสนใจเป็น Q grader/บาเรสตา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
กาแฟสันเจริญ ในระดับสากล  
 

 
ภาพที่ 4.5 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงสีกาแฟ (คุณเทพศักดิ์ หลี่พานิช)  

 
ภาพที่ 4.6 โรงสีกาแฟและการคัดเกรดสารกาแฟ ณ โรงสีหลี่พานิช 

ii. คุณภีร์นริศร์ ผ่องหทัยกุล ผู้ประกอบการแปรรูป โซ่ท่ี 4: โรงคั่วกาแฟ (น.น่าน) 
ปัจจุบันคุณภีร์นริศร์ ผ่องหทัยกุล และภรรยาเป็นผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟ ซึ่งเดิมเป็นครู

และพนักงานกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดน่าน แต่มีความสนใจในการทำร้านกาแฟ ผันตัวมาจากการทำงานประจำ
มาทำธุรกิจส่วนตัวโดยเริ่มจากไปเรียนการคั่ว (คุณภีร์นริศร์) และการชงกาแฟ/บาเรสตา (ภรรยา) ปัจจุบันทั้ง 
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2 ท่านเป็นเจ้าของกิจการโรงคั่ว และเปิดร้านกาแฟ (ภาพท่ี 4.7) มีการเรียนรู้ และปรับใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
การบริหารจัดการ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และความพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายเฉพาะที่รักการดื่มกาแฟทั้งใน
พื้นที่ และกรุงเทพฯ เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจโรงคั่ว และร้านกาแฟมาเป็นเวลา 4 ปี การสะสมประสบการณ์การ
ทำงานในธุรกิจตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนเพิ่ม โดยการลงทุนในโรงงาน และซื้อ
เครื่องคั่วที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างกาแฟที่มีรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะจากกาแฟสารที่ผ่านการคัดเลือกจาก
แปลงปลูก และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟคุณภาพ นอกจากนี้ยังเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้ง
แบบ water wash/honey/natural process โดยออกแบบกระบวนการผลิตที่ให้เกิดคุณลักษณะพิเศษของ
กาแฟ ซึ ่งจะทำให้เกิด “กาแฟพิเศษ (specialty coffee)” ซึ ่งกระบวนการพิเศษจะช่วยดึงรสชาติ และ
คุณสมบัติที ่ดีจากเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรให้เกิดความซับซ้อนทั้งกลิ่น และรสชาติ สร้างความจำเพาะที่
แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด mass เพ่ือตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคเป้าหมาย  

สำหรับปัญหาสำคัญในธุรกิจกาแฟจังหวัดน่าน คุณภีร์นริศร์ ได้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
1. คุณภาพผลผลิตในหลายพื้นที่ดี แต่ไม่สม่ำเสมอ ราคาไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้บริโภค หาก

คุณภาพดีจริง ผู้บริโภคยินดีจ่าย 
2. เกษตรกรยังขาดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน การเจรจาซื้อขายใน

บาง Lot ไม่ตรงตามข้อตกลง/ตัวอย่าง  
แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ  
“การก้าวมาทำธุรกิจโรงคั่วกาแฟทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นมาก” แรงบันดาลใจ เกิด

จาก 4 สิ่ง  
1. ตลาดกว้าง และแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื ่อง สร้างตลาดใหม่ได้ไม่ยาก โดยเฉพาะตลาด

ออนไลน์ จากลูกค้าภายนอก จะมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรง 
2. กาแฟเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าได้ จากหลากหลายปัจจัย (เช่น สายพันธุ์ แปลงปลูกที่ดี 

ความประณีตในการเก็บเกี่ยว การคัดเกรดคุณภาพเมล็ดปริมาณการผลิต) กาแฟ กระบวนการแปรรูปทุก
ขั้นตอนทั้งการหมัก การสีกาแฟซึ่งอาศัยทั้งเทคนิค ทักษะศิลปะการคั่ว หรือฝีมือคนคั่ว และเทคโนโลยีการค่ัว 
เครื่องที่ดี เป็นต้น)  

3. มีฐานเกษตรกรที่เป็นชุมชนผู้ปลูกที่มีศักยภาพด้านการผลิต (ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
การผลิต) มีความพร้อมในการแปรรูปและเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อกาแฟกะลา/สารกาแฟในจังหวัดน่าน 
เช่น สันเจริญ มณีพฤกษ์ บ่อเกลือ เป็นต้น 

4. น่านมีกาแฟที่สร้างอัตลักษณ์ได้ สร้างการรับรู้ในระดับประเทศ (กาแฟคุณภาพที่ลูกค้า
ยินดีจ่ายแพง เช่น สายพันธุ์เกชา ราคาไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/กก. แต่มีจำนวนน้อยมาก) เมื่อทำการคั่ว และ
จำหน่ายทั้งเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วโพสขายตลาดออนไลน์ หรือชงเป็นแก้วจำหน่ายในร้าน จำหน่ายหมดใน
เวลาสั้นๆ  
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ภาพที่ 4.7   ผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟและร้านกาแฟ น.น่าน  
 

iii. คุณวริษฐา ไปมูลเปี่ยม เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟผู้ประกอบการแปรรูป โซ่
ที ่4: Q Grader 

คุณวริษฐา ไปมูลเปี่ยม เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟอายุน้อย ผันตัวจากเจ้าของร้านกาแฟใน
กรุงเทพฯ จากปัญหาการขาดทุนจากวิกฤติเศรษฐกิจ กลับมาพัฒนาความรู้ในการยกระดับคุณภาพกาแฟให้แก่
จังหวัดน่านซึ่งเป็นบ้านเกิด คุณวริษฐา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มต้นธุรกิจ
ร้านกาแฟที่เติบโตอย่างรวดเร็วในกรุงเทพฯ จากกลุ ่มลูกค้าที ่เป็น coffee lover และนักท่องเที ่ยว แต่
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดทุน จึงกลับมาเริ่มทำธุรกิจร้านกาแฟอีกครั้งในจังหวัดน่าน ในการ
เริ่มธุรกิจใหม่อีกครั้งยังให้ความสนใจในเทคโนโลยี นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพกาแฟ ด้วยมาตรฐานสากล จึง
เข้ารับการอบรมเรียนรู้อย่างจริงจัง สอบเป็น Q Grader คนแรกและคนเดียวของจังหวัดน่าน คุณวริษฐาได้นำ
ความรู้ร่วมทำงานเป็นทีมงานสมาคมกาแฟไทย เพื่อพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กาแฟน่านจึงให้ความสำคัญในกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่สนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์กาแฟน่าน จากประสบการณ์การทำงาน คุณริษฐา  ได้ให้ข้อมูลว่าปัญหาสำคัญของธุรกิจกาแฟ
จังหวัดน่าน ได้แก่ 

1. คุณภาพ และการจัดการที ่ไม่ได้มาตรฐาน ควรให้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู ้ที่
เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ 

2. ความซื่อสัตย์ของเกษตรกร ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอน เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจที่ยั่งยืน และมั่นคง ซึ่งกระบวนการผลิต ทักษะของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ      

3. ควรการสร้างชื ่อเสียงกาแฟชุมชนโดยการนำผลผลิตกาแฟส่งเข้าประกวด Thailand 
coffee festival ซึ่งไม่ได้หมายความว่า การคัดเอากาแฟดีๆ เข้าประกวด แต่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ด้วยการเพ่ิมเติมรสชาติต่างๆด้วยกระบวนการผลิตแปรรูป (Process) ซึ่งสายพันธุ์/กาแฟพิเศษที่ทำชื่อเสียงได้ 
แต่ทำ volume ไม่ได้ (ควรทำตลาดเฉพาะ) ซึ่งการทำกาแฟ mass ก็ช่วยชาวบ้านไม่ได้ เนื่องจากกาแฟน่านมี
ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง การทำให้น่านเป็นเมืองกาแฟจึงต้องสร้างด้วยคุณภาพท้ังระบบ 

แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ เกิดจาก 3 สิ่ง  
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1. น่านมีกาแฟที่มีพ้ืนฐานดี สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ มีจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่ง และ
เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ 

2. เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีส่วนทำให้กาแฟเป็นสินค้า world wide  สร้างความซับซ้อน/
ความจำเพาะที่ตอบโจทย์รสนิยมผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม  

3. การเป็นทีมงานของสมาคมกาแฟไทย ทำให้มีโอกาสในการทำงานหลากหลายด้าน ทีม
บุคลากรเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม มีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบครบวงจร  

 
ภาพที่ 4.8 การให้ความรู้คุณภาพเมล็ดกาแฟน่านให้เยาวชนและเกษตรกรบ้านน้ำพันโดยคุณวริษฐา ไปมูล

เปี่ยม 
 

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการตลาดกาแฟ และการจัดทำแผนธุรกิจของชุมชนบ้านน้ำพัน 
 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟชุมชนบ้านน้ำพัน โดยได้ดำเนิน

กิจกรรมตั้งแต่ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด การแบ่งตลาด (market 
segmentation) ตำแหน่งการตลาด (market positioning) การสร้างแบรนด์ (branding) การทำกลยุทธ์
การตลาด การจัดทำแผนธุรกิจ และแบบจำลองธุรกิจ Canvas 

1. การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์  
นำกาแฟกะลาอะราบิกาและโรบัสตา (เกรด A และ B) ของเกษตรกร 5 ราย มาประเมิน

คุณภาพ ทดสอบคุณสมบัติเทียบกับมาตรฐาน รวมทั้งรับฟังความเห็นข้อแนะนำจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 6 ท่าน/หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ฮิลล์คอฟ จ.เชียงใหม่ 2) โรงคั่ว น.น่าน จ.น่าน 3) ไทยโกโก้ คอฟ
ฟี่ จ.ลำปาง 4) ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานกาแฟ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ 5) โรงสีหลีพาณิช อ.ท่าวังผา จ.น่าน 6) 
ผู้เชี่ยวชาญ Q grader (คุณวริษฐา ไปมูลเปี่ยม) ผลการประเมินคุณภาพจากคุณลักษณะภายนอก พบว่า 

1. สี กลิ่น และการปนเปื้อนอยู่ในมาตรฐาน 
2. เปอร์เซ็นต์ความชื้น 11-12% อยู่ในมาตรฐาน  
3. น้ำหนักเฉลี่ย 100 เมล็ด มีน้ำหนักระหว่าง 19-22 กรัม อยู่ในมาตรฐาน  
4. การประเมินความสมบูรณ์เมล็ดกาแฟอยู่ในระดับมาตรฐาน  

ขั้นถัดไปนำกาแฟสารไปทำการคั่ว 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงคั่วฮิลล์คอฟ จ.เชียงใหม่ โรง
คั่ว น.น่าน และให้ชุมชนฝึกคั่วเอง แบ่งการคั่วเป็น 3 ระดับ (ค่ัวอ่อน ปานกลาง และค่ัวเข้ม) นำกาแฟคั่วมาทำ
การบดและทดสอบชิมเปรียบเทียบรสชาติ กลิ่น ผลการทดสอบชิม พบว่า 
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1. การค่ัวจากโรงคั่ว ที่ได้มาตรฐานและผู้คั่วที่มีทักษะ กาแฟมีรสชาติดี กลิ่นละมุนและสะอาด (ระดับ 
7.5 จากคะแนน 10) 

2. การคั่วเองของชุมชน (คั่วเข้ม) เทคนิคการคั่วยังไม่สามารถดึงกลิ่น และรสออกจากเมล็ดกาแฟได้
สมบูรณ์  

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว จากกาแฟสารควรอาศัยเครื่องคั่วที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการ
คั่วจากผู้มีความเชี่ยวชาญ มีเทคนิควิธีที่เป็นศาสตร์หรือศิลปะเฉพาะ ควรทำการ outsource โรงคั่วในจังหวัด 
(ยังไม่ควรลงทุนเพ่ิมในอุปกรณ์การคั่ว) 

4. กาแฟยังไม่มีคุณลักษณะพิเศษอย่างชัดเจนเพื่อการทำการตลาดกาแฟพรีเมี่ยม “กาแฟพิเศษ 
(specialty coffee)” ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่เริ่มตั้งแต่ คุณสมบัติที่ดีจากเมล็ด (พื้นที่/ การจัดการแปลง) 
กระบวนช่วยดึงรสชาติ (การหมัก การค่ัว เป็นต้น) รวมถึงการสร้างชื่อเสียงจากเวทีการแข่งขัน (ระดับ 6.5 จาก
คะแนน 10) 
 หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติและการทดสอบชิมแล้ว ได้รวบรวมคำแนะนำของ
ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวางแผนการตลาดในขั้นถัดไป คำแนะนำสรุปได้ดังนี้ 

1) ควรเชิญผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตกาแฟ (เช่น นักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้) เพื่อพัฒนาแปลงปลูกที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมักมีประสบการณ์ใน
การเทรนเกษตรกรการผลิตกาแฟพรีเมียม ภายใต้ระบบนิเวศของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับกาแฟในพ้ืนที่
ต่างๆ ของภาคเหนือตอนบนจนประสบผลสำเร็จ เมื่อมีชื่อเสียงจากเวทีการประกวดอาจช่วยสร้างการรับรู้ด้าน
คุณภาพในอุตสาหกรรม  

2) ชุมชนบ้านน้ำพันแม้จะเป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ มีความได้เปรียบของพ้ืนที่ปลูกที่มีศักยภาพ แต่
ยังเป็นผู้ผลิตรายใหม่ในอุตสาหกรรม หากกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพผลผลิต ต้องพัฒนาแปลงปลูกไป
พร้อมๆกับการวางแผนการสร้างชื่อเสียงในเวทีการประกวดระดับประเทศ เพื่อเกิดการประชาสัมพันธ์ และ
รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในระดับประเทศ 

3) ควรพัฒนาระบบ และมาตรฐานของการแปรรูป ตั้งแต่กระบวนการจัดการแปลง การเก็บและคัด
เกรด การหมักหรือการสี การตาก การเก็บรักษา ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ 
(traceability) ตามมาตรฐาน มกษ.5701-2552 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานและสามารถเข้าสู่ตลาดใน
ระดับต่างๆ ได้ ซึ่งกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานเหล่านี้ต้องระบุรายละเอียดข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ 

4) ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบทำการตลาดและรับฟังความเห็นจากผู้บริโภคเป้าหมาย พร้อมกับ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันได้ด้วยหลัก 4 Ps (ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขายและสถานที่จัดจำหน่าย/
การเข้าถึงผู้บริโภค) 

5) การพัฒนาทักษะจากผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในหลายพื้นที่สร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ ซึ่ง
คนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง 
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การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดกาแฟในจังหวัดน่าน  
           การตลาดภายในจังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มพึ่งพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การ
พัฒนาการตลาดภายในจังหวัด ความต้องการของผู้บริโภคจึงมาจากผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย
และต่างชาติซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเอกชนได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นของดีของจังหวัดน่าน ปัจจุบันผู้บริโภคภายนอกพื้นที่ เริ่มรับรู้ว่ากาแฟน่านเป็น
กาแฟที่มีคุณภาพ การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ร้านกาแฟ โรงแรม และ
ร้านจำหน่านของฝากของที่ระลึก จึงเป็นกลไกสำคัญของการก้าวสู่อุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง 
          ความอยู่รอดในระยะยาวของการพัฒนาอาชีพของชุมชนจึงควรมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ตลาดที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งตลาด ตำแหน่งการตลาด และคู่แข่งในอุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจ
กาแฟในจังหวัดน่านมีผู้ผลิตและแปรรูปสร้างแบรนด์ที่สำคัญ ได้แก่ มณีพฤกษ์ (อำเภอทุ่งช้าง ได้รับรางวัล
อันดับที่ 3 จากการประกวด Thai Coffee Excellence ประเภท Honey process ปี 2563 ) ภูพยัคฆ์ (อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้การส่งเสริมอาชีพโครงการหลวง) บ้านสันเจริญ (อำเภอท่าวังผา) บ้านสบขุ่น (อำเภอ
ท่าวังผา) ห้วยโทน (อำเภอบ่อเกลือ) ห้วยซ้อ (อำเภอแม่จริม) เป็นต้น    
           การศึกษาการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำพันในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจสถานการณ์การตลาด
กาแฟทั้งในจังหวัด และภาคเหนือ ดังต่อไปนี้ 
 

1) สถานการณ์การตลาดกาแฟและคู่แข่งในจังหวัดน่าน ผู้ประกอบการตลาดกาแฟในจังหวัดน่านมี 
2 กลุ่มสำคัญ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการตลาดกาแฟคั่ว และผู้ประกอบการร้านกาแฟ การแข่งขันเพื่อการ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจนการดำเนินกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1 ผู้ประกอบการตลาดกาแฟคั่วในตลาดเฉพาะ (niche market) ผู้ประกอบการ 
จากการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 8 ราย ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟด้วย จะ
แข่งขันในตลาดด้วยคุณภาพและสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยทำการคัดสรรค์เมล็ด
กาแฟที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตของจ.น่าน (ทราบข้อมูลแหล่งผลิต เฟ้นหาลูกไร่ที่ มีสายพันธุ์ดี มีการจัดการดี
ได้มาตรฐาน พื้นที่ปลูกเหมาะสม) บางรายทำข้อตกลงกับผู้ปลูกมีโควตาซื้อขาย กำหนดเงื่อนไข/โควตา
ล่วงหน้ากันเป็นปี (เช่น พันธุ์ กระบวนการผลิตและแปรรูป ปริมาณ และราคารับซื้อ ) ให้ความสำคัญแก่
กระบวนการเพิ่มกลิ่นและรสชาติจากกระบวนการ/เทคนิคการคั่วที่เหมาะสมจะดึงรสชาติด้วยรสสัมผัสและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ให้เป็นกาแฟพิเศษ หรือด้วยกาแฟ
เกรดพรีเมี่ยม (บางรายจำแนกผลิตภัณฑ์ เป็น 2 เกรด ประกอบด้วย เกรดพรีเมี่ยม และเกรดทั่วไป สำหรับการ
ขายส่งแก่ร้านกาแฟภายในจังหวัด เช่น เจมฟอร์เรส ค้อฟฟี่ เป็นต้น) สร้างแบรนด์จากอัตลักษณ์ต่างๆ เพ่ือ
การตลาดเฉพาะ พร้อมๆ กับสร้างการรับรู้และยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคนักท่องเที่ยว บางรายจึงพัฒนาช่อง
ทางการจำหน่ายด้วยกลยุทธ์การเปิดร้านกาแฟด้วยสถานที่ที่สวยงามให้บริการด้วยเมนูกาแฟจากหลากหลาย
สายพันธุ์ ผู้ประกอบการเหล่านี้สร้างแบรนด์สินค้า ซึ่งผู้ประกอบการตลาดภายในจังหวัดได้แก่ กาแฟมณี
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พฤกษ์/กาแฟภูพยัคฆ์/น.น่าน กาแฟ/เอราบิก้า คอฟฟี่/เฮือนฮังต่อ/เจมส์ฟอร์เรสค้อฟฟี่ (คุณเคเลบ จอร์เดน) 
เป็นต้น   
            จากการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตลาดกลุ่มตลาดเฉพาะในจังหวัดน่าน กลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายมีคุณลักษณะ (personality) สำคัญ ได้แก่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานอ้อฟฟิต และ
อาชีพอิสระ (ค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว) และข้าราชการ รายได้ระดับปานกลางถึงสูง (25 ,000 -45,000 บาท/
เดือน)  และนิยมบริโภคกาแฟ blend สำหรับพฤติกรรมการบริโภค พบว่า ผู้บริโภคนิยมวิธีการซื้อตรงในร้าน
กาแฟ (ส่วนน้อยที่ซื้อออนไลน์/กลุ่มผู้ซื้อออนไลน์จะเป็นกลุ่มลูกค้าประจำ) ตัดสินใจซื้อจากกลิ่นหอม เมื่อ
ทดสอบชิมมีความโด่ดเด่นของรสชาติ (นิยมการคั่วระดับกลางและเข้ม) ผู้บริโภคชาวไทยนิยมรสขม (ไม่นิยมรส
เปรี้ยว) ในขณะที่ผู้บริโภคต่างชาตินิยมรสเปรี้ยว จำนวนที่ซื้อ 2-4 แพ็ค/ครั้ง (น้ำหนัก 200-250 กรัม/แพ็ค) 
และจำนวนเงินที่ในในการซื้อ 500-800 บาท/ครั้ง สำหรับการดำเนินการตลาด สรุปได้ดังนี้ 
 ก. ผลิตภัณฑ์กาแฟ นิยมจำหน่ายกาแฟคั่ว ผลิตภัณฑ์กาแฟยังสามารถแยกย่อยออก
ตามสายพันธุ์และกระบวนการแปรรูป โดยสายพันธุ์ที่จำหน่ายสูงสุดคือ อะราบิกา แต่มีการสร้างตลาดจากสาย
พันธุ์พิเศษ (เช่น เกอิชา ) เพื่อสร้างสีสันและกระแสการบริโภค ซึ่งสายพันธุ์พิเศษมักมีปริมาณจำหน่ายจำกัด 
สำหรับกระบวนการแปรรูปผู้ประกอบการรับซื้อกาแฟกะลาทั้ง wash/honey/dry process ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูงจะเป็น dry process และ honey process  
 ข. การกำหนดราคา ส่วนใหญ่กำหนดราคาเองจากคุณลักษณะพิเศษที่สร้างขึ้นของ   
ตามสายพันธุ์ แบรนด์ และทักษะเฉพาะ เช่น การคั่ว และความเป็นบาเรสตาของผู้ประกอบการ ราคาจึงมี
หลายระดับ (สูงสุด 8,500 บาท/กก. ต่ำสุด 600 บาท/กก. ในขนาดบรรจุ 200-250 กรัม/แพ็ค) 
 ค. ปริมาณธุรกิจ การดำเนินการตลาดตลอดทั้งปีผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีการสต้อค
กาแฟกะลาเพื่อการแปรรูปเป็นกาแฟสารก่อนการคั่วเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็น lot เนื่องจากอายุการเก็บ
รักษาและการทำการตลาดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรสสัมผัสที่ดี สม่ำเสมอ ผู้ประกอบการมี
การสต็อคกาแฟกะลา ตั้งแต่ 2-10 ตัน/ราย/ปี  
 ง. ช่องทางการจำหน่าย เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค
นอกพ้ืนที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ช่องทางจำหน่ายสำคัญหนึ่ง คือ การจำหน่ายออนไลน์ (ช่วงวิกฤติโควิด -19 แม้
การท่องเที่ยวของจังหวัดได้รับผลกระทบรุนแรง แต่ตลาดออนไลน์กลับเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 
ผู้ประกอบการปรับตัวมาทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ซึ่งระบบการขนส่งและต้นทุนการขนส่งที่ต่ำลง) 
 1.2 ผู้ประกอบการร้านกาแฟ จากการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 25 ราย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการตลาดร้านกาแฟและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแหล่งท่องเที่ยว (เช่น อำเภอปัว 
บ่อเกลือ และอำเภอเมือง ถนนคนเดิน ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นต้น) 
จะแข่งขันในตลาดด้วยคุณภาพและสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยทำคัดสรรค์/เลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วจากโรงคั่วกาแฟ แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด บางรายจะรับซื้อกาแฟสารที่มีคุณภาพ
มาทำการคั่วเอง เพื่อสร้างบรรยากาศ เพื่อจำหน่ายแบบขายปลีกแก่กลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่และนักท่องเที่ยว มี
เพียง 3 รายจำหน่ายแบบขายส่งแก่ร้านกาแฟต่างจังหวัด โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคในพื้นที ่และ
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นักท่องเที่ยว ซึ่งมีคุณลักษณะ (personality) สำคัญ ได้แก่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานอ้อฟ
ฟิต รับจ้าง แม่บ้าน และอาชีพอิสระ (ค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว) กลุ่ม รายได้ระดับปานกลาง (เฉลี่ย 15 ,000 -
20,000 บาท/เดือน)  และมีรสนิยมการบริโภคกาแฟแบบ blend สำหรับพฤติกรรมการบริโภค พบว่า นิยม
วิธีการซื้อตรงในร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแหล่งท่องเที่ยว (กลุ่มผู้ซื้อออนไลน์จะเป็นลูกค้าประจำ) 
ตัดสินใจซื้อจาก ทดสอบกลิ่น รสชาติ (ระดับการคั่วกลางและเข้มนิยมสูงสุด) การมีผลิตภัณฑ์ในร้านให้เลือก 
จำนวนที่ซื้อ 2 แพ็ค (น้ำหนัก 200-250 กรัม/แพ็ค) และจำนวนเงินที่ในในการซื้อ 400-500 บาท/ครั้ง สำหรับ
การดำเนินการตลาดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 ก. ผลิตภัณฑ์กาแฟ นิยมจำหน่ายกาแฟคั่วอะราบิกา กระบวนการแปรรูปแบบ wash 
process ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าจากการเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่าน ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ 
เป็นสินค้าแนะนำหนึ่งที่สำคัญของจังหวัด  
 ข. การกำหนดราคา ส่วนใหญ่กำหนดราคาจากโรงคั่วและผู้ประกอบการขายส่งภายใน
จังหวัดตามสายพันธุ์ แบรนด์ ราคาจึงมีหลากหลายระดับ (สูงสุด 2 ,500 บาท/กก. ต่ำสุด 300 บาท/กก. ใน
ขนาดบรรจุ 200-250 กรัม/แพ็ค) 
 ค. ปริมาณธุรกิจ การดำเนินการตลาดตลอดทั้งปี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็น lot 
เนื่องจากอายุการเก็บรักษาและการทำการตลาดเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรสสัมผัสที่ดี สม่ำเสมอ 
ผู้ประกอบการตลาดจึงมีปริมาณธุรกิจตามฤดูการท่องเที่ยว (สูงสุด 50,000 บาท/เดือน/ราย ต่ำสุด 5,200 
บาท/เดือน/ราย)  
 ง. ช่องทางการจำหน่าย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนอกพื้นที่ (ส่วนใหญ่มีรายได้ระดับปานกลาง มีรสนิยมชื่นชอบการบริโภคกาแฟ 
blend) มีช่องทางจำหน่ายทั้งแบบขายตามร้านค้า ร้านกาแฟ โรงแรมและร้านจำหน่ายของฝากในพื้นที่และ
จำหน่ายในตลาดออนไลน์ 
 
                   2.) สถานการณ์การตลาดกาแฟและคู่แข่งในภาคเหนือ  
  ผู้ทำหน้าที่ตลาดกาแฟคั่วในตลาดเฉพาะ (niche market) และการตลาดแบบรวม 
(mass market) จากการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 6 ราย ในจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย 
ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟด้วย ทำการคัดสรรค์เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิต
ของจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา และลำปาง (ข้อมูลแหล่งผลิต สายพันธุ์ดี การจัดการดีได้มาตรฐาน พ้ืนที่ปลูก
เหมาะสม) บางรายทำข้อตกลงกับผู้ปลูก โรงสี โดยมีระบบโควตา กำหนดเงื่อนไขการซื้อขายล่วงหน้ากันเป็นปี 
(เช่น พันธุ์ กระบวนการผลิตและแปรรูป ปริมาณ และราคารับซื้อ) ผู้ประกอบการให้ความสำคัญแก่คุณภาพ  
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค  
 ร้านขายส่ง ร้านกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย เกรดทั่วไป และ
กาแฟพิเศษ หรือกาแฟเกรดพรีเมี่ยม สร้างแบรนด์จากอัตลักษณ์ต่างๆ เพ่ือการตลาดเฉพาะและการตลาดแบบ 
mass พร้อมๆ กับสร้างการรับรู้และยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคและร้านกาแฟทั่วภาคเหนือ มีการพัฒนาช่ อง
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ทางการจำหน่ายด้วยกลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายและบางรายทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งทำหน้าที่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามการออกแบบของคู่ค้า (OEM) ซึ่งผู้ประกอบการตลาดที่ทำหน้าที่ OEM ในจังหวัดภาคเหนือ 
ได้แก่ Hillkoff/Coffee Bean/เสือป่าค้อฟฟี่/ไทยโกโก้ค้อฟฟี่ เป็นต้น ผู้ประกอบการตลาดกาแฟคั่วในตลาด
เฉพาะ (niche market) ได้แก่ กาแฟอาข่าอาม่า/กาแฟเทพเสด็จ เป็นต้น 
 
3. การแบ่งตลาดและตำแหน่งการตลาด  
 จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การตลาดกาแฟคั่วในจังหวัดน่าน ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการตลาดเฉพาะ
และผู้ประกอบการร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด  

 
3.1) การแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟชุมชนบ้านน้ำพัน 

 การศึกษาการแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการตลาดกาแฟที่แบ่งตลาด
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  ตลาดแบบแบ่งตามความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ด้วยกาแฟคุณภาพ (อะ
ราบิกาและโรบัสตา) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านกาแฟ และผู้บริโภคเฉพาะบุคคล ทำ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (กาแฟคั่วแบบเมล็ดและแบบบด) และตลาดแบบส่วนย่อย (niche marketing) ด้วย
กาแฟที่เน้นคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม (อะราบิกาเป็นหลัก กระบวนการผลิตแบบที่เน้นคุณภาพให้แตกต่างคู่แข่ง
ด้วยกระบวนการ Honey) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะบุคคล หรือมีรสนิยมเฉพาะด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (กาแฟคั่วแบบเมล็ดและแบบบด/กาแฟดริปซองเพื่อสร้างความสะดวก/กาแฟผสมกัญชา
เพื่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เป็นต้น) บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันของตลาดทั้ง 2 ระดับ เพื่อการจัดทำกลยุทธ์และ
แตกต่างจากตลาดระดับแรก 
 
        3.2) ตำแหน่งการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟชุมชนบ้านน้ำพัน 
 จากข้อมูลการสำรวจตลาดกาแฟคั่วในจังหวัดน่าน และการแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกาแฟตลาดเฉพาะ และตลาด mass สำหรับร้านกาแฟและร้านค้าชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ การพัฒนาการตลาดของชุมชนบ้านน้ำพัน กำหนดตำแหน่งตลาดไว้ 2 ระดับ 
 ก. ตลาดเฉพาะ ใช้กาแฟอะราบิกาเกรดพรีเมี่ยม พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว (เมล็ดและ
บด) กาแฟดริปแบบซอง (อะราบิกา/อะราบิกาผสมกัญชา) กำหนดตำแหน่งตลาดไว้ต่ำกว่า กาแฟอาราบิก้า 
กาแฟมณีพฤกษ์กาแฟ น.น่าน กาแฟภูพยัคฆ์ ซึ ่งกลุ ่มสร้างจุดเด่นจากการมีโรงคั่วเองและใช้กาแฟจาก
กระบวนการที่หลากหลาย และคัดเลือกสวนกาแฟที่พื้นที่ปลูกมีความสูงกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
กาแฟบ้านน้ำพันจึงกำหนดตำแหน่งในกลุ่มระดับกลาง เช่น กาแฟสุดกองดี กาแฟบ้านเก๊าไม้ ฮิมวัด เป็นต้น ซึ่ง
เป็นกลุ่มการแฟคุณภาพที่ไม่เน้นการคั่งของตนเอง 
 ข. ตลาด mass จากกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วแบบเมล็ด
และแบบบด 
 4. การสร้างแบรนด์  
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 ชุมชนบ้านน้ำพันนำอัตลักษณ์และจุดเด่นผลผลิต 3 ประการ ได้แก่ 1) คุณภาพ (รสชาติ กลิ่น) ที่โด่ด
เด่นของกาแฟที่ปลูกในพื้นที่สูง 800-1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล 2) เป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยที่
ปลูกใต้เงาร่มไม้หรือปลูกร่วมกับป่า อนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม 3) เป็นชุมชนต้นแบบในการคืนพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด
ให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยสวนกาแฟผสมผสานกับพันธุ์ไม้ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 2 (ปลูกร่วมกับป่า) 
จุดเด่นทั้ง 3 ประการสร้างจุดขายที่มีคุณค่าผู้บริโภคยินดีจ่าย นำจุดเด่นดังกล่าวมาสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
กาแฟ “บ้านป่า หรือ Ban Pa” โดยมีเป้าหมายสร้างความแตกต่าง และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด 
(พัฒนาผลิตภัณฑ์ กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รวมทั้งจัดทำกลยุทธ์การตลาด) ได้ต่อไป 

5.แผนการตลาด  
 ในการจัดทำแผนการตลาด มีข้ันตอนและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1) เป้าหมายและวิธีการดำเนินการ ชุมชนบ้านน้ำ มีพื้นที่ปลูกกาแฟอะราบิกาและโรบัสตา กว่า  
1,200 ไร่ ให้ผลผลิต 1,200-2,000 ตัน/ปี ชุมชนได้ทำการแปรรูปกาแฟกะลา จำนวน 16-18 ตัน และชุมชน
ร่วมกับเยาวชนจัดทำแผนการตลาดกาแฟคั่วจำนวน 1 ตัน เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มมูลค่าและ
ขยายโอกาสทางการตลาด ปั้นเยาวชนในพื้นท่ีให้เป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และช่วยทำหน้าที่ในการแปรรูป
และการตลาดเพื่อชุมชน โดยเยาวชนที่เป็นลูกหลานในชุมชนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนในพ้ืนที่ให้การฝึกอบรม สร้างแรงบันดาลใจตลอดโซ่อุปทาน 
 วิธีการดำเนินการ เยาวชนบ้านน้ำพัน จำนวน 10 ราย และผู้ประกอบการในพื้นที่  (จำนวน 2 ราย) 
ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว เพื่อการจำหน่ายในตลาดในพื้นที่ และการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ (ผ่าน 
FB) แอดมินที่ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลเพจ ประกอบด้วย ดร.จงกล พรหมยะ/ดร.จารุนันท์ ไชยนาม (ศิษย์เก่า 
มจ.) อัฟข้อมูลและตอบคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ตลอดเวลา  
 2) กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีกระบวนการสำคัญ ได้แก่ 
  2.1) ชุมชนและเยาวชนนำกาแฟกะลามาทำการสี ณ โรงสีหลี่พาณิช อำเภอท่าวังผา (นาย
เทพศักดิ์ หลี่พานิช) ค่าบริการการสี 2 บาท/กก. เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก และเมล็ดหูช้าง เมล็ดที่ไม่ได้
มาตรฐานอ่ืน (เช่น ถูกมอดกัด เมล็ดสีดำ เป็นต้น) ประมาณ 12-15 %  
  2.2) การจ้าง OEM เพื่อการคั่วและจัดทำบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากชุมชนยังขาดความพร้อมใน
การลงทุนในอุปกรณ์การสีและการคั่วกาแฟ ซึ่งนอกจากจะต้องลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์สูงแล้ว เกษตรกร
ยังต้องได้รับความรู้ และการฝึกทักษะ ที่ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนและอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือ
ดึงรสชาติและคุณภาพของเมล็ดกาแฟออกมาให้ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ในระยะเริ่มต้น เยาวชนและ
ชุมชนจึงใช้วิธีการจ้างเหมา OEM ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน มาทำการผลิต โรงงานที่
โครงการทำการจ้างเหมา ประกอบด้วย โรงคั่วHillkoff และ โรงคั่วเสือป่า จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับค่าบริการ
การคั่ว มีอัตราที่แตกต่างกันตามปริมาณการส่งคั่ว (ขนาดแบต 8 กก./15 กก./25 กก./50 กก.) เฉลี่ย 40 -50 
บาท/กก. อัตราการสูญเสียน้ำหนัก 18-23 % ขึ้นกับระดับการคั่ว (การคั่วเข้มจะสูญเสียน้ำหนักมากกว่าการคั่ว
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อ่อน และเปอร์เซ็นต์ความชื้นของกาแฟสาร (เฉลี่ย 9 -13 %) และบางโรงงานจะมีการคิดค่าบริการบด/บาง
โรงงานให้บริการบดฟรี  
 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ ประกอบด้วยกาแฟคั่วและกาแฟดริปแบบซอง   
  3.1) ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วตลาด mass เพื่อการขายส่งร้านกาแฟ และผู้บริโภคทั่วไป (ใช้
กาแฟ เกรด A) ราคา กาแฟสาร 200 บาท/กก. คำนวณ ณ หน่วยการผลิต 25 กก./80 แพ็ต (250 กรัม) ทั้งนี้
ต้นทุนการผลิตกาแฟอะราบิกามีต้นทุนกาแฟสารประมาณร้อยละ 56.43 ของต้นทุนรวม และโรบัสตามีต้นทุน
กาแฟสารร้อยละ 49.23 ซึ่งราคากาแฟสารมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตามฤดูกาล เมื่อนำมาคำนวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วขนาดบรรจุ 250 กรัมจะมีต้นทุนเฉลี่ยอะราบิกา 110.75 บาท/แพ็ค ต้นทุนเฉลี่ยโรบัสตา 
95.13 บาท/แพ็ค และกำหนดราคาขายปลีกและขายส่งผลิตภัณฑ์กาแฟ ตามขนาดน้ำหนักบรรจุ โดยอาศัยการ
กำหนดราคาตามโครงสร้างต้นทุนการผลิต ตำแหน่งการตลาดและราคาของคู่แข่งในตลาด (ตารางท่ี 4.4) 
  
ตารางท่ี 4.4 ต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาขายปลีก และขายส่งกาแฟคั่วอะราบิกาและโรบัสตา                                                                                    
 มูลค่า (บาท) ร้อยละ 
1.ต้นทุนกาแฟอาราบิก้า   

1.1 ค่ากาแฟ ( 200 บาท/กก.)           5,000.00            56.43 
1.2 ค่าคั่ว (แบต 25 กก.)           1,500.00            16.93 
1.3 ค่าบรรจุภัณฑ์ (13.5 บาท/แพ็ค)           1,080.00            12.19 
1.4 ค่าขนส่ง (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเครื่องหมาย อย.)           1.280.00                  14.45 

รวมต้นทุน          8,860,00           100.00 
ต้นทุนเฉลี่ย (250 กรัมต่อแพ็ค)            110.75  

2.ต้นทุนโรบัสตา   
2.1 ค่ากาแฟ (150 บาท/กก.)           3,750.00          49.23 
2.2 ค่าคั่ว (แบต 25 กก.)           1,500.00          19.71 
.23 ค่าบรรจุภัณฑ์ (13.5 บาท/แพ็ค)           1,080.00            14.19 
2.4 ค่าขนส่ง (ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าเครื่องหมาย อย.)           1.280.00                     16.82 

รวมต้นทุน           7,610.00           100.00 
             95.13  

ต้นทุนเฉลี่ย   
รายการ 250 กรัม  

(บาท/แพ้ค) 
500 กรัม 

(บาท/แพ้ค) 
1.การกำหนดราคาขายปลีกและขายส่ง   
ก.อะราบิกา ราคาขายปลีก 205 350 

ราคาขายส่ง 150 255 
ข.โรบัสตา        ราคาขายปลีก 185 300 

ราคาขายส่ง 130 210 
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ภาพที่ 4.9 กาแฟคั่วสำหรับตลาด mass (สายพันธุ์อาราบิกาและโรบัสตา) 
 

3.2) กาแฟตลาดออนไลน์ ใช้กาแฟสารอะราบิกา เกรด AA (เกรดพรีเมี่ยม) ทั้งกระบวนการ wash 
ราคา 260-300 บาท/กก. honey process ราคา 350-400 บาท/กก. มาพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง เพื่อกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มที่มีรสนิยมชื่นชอบกาแฟอะราบิกา มีเครื่อง
ชงกาแฟ blend ต้องการความสะดวกของกาแฟดริปแบบซอง มีการจัดจำหน่ายทั้งตลาดขายตรงในพื้นที่และ
ตลาดออนไลน์ 

ก.กาแฟคั่ว ในบรรจุภัณฑ์ในถุงซิปขนาดบรรจุ 200 กรัม/แพ็ค (ภาพที่  4.10) และกำหนดราคาขาย
ปลีกและขายส่ง (ตารางที่ 4.5) ที่แตกต่างจากตลาด mass คำนวณ ณ หน่วยการผลิต 25 กก./80 แพ็ต (200 
กรัม) ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตกาแฟอะราบิกา wash process ร้อยละ 62.74 ต้นทุนรวม และ honey process มี
ต้นทุนกาแฟสารร้อยละ 69.38 ซึ่งราคากาแฟสารเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตามฤดูกาล เมื่อนำมาคำนวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วขนาดบรรจุ 200 กรัมจะมีต้นทุนเฉลี่ยอะราบิกา wash process 129.50 บาท/แพ็ค ต้นทุน
เฉลี่ย honey process 173.63 บาท/แพ็ค และกำหนดราคาขายปลีกและขายส่งผลิตภัณฑ์กาแฟ ตามขนาด
น้ำหนักบรรจุ โดยอาศัยการกำหนดราคาตามโครงสร้างต้นทุนการผลิต (ตารางท่ี 4.5) 
  
ตารางท่ี 4.5 ต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาขายปลีก และขายส่งกาแฟคั่วอะราบิกาและโรบัสตา                                                                                    
 มูลค่า (บาท) ร้อยละ 

1.ต้นทุนกาแฟอาราบิกา wash process   

1.1 ค่ากาแฟ (260 บาท/กก.)           6,500.00            62.74 
1.2 ค่าคั่ว (แบต 25 กก.)           1,500.00            14.48 
1.3 ค่าบรรจุภัณฑ์ (13.5 บาท/แพ็ค)           1,080.00            10.42 
1.4 ค่าขนส่ง (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าเครื่องหมาย อย.)           1.280.00                  12.36 

รวมต้นทุน          10,360,00           100.00 
ต้นทุนเฉลี่ย (250 กรัมต่อแพ็ค)            129.50  

2.ต้นทุนอะราบิกา honey process   

2.1 ค่ากาแฟ (350 บาท/กก.)           8,750.00            69.38 

ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 มูลค่า (บาท) ร้อยละ 
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2.2 ค่าคั่ว (แบต 25 กก.)           1,500.00            11.90 
.23 ค่าบรรจุภัณฑ์ (13.5 บาท/แพ็ค)           1,080.00             8.56 
2.4 ค่าขนส่ง (ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าเครื่องหมาย อย. )           1.280.00                     10.16 

รวมต้นทุน           12,610.00           100.00 
             173.63  

ต้นทุนเฉลี่ย   
รายการ 200 กรัม  

(บาท/แพ้ค) 
 

1.การกำหนดราคาขายปลีกและขายส่ง   
ก .อะ ราบ ิ ก าwash 
process 

ราคาขายปลีก 235  
ราคาขายส่ง 175  

ข . ก . อ ะ ร า บ ิ ก า
honey process  

ราคาขายปลีก 300  
ราคาขายส่ง 225  

 
 

 
ภาพที่ 4.10 กาแฟคั่วเพ่ือการตลาดออนไลน์ (สายพันธุ์อะราบิกา) 
 

ข.กาแฟดริปแบบซอง การแปรรูปกาแฟดริปแบบซองมี 2 ชนิด ประกอบด้วยอะราบิกา 100 % และ
กาแฟกัญ (อะราบิกาผสมกัญชา 5 %) ซึ่งนำกระแสการบริโภคกัญชามาสร้างโอกาสทางการตลาดโดยโครงการ
ได้ขออนุญาตการใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาด 
(ตลาดเฉพาะ) ซึ่งกาแฟอะราบิกา 100 % น้ำหนักบรรจุ 10 กรัม/ถุง (5 ซอง/กล่อง) ราคาขาย 150 บาท/
กล่อง และกาแฟกัญ (ผสมกัญชา) น้ำหนักบรรจุ 10 กรัม/ถุง (5 ซอง/กล่อง) ราคาขาย 350 บาท/กล่อง
ลักษณะซอง ดริปมีขาแขวนสำหรับตั้งวางบนแก้วกาแฟ จ้าง OEM 2 แห่งที่มีมาตรฐานการผลิต จึงวิเคราะห์
โครงสร้างต้นทุน (ตารางท่ี 4.6 ) ก่อนการกำหนดราคาจำหน่าย เพ่ือวางแผนการเจาะผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ  
ตารางท่ี 4.6 โครงสร้างต้นทุนการผลิตกาแฟดริปแบบซองกาแฟคั่วไม่ผสมและกาแฟคั่วผสมกัญชา (หน่วยผลิต
500 ซอง)  
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รายการ Hillkoff  
(กาแฟคั่วไม่ผสม) 

(มูลค่า:บาท) 

 
 

ร้อยละ 

เสือป่า 
(กาแฟคั่วผสมกัญชา) 

(มูลค่า: บาท) 

 
 

ร้อยละ 
1.ค่าค่ัว  500  500  
2.ค่าบด  -  140  
3.ค่าบรรจุภัณฑ์ (10 บาท/ซอง) 5000.00  5000.00  
4.ค่าสต้ิกเกอร์ซองใน (0.55 บาท/ซอง) 275.00  275.00  
5.ค่ากล่อง (5บาท/กล่อง) 500.00  500.00  
6.ค่าสต้ิกเกอร์หน้ากล่อง ( 1.22 บาท/กล่อง) 122.00  122.00  
7.ค่า อย. (5,000บาท/ปี/ผลิตภัณฑ์) 500.00  500.00  
8.ค่าแรงบรรจุกล่อง (บาท/กล่อง) 500.00  -  
รวมค่าบรรจุภัณฑ์ 7,397.00 80.25 7,032.00 66.33 
ค่า กาแฟ (260 บาท/กก.) 1,820 19.75 1,820.00 17.15 
ค่ากัญชา (200 กรัม) - - 1,750.00 16.52 
ต้นทุนรวม   9,217.00 100.00 10,602.00 100.00 
ต้นทุนเฉลี่ย/ซอง 18.43  21.21  

หมายเหตุ ค่าเครื่องหมาย อย 5,000 บาท/ผลิตภัณฑ์/ปี  
 

                         
                     ภาพที่ 4.11 กาแฟคั่วอะราบิกาดริปซอง  

  
                       ภาพที่ 4.12 กาแฟคั่วกัญ (อะราบิกาผสมกัญชา) ดริปซอง 
 4. การขนส่ง จากการดำเนินการตลาด 12 เดือน ตลาดออนไลน์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด พบว่า มี
ยอดบริการมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการตลาดทั้งหมด ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งที่ส่งผล
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ต่อธุรกิจ คือการจัดการ Logistic โดยการส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ควรให้ความสำคัญในความรวดเร็ว
และมีต้นทุนการขนส่งที่แข่งขันได้ (ส่งทางไปรษณีย์/เคอรี่) การสั่งซื้อในจำนวนมากกว่า 1 กล่องให้บริการส่ง
ฟรี ค่าใช้จ่ายในการส่ง ประกอบด้วย ค่ากล่อง ราคา 5-10 บาท/กล่อง และค่าบริการส่ง (เฉลี่ย 25-35 บาท 
สำหรับ 4-6 แพ้ค) 
 5.กลยุทธ์การตลาด กาแฟคั่วเมล็ด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเครื่องบด ให้บริการบดฟรี คำสั่งซื้อ 2 กล่อง
ขึ้นไปให้บริการส่งฟรี การจัดช่วงโปรโมชั่นในบางช่วงฤดูเพื่อกระตุ้นการขายและเน้นการสื่อสาร ความ
เคลื่อนไหว/กิจกรรมพื้นที่ สภาพพ้ืนที่ปลูกของชุมชนและเยาวชน เพ่ือการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้บริโภคเป้าหมาย 
         6.การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ (Pricing)  

การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนจากกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว กาแฟดริปซอง “บ้านป่า หรือ Ban Pa” กำหนดราคาในตลาด 2 ระดับประกอบด้วย 
ตลาดmass  (เช่น ผู้ประกอบการร้านกาแฟ) และตลาดออนไลน์ ซึ่งพิจารณาจากการคัดสรรกาแฟสารเกรดพ
รีเมี่ยม และเกรด A เพื่อสร้างคุณภาพที่แตกต่าง การกำหนดราคาในตลาดร้านกาแฟและขายส่งกำหนดโดย
ต้นทุนการผลิต (cost pricing) สำหรับตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์พรี ่เมี ่ยมกำหนดตามตำแหน่งการตลาด 
(market positioning) และราคาเปรียบเทียบคู่แข่งในตลาดระดับเดียวกัน   
            7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนบ้านน้ำพัน เยาวชน
บ้านน้ำพัน และเยาวชนเครือข่ายในจังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ โดยมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งในตลาดกาแฟทั้ง ใน 
และต่างจังหวัด โดยมีทีมพี่เลี้ยงที่มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ได้ช่วยแนะนำให้เยาวชน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และนำไปเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาด เยาวชนได้นำจุดเด่นของชุมชน 
ออกแบบวัสดุ สี และขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เยาวชนได้ทำการออกแบบ
ร่วมกับทีมพ่ีเลี้ยง และคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ 2 รูปแบบเพื่อทำการทดสอบตลาด และสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค  

การออกแบบผลิตภัณฑ์กาแฟ “บ้านป่า หรือ Ban Pa” ภายใต้ตามมาตรฐาน มกษ.5701-2552 ซึ่งมี
ข้อกำหนดการระบุข้อมูลต่างๆ บนสลากของบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ สายพันธุ์กาแฟ 
กระบวนผลิต (แบบ wash/honey/natural dry) การคั่ว 3 ระดับ (อ่อน ปานกลาง และเข้ม) เลขที่ อย. วัน
ผลิต/วันหมดอายุ ขนาดน้ำหนักบรรจุ และราคาจำหน่าย 
                8. การทดสอบและผลการทดสอบตลาด  

ชุมชนบ้านน้ำพัน มีกระบวนการทดสอบกาแฟอะราบิกา และโรบัสตา จำนวน 100 
กิโลกรัมไปทำการคั่ว (จ้างโรงคั่ว ฮิลล์ค้อฟ จังหวัดเชียงใหม่) ในเดือนธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 ปริมาณ
การผลิต จำนวน 1,850 แพ็ค ขนาดบรรจุภัณฑ์ 250 500 และ 1,000 กรัม/แพ็ค สำหรับการตลาดขายตรง 
และตลาดเฉพาะ/ผลิตภัณฑ์พรี่เมี่ยมมีขนาดบรรจุภัณฑ์น้ำหนักบรรจุ 200 กรัม/แพ็ค สำหรับทดสอบการตลาด
ออนไลน์  
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8.1 แนวทางการทดสอบตลาดนอกพื้นที่/ร้านกาแฟที่ทำการตลาดตรง แบ่งตลาดออกเป็น 
2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มร้านกาแฟในกรุงเทพฯ และตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ ตลาดออนไลน์ เน้น
การใช้ social media (เช่น Line/face book เป็นต้น) ตลาดขายตรงร้านกาแฟ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดชั้นสินค้า
สร้างการรับรู้ เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ ในร้านกาแฟ เป็นต้น  

                                 
                    8.2 ผลการทดสอบตลาดออนไลน์ ผลการทดสอบตลาดในระบบขายตรงและตลาดออนไลน์ 
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์จำนวน 185 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 65.25) มีภูมิลำเนาในจังหวัดกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ (ร้อยละ 48.55) ประกอบอาชีพพนักงาน (ร้อย
ละ 33.00) ค้าขาย/ประกอบการอิสระ (ร้อยละ 30.25) ข้าราชการ (ร้อยละ 20.25) เกษตรกร (10.25) และ
แม่บ้าน (6.25) ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากต่อผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกา จาก
รสชาติค่อนข้างละมุน และเม่ือถามในแต่ละประเด็น พบว่า  

ด้านรสชาติ: กาแฟคั่วเข้มค่อนข้างขม คั่วระดับกลางมีรสเปรี้ยว เล็กน้อย แต่ได้รสชาติของกาแฟแท้  
ทั้งนี้ผู้บริโภคต่างชาติชื่นชอบรสเปรี้ยวมากกว่าขม ในขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยไม่คุ้นชินกับรสเปรี้ยว และชอบรส
เข้มของกาแฟคั่วระดับเข้ม  

ด้านกลิ่น: คั่วปานกลางมีความหอมมากถึงปานกลาง กลิ่นดี (กลิ่นสะอาด) แต่ยังไม่โดดเด่น ส่วนคั่ว
เข้มมีกลิ่นควันชัดเจนมากเกินไป   

ด้านอื่นๆ: ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจจากชื่อเสียงของแหล่งที่มาของพื้นที่ (กาแฟอะราบิกาน่าน มี
คุณภาพ เคยรับรู้ว่าแหล่งผลิต/แหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงของประเทศ ปลูกโดยการอนุรักษ์ป่า จากการรีวิวของ
นักท่องเที่ยว ทำให้น่าสนใจ เป็นต้น) 

สำหรับระดับพึงพอใจจากกาแฟโรบัสตาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคให้ความเห็นว่า กาแฟโร
บัสตาคั่วปานกลางมีรสชาติค่อนข้างเข้ม ไม่เปรี้ยว ส่วนการคั่วเข้มรสชาติค่อนข้างขม (ขมมากเกินไป) ได้รส
สัมผัสของกาแฟแท้ เหมาะสำหรับกาแฟเย็นที่ต้องการความหวานมันของนม ครีม และน้ำตาล จะได้รสชาติ
กลมกล่อมที่อร่อยพอดี ส่วนกลิ่นของกาแฟโรบัสตาคั่วปานกลางหอมน้อยถึงปานกลาง กลิ่นไม่โดดเด่น ในขณะ
ที่ค่ัวเข้มมีกลิ่นควัน (ค่ัวไหม้เกินไป) 

2) ราคา: ผู้บริโภคมีความพอใจในระดับปานกลาง เมื่อแยกแต่ละพันธุ์ผู้บริโภคเห็นว่า อะราบิการาคา
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคุณภาพ ควรกำหนดราคาต่ำกว่านี้ประมาณร้อยละ 15-20 ในขณะที่โรบัสตา กำหนด
ราคาสมเหตุผลเมื่อเทียบกับคุณภาพ (ราคาอยู่ระดับปานกลาง) แต่หากต้องการเพิ่มยอดขายควรกำหนดราคา
ต่ำกว่านี้ประมาณร้อยละ 10-15 

3) การส่งเสริมการขาย: โดยภาพรวมผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยให้ความเห็นเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

3.1) ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น คนรู้จักน้อย (อีกทั้งมีคู่แข่งจำนวนมาก ทั้งในและนอก
จังหวัด) ควรสร้างชื่อเสียง และส่งเสริมการขายโดยการมีส่วนลดเพ่ือดึงดูดใจ 
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3.2) ควรทำเป็นแพ็คเก็ตขนาดอื่น (500 กรัมและ1 ,000 กรัม/แพ็ค) ควรมีการส่งเสริมการ
ขายที่นิยมในตลาดออนไลน์ให้เกิดการซื้อจำนวนมาก เช่น ซื้อ 2 แถม1 เป็นต้น 

3.3) ควรให้บริการจัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ซึ่งคู่แข่งในตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่ให้บริการส่งฟรี 
และให้บริการจัดส่งต่างประเทศ (คิดค่าบริการส่ง) อ่ืนๆ เช่น การมีตัวแทนขายส่งในเมืองใหญ่ การมี QR code 
การผลิตคลิปที่สื่อถึงเยาวชน/ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและชุมชน เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง เป็นต้น 

 
          9.การพัฒนาด้านกระบวนการผลิต และการแปรรูปเพื่อส่งเสริมโซ่อุปทาน  
           การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) จากกาแฟอะราบิกา และโรบัสตาให้เป็นผลิตภัณฑ์
กาแฟคั่ว และกาแฟดริป และทดสอบตลาด 2 ระดับ  
            1.ตลาด mass ซึ่งมีคู่แข่งจำนวนมาก แข่งขันด้วยราคา และมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีความ
ได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) จึงมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำและแข่งขันได้ การขยาย
การผลิตและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มีศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน 
และต้นทุนการผลิต ชุมชนต้องพัฒนากระบวนการผลิตจากความได้เปรียบของศักยภาพพ้ืนที่ 3 ประการ ได้แก่ 
                1.1 ระดับความสูงของพ้ืนที่ปลูกที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ 
                1.2 การปลูกที่มีส่วนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งปัจจุบัน ผู้บริโภคให้คุณค่าและต้องการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการผลิตพืชที่ปลูกร่วมกับป่าได้           
                1.3 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
              2. ในตลาดเฉพาะ (niche market) การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟให้แข่งขันได้ ชุมชนควรมุ่งแข่งขัน
ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ทั้งนี้กาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ (attributions) ในการสร้างอัต
ลักษณ์ และความหลากหลายของกลิ่น และรสสัมผัส ด้วยกระบวนการ (process)  
                 2.1 กระบวนการผลิต สร้างความแตกต่างได้จาก สายพันธุ์ พื้นที่ปลูก การจัดการแปลงปลูก 
กระบวนการผลิต (เช่น การใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์ ที่เหมาะสม) ชุมชนได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ต่อเนื่อง จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต 
                 2.2 กระบวนการแปรรูปกาแฟกะลาและกาแฟสาร (water wash/honey/dry) กระบวนการคั่ว 
(ระดับความเข้มในการคั่ว ทักษะและเทคโนโลยีการคั่ว) ที่สนองตอบต่อกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่มีความพึง
พอใจแตกต่างกัน ทั้งนี้ชุมชนยังขาดองค์ความรู้ และทักษะในการแปรรูป ควรได้รับการพัฒนาจากเครือข่าย/
ผู้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพ  
        10.ผลการดำเนินงานและแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านป่า  

จากการดำเนินธุรกิจเป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ปริมาณธุรกิจมูลค่า 314,978 บาท มีต้นทุนการผลิต 
(ค่าเมล็ดกาแฟ และค่าใช้จ่ายในการแปรรูปผลิตภัณฑ์) มูลค่า 199,215 บาท (ร้อยละ 63.25 ของปริมาณ
ธุรกิจ) ค่าใช้จ่ายในการตลาด 47,735 บาท (ร้อยละ 15.16)  มีกำไรเบื้องต้น 68,028 บาท (ร้อยละ 21.60)  
(ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 งบกำไรขาดทุนของธุรกิจชุมชนบ้านน้ำพัน  
 มูลค่า (บาท) ร้อยละ 
1.ขาย 

1.1 ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วตลาด mass 
1.2 ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วตลาดเฉพาะ (ออนไลน์) 

          314,978.00 
             75,274.00 
           239,704.00 

        100.00 

2.ต้นทุนสินค้า 
 2.1 ต้นทุนวัตถุดิบ (เมล็ดกาแฟสาร) 
 2.2 ค่าใช้จ่ายในการแปรรูป (ค่าจ้างคั่ว/OEM/บรรจุภัณฑ์/
อย./อื่นๆ 

 

          199,215.00 
            126,465.00 
           
            72,750.00 
 

         63.25 
         40.15 
 
         23.10        

3. ค่าการตลาด (เช่น ค่าผลิตภัณฑ์ทดสอบ ส่วนต่างผู้จำหนา่ย 
ค่าขนส่ง ) 

          47,735.00          15.16  

4. กำไรเบื้องต้น          68,028.00          24.10 
หมายเหตุ 1.กำไรเบื้องต้น ยังไม่หักค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เช่น ค่าตอบแทนการขายที่ค้างชำระ) ชุมชนมีเป้าหมายจัดตั้งเป็น
กองทุนพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านป่า ตามแผนธุรกิจของชุมชนต่อไป 
 2. ณ มกราคม 2565 

 
จากการดำเนินการการตลาดดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบมี

ประสิทธิภาพ และขยายโอกาสการตลาด โดยนำข้อมูลแผนและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นฐานการ
คำนวณ (ปริมาณกาแฟสาร 1 ตันเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์) ชุมชนและเยาวชนได้ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาแผนธุรกิจ โดยมีเป้าหมายการขยายโอกาสการตลาด เป็น 1.5- 2 ตันในปี 2564/2565 และนำ
แนวคิดแบบจำลองธุรกิจ Canvas มาประยุกต์ใช้ ผ่านองค์ประกอบทั้ง 9 อย่าง (ตารางที่ 4.8) ประกอบด้วย 

1) ลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคเป้าหมายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านป่า ประกอบด้วย  
ก. ผู้บริโภคทั่วไป ทั้งในจังหวัดน่าน (ร้อยละ 20.12) และนอกพื้นที่ (กรุงเทพและเชียงใหม่เป็น

ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 42.32 ของผู้บริโภคทั้งหมด) จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะต้องรักษาฐานลูกค้าที่ควร
ขยายลูกลูกค้าใหม่ๆ เพ่ิม  

ข. ร้านกาแฟ (กรุงเทพ ร้อยละ 13.11)  ในปีถัดไปควรขยายกลุ่มลูกค่าในพ้ืนที่จังหวัดน่านให้สูง
กว่า ร้อยละ 15 โดยพยากรณ์จากแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล 

2) คุณค่า หรือจุดขายของผลิตภัณฑ์ที ่แตกต่างจากคู ่แข่งและผู ้บริโภคเป้าหมายยินดีจ่ายเพ่ิม 
ประกอบด้วย คุณภาพกาแฟ (พื้นที่สูงของจังหวัดน่าน กระบวนการแปรรูป และการคั่วสร้างกลิ่นหอม รส
สัมผัสดี) ระบบการปลูกร่วมกับป่า และเป็นผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นจุดขาย
หลักที่ผู้บริโภคให้คุณค่า ชุมชนจะมุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานให้  brand กาแฟ “บ้านป่า หรือ Ban Pa” มี
ความเข้มแข็ง ลูกค้าภักดีต่อแบรนด์และเกิดการซื้อซ้ำ 
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3) ช่องทาง แพลตฟอร์ม Line และ face book สื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น โบร์ชัวร์ การจัดชิมกาแฟ 
(สำหรับกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน) และวิธีการฝากขายในร้านจำหน่ายของฝากแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคเป้าหมายใหม่ๆ  

4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า วิธีในการรักษาลูกค้าและรักษาฐานลูกค้า ได้แก่ การให้ข้อมูลและคำแนะนำ
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคด้วยสื่อสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์การจัดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการทดสอบชิม การสอบถาม/
ติดตามความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้าหลังการขาย  

5) กระแสรายได้ ชุมชนกระตุ้นให้เกิดกระแสรายได้ของธุรกิจด้วยวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และกล
ยุทธ์การตลาดแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรมกระตุ้นการขายจากทีมพ่ีเลี้ยง/สื่อประชาสัมพันธ์ใหม่ 

6) ทรัพยากรหลัก ประกอบด้วย วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ เยาวชนเพื่อสร้างความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายกับผู้แปรรูปในกิจกรรมขั้นกลางน้ำ (เช่น โรงสี โรงคั่วและ OEM ที่มีความเป็นมืออาชีพ 
และมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์)  

7) กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการผลิต (แปลงปลูกกาแฟ) กิจกรรมการ
แปรรูป (กาแฟเชอรี่เป็นกาแฟกะลา) และกิจกรรมการตลาด (การประชาสัมพันธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การจำหน่าย 

8) พันธมิตรหลัก (Key Partners) เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์/ป้อนวัตถุดิบ 
ประกอบด้วย โรงสีกาแฟ โรงคั่ว OEM พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผู้ประกอบการตลาดที่เป็นพันธมิตรคู่ค้า 
และหน่วยงานพี่เลี้ยง (สำนักงานเกษตรจังหวัด/สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชนอื่นๆ)  

9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) โดยต้นทุนการผลิตกาแฟผลสุก การแปรรูปกาแฟกะลา การ
แปรรูปกาแฟสาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีค่า110.75 บาท/แพ็ค และโรบัสตา  95.13 บาท/แพ็ค
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ตารางท่ี 4.8 แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) ของชุมชนบ้านน้ำพัน 
Key Partners 
• เครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์/ป้อนวัตถุดิบ (โรงสี
กาแฟ โรงค่ัว OEM พัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน มกษ.5701-2552) 

• ผู้ประกอบการตลาดที่เป็น
พันธมิตรคู่ค้า 

• หน่วยงานพี่เล้ียง (สำนักงาน
เกษตรจังหวัด/สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชนอื่นๆ)  

 

Key Activities 

• กิจกรรมการผลิต (แปลงปลูกกาแฟ)  

• กิจกรรมการแปรรูป (กาแฟเชอรี ่ เป็น
กาแฟกะลา)  

• กิจกรรมการตลาด (การประชาสัมพันธ์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มช่อง
ทางการจำหน่ายใหม่) 

 

Value Proposition  

• ค ุณภาพกาแฟ (พ ื ้นท ี ่สูง 
แหล่งผลิตของจังหวัดน่าน 
กระบวนการแปรรูป และ
การคั่ว  สร้างกลิ่นหอม รส
สัมผัสดี)  

• ระบบการปลูกร่วมกับป่า/
อนุรักษ์และดูแลป่าต้นน้ำ   

• เป็นผลผลิตของเกษตรกร
รายย่อย 

 

Customer Relationship 

• การให้ข้อมูลและคำแนะนำผลิตภัณฑ์
แก่ผู้บริโภคด้วยสื่อสารสนเทศ  

• ผลิตภัณฑ์การจัดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการ
ทดสอบชิม  

• การสอบถาม/ติดตามความพึงพอใจ
ลูกค้าและคู่ค้าหลังการขาย  

 

Customer Segment 

• ผู้บริโภคในพ้ืนท่ี 

• ผู้บริโภคออนไลน์ 

• ร ้ า น ก า แ ฟ ร ้ า น
จำหน่ายผลิคภัณฑ์
ใน/นอกพ้ืนท่ี 

Key Results  

• เมล็ดกาแฟมคีุณภาพและได้มาตรฐาน 

• ตรวจสอบย้อนกลับได้ 

• เยาวชนเพ ื ่อสร ้างความร ่วมม ือเป็น
เครือข่ายกับผู้แปรรูปขั้นกลางน้ำ (เช่น 
โรงสี โรงคั่วและ OEM ที่มีความเป็นมือ
อ าช ี พ  และม ี ก ร ะบวนกา รพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์)  

 

Channels 

• แพลตฟอร์ม (Line และ face book)  

• สื่อรูปแบบอ่ืนๆ เช่น โบว์ชัวร์ 

• การจ ัดช ิมกาแฟ (สำหร ับก ิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน)  

• การฝากขายร้านจำหน่ายของฝาก/ของ
ที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยว 

Cost Structure  
ต้นทุนการผลิตกาแฟเชอรี่ 12,810.74 บาท/ไร่  
ต้นทุนการแปรรูปกะลา 96,768.33 บาท/ตัน   
ต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะราบิกา 110.75 บาท/แพ็ค และ โรบัสตา  95.13 บาท/แพ็ค 

Revenue Streams 
ผลตอบแทนกาแฟเชอรี่ 24,945.72 บาท/ไร่  
ผลตอบแทนการแปรรูปกาแฟกะลา  106,666.67 บาท/ตัน 
ผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะราบิกา 250 บาท/แพ็คและโรบัสตา  195 บาท/
แพ็ค 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการโซ่อุปทานกาแฟ 

 
 การนำเสนอผลการศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานในบทที่ 5 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้
นำเทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดการมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าธุรกิจ ได้แบ่งการนำเสนอผล
การศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกนำเสนอกิจกรรมการพัฒนาและการแทรกแซงการบริหารจัดการตลอดโซ่
อุปทานในแต่ละห่วงโซ่ ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์
มูลค่าเศรษฐกิจของธุรกิจกาแฟชุมชนบ้านน้ำพัน และส่วนที่ 4 สมรรถนะกลุ่ม ปัญหา/อุปสรรคการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานการผลิตกาแฟบ้านน้ำพัน ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาและการแทรกแซงการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน 
 ก่อนเริ่มโครงการวิจัยในครั้งนี้ชุมชนบ้านน้ำพันมีประสบการณ์และศักยภาพในด้านการผลิต แต่ยังขาด
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือดำเนินการเป็นธุรกิจครบวงจร กล่าวคือขาดการ
จัดการในโซ่กลางน้ำและปลายน้ำ รวมทั้งยังต้องการการพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟ ภายใต้มาตรฐาน มกษ.
5701-2552 เพื ่อการยกระดับการผลิตตลอดโซ่อุปทาน ซึ ่งกิจกรรมและการแทรกแซงของโครงการได้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทั้ง 5 ห่วงโซ่ มีรายละเอยดดังต่อไปนี้ 

 
1.กิจกรรมการจัดการแปลง และแนวทางการจัดการแปลงปลูกกาแฟมาตรฐาน (โซ่ท่ี 1) 

 1.) ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ปลูก จากการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรจำนวน 41 ครัวเรือน 
(ภาคผนวก ก) เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูก 1,220ไร่  แยกเป็นอะราบิกาประมาณ 866 ไร่ และโรบัสตาประมาณ 354 
ไร่ อายุต้นเฉลี่ยประมาณ 10-15 ปี ระยะการปลูกถ่ี เฉลี่ย 1.0 คูณ 2 เมตร ระยะปลูกท่ีเหมาะสม ควรใช้ระยะ 
3 คูณ 3 เมตร สำหรับโรบัสตา และระยะ 2 คูณ 3 เมตร สำหรับอะราบิกา ซึ่งต้นกาแฟจะแย่งแสงเพื่อการ
สังเคราะห์แสง ลำต้นจึงสูงขาดความแข็งแรง นอกจากนี้เกษตรกรปลูกซ่อมประมาณ ร้อยละ 10 ของแปลง 
การจัดการแปลงปลูกจึงมีลักษณะพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ การตัดแต่งทรงพุ่ม การกำจัดหญ้าปีละ 1 ครั้งก่อนการ
ให้ปุ๋ย (ภาพท่ี 5.1) 
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ภาพที่ 5.1 ลักษณะแปลงปลูกกาแฟในที่โล่งและทีล่าดชันของบ้านน้ำพัน  
  
2.) ปัญหาการจัดการแปลงกาแฟ และแนวทางการจัดการแปลงปลูกกาแฟที่ได้มาตรฐาน 
 จากการระดมความเห็นของชุมชนและการตรวจประเมินแปลงปลูกของนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
การจัดการแปลงปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสม สภาพปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ 
 1.ระยะปลูกมีความถี่มากเกินไป ทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ การให้ผลผลิตแม้จะมีผลผลิตสูงแต่เมล็ดมักจะ
เล็กขาดความสมบูรณ์ ไม่ได้คุณภาพ การปลูกระยะชิดยังส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต เช่น กาแฟสารมีสัดส่วนของ
เมล็ดหูช้างสูง มอด/หนูกัดกินเมล็ดกาแฟและต้น สัดส่วนของเมล็ดดำสูง (เนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่ทัน) เป็นต้น 
ปัญหาการปลูกระยะชิดส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรยังขาดความรู้ในการวางแผนการปลูก การตัดแต่งกิ่งทำให้ 
ต้นมีความสูงมาก (โดยเฉพาะโรบัสตา) เกษตรกรบางรายให้เหตุผลว่าเสียดายหากต้องตัดต้นทิ้ง/ยังให้ผลผลิต
สูง ทำให้เก็บเก่ียวยากและสิ้นเปลืองแรงงาน  
 2.เกษตรกรเร่งเก็บผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยวจึงใช้วิธีรูดผล จำหน่ายโดยไม่ทำการคัดแยกผลสุกและผลดิบ 
ซึ่งเป็นกระบวนการการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถคัดแยกคุณภาพ (ทั้งตามสายพันธุ์และความสุกของ
ผล) 
 3.ในช่วงฤดูฝนของทุกปีซึ ่งเป็นระยะเวลาการติดดอกและผลกาแฟ แปลงปลูกกาแฟมักเผชิญกับ
ความชื้นสูงเกิดปัญหาเชื้อราและหนอนเจาะลำต้น ซึ่งนักวิชาการให้ข้อมูลว่าเกิดจากปัญหารุนแรงขึ้นจากการ
ปลูกระยะชิด บางพื้นที่ที่การระบาดของโรคแมลงไม่รุนแรงอาจแก้ไขปัญหาโดยการทำความสะอาดแปลงและ
ฟันต้นที่เป็นโรคแล้วฝังกลบ แต่กรณีการระบาดที่รุนแรงเกษตรกรยังมีความจำเป็นในการใช้สารเคมี ซึ่งเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 ประสบปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ศัตรูพืช (เช่น หนอน มอด เจาะลำต้น 
ราก เป็นต้น) ในประมาณ 300 ไร่ สภาพต้นเหลืองเป็นพื้นที่กว้าง เกษตรกรได้รับผลกระทบหนัก จำนวน 12 
ราย (จากการสำรวจของชุมชนและผู้นำชุมชน เมื่อ เดือนสิงหาคม 2564) (ภาพท่ี 5.2 ) สำหรับการระบาดของ
โรคในแปลงปลูก ได้แก่ เชื้อรา โรคเน่าดำ (black rot) จากการที่อุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง (สำรวจเมื่อ 29 
สิงหาคม 2564) 
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ภาพที่ 5.2 การระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูกกาแฟ  
ที่มา ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และนักวิชาการลงพ้ืนที่สำรวจและประเมินการระบาดของโรคแมลง 
 
 4. ขาดองค์ความรู้ในการป้องกันโรคและการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม (การใช้ยาฆ่าแมลง) เนื่องจาก
กาแฟเป็นพืชอ่อนไหวต่อสารเคมี มีผลทำให้อายุของต้นสั้นลง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ใบหนา เขียว
เข้ม ขอบใบหยัก ซึ ่งข้อมูลกายภาพดังกล่าวในความจริงต้นกาแฟกำลังเข้าสู ่ภาวะช็อก และชะงักการ
เจริญเติบโตไปชั่วขณะ เมื่อต้นกาแฟฟ้ืนตัวจึงเร่งงอกใบใหม่ออกมา ส่งผลให้เกษตรกรเข้าใจผิดคิดว่าการที่ต้นมี
ใบเขียวเข้มหนา และมีการแตกยอดใหม่ออกมา คือ ต้นที่สมบูรณ์ เกษตรกรบางรายยังมีการใช้ยาฆ่าแมลงที่
เป็นสารดูดซึมที่เป็นอันตราย (ทั้งการตกค้างในแปลงปลูก ผลผลิต และสุขภาพของเกษตรกรเองในการพ่นยา) 
เช่น ยากำจัดปลวก ยากำจัดหนอนเจาะลำต้นในกลุ่มคลอร์ไพริฟอส คลอไซเปอร์ (ปัจจุบันเป็นสารเคมี ดูดซึม
ห้ามจำหน่าย) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แนะนำและให้ความรู้ในการใช้สารชีวภัณฑ์ (silver nano) 
เพื่อกำจัดเชื้อราและหนอนเจาะลำต้นกาแฟที่ระบาดในพื้นที่ปลูกประมาณ 300 ไร่ อัตราการใช้สารชีวภัณฑ์ 
silver nano 1 ลิตร/10 ไร่ สำหรับพื้นที่ระบาดรุนแรงแนะนำใช้วิธีตัดต้นทิ้ง เพ่ือควบคลุมการระบาดจากพ้ืนที่
หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง ผลกำจัดเชื้อราและหนอนเจาะลำต้นด้วยสารชีวภัณฑ์ พบว่า ลดการระบาดพ้ืนที่ลงและ
ต้นกาแฟฟ้ืนตัวได้ดีในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ (ภาพท่ี 5.3 ) 

 
ภาพที่ 5.3 การสำรวจสภาพแปลงปลูกและต้นกาแฟ เพ่ือการจัดการสารบำรุงดินและปุ๋ย 
ที่มา ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และนักวิชาการลงพ้ืนที่สำรวจและประเมินสถานการณ์ 
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 5.การใช้เคมีภัณฑ์ (ปุ๋ย/สารบำรุงดิน) การผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ เกษตรกรควรมุ่งเน้นการผลิตกาแฟ
ด้วยคุณภาพจากการบำรุงต้นโดยการใช้สารบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมกับสภาพ
ดิน และการจัดการน้ำที่ดี จากการประเมินแปลงปลูกของนักวิชาการ (29 สิงหาคม 2564) และการวิเคราะห์
คุณภาพดินจากกายภาพของดิน พบว่า ดินเกษตรกรยังองค์ความรู้ในการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับ
แปลงปลูก และในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ขาดการชั่งวัดปริมาณการใช้ ซึ่งอาจเกินปริมาณความต้องการ
ของพืช และการเสริมปุ๋ยหนักด้านใดด้านหนึ่ง ต้นไม้ไม่สามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ ทีมแนะนำให้
ตรวจคุณภาพดิน เพ่ือปรับ pH ดินให้เหมาะสม จากการตรวจประเมินแปลงเกษตรกร พบว่า  
 5.1 เกษตรกรส่วนใหญ่มีวิธีการให้ปุ๋ยที่ผิดวิธี เช่น ใช้การหว่านแทนการฝังกลบใต้ต้นกาแฟบริเวณราก 
เมื่อเวลาฝนตกทำให้ปุ๋ยไหลบ่าไปกับน้ำ ต้นกาแฟจึงได้รับสารอาหารไม่เต็มที่ และอาจมีส่วนให้วัชพืชเติบโตได้
ดีกว่าต้นกาแฟ 
 5.2 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนการใช้เคมีภัณฑ์ (ใช้ตามกระแสนิยมในพ้ืนที่/การให้ปุ๋ยไม่ตรง
ต่อช่วงความต้องการของต้นกาแฟในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต) (ภาพท่ี 5.4) 

  
ภาพที่ 5.4 การใช้สารชีวภัณฑ์ สารบำรุงดินและปุ๋ยในแปลงปลูกกาแฟเพ่ือฟ้ืนฟูต้นกาแฟ 
ที่มา ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และนักวิชาการลงพ้ืนที่สำรวจและประเมินสถานการณ์ 
 
 6.การตัดแต่งกิ่งและต้นกาแฟ เนื่องจากการปลูกกาแฟในพื้นที่กว้าง (พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีข้อจำกัด
ด้านแรงงานครัวเรือน) บนพื้นที่สูงและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การตัดแต่ง กิ่งและต้นกาแฟ
นอกจากจะส่งผลต่อปริมาณการผลิต และคุณภาพที่ดีของเมล็ดกาแฟ จากการตรวจประเมินแปลงเกษตรกร 
พบว่า 
 6.1 การตัดแต่งกิ่ง เกษตรกรยังขาดความรู้และเทคนิคการตัดแต่งกิ่ง/การเลือกกิ่งที่แน่น และกิ่งที่แย่ง
แสง กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ การเลือกจำนวนกิ่งเพื่อให้ทรงต้นสมบูรณ์ ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการเลือก
ระยะเวลาการตัดแต่งที่เหมาะสม ซึ่งควรเป็นหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้ายของปี การแต่งกิ่งที่ดีจะ
ทำให้ต้นกาแฟมีผลผลิตในปีเพ่ิมขึ้นและทำให้โรคแมลงในแปลงน้อยลง เทคนิคการตัดแต่งที่นักวิชาการแนะนำ
คือ ไม่ควรให้มีกิ่งทึบบริเวณโคนต้นกาแฟ และควรขูดเปลือกโคนต้นพร้อมเคลือบทาสี/ปูนขาว ปูนแดงเพ่ือกัน
หนอนวางไข่และเจาะลำต้น 
 6.2 ควรจัดทำปฏิทินการดูแลรักษาต้นกาแฟ พร้อมกับกำจัดวัชพืชรอบโคนต้น อย่างน้อยปีละครั้ง
ในช่วงก่อนฝนพร้อมกับการให้สารบำรุงดิน/ปุ๋ย เพ่ือรอฝน  
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 6.3 แปลงต้นกาแฟที่อยู่ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง และมีระดับความสูงอยู่ที่ 600 - 750 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
ควรเพิ่มไม้พี่เลี้ยงสร้างร่มเงาเพื่อต้นกาแฟจะไม่ได้รับแสงแดดจัดจนอาจทำให้ผลสุกเร็วกว่ากำหนด (ภาพที่ 
5.5) 

 
ภาพที่ 5.5 การประเมินกิจกรรมการจัดการวัชพืชและการใช้สารบำรุงดิน/ปุ๋ยในแปลงปลูกกาแฟ 
ที่มา ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และนักวิชาการลงพ้ืนที่สำรวจ 
 
 7.เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการแปลงพื้นที่ปลูกมีทั้งพื้นที่โล่งและใต้ร่มเงาอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้การจัดการแปลงปลูกในพื้นที่โล่งแจ้ง เกษตรกรควรมีการจัดการที่แตกต่างกับแปลงปลูกใต้ร่ม
เงา ในพื้นที่โล่งแจ้งเป็นสาเหตุทำให้เมล็ดกาแฟไวต่อแสง ส่งผลให้สุกเร็วขึ้นเมล็ดเหี่ยว และมีน้ำหนักเบา ลีบ 
แห้ง ดำ และยังอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงมอดในแปลงกาแฟได้ดีด้วย (ภาพท่ี 5.6) 
 8.ปัญหาอื่นๆ เช่น เกษตรกรควรมีการจัดการเศษวัสดุเกษตรในแปลงปลูก เช่น กระสอบที่ใช้ใส่
ผลผลิตกาแฟ อาจสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำพาโรคและพาหะสู่แปลง
กาแฟได ้

 
ภาพที่ 5.6 การสำรวจผลกระทบจากการระบาดโรค (ผลร่วง และเน่าเสีย) 
ที่มา ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และนักวิชาการลงพ้ืนที่สำรวจและประเมินสถานการณ์ 
 
 



64 

3.) สรุปการจัดการแปลงกาแฟชุมชนบ้านน้ำพัน 
 จากการสำรวจ ประเมินสถานการณ์การผลิตและการจัดการแปลงของเกษตรกร 41 ครัวเรือนใน
ชุมชนบ้านน้ำพัน ซึ่งผู้นำชุมชนตัวแทนเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเกษตร ร่วมกันตรวจประเมินสภาพ
แปลงปลูก การจัดการแปลงปลูก และสภาพปัญหาการจัดการแปลง เช่น การระบาดโรคแมลง ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพผลผลิต ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามคำแนะนำเพ่ือพัฒนาแปลงปลูกกาแฟดังต่อไปนี้  (ตาราง
ที ่5.1)  
ตารางท่ี 5.1 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการจัดการแปลง เพ่ือการพัฒนาแปลงปลูกตามมาตรฐาน 

รายการ วิธีการแทรกแซง หมายเหตุ 
1. การตรวจประเมินสภาพแปลงปลูก 
เช่น การปลูกมีความถี่มาก /การกำหนด
ระยะปลูกไม่เหมาะสมตามสายพันธุ์ (อะ
ราบิกา และโรบัสตา) สภาพปัญหาแปลง
ปลูก มีสาเหตุจาก.เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมี
ความคุ้นชินการปลูกระยะชิด เพื ่อเพิ่ม
จำนวนต้น/ไร ่ ด ้วยความเชื ่อว ่า เพิ่ม
ปริมาณผลผลิต    

1.ผู้นำชุมชน/นักวิชาการ ร่วมกันประเมิน
ภาพรวมสภาพแปลงปลูก/สภาพปัญหา 
และสรุปแนวทางการตัดต้นให้มีระยะหา่ง 
ที ่เหมาะสม เช่น การตัด 1 แถว เว้น 2 
แถว  
2.การปรับระยะปลูกให้เหมาะ (ระยะหา่ง 
2*3 เมตรโดยประมาณ) ทั้งนี้แตกต่างกัน
ตามสายพันธุ์และลักษณะพื้นที่โล่งแจ้ง/
พื้นท่ีใต้ร่มเงาไม้ เป็นต้น  
3.การปลูกซ่อม ความวางแนวปลูกใหม่ 
(ไม่ปลูกซ้ำที่เดิม เพื่อเป็นแนวปลูกใหม่ 
และลดปัญหาโรคแมลงให้น้อยลง)            

เ กษตรก รทดสอบว ิ ธ ี ก า ร / เพ ื ่ อ วั ด
ผลสัมฤทธิด์้วยหารเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตระหว่าง ปี 
2563/2564 กับปี 2564/65 (อยู่ระหว่าง
การเก็บผลผลิต) 

2.การกำจัดวัชพืช/ความสะอาดแปลง
ปลูก เพื่อป้องกันโรคแมลง(ขาดการกำจัด
วัชพืช/ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลา) มีสาเหตุ
สำคัญจาก2.1.เกษตรกรประสบปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน 
2.2.พื ้นที ่ปลูกขนาดใหญ่ และพื ้นที ่สูง 
ยากต่อการปฏิบัติในการกำจัดวัชพืช  
 

  ก่อนการใช้สารบำรุงดิน จัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน /กิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโต และการจัดการดินและน้ำ  

-เกษตรกรทั้ง 41 รายได้รับความรู ้จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน/นักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เชี่ยวชาญ
จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 3 ครั้ง 
-มีการลงทุนเพิ ่มในการใช้สารบำรุงดิน 
(ปุ ๋ยที ่สอดคล้องกับผลการตรวจสภาพ
ความเป็นกรด ของดิน เช่น ใช้ปูนขาวและ
โดโรไมท์) และทำความสะอาดแปลงปลูก
เพื่อป้องกันโรคแมลง 

3.การจัดการองค์ความรู้ในการใช้สารเคมี 
และสารชีวภัณฑ์       

การให้ความรู้/การจัดการความเสี่ยง และ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีอันตราย 
และสารตกค ้างในเมล ็ดกาแฟ ตาม
มาตรฐาน มกษ.5701-2552  

เกษตรกรที ่ เข ้าสู ่การปรับเปลี ่ยนจาก
สารเคมีดูดซึมมาเป็นสารชีวภาพ จำนวน 
29  ร าย  จ าก  41  ร าย  และพ ื ้ น ท่ี
ปรับเปลี่ยนจำนวน 153 ไร่  (ต้องใช้เวลา
ในการปรับเนื ่องจากพื้นที ่กว้างแรงงาน
จำกัด) 

4.การตัดแต่งกิ ่งต้นกาแฟในพื้นที ่กว้าง 
โล่งแจ้ง/พื้นท่ีท่ีมีร่มเงา 
 

การให้ความรู้/เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง ทรง
พุ่ม ตามลักษณะของพื้นที ่ปลูกแบบโล่ง
แจ้ง/ใต้ร่มเงา และสำหรับสายพันธุ์อะรา

-เกษตรกรทั้ง 41 รายได้รับความรู ้จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน/ผู้เชี่ยวชาญ/
นักวิชาการ (ฝึกอบรมจำนวน 1 ครั้ง) 
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บิกา และโรบัสตา (ลักษณะและความสูง
ของทรงพุ่มท่ีแตกต่างกัน) 

-มีการลงทุนเพิ่มในค่าแรงงาน เพื่อการตัด
แต่งทรงพุ่ม และตัดต้นท่ีอยู่ชิด (ระยะห่าง 
2*2 เมตร) ในพื้นท่ีประมาณ 130 ไร่ 

5.การจัดการดินและปุ๋ย (สารบำรุงดิน)   ตรวจคุณภาพดิน เพื่อการวิเคราะห์ความ
สมบูรณ์ของชุดดินและปรับ pH ดินให้
เหมาะสม  

เกษตรกร 26 รายวางแผนการใช้ปุ๋ยสูตรท่ี
สอดคล้องกับผลการตรวจคุณภาพดินและ
ความต ้องการแร ่ธาตุ ( โดยว ิธ ีการสุ่ม
ตัวอย่างดิน)  จากการตรวจสอบของ 2 
หน่วยงานวิชาการ   

 
4.) แนวทางการพัฒนาแปลงปลูกกาแฟของชุมชนในระยะถัดไป 
 จากการตรวจประเมิน การประชุมกลุ่มเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง (เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2564)  ชุมชนมีความเห็นร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแปลงปลูกในระยะถัดไป เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตจากกลุ่มตลาดทั่วไป สู่การเป็น specialist เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ผลผลิตคุณภาพ ชุมชน
มีความเห็นและความร่วมมือพัฒนาแปลงปลูก ดังนี้ 
 1. ชุมชนร่วมกับหน่วยงานพ่ีเลี้ยงมีการตรวจประเมินแปลงของเกษตรกรรายครัวเรือนอย่างเป็นระบบ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแปลง เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภาพ เช่น การตัดแต่งกิ่ง การจัดการวัชพืช การ
คลุมดิน การจัดการบำรุงรักษา การจัดการน้ำและการให้น้ำ เป็นต้น  
 2. ปัญหาที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น โรคแมลง อาการต้นตาย หนอน มอด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเสมอ 
ชุมชนควรมีแผนการจัดการความเสี่ยง/การลดการสูญเสียร่วมกัน (การทำปฏิทิน timeline การตรวจโรค การ
พ่นสารชีวภัณฑ์ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นต้น) 
 3. แผนการจัดการองค์ความรู้และการให้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยน
จากการใช้สารเคมีมาสู่ระบบแปลงปลูกที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานกาแฟอะราบิกา และโรบัสตาของกรม
วิชาการเกษตร 
 4. พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ควรลดการชะล้างหน้าดิน รักษาความสมบูรณ์ธาตุอาหารของดิน ควรทำ
แนวระดับ/ขั้นบันได เป็นการปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่การอนุรักษ์ดินและน้ำ อีกทั้งเป็นระบบ
แปลงปลูกกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักวิชาการในพื้นที่สูง (สวพส.) ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะส่งผลต่อ
การเพิ ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต หากต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงระบบรากดี และยังสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และเก็บเก่ียวผลผลิตง่าย 
 5. การจัดการฝึกอบรมข้อกำหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติในการทำงานที ่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการสารเคมีสำหรับเกษตรกร นอกจากจะเป็นข้อกำหนด ตาม
มาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และตระหนักถึงการตกค้างของสารเคมี ยังลดผลกระทบ/ความ
เสี่ยงของสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตราย (รวมทั้งการให้ความรู้/อันตราย ข้อห้ามตามกฎหมายการใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร เช่น สารเคมีประเภทดูดซึม ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ข้อของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ 
Good Agricultural Practice; GAP) 
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 6. การบันทึกข้อมูลฟาร์มเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานเพื่อพัฒนาผลผลิต เกษตรกรควรมีสมุดบันทึก
ข้อมูลที่เป็นระบบ ประกอบด้วย 
 6.1 บันทึกตารางปฏิบัติการ/กิจกรรมในแปลงปลูกตลอดทั้งปี  เริ่มจากการปลูก/กล้าพันธุ์ การปลูก
ซ่อม การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ำ ปุ๋ย (เคมี/อินทรีย์) สารปรับปรุงดิน การกำจัดวัชพืช  การสำรวจโรคและแมลง 
เป็นต้น 
 6.2 ข้อมูลการเก็บผลผลิตและการขายผลผลิต  การใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งสามารถบันทึกใน 
ตารางการเก็บและขายผลเชอรี่ เป็นต้น 

2. การรวบรวมผลผลิตกาแฟเชอรี่  
 ในปีการผลิต 2563/64 ผลผลิตกาแฟเชอรี่ รวม 1,373.37 ตัน (แยกเป็นอะราบิกา 1,089.87 ตัน 
และโรบัสตา 283.50 ตัน) ซึ่งมีผลผลิตบางส่วนเก็บไม่ทันเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานจ้าง โดยอะราบิกา
เก็บผลสุกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม วิธีการเก็บเกี่ยวจะใช้แรงงาน 3 กลุ่มประกอบด้วย แรงงานครัวเรือน 
แรงงานเพื่อนบ้าน (แรงงานแลกเปลี่ยน) และแรงงานจ้าง (ค่าจ้างเก็บ 5 บาท/กก.) ซึ่งในฤดูการผลิตที่ผ่านมา
ไม่มีแรงงานจ้างจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) ประกอบกับลักษณะพื้นที่อยู่ในพื้นที่เขาสูง ไม่สะดวกต่อ
การจ้างแรงงานคนไทยในพื้นราบ พื้นที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 35-60 กิโลเมตร (ระยะเวลาเดินทางโดย
รถปิ้กอัพ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมประกอบด้วย เกษตรกรผู้นำ และพ่อค้ารับซื้อจาก
ภายนอก จุดรับซื้อและขนถ่ายผลกาแฟสุก ระหว่างเกษตรกรกับผู้รวบรวมและพ่อค้า มีจุดนัดหมายในการชั่ง
และตรวจเช็คคุณภาพผลผลิต ณ บ้านปางปุก (อยู่ใกล้ถนนมีการคมนาคมสะดวกห่างจากชุมชนบ้านน้ำพัน 5-7 
กม.และห่างจากแปลงปลูกประมาณ 40-50 กม.)  ปัญหาการเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟ พบว่า 
 1) ไม่มีการคัดเกรดผลผลิต ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ทั้งจากการจัดการที่ดี (การใช้ปุ๋ย 
สารบำรุงดิน เป็นต้น) ระดับความสูงของพ้ืนที่ รวมทั้งสายพันธุ์ เกษตรกรยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการคัดเกรด
ตามคุณภาพ วิธีการเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุกใช้วิธีรูดร่วง (จะมีผลดิบปะปนผลสุกจัด เนื่องจากการแก่สุกไม่พร้อม
กันทั้งกิ่ง) ไม่การคัดเลือกสายพันธุ์ (กาแฟอะราบิกามี 2 สายพันธุ์: คาทุยและคาติเมอร์ ซึ่งผลมีสีเหลืองและ
แดง) ใช้แรงงานคนในการคัดผลเขียว/ผลดิบออกจึงไม่มีประสิทธิภาพและราคาที่ได้รับเพิ่มไม่คุ ้มค่ากับ
ค่าแรงงานในการคัดเกรด ชุมชนไม่มีเครื่องคัดเพ่ือประหยัดแรงงาน  
 2) ชุมชนขาดการรวมกลุ่มกันขาย ผู้รวบรวมเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อในแต่ละวัน (ส่วนใหญ่ต่ำกว่า
ชุมชนที่รวมกลุ่มและตกลงโควตาล่วงหน้า 1-2 บาท/กก. เช่นกลุ่มบ้านสันเจริญ บ้านน้ำก)ิ 
 3) การเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานงานมาก ชุมชนประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ส่วนใหญ่อาศัย
แรงงานครัวเรือนและแรงงานแลกเปลี่ยนในชุมชน) ในอดีตมีแรงงานรับจ้างแต่ในปีนี้ได้ รับผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ไม่มีแรงงานจ้างจากประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว) ทำให้ผลผลิตในช่วงท้าย
ฤดูประมาณร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมดจะร่วงเนื่องจากการเก็บผลผลิตไม่ทัน (จากการสัมภาษณ์ นายจิระ
พันธ์ แซ่จ้าว ประธานวิสาหกิจชุมชน)  
 4) การมีความชื้นสูงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมาปัญหานี้ไม่รุนแรง บางปีมีฝนช่วงเดือนธันวาคม 
ผลสุกจะร่วง มีสีดำ เสียคุณภาพ ผู้รวบรวมไม่รับซื้อผลร่วงจากฝนตก 
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 5) ขาดผู้รับซื้อช่วงผลผลิตสูงสุด (ธันวาคม-มกราคม) ผลสุกมากกว่า10 ตัน/วัน เป็นเวลาประมาณ 
70-75 วัน การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเก็บเกี่ยวและรับซื้อภายในวันนั้นๆ ต้องมีผู้ประสานกับผู้รับซื้อ และหาผู้
รวบรวม นอกพ้ืนทีเ่พ่ือเร่งกระจายผลผลิต 
 6) ในพ้ืนที่ที่ลาดชันสูง ไม่มีระบบการทำแปลงแบบขั้นบันได ยากแก่การเก็บเกี่ยว (เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
โล่งแจ้งและที่ราบ) หาแรงงานรับจ้างยาก การเก็บ/ขนส่งกระสอบผลผลิตมาจุดรวบรวมมีความยากและ
ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้จักรยานยนต์ขนมายังจุดรวบรวม  
 7) เกษตรกรมีภารกิจในแปลงปลูกเป็นกิจกรรมหลัก ไม่มีเวลาในการขนส่งผลกาแฟไปจำหน่ายใน
พื้นที่ห่างไกล ควรวางแผนพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่มีความพร้อม (ยานพาหนะ ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ) ทำหน้าทีเ่ป็นผู้รวบรวมเชื่อมโยงกับเครือข่ายโรงงานแปรรูปภายนอก 
 การปรับเปลี่ยนในกิจกรรมในโซ่ที่ 2 สรุปได้ดังตารางท่ี 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการเก็บเก่ียวกาแฟผลสุก  

รายการ วิธีการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา หมายเหตุ 
1) ไม่มีการคัดเกรดผลผลิต การศึกษาต้นแบบชุมชนที่มีการเก็บเกี่ยว

ที ่ด ี  ม ีการคัดเกรด เพ ื ่อการคัดเกรด
ผลผลิตคุณภาพ (เช่น บ้านสันเจริญ บ้าน
มณีพฤกษ์ เป็นต้น) 

เกษตรกรมีการคำนวณมูลค่าเพิ ่มจาก
ราคาที่ได้เพิ่ม/กก. (1-2 บาท/กก.) และ
ต้นทุนเพิ ่ม (ค่าแรงงานในการคัดเกรด 
300-500 กก./คนๆละ 300 บาท) ถ้า
มูลค่าเพ่ิมมากกว่า 2 บาท/กก.จึงจะคุ้มค่า  

2) การขาดแคลนแรงงาน การวางแผนการใช้แรงงานแลกเปลี่ยนใน
หมู ่บ้าน ให้เป็นปฏิทินการเก็บผลผลิต
ล่วงหน้า 

ประธานกล ุ ่ม  ผ ู ้นำช ุมชนและผ ู ้ น ำ
เกษตรกร ในวิสาหกิจท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกจำนวน
มากร่วมกันวางแผนและหารือชุมชน 

3) การมีความชื้นสูงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ควรวางแผนเก็บในพื้นที่ราบก่อน และใช้
วัสดุปูเพื่อเทกองและ ผึ่งในโรงคัดที่มีการ
ระบายอากาศดี/มีพัดลมขนาดใหญ่ช่วย
ระบายความชื้น 

พื ้นที ่ลาดช ัน ความชื ้นสะสมต่ำกว่า 
สามารถรอเก็บภายหลังฝนได้ 

4) ขาดผู ้ร ับซื ้อเพื ่อรองรับผลผลิตช่วง
สูงสุด 

รวบรวมข้อมูล/ปริมาณรับซ้ือ และเงื่อนไข
การรับซ้ือ(การกำหนดรา/การชำระเงินค่า
ผลผลิต เป็นต้น) ของผู้รวบรวมในชุมชน
และผ ู ้ ร วบรวมภายนอก เ พ ื ่ อสร ้ าง
ทางเล ือกเพิ ่มเต ิมแก ่เกษตรกร และ
วา งแผนการจ ำหน ่ า ย ผลส ุ ก  ใ นปี  
2564/65 

1.ประธานวิสาหกิจ/ผู ้ใหญ่บ้าน เป็นผู้
รวบรวมในพื้นที ่ที ่ช่วยระบายผลสุกแก่
เกษตรกร 
2.ผู้รวบรวมภายนอกมักมีโควตา การรับ
ซื้อจากเกษตรกรเครือข่าย (กำหนดราคา
ต่างกัน ระหว่างเกษตรกรโควตาและ
เกษตรกรทั่วไป) 

5) ในพื้นที ่ลาดชันสูง ไม่มีระบบการทำ
แปลงแบบขั้นบันไดเพื่อชะลอการหลาก
ของน้ำและง่ายต่อการปฏิบัติงาน (รวมท้ัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต) 
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       โซ่ที่ 3 การแปรรูปกาแฟกะลา ในปี 2563/2564 ชุมชนบ้านได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ 
เครื ่องมือ และลานตาก จากงบพัฒนาจังหวัดน่านเพื ่อการแปรรูปกาแฟกะลาด้วย กระบวนการ wash 
process เป็นการผลิตในจำนวนมากสามารถรองรับผลผลิตของชุมชน และควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายกว่า 
แต่กระบวนการนี้ใช้น้ำมาก ในปีการผลิต 2563/2564 มีเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์เครื่องมืออุปกรณ์จำนวน 5 
ราย แปรรูปกาแฟผลสุก ประมาณ 80 ตัน ได้กาแฟกะลา 16 ตัน แยกเป็นกาแฟกะลาที่มีคุณภาพ 14.2 ตัน 
(ร้อยละ 88.8) และกาแฟกะลาที่ไม่สมบูรณ์ ประมาณ 1.7 ตัน (ร้อยละ 11.2)  มูลค่า 1 ,642,000 บาท 
แบ่งเป็นกาแฟกะลาที่มีคุณภาพ มูลค่า 1,562,000 บาท และกาแฟกะลาไม่สมบูรณ์ (เสีย/ลอยน้ำ/สีดำ) มูลค่า 
80,100 บาท (ตารางที่ 5.3 ) ชุมชนมีการวางแผนและประมาณการแปรรูปกาแฟกะลาไม่น้อยกว่า 20 ตัน 
ลด%สูญเสียไม่เกินร้อยละ 5 จากองค์ความรู้และเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพก่อนการแปรรูป แล้วจึงทำการ
โม่ หมัก และล้าง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเชื้อราดำจากการตาก 
 
ตารางท่ี 5.3 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการแปรรูปกะลา 

รายการ วิธีการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา หมายเหตุ 
1) ขาดการม ีส ่วนร ่วมของช ุมชน
(เกษตรกร 5 ราย ท่ีนำกาแฟสุกมาแปร
รูปได้เพียง 80 ตันจาก ผลผลิตกว่า
1300 ตัน ของปีการผลิต 253/2564 
(ร้อยละ 

วิเคราะห์ม ูลค ่าเพิ ่มในการแปรรูป
กาแฟเชอรี่เป็นกาแฟกะลา (อัตราส่วน 
5 ต่อ 1 หรือกาแฟเชอรี่ 5 กก.มูลค่า 
85 บาทสร้างมูลค่ากาแฟกะลา 105 
บาท หรือ 20 บาท/กก.) หรือสามารถ
เพิ่มมูลค่ากาแฟเชอรี่อีก 4,000 บาท/
ตัน 

-ปี 2564/2565 ชุมชนมีการวางแผน
รวบรวมผลผลิตเพิ ่มเพื ่อการแปรรูป
กะลามากกว่า 20 ตัน 
-เกษตรกรผู้นำ/ผู ้รวบรวมในชุมชนมี
วางแผนการรับซื้อในรูปเงินสด และ
นำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (คาด
ว่าจะมีเกษตรกรมากกว่า 10 รายแปร
รูปในปีน้ี)  

2) การขาดแคลนแรงงาน การวางแผนการใช้แรงงานที่ได้รับการ
อบรม จำนวน 2 ครั้งจากหน่วยงานพี่
เลี้ยงเรื่องเทคนิคการแปรรูปกาแฟกระ
แบบ wash process  

ประธานกลุ ่ม ผ ู ้นำชุมชนและผู ้นำ
เกษตรกรที่ได้รับการอบรม 5-8 คนจะ
เ ป ็ น ผ ู ้ ค ว บค ุ ม แ ร ง ง า นจ ้ า ง  ใ น
กระบวนการแปรรูปทุกข้ันตอน 

3) กาแฟกะลามีเชื้อราดำจากความชื้น
สูงในกระบวนการตาก/มีการกลบเพียง 
1 ครั้ง/วัน 

วาง product line การแปรรูปอย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่ 
-การใช้ลานตาก/การทำความสะอาด
ลานตาก  
-มีการกำหนดภาระหน้าที่แรงงาน
รับผิดชอบสายงาน ในการโม่/หมัก/
ล้างและตาก 
 

 

4) กาแฟไม่สมบูรณ์/มีเช้ือรา/ลอย 
มีสัดส่วนสูงกว่ามาตรฐาน (ประมาณ
ร้อยละ 11 ของกาแฟกะลาทั้งหมด) 

-ตรวจสอบคุณภาพผลกาแฟสุกโดย
การลอยน้ำก่อนการโม่ 

-ประธานวิสาหกิจ/ผู ้นำเกษตรกร ที่
ผ่านการฝึกทักษะจะทำหน้าที่ควบคุม
และตรวจสอบสภาพเครื่อง 



69 

-การโม่และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องโม่
ให้พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมล็ดกาแฟเสียหาย 
- เ กษตรกรย ั งขาดท ักษะการคุม
เครื่องมือ อุปกรณ์  (เช่น เทคนิคการ
โมแ่บบเปียกและแห้ง) 

-ม ี การลงท ุน เพ ิ ่ ม ในการเปล ี ่ ยน
อุปกรณ์/ตัวบดโม่ที่ดี  
 

5) ขาดการทำข้อตกลง/กำหนดโควตา
การร ับซ ื ้อกาแฟกะลา ก ับโรงคั่ ว 
(จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และในพื้นที่
จังหวัดน่าน) ทำให้การซื้อนอกโควตา
ได้รับราคาที่ต่ำกว่า 5-10 บาท/กก. 
และจำกัดการรับซื้อ 

ทำข้อตกลง/กำหนดโควตาการรับซื้อ
กาแฟกะลา กับโรงคั่ว ในพื้นที่เพื่อวาง
แผนการซื้อขายล่วงหน้า  

ประธานวิสาหกิจ/ตัวแทนเยาวชนที่
แปรรูป (เช่น นายสมโภชน์/ชัยพร) จะ
ทำหน้าที่ประสานกับโรงคั่วในจังหวัด
น่าน (บ้านสันเจริญ/ท่าวังผา) เพื่อ
รวบรวมข้อม ูล เง ื ่อนไขการร ับซื้อ
ร่วมกับเครือข่ายผู้รับซื้อที่จะเป็นคู่ค้า 

 
          สำหรับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนในโซ่การแปรรูปกาแฟสาร (โซ่ที่ 4) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือทำการตลาด (โซ่ที่ 5) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัยของโครงการ ซึ่งได้นำเสนอไว้
แล้วในบทที่ 4 การวิเคราะห์การบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตกาแฟวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าจาก
ผลตอบแทนการลงทุนของกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 5 ห่วงโซ่ (ภาพท่ี 5.7) 
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5.2 โซ่อุปทานการผลิตกาแฟธุรกิจชุมชนบ้านน้ำพัน แบบแผนของการจัดการห่วงโซ่อุปทานกาแฟ ประกอบด้วย 5 ห่วงโซ่ ได้แก่ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.7  โซ่อุปทานการผลิตกาแฟบ้านน้ำพัน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน  

กาแฟ
กะลา 

โซ่ 4 การแปรรูปเมล็ด
กาแฟดิบ/คั่ว 

ร้านเคร่ืองด่ืมนอกพื้นที ่

ผู้บริโภคนอกพื้นท่ี 

ร้านเคร่ืองด่ืมในพื้นที่ 

ผู้บริโภคในพ้ืนที่ 

ร้านเคร่ืองด่ืมในกรุงเทพฯ/ 
ตลาดออนไลน ์

(แบรนด์ “Ban Pa”) 

โซ่ 5 การตลาด/ การบริโภค 

ผู้ประกอบการ 

จ าหน่าย 
ต้นกล้า 

เกษตรกรผู้ปลูก 
กาแฟ 

บ้านน ้าพัน 

เกษตรกร 
เพาะ 

ต้นกล้า 
เอง 

ผลกาแฟสด  
(เชอร่ี) 

โครงการหลวง 
ส่วนขยาย 

สนับสนุนต้นกล้า 

โซ่ 1 การผลิตผลกาแฟสุก 
(เชอร่ี) 

ผู้ประกอบการแปร
รูป (คั่ว) นอก

ท้องถิ่น (ใน จ.น่าน) 

โรงค่ัวในจังหวัด
เชียงใหม่ (คั่ว) 

ผู้ประกอบการ 
แปรรูป (คั่ว)  
ในบ้านน ้าพัน 

พ่อค้าคน
กลางนอก
ท้องถิ่น 

พ่อค้าคน
กลางใน
ท้องถิ่น 

โซ่ 2 การรวบรวม
ผลกาแฟสุก 

กลุ่มวิสาหกจิ 
บ้านน ้าพัน 

(กระบวนการ 
แปรรูปแบบเปียก) 

ผู้ประกอบการ 
แปรรูป (หมัก ตาก 

สี) ในท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ 
แปรรูป (หมัก ตาก 

สี) ในท้องถิ่น 

กาแฟ
กะลา 

กาแฟ
กะลา 

โซ่ 3 การแปรรูป
กาแฟกะลา 

กาแฟ
สาร 

กาแฟ
คั่ว 

กาแฟ
สาร 

กาแฟ
คั่ว 

กาแฟ
สาร 

กาแฟ
คั่ว 
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ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของโซ่อุปทานการผลิต  
เกษตรกรและชุมชนได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการพัฒนาโดยการปรับใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามคำแนะนำของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ (ทั้งจากหน่วยงานพี่เลี้ยง และโครงการวิจัย 
และภาคีเครือข่าย) ดังได้กล่าวถึงในส่วนแรกแล้วนั้น การปรับใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ เหมาะสมใน
กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและ/หรือลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต ผลลัพธ์จึงอาจวัดได้จากผลผลิตเพิ่ม รายได้สุทธิเพิ่ม โดยการวิเคราะห์มูลค่าการเปลี่ยนแปลงใน
โซ่อุปทานการผลิตใน 5 ห่วงโซ่ (ภาพท่ี 5.7) จากการบูรณาการทำงานและการแทรกแซงของภาคีความร่วมมือ
ของหลายภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ (เช่น เกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ) โครงการวิจัย และ
เกษตรกร/ชุมชนที่ร่วมลงทุนในการปรับใช้เทคโนโลยี (technologies adoption) ต้นทุนในกิจกรรมการ
แทรกแซงและการปรับใช้เทคโนโลยีในโซ่การผลิต รวมต้นทุนการแทรกแซงทั้งสิ้น 2,710,210 บาท โดยแยก
เป็นต้นทุนการแทรกแซงในโซ่ที่ 1 มูลค่า 156,550 บาท โซ่ที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท โซ่ที่ 3 มูลค่า 2,505,000 
บาท (ซึ่งเป็นสินทรัพย์ 4 รายการที่มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอบรม 
5,000 บาท) โซ่ที่ 4 มูลค่า 19,660 บาท และโซ่ที่ 5 มูลค่า 4000 บาท (ตารางที ่5.4)   
           กิจกรรมการแทรกแซงเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 
หน่วยงานพี่เลี้ยงภาครัฐ (เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด) หน่วยงานภาคเอกชน (เช่น ผู้ประกอบการเครือข่ายใน
พื้นที่ สถาบันงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชนเครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดน่ าน เป็นต้น) เกษตรกรและ
ชุมชน และคณะนักวิจัยในโครงการ ซึ ่งจากการรวบรวมต้นทุน การแทรกแซง/การให้ความช่วยเหลือ 
(intervention) ในกิจกรรมการพัฒนาโซ่อุปทานจากภาคีความร่วมมือ มีเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์ผลลัพธ์
ของเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่เกิดในกิจกรรมตลอดโซ่อุปทานจะนำมาวัดผลตอบแทน
จากการให้ความช่วยเหลือ และความยั่งยืนของธุรกิจในส่วนถัดไป  
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ตารางที ่5.4 การแทรกแซงและต้นทุนการแทรกแซงในการพัฒนาโซ่อุปทานการผลิต 
กิจกรรมการแทรกแซง ต้นทุน/ค่าใช้จา่ย 

ในโซ่ที่ 1 (บาท) 
ต้นทุน/

ค่าใช้จ่าย 
ในโซ่ที่ 2 (บาท) 

ต้นทุน/ค่าใช้จา่ย 
ในโซ่ที่ 3 (บาท) 

ต้นทุน/ค่าใช้จา่ย 
ในโซ่ที่ 4 (บาท) 

ต้นทุน/ค่าใช้จา่ย 
ในโซ่ที่ 5 (บาท) 

ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ/เกษตรกร/
โครงการวิจัย/ภาคเอกชน หน่วยงานเครือ

เจริญโภคภณัฑ์) 
1.กิจกรรมด้านการผลิต ต้นทุนการ

แทรกแซง 
รวม   156,550 

     

1.1 การตรวจประเมินแปลง 3,000     เกษตรอำเภอ/เกษตรกร/โครงการวิจัย (จำนวน 
2 คร้ังเกษตรกร 32 ราย) 

1.2 การอบรมความรู้การใช้สารเคมีอันตรายและปุ๋ยเคมี
อย่างปลอดภัย เทคนิคการตัดแต่งกิ่งและต้น 

3,000     เกษตรอำเภอ (จำนวน 2 ครั ้ง เกษตรกร 36 
ราย) 

1.3 การสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูและโรคพืช 35,520 (45,000)     โครงการวิจัย (จำนวน 2 ครั้ง เกษตรกร 30 ราย) 
1.4 การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อการปรับปรุงและการใชปุ้๋ย
ที่สอดคล้องสภาพดิน 

45,000 (25,000)     เกษตรอำเภอ/เกษตรกร/ ภาคเอกชน หน่วยงาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ /ผู้ประกอบการเครือข่าย 
(จำนวน 1 คร้ัง เกษตรกร 26 ราย) 

2.กิจกรรมด้านการการรวบรวมผลผลิต  รวมต้นทุนการ
แทรกแซงในโซ่ที่ 2 

(25,000) 

    

2.1 การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ ในและนอกพื้นที่   
(25,000) 

   เกษตรกร/ เครือข่ายผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวม
ผลกาแฟสุก (จำนวน 5-7 ราย) 

3.กิจกรรมด้านการการแปรรูปกาแฟกะลา   ต้นทุนการแทรกแซง
ในโซ่ที่ 3 

รวม 2,505,000 
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ตารางที่ 5.4 (ต่อ) 
กิจกรรมการแทรกแซง ต้นทุน/

ค่าใช้จ่าย 
ในโซ่ที่ 1 (บาท) 

ต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย 

ในโซ่ที่ 2 (บาท) 

ต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย 

ในโซ่ที่ 3 (บาท) 

ต้นทุน/ค่าใช้จา่ย 
ในโซ่ที่ 4 (บาท) 

ต้นทุน/
ค่าใช้จ่าย 

ในโซ่ที่ 5 (บาท) 

ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ/เกษตรกร/โครงการวิจัย/
ภาคเอกชน หน่วยงานเครือเจริญโภคภัณฑ์) 

3.1 การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และลานตาก   2,500,000   เกษตรจังหวัด/งบพัฒนาจังหวัด 
3.2 การอบรมเทคนิคการแปรรูปกาแฟ แบบ wash process   3,000   เกษตรอำเภอ (จำนวน 2 คร้ังเกษตรกร 25 คน) 
3.3 การสำรวจการเก็บรักษาและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์   2,000   โครงการว ิจ ัย/ภาคเอกชน (จำนวน 1 ครั้ ง 

เกษตรกร 30 ราย) 
4.กิจกรรมด้านการการแปรรูปภัณฑ์กาแฟค่ัว    ต้นทุนการแทรกแซง

ในโซ่ที่ 4 
รวม   19,660 

  

4.1 การทดสอบผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์    7,550  โครงการวิจัย/เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ 
4.2 การสำรวจความเห็นผู้บริโภคและทดสอบชิมผลิตภัณฑ์    4,255  โครงการวิจัย/เยาวชน 
4.3 การออกแบบและปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบ
รนด์ 

   7,855  โครงการวิจัย/เยาวชน 

5.กิจกรรมด้านการตลาด     ต้นทุนการ
แทรกแซงใน

โซ่ที่ 5 
รวม 4,000 

 

5.1 การประชุมระดมความเห็นเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาตลาดร่วมกับเยาวชนและผู้ประกอบการ 
/การประชาสัมพันธ์ 

    2,000  

5.2  การประชุมเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา
ต่อยอดธุรกิจกาแฟ 

    2,000  

รวมต้นทุนการแทรกแซงทั้งสิ้น 2,710,210 บาท      1.ภาคร ัฐ 2.เกษตรกร/ชุมชน 3.เอกชน 4.
โครงการวิจัย  

หมายเหตุ 1.หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด 2.หน่วยงานเอกชน  ประกอบด้วย หน่วยงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ผู้ประกอบการเครือข่าย 3.() มูลค่าการลงทุนจากเกษตรกร
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โซ่ท่ี 1 การผลิตผลกาแฟสุก  
จากพ้ืนที่ปลูกกาแฟ 1,220 ไร่ เกษตรกรมมีกิจกรรมการจัดการแปลง ได้แก่ การตัดแต่ง ถางหญ้า ให้

ปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยน้ำตาล หรือปุ๋ยยูเรีย) การกำจัดแมลงและโรค (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ
สภาพในแต่ละปี) ปลูกซ่อมต้นกาแฟที่ตาย/ไม่แข็งแรง ประมาณ 20-30 ต้น/ไร่ ในปีการผลิต 2563/2564 
ชุมชนมีผลผลิตกาแฟผลสุก ประมาณ 1,305.38 ตัน  โดยเป็นอะราบิกา 1,021.88 ตัน โดยมีต้นทุนการผลิต
กาแฟอะราบิกา มีต้นทุนรวม 11,788,525 บาท หรือต้นทุนเฉลี ่ย 11 ,536.12 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน  
18,393,840 บาท หรือผลตอบแทนเฉลี่ย 18,000 บาท/ไร่ กำไรรวม  6,605,315.50 บาท สำหรับโรบัสตา มี
ผลผลิต 283.5 ตัน มีต้นทุนการผลิตรวม 3,873,020 บาท ต้นทุนเฉลี่ย 10,940.73 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน 
4,252,500 บาท  หรือผลตอบแทนเฉลี่ย 12,012.71 บาท/ไร่ กำไรรวม 379,480 บาท อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนเฉลี่ย (ROI) ร้อยละ 44.60 (ตารางท่ี 5.4) 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟ (โซ่การผลิต) ของชุมชนบ้านน้ำพันใน
ปี 2564/2565 ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการแทรกแซงจำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกอบรม การติดตาม/
ตรวจประเมินแปลงปลูก/การสำรวจการระบาดของโรคแมลง/การสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนของ 3 หน่วยงาน (เกษตรจังหวัด โครงการวิจัยและสำนักพัฒนาเพ่ือความมั่นคงในเครือเจริญโภคภัณฑ์) 
มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 46,550 บาท (จากตารางที่ 5.5) การศึกษาครั้งนี้ ทำการวัดผลตอบแทนการลงทุน โดยใช้ 
ค่า ROI แยกดูผลตอบแทน ออกเป็น 2 วิธี ประกอบด้วย วิธีต้นทุนและรายรับทางตรง (Financial statement) 
และวิธีการนำต้นทุนการแทรกแซง ซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมมาคำนวนร่วม  ดังนั้นผลการเปลี่ยนแปลงในโซ่การ
ผลิตปี 2564/2565 ผลกาแฟสุก 1,500 ตัน (อะราบิกา 1200 ตัน และโรบัสตา 300 ตัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีต้นทุนและรายรับทางตรง (Financial statement) การแปลง
แปลงโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน เมื่อเทียบกับปี 2563/2564 พบว่า อะราบิกามีต้นทุนรวม 12,810,737 
บาท หรือต้นทุนเฉลี ่ย  12,810.74 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน  21,600,000 บาท หรือผลตอบแทนเฉลี่ย 
24,945.72 บาท/ไร่ กำไรรวม  8,789,263 บาท สำหรับโรบัสตา มีผลผลิต 300 ตัน มีต้นทุนการผลิตรวม 
3,979,329 บาท ต้นทุนเฉลี่ย 11,241.04 บาท/ไร่ มีผลตอบแทน 4,500,000 บาท  หรือผลตอบแทนเฉลี่ย 
12,711.86 บาท/ไร่ กำไรรวม 520,671 บาท เมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย (ROI) ร้อยละ 
55.45 หรือการเปลี่ยนแปลงในโซ่ที่ 1 ค่า ROI มีอัตราเพิ่มร้อยละ 10.85 (ตารางที ่5.5)  

2.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีจากให้ความช่วยเหลือ (รวมต้นทุนทางอ้อม) ซึ่งคำนวณจาก
ต้นทุนผันแปร (ต้นทุนทางตรง) 16,790,066 บาท รวมกับต้นทุนการแทรกแซง 156,550 บาท รวมเป็นต้นทุน
รวม 16,946,616 บาท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อยละ 54.01 มีอัตราเพิ่มร้อยละ 9.41 หรือ
อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าความช่วยเหลือหรือการแทรกแซงมีส่วนเพิ่มใน ROI ร้อยละ 1.44 ในโซ่การผลิต
กาแฟแก่ชุมชน มีอัตราเพิ่มร้อยละ 10.85 
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ตารางที่ 5.5 การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟสุก (โซ่ท่ี 1) ท้ังอะราบิกา และโรบัสตา (ก่อน/หลังโครงการ)  
รายการ ปี 2563/2564 ปี 2564/2565 

อะราบิกา โรบัสตา รวม อะราบิกา โรบัสตา รวม 
ต้นทุนการผลิต       
1.ค่าแรงงาน       

1.1 แรงงานปลูกซ่อม ( 1,025บาท/ไร่) 887,527.00 362,850.00  887,527.00 362,850.00  
1.2 แรงงานปลูกซ่อมถางหญ้า (1,000 บาท/ไร่)  865,870.00 354,000.00  865,870.00 354,000.00  
1.3 แรงงานในการเก็บเกี่ยว  (5บาท/กก.) 5,109,400.00 1,417,500.00  6,000,000.00 1,500,000.00  

2.ค่าปุ๋ยเคมี/สารกำจัดศัตรูพืช(2,500 บาท/ไร่) 2,562,500.00 885,000.00  2,562,500.00 855,000.00  
3.ค่าขนส่ง/น้ำมันเชื้อเพลิง (1,756.50 บาท/ไร่) 1,800,412.50 621,800.00  1,800,412.50 621,801.00  
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (655 บาท/ไร่) 562,815.50 231,870.00  562,815.50 231,870.00  
5.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมความรู้/กิจกรรมปรับปรุงแปลงสาธิต และกิจกรรม

อื่นๆ) (152บาท/ไร่) 
- -  131,612.00 53,808.00  

รวมต้นทุนผันแปร (ต้นทุนทางตรง) 11,788,525.00 3,873,020.00 15,661,545.00 12,810,737.00 3,979,329.00 16,790,066.00  
ผลผลิต (ตัน/ปี) 1,021.88 283.5 1,305.88 1,200.00 300.00 1,500.00 

ผลตอบแทนการผลิต ทางตรง(Financial statement)(ล้านบาท) 18,393,840.00 4,252,500.00 22,646,340.00 21,600,000.00 4,500,000.00 26,100,000.00 
กำไรทางตรง (ROI) 6,605,315.50 

(56.03) 
379,480.00 

(9.79) 
6,984,795.50 

(44.60) 
8,789,263.00 

(68.61) 
520,671.00 

(13.08) 
9,309,934.00 

(55.45) 
ต้นทุนรวมทางอ้อม 

 
     16,946,616 

(16,790,066-
156,550) 

กำไรคิดรวมต้นทุน 
ทางอ้อม (ROI) 

     9,153,384 
(54.01) 

หมายเหตุ 1. คำนวนจากพ้ืนท่ีปลูกอะราบิกา 865.87 ไร่ โรบสัตา 354 ไร่ 
 2.ผลผลิตกาแฟสุก ปี 2563/2564 จำนวน 1,305.38 ตัน  
 3.ราคาอะราบิกาเฉลี่ย 18 บาท/กก โรบัสตา 15 บาท/กก 
          4. ต้นทุนรวมทางอ้อม หมายถึงผลบวกของต้นทุนทางตรง/ต้นทุนผันแปรการผลิตกับต้นทุนจากการช่วยเหลือสนับสนุนของภาคีเครือข่าย  
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โซ่ท่ี 2 การรวบรวมกาแฟผลสุก  
 กาแฟจะเริ่มแก่สุกพร้อมเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน อันเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัย  ประกอบด้วย สาย

พันธุ์ ระดับความสูงของพ้ืนที่ปลูก ลักษณะการปลูกในพ้ืนที่โล่งแจ้งหรือใต้ร่มเงา เป็นต้น โดยทั่วไป กาแฟอะรา
บิกาเริ่มแก่สุกตั้วแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ สำหรับโรบัสตาเริ่มแก่สุกและเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน
มกราคม-มีนาคม ซึ่งเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานครัวเรือนที่ปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญ รวมทั้งพื้นที่ปลูก
เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง 26ไร่ จึงส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงกลางฤดู จะเก็บ
เกี่ยวไม่ทันผลกาแฟร่วง ความเร่งรีบจึงทำให้เก็บผลที่ไม่สุกจัดติดมาด้วยจำนวนมาก (เปอร์เซ็นต์เมล็ดสีเขียว
สูง)ราคาที่ได้รับจึงต่ำกว่ากาแฟที่มีการคัดเกรด และหากคัดผลสีเขียวออกต้องใช้เวลามาก โดยแรงงานที่ใช้ใน
การเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย แรงงานครัวเรือน/แรงงานแลกเปลี่ยนในชุมชน และแรงงานจ้าง (อัตราค่าจ้าง 5 
บาท/กก.)  

ในปีการผลิต 2563/2564 ชุมชนมีผลผลิตกาแฟผลสุก ประมาณ 1,305.38 ตัน เกษตรกรและชุมชน
ได้จำหน่ายเป็นกาแฟสุกรวม 1,230 ตัน (ร้อยละ 95 ของผลผลิตทั้งหมด) กิจกรรมการรวบรวมดำเนินการโดย
ผู้นำเกษตรกรในชุมชนและพ่อค้าภายนอก โดยมีการเจรจาราคารับซื้อ คุณภาพ (ส่วนใหญ่จะเคยซื้อขาย และ
ทราบคุณภาพของเกษตรกรแต่ละราย เช่น พื ้นที ่ปลูกในแปลงไหน ตลอดจนการจัดการแปลงปลูกของ
เกษตรกร จากข้อมูลซื้อขายในปีที่ผ่านๆ มา) ปริมาณผลผลิตในแต่ละวัน และเข้ามารับซื้อในชุมชน เกษตรกร
มักมีการรวมตัว และแจ้งปริมาณผลผลิตที่จะรวบรวมในแต่ละวันแก่ผู้รวบรวม และตกลงราคาในแต่ละวัน การ
เคลื่อนไหวของราคาในปีการผลิต 2563-2564 ซึ่งการกำหนดราคาจะเป็นราคาเคลื่อนไหวเกือบทุกวันในฤดู
เก็บเกี่ยว และแตกต่างตามสายพันธุ์และคุณภาพกาแฟ (แตกต่างจากกายภาพ/ความสูงของพื้นที่ปลูก การ
จัดการแปลง ความประณีตในการเก็บเก่ียว การใช้สารเคมีในแปลงปลูก ความแก่สุกของผลกาแฟ เป็นต้น) การ
รับซื้อของผู้รวบรวมบางรายจะซื้อขายโดยเน้นคุณภาพ เนื่องจากการทำตลาดเฉพาะ เช่น กรณีกาแฟดอยช้าง 
จะมีวิธีการคัดเกรด โดยนำผลกาแฟสุกลอยน้ำ และคัดผลที่ลอยน้ำออก ซึ่งวิธีการนี้เกษตรกรที่ผลผลิตคุณภาพ
ดีจะได้รับราคาสูงกว่าราคาทั่วไปประมาณ 1-2 บาท/กก. จุดรวบรวมและซื้อขายกาแฟของชุมชน ได้แก่ บ้าน
สันเจริญ อำเภอสองแคว และ นอกจังหวัดได้แก่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อำเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น สำหรับการนำกาแฟผลสุกจำหน่ายให้แก่กลุ่มแปรรูปในชุมชนน้ำ  สำหรับการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟ (โซ่การผลิต) ของชุมชนบ้านน้ำพันในปี 2564/2565 ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมการแทรกแซงจำนวน 1 กิจกรรม เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมกาแฟผลสุกทั้ง
ในพ้ืนที่และต่างจังหวัด (เชียงราย) การวัดผลตอบแทนจากการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 

1.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีต้นทุนและรายรับทางตรง (Financial statement) การแปลง
แปลงโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน เมื่อเทียบกับปี 2563/2564 พบว่า ในปีการผลิต 2564/2565 
ประมาณการผลผลิตกาแฟสุก 1500 ตัน (แยกเป็น อะราบิกา 1,200 ตัน และโรบัสตา 300 ตัน) ชุมชน
วางแผนการจำหน่ายผลสุกแก่ผู้รวบรวม 1,350 ตัน และแปรรูปเป็นกาแฟกะลา 150 ตัน (อะราบิกา 120  ตัน 
โรบัสตา 30 ตัน) การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนการรวบรวมกาแฟสุก มีอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนรวบรวมผลผลิตเพ่ิมจาก ร้อยละ 4.85 เป็น ร้อยละ 5.16 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.31 (ตารางที่ 5.6)  
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2.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีจากให้ความช่วยเหลือ (รวมต้นทุนทางอ้อม) ซึ่งคำนวณจาก
ต้นทุนผันแปร (ต้นทุนทางตรง) รวมกับต้นทุนการแทรกแซง 25,000 บาท รวมเป็นต้นทุนรวม 24,155,000 

บาท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อยละ 5.05 มีอัตราเพ่ิมร้อยละ 0.20 หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่าความช่วยเหลือหรือการแทรกแซงมีส่วนเพิ่มใน ROI ร้อยละ 0.20 ในโซ่การรวบรวมกาแฟผลสุกแก่ชุมชน  

ตารางที่ 5.6 การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนกาการรวบรวมกาแฟสุก (โซ่ที่ 2) (อะราบิกา และโรบัสตา ก่อน/
หลังโครงการ) 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2564/2565 
ปริมาณ  
(ต้น) 

มูลค่า 
(บาท) 

ร้อย
ละ 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(บาท) 

ร้อย
ละ 

ต้นทุนการรวบรวม       
1.ค่ากาแฟผลสุก       
1.1 อะราบิกา (18 บาท/กก.) 946.8 17,042,400.00  1,025.0 18,450,000.00  

1.2 โรบัสตา (14 บาท/กก. 273.5 3,829,000.00  325.0 4,550,000.00  
รวมค่ากาแฟ 1,220.3 20,871,400.00  1,350.0 23,000,000.00  

2.ค่าขนส่ง (ตนัละ 500บาท)  610,000.00   675,000.00  
3.ค่าแรงงาน (ตันละ 300 บาท)  366,000.00   405,000.00  
4.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  125,000.00   50,000.00  

รวมต้นทุน (Financial 
statement) 

 21,972,400.00   24,130,000.00  

5.ผลตอบแทนรวม  23,038,500.00   25,375,000.00  
5.1 อะราบิกา (20 บาท/กก.)  18,936,000.00   20,500,000.00  
5.2 โรบัสตา (15 บาท/กก.)   4,102,500.00   4,875000.00  

กำไร  
(ROI) 

 1,066,100.00 
(4.85) 

  1,245,000.00 
(5.16) 

 

ต้นทุนรวมทางอ้อม 
 

    24,155,000.00 
(24,130,000+25,000) 

 

กำไรคิดรวมต้นทุนทางอ้อม 
(ROI) 

    1,220,000.00 
(5.05) 

 

หมายเหตุ  1.ปี 2563/2564 ชุมชนจำหน่ายผลกาแฟสดให้แก่ผู้รวบรวม (ท่ัวไป/นอกชุมชน) 1,220 ตัน นำมาแปรรูป
เป็นกาแฟกะลา 85 ตัน (อะราบิกา 75 ตัน โรบัสต้า 10 ตัน) 

  2..ปี 2564/2565 ประมาณการผลิต 1,500 ตัน (อะราบิกา 1,200 ตัน โรบสัตา 300 ตัน) แปรรูปเป็น
กาแฟกะลา 20 ตัน (จากกาแฟผลสุกอะราบิกา 120  ตัน โรบสัตา 30 ตัน) 
                        3.ต้นทุนรวมทางอ้อม หมายถึงผลบวกของต้นทุนทางตรง/ต้นทุนผันแปรการผลติกับต้นทุนจากการ
ช่วยเหลือสนับสนุนของภาคีเครือข่าย 

  โซ่ท่ี 3 การแปรรูปกาแฟกะลา 
ในปีการผลิต 2563/2564 ชุมชนบ้านได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือ และลานตาก 

มูลค่า 2.5 ล้านบาท จากงบพัฒนาจังหวัดน่านเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดน่าน ซึ่งในปีแรกหรือ
ปีการผลิต 2563/2564 คุณภาพของกาแฟกะลายังไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ ทักษะในการ
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ควบคุมกระบวนการผลิต กระบวนการนี้นับเป็นการแปรรูปที่ไม่ซับซ้อน ใช้น้ำมาก มีเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
เครื่องมืออุปกรณ์จำนวน 5 ราย นำกาแฟผลสุก ประมาณ 80 ตัน มาทำการแปรรูปเป็นกาแฟกะลา ประมาณ 
16 ตัน แยกเป็นกาแฟกะลาที่มีคุณภาพ 14.2 ตัน (ร้อยละ 88.8) และกาแฟกะลาที่ไม่สมบูรณ์ ประมาณ 1.7 
ตัน (ร้อยละ 11.2)  มูลค่ากาแฟกะลา รวม 1 ,642,000 บาท แบ่งเป็นกาแฟกะลาที ่มีคุณภาพ มูลค่า 
1,562,000 บาท และกาแฟกะลาไม่สมบูรณ์ (เสีย/ลอยน้ำ/สีดำ) มูลค่า 80,100 บาท (ตารางที ่5.7) 
 
ตารางท่ี 5.7 การเปลี่ยนแปลงจำนวนเกษตรกรและปริมาณการแปรรูปกาแฟกะลาปี 2563/2564 และ 

2564/2565 (ประมาณการ) (ก่อนและหลังโครงการ)  
ชื่อเกษตรกร ปี 2563/2564 (กก.) ปี2564/2565 (กก.) 

1. นายชัยณศักดิ ์  4,000/200 6000/300 
2. นายจิรพนัธ ์ 4,000/500                                                                                                                       6000/400 
3. นายนิพนธ ์ 1,200/350                   3000/300 
4. นายสมโภช 3,000/450 5000/400 
5. นายยอดพร 2,000/300 3000/100 

                 เกษตรกรรายใหม่                                                      - 2000/200 
ปริมาณการผลิตรวม  14,200/1,980    25,000/2000 

หมายเหตุ 1.ปี2563/2564 *กาแฟกะลาคุณภาพ 14.2 ตัน (ราคา 100-120  บาท/กก.) (คำนวณมูลค่า ณ ราคาเฉลี่ย 110 
บาท/กก.) ไม่สมบูรณ์ 1.98 ตัน (ร้อยละ 12.24 ของผลผลิตกะลา) 

   **กาแฟกะลา ท่ีไม่สมบูรณ์ (ดำ/เสีย/ลอยน้ำ) (คำนวณมูลค่า ณ ราคา  45 บาท/กก.) 
               2.ประมาณการปีการผลิต 2564/2565 อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวและรวบรวมข้อมูล  (ประมาณการ 25 ตันและ

กาแฟกะลามีร้อยละการสูญเสียไม่มากกว่าร้อยละ 5 (หรือเกิน 2 ตันตามมาตรฐานการแปรรูปแบบ wash 
process)  

 3 จำนวนหลังเครื่องหมาย/ หมายถึงกาแฟลอยน้ำ ซึ่งไม่สมบูรณ์ 

 
สำหรับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟกะลา (โซ่ที่ 3) ของชุมชนบ้านน้ำพันใน

ปี 2564/2565 ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการแทรกแซงจำนวน 3 กิจกรรม มีต้นทุนการสนับสนุน/การแทรกแซง 
มูลค่า 2,505,000 บาท (ตารางที่ 5.4) เพื่อการลงทุนเพิ่มในเครื่องมูล อุปกรณ์ ลานตาก และองค์ความรู้เพ่ือ
เพิ่มพูนทักษะในการแปรรูป และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ การวัดผลตอบแทนจากการช่วยเหลือ 
ประกอบด้วย 
 1.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีต้นทุนและรายรับทางตรง (Financial statement) การแปลง
แปลงโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน เมื่อเทียบกับปี 2563/2564 พบว่า ชุมชนมีต้นทุนตรง 1,614,322 
บาท ได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายกาแฟกะลา 1,698,800 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อย
ละ 5.23 ในปี 2564/2565 ชุมชนมีต้นทุนตรง 2,903,050 บาท ได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายกาแฟ



 

79 

กะลา 3,200,000 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อยละ 10.23 หรือมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน
เพ่ิม ร้อยละ 5.00  
 2.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีจากให้ความช่วยเหลือ (รวมต้นทุนทางอ้/สนับสนุนโดยภาครัฐใน
รูปทรัพย์สิน 2,500,000 บาทที่มีอายุการใช้งาน 15-20 ปี จึงคำนวณต้นทุนด้วยค่าเสื่อมราคา (แบบเส้นตรง) 
คิดเป็นมูลค่า 166,667 บาทต่อปี) ซึ่งคำนวณจากต้นทุนผันแปร (ต้นทุนทางตรง) รวมกับต้นทุนการแทรกแซง 
2,505,000 บาท เนื่องจากการแทรกแซงรวมเป็นต้นทุนรวม 3,074,717 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน ร้อย
ละ 4.07 ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราผลตอบแทนทางตรง ร้อยละ 10.23 จึงอาจกล่าวได้ว่า อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเป็นผลจากการแทรกแซง/สนับสนุนโดยภาครัฐ ถึงร้อยละ 6.16 
 

ตารางท่ี 5.8 การเปลี่ยนแปลงต้นทุน และผลตอบแทน การแปรรูปกาแฟสุกเป็นกาแฟกะลา (ก่อนและหลัง
โครงการ) 

รายการ ปี 2563/2564 ปี 2564/2565 
มูลค่า (บาท) ร้อยละ มูลค่า (บาท) ร้อยละ 

1.ต้นทุน     
1.1 กาแฟผลสุก (ราคาเฉลีย่ 18 บาท/
กก) 

1,530,000.00 90.06 2,700,000.00 84.38 

1.2 ค่าแรงงาน (600 บาท/ตัน) 50,800.00 3.00  90,000.00 2.81 
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (150 บาท/ตัน) 12,750.00 0.75  22,500.00 0.70 
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น กระสอบ/ค่า
ซ่อมแซม/การปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิต) 

20,772.00 1.22  90,550.00 2.83 

รวมต้นทุนการแปรรูป 1,614,322.00 95.23 2,903,050.00 90.72 
2.ผลตอบแทน     

2.1 กาแฟกะลา (110 บาท/กก.) 1,580,000.00  3,080,000.00  
2.2 กาแฟลอยน้ำ (กาแฟไม่สมบูรณ์ 
60 บาท/กก.) 

118,800.00  120,000.00  

รวมผลตอบแทน 1,698,800.00 100.00 3,200,000.00 100.00 
กำไร (บาท) 
ROI (%) 

84,478.00 
(5.23) 

4.77 296,950.00 
(10.23) 

9.28 

ต้นทุนรวมทางอ้อม 
 

  3,074,717.00 
(2,903,050+166667+5000) 

 

กำไรที่คิดต้นทุนทางอ้อม (บาท) 
ROI (%) 

  125,283.00 
(4.07) 

 

หมายเหตุ 1. ราคาผลกาแฟสุก (อะราบิกา และโรบัสตา) ที่มาแปรรูปกะลา คำนวณ ณ 18 บาท/กก. 
2.ปีการผลิต 2564/2565 ชุมชนวางแผนนำกาแฟสุก 125 ตันมาแปรรูปเป็นกาแฟกะลา 25 ตัน  (กาแฟกะลา

สมบูรณ์ 23 ตัน/กาแฟลอยน้ำ 2 ตัน) 
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3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2564/2564 รวมกระบวนการเรียนรู้และการปรับเครื่องมืออุปกรณ์ 
4.ต้นทุนทางอ้อมของการแทรกแซง หมายถึงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และลานตาก มูลค่า 2.5 

ล้านบาท (อายุการใช้งาน 15 ปี ใช้วิธีการคำนวณแบบเส้นตรง และมูลค่าซากในปีสุดท้านมีค่าเท่ากับศูนย์ 
5.ต้นทุนทางอ้อม หมายถึงผลบวกของ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนค่าเสื่อมราคาการแทรกแซง/สนับสนุนของรัฐ และ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 
ในการแทรกแซงดังกล่าว ยังส่งผลในเชิงคุณภาพ/ลดการสูญเสีย และพัฒนามาตรฐานกาแฟ ตาม

มาตรฐานสากล อีกด้วย โดยผลการตรวจคุณภาพกาแฟกะลา และกาแฟสาร ปีการผลิต 2564/2565 จากการ
ตรวจประเมินคุณภาพกาแฟกะลาของเกษตรกร 5 ราย ของคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพกาแฟตามมาตรฐาน 
3 ท่าน (Q Grader/ผู้ประกอบการโรงสี/ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะการคั่ว) (ตารางท่ี 5.9) พบว่า  

1. คุณภาพกาแฟกะลาจากเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ดี (ความชื้นต่ำกว่ามาตรฐาน)  
2. ขนาดเมล็ด กลิ่น สี และร่องรอยการทำลายเมล็ดกาแฟจากด้วงกาแฟ เมล็ดมีราดำบ้างเล็กน้อย อยู่

ในมาตรฐาน  
 
ตารางท่ี 5.9 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดกาแฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร (กาแฟ) 

ข้อกำหนด ผลการวิเคราะห์ 
1. ปริมาณความชื้น  10% ต่ำกว่ามาตรฐาน (มาตรฐาน 12.5%) 
2. การจัดขนาด  19-21 กรัม/ 100 เมล็ด อยู่ในมาตรฐาน 
3. กลิ่น สี และร่องรอยการทำลาย

เมล็ดกาแฟจากด้วงกาแฟ  
กลิ่นสะอาด มีสีเขียวเข้มไม่ขาวซีดเมล็ดกาแฟดำ เมล็ดที่มีร่องรอยการ
ทำลายจากด้วง สิ ่งแปลกปลอมอื ่น (น้อยกว่า 0.3% โดยมวล) อยู ่ใน
มาตรฐาน 

4. ปริมาณคราทอกซินเอ  ไม่มีข้อมูลจากผล lab แต่สังเกตเห็นเมล็ดมีราดำบ้างเล็กน้อย (น้อยกว่า 
0.3% โดยมวล) 

 
คำแนะนำของผู้ตรวจประเมิน 
1. ความชื้นต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 2.5 ซึ่งเกิดจากการใช้เวลาในการตากนาน ซึ่งเมื่อพิจารณาด้าน

การจำหน่าย จะทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ประมาณ 3.75 บาท/กก. (คำนวณจากราคากาแฟสาร 150 
บาท/กก.) ส่งผลให้รายได้ต่อหน่วยลดลง 3,750 บาท/ตัน  

2. ขนาดน้ำหนักเมล็ดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งคุณภาพกาแฟในตลาดยังพิจารณาร่วมกับข้อบกพร่องอ่ืน 
เช่น สี กลิ่น ร่องรอยการทำลายจากด้วง และเปอร์เซ็นต์ราดำ 

3. มีเมล็ดหูช้าง เมล็ดเล็ก บ่งบอกต้นไม่สมบูรณ์ เก็บสุกบ้างไม่สุกบ้าง เมล็ดงอ (ตากแห้งเกินไป) 
สะท้อนให้เห็นว่า เกษตรกรยังมีระบบการผลิตแบบให้เทวดาเลี้ยง อาจเกิดจากปลูกถี่ต้นกาแฟแย่งสารอาหาร
และแสงแดด ดินขาดสารอาหาร  
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4. จากการตรวจพินิจ คุณลักษณะภายนอกของกาแฟสาร และข้อบกพร่องของเมล็ด  บ่งบอกปัญหา
การจัดการแปลงปลูก ได้แก่ ราดำจากปัญหาความชื้น ทั้งจากการจัดการโคนต้น การปลูกระยะชิด รวมถึงการ
ตากบนลานตากพ้ืนดิน/พื้นปูน การกลับเมล็ดเพียง 1 ครั้ง/วัน (ควรกลับเมล็ด 2-3 ครั้ง/วัน) 

5. สัดส่วนของกาแฟกะลาที่ไม่สมบูรณ์ค่อนข้างสูง (เกษตรกรสูญเสียรายได้ ประมาณ 200,000 บาท 
ประเมินจากส่วนต่างราคากาแฟคุณภาพ และกาแฟกะลาที่ไม่สมบูรณ์) ซึ่งมีสาเหตุสำคัญ ได้แก่ 

5.1 เก็บผลผลิตไม่ทัน เนื่องจากไม่มีแรงงานเก็บเกี่ยวในช่วงผลกาแฟแก่จัด ทำให้เมล็ดกาแฟร่วง 
แล้วนำมาแปรรูป/กาแฟผลอ่อน ยังเขียว แต่รูดเก็บพร้อมกับกาแฟผลสุก  

5.2 ทักษะ และความรู้ในกระบวนการจัดการล้าง หมัก และตาก (กระบวนการมีจุดสูญเสียหลาย
จุด)  

6. มีด้วง/มอดกัดกินต้นและเมล็ด ซึ่งในพื้นที่ปลูกที่มีความสูงต่ำกว่า 1 ,000 เมตรขากระดับน้ำทะเล
จะประสบปัญหาดังกล่าวเสมอ (ต้องทำให้ลำต้นแข็งแรง ปัญหาเรื่องมอดจะหมดไป) ควรหลีกเลี่ยงสารเค มี
แบบดูดซึมเพื่อป้องกันปัญหาสารเคมีตกค้าง หากจำเป็นต้องใช้ควรเลือกใช้สารเคมีชนิดที่เหมาะสมเพื่อให้
คุณภาพเมล็ดเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (เมล็ดกาแฟ) เพ่ือการปลูกกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจ
ปลูกถ่ัวพ้ืนเมือง คลุมพ้ืนดิน เพ่ือป้องกันวัชพืช และเพ่ิมไนไตรเจน/เพ่ิมสารอาหารในดิน 

7. การตากกาแฟโรบัสตาควรอยู ่บนแคร่/ลานตาก เนื ่องจากต้องการความถี ่ในการกลับกาแฟ
มากกว่าอะราบิกา (อะราบิกาค่อนข้างอ่อนไหว) การยกพื้นทำให้ด้านล่างระบายอากาศ ลดความชื้นได้ดี 
ในขณะที่การตากบนลาน/พื้น เกษตรกรต้องกลับอย่างน้อย 2 ครั้ง/วันเพื่อลดความชื้น 
 

โซ่ท่ี 4 การคั่วกาแฟ 
ช่วงเดือนธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 ทดสอบคุณภาพของกาแฟกะลา และกาแฟสารเกรดพรีเมี่ยม 

(อะราบิกา และโรบัสตา) โดยการคั่วจากโรงคั่วมาตรฐาน (จ้าง) จำนวน 3 ครั้ง ปริมาณการคั่วรวมทั้งสิ้น 
ประมาณ 500 กก. ก่อนกระบวนการคั่ว โรงคั่วจะนำกาแฟกะลาไปสีเปลือก (hulling) โดยเครื่องสีกะลาเพื่อให้
ได้กาแฟสาร ซึ่งกระบวนการสำคัญในการคั่วกาแฟมี 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การคัดเกรด: ใช้เครื่องคัดคุณภาพด้วยค่าสี หรือเครื่องยิงสีสำหรับเมล็ดกาแฟ (color sorter: 
เครื่องคัดแยกกาแฟสารที่มีค่าสีไม่ตรงกับระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งหากเทียบวิธีเดิม คือ การคัด
แยกด้วยมือ และสายตา) เครื่องจะตรวจสอบข้อบกพร่อง และคัดแยกสิ่งแปลกปลอมทุกชนิด เช่น ชิ้นเมล็ด
แตก เมล็ดรา เมล็ดหูช้าง เมล็ดดำ เมล็ดขาว หิน เมล็ดแมงเจาะ ซึ่งเป็นเมล็ดไม่สมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยี
อินฟราเรด เมล็ดกาแฟดิบที่คัดเกรดแล้วโรงคั่วจะเก็บใส่กระสอบแล้ววางบนไม้พาเลทเพ่ือป้องกันความชื้นจาก
พ้ืนดิน 

2.การคั่ว: เป็นการเพ่ิมความร้อนให้กับเมล็ดกาแฟไปเรื่อย ๆ เป็นการไล่น้ำที่ค้างอยู่ในเมล็ดกาแฟ เมื่อ
ความชื้นถูกขจัดไป แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเริ่มก่อตัวขึ้นภายในเมล็ด และขยายขนาดออกเป็น 2 เท่า จน
แตกออก (รอยต่อกลางเมล็ดแตกออก เกิดเสียงเมล็ดแตก) เรียกว่า การประทุ หรือการแตกตัวครั้งแรก ( first 
crack) สีของเมล็ดเปลี่ยนจากเหลืองซีดเป็นสีเหลืองน้ำตาล เมื่อให้ความร้อนสะสมต่อไปอย่างต่อเนื่องจะเกิด
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เป็นการแตกตัวครั้งที่สอง (2ndcrack) เกิดกลิ่น roast flavor แทนกลิ่นกาแฟดั่งเดิม ผิวเมล็ดเริ่มมันวาวแต่ไม่มี
น้ำมันเกาะติด แต่หากยังคั่วต่อไป ผิวเมล็ดจะมีน้ำมันเกาะติด ความร้อนที่สูงขึ้นเริ่มเผาไหม้น้ำมันที่เคลือบผิว
เมล็ดกาแฟ จะเกิดกลิ่น dark roast favor อย่างสมบูรณ์ ซึ่งระยะเวลาการค่ัว และอุณหภูมิที่เมล็ดกาแฟได้รับ
ในแต่ละช่วงเวลา จะเป็นปัจจัยบ่งบอกถึงระดับการคั่ว โดยส่วนใหญ่แบ่งการคั่วได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เข้ม 
ปานกลาง และอ่อน ตามความต้องการผู้บริโภคเป้าหมาย และตลาด ซึ่งระดับการคั่วจะมีความแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

1.1 คั่วอ่อน (light roast) สีเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนปานกลาง ไม่มีน้ำมันเกาะติด
เมล็ด ทำให้รสชาติของกาแฟมีความเข้มน้อย (ขมน้อย) บอดี้กาแฟเบาบาง เมื่อเวลาชงดื่มจะรับรู้ถึงความ
เปรี้ยว/ หวาน/ เค็มที่เป็นธรรมชาติของกาแฟนั้นๆ ได้ชัดเจนที่สุด (แบ่งการค่ัวเป็น อ่อนแบบ half city roast 
และ อ่อนแบบ cinnamon roast) การค่ัวอ่อนทำให้มี %การสูญเสียน้ำหนัก 13-15 % โดยมวล (รวมคัดเมล็ด
ที่แตกออก) 

1.2 คั่วปานกลาง (medium roast) สีเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้น เริ่มมีผิวมันแวว
วาว (แต่ไม่มีน้ำมันเกาะติดเมล็ด) รสชาติกาแฟมีความเข้มปานกลาง บอดี้กาแฟปานกลาง ได้รสชาติผลไม้ 
(เปรี้ยว/หวาน/เค็ม เล็กน้อย) (แบ่งการค่ัวเป็น city roast (คั่วอ่อนค่อนกลาง) full city roast (ค่ัวกลาง) และ 
full city+ roast (คั่วกลางค่อนเข้ม)) การค่ัวปานกลางทำให้มี %การสูญเสียน้ำหนัก 16–17 % โดยมวล (รวม
คัดเมล็ดที่แตกออก) 

1.3 คั่วเข้ม (dark roast) สีเมล็ดกาแฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ มีน้ำมันเกาะติด
ชัดเจน ราชาติจะมีความเข้มมาก บอดี้กาแฟหนักแน่น ไม่หลงเหลือความเป็นผลไม้ (ไม่เหลือรสเปรี้ยวของ
กาแฟ) (แบ่งการคั่วเป็น Vienna roast (เริ่มเข้ม) Italian roast (เข้มหนัก) และ French roast (เข้มไหม้)) 
การค่ัวเข้มทำให้มี %การสูญเสียน้ำหนักประมาณ 20–21 % โดยมวล (รวมคัดเมล็ดที่แตกออก) 

สำหรับการทดสอบตลาดกาแฟบ้านน้ำพัน ทดสอบแบบคั่วปานกลาง และค่ัวเข้ม ซึ่งเป็นระดับการ
คั่วที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย ความเห็นของผู้ประกอบการร้านกาแฟจากการสำรวจเชิงพื้นที่ มี
ความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่า ผู ้ที ่ชื ่นชอบดื่มกาแฟ (คอกาแฟ) มีความรู ้เรื ่องกาแฟมากขึ ้น มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มกาแฟจาก “ความขม” เป็นรสชาติธรรมชาติของกาแฟในระดับคั่วปานกลางที่คง
ความเป็นธรรมชาติ และให้ความขมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตัวกาแฟ แต่ไม่ใช่ความขมจากการไหม้) อย่างไรก็ตาม 
ยังมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังคงชื่นชอบกาแฟรสขม ไม่เปรี้ยว ที่เป็นลักษณะเฉพาะของการคั่วเข้ม 

2. การจัดทำบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (กาแฟ) โดยรายละเอียดที ่สำคัญแสดงบน  
บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อแบรนด์ สายพันธุ์ กระบวนการผลิต และระดับการคั่ว อันเป็นการบ่งบอก
คุณลักษณะของกาแฟบ้านน้ำพัน 
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ตารางท่ี 5.10 โครงสร้างต้นทุนการแปรรูปกาแฟกะลาเป็นกาแฟสาร (หลังโครงการ) 

รายการ มูลค่า (บาท) ร้อยละ หมายเหตุ 
ต้นทุนการผลิต 
กาแฟกะลา 1,000 กก.ๆ ละ 
110 บาท 

110,000.00 90.50 คำนวณจากเกรด A เป็นเกรดทั่วไปซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด  

ค่าจ้างสี (กก.ละ 2 บาท) 2,000.00 1.53  
ค่าขนส่ง  1,500.00 1.15 รถกระบะจากบ้านน้ำพันมาโรงสีอำเภอท่าวังผา 
อ่ืนๆ (แรงงาน, ถุง, กระสอบ) 500.00 0.38  

รวมต้นทุน 104,000.00 93.22  
ผลตอบแทน 
กาแฟสาร 872.5 กก.ๆ ละ 
150 บาท 

130,875.00 100.00 %สาร 87.25  

กำไรสุทธิ 8,875.00 6.78  

หมายเหตุ การแบ่งเกรดกาแฟสาร ของบ้านน้ำพัน มี 4 เกรด คือ เกรดพรีเมี่ยม/เกรด A/เกรด B และ 
ตกเกรด (ราคา 45 บาท/กก. สำหรับขายให้ผู้ประกอบการไปคั่วทำกาแฟโบราณ) 
สีกาแฟกะลาเป็นกาแฟสาร ณ โรงสีกาแฟหลี่พานิช คอฟฟี่ฟาร์ม น้ำหนักเปลือกกะลาเฉลี่ยร้อย
ละ 14.75 โดยมวล 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว (โซ่ที่ 4) ของชุมชน
บ้านน้ำพันในปี 2564/2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ ด้วยกิจกรรมการแทรกแซงจำนวน 3 
กิจกรรม (เช่นการออบแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบชิม และการสร้างแบ
รนด์) มีต้นทุนการสนับสนุน/การแทรกแซง มูลค่า 19,660 บาท (ตารางที่ 5.4) เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการ การวัดผลตอบแทนจากการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
 1.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีต้นทุนและรายรับทางตรง (Financial statement) การแปลง
แปลงโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า มีต้นทุนตรง 272,135 บาท ได้รับผลตอบแทน 338,535บาท 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อยละ  24.40  
 2.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีจากให้ความช่วยเหลือ (รวมต้นทุนทางอ้อม/สนับสนุนโดย
โครงการวิจัย มูลค่า 19,660 บาท  จึงมีต้นทุนรวมต้นทุนทางอ้อมรวม 291,795 บาท มีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนเป็นผลจากการแทรกแซง/สนับสนุนโดยภาครัฐ ถึงร้อยละ 16.02 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสนับสนุน
ของโครงการมีส่วนช่วยเพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วได้ร้อยละ  8.38  
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ตารางท่ี 5.11 โครงสร้างต้นทุน-ผลตอบแทน การแปรรูปกาแฟสาร เป็นกาแฟคั่ว และบรรจุภัณฑ์กาแฟคั่ว  

รายการ มูลค่า (บาท) ร้อยละ หมายเหตุ 
ต้นทุน 
กาแฟสาร 900 กก.ๆ ละ 250** บาท 225,000.00 54.56 เกรด premium* 
ค่าจ้างค่ัวเข้ม 25,535.00 11.35 จ้างโรงคั่วฮิลล์คอฟเชียงใหม่ 
ค่าบรรจุภัณฑ์ 316 แพ็คๆ ละ 9.63 บาท 14,850.00 6.64  
ค่าขนส่ง 6,750.00 3.06  

รวมต้นทุน 272,135.00 75.61  
ผลตอบแทน  338,535.00 100.00 ขนาดบรรจุ 250 กรัม/แพ็ค 

กำไรจากต้นทุนทางตรง 
(ROI) 

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายสนับสนุน                         
           กำไรหักต้นทุนสนับสนุน 
                       (ROI) 

66,400.00 
(24.40) 

291,795.00 
46,740.00 

(16.02) 

24.39  
 
 
 
 

หมายเหตุ  *คิดเกรดจากราคาจำหน่าย (ข้อมูลจากผู้ประกอบการโรงคั่วในจังหวัดน่าน ระบุว่า ราคาจำหน่าย
ของกาแฟกะลาที่สูงกว่า 200 บาท/กก. ถือว่าเป็นพรีเมี่ยมเกรด) 

 **คำนวณราคากาแฟกะลาที่เกษตรกร 4 ครั้ง และคา่ใช้จ่ายในการสี 
 ระดับการคั่วเข้มเป็นระดับที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภค 

 
โซ่ท่ี 5 การตลาด 
การดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดโดยเกษตรกรผู้นำ และเยาวชน กิจกรรมนี้ชุมชนทำการทดสอบ

ตลาดในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคที่เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟ และผู้บริโภคในตลาด
ออนไลน์ ซึ่งเกรดของกาแฟที่ใช้ในการคั่วของตลาดร้านกาแฟ และตลาดออนไลน์จะมีความแตกต่างกัน  แบ่ง
ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

- ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟ เป็นบรรจุภัณฑ์แบบที่ 1 อะราบิกา ขนาด
บรรจุ 500 กรัม ราคา 250 บาท สำหรับโรบัสตาขนาดบรรจุ 500 กรัม ราคา 220 บาท  

- ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ เป็นบรรจุภัณฑ์แบบที่  2 อะราบิกา ขนาด
บรรจุ 250 กรัม ราคา 205 บาท สำหรับโรบัสตาขนาดบรรจุ 250 กรัม ราคา 195 บาท (ราคาเปลี่ยนแปลง
ตามราคากาแฟกะลาและกาแฟสาร) 

สำหรับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนและผลตอบแทนการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว (โซ่ที่ 5) ของชุมชนบ้าน
น้ำพันในปี 2564/2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ ด้วยกิจกรรมการแทรกแซงจำนวน 2 
กิจกรรม (เช่น การประชาสัมพันธ์ การทดสอบทดสอบตลาด การทดสอบชิม) มีต้นทุนการสนับสนุน/การ
แทรกแซง มูลค่า 4,000 บาท (ตารางท่ี 5.4) การวัดผลตอบแทนจากการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 
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-  1.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีต้นทุนและรายรับทางตรง (Financial statement) การ
แปลงแปลงโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า มีต้นทุนตรง 270,507 บาท ได้รับผลตอบแทน 
338,535 บาท มีกำไร 68,028 บาทและอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ร้อยละ  25.15  

 2.อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีจากให้ความช่วยเหลือ (รวมต้นทุนทางอ้อม/สนับสนุนโดย
โครงการวิจัย มูลค่า 4,000 บาท  จึงมีต้นทุนรวมต้นทุนทางอ้อมรวม  274,507 บาท และเมื่อหักต้นทุนที่รวม
ต้นทุนทางอ้อมหรือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม จะมีกำไรเพียง 46 ,740 บาท มีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนร้อยละ 24.78 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสนับสนุนของโครงการมีส่วนช่วยเพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในการพัฒนาการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว ร้อยละ 0.37   

 
ตารางท่ี 5.12 โครงสร้างต้นทุน-ผลตอบแทน การตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว/กาแฟดริป 

รายการ มูลค่า (บาท) ร้อยละ หมายเหตุ 
ต้นทุน 
1.ผลิตภัณฑ์กาแฟ 
2.ค่าการตลาดเยาวชน/ผู้ขายสินค้า                                

209,406.00 
52,351.00 

61.86 
15.46 

           
         เยาวชน 10 ราย/
ผู้นำเกษตรกรทำหน้าที่
การตลาด 2 ราย 

3.ค่าขนส่ง 8,750.00 2.58  
รวมต้นทุน 270,507.00 79.90  

ผลตอบแทน  338,535.00 100.00  
กำไรจากต้นทุนทางตรง 

(ROI) 
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายสนับสนุน                         
           กำไรหักต้นทุนสนับสนุน 
                       (ROI) 

68,028.00 
(25.15) 

274,507.00 
46,740.00 

(24.78) 

  
 
 
 
 

หมายเหตุ ต้นทุนผลิตภัณฑ์คำนวณจากมูลค่าท่ีจำหน่ายได้ และยังผลิตภัณฑ์บางส่วนที่รอการชำระเงิน 
 
ส่วนที่ 3 มูลค่าธุรกิจชุมชน และผลตอบแทนการลงทุนในโซ่อุปทานการผลิต 

หากพิจารณาแผนภาพโซ่อุปทานการผลิตกาแฟของเกษตรกรบ้านน้ำพัน ซึ่งมูลค่าธุรกิจชุมชนสามารถ
พิจารณาปริมาณธุรกิจรวมในโซ่ที่ 1-5 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชนยังก่อให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าการลงทุน
ในธุรกิจและการเพิ่มขึ้นของโซ่ที่ 3-โซ่ที่ 5 ซึ่งในปีก่อนหลังนี้ ชุมชนมีการผลิตและรวมรวมผลผลิตกาแฟสุก 
การจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า 
ROI หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ที่เกี่ยวข้องใน 5 ห่วงโซ่  
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1.การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน ด้วยวิธีการคิดเฉพาะต้นทุนทางตรง หรือ Financial statement 
(ตารางท่ี 5.13) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

มูลค่าธุรกิจและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโซ่การผลิตกาแฟ (โซ่ที่ 1) จากปริมาณการผลิต ปี 
2563/2564 จำนวน 1,305 ตัน มูลค่าธุรกิจ 22,646,340 บาท โดยชุมชนมีต้นทุนการผลิตกาแฟ  15,661,545 
บาท (อะราบิกา 11,788,525 บาทและโรบัสตา 3,873,000บาท) มีกำไร 6,984,795บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ROI  ร้อยละ 44.60 การเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 
2,6100,000 บาท ROI  ร้อยละ 55.45 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.85) 

มูลค่าธุรกิจและอัตราผลตอบแทนการรวบรวมกาแฟผลสุก (เชอรี่) (โซ่ที่ 2) ในปี 2563/2564 มูลค่า
ธุรกิจ 23,038,500 บาท โดยชุมชนมีต้นทุนการผลิตกาแฟ  21,972,400 บาท (อะราบิกา 18,936,000 บาท
และโรบัสตา 4,102,500 บาท) มีกำไร 1,066,100 บาท และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ROI  ร้อย
ละ 4.85 การเปลี่ยนแปลงในโซ่การผลิต มูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 25,375,000 บาท ROI  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
5.16 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.31) 

มูลค่าธุรกิจและอัตราผลตอบแทนการแปรรูปกาแฟกะลา (โซ่ที่ 3) ในปีการผลิต 2563/2564 มูลค่า
ธุรกิจ 1,698,800 บาท โดยชุมชนมีต้นทุนการผลิตกาแฟ  1,614,322 บาท  มีกำไร 84,478 บาท และมีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ROI  ร้อยละ 5.23 การเปลี่ยนแปลงในโซ่การแปรรูปกะลา มูลค่าธุรกิจเพ่ิมข้ึน
เป็น 2,903,050 บาท ROI  เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.23 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.00) 

มูลค่าธุรกิจและอัตราผลตอบแทนการแปรรูปกาแฟสาร/กาแฟคั่ว (โซ่ที่ 4) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ
โครงการ ซึ่งจัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วดำเนินการโดยเยาวชนและเกษตรกรนำกาแฟกะลาไป
ทำการสีเป็นกาแฟสาร (ตารางที่ 5.9) สำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วแบบต่างๆ (กาแฟคั่ว และ  
กาแฟดริปซอง) (ตารางท่ี 5.10) ตามความต้องการของตลาด ซึ่งโซ่นี้ได้ดำเนินการ มีมูลค่าธุรกิจ 232,928 บาท 
มีต้นทุนการแปรรูป 146,353 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุน 86,575.50บาท หรือ ROI  ร้อยละ 59.16 

มูลค่าธุรกิจและอัตราผลตอบแทนจากกิจกรรมการตลาด/การบริโภค (โซ่ที่ 5) ดำเนินการโดยผู้นำ
ชุมชนและเยาวชน ที่จะทำหน้าที่การตลาด มีมูลค่าธุรกิจ 232,928 บาท มีต้นทุนผลิตภัณฑ์ 146,353 บาท 
ต้นทุนการตลาด 30,440 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุน 56,135.50 บาท หรือ ROI  ร้อยละ 24.10 

กล่าวโดยพบว่า มูลค่าธุรกิจชุมชนกาแฟมีการเปลี่ยนแปลง โดยในปีการผลิต 2563/2564 
มูลค่าธุรกิจรวมของโซ่ที่ 1 มูลค่า 22,646,340 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่ที่ 2 มูลค่า และโซที่ 3 ทำให้เกิด
มูลค่าธุรกิจ รวมทั้งปี 23,796,918 บาท สำหรับปีการผลิต 2564/2565 โซ่อุปทานการผลิตมีการจัดการองค์
ความรู้และการจัดการ มูลค่าธุรกิจจาก โซ่ที่ 1 มูลค่า 26,100,000 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มในโซ่ที่ 2 มูลค่า 
1,245,000 บาท โซ่ที่ 3 มูลค่าเพิ่ม 296,950  บาท โซที่ 4 มูลค่า 86,575 บาท และโซ่ที่ 5 มูลค่า 56,135 
บาท  ทำให้เกิดมูลค่าธุรกิจรวมทั้งปี 27,784,660 บาท หรือมูลค่าธุรกิจเพิ่มขึ้น 3,987,742 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.76 (เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2563/2564)  
            2.การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน ด้วยวิธีการคิดเฉพาะต้นทุนทางอ้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโซ่
อุปทาน ได้นำค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โครงการวิจัย และการมีส่วนร่วมของ
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ผู้นำเกษตรกร เกษตรกรในโครงการเพื่อให้เกิดการปรับใช้เทคโนโลยี (Technology adoption) และการ
พัฒนากิจกรรมในโซ่อุปทานทั้ง 5 ห่วงโซ่ มูลค่าการลงทุนหรือต้นทุนการสนับสนุนมีมูลค่ารวมทั ้งสิ้น 
2,710,210 บาท (ตารางท่ี 5.4)  

           ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ทีก่ารนับรวมต้นทุนทางอ้อม (ตารางท่ี 5.13)  เมื่อเทียบกับการคำนวณ
วิธีที่ 1 พบว่า 

         1.ในการพัฒนาโซ่ต้นน้ำ (โซ่การผลิต) ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพการผลิตสูงสุด เมื่อพิจารณา
ทั้งจากปริมาณธุรกิจ (กว่า 22-26 ล้านบาท) และอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROI) เพิ่มจากร้อยละ 44.60 
เป็นร้อยละ 55.45 และการเพ่ิมขึ ้นของอัตราผลตอบแทนการลงทุน 10.85 เป็นผลจากการสนับสนุน/
แทรกแซงของภาคีเครือข่ายเพียง ร้อยละ 1.44 สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนมีประสบการณ์และทักษะที่ดี การใช้
เทคโนโลยีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้สูงสุด เมื่อเทียบกับโซ่อื่นๆ 

          2.การสนับสนุน/แทรกแซงเกิดผลกระทบในทุกห่วงโซ่ โดยมมีผลกระทบสูงสุดในโซ่ที่ 3 หรือการแปร
รูปกาแฟผลสุกเป็นกาแฟกะลา เนื่องจากมีปริมาณธุรกิจที่มากพอ และเป็นการสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ 
เครื่องมือและลานตาก ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางตรงจาก ROI ร้อยละ 10.23 (เมื่อหักต้นทุนการสนับสนุนROI แม้
จะลดลงเหลือร้อยละ 4.07 แต่ก็สร้างมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชนได้สูงถึง 3.2 ล้านบาท 

         3.การสนับสนุน/แทรกแซงในโซ่ที่ 4 และ 5 แม้จะมีอัตราผลตอบแทนที่สูง (ROI ของการลงทุนมีร้อย
ละ 24.40 ร้อยละ 25.10 แม้คิดต้นทุนการสนับสนุนก็ทำให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนลดลงไม่มาก จึงควร
พัฒนาให้เยาวชนและผู้นำเกษตรกรที่ทำหน้าที่ในการแปรรูปและการตลาด เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางดา้น 
Content business เพื่อการพัฒนาต่อยอด และเชื่อมโยงเครือเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งการแข่งขัน
ของตลาดมีสูงย่อมส่งผลต่อความเสี่ยงการบริหารจัดการในโซ่ขั้นกลางน้ำและปลายน้ำสูงด้วย การพัฒนาที่
ยั ่งยืนของโซ่อุปทานจึงต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนธุรกิจที่เน้นกระบวนการที่แข่งขันด้วยคณภาพ และ
มาตรฐาน 
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ตารางที่ 5.13 การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิต (ก่อนและหลังโครงการ) คำนวณด้วยวิธีต้นทุนทางตรง และทางอ้อม(นับรวมต้นทุนการสนับสนุน/การแทรกแซง) 
รายการ      โซ่ที่ 1 (การผลิตกาแฟสุก)     โซ่ที่ 2 (การรวบรวมผลสุก)     โซ่ที่ 3 (การแปรรูปกะลา) โซ่ที่ 4 (การแปร

รูปผลิตภัณฑ์
กาแฟคั่ว) 

โซ่ที่ 5 
(การตลาด) ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1.ต้นทุนการผลิต         
1.1 อะราบิกา 11,788,525.00 12,810,737.00        
1.2 โรบัสต้า 3,873,000.00 3,979,329.00       
1.3 ต้นทุนกาแฟ            91,270.00    146,353.00 
1.4 ต้นทุนการแปรรูป           55,083.00  
1.5 ต้นทุนการตลาด            30,440.00 

รวมต้นทุน 15,661,545.00 16,790,066.00 21,972,400.00 24,130,000.00 1,614,322.00 2,903,050.00    272,135.00    270,507.00 
2.ผลตอบแทน         

2.1 อะราบิกา 18,393,840.00 21,600,000.00 18,936,000.00 20,500,000.00     
2.2 โรบัสต้า  4,252,500.00  4,500,000.00  4,102,500.00  4,875,000.00     

รวมผลตอบแทน 22,646,340.00 26,100,000.00 23,038,500.00 25,375,000.00 1,698,800.00 3,200,000.00    338,535.00 338,535.00 
3.กำไรเบื ้องต้น (คิดเฉพาะ
ต้นทุนทางตรง) 

6,984,795.00 9,309,934.00 1,066,100.00 1,245,000.00     84,478.00   296,950.00      66,400.00    68,028.00 

,      44.60    55.45       4.85      5.16     5.23      10.23       24.40       25.15 
5 .รวมผลตอบแทน (หัก
ต้นทุนทางอ้อม) 

 25,943,450.00   5,350,000.00    3,074,717.00     66,400.00   64,028.00 

6.กำไรเบื ้องต้น (คิดเฉพาะ
ต้นทุนทางตรง) 
(ROI ที่คิดต้นทุนทางอ้อม) 

 9,153,384.00 
    (54.01) 

  1,220,000.00 
     (5.05) 

 125,283.00 
    (4.07) 

   46,740.00 
     (17.17) 
 

   46,740.00 
     (24.78) 
    

หมายเหตุ   โซ่ที่ 1  จากตารางที่  5.5 /โซ่ที่ 2 จากตารางท่ี  5.6/โซ่ที่ 3 จากตารางท่ี 5.8/โซ่ที่ 4 จากตารางท่ี 5.11และโซ่ที่ 5 จากตารางท่ี 5.12
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หมายเหตุ การปลูกกาแฟ 1 กิโลกรัมกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดังนี้  
โซที่ 1 การผลิตกาแฟ 1,500 ตัน ชุมชนมีรายได้ 26,100,000 บาท (17.40 บาท/กก.) มีต้นทุนการผลิต  16,790,066 บาท 
(11.19 บาท/กก.) มีกำไรสุทธิ 9,309,934 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือเกษตรกรจะมีรายได้จากการ
ผลิตกาแฟเชอรี่ 6.21 บาท/กก.  
โซ่ที่ 3 ชุมชน นำกาแฟสุก 150 ต้นแปรรูปเป็นกาแฟกะลา มีรายได้ 3,200,000 บาท มีต้นทุนการผลิต 2,903,050 บาท มี
กำไรสุทธิ 296,950 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ เมื่อนำกาแฟผลสุกมาแปรรูปเป็นกาแฟกะลา จะมีราย
เพิ่มอีก 1.98 บาท/กก.  
โซ่ที่ 4 การนำกาแฟกะลา 1000 กก.มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว มีรายได้    338,535 บาท มีต้นทุนการผลิต 272,135 
บาท มีกำไรสุทธิ 66,400 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ เมื่อนำกาแฟผลสุก 1 กก.มาแปรรูป (ได้กาแฟ
กะลา 0.2 กก.) จะมีรายเพิ่มอีก 13.28 บาท/กก.  
โซ่ที่ 5 การตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว มีรายได้ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว  338,535 บาท มีต้นทุนการตลาด 270,507 บาท มีกำไร
สุทธิ 64,028 บาท (รวมค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว) หรือ เมื่อนำกาแฟผลสุก 1 กก.มาแปรรูป (ได้กาแฟกะลา 0.2 กก.) 
จะมีรายเพิ่มอีก 12.81 บาท/กก.  
  จากมูลค่าเพิ่มจากกิจกรรมทั้ง 4 ห่วงโซ่ (ไม่รวมกิจกรรมการรวบรวมผลกาแฟสุก) เมื่อเราเปรียบเทียบมูลค่าในทุก 1 
กิโลกรัม โซ่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด คือการแปรรปูกาแฟกะลา เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว การตลาดกาแฟ การปลูกกาแฟ และการ
แปรรูปกาแฟกะลา ด้วยมูลค่าเพิ่ม 13.28 บาท 12.81 บาท 6.21 บาท และ 1.98 บาทตามลำดับ 

 
ส่วนที่ 4 ความเข้มแข็งและสมรรถนะกลุ่ม ปัญหา/อุปสรรคการบริหารจัดการโซ่อุปทานการผลิตกาแฟ
บ้านน้ำพัน  
            1.ความเข้มแข็งและสมรรถนะกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำพัน มีความเข้มแข็งและสมรรถนะในการ
ผลิต อันเป็นผลจาก 
         1.1 การรวมกลุ่มของเกษตรกรชุมชนบ้านน้ำพัน จำนวน 41 ครัวเรือน จาก 46 ครัวเรือนที่ปลูกกาแฟ 
มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการผลิต จากหน่วยงานภาครัฐ (เกษตรจังหวัด) มี
เป้าหมายการรับรองการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP: Good Agricultural Practices)  
          1.2 ครัวเรือนของเกษตรกรมีรายได้หลักจากการผลิตเกษตร และปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มาเป็นไม้ผล ผลไม้ และพืชผัก โดยมีรายได้หลักจากการปลูกกาแฟ (รายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 
มาจากกาแฟ) เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในระบบผลิต ที่มีประสบการณ์การปลูกมากว่า 20 ปี สามารถยึดเป็น
อาชีพที่ยั่งยืน 
          1.3 ชุมชนเป็นพื้นที่ได้รับการประเมินและติดตามผลการส่งเสริม ทั้งจากหน่วยงานรัฐ (เกษตรอำเภอ
และเกษตรจังหวัด) และหน่วยงานพัฒนาพ้ืนที่ (โครงการหลวงบ้านถ้ำเวียงแก) ซึ่งความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการผลิตที่เป็นระบบ มีแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน จึงเป็นต้นแบบธุรกิจชุมชนกาแฟที่
ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด มีผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดว่าจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่น (เช่น 
อำเภอปัวและอำเภอทุ่งช้าง) ในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ 2566 
          1.4 กลุ่มเกษตรกรมีผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกรที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้นำ เสียสละ ในการจัดทำกิจกรรม
ตลอดโซ่อุปทาน ชุมชนจะมีส่วนร่วมและแสดงความเห็น ร่วมคิดร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนและผู้นำ
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เกษตรกร ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจ โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนจากการเสียสละในการร่วม
บริหารธุรกิจ    
          1.5 การบริหารจัดการที่โปร่งใส มีระเบียบการเงิน ที่ชุมชนสามารถตรวจสอบได้ เช่น การจัดสรรกำไร
จากธุรกิจชุมชนเพื่อเป็นกองทุนพัฒนาต่อยอดการตลาด ให้แก่เยาวชนที่ทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด 
 
2.ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 

1) แม้เกษตรกรจะมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ปลูกกาแฟมากว่า 20 ปี มีความเข้มแข็งในโซ่การผลิต 
แต่เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โซ่ที่ 3 ถึง 5)  

2) ชุมชนได้ร ับการสนับสนุนอุปกรณ์/เครื ่องมือ แต่เครื ่องที ่ ได ้ร ับบางส ่วนยังไม ่สามารถ  
แปรรูปได้อย่างมีประสิทธิผล (จากปัญหาการ set up อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ การวางระบบยังไม่นิ่ง เป็นต้น) ทำ
ให้ร้อยละของกาแฟไม่สมบูรณ์และคุณภาพกาแฟกะลายังไม่ได้มาตรฐาน  

3) เกษตรกรบางรายยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า/กลุ่มยังขาดทักษะในการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  

4) เกษตรกรยังไม่ทราบโครงสร้างต้นทุนการผลิต การแปรรูปในกิจกรรมหลัก ทำให้เกิดการกำหนด
ราคาที่สูงกว่าคู่แข่งในตลาด (อาจทำให้เสียโอกาสทางการตลาด) ซึ่งโครงการได้ทำการทดสอบตลาดให้กลุ่ม
เกษตรกรบ้านน้ำพัน ภายใต้ชื่อ “coffee ban Pa” สร้างเว็บเพจในการขายออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่
ให้ความสำคัญ ให้คุณค่า (เต็มใจจ่าย) กับความเป็นชุมชน ความเป็นธรรมชาติและเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่
เกี่ยวข้องกับความสนใจ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่าย ทั้งนี้โครงการวิจัย และทีมวิชาการของ
CP เข้ามาช่วยกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างการรับรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 

5) เมื่อ 3 ปีก่อนผลผลิตกาแฟประสบปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มีมอด/ปลวก/ด้วงกาแฟ) เกษตรกร
แก้ไขปัญหาโดยการใช้ยาฆ่ามอด และปลวกในแปลงปลูก  

6) สถานที่ในการเก็บรักษา เกษตรกรเก็บในครัวเรือน ไม่มีการแยกส่วน และจัดวางที่เหมาะสม (เช่น 
พ้ืนที่เก็บเป็นดิน/ปูนซีเมนต์ ไม่มีไม้รองกันความชื้นจากพ้ืน บริเวณท่ีเก็บยังเก็บรวมกับปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย 
เคมีภัณฑ์ ซึ่งกาแฟจะดูดกลิ่นต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ทำให้กาแฟคั่วมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่ง
สามารถตรวจประเมินกลิ่นและรสได้ด้วยประสาทสัมผัส (sensory test)  

7) การขยายศักยภาพการผลิตเผชิญกับข้อจำกัดของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเก็บเกี่ยว 
(ปลาย พ.ย.ถึง ต้น มี.ค.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีการผลิต 2563/2564 ที่ขาดแคลนแรงงานจ้างที่มีประสบการณ์
เก็บเก่ียว ต้องพ่ึงพาแรงงานจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าว (สปป.ลาว) จากสถานการณ์โควิด-19 
ปัญหาแรงงานที่ส่งผลต่อการสูญเสียผลผลิตและต้นทุนการผลิต  

8) คุณภาพของผลผลิตกาแฟกะลา กาแฟสาร และกาแฟคั่ว ยังต้องการการพัฒนา ปัจจุบันยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้น (ประเมินคุณภาพโดย 3 โรงคั่วกาแฟ ประกอบด้วย โรงคั่ว น.น่าน/ไทยคอฟฟี่โกโก้/Hillkoff) 
เกษตรกรและชุมชนควรนำข้อมูลมาทำการปรับแผนการผลิต และการแปรรูป  
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9) จากการตรวจประเมินสถานที่แปรรูปกาแฟกะลา พบว่า โรงเรือนแปรรูป ควรปรับจุดการดำเนิน
กิจกรรมให้เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กระบวนการแปรรูปเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี 
(เช่น ห้องส้วมอยู่ในบริเวณใกล้กับเครื่องจักร อุปกรณ์การสี/การหมัก) การจัดการน้ำเสีย/เศษผลผลิตที่ยังขาด
ระบบบำบัด และระบายน้ำเสีย ซึ่งอาจจะส่งให้เกิดมลภาวะในอนาคต 

10) ยังขาดองค์ความรู้ การจัดการในเรื่องการเก็บรักษากาแฟกะลา (ในสถานทีไ่ม่เหมาะสม ตามหลัก
สุขาภิบาล) อาจเกิดปัญหาความชื้น กลิ่นผิดปกติ หรือคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
กาแฟโดยรวม 

11) กลุ่มเกษตรกรยังขาดการจัดทำแผนการตลาด (marketing plan) ที่สอดคล้องกับแผนการผลิต 
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจกาแฟที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ  

12) การพัฒนาธุรกิจชุมชน ยังต้องการการเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ประกอบการตลอดโซ่อุปทาน และสร้าง
ผู้ประกอบการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมีความสนใจประกอบอาชีพการเกษตรเป็น
อาชีพเสริม และสนใจในการแปรรูป และการตลาดเพื่อชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนปรับตัวทันสถานการณ์ และ
ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล 
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บทที่ 6 
โอกาสและความท้าทายพัฒนาธุรกิจกาแฟบนพื้นที่สูง 

 
อุตสาหกรรมกาแฟอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้วยจำนวนผู้ผลิตและผู้บริโภคจำนวนมาก แต่มี

ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะที่สร้างความหลากหลายทั้งจากสายพันธุ์และกระบวนการ
ผลิต ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กาแฟขยายโอกาสทางการตลาดได้มาก พัฒนาตลาดได้หลายระดับ จากคุณภาพกาแฟ
มีความจำเพาะมีเอกลักษณ์ที่สนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคหลายกลุ่ม การแข่งขันและเติบโตธุรกิจจึง
อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาตลาดกาแฟ
จึงมีอัตราการเติบโตสูง สร้างผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้าสู่อุตสาหกรรม และทำให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มี
มูลค่าสูง มีศักยภาพในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนสอดคล้องการสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมินิเวศของระบบเกษตร
บนพื้นที่สูง  

การนำเสนอผลการศึกษาในบทที่ 6 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนแรก โอกาสของกาแฟบนพื้นที่สูง ส่วน
ที่ 2 ความท้าทายของกาแฟบนพ้ืนที่สูง ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟในอนาคต และส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูง มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 โอกาสของกาแฟบนพื้นที่สูง  
การผลการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมในโซ่อุปทาน ก่อนและหลังโครงการ 

สะท้อนให้เห็นว่าโอกาสในการลงทุนเพิ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพธุรกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำพัน ซึ่งชุมชนและ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการโซ่อุปทาน สรุปได้ว่า 
 1) ชุมชนมีศักยภาพการผลิตและมีความเข้มแข็งจากพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ แผนธุรกิจชุมชน ที่มีการ
บริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน ประกอบด้วย ปริมาณผลผลิตกาแฟสุก 1,300-2,000 ตัน/ปี จำหน่ายเป็นผลสุก
ประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมดและนำมาแปรรูปกาแฟกะลา ประมาณ 20 ตัน/ปี หรือ (ร้อยละ 10 
ของผลผลิตทั้งหมด) และนำกาแฟกะลา 1 ตันพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและกาแฟดริป เพื่อทำการตลาด ใน
ตลาด mass และตลาด niche 

2) ชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรูปอุปกรณ์ เครื่องจักรและลานตาก ส่งผลให้มีศักยภาพ
ความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร แต่เมื่อแยกพิจารณาวัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุน โดยแยกส่วนของการแทรกแซง/การส่งเสริมโดยรัฐออก พบว่า 

2.1 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.57 เป็น 37.0 นั้น เป็นผลจากการ
แทรกแซงของรัฐ ร้อยละ....ซึ่งเกษตรกร/ชุมชนนำมาปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้าง
มูลค่าเพิ ่มในโซ่กลางน้ำ (การแปรรูปเป็นกาแฟกะลา) และปลายน้ำ (แปรรูปกาแฟสารเป็นผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย สร้างแบรนด์กาแฟบ้านป่า)  
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3) มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ หรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรม  โดยมีเยาวชนที่เป็นบุตรหลานและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบโควิดกลับคืนถิ่น (ไปทำงาน กทม. 
ประมาณ 5-7 คน อยากกลับมาทำหน้าที่การตลาดที่บ้านเกิด)   

4) การจัดการโซ่อุปทานมีการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน การสร้างสมดุลในโซ่อุปทานด้วยแผนธุรกิจจาก
ผลผลิตกาแฟสุกปริมาณ 1,305  ตัน/ปี ขายในรูปกาแฟผลสุกให้ชุมชนบ้านสันเจริญ ร้อยละ 80-90 หรือ 
1,130 ตัน (ต้องการเงินสด) และนำมาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าด้วยชุมชน 85 ตัน (ได้กาแฟกะลา 16-18 ตัน)  ซึ่ง
กาแฟกะลาเป็นผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพถึงสองตัน (ร้อยละ 10 โดยสูงกว่ามาตรฐานถึง 2 เท่า) เนื่องจากการ
บริหารจัดการแรงงานและการควบคุมคุณภาพการแปรรูปที่ต้องการองค์ความรู้เพิ่ม  

5)  การมีเครือข่ายพันธมิตร/คู่ค้า ในปีการผลิต 2563/2564 ซึ่งพันธมิตรที่สำคัญจะอยู่ในห่วงโซ่ที่ 3 ที่
เชื่อมต่อตลาดหรือการแปรรูปกาแฟกะลา 16 ตัน จำหน่ายให้ผู้รวบรวมและโรงคั่วในจังหวัดเชียงราย และ
เชียงใหม่ (ราคา 100-110 บาท/กก.) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการตลาด mass ขนาดใหญ่ในระดับจังหวัดและ
ประเทศ ชุมชนรักษาพันธมิตรธุรกิจเพ่ือเป็นฐานการแปรรูปกาแฟกะลาด้วย scale ที่เหมาะสม ควบคู่กับบริหาร
จัดการ demand ที่มีอยู่ในมือ สร้างความคุ้มค่าจากการใช้ประโยชน์เครื่องมืออุปกรณ์ เป้าหมายการผลิตปี 
2564/2565 ประมาณ 20 ตัน ทั้งนี้ความเป็นไปได้ของแผนการผลิต อยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการรับซื้อกาแฟผลสุก และแรงงานในการแปรรูปที่มีทักษะ และการลงทุนปรับปรุงเครื่องมือ
อุปกรณใ์ห้มีประสิทธิภาพเพ่ิม/ลดความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ (กาแฟกะลา)  

6) แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างรายได้แก่ชุมชน จากแบบจำลองธุรกิจ  Canvas ด้วยขนาดการ
ใช้วัตถุดิบของชุมชน (กาแฟกะลามากกว่า 1 ตัน) สร้างมูลค่าเพิ่ม (แปรรูปกาแฟสาร และผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว 
กาแฟดริปมูลค่า กว่า 6 หมื่นบาท เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาต่อยอดของธุรกิจ โซ่ขั้นปลายน้ำนี้มีเป้าหมายที่เป็น
ประโยชน์ทางอ้อม เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพ และสร้างงานแก่เยาวชน/ผู้ว่างงานในชุมชน  

แนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจ ได้ออกแบบแบบจำลองธุรกิจที่เหมาะสมตามตำแหน่งการตลาด ซึ่ง
สามารถขยายโอกาสการตลาดได้อีกมาก ชุมชนให้ความสำคัญแก่การพัฒนาด้วยองคฺประกอบสำคัญได้แก่  

 Value proposition หรือคุณค่าที่เป็นจุดแข็งและจุดขายที่เน้นคุณภาพผลิตที่ผู้บริโภคยอมรับ ทั้ง 3 
ประการ (รสชาติกาแฟ ระบบการปลูกท่ีอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผลผลิตของเกษตรกร
รายย่อยที่มีการปฏิบัติเกษตรที่ดี ได้มาตรฐานการผลิต)  

 Key partners หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนต่อหน่วย หรือลดความเสี่ยง
ในการลงทุนในส่วนอุปกรณ์การคั่วและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของคนใน
ชุมชนไปพร้อมๆ กับการมีเครือข่ายที่มีความเป็นมมืออาชีพ (เช่น กลุ่มผู้ประกอบการโรงสี โรงคั่ว ผู้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น) และ  

Key activities หรือ กิจกรรมหลักด้านการผลิตที่มีศักยภาพในด้านพื้นที่ปลูกที่สร้างผลผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพ และกิจกรรมการตลาดโดยการพัฒนาเยาวชนผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

 กิจกรรมหลักท้ัง 3 กลุ่มจะทำให้ธุรกิจชุมชนกาแฟของบ้านน้ำพันสามารถพ่ึงพาตนเองและแข่งขันได้ใน
อุตสาหกรรม  
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7) จากการบริหารจัดการโซ่อุปทานจึงสะท้อนให้เห็นว่ายังมี  room and  gap โดยชุมชนต้องร่วมกันใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจให้เกิดการขับเคลื ่อนด้วยการจัดการองค์ความรู ้ ในการ balance โซ่อุปทาน 
(supply chain) รวมทั้งการลดการสูญเสีย จากการผลิตหรือแปรรูประหว่างทาง การจัดการ logistic costs 
พร้อมๆ กับการสร้างโอกาสในการกลับคืนถิ่นของบุตรหลานที่สะสมประสบการณ์ในเมืองหลวง ด้วยการสร้าง
งานในชุมชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการแรงงาน การลงทุน และ
เงินทุนหมุนเวียน (เงิน)  ซึ่งเยาวชนคืนถิ่นมีศักยภาพและความสนใจในการเป็นผู้รวบรวมและจัดการในกิจกรรมขั้น 

 
ส่วนที่ 2 ความท้าทายของกาแฟบนพื้นที่สูง จากการประชุมระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เกษตรกร

ผู้นำ นักวิชาการและมุมมองของผู ้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในอุตสาหกรรม   ซึ่งได้ทำการประชุม
ออนไลน์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 สรุปได้ดังนี้ 

ก.คุณเคเลป จอแดน ผู้พัฒนากาแฟดอยมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน เป็นผู้เริ่มต้นปลูกกาแฟคนแรกๆใน
จังหวัดน่าน โดยคุณเคเลปเป็นชาวต่างชาติที่เกิดและเติบโตในจังหวัดน่าน ซึ่งพ่อแม่ทำงานใกล้ชิดกับพ่ีน้องชน
เผ่าลั้วะ เมื่อจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาจึงกลับมาพัฒนากาแฟในท้องถิ่นของตนเองในจังหวัดน่านอีกครั้ง
โดยอาศัยความรู้จากที่เคยได้ฝึกงานในโรงคั่วกาแฟที่สหรัฐอเมริกามาต่อยอด  จุดเริ่มต้นของการพัฒนากาแฟ
ในท้องถิ่น (อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน) ของคุณเคเลป คือความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบน
พ้ืนที่สูงโดยการสร้างงานที่หลากหลายให้กับท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์บนพ้ืนที่สูงคือ ประชากรจำนวนมาก
ไม่มีงานในพ้ืนที ่(กาทำการเกษตรทั้งปีไม่ได้ ขาดน้ำ) จึงเป็นแรงผลักดันให้คนหนุ่มสาวที่พอจะมีความรู้ออกไป
หางานทำนอกพื้นที่ อันส่งผลกระทบด้านสังคมตามมา คือ เด็กขาดการเลี้ยงดูที่เหมาะสมจากผู้ปกครอง และ
วัยรุ่นรีบออกไปหางานทำแม้ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอ  

 คุณเคเลปจึงนำความรู้จากที่ได้เรียนมาสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเริ่มต้นจากกาแฟ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ประกอบไปด้วยหลายกระบวนการตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการค้า 
ตลอดทุกกระบวนการจึงสามารถสร้างงานและโอกาสให้กับคนได้หลากหลาย  ในระยะแรกในปีค.ศ. 2005 
คุณเคเลปได้เริ่มทดลองปลูกด้วยตัวเอง ขายเมล็ดกาแฟให้กับร้านกาแฟในท้องถิ่น ซึ่งในระยะแรกชาวบ้านไม่
ทำตามเนื่องจากความกังวลว่าจะปลูกไม่สำเร็จหรือไม่มีผู้รับซื้อ จนกระทั่งในปีค.ศ. 2011 ชาวบ้านในพื้นที่จึง
เริ่มทำตามเนื่องจากเห็นภาพความสำเร็จและชาวบ้านบางรายมองเห็นว่ากาแฟจะมีความยั่งยืนและมีอนาคต
กว่าพืชชนิดอื่นๆ ปัจจุบันกาแฟกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านที่ทำเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง จาก
พืชผลเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

 ข.คุณเทพศักดิ์ หลี่พานิช อดีตผู้จัดการวิสาหกิจบ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โครงการสวนยา
หลวง 

 โครงการสวนยาหลวง ตั ้งอยู ่ที ่บ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา พื ้นที ่มีความสูง 900-1,300 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล ถือเป็นแหล่งปลูกกาแฟแห่งแรกของจังหวัดน่าน โดยจุดเริ่มต้น คือ สมัยก่อนบ้านสันเจริญปลูก
ฝิ่นค่อนข้างมาก จนกระท่ังในปีพ.ศ. 2532 ได้นำต้นกล้ากาแฟพันธุ์อะราบิกาจากญาติทางอ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
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มาทดลองปลูก โดยมีชาวบ้านปลูกตามกันประมาณ 6-7 ครัวเรือน ระยะแรกยังไม่มีการแปรรูป อาศัยการใช้
มือบีบ การส่งเสริมเริ่มต้นเมื่อศูนย์พัฒนาชาวเขาเข้ามาส่งเสริมอาชีพจึงนำกาแฟไปชิมและให้ความสนใจขึ้นมา 
ตลาดในระยะแรกขายให้พอ่ค้าจากเชียงราย เชียงใหม่ที่มาซื้อเชอรี่ ครั้งละ 500-600 กก. ต่อมาปี 2547-2548 
เริ่มมีผู้ปลูกมากข้ึนแต่ไม่สามารถขายได้ พ่อหลวงเจริญศักดิ์จึงดึงหน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริม อบรมเรื่องการ
แปรรูป เพ่ือดึงดูดตลาดเข้ามาอีกครั้ง ปัจจุบันตลาดกาแฟสันเจริญเป็นตลาดกาแฟเกรดโรงงาน ที่มีหมู่บ้านอ่ืน 
เช่น หมู่บ้านน้ำพัน บ้านน้ำกิเข้ามาร่วมด้วย สาเหตุที่ต้องเป็นกาแฟเกรดโรงงานนั้น เนื่องจากมีปริมาณเมล็ด
กาแฟมาก แต่มีเกรดพรีเมี่ยมไม่เยอะมากนัก ทั้งยังขาดการโปรโมท ในส่วนของคุณภาพกาแฟ แม้บ้านสันเจริญ
จะมีพื้นที่เหมาะสม คืออยู่ในระดับสูงมาก แต่คุณภาพนั้นไม่สามารถดูได้จากพื้นที่ที ่สูงเพียงอย่างเดียว ยัง
ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและการแปรรูป ซึ่งในหมู่บ้านสันเจริญยังมีแหล่งแปรรูปที่ดีเพียงไม่ก่ีแหล่งเท่านั้น 

 ปัจจุบันคุณเทพศักดิ์ เป็นผู้ประกอบโรงสีกาแฟโดยเริ่มกิจการของตนเองจากช่องทางการทำตลาด
กาแฟสารประมาณ 100 ตัน/ปีจากเครือข่ายชุมชนผู้ปลูกกาแฟจังหวัดน่านที่มีศักยภาพการผลิตในปริมาณและ
คุณภาพที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และมีมุมมองว่าอุตสาหกรรมกาแฟบนพ้ืนที่สูงมีช่องทางการพัฒนาแต่ต้อง
แข่งที่คุณภาพจะมีตลาดรองรับ ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆมีความเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีที่สร้างตลาด
จากกลุ่มผู้บริโภคหลายกลุ่ม  

ค.คุณอาลี เจ้าของอาข่าอาม่า จังหวัดเชียงราย น่านเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างพิเศษ พื้นที่มี
จุดเด่นทางกายภาพที่หลากหลายซับซ้อนเหมาะกับการปลูกกาแฟ ปัจจุบันกาแฟไม่ใช่เพียงแค่เป็นอาชีพที่พา
คนรุ่นใหม่กลับบ้าน แต่ยังมีส่วนในการพัฒนาให้พื้นที่สูงมีนิเวศที่ดีขึ้น  ประเด็นด้านกาแฟจึงไม่เป็นเพียงเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมและสายพันธุ์กาแฟเพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่และทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า โดยในระยะแรกนั้น
คุณลีทำงานด้านการพัฒนาเป็นหลัก ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟ อาศัยการศึกษาเรียนรู้จากเพ่ือนในจังหวัดน่านที่ทำ
กาแฟ  

สำหรับในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและพะเยานั้น คนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่กว่าร้อยละ 80 เริ่มกลับเข้ามาทำงาน
ในชุมชนโดยประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ปลูกชา กาแฟ ผลไม้ หรือทำเกษตรผสมผสาน เกิดการรวมกลุ่ม
ลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกกาแฟมาทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่กลับจากทำงานในเมืองใหญ่จะมี
ความเชี่ยวชาญในโลก social และเข้าถึงสารสนเทศได้ดี เป็นลักษณะสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ ที่มีความกล้าคิด กล้าลงทุนและไม่ชอบอาชีพประจำ คนกลุ่มนี้จะเป็นแรงหนุนเสริมการลงทุนเพิ่ม เห็น
โอกาสใหม่ๆ ตลอดโซ่อุปทานในธุรกิจกาแฟเน้นคุณภาพ สร้างความหลากหลายตามกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ 

ง. คุณวริษฐา ไป่มูลเปี่ยม (คุณแพต) ชมรมกาแฟน่าน เป็นคนน่านที่ไปศึกษาต่อในกรุงเทพ มีความ
สนใจเรื่องอาชีพเกษตรโดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ยั ่งยืนและเป็นปัจจัยพื้นฐาน เข้าสู่ธุรกิจกาแฟตั้งแต่สมัยเรียน
มหาวิทยาลัยโดยการเปิดร้านกาแฟ ต่อมาประสบปัญหาพ้ืนที่ร้านอยู่ใกล้ม็อบประท้วงทำให้ต้องปิดกิจการและ
กลบัมาทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในน่าน เช่น โครงการฝายมีชีวิต โครงการทหารพันธุ์ดี มูลนิธิปิดทองหลัง
พระ ได้เห็นความเชื่อมโยงและเข้าใจกาแฟมากขึ้น 
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ในระยะแรกที่กลับมาน่าน คุณแพตดำเนินการในบทบาทของชมรมกาแฟน่านเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือ
พัฒนากาแฟน่าน แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักเนื่องจากเป็นเด็ก แต่ทำให้ได้เห็นถึงสถานการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำ
ถึงปลายน้ำ แต่ได้หยุดไปเนื่องจากการทำงานร่วมกับรัฐค่อนข้างอยู่กับที่ ไม่มีการต่อยอดและไม่เชื่อมโยงกับ
เกษตรกร จึงหันไปสอบ Q grader เพ่ือทำงานวิจัยเบื้องหลังในการพัฒนากาแฟอย่างยั่งยืน  

การทำงานด้านวิจัยเป็นการเชื่อมโยงกาแฟเข้ากับนวัตกรรมเพื่อให้เกษตรกรเหนื่อยน้อยลง และ
แก้ปัญหาต่างๆ โดยมีการนำตัวอย่างจากพื้นที่มาทดลองและติดตามผลการทำงานในสถานที่จริง เช่น  การ
ตรวจดิน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกการเกษตร โดยมีเครื่องสำหรับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในดินและมี Q grader 
เข้ามาช่วยประเมินหาแนวทางแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงทั้งกับเกษตรกรและแนวทางของผู้สนับสนุน ปัจจุบันคุณ
แพตทำงานร่วมกับภาพรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะการทำงานต่างกัน เอกชนจะเน้นเรื่องความ
คุ้มค่าในการลงทุน ส่วนของมหาวิทยาลัยจะเลือกจากสถาบันที่มีเป้าหมายการทำงานตรงกัน แม้จะมีปัญหา
เรื่องงบบ้างแต่ยังได้งบค่อนข้างต่อเนื่อง  

จ.คุณปฐม มีแก้ว ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกกาแฟและโกโก้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้เสนอ
ถึงปัจจัยสำหรับการพัฒนาเกษตรกรรายเล็กบนพื้นที่สูง ดังนี้ 

1) ความสุข ชาวบ้านต้องทำด้วยความชอบ โดยอาศัยโอกาสและทางเลือกในพ้ืนที่ 

2) การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกับชาวบ้านต้องให้เกียรติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการ
สื่อสารที่ดีโดยไม่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกด้อยกว่า  

3) ความเสียสละเป็นการกระจายโอกาสที่มีอยู่ส่งต่อให้กับผู้อื่น แบบกรณีของคุณลีและคุณเคเลป  
ตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จที่มีจำนวนเพิ่มข้ึนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซ่ึงปัจจัยแห่งความสำเร็จหนึ่ง
นอกจากการมีเครือข่ายแล้ว คนเหล่านี้มีความเสียสละสามารถเป็นไอดอลหรือภาพความสำเร็จให้กับชาวบา้น
ได้  

4) การศึกษาสำหรับเด็กบนพ้ืนที่สูง ต้องมีรูปแบบที่เฉพาะเหมาะสม ให้โอกาสและลดอุปสรรคสำหรับ
เด็กบนดอย ไม่ใช่ระบบแพ้คัดออกแบบปกติ  

 จากความเห็นของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทาน โจทย์สำคัญหนึ่งของการพัฒนาการผลิต
เกษตรพื้นที่สูง (เช่นกรณีตัวอย่างของ กาแฟ และโกโก้) โครงการวิจัยนำข้อมูลที่ได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึก แนว
ทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟในอนาคต ด้วยประเด็นการหารือสำคัญ 3 ประการ 1)แนวทางในการรวมกลุ่ม
กันของเกษตรกรและแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่สำเร็จไปสู่ผู้อ่ืนในชุมชน (role model) เพ่ือให้
เห็นภาพความสำเร็จของอาชีพและโอกาสที่ชัดเจน เพ่ือจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับเข้ามาประกอบอาชีพและพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง ด้วยทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ทุนทรัพยากรในพ้ืนที่ 2) ภาพอนาคตของกาแฟและระบบเกษตร
บนพื้นที่สูง 3) เงื่อนไขและข้อจำกัดสำคัญที่ควรระวัง 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟในอนาคต 
กาแฟจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในกลุ่ม niche crop ที่เป็นพืชใหม่ หรือไม่ใช่พืชดั้งเดิมของพื้นที่ เป็น

พืชที่มีอนาคตหากการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มเกิดข้ึน ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเล็กๆ อาจ
สร้างความสนใจในกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีสร่วมในการพัฒนาธุรกิจกาแฟซึ่งต้องการการเพ่ิมมูลค่า
ด้วยคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ โดยการนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของพื้นที่มาพัฒนาร่วมกัน 
มุมมองของผู้มีประสบการณ์บนพื้นที่สูงและนักวิชาการในการร่วมกันระดมความเห็นต่อภาพอนาคตของ
อุตสาหกรรมและอาชีพการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูงที่แนวทางการพัฒนาอาชีพเผชิญด้วยเงื่อนไขและคำถาม
สำคัญ 5 ประเด็น   

1) พ้ืนที่ในการเพาะปลูกกาแฟบนพ้ืนที่สูงมีความจำกัดหรือไม่  
2) ตลาดกาแฟมีอนาคตหรือไม่  
3) สายพันธุ์กาแฟมีจำกัดและส่งผลต่อความเสี่ยงเรื่องโรคหรือไม่  
4) แนวทางการพัฒนา และ 
5) ข้อควรระวัง/เงื่อนไขสำคัญ 
ประเด็นที่ 1 เรื่องของพื้นที่ หลายท่านมีความเห็นตรงกันว่าการผลิตกาแฟสามารถขยายได้ในบาง

พื ้นที ่ที ่เกษตรกรมีความเต็มใจในการปรับเปลี ่ยนระบบผลิตเกษตร (ผสมผสาน) และยังมีข้อจำกัดด้าน
แรงงานคน เนื่องจากกาแฟเป็นพืชที่ใช้แรงงานค่อนข้างมาก และแรงงานคนรุ่นใหม่มีความชำนาญในการใช้
แรงงานค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า แรงงานคนรุ่นใหม่ที่เพ่ิมมาจึงเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร
มากกว่าเกษตรกรเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้หากมีการสนับสนุนให้คนในพ้ืนที่มีงานทำที่หลากหลาย ยิ่งส่งผล
ให้แรงงานว่างงานมาเก็บผลผลิตน้อยลงไป ซึ่งส่วนนี้ไม่ถือเป็นข้อเสียมากนักเนื่องจากชาวบ้านมีโอกาสและมี
งานทำมากขึ้น ซึ่งมีข้อเสนอว่ายิ่งผลิตได้ยากยิ่งทำให้ราคากาแฟเพิ่มขึ้น แต่มีข้อถกเถียงว่าอาจไม่เกิ ดขึ้นจริง
เมื่อคำนึงถึงด้านนโยบายและตลาดโลก ทำให้ราคากาแฟไทยจึงไม่อาจเพ่ิมได้มากนัก 

ประเด็นที ่2 อนาคตตลาดกาแฟ แยกเป็นประเด็นย่อย 5 ประเด็น คือ  
1) เนื่องจากขยายการผลิตได้ค่อนข้างจำกัด การพัฒนากาแฟจึงควรพัฒนาด้านคุณภาพมากกว่า

ปริมาณเพื่อสร้างโอกาสให้กาแฟไทย โดยมีพันธุ์ที่หลากหลายและเหมาะสม จะส่งผลดีให้ตลาดตื่นตัวและ
เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่ม  

2) ตลาดกาแฟไทยยังมีโอกาสเนื่องจากไทยนำเข้ากาแฟมาและกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นสูง ซึ่งเป็น
ตลาดกาแฟพรีเมี่ยม นอกจากนี้คอกาแฟไทยยังมีการบริโภคที่หลากหลาย ในฐานะผู้ผลิต รสชาติกาแฟขึ้นกับ
องค์ประกอบหลายอย่างเช่นสายพันธุ์ วิธีการแปรรูป จุลินทรีย์ในน้ำ กระบวนการหมักแปรรูป การควบคุม
อุณหภูมิ เป็นต้น กาแฟไทยจึงไม่มีรสชาติตายตัวสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้บริโภค (สร้างความ
หลากหลายและสีสันแก่ผู้บริโภค) 

3) กาแฟไทยไม่สามารถสู้ในตลาดโลกได้ เนื่องจากปริมาณการผลิตน้อย ปัจจุบันมีต้นทุนสูงถึง 150 
บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับในตลาดโลกที่ขายกิโลกรัมละ 90 บาทเท่านั้น ซึ่งถึงแม้กาแฟไทยจะได้ประโยชน์
บ้างจากการที่ทำเป็นประเทศผู้นำเข้า เพราะการกาแฟต้องเสียภาษีในโควตา 30% และนอกโควตา กาแฟ



 

99 

จัดเป็นสินค้าจากต่างประเทศท่ีแข่งได้ลำบาก แต่ข้อควรระวังคือกาแฟที่ไทยนำเข้ามาจากลาวและเวียดนามซึ่ง
ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว 

4) กำลังมีการศึกษาถึงตลาดบริโภคกาแฟของคนไทย ทั้งรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคซึ่งต้อง
ติดตามต่อไป แต่ข้อสังเกตหนึ่งคือคนไทยอาจไม่รู้จักกาแฟมากนักเนื่องจากกินแบบผสมมากกว่า 

5) กาแฟอาจได้โอกาสตลาดมากขึ ้น เนื ่องจากคนรุ่ นใหม่ของจีนเริ ่มนิยมบริโภคกาแฟมากขึ้น 
เช่นเดียวกับกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่ แนวโน้มการเติบโตตลาดอนาคตยังโตต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็
ตามจีนมีแหล่งผลิตชาและกาแฟที่มีคุณภาพในพื้นที่สูงยูนานอยู่แล้วเช่นกัน 
 ประเด็นที ่3 ความเสี่ยงเรื่องโรคจากความจำกัดของสายพันธุ์กาแฟ ไม่น่าเป็นห่วงมากนัก สามารถ
ปลูกแบบผสมผสานเพื ่อช่วยป้องกันโรคและแมลงได้ ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตมีเพียงพอและ
เกษตรกรยุคนี้สามารถเข้าถึง ปรับใช้เพิ่มขึ้น/แต่ต้นทุนย่อมเพิ่มขึ้นตามเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องแข่งเรื่องคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ 

ประเด็นที ่4 แนวทางการพัฒนาธุรกิจกาแฟ  
ในระยะสั้นเพื่อการเข้าสู่ตลาด การบริหารจัดการโซ่อุปทานกาแฟซึ่งมีความซับซ้อน จึงต้องการการ

จัดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของสมาชิกในแต่ละห่วงโซ่เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ (ลดต้นทุน
การผลิต) การเพ่ิมประสิทธิภาพ คือ การลดต้นทุนต่อหน่วยต่ำ ซึ่งวัดจากทางด้านเกษตรกร/ชุมชนผู้ผลิต ทั้งนี้
ต้นทุนการผลิตของชุมชนต้นแบบยังมีต้นทุนแฝงจากการแทรกแซงของโครงการและหน่วยงานภาคี สนับสนุน
ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง สำหรับชุมชนใหม่ๆ ที่จะนำต้นแบบธุรกิจไปประยุกต์ใช้อาจต้องเผชิญกับต้นทุนที่
แท้จริงสูงกว่า ในขณะเดียวกันชุมชนต้นแบบซึ่งหากใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนไม่คุ้มค่ากับ
ศักยภาพก็จะมีต้นทุนการบำรุงรักษาและค่าซ่อมแซมที่เกิดข้ึนระหว่างการผลิต ชุมชนจึงควรคำนึงถึงขนาดการ
ผลิตที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการลดต้นทุนเฉลี่ย 

ในระยะยาวหรือเพื่อการอยู่รอด จึงควรคำนึงถึงการขยายโอกาสธุรกิจกาแฟที่แม้จะมีศักยภาพสูง มี
ตลาดขนาดใหญ่รองรับ ชุมชนควรเน้นการพัฒนาไปด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยพัฒนาทั้งสายพันธุ์และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิธีการแปรรูป (process)  

ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ผ่านการทดสอบตลาด พบว่า กระบวนการแปรรูปในโซ่กลางน้ำ (โซ่ที่ 2 -3) ซึ่ง
อาศัยเทคโนโลยี และการใช้ทักษะ แรงงานที่ต่างกัน เช่นการแปรรูปกาแฟกะลาด้วยกระบวนการล้าง (wash 
process) และการหมักผลสุกกาแฟ (honey process) สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดได้ และ
ยังเพ่ิมมูลค่าให้กับกาแฟ (พิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพ่ิม และปริมาณธุรกิจ หรือยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดเฉพาะที่สูงกว่าตลาด mass) ดังนั้นชุมชนควรให้ความสำคัญเทคโนโลยีในกระบวนการขั้น
กลางน้ำและปลายน้ำเพิ่ม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตลาดเฉพาะ (niche market) ที่นำคุณค่าและอัตลักษณ์มา
สร้างจุดขายที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ อย่างไรก็ตามการพัฒนาสายพันธุ์แม้จะมีสถานีศูนย์วิจัยอยู่ทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะ แต่ประเทศไทยมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ขาดความต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายและ
เกษตรกรค่อนข้างน้อย เกษตรกรจึงต้องจัดหาสายพันธุ์และนำเข้ามาเอง การพัฒนาธุรกิจชุมชนกาแฟ เพ่ือ
ความเข้มแข็งของโซ่อุปทานการผลิต ควรมีแนวทางการพัฒนาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย  
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ด้านการผลิต สืบเนื่องจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมนอกจากจะต้องแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศ
แล้ว ยังได้รับผลกระทบจากการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกกาแฟในเวทีการค้าโลก ที่แข่งขันกันทั้งในด้าน 
คุณภาพ มาตรฐาน แล้วประเทศผู้ส่งออกเหล่านี้ยังมีความได้เปรียบจากขนาดการผลิต (economies of 
scale)ที่ส่งผลต่อต้นทุนเปรียบเทียบ ชุมชนควรพัฒนาคุณภาพผลผลิต ควบคู่กับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ดังนี้ 

1.การจัดการคัดเลือกพันธุ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ แม้สายพันธุ์หลักของกาแฟ จะประกอบด้วย 
พันธุ์อะราบิกา (เหมาะกับพื้นที่ปลูกที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 800 เมตร และโรบัสต้า จะเหมาะ
กับพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 800 เมตร ก็ตาม แต่สายพันธูเหล่านี้ยังมีสายพันธุ์ย่อย เช่น 
คาร์ติมอร์ คาทุย เกอิชา เป็นต้น ที่มีศักยภาพในการปลูกและมีคุณภาพ/รสชาติที่สร้างอัตลักษณ์กับพื้นที่ปลูก
ได้ รวมทั้งมีศักยภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และสอดคล้องกับพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานรัฐหลายแห่งมีการพัฒนาพันธุ์
ต่อเนื่อง 

2.การจัดการแปลง (ดินและน้ำ) แม้กาแฟจะเป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งในที่โล่งแจ้ง และใต้ร่มเงาไม้ แต่องค์
ความรู้และเทคนิควิธีการจัดการแปลงก็ผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตกาแฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการ
ตัดแต่งทรงพุ่ม การจัดการปุ๋ยและชีวภัณฑ์ การกำจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธีให้ได้มาตรฐาน ลดปัญหาสารเคมีอันตราย
ตกค้าง ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดราคารับซื้อ ตลอดจนการเข้าสู่ตลาด (เพ่ือการตลาดทั้ง 2 ระดับ) 

3.การผลิตกาแฟที่แข่งขันในด้านคุณภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อราคาผลผลิต ได้แก่ การเก็บเกี่ยว/
การคัดเกรดผลผลิต ซึ่งการผลิตในพื้นที่กว้าง และมีแรงงานจำกัด เป็นปัญหาที่ชุมชนควรรวมกลุ่มกัน ในการ
จัดการกระบวนการเก็บเก่ียวที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่อาจใช้ต้องมีการลงทุนเพ่ิมในเครื่องคัดเกรด    

ด้านการตลาด ในอดีตที่ผ่านมารัฐให้การหนุนเสริมด้านเทคโนโลยีการผลิตเป็นสำคัญ การพัฒนาด้าน
การตลาดชุมชนต้องพัฒนาเอง ซึ่งความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวชุมชนควรให้ความสำคัญกับการตลาด โดย
ควรมีการพัฒนาตลาด 2 กลุ่มควบคู่กัน ประกอบด้วย  

1.ตลาด mass ที่มีแข่งขันสูงด้านราคา ด้วยต้นทุนและมาตรฐานการผลิต  
2.ตลาดเฉพาะ (niche market) ที ่แข่งขันด้วยคุณภาพ (กระบวนการผลิตที ่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์

แตกต่างจากคู่แข่ง)  
2.1 พัฒนาแบรนด์ให้เข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development) อย่างต่อเนื่อง มีการ

วิเคราะห์ตลาด ต้นทุนและผลตอบแทนให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามพฤติกรรมการบริโภค และไลฟ์สไตล์ ที่

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงควรพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชน/ผู้นำเกษตรกรที่ทำหน้าที่การตลาดให้มี
สมรรถนะด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือขยายตลาดการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเฉพาะ ด้วยการตลาด
ออนไลน์ ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก และมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ที่มักมีความชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  

2.2 ในสถานการณ์โควิด-19 ตลาดออนไลน์มีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้น จากพฤติกรรมการบริโภคใน
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การแนวปฏิบัติ work from home ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ควรให้การ
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ส่งเสริม/ความรู้ต่อยอดเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (เช่น web page) ผ่าน 
social media เพื่อจัดทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์จากมืออาชีพแก่ผู้นำเกษตรกร/เยาวชนที่ทำหน้าที่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการตลาด  

 ด้านกระบวนการส่งเสริมเพื ่อให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว ภาครัฐควรมีมาตรการการ
ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ของจังหวัด  

1.การขยายผล (spin off) ผลลัพธ์โมเดลธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จไปสู่ชุมชน/เยาวชนที่สนใจและมี
ศักยภาพในการผลิตและการลงทุนเพ่ิม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องที่ใช้ระยะเวลานานหลายปี กว่าจะเกิดการ
เชื่อมโยงของตลาด 

2.การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ การใช้ประโยชน์ facilities ในการ
สนับสนุนด้วยงบลงทุนของรัฐ (ทั้งระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างอื่นๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจร) 
นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังช่วยให้เกิดเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพ้ืนที่ร่วมกัน 

3. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจเกษตรไปสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ผ่านหน่วยงานรัฐ และเอกชน (การ
โรงแรม ที่พัก บริการร้านอาหาร และอ่ืนๆ)  

ซึ่งแนวทางหนึ่งของการเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ซึ่งมีต้นแบบธุรกิจชุมชนกาแฟ (มณีพฤกษ์ บ้านสบขุ่น เป็นต้น) ธุรกิจชุมชนโกโก้ (โกโก้วาเลย์) ที่เป็น 
success cases ของธุรกิจครบวงจร (การผลิตต้นน้ำ จากพ้ืนที่ปลูก กลางน้ำจากกระบวนการแปรรูป ไปจนถึง
บริการปลายน้ำให้สามารถลิ้มลองรสชาติกาแฟ ในบรรยายกาศภูมินิเวศ พื้นที่สูง ป่าเขาธรรมชาติและวิถีชวีิต
ของชุมชน) สร้างจุดขาย สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอีกทางหนึ่ง  

ประเด็นที่ 5 ข้อควรระวังและเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาในอนาคต การพัฒนากาแฟในพื้นที่สูง
ควรระวังในประเด็นสำคัญ ต่อไปนี้  

1) ต้นทุนการผลิตที่สูง (โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลก) ประเทศไทยเสียเปรียบ
มากสุด คือ ต้นทุนแรงงานและ logistic costs  

2) ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศกระทบต่อการผลิต ควรลดการปลูกพืชเชิงเดี่ ยวเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านสภาพอากาศ  

3) การบริหารความเสี่ยง หากต้องการใช้กาแฟเป็นตัวนำ อนาคตเกษตรกรพื้นที่สูงควรมีการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรหรือมีผู้นำกลุ่มที่ดีมีทักษะในเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพที่อาศัยเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
ต้องการความคิดสร้างสรรค์และมีภาคประชาสังคมท่ีเผื่อแผ่คนอ่ืน   

4) การปลูกตามกระแส เช่น กาแฟสายพันธุ์เกซาที่กำลังเป็นที่นิยม แม้ได้ราคาสูงในปัจจุบัน แต่หาก
กระแสหมดลงอาจขายได้ราคาเท่ากับพันธุ์อ่ืนๆ ทั้งท่ีปลูกยากกว่าและได้ผลผลิตน้อยกว่า 

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูง  
อนาคตเกษตรพื้นที่สูงอาจไม่ใช่ลักษณะการผลิตเกษตรด้วยพืชเชิงเดี่ยว (monocrop) แต่เป็นพืช

เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงสร้างความจำเพาะ (niche crop) ที่มีผลผลิตหลากหลาย อีกทั้งการตลาดและโลจิสตกิส์
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญมาก กาแฟจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในกลุ่ม  niche crop 
(เช่นเดียวกับ โกโก้ แมคคาดิเมีย อโวคาโด้ ซึ่งล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นพืชใหม่ หรือไม่ใช่พืชดั้งเดิมของพ้ืนที่) 
แต่กาแฟมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการมีตลาดที่ใหญ่กว่ามาก จึงเป็นพืชที่มีอนาคตหากการดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มเกิดขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเล็กๆ อาจสร้างความสนใจในกลุ่มเกษตรกร
คนรุ่นใหม่ได้ อย่างไรก็ตามการรวมกลุ่มก็ยังเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคนไทยในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ
และการขยายกลุ่มฐานการผลิตที่สามารถขยายไปได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น อาจต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายที่
ใกล้ชิดและสนิทสนมกัน หรือการตั้งประโยชน์ที่ชัดเจนจากการรวมกลุ่มรวมถึงมีการแบ่งปันผลกระโยชน์ที่เป็น
ธรรมสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังต้องเสริมเรื่องความเสียสละและมีตัวอย่างผู้นำที่มีความเป็นผู้เสียสละขึ้นมา 
(ซึ่งสามารถพบได้มากในชุมชนที่ค่อนข้างขาดแคลนทรัพยากร แต่พบได้น้อยในชุมชนที่ค่อนข้างมีฐานะ) 
 การสร้างเครือข่ายและแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพเกษตรพื้นที่สูง จึงอาจทำการจัดเวทีหรือสร้าง
โอกาสให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่เสียสละ หรือตัวอย่างผู้สร้างแรงบันดาลใจ ได้พบปะกับกลุ่มชาวบ้านใน
พื้นที่หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อชี้ให้เห็นถึงอาชีพ โอกาส และความสำเร็จที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่สูงโดย
ไม่ต้องเข้าไปในตัวเมือง เช่น อาจจัดกลุ่มให้คนเลี้ยงโคเนื้อและโคพ้ืนเมือง กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ (ที่กำลังเป็นกระแส
จากการส่งเสริมของรัฐ) หรือกลุ่มกาแฟและกลุ่มพืชหลากหลายชนิดได้เจอกันเพื่อสร้างเครือข่ายและเปลี่ยน
ความรู้และแนวทางต่อกันเป็นต้น ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้อาจทำได้ยากแต่อาจจัด
เสวนาผ่านช่องทางออนไลน์ หรือดำเนินการในช่วงสถานการณ์ดีข้ึนได้เช่นกัน  

จากผลการศึกษาการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ทำการผลิตกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูง มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการโซ่อุปทานให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ต้นแบบธุรกิจชุมชนกาแฟบ้านน้ำพันสามารถนำไปประยุกต์ใน
เป็นแนวนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
ธุรกิจชุมชนกาแฟบนพื้นที่สูง มีดังนี้ 
 1. ระบบเกษตรพ้ืนที่สูง ควรมีการปรับเปลี่ยนไปสู่พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงสร้างความจำเพาะ (niche 
crop) ที่มีผลผลิตหลากหลาย กาแฟจัดเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในกลุ่ม niche crop (เช่นเดียวกับ โกโก้ แมคคาดิ
เมีย อโวคาโด้) 

2. พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการจัดการโซ่อุปทานการผลิตมีหลายชนิด ซึ่ง กาแฟมีความ
ได้เปรียบเนื่องจากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากตลาดขนาดใหญ่มาก แตเ่กษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
ต้องการกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเล็กๆ และสร้างความสนใจในกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้ แม้ตาม
การรวมกลุ่มก็ยังเป็นจุดอ่อนหนึ่งของคนไทยในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ อาจต้องอาศัยการสร้าง
เครือข่ายที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกัน หรือการตั้งประโยชน์ที่ชัดเจนจากการรวมกลุ่มรวมถึงมีการแบ่งปันผลกระ
โยชน์ที่เป็นธรรม 

3. ชุมชนที่รวมกลุ่มเกษตรกรสร้างธุรกิจชุมชนด้วยหลักการการจัดการโซ่อุปทานการผลิต ยังต้องเสริม
เรื่องการจัดการองค์ความรู้ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพมากกว่าปริมาณ และสร้างอัตลักษณ์เพื่อสร้าง
ตลาดเฉพาะจากความแตกต่างผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง  
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4. ระบบเกษตรบนพื้นที่สูงเผชิญด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของพ้ืนที่ (การจัดการน้ำ ภูมินิเวศพื้นที่สูง พ้ืนที่
ขนาดเล็ก ความลาดชันสูง ต้นทุน logistic costs สูง เป็นต้น) แต่ในขณะเดียวกันก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเกษตรกรรมพื้นราบ  พืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ โกโก้ ควรสร้างจุดเด่นและพัฒนา
คุณภาพด้วยภูมินิเวศพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาตลาดเฉพาะ ซึ่งแม้จะมีประมาณธุรกิจไม่มาก แต่มีอัตราผลตอบแทน
ต่อขนาดสูงกว่าตลาด mass สามารถแบกรับต้นทุนการขนส่งได ้

5.การพัฒนาธุรกิจชุมชนบนพื้นที่สูงในอนาคต ปัจจัยด้านการตลาดที่มีการแข่งขันสูง คู่แข่งประเทศผู้
ส่งออกมักท่ีมีศักยภาพการผลิตสูง มีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต่ำกว่า ตลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญมาก สำหรับตลาด
กาแฟยังมีอนาคต ข้อควรระวัง/เงื่อนไขสำคัญ คือสายพันธุ์กาแฟในประเทศยังมีจำกัด และอาจส่งผลต่อความ
เสี่ยงเรื่องโรค 

6. แรงงานและทักษะแรงงานของคนรุ่นถัดไปในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม หรือ
ทำงานทางการเกษตรไม่เต็มเวลา ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน กาแฟเป็นพืชต้องการแรงงานสูง ต้นทุนแรงงาน
จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟในอนาคต เกษตรกรบนพื้นที่สูงในรุ่นถัดไปจึงควรได้รับการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะให้มีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งต่างจากเกษตรกรรุ่นปู่ย่าที่มี
ทักษะเฉพาะในการผลิตแต่ขาดความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ 

7.การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยพืชมูลค่าสูง (เช่น กาแฟ) การส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของโซ่อุปทาน
การผลิต รัฐให้การหนุนเสริมด้านเทคโนโลยีการผลิตเป็นสำคัญ ความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวชุมชนควรให้
ความสำคัญกับ 

7.1 การผลิต ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีประสิทธิภาพการผลิต ทั้งด้านคุณภาพ (ด้วยสายพันธุ์และการจัดการ
แปลงปลูก) ราคา (ต้นทุนที่แข่งขันได้) 

7.2 การพัฒนาตลาด 2 กลุ่มควบคู่กัน ประกอบด้วย ตลาดmass ที่แข่งขันด้วยต้นทุนและมาตรฐาน
การผลิต ตลาดเฉพาะ (niche market) ที่แข่งขันด้วยคุณภาพ (กระบวนการผลิตที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง
จากคู่แข่ง)  

7.3 กระบวนการส่งเสริม หนุนเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื ่อการการขยายผล spin off 
ผลลัพธ์โมเดลธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จไปสู่ชุมชน/เยาวชนที่สนใจและมีศักยภาพในการผลิตและการลงทุนเพ่ิม 

8. ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศกระทบต่อการผลิต การลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่การปลูกพืช
เศรษฐกิจมูลค่าสูง อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ พืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดยเพาะอย่างยิ่ง ไม้ผล/พืช
เมืองหนาวได้รับผลกระทบทุนแรง เกษตรกรควรได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการตั้งรับและปรับตัว ซึ่ง
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีมากพอ เกษตรกรที่เป็นคนรุ่นถัดไปควรมีทักษะในการเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศใน
การปรับเข้าสู่เกษตรพื้นที่สูงสมัยใหม่ที่ก้าวทันนวัตกรรมการจัดการเกษตรอัจฉริยะ  

9. ภาครัฐมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้
มาตรฐาน GAP ปัจจุบันหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิที่ดิน เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่ป่า (พ้ืนที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 2) ซึ่งกาแฟเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกในเขตป่าที่อนุญาต โดยเฉพาะการ
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ปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกา จึงควรมีการแก้ไขด้านมาตรการ กฎ ระเบียบที่เอื้อต่อธุรกิจชุมชนให้สามารถเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านน ้าพัน หมู่ 9 ต าบลนาไร่หลวง อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 

ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ ชื่อสกุล บ้านเลขที่ 

1. ยอดพร แซ่ลี  3 2.  อุดมศักดิ์ อยู่ป่ากลาง  18 

3. สว่าง สกุลโอฬาร  9 4.  จิระพัทธ์  19 

5. นิพนธ์ แซ่จ้าง  11 6.  อัฐพล แซ่ลี้  20 

7. เก้าก๋วย แซ่ซ่าน  2 8.  วุฒิพงศ์ แซ่จ่าง  21 

9. เหมยซัง ซอกาญจนา  13 10.  ปนัดดา แซ่จ่าง  4 

11.  พิสุทธิ์ พัชรศิริวานิช  15 12.  เลาสารเจียร แซ่น่าน  10 

13.  ธนาชัย ซอกาญจนา  23 14.  จันทร์เพ็ญ จันทราโรจน์  39 

15.  กนกพร แซ่ลี  24 16.  ธนกร แช่ลี  40 

17.  อรุณศักดิ์ สกุลวรภัทร  28 18.  มันลีน สกุลวรภัทร  58 

19.  รัชนี สุภาวดีกุล  30 20.  สันติ แซ่ลี  96 

21.  ไหนเจียง แช่เติ้น  31 22.  ใหม่ดิ สกุลโอฬาร  105 

23.  ชัยชัย สกุลวรภัทร  32 24.  ประเวส แช่ลี  106 

25.  วารี สกุลโอฬาร  34 26.  สยาม ประโยชน์สมจิต  147 

27.  อีกวาง สกุลวรภัทร  149 28.  สมโภช ประโยชน์สมจิต  150 

29.  เกรียงไกร อยู่ป่ากลาง  188 30.  มานิตย์ แซ่ผ่าน  26 

31.  สารเจียม สกุลวรภัทร  189 32.  สิงห์ชัย สกุลโอฬาร  36 

33.  สุรศักดิ์ สถาพรจิต  190 34.  ชาติชาย แซ่ลี  35 

35.  แคะแรง ประโยชน์สมจิต  195 36.  เซ่นเลก แซ่จ่าง  17 

37.  เถาซิน แซ่ลี  217 38.  ชานลีน แซ่จ่าว  14 

39.  รุจเรจ แซ่จ่าง  5 40.  เลาสุเอ สกุลโอฬาร  187 

41.  สุนทรีย์ แซ่ฝาน  38   
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ภาคผนวก ข. 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสื่อการประชาสัมพันธ์การตลาด 

 

 
ภาพที่ ข1 แบรนด์ “กาแฟ บ้านป่า หรือ Ban Pa”  

 
ภาพที่ ข2 บรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วเกรดพรี่เมี่ยม “บ้านป่า หรือ Ban Pa”  
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ภาพที่ ข3 บรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วแบบดริปซอง เกรดพรี่เมี่ยม “บ้านป่า หรือ Ban Pa”  

 

 
ภาพที่ ข4 บรรจุภัณฑ์กาแฟคั่วอะราบิกา และโรบัสตา “บ้านป่า หรือ Ban Pa” ในตลาดขายส่ง/ร้านกาแฟ 
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ภาพที่ ข5  การประชาสัมพันธ์ ด้วย Social media 
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ภาพที่ ข6  สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ โบชัวร์ ในร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์/ร้านกาแฟในจังหวัดน่าน และ

กรุงเทพฯ)  
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ภาพที่ ข7 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านกาแฟ 
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ภาคผนวก ค 
การสำรวจผลิตภัณฑ์กาแฟดริปในตลาดออนไลน์  

1.กาแฟคั่วอะราบิกาดริปซอง  

 มีคู่แข่งในตลาดมีจ านวนมาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน OEM ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ 

ดริปซองที่ตอบโจทย์ผู ้บริโภคในวัยท างานหลากหลายกลุ่มรายได้ ปัจจุบันจึงมีผู้ผลิตในตลาดกว่า 50 ราย 

ขนาดบรรจุ และระดับราคาแตกต่างตามแบรนด์ รายละเอียดน ้าหนักบรรจุ-ซอง จ านวนซอง/กล่อง และราคา 

แสดงดังตาราง      
 

ตารางท่ี ค1 รายชื่อแบรนด์ ขนาดบรรจุ ราคาของกาแฟคั่วดริปแบบซอง (อะราบิก้า) ในตลาดออนไลน์ 
ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 

(กรัม) 
จ านวน

ซอง/กล่อง 
ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 

1 ดอยตุง 

 

10 6 150 25 

2 ดอยช้าง 

 

10 10 320 32 

3 STARBUCKS 

 

9 6 345 57.50 

4 อเมซอน 

 

10 5 119 23.80 

5 ยูซีซี โรสมา
สเตอร ์

 

45 1 89 89 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
6 แบล็คแคนยอน 

 

10 5 399 79.80 

7 Everstandard 
Coffee 

 

9 5 179 35.80 

8 เมซโซเ่อ๊กซ ์

 

8 10 219 21.90 

9 อาม่า ปางขอน 

 

10 10 270 27 

10 Lemon Farm 

 

10 5 195 39 

11 บลูคอฟ 

 

10 5 100 20 

12 อินทนิน 

 

10 5 125 25 

13 Koff & Bun 

 

10 1 250 250 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
14 ภูน ้าริน 

 

10 12 240 20 

15 SASSY COFF 

 

10 1 22 22 

16 เมาท์เทน 

 

9 5 119 23.80 

17 มีวนา ซิกเนเจอร์
เบลนด ์

 

60 6 215 35.83 

18 THAI ARABICA 
DRIP 

 

10 5 150 30 

19 Aroma กาแฟด
ริป Tung 
Chang-Nan 

 

10 5 109 21.80 

20 PHOUPHIENG 

 

10 10 390 39 

21 Drip Coffee 
กาแฟดริปสวน
ยาหลวง@น่าน 

 

12 10 152 15.20 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
22 Classico 

 

10 10 280 28 

23 Camping drip 
coffee 

 

10 10 185 18.50 

24 Bake Brothers 

 

10 5 220 44 

25 The Coffee 
Bean 

 

8 10 225 22.50 

26 Casa Lapin 

 

10 5 250 50 

27 ตราดอยปูห่มื่น 

 

10 5 150 30 

28 โกลเด้นช้อยส ์

 

10 10 190 19 

29 Plearn Drip 
Coffee 

 

12 1 15 15 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
30 กาแฟดริป CAFE 

RONN 

 

10 5 165 33 

31 กาแฟรุ่งอรุณ 

 

12 5 153 30.60 

32 Guatemala 
Huehuetenago 

 

12 10 245 24.5 

33 กาแฟดริปDRIP 
COFFEE 

 

10 10 400 40 

34 กาแฟดริปจตรุ
มิตร 

 

10 10 299 29.9 

35 ชาวดอย 

 

10 5 584 116.80 

36 ไรลุ่งเกษม จาก
ดอยแม่ลัว 
จังหวัดแพร ่

 

12 3 109 36.33 

37 COFF By ME 
กาแฟคั่วมือ 

 

10 6 160 26.66 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
38 คอสตาริกา ทาร์

ราซ ู
 12 5 125 25 

39 Grower's cup 

 

10 1 45 45 

40 ภูผาฮี ้

 

10 10 390 39 

41 บีลีฟคอฟฟี ่

 

10 5 135 27 

42 One Drip 

 

10 7 290 41.42 

43 mcp 

 

10 10 280 28 

44 SS BLEND 

 

13 1 35 35 

45 Bangkok Blend 

 

10 5 170 34 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
46 ดอยสามหมื่น 

 

10 1 10 10 

47 U-Siam Coffee 

 

10 1 15 15 

48 แม่ลัว จังหวัด
แพร่ 

 

10 10 380 38 

49 กานต์กาแฟ 

 

10 10 388 38.80 

50 House band  

 

13 1 45 45 

51 กาแฟดริป 

 

15 1 39.64 39.64 

52 AKHA AMA 
COFFEE 

 

10 4 196 49 

53 Organic 
dripbag coffee 

 

10 5 290 58 
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ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/ซอง 
(กรัม) 

จ านวน
ซอง/กล่อง 

ราคา/
กล่อง 
(บาท) 

ราคา/
ซอง

(บาท) 
54 By Chic Koffee 

 

10 5 120 24 

55 ดอยลาง 

 

9 8 195 24.37 

 
2. กาแฟคั่วบดผสมกัญชา  

 มีคู่แข่งในตลาดมีจ านวนน้อย เพราะเผชิญกับข้อจ ากัดเรื่องลิขสิทธิ์ แหล่งที่มาของกัญชา และขอ อย.

มีเงื่อนไขจ ากัดค่อนข้างมาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน OEM ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ ดริปซองที่

ตอบโจทย์ผู ้บริโภคที่ต้องการความสะดวก มีเวลาน้อย ปัจจุบันจึงมีผู ้ผลิตในตลาดน้อยราย แต่เป็นกลุ่ม

เครื่องดื่มชามากกว่ากาแฟ (โดยการใช้ใบกัญชาสด) ระดับราคาค่อนข้างสูง และไม่มีการจ าหน่ายแบบซอง/

บรรจุกล่องเช่นเดียวกับกาแฟคั่วอะราบิกา100%  ผู้ประกอบการที่ส าคัญแสดงในตารางดังนี้ 

 

 ตารางท่ี ค2 รายชื่อแบรนด์ ขนาดบรรจุ ราคาของกาแฟคั่วดริป (อะราบิก้าผสมกัญชา) ในตลาดออนไลน์     
ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/

ซอง 

(กรัม) 

จ านวน

ซอง/

กล่อง 

ราคา/

กล่อง 

(บาท) 

ราคา/

ซอง

(บาท) 

1 เพื่อนกัญ 

 

    -    -    - 105 

2 STARBUCKS 

 

    -     -    - 129 



 

125 

ล าดับที ่ ชื่อ/แบรนด์ น ้าหนัก/

ซอง 

(กรัม) 

จ านวน

ซอง/

กล่อง 

ราคา/

กล่อง 

(บาท) 

ราคา/

ซอง

(บาท) 

3 อัน-อัน กัญ

จ๊ะ 

 

    -   -    - 68-78 

4 ไดโน่ชา 

 

   -    -    - 45-55 

5 TEA GANJA-

ทีกัญจ้า 

 

   -    -    - 65-80 

6 ฮักกัญชา 

 

   55 

7 เด็กกัญ 

 

   69-89 

 
 

 


