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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาศักยภาพการผลิตกาแฟไทยเพื่อรองรับการเปดเสรีการคา มีวัตถุประสงคเพ่ือ

วิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟในประเทศ เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน 

และผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยวและสวนผสม และ เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกาแฟ

ไทยกับประเทศเวียดนาม 
 ผลการศึกษา การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงค และอุปทานเมลด็กาแฟในประเทศพบวา 

ปจจัยที่มีผลตอผลผลิตเมลด็กาแฟในประเทศมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการใหผลผลิตของตน

กาแฟ ปจจัยที่มีผลตอการนําเขาเมล็ดกาแฟมากที่สุดไดแก ความตองการเมล็ดกาแฟดบิของโรงงาน

แปรรูป ปจจยัที่มีผลตอการนําเขากาแฟสําเร็จรูป ไดแก จํานวนประชากร ปจจัยทีม่ีผลตอการสงออก

เมล็ดกาแฟ  ไดแก นโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาดโดยผลักดันใหมีการสงออก ปจจยัทีม่ีผลตอ

ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรไดรับ มากที่สุดไดแก ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ ปจจัยที่มีผลตอราคา

สงออกเมล็ดกาแฟดบิ ไดแกราคาเมล็ดกาแฟดิบในตลาดนิวยอรก 
 ผลจากการพยากรณในชวงป 2553-2557 หลังจากลดอัตราภาษี พบวาราคาที่เกษตรกร

ไดรับมีอัตราเพ่ิมมากที่สุด รองลงมาคือ ความตองการเมล็ดกาแฟของโรงงาน และปริมาณการนําเขา

กาแฟสําเร็จรูป รอยละ 3.18 3.19 และ 0.66 ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบกับกอนลดภาษีราคา

เกษตรไดรับลดลงเหลือกก.ละ 44.40 บาท ปริมาณความตองการเมล็ดกาแฟของโรงงานเพิ่มขึ้นเปน 

117,211 ตัน และ ผลผลิตลดลงเหลือ 29,389 ตัน 
 จากการวิเคราะหตนทุนการผลผลิตของสวนเดี่ยว และสวนผสม ทําใหทราบวา การปลูกแบบ

สวนเดี่ยวมีตนทุนการผลิตต่ํากวาสวนผสม และใหผลตอบแทนที่สูงกวาสวนผสม ซึ่งจะเปนทางเลือก
ใหเกษตรกรตัดสินใจในการปลูกกาแฟได 

 การเปรียบเทียบการผลผลิตกาแฟของไทยกับเวียดนาม พบวา เวียดนามมีเนื้อที่ ผลผลิต 

และผลผลิตตอไร สูงกวาไทยถึง 9 เทา 21 เทา และ 3 เทา ตามลําดับ ซึ่งไทยไมสามารถแขงขันได 

นอกจากนี้เวียดนามมีตนทุนการผลิตต่ํากวาไทย สงผลใหมีผลตอบแทนตอไรสูงกวาไทยถึง 2 เทา 

สําหรับในเรื่องคุณภาพกาแฟ ไทยสามารถผลิตไดมีคุณภาพดีกวากาแฟเวียดนาม  
 ขอเสนอแนะ  ผลจากการวิเคราะหหลังการเปดเสรีการคา ทําให ปริมาณผลผลิตในประเทศ

ลดลง ความตองการของโรงงานแปรรูปกาแฟ ปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ และปริมาณนําเขากาแฟ

สําเร็จรูปเพิ่มขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจะตองเพ่ิมผลผลิตกาแฟในประเทศใหเพียงพอกับความตองการ

ของโรงงานแปรรูปที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูปจากประเทศ

อาเซียน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหลังลดอัตราภาษี  และ ควรเนนการผลิตกาแฟใหมีคุณภาพที่ดีย่ิงข้ึน 

เพ่ือแขงขันกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนผูผลิตกาแฟโรบัสตามากอันดับ 1 ของโลกเนื่องจากไทย

สามารถผลิตกาแฟไดมีคุณภาพกวาเวียดนาม สวนในเรื่องตนทุนการผลิตกาแฟของไทยซึ่งสูเวียดนาม

ไมได สามารถแกไขปญหาไดโดยเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงข้ึนทัดเทียมกับเวียดนาม ไดจากการเปลี่ยน

พันธุกาแฟที่ใหผลผลิตต่ําในสวนเกาเปนพันธุกาแฟพันธุดีที่ใหผลผลิตตอไรสูง เมื่อผลผลิตตอไร

สูงข้ึนสงผลใหมีตนทุนการผลิตต่ํา และมีผลตอบแทนที่สูงข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มผลผลิตกาแฟ

ในประเทศทั้งหมดไดอีกทางหนึ่งดวย 



คํานํา 
  
 การศึกษาศักยภาพการผลิตกาแฟไทย เพ่ือรองรับการเปดเสรีการคา มีวัตถุประสงคที่

สําคัญคือ เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟในประเทศ และคาดคะเน

อุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟ และเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการผลิต

กาแฟสวนเดี่ยว และสวนผสม รวมทั้งเปรียบเทียบการผลิตของไทยกับเวียดนาม เพ่ือเปนขอมูล

ในการตัดสินใจของผูวางแผนจัดทํามาตรการ และแนวทางการผลิตการตลาดกาแฟโรบัสตาของ

ไทยใหมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาภายใตเขตการคาเสรี

อาเซียน(AFTA)  
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณศูนยวิจัยพืชสวน

ชุมพร สหกรณทาแซะจังหวัดชุมพร ที่ไดประสานกับเกษตรกร และใหขอมูลเร่ืองกาแฟ  

ตลอดจน ขอขอบคุณเกษตรกรผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ และจังหวัด

สุราษฎรธานี ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดีย่ิง 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
  
 กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของไทย  ที่ทํารายไดใหเกษตรกรปละประมาณ 

3,000 ลานบาท  โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2549 - 2553) ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอยางมาก 

ทําใหความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 47,000 ตัน 

ในป 2549 เปน 66,200 ตัน ในป 2553 แตในขณะเดียวกันผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลง

อยางตอเนื่อง เนื่องจากราคากาแฟที่ตกต่ําเปนเวลานาน ทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน 

เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน และผลไม  เนื้อที่ที่ใหผลจึงลดลงจาก 429,878 ไร ในป 2549 เหลือ 

359,489 ไร ในป 2553  สงผลใหผลผลิตลดลงจาก 59,644 ตัน ในป 2548 เหลือ 48,955 ตัน 

ในป 2553 จึงทําใหผลผลิตในประเทศไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูปที่เพ่ิมขึ้น 

ทําใหมีการนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย และ ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใตความ

ตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยจะตองเปดตลาดใหนําเขากาแฟเสรี โดยลด

ภาษีนําเขาเมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูป เหลือรอยละ 5 และ รอยละ 0 ตามลําดับ  

ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบตอเกษตรกรผูผลิตกาแฟในประเทศ ผูประกอบการแปรรูปกาแฟไทย

อาจจะนําเขาเมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูปจากตางประเทศ แทนการรับซื้อในประเทศ เนื่องจาก

ประเทศเวียดนามผูผลิตกาแฟโรบัสตารายใหญของโลก มีตนทุนการผลิตกาแฟที่ต่ํา และผลผลิต

ตอไรสูงกวาประเทศไทย ทําใหราคากาแฟเวียดนามถูกกวาของไทยและเวียดนามเปนผูผลิตกาแฟ

พันธุโรบัสตารายใหญของโลก การผลิตกาแฟของไทยจึงไมสามารถแขงขันกับเวียดนามได  และ

เนื่องจากปจจุบันสวนกาแฟของไทยรอยละ 70 ของกาแฟโรบัสตาทั้งหมดเปนสวนผสม ซึ่ง

เกษตรกรขาดการบํารุงรักษาเพียงพอ สงผลใหไดผลผลิตต่ําเฉล่ียเพียงไรละ 136 กิโลกรัม ในขณะ

ที่สวนที่ปลูกเปนสวนเดี่ยวประมาณรอยละ 30 ของโรบัสตาทั้งหมด ไดผลผลิตถึง 250 กิโลกรัม

ตอไร ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกนอยกวาสวนผสมมาก ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศจึงต่ํา  
 ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการศึกษาศักยภาพกาแฟไทยเพื่อรองรับการเปดเสรีทางการคา 

เพ่ือใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตออุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟ ผลการพยากรณตออุปสงคและ

อุปทาน และตนทุนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยวและสวนผสม เพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดมาตรการ 

แนวทางการผลิตไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุทธศาสตรกาแฟ ป 2553-2556  และ 

โครงการปรับโครงสรางสินคากาแฟ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในการกําหนดแนวทาง

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนการผลิต ใหเกษตรกรสามารถปรับตัวเพื่อรองรับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเปดเสรีทางการคาตอไป 
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1.2  วัตถุประสงค 
 1)  เพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟในประเทศ และ  

คาดคะเนอุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟ 

 2)  เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยวและสวนผสม 
  3)  เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกาแฟไทย กับประเทศเวียดนาม 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1)  เกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุโรบัสตาในเนื้อที่ จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี ระนอง และ

กระบี่ ซึ่งรวมกันแลวคิดเปนรอยละ 97 ของเนื้อที่ยืนตนของพันธุโรบัสตาทั้งหมด จึงสามารถใช

เปนตัวแทนทั้งประเทศได โดยใชขอมูลปเพาะปลูก 2553 และใชขอมูลอนุกรมเวลาในชวงป 2526 – 
2552 
 2)  ศึกษาตนทุนการผลิตของสวนเดี่ยวและสวนผสม 
 3)  เปรียบเทียบการผลิตกับประเทศเวียดนาม 
 

1.4  วิธีการศึกษาวิจัย 

 1)  การรวบรวมขอมูล   ขอมูลในการศึกษาไดมาจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังนี้ 
  (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data ) เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เกษตรกรผู
ปลูกกาแฟในจังหวัดที่เปนแหลงผลิตกาแฟที่สําคัญ ไดแก จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี 

จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ การเลือกเกษตรกรผูปลูกกาแฟตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling )   จํานวน 100 ครัวเรือน โดยแยกตามชวงอายุตนกาแฟ ไดแก 1  ป  2 – 4 ป  และ 5 

- 25 ป การจัดสรรจํานวนเกษตรกรผูปลูกกาแฟตัวอยางในแตละชวงอายุ เปนสัดสวนกับเนื้อที่ยืน

ตน และเลือกเกษตรกรผูปลูกกาแฟตัวอยาง แยกเปนประเภทสวนเดี่ยว และสวนผสม (ตารางที่1) 
 

ตารางที่ 1   จํานวนเกษตรกรผูปลูกกาแฟตัวอยาง แยกตามชวงอาย ุและแยกประเภทเปน 

                 สวนเดี่ยว และสวนผสม ของจังหวัดชุมพร  สุราษฎรธานี ระนอง และกระบี่ 
 

จํานวนเกษตรกรผูปลูกกาแฟตัวอยาง 
รวม อายุ 1 ป อายุ 2–4 ป อายุ 5–25 ป จังหวัด 

สวนเดี่ยว สวนผสม สวนเดี่ยว สวนผสม สวนเดี่ยว สวนผสม สวนเดี่ยว สวนผสม 
ชุมพร   
สุราษฎรธานี  
ระนอง   
กระบี่   

24 
2 
8 
1 

37 
6 
18 
4 

8 
1 
3 
- 

13 
2 
6 
2 

8 
1 
3 
1 

12 
2 
6 
1 

8 
- 
2 
- 

12 
2 
6 
1 

รวม 35 65 12 23 13 21 10 21 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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   (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data ) แบบอนุกรมเวลา(Time Series) ตั้งแตป 
2526 – 2552  รวม 27 ป เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารวิชาการ  จาก หนวยงานที่เก่ียวของ เชน 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร กรมการคา

ภายใน  กรมการคาตางประเทศ เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผูเช่ียวชาญจากเวียดนาม

รายงานการประชุม The Asean National Focal Working Group on Coffee   และจากเอกสาร
เผยแพรตางๆ จากภาครัฐและเอกชน 

   

  2)  การวิเคราะหขอมูล 
         (1) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพ่ือใหทราบสภาพทั่วไปของ
การผลิตการตลาด ปญหา และแนวทางการพัฒนากาแฟไทย และการเปรียบเทียบการผลิตกาแฟของ

ไทยกับประเทศเวียดนาม 
  (2)  การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
         - โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) เปนการศึกษา
วิเคราะหเปรียบเทียบ ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกาแฟสวนเดี่ยว และสวนผสมโดยการใช 

คาสถิติอยางงาย  เชน คาผลรวม คาเฉล่ีย คารอยละ อธิบายผลประกอบตาราง 
              - โดยใชสถิติอางอิง(Inferential Statistic) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรหรือปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตออุปสงค และอุปทานเมล็ดกาแฟ รวมถึงปริมาณการ

สงออก ปริมาณการนําเขา และความสัมพันธระหวางราคา โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิต ิ

รวมทั้งการคาดคะเนแบบจําลองในลักษณะของสมการที่เก่ียวเนื่องกันเปนระบบ (Simultaneous 
Equation) โดยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุดสองชั้น (Two- Stages- Least  Square 
Method) 
 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูวางแผนจัดทํามาตรการ และแนวทางการผลิต 

รวมทั้งการตลาดกาแฟพันธุโรบัสตาของไทย เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดตลาดภายใตเขต

การคาเสรีอาเซียน (AFTA) 



 
บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฏ ี

 
2.1.  การตรวจเอกสาร 
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2546)  ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหอุปสงค

และอุปทานกาแฟ ในป 2546  พบวา  ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคกาแฟในประเทศ  ไดแก 

จํานวนประชากร และราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรขายได  ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปทานเมล็ด

กาแฟมากที่สุด ไดแก  ราคาขายสงปุยเมื่อปที่ผานมา  รองลงมาคือศักยภาพของผลผลิตในปที่

ศึกษา และราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรขายไดเมื่อ 3 ปที่ผานมา ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ  ไดแก ราคาสงออก และนโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาด

เพ่ือผลักดันใหมีการสงออก  ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขากาแฟผงสําเร็จรูป ไดแก  รายได

ตอหัวของประชากร และราคานําเขา  สวนปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่เกษตรกรขายได ไดแก 

ราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตาในตลาดนิวยอรก และภาวะผิดปกติตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอราคา

เกษตรกรจากการคาดคะเนในชวงป 2546-2550 พบวา ปริมาณการบริโภคมีอัตราการเพิ่มมาก

ที่สุด รองลงมาไดแก ราคาที่เกษตรกรขายได ปริมาณการนําเขากาแฟผงสําเร็จรูป และผลผลิตมี

อัตราเพิ่มเฉลี่ยตอปรอยละ 8.91 6.57 4.02 และ 3.63 ตามลําดับ สวนปริมาณการสงออกมี

อัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 34.15 
 ฉวีวรรณ  บุตรแกวแตง (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง  การคาเสรีที่มีผลกระทบตอ

สินคากาแฟในการวิเคราะหตนทุนพบวา  ผลการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของ

เกษตรกร  โดยตนทุนการผลิตกาแฟระหวางป 2538 – 2541  เฉล่ีย 29.43 บาทตอกิโลกรัม 

หรือรอยละ 66.22  ของราคาที่เกษตรกรขายได มีกําไร 15.01 บาทตอกิโลกรัม หรือรอยละ 33.78  

สวนในป 2542 – 2543 มีตนทุนการผลิตกาแฟสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรขาดทุน 0.86 บาทตอ

กิโลกรัม และ 6.69 บาทตอกิโลกรัม  

 ธรรณพ  ศุภกิจ (2543)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตออุปสงคและอุปทาน

กาแฟของประเทศไทย  พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปทานของกาแฟ ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก

กาแฟเมื่อ 2 ปที่ผานมา ราคาขายสงปุยในตลาดกรุงเทพฯ ในปที่ผานมา  ปริมาณน้ําฝนที่ตกใน

บริเวณปลูกกาแฟในป 2543 และปริมาณศักยภาพผลผลิตของกาแฟป 2543  โดยคาความ

ยืดหยุนของอุปทานตอตัวแปรอิสระมีคาเทากับ 1.03 -3.11  0.19 และ 0.09 ตามลําดับ  สวน

ปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคของกาแฟ ไดแก ราคาขายสงกาแฟ ณ ตลาดกรุงเทพฯ ในป 2543

และรายไดตอหัวของประชากรในป 2543  โดยคาความยืดหยุนของอุปสงคตอตัวแปรดังกลาวมี

คาเทากับ  -0.04 และ 0.07 ตามลําดับ  สําหรับปจจัยที่มีผลกระทบตออุปสงคของกาแฟจาก

ตางประเทศ ไดแก ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี ของกาแฟในป 2543  ราคากาแฟในตลาดโลกในป 2543 
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และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับการสงออกกาแฟในป 2543  โดยคาความยืดหยุนของอุปสงค

จากตางประเทศตอตัวแปรดังกลาวมีคาเทากับ -0.38  2.62  และ 1.61 ตามลําดับ สําหรับผล

การคาดคะเนในชวงป2541 – 2545 พบวาในป 2541 มีอุปทานเทากับ 92,097.82 ตัน และเพ่ิม

เปน 106,545.03 ตัน ในป 2545 โดยกําหนดวาไมมีนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อ

ที่ในชวงดังกลาว สวนการคาดคะเนอุปสงค พบวา ในป 2541 มีจํานวนเทากับ 19,299.33 ตัน 

และเพ่ิมขึ้นเปน 23,341.45 ตัน ในป 2545 การคาดคะเนอุปสงคของกาแฟในตางประเทศในป 

2541 เทากับ 78,209.53 ตัน และเพ่ิมเปน 92,463 ตัน ในป 2545 

 

2.2. แนวคิดและทฤษฎี 
 1) อุปทานสินคาของผูผลิต 
  อุปทาน (Supply) หมายถึงปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูผลิต

หรือผูขายจะเสนอขายที่ระดับราคาตาง ๆ กัน ภายในระยะเวลาที่กําหนดให โดยปจจัยอื่นๆ คงที่ 

โดยทั่วไปราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนไปตามกฎอุปทาน 

กลาวคือเมื่อราคาสินคาหรือบริการสูงข้ึน ปริมาณการเสนอขายจะสูงข้ึนและเมื่อราคาต่ําลงปริมาณ

การเสนอขายจะลดลง ดวยเหตุนี้ทําใหลักษณะของอุปทานทั่วไปมีคาความชันเปนบวกในความ

เปนจริงอุปทานจะไมอยูคงที่ ปริมาณอุปทานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของราคายอม

เกิดขึ้นตลอดเวลา ปจจัยสําคัญที่ทําใหอุปทานเปลี่ยนแปลง ไดแก ความรูที่ไมสมบูรณของผูผลิต 

ความไมแนนอนของสภาวะแวดลอม และเทคโนโลยีที่ทําใหการผลิตและการคาดหวังทางราคา

เปลี่ยนแปลง เปนตน 
  เนื่องจากกาแฟเปนพืชยืนตนจะตองใชระยะเวลาการปลูกชวงหนึ่งการที่จะให

ผลผลิตออกมา นอกจากนี้ในเมื่อมีการปลูกพืชยืนตนครั้งเดียวก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได

หลายป สวนใหญผลผลิตจะเก็บเกี่ยวไดมากในปแรก ๆ และจะลดนอยลงในปตอไป ดังนั้นในการ

ประมาณคาตัวแปรสามารถแบงสมการไดดังนี้ คือ 
  แบบจําลองเนื้อที่ เพาะปลูก แสดงถึงความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มี

ผลกระทบตอการกําหนดเนื้อที่เพาะปลูกของเกษตรกร 
แบบจําลองผลผลิต  แสดงถึงความสัมพันธของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดกับเนื้อที่เพาะปลูก 
ทั้ง 2 แบบจําลองจะใชวิธีการ Vintage Model  ในการคํานวณ ซึ่งมีแนวคิดดังนี้ 

   (1) แบบจําลองเนื้อที่เพาะปลูก 
กําหนดให 
 เนื้อที่ปลูกทั้งหมด =    เนื้อที่ปลูกเดิม + เนื้อที่ปลูกใหม - เนื้อที่ตัดโคนทิ้งเพ่ือปลูกพืช

อ่ืน 

   At =    At-1  +  Nt - Ut  
  ซึ่งตามปกติเนื้อที่โคนทิ้งจะไมสามารถหาขอมูลได เราตองหาคา Ut โดย 
   Ut  =    Nt  (At - 

At-1) 
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กําหนดให 
 เนื้อที่ปลูกใหมทั้งหมด =    เนื้อที่ปลูกใหม + เนื้อที่การปลูกทดแทนในที่เดิม 
   Pt =    Nt +  Rt  
กําหนดให 
 เนื้อที่ตัดโคนเพื่อปลูกกาแฟ =  เนื้อที่การปลูกตนทดแทนในที่เดิม + เนื้อที่โคนทิ้ง 
   Dt =    Rt +  Ut  
   Ut =    Dt -  Rt  
  จากสมการขางตน ตัวแปรที่เราทราบคาคือ At , Nt , Rt  
  ตัวแปรที่หาคาไดตามคําจํากัดความคือ Pt , Dt , Ut  
  โดยทั่วไป การตัดโคนจะถูกกําหนดโดยผลิตภาพการผลิต (Productivity) เมื่อ

พืชมีอายุมากจะใหผลผลิตต่ําก็จะถูกตัดโคน และมีการปลูกพืชอื่นแทน ดังนั้นการปลูกแทน 

(Replant) จึงข้ึนอยูกับอัตราการปลูกทดแทน (R Rt) กับการตัดโคน  
 เนื้อที่การปลูกแทน =    อัตราการปลูกแทน × เนื้อที่การตัดทิ้งเพ่ือปลูกแทน 
   Rt =    R Rt  *  Dt 
 

  ดังนั้นเราสามารถหาสมการเนื้อที่ไดคือ 
   At =    At-1  +  Nt  -  Dt (1 -  R Rt ) 
   At - 

At-1 =    Nt  -  Dt (1 -  R Rt ) 
   Δ At =    Nt  -  Dt (1 -  R Rt ) 
   Δ At-1 =    Nt-1  -  Dt-1 (1 -  R Rt ) 
 
      ( 2)  แบบจําลองการตอบสนองของผลผลิต 

   สมการตอบสนองของผลผลิตประกอบดวย สมการผลผลิตและอุปทาน

ของผลผลิตจริง 
   สมการผลผลิต (Potential Output) อยูภายใตขอสมมุติ คือความสามารถ
ในการใหผลผลิตของตนกาแฟจะเทากับ ผลรวมของผลคูณระหวางผลผลิตตอไรในปที่ i  และการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อที่เพาะปลูกในปที่ t-i นั่นคือ 

  Q̂ t =    )*(∑
=

−Δ
α

ki
iti ay  หรือ 

  Q̂ t =    )](*[ 11 −−− −∑ itti aay  
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เมื่อ 

Q̂ t =    ความสามารถในการใหผลผลิตของตนกาแฟในปที่ t 

iy   =    ผลผลิตตอไรในปที่ t 

ita −Δ  =    การเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมดในอดีตในปที่ t-i  
โดยที่ 1−−−− −=Δ ititit aaa  
K =    ปที่เร่ิมตนเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 
 2) อุปสงคสินคาผูบริโภค 
  อุปสงค (Demand)  ปริมาณสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูบริโภคยินดี

และสามารถซื้อไดในระดับราคาตางๆ ในเวลาและสถานที่หนึ่ง  โดยใหปจจัยอื่นๆคงที่ โดยทั่วไป

ราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงขาม กลาวคือ ถาราคาสูงข้ึนผูบริโภคจะซือ้สินคาใน

ปริมาณลดลง  หรือถาราคาสินคาลดลงผูบริโภคจะซื้อเพ่ิมขึ้น  ความสัมพันธเรียกวากฎของ

อุปสงค (Law of Demand) 

  อุปสงคของผูบริโภคสามารถจะอธิบายไดโดยอาศัย  ทฤษฎีอรรถประโยชนเพ่ิม 

(Marginal Utility Approach) และทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน (Indifference Curve Approach)  ใน

ที่นี้จะอธิบายอุปสงคโดยอาศัยทฤษฎีเสนความพอใจเทากัน คือ การวิเคราะหอุปสงคของผูบริโภค

ที่ข้ึนอยูกับอรรถประโยชนแบบเรียงลําดับความพอใจ (Ordinal Utility) กําหนดใหผูบริโภคมีเงิน

จํากัด  สินคาที่ระดับตางกัน  และผูบริโภคจะตองตัดสินใจซื้อสินคาจํานวนหนึ่งภายใตรสนิยม 

รายไดและราคาตาง ๆ 
  โดยทั่วไปอุปสงคของสินคาแตละชนิดจะสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลง แตละ

ปจจัยแตกตางกัน การเปล่ียนแปลงในอุปสงคหรือปริมาณซื้อที่มีตอการเปล่ียนแปลงของตัว 

ผันแปรหรือปจจัยดังกลาว เรียกวา “ ความยืดหยุนของอุปสงค ” (Elasticity of Demand) ซึ่งแบง

ออกเปน 3 ชนิดดังนี้ 

  (1) ความยืดหยุนของอุปสงคตอการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาชนิดนั้น (Own 
Price Elasticity of Demand) คาความยืดหยุนดังกลาวจะบอกใหทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณที่ผูบริโภคจะซื้อที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคานั้น ซึ่งเขียนเปนสูตร

คณิตศาสตรดังนี้ 
  Eii  รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินคาที่บริโภค (Qi) 
    รอยละของการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาที่บริโภค (Pi)  
    %ΔQi  ΔQi   .   Pi 
    %ΔPi  ΔPi     Qi 

 

==

=
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            ขนาดของความยืดหยุนของอุปสงคนี้แบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
       1.1 อุปสงคที่ไมมีความยืดหยุนเลย (perfectly inelastic demand) ส้ินคาที่มี

อุปสงคลักษณะเชนนี้ปริมาณการซื้อจะไมเปลี่ยนแปลงแมวาราคาสินคาจะเปลี่ยนแปลงไปเทาใดก็

ตามคาความยืดหยุนที่คํานวณไดจะเทากับศูนย 
       1.2 อุปสงคที่มีความยืดหยุนนอย (inelastic demand) สินคาที่มีอุปสงคใน

ลักษณะเชนนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อจะนอยกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ราคา กลาวคือ ถาราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงรอยละ 1 ปริมาณซื้อจะลดลงหรือเพ่ิมขึ้นนอยกวารอยละ 

1 คาความยืดหยุนที่คํานวณไดจะนอยกวา 1 
       1.3 อุปสงคที่มีความยืดหยุนเอกภาพ (unitary elastic demand) หมายถึง 

อุปสงคที่มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อและราคาเทากัน และคาความยืดหยุนที่คํานวณได

เทากับ 1 
       1.4 อุปสงคที่มีความยืดหยุนมาก (elastic demand) หมายถึง อุปสงคที่มี

อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อมากกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา กลาวคือ ถา

ราคาสินคาเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 ปริมาณซื้อจะเปลี่ยนแปลงไปมากกวารอยละ 1 คาความ

ยืดหยุนที่คํานวณไดมากกวา 1 
       1.5 อุปสงคที่มีความยืดหยุนอยางสมบูรณ (perfectly elastic demand) 

หมายถึง อุปสงคที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อตอปริมาณการเปลี่ยนแปลงของราคามาก

ที่สุด ราคาสินคาที่เปลี่ยนไปปริมาณซื้อจะเปลี่ยนไปอยางไมสามารถที่จะกําหนดได คาความ

ยืดหยุนนี้จะเทากับคาอนันต 

  (2) ความยืดหยุนของอุปสงคที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของรายได (Income 
elasticity of demand)  คาความยืดหยุนนี้จะบอกใหทราบวาเมื่อรายไดของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง

ไปรอยละ 1 แลวปริมาณซื้อสินคานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปรอยละเทาใด โดยมีสูตรคํานวณดังนี้ 

  Eiy   รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อสินคา (Qi) 
     รอยละของการเปลี่ยนแปลงของรายไดของบริโภค (Y)  
    %ΔQi  ΔQi   .    Y 
    %ΔY  ΔY    Qi 
       ซึ่งคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดที่คํานวณไดสามารถทําใหทราบถึง

ลักษณะของสินคา ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
       2.1 ถาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดมีคาเปนลบ (Eiy > 0) แสดงวา

เปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) 
       2.2 ถาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดมีคาเปนบวกและนอยกวาหนึ่ง 

(0 < Eiy > 0) แสดงวาเปนสินคาจําเปน (necessary goods) 
 

==

=
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       2.3 ถาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดมีคาเปนบวกและมากกวาหนึ่ง 

(Eiy > 1) แสดงวาเปนสินคาฟุมเฟอย 

  (3) ความยืดหยุนไขวของอุปสงค (Cross Price Elasticity of Demand) ไดแก
ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงในปริมาณซื้อของสินคาหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงของราคา

สินคาชนิดอื่น ถาราคาสินคาชนิดอื่นเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 1 แลวปริมาณซื้อสินคาชนิดนั้นจะ

เปลี่ยนแปลงไปรอยละเทาใด คํานวณโดยใชสูตรดังนี้ 
  Eij   รอยละของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อสินคาชนิด i  (Qi) 
     รอยละของการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินคาชนิด j (Pj) 
    %ΔQi  ΔQi   .    Pj 
    %Δ Pj  Δ Pj   Qi 
       ซึ่งคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคที่คํานวณไดสามารถทําใหทราบถึงลักษณะ

หรือความสัมพันธของสินคาทั้ง 2 ชนิด ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
       3.1 ถาคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคที่คํานวณไดมีคาเปนบวก (Eij > 0) 

แสดงวาเปนสินคาที่ใชทดแทนกันได (substitution goods) กลาวคือ ถาหากราคาของสินคา j เพ่ิมขึ้น
จะทําใหปริมาณการซื้อขายสินคา i เพ่ิมขึ้น 
       3.2 ถาความยืดหยุนไขวของอุปสงคที่คํานวณไดมีคาเปนลบ (Eij < 0)แสดง

วาเปนสินคาที่ใชประกอบกัน (complement goods) กลาวคือ ถาหากราคาสินคา j เพ่ิมขึ้นจะทําให
ปริมาณการซื้อสินคา i ลดลงไปดวย 
       3.3 ถาคาความยืดหยุนไขวที่คํานวณไดมีคาเทากับศูนย (Eij = 0) แสดงวา 

เปนสินคาที่เปนอิสระตอกัน (independent goods) กลาวคือ ถาหากราคาสินคา j เพ่ิมขึ้นจะไม

สงผลกระทบตอปริมาณการซื้อสินคา i  
 

2.3 แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะห 
 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ อุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟในประเทศและคาดคะเน

อุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟ ประกอบดวย สมการดานอุปทาน อุปสงค และราคา ดังนี้ 
 1) ดานอุปทาน 

  - ปริมาณผลผลิตเมล็ดกาแฟ 
   QACTt    = ƒ(QPOTENt , PFt-2 , PEFRt-1,  PFt) 
 โดย  QACTt  = ผลผลิตเมลด็กาแฟในประเทศในปที่ t (ตัน) 

   QPOTENt  = ความสามารถในการใหผลผลิตในปที่ t (ตนั) 

PFt-2 = ราคาที่เกษตรกรไดรับในปที่ t-2 ปรับดวยดัชน ี

          ราคาผูบริโภค (บาท/กก.) 
 

==
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   PEFRt-1   = ราคาขายสงปุยในตลาดกรุงเทพฯในปที่ t-1 (บาท/กก.) 
   PFt   = ราคาที่เกษตรกรขายไดในปที่ t (บาท/กก.) 

สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ 
∂ QACTt > 0 ∂ QACTt < 0 
∂ QPOTENt   ∂ Q PEFRt-1 

 

∂ QACTt > 0 ∂ QACTt < 0 
∂ PFt    ∂ PFt-2 

-  ปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟ 
   IMBEANt  = ƒ (PCIFBEANt (1+TAXBEAN) ,CONFACTt) 

โดย  IMBEANt = ปริมาณการนาํเขาเมล็ดกาแฟปที่ t (ตัน) 

   PCIFBEANt  = ราคานาํเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษีนําเขาในปที่ t  
(1+TAXBEAN)  ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/กก.) 

   CONFACTt   = ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในปที่ t 
สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ  

∂ IMBEANt   < 0 
∂ PCIFBEANt (1+TAXBEAN) 

 

∂ IMBEANt   > 0 
∂ CONFACTt 

- ปริมาณการนําเขากาแฟสาํเร็จในรูปของเมล็ดกาแฟ 
   IMINSt   = ƒ (PCIFINSt (1+TAXINS), POPt) 
 โดย IMINSt = ปริมาณการนาํเขากาแฟสาํเร็จในรูปเมล็ด 

กาแฟปที่ t (ตัน) 

   PCIFINSt  = ราคานาํเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีนําเขาในปที่ t  
(1+TAXINS)   ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/กก.) 

   POPt    = จํานวนประชากรในปที่ t (ลานคน) 
สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ 

∂ IMINSt   < 0 
∂ PCIFINSt (1+TAXINS) 

 

∂ IMINSt   > 0 
∂ POPt 
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 2)  ดานอุปสงค 
  -  ความตองการใชเมล็ดกาแฟดบิของโรงงานแปรรูป 
   CONFACTt  = ƒ (PFt  , POPt , PCIFBEAN t (1+TAXBEAN)) 
 โดย CONFACTt = ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงาน 

แปรรูปในปที ่t (ตัน) 

PFt = ราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t 
ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/ตัน) 

POPt       = จํานวนประชากรในปที่ t (ลานคน) 
 

   PCIFBEAN t   = ราคานาํเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษีนําเขาในปที่ t  
   (1+TAXBEAN) 

สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ 
∂ CONFACTt   < 0 
∂ PFt 

 

∂ CONFACTt   > 0 
∂ POPt 

 

∂ CONFACTt   < 0 
∂ PCIFBEAN t (1+TAXBEAN) 

 

- ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดบิ 
   EXCOFBEANt = ƒ (PFOBBEANt , DUM45) 
 โดย EXCOFBEANt = ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟในปที่ t (ตัน) 

PFOBBEANt = ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปที่ t 
ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/ตัน) 

DUM45      = นโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาดโดย

ผลักดันใหมีการสงออก 

โดย  DUM45   = 1 ในป 2526 - 2544  
     = 0 ในป 2545 – 2552 
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สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ 
   ∂ EXCOFBEANt  > 0 
   ∂ PFOBBEANt 
 

   ∂ EXCOFBEANt  > 0 
   ∂ DUM45 
 3)  ดานราคา 

  -  ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรไดรับ 
PFt  = ƒ (PFOBBEANt PCIFBEANt (1+TAXBEAN) 

PCIFINSt (1+TAXINS)) 
โดย  PFt  = ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรไดรับปที ่t ปรับ 

ดวยดัชนีราคาผูบริโภค(บาท/กก.) 
PFOBBEANt = ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปที่ t 

ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/กก.) 

PCIFBEANt      = ราคานาํเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษีนําเขาในปที่ t 
(1+TAXBEAN)   ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/กก.) 

PCIFINSt      = ราคานาํเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีนําเขาในปที่ t  
   (1+TAXINS)    ปรับดวยดัชนรีาคาผูบริโภค (บาท/กก.) 

สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ 
 ∂ PFt    > 0 
 ∂ PFOBBEANt 
  

∂ PFt    > 0 
∂ PCIFBEAN t (1+TAXBEAN) 

 

∂ PFt    > 0 
∂ PCIFINS t (1+TAXINS) 

-  ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 
   PFOBBEANt = ƒ (PNY t) 
 โดย PFOBBEANt = ราคาสงออกเมล็ดกาแฟในปที่ t ปรับดวยดัชนี

ราคาผูบริโภค(บาท/กก.) 

PNY t = ราคาเมล็ดกาแฟดิบตลาดนวิยอรกในปที่ t 
(บาท/ตนั) 
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สมมุติฐานทีต่ัง้ไว คือ 
 ∂ PFOBBEANt   > 0 
 ∂ PNY t 

 

4)  ทฤษฎีตนทุนการผลิตในระยะสั้น 
           ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปริมาณสินคาที่หนวยธุรกิจ สามารถจําหนายไดจะขึ้นอยู

กับการผลิต โดยทั่วไปการตัดสินใจในการผลิตตองคํานึงถึงลักษณะโครงสรางของตนทุน ไดแก 

ตนทุนรวม ตนทุนเฉลี่ยและตนทุนเพิ่ม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1) ตนทุนทั้งหมด (Total Cost ) 

        ตนทุนทั้งหมดเปนตนทุนตางๆ รวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับหนวยธุรกิจ

สําหรับการผลิตสินคาอยางหนึ่งในชวงเวลาหนึ่ง กําหนดใหสัญลักษณของตนทุนทั้งหมด คือ

TC(Q) โดยที่ Q คือ อัตราของปริมาณสินคาที่ผลิต (Rate of Output)  
  (2) ตนทุนระยะสั้นที่หามาจากฟงกชันตนทุนทั้งหมด 
            - ฟงกชันตนทุนคงที่ทั้งหมด (Total Fixed Cost Function) 
        ตนทุนคงที่ทั้งหมด (ใชสัญลักษณ TFC(Q)) คือ มูลคาของตนทุน

ทั้งหมด ณ ระดับซึ่งอัตราของปริมาณสินคาที่ผลิตเทากับศูนย (The Value of Total Cost at a Zero 
Rate of Output) ดังนั้น TFC(Q) เปนฟงกชันของ Q จึงมีความหมายที่ไมสําคัญมากนัก เพราะ

ตนทุนชนิดนี้จะคงที่ตลอดในทุกๆ คาของ Q นั่นคือ 
     TFC(Q) = TC(O) 
 

     - ตนทนุผันแปรทั้งหมด (Total Variable Cost Function) 
   ตนทุนผันแปรทั้งหมด (ใชสัญลักษณ TVC(Q)) เทากับความแตกตาง
ระหวางตนทุนทั้งหมดของการผลิตสินคา Q และตนทนุคงที่ทั้งหมด 
     TVC(Q) = TC(Q) – TFC(Q)  
  

        ดังนั้น ตนทุนผันแปรทั้งหมดก็คือ สวนของตนทุนทัง้หมดซึ่ง

เปลี่ยนแปลงไปตามอตัราของปริมาณสินคาที่ผลติ 
        ความสัมพันธระหวางฟงกช่ันตนทุนทั้งหมดทั้ง 3 ชนิดดังกลาว

ขางตนไดแสดงในรูปที่ 1 
       - ตนทนุคงที่เฉล่ีย (Average Fixed Cost Function) 
        ตนทุนคงที่เฉล่ีย (ใชสัญลักษณ AFC(Q)) คือ ตนทุนคงที่เฉล่ียตอหนวย

ของสินคา 
     AFC(Q)    TFC(Q) 
                                                                                                     Q 

=
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     - ตนทนุผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost Function)  
          ตนทุนผันแปรเฉลี่ย (ใชสัญลักษณ AVC(Q)) คือตนทุนผนัแปรเฉลี่ยตอ
หนวยของสินคา  
     AVC(Q)   TVC(Q) 
                       Q 
        - ตนทนุทั้งหมดเฉลี่ย (Average Total Cost Function) 
           ตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย (ใชสัญลักษณ ATC(Q)) คือ ตนทุนทัง้หมดเฉลี่ยตอ
หนวยของสินคา 
     ATC(Q)   TC(Q) 
                        Q 
 

ความสัมพันธระหวางเสนตนทุนเฉลี่ยทั้ง 3 ชนิด 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

5)  แนวคิดการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  ดังนี้ 
  ตนทุนทั้งหมด  = ตนทุนผันแปร   +  ตนทุนคงที่ 
  รายไดทั้งหมด  = จํานวนผลผลิตทั้งหมด ×ราคาที่เกษตรกรขายได
  รายไดสุทธิ  = รายไดทั้งหมด   -   ตนทุนผันแปร 
  ผลตอบแทนทั้งหมด = รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 
  อัตราผลตอบแทน  ผลตอบแทน (กําไร) x 100 
                ตนทุนทั้งหมด 
 

 
   

=

=

รูปที่ 1 ฟงกช่ันตนทุนทั้งหมด (3 ชนิด) 

=

ตนทุนทั้งหมด
(บาท/ระยะเวลา) 

Q (หนวย/ระยะเวลา) 

TFC (Q) 

TVC (Q) 
TC (Q) 



                                                                  
บทที่ 3 

 
สถานการณการผลิตและการตลาด 

 
3.1 การผลิต และการตลาดกาแฟโลก 
 1) การผลิต 
  ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2549-2553) ผลผลิตกาแฟโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 

7,017,060 ตัน ในป 2549 เปน 7,512,840 ตัน ในป 2553  มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอป

รอยละ 1.09 โดยประเทศบราซิลเปนผูผลิตกาแฟรายใหญที่สุดของโลก รองลงมา คือเวียดนาม 

และโคลัมเบีย ตามลําดับ ซึ่งแตละประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอปรอยละ 4.79  0.58  

และ -8.74 ตามลําดับ 
  สําหรับกาแฟพันธโรบัสตาที่ปลูกมากในประเทศไทย ประเทศที่ปลูกมากอันดับ 

1 ของโลก ไดแก ประเทศเวียดนาม รองลงมา คือ บราซิล และอินโดนีเซีย ตามลําดับ โดยในชวง

ป 2549-2553  อัตราการขยายตัวของผลผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาเพิ่มขึ้นตอปในแตละประเทศรอย

ละ 0.39 4.27 และรอยละ -4.36 ตามลําดับ  
  สถานการณกาแฟของประเทศผูผลิตที่สําคัญของโลกในป 2553 สรุปไดดังนี้  
   (1) ประเทศบราซิล เปนผูผลิตกาแฟรายใหญของทวีปอเมริกาใต และ

ของโลก มีผลผลิตกาแฟคิดเปนรอยละ 35 ของผลผลิตกาแฟโลก ป 2553 มีเนื้อที่ปลูกกาแฟ

14,278,000 ไร ผลผลิต 2,610,000 ตัน กาแฟที่ปลูกมากไดแกพันธุอาราบิกาปริมาณ 

1,914,000 ตัน หรือรอยละ 42 ของผลผลิตอาราบิกาโลก ซึ่งมีปริมาณมากกวาพันธุโรบัสตา 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศของบราซิลเหมาะสมกับกาแฟพันธุอาราบิกา 

สําหรับกาแฟพันธุโรบัสตา มีปริมาณผลผลิต 696,000 ตัน หรือ รอยละ 24 ของกาแฟโรบัสตาโลก 
โดยคิดเปนสัดสวนกาแฟโรบัสตาตอกาแฟอาราบิกา 73 : 27 
   (2) ประเทศเวียดนาม เปนผูผลิตกาแฟในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เปนอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล และผลิตกาแฟพันธุโรบัสตามากเปนอันดับ 1 ของโลก

เวียดนามมีเนื้อที่ปลูกกาแฟในป 2553 จํานวน 3,312,500  ไร มีผลผลิตกาแฟในป 2553 รวม

ทั้งส้ิน 1,050,000 ตัน คิดเปนรอยละ 14 ของผลผลิตกาแฟโลก โดยมีผลผลิตกาแฟพันธุโรบัส

ตาคิดเปนรอยละ 35 ของผลผลิตโรบัสตาโลก และมีผลผลิตกาแฟอาราบิกาคิดเปนรอยละ 0.6 

ของอาราบิกาโลก โดยคิดเปนสัดสวนการผลิตโรบัสตาตออาราบิกา 97 : 3 
   (3) ประเทศโคลัมเบีย ผลิตกาแฟไดมากเปนอันดับ 3 ของโลกรองจาก

ประเทศเวียดนาม มีผลผลิตคิดเปนรอยละ 7 ของผลผลิตกาแฟโลก มีผลผลิตรวมในป 2553 

ปริมาณ 540,000 ตัน พันธุที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุอาราบิกาซึ่งคิดเปนรอยละ 12 ของกาแฟ 

อาราบิกาโลก (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตกาแฟโลก ป 2549-2553 
  
                                                                                                                              หนวย : ตัน 

ประเทศผูผลิต ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
1.บราซิล 
2.เวียดนาม 
3.โคลัมเบีย 
4.อินโดนีเซีย 
5.เอธิโอเปย 
6.อินเดีย 
7.เม็กซิโก 
8.กัวเตมาลา 
9.ฮอนดูรัส 
10.เปรู 
11.ยูกันดา 
12.ไอโวรีโคสต 
13.คอสตาริโก 
14.นิการากัว 
15.เอลซาวาดอร 
16.ไทย 
17.เคนยา 
18.ปาปวนิวกนิี 
19.แทนซาเนยี 
20.เวเนซุเอลา 
21.อ่ืน ๆ 

2,166,000 
980,100 
717,180 
192,240 
240,000 
277,020 
240,000 
216,300 
192,240 
145,200 
129,540 
117,720 
105,060 
103,080 
83,220 
60,000 
52,140 
79,980 
48,000 
49,200 
822,960 

2,802,000 
1,170,000 
729,840 
210,000 
279,000 
288,000 
252,000 
243,000 
210,000 
273,000 
150,000 
170,820 
106,920 
78,000 
84,000 
45,000 
52,140 
50,250 
49,200 
51,720 
718,740 

2,346,000 
1,080,000 
750,900 
229,980 
252,000 
279,900 
270,000 
238,000 
229,980 
237,000 
150,000 
90,000 
112,020 
102,000 
99,000 
54,000 
42,000 
53,580 
48,600 
54,000 
611,840 

3,087,000 
1,080,000 
519,840 
212,640 
222,000 
262,500 
267,000 
222,000 
212,640 
241,500 
156,000 
84,000 
97,320 
96,000 
99,000 
48,000 
53,100 
53,100 
55,200 
50,700 
735,360 

2,610,000 
1,050,000 
540,000 
234,600 
258,000 
294,000 
270,000 
246,000 
234,600 
234,000 
168,000 
120,000 
103,800 
102,000 
91,200 
54,000 
51,060 
50,100 
48,000 
48,000 
705,480 

รวมโลก 7,017,060 8,013,900 7,330,800 7,801,800 7,512,840 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ธันวาคม 2552) 
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 2) การตลาด 
  (1)  ความตองการบริโภคกาแฟโลก 
     ในป 2549-2553 ความตองการบริโภคกาแฟโลกเพิ่มขึ้นจาก 

7,120,000 ตัน ในป 2549 เปน  7,302,360   ตัน ในป 2553  อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอป

รอยละ 0.54 สําหรับความตองการใชเมล็ดกาแฟของประเทศผูผลิตกาแฟโลกมีความตองการใช

เพ่ิมข้ึนตามลําดับจาก 1,869,333 ตัน ในป 2549 เพ่ิมเปน 2,167,680 ตัน ในป 2553   

มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอป รอยละ 3.83 ทั้งนี้ เนื่องจากการบริโภคโดยรวมของโลกขยายตัว

เร็วกวาการผลิต ความตองการกาแฟที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากตลาดเกิดใหมมากกวาตลาดเดิมที่

คอนขางอ่ิมตัว 
   

ตารางที่ 3 ความตองการใชเมล็ดกาแฟโลก 
                                                                                           หนวย : ตัน 

ป 
ความตองการใชกาแฟ 

ของประเทศผูผลิตกาแฟโลก 
ความตองการใชกาแฟ 

ของโลก 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

1,869,333 
1,982,400 
2,084,160 
2,147,460 
2,167,680 

7,120,000 
7,008,480 
7,131,240 
7,029,300 
7,302,360 

อัตราเพิ่ม/ลด (รอยละ) 3.83 0.54 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ธันวาคม 2551 และ  ธันวาคม 2552) 

 

  (2) การสงออก 
  ในชวงป 2549-2553 การสงออกกาแฟโลกเพิ่มขึ้นจาก 5,159,700 ตัน ในป 

2549 เปน 5,320,920 ตัน ในป 2553 โดยคิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.08 
  ประเทศผูสงออกกาแฟที่ สําคัญไดแก บราซิล เวียดนาม และ โคลัมเบีย

ตามลําดับ ในชวงป 2549-2553  บราซิลสงออก 1,275,840 ตัน ในป 2549   เพ่ิมเปน 

1,446,000 ตัน ในป 2553 เวียดนามสงออก  936,000 ตัน ในป 2549 เพ่ิมเปน 1,000,500 

ตัน ในป 2553 และโคลัมเบียสงออก 602,520  ตัน ในป 2549 เปน 498,000  ตันในป  

2553 โดยคิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นลดลงรอยละ 3.34 -0.10 และ -6.17 ตามลําดับ  

( ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 การสงออกกาแฟโลก ป 2549-2553 
                                               

ประเทศผูสงออก ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
อัตราเพิ่ม/ลด 

(รอยละ) 

1. บราซิล 
2. เวียดนาม 

3. โคลัมเบีย 
4. อินโดนีเซีย 
5. เปรู 
6. กัวเตมาลา 
7. ฮอนดูรัส 
8. อินเดีย 
9. ยูกันดา 
10. เม็กซิโก 
11. เอธิโอเปย 

12. ไอโวรีโคสต 
13. นิการากัว 
14. แอลซาวาดอร 
15. คอสตารกิา 

16. ปากัวนิวกินี 

17. เคนยา 

18.  แทนซาเนีย 

19.  แคมารนู 

20.  รวันดา 
      อ่ืน ๆ 

1,275,840 
936,000 
602,520 
462,000 
133,500 
199,500 
178,680 
196,260 
120,120 
144ล000 
153,000 
102,000 
82,140 
76,500 
83,280 
72,000 
37,860 
44,400 
51,000 
15,000 
194,100 

1,571,100 
1,122,000 
630,420 
360,000 
265,800 
222,000 
194,760 
155,880 
138,000 
150,000 
144,000 
95,400 
67,800 
79,200 
97,920 
46,800 
44,880 
45,000 
45,600 
16,800 
170,940 

1,426,200 
976,980 
639,360 
318,000 
230,400 
229,200 
203,700 
156,900 
138,000 
145,200 
138,000 
76,800 
94,800 
97,800 
95,280 
53,100 
49,200 
45,600 
33,000 
14,400 
134,160 

1,703,760 
979,980 
476,460 
396,000 
231,000 
204,000 
196,500 
127,500 
160,500 
144,000 
108,000 
46,500 
85,500 
93,600 
78,000 
65,100 
52,200 
55,500 
28,500 
20,400 
123,420 

1,446,000 
1,000,500 
498,000 
408,000 
228,000 
222,000 
216,000 
174,000 
168,000 
144,000 
144,000 
90,000 
90,000 
87,000 
84,000 
54,000 
51,000 
45,000 
30,000 
18,000 
123,420 

3.37 
-0.02 
-6.40 
-1.52 
9.75 
1.30 
3.96 
-4.32 
8.57 
-0.41 
-4.01 
-9.23 
4.23 
4.33 
-2.08 
-2.42 
7.76 
2.39 

-14.20 
5.75 

-11.58 

โลก 5,159,700 5,664,300 5,296,080 5,376,420 5,320,920 0.09 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ( ธนัวาคม  2552) 

 
   
   
 
 

หนวย : ตนั 
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  (3) การนําเขา 
   การนําเขากาแฟโลกของผูผลิต ในชวงป 2549-2553 โดยมีการนําเขา

ทั้งส้ิน 4,946,400 ตัน ในป 2549 เพ่ิมขึ้นเปน 5,127,120 ตัน ในป 2553 อัตราการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นตอปรอยละ 0.74 ประเทศผูนําเขาไดแก กลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อาฟริกา 

สวิสเซอรแลนด แอลจีเรีย และเกาหลีใต เปนตน (ตารางที่ 5) 
 

 ตารางที่ 5  การนําเขากาแฟโลกป 2549-2553 
 

ประเทศผูนําเขา ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
อัตราเพิ่ม/ลด 

(รอยละ) 
1. สหภาพยุโรป 

2. สหรัฐอเมริกา 

3. ญี่ปุน 

4. แคนาดา 

5. แอลจีเรีย 

6. สวิสเซอรแลนด 
7. เกาหลีใต 

8.  รัสเซีย 

9. ออสเตรเลีย 
10. โคลัมเบีย 

   อ่ืน ๆ  

2,506,500 
1,249,800 
384,000 
117,600 
126,000 
76,500 
85,500 
42,000 
51,000 
17,400 
290,100 

2,659,500 
1,326,600 
372,000 
117,000 
109,500 
89,400 
84,000 
57,600 
54,000 
11,400 
361,020 

2,613,000 
1,306,500 
369,000 
116,400 
121,500 
102,600 
93,000 
58,200 
55,200 
6,600 

387,660 

2,626,500 
1,299,600 
382,500 
116,400 
111,000 
108,000 
100,800 
74,400 
57,000 
39,000 
339,780 

2,520,000 
1,308,000 
369,000 
117,000 
114,000 
102,000 
93,000 
72,000 
58,500 
42,000 
331,620 

-0.02 
0.71 
-0.52 
-0.15 
-1.85 
7.94 
3.57 
14.27 
3.34 
34.88 
2.09 

โลก 4,946,400 5,242,020 5,174,460 5,254,980 5,127,120 0.75 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ธันวาคม 2552) 
 
3.2 การผลิต และการตลาดกาแฟของประเทศไทย 
 1) การผลิต 
  (1) ผลผลิตกาแฟของไทยรอยละ 93 เปนกาแฟพันธุโรบัสตา อีกรอยละ 7 เปน

กาแฟพันธุอาราบิกา  แหลงผลิตกาแฟโรบัสตาที่สําคัญอยูในภาคใต ไดแก  จังหวัดชุมพร ระนอง 

สุราษฎรธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช  เปนตน ซึ่งมีเนื้อที่ใหผลผลิตทั้งหมดรอยละ 91.78 ของ

เนื้อที่ใหผลกาแฟโรบัสตาทั้งหมด โดยจังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ใหผลผลิตรอยละ 56.97 ระนอง 

รอยละ 24.57 สุราษฎรธานี รอยละ 4.35 กระบี่ รอยละ 4.26  สําหรับกาแฟพันธุอาราบิกา มี

เนื้อที่ใหผลผลิตรอยละ 8.22 ของเนื้อที่ใหผลผลิตกาแฟทั้งประเทศ แหลงผลิตกาแฟพันธุอาราบิกา

ที่สําคัญ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน นาน ลําปาง  โดยจังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ 

หนวย : ตนั 
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ใหผลผลิตรอยละ 3.28 เชียงใหม รอยละ 2.80  แมฮองสอน รอยละ 0.67 นาน รอยละ 0.57 

และลําปาง รอยละ 0.35  
  (2) เนื้อที่ยืนตน และเนื้อที่ใหผลผลิต ในชวง 5 ป ที่ผานมา (ป 2549-2553) 

เนื้อที่ใหผลผลิตกาแฟ มีแนวโนมลดลง โดยอัตราการลดลงตอปรอยละ 4.59 จาก จํานวน 

429,878 ไร ในป 2549 เหลือ 359,489  ไร ในป 2553 เนื่องจากในชวงป 2543-2548  

ราคากาแฟลดลงอยางตอเนื่องทําใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแซม เชน ปาลมน้ํามัน 

ยางพารา ผลไมตาง ๆ เชน เงาะ ทุเรียน ลองกอง ซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงกวา 
  (3) ผลผลิต และผลผลิตตอไร ผลผลิตกาแฟของไทยเก็บเกี่ยวในชวงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกป ผลผลิตจะออกสูตลาดมากในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 

และในชวง 5 ป ที่ผานมา (ป 2549-2553) ผลผลิตกาแฟของไทยเพิ่มจาก 46,873 ตัน ในป 

2549 เปน 48,955 ตัน ในป 2553   ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอปรอยละ 1.01 สําหรับ

ผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้นจากไรละ 109  กิโลกรัม ในป 2549 เปน ไรละ 136  กิโลกรัม ในป 2553 

คิดเปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอปรอยละ 6.23 เนื่องจากหลังป 2549 เปนตนมา ราคากาแฟเร่ิมสูงข้ึนทํา

ใหเกษตรกรหันมาบํารุงรักษาตนกาแฟกันเพิ่มขึ้น ทําใหผลผลิตตอไรสูงข้ึนจากเดิม (ตารางที่ 6)  

 

ตารางที่ 6 เน้ือที่ยืนตน เน้ือที่ใหผล ผลผลิต  ผลผลิตตอไร ป 2549-2553 

 
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   

  (4)  ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ในชวง 5 ป  (ป 2549-2553) ตนทุน

การผลิตของไทยสูงข้ึนทุกป โดยเพิ่มจาก 30.60 บาทตอกิโลกรัม ในป 2549 เปน 45.85 บาท 

ตอกิโลกรัม ในป 2553 จะเห็นวาในตนทุนทั้งหมด ตนทุนผันแปรมีแนวโนมสูงข้ึน โดยตนทุนผันแปร

ที่สําคัญ ไดแก คาแรงงาน คาปุย คายาปราบศัตรูพืช 
 

ป 
เน้ือที่ยืนตน 

(ไร) 

เน้ือที่ใหผลผลิต

(ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอไร

(กิโลกรัม) 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

441,281 
436,487 
403,449 
381,224 
382,189 

429,878 
424,632 
388,662 
365,337 
359,489 

46,873 
55,660 
50,442 
56,315 
48,995 

109 
131 
130 
154 
136 

อัตราเพิ่ม/ลด (รอยละ) -4.15 -4.95 1.01 6.23 
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                        สําหรับผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัมมีอัตราเพิ่มเฉล่ียตอปรอยละ 1.65 ใน

การผลิตกาแฟในชวง 5 ป โดยเฉลี่ย 13.21 บาท ตอกิโลกรัม ในป 2549 และเพ่ิมขึ้นเปน  

23.03 22.37 และ 28.35 บาทตอกิโลกรัม ในป 2550 – 2552 ลดลงเหลือ 12.92 บาทตอ

กิโลกรัม ในป 2553  สําหรับผลตอบแทนสุทธิตอไร ในชวงป 2549-2553 โดยในป 2549 

ผลตอบแทนสุทธิตอไร  1,440.14 บาท เพ่ิมเปน 1,757.38 บาท ในป 2553 (ตารางที่ 7) 
 

ตารางที่ 7  ตนทุนการผลิตเมล็ดกาแฟดิบ ป 2549-2553 
                                                                                                                   หนวย : บาท/ไร 

รายการ ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 
อัตราเพิ่ม/

ลด(รอยละ) 

1.  ตนทนุผนัแปร 
2. ตนทุนคงที ่
3. ตนทุนรวม/ไร 

4. ตนทุนรวมตอ/กก.  
5. ผลตอบแทนสุทธิ/ไร 

6. ผลตอบแทนสุทธิ/กก. 

2,285.78 
1,049.37 
3,335.15 

30.60 
1,140.14 

13.21 

3,251.24 
1,049.37 
4,300.61 

32.83 
3,017.05 

23.03 

3,886.86 
1,191.36 
5,078.25 

39.06 
2,907.65 

22.37 

4,866.74 
1,293.86 
6,160.61 

40.19 
4,365.29 

28.35 

4,603.31 
4,632.06 
6,235.37 

45.85 
1,757.38 

12.92 

19.76 
11.61 
17.48 
10.59 
7.98 
1.65 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 2) การตลาด 
  (1) ความตองการใชกาแฟในประเทศ  
   ความตองการใชของโรงงานแปรรูปในประเทศ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวง 

5 ปที่ผานมา ป 2549-2553 โดยในป 2549 มีความตองการใชเมล็ดกาแฟ 47,000 ตัน เพ่ิมเปน 

58,000  ตัน ในป 2553  เนื่องจากกระแสความนิยมดื่มกาแฟ ทั้งกาแฟคั่วบด และกาแฟ-

สําเร็จรูป เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอป รอยละ 4.65 (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ ป 2549-2553 
 

ป ความตองการใชเมล็ดกาแฟ (ตัน) 

2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

47,000 
52,000 
52,500 
53,800 
58,000 

อัตราเพิ่ม /ลด  (รอยละ)              4.65 
ที่มา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
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  (2) การสงออก 
   ผลผลิตกาแฟของไทยรอยละ 90  เพ่ือใชในประเทศ สวนรอยละ 10  

ใชเพ่ือการสงออก การสงออกกาแฟของไทยแยกเปนสงออกเมล็ดกาแฟ (ดิบและคั่ว) และ กาแฟ

สําเร็จรูป ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟลดลงอยางตอเนื่อง จากการสงออกเมล็ดกาแฟ ปริมาณ 

16,127 ตัน มูลคา 552 ลานบาทในป 2548 ลดลงเหลือ 381 ตัน  มูลคา 64 ลานบาทในป 

2552 เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง และความตองการใชในประเทศสูงข้ึน โดยไทยสงออก

ในรูปเมล็ดกาแฟดิบไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เมียนมาร แคนาดา และญี่ปุน เปนตน และเมล็ด

กาแฟคั่ว ไทยสงออกไปยังประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินเดีย ออสเตรเลีย ไตหวัน และ

สําหรับกาแฟสําเร็จรูปการสงออกมีแนวโนมลดลง จากปริมาณสงออก 11,212 ตัน มูลคา 835 

ลานบาท ในป 2548 เปน 4,122 ตัน มูลคา 980 ลานบาท ในป 2552 ซึ่งสวนใหญไทยสงออก

กาแฟสําเร็จรูปไปยังประเทศอาเซียน ไดแก ลาว เมียนมาร ฟลิปปนส และ เวียดนาม ซึ่งถารวม

มูลคาการสงออกทั้งหมดของกาแฟ และผลิตภัณฑกาแฟ ในป 2552 มีมูลคารวมทั้งส้ิน 3,737 

ลานบาท  (ตารางที่ 9)  
  (3) การนําเขา 
   ปจจุบันไทยผลิตกาแฟไดนอยลงไมเพียงพอกับความตองการของโรงงาน

แปรรูปในประเทศ เนื่องจากการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงมีการนําเขาเมล็ดกาแฟ และกาแฟ

สําเร็จรูปจากตางประเทศเพิ่มขึ้นมากกวาในอดีต โดยในป 2548 ไทยนําเขาเมล็ดกาแฟ 217 ตัน 

มูลคา 62 ลานบาท และกาแฟสําเร็จรูป 1,020ตัน มูลคา 164 ลานบาท เพ่ิมขึ้นในป 2552 เปน

นําเขาเมล็ดกาแฟ 6,503 ตัน มูลคา 394 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป 

รอยละ 174 เนื่องจากในป 2551 ผลผลิตในประเทศไมเพียงพอ โรงงานแปรรูปขอนําเขาเพ่ิมขึ้น

ในอัตราภาษีในโควตารอยละ 30 จึงมีการขยายโควตาเพิ่มขึ้นโดยใหนําเขาเฉพาะในป 2551 

สําหรับการนําเขากาแฟสําเร็จรูป ในป 2552 เพ่ิมเปน 2,222 ตัน  มูลคา 517 ลานบาท   มอัีตรา

การขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 20.21 จะเห็นไดวา ไทยมีการนําเขาเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง แตสําหรับกาแฟสําเร็จรูป มีการนําเขาเพ่ิมขึ้นไมมากนัก และการนําเขาแยกเปนเมล็ด

กาแฟดิบสวนใหญนําเขาจากประเทศเวียดนาม  อินโดนีเซีย ลาว และโคลัมเบีย สวนเมล็ดกาแฟ

คั่ว สวนใหญนําเขากาแฟคั่วพันธุอาราบิกาเพ่ือนํามาผสมใหกาแฟมีรสชาติที่ดีข้ึน ไดนําเขาจาก

ประเทศ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ออสเตรเลีย และ ญี่ปุน สําหรับกาแฟสําเร็จรูป ไทยนําเขาจาก

ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุน เยอรมัน อินโดนีเซีย และเนเธอรแลนด เปนตน รวมมูลคานําเขาในป 

2552 ทั้งส้ิน 911 ลานบาท (ตารางที่ 10) 
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  ตารางที่ 9 การสงออกเมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูป ป 2548 - 2552 

 

เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรปู 
ป 

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

16,127 
25,784 
11,239 
1,662 
381 

552 
1,059 
616 
151 
64 

11,212 
2,421 
7,798 
3,391 
4,122 

835 
430 
747 
716 
980 

อัตราเพิ่ม/ลด (รอยละ) -64.06 -46.51 -15.33 2.91 
     ที่มา : กรมศุลกากร 

 
ตารางที่ 10 การนําเขา เมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูป ป 2548-2552 

  
เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรปู 

ป 
ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

2548 
2549 
2550 
2551 
2552 

217 
556 
674 

14,822 
6,503 

62 
77 
99 

1,187 
394 

1,020 
2,175 
2,006 
2,889 
2,222 

164 
457 
467 
639 
517 

อัตราเพิ่ม/ลด (รอยละ) 174.10 90.29 20.21 30.10 
     ที่มา : กรมศุลกากร 
 

 3) ราคา 
  (1) ราคาที่เกษตรกรขายได 
   ในชวง 5 ป (2548-2552) ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรขายได 

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 20.98 เนื่องจากราคาในตลาดโลกเพิ่มขึ้น จากสาเหตุที่

ผลผลิตของผูผลิตที่สําคัญไดรับความเสียหายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทําใหผลผลิตลดลง 

ราคาจึงมีแนวโนมสูงข้ึน โดยในป 2548 ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรขายได กิโลกรัมละ 31.23 บาท 

เพ่ิมขึ้นเปนกิโลกรัมละ 68.35บาท ในป 2552 สําหรับในป 2553 ราคากิโลกรัมละ 58.77 บาท 
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  (2) ราคาสงออกเอฟ.โอ.บี  แบงเปนสงออกในภาคี(ประเทศสมาชิกขององคการ

กาแฟระหวางประเทศ) และนอกภาคี(ประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกองคการกาแฟระหวางประเทศ) 

       -  ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี. ในภาคีในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552)  

มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 14.79 โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.91 บาทในป 2548 เปน

กิโลกรัมละ 66.05 บาทในป 2552 
     -  ราคาสงออกเอฟ.โอ.บี.นอกภาคีในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552) 

มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 15.72   โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ  39.46 บาทในป 2548 

เปนกิโลกรัมละ 71.42 บาท ในป 2552 
  (3) ราคากาแฟตลาดนิวยอรก 
        -  ราคากาแฟอาราบิกาตลาดนิวยอรก ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552) 

มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 1.51  โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 101.18 บาทในป 2548 เปน

กิโลกรัมละ 105.36 บาท ในป 2552     
        -  ราคากาแฟโรบัสตาตลาดนิวยอรก ในชวง 5 ปที่ผานมา (2548-2552) 

มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉล่ียตอปรอยละ 6.43 โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.72 บาทในป 2548 เปน

กิโลกรัมละ 57.65 บาทในป 2552 (ตารางที่ 11) 

 
ตารางที่ 11 ราคาที่เกษตรกรขายได ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี ราคาตลาดตางประเทศ 
                                                 ป 2548-2552 
                                                                                                                   หนวย : บาท/กก. 
ป ราคาที่เกษตรกร

ขายได 1) 
ราคาสงออก

FOB ในภาคี2) 
ราคาสงออก

FOB นอกภาคี3) 
ราคา(โรบัสตา) 

นิวยอรก
4) 

ราคา(อาราบิกา) 

นิวยอรก
5) 

2548 
2549 
2550 
2551 
2552  

31.23 
43.81 
55.86 
61.43 
68.35 

37.91 
44.33 
54.11 
59.82 
66.05 

39.46 
48.63 
59.22 
63.95 
71.42 

47.72 
60.04 
66.28 
76.70 
57.65 

101.18 
92.95 
92.55 
99.58 
105.36 

อัตราเพิ่ม/ลด

(รอยละ) 
20.98 14.79     15.72 6.43 1.51 

2553 58.77 na na 55.51 114.23 

ที่มา: 1)สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2) 3) กรมการคาภายใน 4) 5)  ICO   na ไมมีขอมูล 
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3.3 ตลาดเมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑกาแฟในประเทศ 
 1) ตลาดเมล็ดกาแฟในประเทศ แบงเปน 3 ตลาด ไดแก 
  (1) โรงงานแปรรูปกาแฟสําเร็จรูป  
  (2) สหกรณการเกษตรในแหลงผลิต  
  (3) พอคาที่รับซื้อในทองถ่ินตามจุดรับซื้อตางๆ ในเนื้อที่แหลงผลิต  
  โรงงานแปรรูปกาแฟที่สําคัญ ไดแก บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักส จํากัด 

บริษัท ซาราลี (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัทเขาชองอุตสาหกรรม จํากัด การรับซื้อของบริษัท 

ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักส จํากัด จะมีจุดรับซื้อในเนื้อที่แหลงผลิตในจังหวัดชุมพร ซึ่งปลูกกาแฟ

มากที่สุด  สําหรับอีก 2 บริษัทรับซื้อผานจุดรับซื้อโดยพอคาในทองถ่ิน หรือสหกรณที่รับซื้อใน

แหลงผลิตที่สําคัญ 
 

 2) ตลาดผลิตภัณฑกาแฟในประเทศ  แบงออกไดเปน 4 ประเภท 
  (1) ตลาดกาแฟผงกึ่งสําเร็จรูป 
  (2) ตลาดกาแฟคั่ว/บด 
  (3) กาแฟสําเร็จบรรจุกระปอง 
  (4) รานกาแฟฟรีเมี่ยม 
 

       (1) ตลาดกาแฟผงกึ่งสําเร็จรูป 
       โรงงานแปรรูปกาแฟผงของไทยที่สําคัญมีอยู 3 โรงงาน ไดแก บริษัท ควอลิตี้ 

คอฟฟ โปรดักส จํากัด ผูผลิตกาแฟผงยี่หอ เนสกาแฟ มีสวนแบงตลาดมากที่สุดถึงรอยละ 88 

รองลงมา คือบริษัท ซาราลี (ประเทศไทย) ผูผลิตกาแฟยี่หอ มอคโคนา  มีสวนแบงตลาดรอยละ 4 
และ บริษัทเขาชองอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตกาแฟยี่หอเขาชอง มีสวนแบงการตลาดรอยละ 3 และ

กาแฟภายใตแบรนดอ่ืน ๆ มีสวนแบงการตลาดรอยละ 5 
       ในป 2550 ตลาดกาแฟสําเร็จรูปมีมูลคาตลาด 12,000 ลานบาท ตลาดกาแฟ

สําเร็จรูปแบงยอยออกเปน ตลาดกาแฟผงบรรจุขวดหรือซอง มีสัดสวนรอยละ 50 กาแฟคั่วบดมี

สัดสวนรอยละ 20 และกาแฟพรอมดื่มหรือกาแฟทรีอินวัน มีสัดสวนตลาดรอยละ 30 สําหรับใน

ป 2551 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทําใหบริษัทตองนําเขาเมล็ดกาแฟเพ่ิมขึ้นเนื่องผลผลิตใน

ประเทศมีไมเพียงพอ ตลาดกาแฟสําเร็จรูปไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการบริโภคมากขึ้น ไดแกผลิตภัณฑ กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง หรือ ทรีอินวัน และกาแฟ

สําเร็จรูปฟรีเมี่ยม 
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  (2) ตลาดกาแฟคั่วบด 
     ตลาดกาแฟคั่วบดของไทยปจจุบันไดรับความนิยมจนทําใหตลาดเติบโตสูงมาก 

สวนใหญขยายตัวเขาตลาดในจําพวกกาแฟฟรีเมี่ยม เนื่องกาแฟฟรีเมี่ยมมีความหลากหลายจึง

เปนที่นิยมของผูบริโภคในประเทศในขณะนี้อยางมาก กาแฟคั่วบดของไทยมีการพัฒนาสูตรเปนของ

ตัวเอง โดยมีการคัดเลือกพันธุกาแฟเฉพาะ มีเทคโนโลยีการผลิต การคั่ว การบด การบรรจุที่

แตกตางกัน  คาดวาในอนาคตขางหนานี้ การสงออกกาแฟคั่วจะขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจาก

ชาวตางประเทศหันมานิยมกาแฟคั่วบดของไทย ซึ่งมีรสชาติเขมขน และรานกาแฟของ

ตางประเทศเริ่มนําไปจําหนายในตางประเทศ โดยมูลคาสงออกเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผลใหผู

ประกอบผูการมีแนวโนมเขาตั้งโรงงานกาแฟคั่วบดในไทย  
                    (3) กาแฟสําเร็จรูปบรรจุกระปอง 
       ในป 2550 มูลคาตลาดกาแฟกระปอง มีมูลคา 8,500 ลานบาท โดยมีอัตรา

การขยายตัวรอยละ 10.40 ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง เปนผลจากผูประกอบการในธุรกิจกาแฟ

กระปองไดมีการวางแผนในดานการตลาดอยางดี ทําใหสามารถขยายฐานตลาดกวางข้ึน ภาวะการ

แขงขันในตลาดกาแฟกระปองมีการแขงขันสูง เนื่องจากมีผูประกอบรายใหมเขามาในตลาดเพิ่มขึ้น  

ผูผลิตบางรายหันไปผลิตเพื่อการสงออก คาดวาจะเริ่มมีการสงออกกาแฟกระปองไปยังภูมิภาค

เอเชีย เนื่องจากมีรสนิยมในการบริโภคกาแฟใกลเคียงกันกับตลาดในประเทศ 
  (4) กาแฟฟรีเมี่ยม 
       ในป 2550 มูลคากาแฟฟรีเมี่ยม 5,100 ลานบาท  จํานวนการบริโภคเพ่ิมขึ้น

ในป 2551 รอยละ 10-12  ในชวง 3-4 ป ที่ผานมาอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15-20 

สําหรับสถานการณในป 2552  อัตราการขยายตัวคอนขางชะลอตัว อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ

ของโลกที่ตกต่ํา และราคาตนทุนของวัตถุดิบสูงข้ึน 
 

3.4  การนําเขากาแฟกรณกีารเปดเสรีการคาระหวางประเทศ 
 1) การเปดตลาดตามพันธกรณีขององคการการคาโลก (WTO)  
  ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ในป 2538  ดังนั้นจึง

ตองปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงสินคาเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO) โดยตองเปด

ตลาดสินคาเกษตร จํานวน 23 รายการ รวมถึง เมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูป ในชวงป 2538-

2547 ในแตละปจะมีการกําหนดหลักเกณฑและการบริหารการเปดตลาด สําหรับการบริหาร

โควตาใหดําเนินการ กําหนดปริมาณโควตา อัตราภาษีในและนอกโควตา ตามขอผูกพันป 2547 

ภายใตความตกลงองคการการคาโลกรอบอุรุกวัยไปกอน และเมื่อมีขอผูกพันการเปดตลาดภายใต

ขอตกลงใหมแลวใหใชเปนฐานในการเปดตลาดตอไป โดยเมล็ดกาแฟ ปริมาณเปดตลาดใน

โควตา 5.25 ตัน มีอัตราภาษีในโควตา รอยละ 30  อัตราภาษีนอกโควตารอยละ 99 ในป 2538 
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ปจจุบันป 2553 ไดกําหนดปริมาณนําเขาในโควตา 5.25 ตัน อัตราภาษีในโควตา รอยละ 30 

อัตราภาษีนอกโควตารอยละ 90 สําหรับกาแฟสําเร็จรูป ปริมาณการเปดตลาดในโควตา 134 ตัน 

อัตราภาษีในโควตารอยละ 40 และอัตราภาษีนอกโควตารอยละ 49  
  การบริหารโควตาเมล็ดกาแฟ จัดสรรใหนิติบุคคลตามปริมาณที่ ยืนขอ  

หากปริมาณที่ย่ืนขอทั้งหมดรวมกันเกินกวาปริมาณที่เปดตลาดใหจัดสรรตามสัดสวนปริมาณที่ย่ืน

ขอและ กาแฟสําเร็จรูป การบริหารโควตาจัดสรรใหนิติบุคคลตามปริมาณท่ีย่ืนขอ ผูนําเขาที่มี

ประวัติการนําเขาผลิตภัณฑกาแฟระหวางป 2551-2553 รอยละ 80 (107.20 ตัน) และผูย่ืน

ขอรับการจัดสรรรายใหมทุกรายรอยละ 20 (26.80 ตัน)  
  

 2) การเปดตลาดตามพันธกรณีภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade  
Area : AFTA) 
  อาเซียน (ASEAN) คือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ไดสถาปนาขึ้นตามปฏิญญาอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ในชวง 10 ป แหงการกอตั้ง 

อาเซียนมีความเจริญเติบโตคอนขางชา ๆ  ใหความสําคัญตอการจัดทํากรอบอยางกวาง ๆ  

เพ่ือใหสอดคลองกับความคิดอันหลากหลายของสมาชิก ทิศทางในการดําเนินงานของอาเซียนเริ่ม

ชัดเจนยิ่งข้ึนในป 2520 ผูนําอาเซียนประชุมสุดยอดครั้งแรก ณ เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย 

และไดลงนามในปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน (Declaration of ASAEN Concord) และสนธิสัญญา

ไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treat of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia :TAC) 
  อาเซียนไดศึกษาแนวทาง และมาตรการที่ขยายการคาใหมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ

การเปดเสรีทางการคาระหวางกัน โดยใชอัตราภาษีพิเศษที่เทาเทียมกัน (Commom Effactive 
Preferential Tariff  : CEPT) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ในป 2535 ณ ประเทศ

สิงคโปร ไดมีมติเห็นชอบขอเสนอของไทยโดยนายกรัฐมนตรี นายอานันท ปญยารชุน ในการเริ่ม

จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน( ASEAN free trade: AFTA ) ตามกรอบความตกลงแมบท วาดวย

การขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน ( Framework Agreement on Enhancing ASEAN 
Economic) และความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทาเทียมกันสําหรับเขตการคาเสรี

อาเซียน (Agreement on the Common Effective  Preferential Tariff : CEPT ) ในขณะนั้นอาเซียน 

มีสมาชิกเพียง 6 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ

ไทย ตอมาอาเซียนไดขยายสมาชิกจนถึงปจจุบันเปน 10 ประเทศ โดยมีเวียดนามเขาเปนสมาชิก

ในป พ.ศ. 2538 พมาและลาวในป พ.ศ. 2540 และกัมพูชาในป พ.ศ. 2542 ในป พ.ศ.2553 

ประเทศในอาเซียนมีประชากรรวมประมาณ 500 ลานคน  
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  วัตถุประสงคของเขตการคาเสรีอาเซียน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน

ใหกับสินคาอาเซียนในตลาดโลก ซึ่งจะสงผลใหอาเซียนเปนแหลงดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

และเสริมใหมีการปรับโครงสรางภาษีศุลกากร  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของประเทศสมาชิก 

และเพ่ิมอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการเจรจาระหวางประเทศ โดยมีหลักการวา ประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะลดภาษีศุลกากรระหวางกันลงเหลือรอยละ 0-5 ภายในเวลา 10 ปและยกเลิก

มาตรการจํากัดปริมาณของสินคาหนึ่งๆ ทันทีที่สินคานั้นไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรจาก

ประเทศสมาชิกอ่ืนแลวยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอ่ืน ๆ ภายใน 5 ป ทั้งนี้

กําหนดเวลาในการลดภาษีจะแตกตางกันระหวางสมาชิกเดิม 6 ประเทศ และ สมาชิกใหม 4 ประเทศ 
  การยกเลิกภาษีสินคาเกษตรที่เปนสินคาโควตาภาษี (Tariff Quota และ TRQ) 

ภายใตความตกลง AFTA ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ตองเปดตลาดภายใตความตกลงเขตการคา
เสรีอาเซียน สําหรับสินคาโควตาภาษี (TRQ) ของไทย 23 รายการ โดยประเทศไทยจะตอง 

ลดภาษีและยกเลิกมาตรการ TRQ ดังกลาว คือสินคาในบัญชีลดภาษี (Inclusion List : IL)  

20 รายการ ไดแก น้ํานมดิบ/นมปรุงแตง นมผงขาดมันเนย หอมหัวใหญ เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 

กระเทียม พริกไทย ขาว น้ําตาล เมล็ดถั่วเหลือง น้ํามันถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ขาว โพดเลี้ยงสัตว 

มะพราว น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม ไหมดิบ ใบยาสูบ ลําไยแหง กาแฟสําเร็จรูป และ ชา จะตอง

ลดภาษีเปนรอยละ 5 ในวันที่ 1 มกราคม 2546 และรอยละ 0 ในวันที่ 1 มกราคม 2553 และ

สินคาในบัญชีออนไหว (Sensitive list : SL) 3 รายการ ไดแก มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ และเนื้อ

มะพราวแหง จะตองทยอยลดภาษีเหลือรอยละ 5 ในป 2553 และคงภาษีรอยละ 5 ตลอดไป 
 
3.5 ผลดี และผลกระทบ จากการเปดตลาดสินคาเกษตร 

 1) ผลดี  
  (1)  เปนปจจัยผลักดันใหมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรใหดีข้ึน เพ่ือการแขงขัน 
  (2) เพ่ิมโอกาสในการสงออกสินคาสูอาเซียนไดมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีขนาดใหญ 
  (3) มีการแลกเปลี่ยนสินคาสนองความตองการภายในประเทศมากขึ้นและ

ผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกซื้อสินคาหลากหลาย 
  (4) มีวัตถุดิบราคาถูกปอนโรงงานมากขึ้น (ไมมีภาษีตนทุนวัตถุดิบต่ํา) 
  (5) ไทยอาจใชความไดเปรียบทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนฐานการผลิตเพื่อการ

สงออกของอาเซียน 
 

 2) ผลกระทบ 
  (1) อาจมีการนําเขาสินคาราคาถูกมากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบเกษตรกร  ทําให

ราคาผลผลิตในประเทศตกต่ํา 
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  (2) หากวัตถุดิบที่นํา เขาไมไดมาตรฐาน  จะกระทบตอความเชื่อมั่นใน

อุตสาหกรรมแปรรูปของไทย และคุณภาพสินคา 

  (3) อาจมีการแอบอางจากประเทศที่ 3 เพ่ือสวมสิทธิ์ภายใต AFTA หากการ

ตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคา ไมรัดกุมเพียงพอ 

  (4) สินคาเกษตรนําเขาที่ไมไดมาตรฐาน อาจนําพาส่ิงปนเปอนมาแพรในประเทศ 
 

3.6 มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปดตลาดภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 

 เนื่องจากสินคากาแฟเปนสินคาออนไหวของไทย จึงคาดวา การเปดตลาดภายใตเขต

การคาเสรีอาเซียน (AFTA) อาจจะมีผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกกาแฟในประเทศ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยคณะอนุกรรมการพืชสวนไดเสนอมาตรการรองรับในการนําเขาเมล็ด

กาแฟ และกาแฟสําเร็จรูป ตอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ซึ่งมี

มติเห็นชอบตามที่เสนอ และฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรกร

และสหกรณ ไดแจงใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ ดําเนินการออกประกาศเรื่อง

การนําเขากาแฟเขามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงการคาเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 มี

รายละเอียดตามภาคผนวก ซึ่งมีมาตรการรองรับดังนี้ 
 1)  เมล็ดกาแฟ (ในป 2553 อัตราภาษีรอยละ 5 ไมมีโควตา ) กาแฟคั่วบด (ในป 

2553 อัตราภาษีรอยละ 5 ไมมีโควตา) 

  (1) การบริหารการนําเขา 
   - กําหนดใหเปนสินคาที่ตองการขออนุญาตนําเขา ผูนําเขาตองมี

คุณสมบัติ/เอกสารประกอบดังนี้ 
   - ใหอ.ค.ส.หรือผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลนําเขามาเพื่อแปรรูปมา

เปนกาแฟสําเร็จรูปหรือกาแฟคั่วบด และจดทะเบียนกับกรมการคาตางประเทศ นําเขาภายใตการ

กํากับดูแลของคณะอนุกรรมการพืชสวน  
   - ใบรับรอง มาตรฐานสินคา (อย.) 
   - ใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
   - ใบรับรองปลอด GMOs (กรมวิชาการเกษตร) 

- ใบกํากับสินคา (Invoice) 
- สําเนาหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาฟอรมดี (Form D) 
- ใหนําเขาทางดานศุลกากรที่มีดานตรวจพืช 

- ตองรายงานการนําเขา การใช การจําหนาย และสต็อกคงเหลือภายใน 

1 เดือน และมีบทลงโทษหากไมดําเนินการ 
- กําหนดดานนําเขา ใหผูนําเขาเฉพาะดานที่มีเจาหนาที่ตรวจพืชประจําอยู 
- กําหนดชวงเวลาการนําเขา (พ.ค.-ส.ค.) 
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  (2) ระบบติดตามการนําเขา 

- วางระบบตดิตามสถิติการนําเขาเปนรายสัปดาห โดยประสานขอความ

รวมมือจากกรมศุลกากร 
- วางระบบติดตามขอมูลการออกใบอนุญาตนําเขาสินคาที่ออกโดย

กรมการคาตางประเทศเปนรายสัปดาห  
- นําขอมูลตามขอ(1) (2) มาวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังการนําเขา และวาง

มาตรการรองรับ                       
(3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

- เจาหนาที่สํารวจเนื้อที่เปาหมายเพื่อติดตามประเมินสถานการณ 
- ผูเก่ียวของจัดประชุมหารือแนวทางแกไข 

   

 2) กาแฟสําเร็จรูป ป 2553 อัตราภาษี รอยละ 0 (ไมมีโควตา) 
   (1) การบริหารการนําเขา 

- กําหนดใหเปนสินคาที่ตองการขออนุญาตนําเขา ผูนําเขาตองมี

คุณสมบัติ/เอกสารประกอบดังนี้ 
- ข้ึนทะเบียนผูนําเขา (ปตอป) 

- หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท/ทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 5 ลานบาท 

   - ใบรับรอง มาตรฐานสินคา (อย.) 
   - ใบรับรองสุขอนามัยพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
   - ใบรับรองปลอด GMOs (กรมวิชาการเกษตร) 

- ใบอนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร (อย.) 
   - ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสําหรับอาหาร (อย.) พรอมกําหนดการตอด

ฉลากสินคา 
- ใบกํากับสินคา(Invoice) 
- สําเนาหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคาฟอรมดี (Form D) 
- หลักฐานการนําเขาครั้งสุดทาย 
- ตองรายงานการนําเขา การใช การจําหนาย และสตอกคงเหลือภายใน 

1 เดือน และมีบทลงโทษหากไมดําเนินการ 
- กําหนดดานนําเขา ใหผูนําเขาเฉพาะดานที่มีเจาหนาที่ตรวจพืชประจําอยู 

   (2) ระบบติดตามการนําเขา 
- วางระบบติดตามสถิติการนําเขาเปนรายสัปดาห โดยประสานขอความ

รวมมือจากกรมศุลกากร 
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- วางระบบติดตามขอมูลการออกใบอนุญาตนําเขาสินคาที่ออกโดย

กรมการคาตางประเทศเปนรายสัปดาห  
- นําขอมูลตามขอ(1) (2) มาวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังการนําเขา และวาง

มาตรการรองรับ   
   (3) ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผล  
   - เจาหนาที่สํารวจเนื้อที่เปาหมาย เพ่ือติดตามประเมินสถานการณ 
   - ผูเก่ียวของจัดประชุมหารือแนวทางแกไข 
 
3.7 สถานการณการผลติ และการตลาดกาแฟเวียดนาม 

 1) การผลิต 

  (1) เนื้อที่ยืนตน 
       เนื้อที่ปลูกกาแฟของเวียดนามในชวง 5 ป (ป 2549-2553 ) โดยในป 2549 

มีเนื้อที่ยืนตน 3,106,250ไ ร เพ่ิมเปน 3,312,500 ไร ในป 2553 มีอัตราเพิ่มเฉล่ียตอป 

รอยละ 1.11  แบงเปนเนื้อที่ปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา 3,156,550 ไร และ เนื้อที่ปลูกกาแฟพันธุ

อาราบิกา 156,250 ไร หรือคิดเปนพันธุโรบัสตารอยละ 95  และ พันธุอาราบิกา รอยละ 5 ของ

เนื้อที่ปลูกทั้งหมด โดยไดรับการสงเสริมอยางจริงจังในบริเวณที่ราบสูงตะวันตก ตอนกลางของ

ประเทศไดแกจังหวัดดักลัก (Dak Lak) ไคไล (Gia Lai) คอนตุม (Kon Tum) และลามดอง (Lam Dong)  
จังหวัดดักลักเปนจังหวัดที่ปลูกมากที่สุดรอยละ 50 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด โดยรอยละ 90  ของเนื้อที่

ปลูกทั้งหมด เปนเกษตรกรขนาดเล็ก ประมาณแปลงละ 15 ไร และ อีกรัอยละ 10 ของเนื้อที่ทั้งหมดเปน

ของผูประกอบการรายใหญ มีจํานวนประชากรที่ปลูกและดําเนินธุรกิจกาแฟมากกวา 500,000 คน 
   (2) ผลผลิต 
       เวียดนามเปนผูผลิตกาแฟมากอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล 

และเปนผูผลิตกาแฟพันธุโรบัสตามากอันดับ 1 ของโลก ผลผลิตกาแฟทั้งหมดของประเทศ

เวียดนามคิดเปนรอยละ 14 ของผลผลิตกาแฟโลก และสําหรับผลผลิตโรบัสตาคิดเปนรอยละ 35 

ของผลผลิตโรบัสตาโลก ผลผลิตกาแฟทั้งหมดของเวียดนามในชวงป 2549 -2553 มีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นเนื่องจากความตองการกาแฟของโลกเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2549 มีผลผลิต 980,100 ตัน 

เพ่ิมขึ้นเปน 1,050,000  ตัน ในป 2553 มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ  0.58 การผลิตกาแฟ

ในประเทศเวียดนามมีผลผลิตตอไรสูงมากเฉลี่ยผลผลิตในป 2553 ไรละ 368  กิโลกรัม ถามีการ

ดูแลใสปุยอยางดีจะไดผลผลิตถึงไรละ 480-800  กิโลกรัม 
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       สําหรับผูผลิตกาแฟในกลุมประเทศอาเซียนเวียดนามเปนผูผลิตกาแฟมาก
เปนอันดับ 1 รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ไทย และฟลิปปนส ตามลําดับ โดยในป 2553 ผลิตได  

1,050,000 ตัน  540,000 ตัน 54,000 ตัน 41,100 ตัน ตามลําดับ ซึ่งในป 2553 กลุมประเทศ

อาเซียนผลิตกาแฟไดทั้งส้ิน 1,733,100 ตัน คิดเปนรอยละ 23.07 ของผลผลิตกาแฟโลก 

  (3) ตนทุนการผลิต 
       ตนทุนการผลิตกาแฟในประเทศเวียดนามป 2553 มีตนทุนการผลิตตอ

กิโลกรัม 33 บาท ตนทุนตอไร 7,772.16บาท โดยรอยละ 40 ของตนทุนการผลิตเปนคาใชจาย

ในการเก็บเกี่ยว อีกรอยละ 30 เปนคาใชจายในการใหน้ํา รอยละ 15 เปนคาปุย ที่เหลืออีกรอยละ 

15 ของตนทุนการผลิตเปนคาใชจายอื่น ๆ สําหรับคาแรงงานของเกษตรกรในประเทศเวียดนาม

เฉล่ียวันละ 80 บาท 
 

ตารางที่   12  เน้ือที่ยืนตน ผลผลิต ตนทุนการผลิตกาแฟ ของเวยีดนามป 2549-2553 

 

ป เน้ือที่ยืนตน  
(ไร) 

ผลผลิต 
 (ตัน) 

 ตนทุนการผลิต 

(บาท/กก.) 

ผลผลิตตอไร 
(กิโลกรัม) 

2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

3,106,250 
3,183,125 
3,318,125 
3,125,000 
3,312,500 

980,100 
1,170,000 
1,080,000 
1,080,000 
1,050,000 

26 
28 
30 
31 
33 

283 
343 
322 
354 
368 

อัตราเพิ่ม/ลด(รอยละ) 1.11 0.53 5.96 6.14 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ธันวาคม 2552) ขาวรอยเตอร เอกสารการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

โดยผูเช่ียวชาญ จากประเทศเวียดนาม ( ป 2550) เอกสารการประชุม The National Focal Point 
Working  Group on Coffee 16-17  มิ.ย. 2552 องคการอาหารและเกษตรกรแหงชาต ิ(FAO) 

 
ตารางที่  13  เปรียบเทียบผลผลิตกาแฟเวียดนามกับผลผลิตกาแฟโลกป 2549-2553 

                                                                                                        หนวย : ตัน 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 
ผลผลิตกาแฟโลก 7,017,060 8,013,900 7,330,800 7,801,800 7,512,840 
ผลผลิตกาแฟ

เวียดนาม 980,100 1,170,000 1,080,000 1,080,000 1,050,000 

รอยละ 13.97 14.60 14.73 13.84 13.98 
ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา   (ธนัวาคม 2552) 
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ตารางที่ 14  เปรียบเทียบผลผลิตกาแฟโรบัสตาของเวียดนามกับโรบัสตาของโลก 

                                                                                                           หนวย : ตัน 

ป 2549 2550 2551 2552 2553 
กาแฟโรบัสตาโลก 2,832,600 3,019,200 2,852,160 2,932,260 2,954,820

กาแฟโรบัสตา 
เวียดนาม 960,000 1,140,000 1,056,000 1,051,200 1,023,000

รอยละ 33.90 37.80 37.02 35.85 34.62 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ธันวาคม 2552) 

 
ตารางที่ 15  เปรียบเทียบผลผลิตกาแฟเวียดนาม กับ กลุมประเทศอาเซียนป 2549-2553 

                                                                                                           หนวย : ตัน 

ประเทศ/ป 2549 2550 2551 2552 2553 

เวียดนาม 

อินโดนีเซีย 
ไทย 

ฟลิปปนส 
มาเลเซีย 
ลาว 

980,100 
567,000 
60,000 
42,600 
27,000 
25,020 

1,170,000 
483,000 
45,000 
42,300 
27,000 
24,000 

1,080,000 
438,000 
54,000 
41,400 
27,000 
21,000 

1,080,000 
492,000 
48,000 
41,100 
30,000 
21,000 

1,050,000 
54,000 
54,000 
41,100 
27,000 
21,000 

รวมอาเซียน 1,641,720 1,791,300 1,661,400 1,712,100 1,733,100 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (ธันวาคม 2552) 

 

 2) การตลาด 
  1) การสงออก  
       เวียดนามเปนผูสงออกกาแฟอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล หรือ

คิดเปนรอยละ 19 ของการสงออกโลก โดยในชวงป 5 ป ที่ผานมา (2549-2553) การสงออก

กาแฟของเวียดนามมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 936,000 ตัน ในป 2549 เปน 1,000,500 ตัน ในป 

2553 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวตอปรอยละ -0.05 ประเทศผูนําเขากาแฟจากเวียดนาม

ไดแก เยอรมนี สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม อิตาลี สเปน ญี่ปุน เปนตน โดยในป 2551ประเทศ

เยอรมนีนําเขาปริมาณ 136,023 ตัน สหรัฐอเมริกา ปริมาณ 106,393 ตัน เบลเยี่ยม 88,456 ตัน 

อิตาลี ปริมาณ 86,438 ตัน สเปน 73,709 ตัน  ญี่ปุน 59,190 ตัน และเกาหลี 42,191 ตัน 
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  2) การนําเขา 
       การนําเขากาแฟของเวียดนามในชวง 5 ป (2549-2553) มีปริมาณที่นอย

มาก  เนื่องจากเวียดนามเปนทั้งผูผลิตและผูสงออกกาแฟที่สําคัญของโลก การนําเขามีไมมาก 

ปริมาณ 3,000 ตัน ในป 2549 เพ่ิมเปน 4,500 ตัน ในป 2553  
  3) ความตองการใชภายในประเทศ 
       เวียดนามเปนผูผลิตกาแฟรายใหญรอยละ 95 ของผลผลิตทั้งหมด ใชในการ

สงออก อีกรอยละ 5 ใชในการบริโภคในประเทศ โดยในป 2550 ความตองการใชกาแฟใน

ประเทศเวียดนามปริมาณ 51,480  ตัน ในป 2550 เพ่ิมเปน 66,900 ตัน ในป 2553 

  4) ราคา 
       ราคากาแฟของเกษตรกรในเวียดนาม ต่ํากวาราคากาแฟที่เกษตรกรขายได

ของไทย จากที่ผลผลิตกาแฟตอไรของเวียดนามสูงกวาของไทยมาก ทําใหเวียดนามมีตนทุน 

การผลิตตอกิโลกรัมที่ต่ํากวาของไทย สงผลใหเวียดนามสามารถขายกาแฟไดในราคาที่ต่ํา สําหรับ 

ราคากาแฟในเวียดนามในป 2553 ราคาเกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัมละ  40-45 บาท ในขณะ
ที่ราคาเกษตรของไทยป 2553 เฉล่ียกิโลกรัมละ 57-60 บาท 
 

ตารางที่ 16 การสงออก การนําเขา เมล็ดกาแฟของเวียดนาม 
                                                                                          หนวย : ตัน 

ป การสงออก การนําเขา 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 

936,000 
1,122,000 
976,980 
979,980 

1,000,500 

3,000 
4,740 
3,900 
4,200 
4,500 

อัตราเพิ่ม/ลด (รอยละ) -0.05 7.14 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
 

3) ปญหาการผลิต 
  เนื่องจากราคากาแฟในตลาดโลกตกต่ําคอนขางยาวนานในชวง 10 ปที่ผานมา 

ประกอบกับเมล็ดกาแฟของเวียดนามมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีความชื้นสูง สาเหตุจากขาดแคลน

ลานตากที่ไดมาตรฐาน ตนทุนการผลิตเริ่มสูงข้ึนกวาในอดีต จากการใชปุยการใหน้ํามากเกินไป 

นอกจากนี้มีการขยายเนื้อที่ปลูกกาแฟของเกษตรกรอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นตอปรอยละ 1.11 ทําให 
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ไมมีความสมดุลระหวางผลผลิตที่ผลิตไดกับการแปรรูป ผลผลิตออกพรอมในเวลาเดียวกัน การ

แปรรูปเทคโนโลยีการผลิต และเคร่ืองจักรไมสนองตอความตองการของขบวนการผลิตไดดี ทํา

ใหผลผลิตหรือผลิตภัณฑมีคุณภาพไมดีพอตามความตองการของตลาด ขบวนการผลิตยังไม

สมดุล เนื่องจากเวียดนามปลูกกาแฟพันธุโรบัสตามากทําใหราคากาแฟตลาดโลกตกต่ํา ตลอดจน

ความไมสมดุลของการผลิตและการกระจายสินคาในตลาดซึ่งมีลูกคาถึง 40 กวาประเทศ  

 

ตารางที่ 17 ปริมาณการสงออกกาแฟของเวียดนามไปยังประเทศที่สําคัญ 10 อันดับแรก 
        ของโลก ในป 2551 

                                                                                              หนวย : ตนั 

อันดับ ประเทศผูนําเขา ปริมาณ สวนแบงการตลาด %
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

เยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา 
เบลเยี่ยม 
อิตาล ี
สเปน 
ญี่ปุน 
เกาหลี 
อังกฤษ 

สวิสเซอรแลนด 
ฝร่ังเศส 

136,023 
106,393 
88,456 
86,438 
73,709 
59,190 
42,191 
35,157 
29,370 
24,362 

12.84 
10.04 
8.35 
8.16 
6.96 
5.59 
3.98 
3.32 
2.77 
2.30 

ที่มา : VICOFA  
  

 4) แนวทางแกไขปญหาการผลิต 

  การแกไขปญหา โดยการลดเนื้อที่ที่ไมเหมาะสม เชน เนื้อที่ที่หางไกล ขาดแคลน

น้ํา และปุยเพียงพอกับความตองการ และเนื้อที่ที่ดินไมสมบูรณ ซึ่งปลูกแลวใหผลผลิตต่ํา 

นอกจากนี้สงเสริมใหปลูกพืชอื่นแทนตนกาแฟ ตลอดจนการปรับเปล่ียนจากกาแฟไปปลูกพืช

เศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะ ยางพารา โกโก มะมวงหิมพานต และพริกไทย ในเนื้อที่สําหรับชวงที่

กาแฟราคาตกต่ํา ภาครัฐไดชวยเหลือเกษตรกร โดยการลดคาเชาที่ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

และยังมีการดําเนินการเกษตรอยางย่ังยืน (Sustainable Agriculture) โดยการจัดทําโครงการ

ภาครัฐรวมเอกชนหรือ PPP project (Public Private and Partnership) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
รัฐบาล เอกชน และ เกษตรกร ซึ่งเนนการใชเทคโนโลยีในการปลูกกาแฟอยางเหมาะสม 

โดยเฉพาะการใชปุย และน้ํา ที่เหมาะสมตอความตองการของกาแฟ เพ่ือรักษาสภาพสวนกาแฟให

ย่ังยืน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการสงเสริมการปลูกกาแฟของรัฐบาลเวียดนามควบคูกับการตลาด 
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โดยใหเกษตรกรมีสิทธิในเนื้อที่เพาะปลูก พรอมกับสนับสนุนเงินทุนกูยืมเพื่อการเพาะปลูก มีการ

จัดการการใชที่ดิน (Zoning) การสงเสริมอนุรักษอยางจริงจัง การสงเสริมการมีที่อยูอาศัยที่ทํากิน 

สงเสริมใหตางชาติเขามาลงทุนผลิตและคาขายในเวียดนาม เปนตน 
  สําหรับผลผลิตไดมีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ทั้งในดานการผลิต การสงออก การบรรจุ บรรจุภัณฑ ฉลาก การเก็บรักษา การขนสง เทคโนโลยี

ในการเก็บเกี่ยว การตาก และการแปรรูป โดยการสงเสริมการปลูกกาแฟที่ดีและเหมาะสมของ

เกษตรกร รวมถึงในการแปรรูปผลผลิต (GAP และ GMP) และโครงการการปลูกกาแฟอินทรีย 

ตลอดจนการผลิตกาแฟในรูปแบบตาง ๆ สวนเรื่องตนทุนการผลิตไดมีการลดตนทุนการผลิต ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญที่จะแขงขันกับคูแขงได โดยการปรับปรุงพันธุ และ ใชตนพันธุที่มีความแข็งแรง

เจริญเติบโตเร็ว ทนทานตอโรคแมลงไดดี และใหผลผลิตสูงทดแทนตนพันธุเกา นอกจากนี้ยังมี

การศึกษาทดสอบปริมาณการใชปุย และน้ําที่เหมาะสมแกตนกาแฟ โดยมุงเนนใหเกิดผลทาง

เศรษฐกิจสูงกวาการผลิตที่มุงเนนใหไดผลผลิตสูงตลอดจนการปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อใหเกิด

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ใหเปนไปตามความตองการของตลาด   
  จะเห็นไดวา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนาม รัฐบาลไดมีการสงเสริมอยางเปน

ระบบ ตั้งแตขบวนการผลิตถึงการแปรรูป และการตลาด ซึ่งทุกกระบวนการมีการวิจัยและพัฒนารวมดวย 

 

 5) การสนับสนุนของภาครัฐ 
  (1) โครงการ PPP project ( Puplic Private and partnership) 
   PPP project เปนแนวคิดในการทําสวนกาแฟที่ทางรัฐบาลเวียดนามให

ความสําคัญ โดยโครงการดังกลาว ไดรับความชวยเหลือดานทุนทรัพย และผูเช่ียวชาญจากหลาย

ประเทศ ทั้งบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักส จํากัด บริษัทซาราลี GTZ (เยอรมัน) Norman Group 

และประเทศสวิสเซอรแลนด โครงการดังกลาวดําเนินการฝกอบรมเกษตรกรชาวสวนกาแฟ  

ในดานการใชปุย และการใหน้ําอยางเหมาะสม เพ่ือลดตนทุนการผลิต ตลอดจนการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช และการอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมถึงการอบรมการทํากาแฟคุณภาพ ซึ่งมีหลักเกณฑในการ

คัดเลือกเกษตรกรดังนี้ 
     - เปนเกษตรกรในทองถ่ินเนื้อที่โครงการดําเนินการอยู 

       - เกษตรกรตองมีความสนใจที่จะเรียนรูเทคโนโลยีจริง ๆ 
       - เกษตรกรตองมีสุขภาพแข็งแรง 
       - มีความขยัน 
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(2) เวียดนามมีหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟที่สําคัญ  ไดแก 
       - Vietnam Coffee and Cocoa Association (VICOFA) ทําหนาที่เจรจาทาง

ธุรกิจ ดูแลขบวนการผลิต การคา การสงออก การวิจัยและการฝกอบรมเกษตร และประสานงาน

กับหนวยงานของรัฐเพื่อวางนโยบายตาง ๆ ตลอดจนรวมมือกับภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

กาแฟ และโกโก  
       - Cafecontrol เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนา
ชนบทเวียดนาม จัดตั้งโดยศูนยวิจัยและควบคุมคุณภาพกาแฟของเวียดนาม ทําหนาที่ตรวจสอบ

สินคาผลิตภัณฑตาง ๆ ทางการเกษตร การสงออก การนําเขา โดยเฉพาะผลิตภัณฑกาแฟ 

นอกจากกาแฟยัง รับผิดชอบ  เ ก่ียวกับมะมวงหิมพานต  พริกไทย  ชาและถั่ วทุกชนิด  

โดยจะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี การปนเปอนจากสารพิษ OTA และ 
Alfatoxin  ตลอดจนสารพิษตกคางตาง ๆ 
       - The Western Highlands Agro-Forestry Science and Technical Institute 
(WASI) เปนหนวยงานภาครัฐทําหนาที่คนควาวิจัยดานการเพาะปลูกพืชและ ดานพันธุพืชตาง ๆ 

โดยเฉพาะกาแฟ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต สําหรับพันธุกาแฟที่วิจัยไดในขณะนี้เปนพันธุดีเลิศ และ

ขยายพันธุสูเกษตรกรปลูกทดแทนพันธุที่เกษตรกรปลูกอยูเดิม สําหรับพันธุโรบัสตามี 5 สายพันธุ 

ลวนใหผลผลิตสูง 640-800 กิโลกรัมตอไร สวนกาแฟพันธุอาราบิกามี 4 สายพันธุ ใหผลผลิตสูง 

480-640 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้ WASI ยังไดจัดตั้งหนวยงานในรูปบริษัท ดําเนินการเกี่ยวกับ

การขยายพันธุ และขายกลาของพืชตาง ๆ ทั้งกาแฟ โกโก มะมวงหิมพานต พริกไทย อโวคาโด 

ตลอดจนกลาไม จําพวก Conventional Wood อีกดวย 
  

 6) ปจจัยสําคัญที่ทําใหเวียดนามประสบความสําเร็จในการผลิตกาแฟ 
  (1) สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม และดินที่อุดมสมบูรณ สภาพภูมิอากาศมี

ลักษณะอากาศรอน มีความชื้นสูง เหมาะสมในการปลูกกาแฟมาก โดยภาคใตมี 2 ฤดูมีฤดูแลง และ

ฤดูฝน ซึ่งเหมาะกับกาแฟพันธุโรบัสตา สําหรับภาคเหนือสภาพภูมิอากาศ แบงออกเปน 3 

ลักษณะ ไดแก เย็น หนาวเย็น และฝน เหมาะกับกาแฟพันธุอาราบิกา 

  (2) การดูแลที่ดี ใหปุยอยางเพียงพอ ทําใหเวียดนามไดผลผลิตเมล็ดกาแฟถึง 

480-800 กิโลกรัมตอไร ในบางเนื้อที่ 
  (3) ที่ราบสูงภาคตะวันตกของประเทศที่เปนแหลงผลิตกาแฟที่สําคัญ ลักษณะ

เปนหุบเขา อยูในเขตรอนชื้น สูงจากระดับน้ําทะเล 500-700 เมตร  ทําใหเมล็ดกาแฟมีคุณภาพดี 
กล่ินหอมเปนพิเศษ ที่มีช่ือของเวียดนาม เรียกวา Buon Me Thut ซึ่งเรียกตามชื่อเมืองที่ผลิต เปน

กาแฟที่มีรสชาติดีที่สุดในที่ราบสูงของเวียดนาม 
 



-38- 
 

  (4) นโยบายการสงเสริมปลูกกาแฟของรัฐบาลเวียดนามดําเนินควบคูไปกับ

การตลาด โดยสนับสนุนเงินทุนกูยืมเพื่อการเพาะปลูก ซึ่งไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และสงเสริมใหชาวตางชาติเขาลงทุน ผลิตและคาขายในเวียดนาม ซึ่งปจจุบันมี

กลุมธุรกิจกาแฟขนาดใหญ ๆ อยู 3 กลุมคือ ED &  FMan, Newman Group และ O lam ซึ่งกลุม
ธุรกิจที่ดําเนินการดวยทุนของกลุม รัฐบาลไดอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ จึงทําให

ธุรกิจกาแฟในเวียดนามพัฒนากาวหนาไปอยางรวดเร็ว และยังมีผูแปรรูปกาแฟที่มีช่ือเสียงระดับ

โลก เชน บริษัท คารฟ  (Kraft Foods Company) มาลงทุนแปรรูปกาแฟสงขายทั่วโลก 
  

  
 

 

       
         



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 
4.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปทานและอุปสงคเมล็ดกาแฟในประเทศ 
 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปทานและอุปสงคเมล็ดกาแฟในประเทศ เปนการวิเคราะห

เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใชแบบจําลองในลักษณะของสมการเกี่ยวเนื่องกันเปน
ระบบ (Simultaneous Equation) โดยวิธีการประมาณคาแบบกําลังสองนอยที่สุด สองช้ัน (Two-
Stages Least Square Method) 
 

 ผลการศึกษาแบบจําลองเมล็ดกาแฟ 
 1)  ดานอุปทาน 
  ประกอบดวย 2 สมการ ไดแก สมการผลผลิตเมล็ดกาแฟ และสมการปริมาณ

นําเขากาแฟที่คํานวณในรูปเมล็ดกาแฟแลว 

  (1) สมการผลผลิตเมล็ดกาแฟ 
 lnQACTt = -4.70+1.37lnQPOTENt +0.28lnPFt-2 

– 0.45lnPFERt-1 
+ 0.19lnPF 

        t-stat                   (2.79)***       (2.25)**
                 (-2.14)**           (1.16) 

 

   N = 25 R2 = 0.52 D.W. = 1.75 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือคา t-Statistic 
  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
  ** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 

  กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอผลผลิตเมล็ดกาแฟในประเทศ (QACTt) ไดแก
ความสามารถในการใหผลผลิตของตนกาแฟ (QPOTENt) ราคาที่เกษตรกรไดรับเมื่อ 2 ปที่ผาน

มา(PFt-2) ซึ่งจะสงผลใหมีการเพิ่มหรือลดเนื้อที่ปลูกกาแฟ ราคาขายสงปุยตลาดกรุงเทพฯ เมื่อปที่

ผานมา (FERt-1) และราคาที่เกษตรกรไดรับในปปจจุบัน (PFt) โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบาย
ผลกระทบตอผลผลิตเมล็ดกาแฟไดรอยละ 52 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร QPOTENt  PFt-2  
PEFRt-1 และ PFt มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 รอยละ95 และรอยละ 95 ตามลาํดบั 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสอดคลองกับทฤษฎี คาเดอรบิน – วัตสัน เทากับ 1.75 อยูในชวงที่

ไมเกิดปญหาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา 
  คาความยืดหยุนของผลผลิตเมล็ดกาแฟตอความสามารถในการใหผลผลิตของตน

กาแฟ เทากับ 1.37 หมายความวา ถาตนกาแฟมีความสามารถในการใหผลผลิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 

จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.37 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
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  คาความยืดหยุนของผลผลิตเมล็ดกาแฟตอราคาที่เกษตรกรไดรับเมื่อ 2 ปที่ผานมา

เทากับ 0.28 หมายความวา ถาราคาที่เกษตรกรไดรับเมื่อ 2 ป ที่ผานมาเพิ่มขึ้นรอยละ 1  จะทํา

ใหผลผลิตเมล็ดกาแฟเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.28 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ เนื่องจากราคากาแฟ

จูงใจใหเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกกาแฟ ซึ่งตนกาแฟจะใหผลผลิตในอีก 2 ปถัดมา 
  คาความยืดหยุนของผลผลิตเมล็ดกาแฟตอราคาขายสงปุยตลาดกรุงเทพฯ ปที่ผาน

มาเทากับ -0.45 ความหมายวา ถาราคาขายสงปุยตลาดกรุงเทพฯ ปที่ผานมาเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ

ทําใหผลผลิตเมล็ดกาแฟลดลงรอยละ 0.45 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ เนื่องจากเกษตรกร

จะลดการใสปุยลง  
  คาความยืดหยุนของผลผลิตเมล็ดกาแฟตอราคาที่เกษตรกรไดรับในปปจจุบัน

เทากับ 0.19 หมายความวา ถาราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรไดรับในปปจจุบันเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ

จูงใจใหเกษตรกรดูแลบํารุงรักษา ทําใหผลผลิตเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้นรอยละ 0.19 เมื่อกําหนดให

ปจจัยอื่น ๆ คงที่ ถึงแมวาราคากาแฟในปปจจุบันจะมีคา t-stat คอนขางต่ํา แตราคากาแฟในป

ปจจุบันก็สงผลตอผลผลิตในปปจจุบันดวย เนื่องจากกาแฟจะเริ่มติดดอกตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2553 และเร่ิมติดผลในเดือนสิงหาคม 2553 และเก็บเกี่ยวไดตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 – 

พฤษภาคม 2554 ดังนั้นหากราคากาแฟในชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2553 อยูในระดับสูง 

เกษตรกรจะดูแลรักษาตนกาแฟอยางดี โดยการตัดแตงก่ิง ใหน้ํา ใสปุย เพ่ือใหไดรับผลผลิตมาก

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 
  จากขนาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอผลผลิตเมล็ดกาแฟมาก

ที่สุด คือ ความสามารถในการใหผลผลิตของตนกาแฟ  ราคาขายสงปุยเมื่อปที่ผานมา รองลงมา

คือราคาที่เกษตรกรไดรับเมื่อ 2 ปที่ผานมา และราคาที่เกษตรกรไดรับในปปจจุบัน ตามลําดับ 
  (2) สมการปริมาณนําเขา 
   ประกอบดวย 2 สมการ ไดแก สมการปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ และสมการ

ปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปที่คํานวณในรูปเมล็ดกาแฟดิบแลว 

   - สมการปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ 
 InIMBEANt = -23.55-0.5lnPCIFBEANt (1 + TAXBEAN) + 2.99 InCONFACTt 
  t-stat (-1.78)* (6.60)*** 
 

   N = 25  R2 = 0.91  D.W. = 1.89 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
  * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
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  กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ (IMBEANt) ไดแกราคา
นําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษีในปที่ t [PCIFBEANt (1+TAXBEAN)] ความตองการเมล็ดกาแฟดิบ
ของโรงงานแปรรูป (CONFACT)t โดยตัวแปรนี้สามารถอธิบายผลกระทบตอปริมาณนําเขาเมล็ด

กาแฟไดรอยละ 91 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร PCIFBEANt (1+TAXBEAN) และ CONFACTt มี

นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 และรอยละ 99 ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางตัวแปร

สอดคลองกับทฤษฎี คาเดอรบิน-วัตสัน เทากับ 1.89 อยูในชวงที่ไมเกิดปญหาสหสัมพันธเชิง

อนุกรมเวลา  
  คาความยืดหยุนของปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟตอราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษี

ในปที่ t เทากับ -0.51 หมายความวา ถาราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษี เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะ

ทําใหปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟลดลงรอยละ 0.51 ซึ่งในกรณีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคา

นําเขาเมล็ดกาแฟเนื่องมาจากภาษีนําเขาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
  คาความยืดหยุนของปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟตอความตองการเมล็ดกาแฟดิบของ

โรงงานแปรรูปในปที่ t เทากับ 2.99 หมายความวา ถาความตองการเมล็ดกาแฟดิบของโรงงาน

แปรรูปในปที่ t เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟ เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.99 เมื่อ

กําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
  จากขนาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขาเมล็ด

กาแฟมากที่สุด คือ ความตองการเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูปในปที่ t ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบัน
อุตสาหกรรมผลิตกาแฟสําเร็จรูปของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความตองการบริโภคที่เพ่ิมขึ้น

ทั้งภายในประเทศและการสงออก ซึ่งทําใหไทยเปลี่ยนฐานนะจากประเทศผูสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 

มาเปนประเทศผูนําเขาเมล็ดกาแฟดิบแทน ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟ

ดิบรองลงมา คือ ราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษีในปที่ t ตามลําดับ 
       - สมการปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปที่คํานวณในรูปของเมล็ดกาแฟดิบ 
 InIMINSt =  -65.05 - 0.51lnPCIFINSt (1 + TAXINS) + 18.23 InPOPt 
          t-stat  (-1.43)* (2.10)** 
 

   N = 25 R2 = 0.86 D.W. = 1.89 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-Statistic 
  ** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
  * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 
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  กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปที่คํานวณในรูปของ

เมล็ดกาแฟดิบ (IMINSt) ไดแกราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีในปที่ t [PCIFINSt 
(1+TAXINS)] และจํานวนประชากรไทยในปที่ t (POPt) โดยตัวแปรนี้สามารถอธิบายผลกระทบตอ
ปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปที่คํานวณในรูปของเมล็ดกาแฟดิบไดรอยละ 86  คาสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปร PCIFINSt (1+TAXINS) มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และรอยละ 90 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสอดคลองกับทฤษฎี คาเดอรบิน-วัตสัน เทากับ 1.89 อยูในชวงที่ไม

เกิดปญหาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา 

  คาความยืดหยุนของปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปที่คํานวณในรูปของเมล็ดกาแฟ

ดิบตอราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีในปที่ t เทากับ -0.51 หมายความวา ถาราคานําเขา

กาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีแลว เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปลดลง

รอยละ 0.51 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ เนื่องจากภาษีที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหราคานําเขากาแฟ
สําเร็จรูปที่รวมภาษีเพ่ิมขึ้นดวย 
  คาความยืดหยุนของปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปที่คํานวณในรูปของเมล็ดกาแฟ

ดิบตอจํานวนประชากรในปที่ t เทากับ 18.23 หมายความวา ถาจํานวนประชากรของไทยเพิ่มขึ้น

รอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 18.23 เมือ่กําหนดใหปจจยัอืน่ ๆ 

คงที่ 
  จากขนาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นไดวา จํานวนประชากรเปนปจจัยที่มีผลตอ

ปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปมากที่สุด  คือ รองลงมาคือ ราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษี

แลวในปที่ t ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคกาแฟใหความสนใจในเรื่องของรสนิยมมากกวา

ดานราคา  
 2)  ดานอุปสงค 
  ประกอบดวย 2 สมการไดแก สมการความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปร

รูป และสมการสงออก 

  (1) สมการความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป 
        InCONFACTt = -43.26- 0.12lnPFt + 13.02lnpop t – 0.04lnPCIFBEANt (1+TAXBEAN) 
   t-stat  (-0.91)              (7.31)***

                            (-0.80) 
 

   N = 25 R2 = 0.96 D.W. = 1.58 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือคา t-Statistic 
  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
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  กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอ ความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปร

รูป (CONFACTt) ไดแก ราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t (PFt) จํานวนประชากรในป
ที่ t (POPt) ราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีในปที่ t (PCIFBEAN (1+TAXBEAN) )t โดยตัว

แปรเหลานี้สามารถอธิบายผลกระทบตอความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป ได

รอยละ 96 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร (POPt) มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 สําหรับ

ปจจัย (PFt)  และ PCIFBEAN t (1+TAXBEAN) ไมมีนัยสําคัญตอความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบ
ของโรงงานแปรรูป เนื่องจากตลาดเมล็ดกาแฟดิบของไทยเปนตลาดผูซื้อนอยราย ราคาเมล็ด

กาแฟในประเทศจึงถูกกําหนดโดยโรงงานและพอคาทองถ่ิน อยางไรก็ตามราคาเมล็ดกาแฟดิบที่

เกษตรกรไดรับก็เปนตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่จําเปนตองมีอยูในสมการ สําหรับราคานําเขาเมล็ด

กาแฟดิบที่รวมภาษีนั้น ในชวงของการวิเคราะหขอมูลเปนชวงที่โรงงานแปรรูปมีการนําเขาเมล็ด

กาแฟดิบคอนขางนอย เพราะตองเสียภาษีในอัตราที่สูง แตในชวงตอไปที่มีการปรับลดอัตราภาษี 

ราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีจะเปนปจจัยที่ช้ีใหเห็นถึงความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของ

โรงงาน ซึ่งจําเปนตองมีตัวแปรราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีอยูในสมการ    สําหรับ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรสอดคลองกับทฤษฎี คาเดอรบิน-วัตสัน เทากับ 1.58 อยูในชวงที่ไม

เกิดปญหาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา 
  คาความยืดหยุนของความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูปปที่ t ตอ
ราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t เทากับ -0.12 หมายความวา ถาราคาเมล็ดกาแฟ

ดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงาน

แปรรูป ลดลงรอยละ 0.12 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ แสดงวาการเปลี่ยนแปลงของราคา

เมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับ สงผลคอนขางนอยตอการเปลี่ยนแปลงของความตองการใชเมล็ด

กาแฟของโรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดกาแฟดิบเปนสินคาจําเปนเพราะเปนวัตถุดิบหลักในการ

ผลิตของโรงงานแปรรูป    
  คาความยืดหยุนของความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูปปที่ t  
ตอจํานวนประชากรในปที่ t เทากับ 13.02 ความหมายวาถาจํานวนประชากรในปที่ t เพ่ิมขึ้น 

รอยละ 1 จะทําใหความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.02  

เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
  คาความยืดหยุนของความตองการใชเมล็ดกาแฟในการผลิตกาแฟสําเร็จรูปปที่ t 
ตอราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีในปที่ t เทากับ -0.04 หมายความวาถาราคานําเขาเมล็ด

กาแฟที่รวมภาษีในปที่ t เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบโรงงานลดลง

รอยละ 0.04 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
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  จากขนาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอความตองการใชเมล็ด

กาแฟดิบของโรงงานแปรรูปมากที่สุด คือจํานวนประชากรในปที่ t ราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกร
ไดรับในปที่ t และราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีในปที่ t ตามลําดับ 
  (2) สมการปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 
  InEXCOFBEANt =  7.70 – 0.95 lnPFOBBEANt + 2.25DUM45 
    t-stat                 (-2.64)***

  (4.24)
*** 

 

   N = 25 R2 = 0.77 D.W. = 1.33 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือคา t-Statistic 
  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
 

 กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ (EXCOFBEANt) 
ไดแกราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปที่ t (PFOBBEANt) และนโยบายของรัฐในการแทรกแซง
ตลาดโดยผลักดันใหมีการสงออก (DUM45) โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายผลกระทบตอ
ปริมาณสงออกเมล็ดกาแฟดิบไดรอยละ 77 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร PFOBBEANt DUM45 มี

นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ทั้ง 2 ตัวแปร ความสัมพันธระหวางตัวแปรสอดคลอง

กับทฤษฎี คาเดอรบิน-วัตสัน เทากับ 1.33 อยูในชวงที่ไมเกิดปญหาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา 
  คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบตอราคาสงออกเมล็ดกาแฟ

ดิบในปที่ t เทากับ -0.95 หมายความวา ถาราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ทําให

ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบลดลง รอยละ 0.95 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ซึ่งผลที่ได

จะตรงกันขามกับทฤษฎี เนื่องจากหลังป 2545 เปนตนมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก

ประเทศผูสงออกมาเปนผูใชในประเทศเพิ่มขึ้นแมวาราคาสงออกเอฟ.โอ.บี.จะเพิ่มขึ้นก็ตาม การ

สงออกเมล็ดกาแฟจึงมีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด ดังนั้นราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบจึงไมไดมีผล

ตอการสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปจจุบัน เนื่องจากมีปริมาณเมล็ดกาแฟในประเทศนอยลง 
  คาความยืดหยุนของปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบตอตัวแปรหุนโดยแทน

นโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาดโดยผลักดันใหมีการสงออก มีระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 

99 จะทําใหปริมาณการสงออกเพ่ิมขึ้น 
  จากขนาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการสงออกเมล็ด

กาแฟมากที่สุด คือ ตัวแปรหุน โดยแทนนโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาดโดยผลักดันใหมี

การสงออก และราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปที่ t ตามลําดับ 
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 3) ดานราคา 
  (1) สมการราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับ 
lnPFt=-0.45+0.75lnPFOBBEANt+0.01lnPCIFBEANt (1+TAXBEAN) +0.03lnPCIFINSt (1+TAXINS) 
t-stat (8.63)*** (0.12) (0.38) 
 

   N = 25 R2 = 0.85 D.W. = 2.19 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือคา t-Statistic 
  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
 

  กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับ (PFt) ไดแก
ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปที่ t (PFOBBEANt) ราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีในปที่ t 
(PCIFBEANt (1+TAXBEAN) และราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีในปที่ t (PCIFINSt 
(1+TAXINS) ) โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายผลกระทบตอราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกร
ไดรับไดรอยละ 85  คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร PFOBBEANt มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ 99  แตคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร  PCIFBEANt (1+TAXBEAN) PCIFINSt (1+TAXINS) 
ไมมีระดับนัยสําคัญ เนื่องจากในชวงของการวิเคราะหขอมูลเปนชวงที่มีการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ

และกาแฟสําเร็จรูปคอนขางนอย เพราะตองเสียภาษีในอัตราที่สูง แตในชวงตอไปที่มีการปรับลด

อัตราภาษี ราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีและราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปจะเปนปจจัยสําคัญ

ที่จะสงผลกระทบตอราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับ จึงจําเปนตองมีตัวแปรราคานําเขาเมลด็

กาแฟดิบที่รวมภาษีและราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีอยูในสมการ  ความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรสอดคลองกับทฤษฎี คาเดอรบิน-วัตสัน เทากับ 2.19 อยูในชวงที่ไมเกิดปญหาสหสัมพันธ

เชิงอนุกรมเวลา  
  คาความยืดหยุนของราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t ตอราคาสงออก
เมล็ดกาแฟดิบในปที่ t เทากับ 0.70 หมายความวาถาราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในปที่ t เพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 จะทําใหราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับเพิ่มขึ้น รอยละ 0.70 เมื่อกําหนดปจจัย

อ่ืน ๆ คงที่ 
  คาความยืดหยุนของราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t ตอราคานําเขา
เมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษีในปที่ t เทากับ 0.01 หมายความวาถาราคานําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวม

ภาษีในปที่ t เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับเพิ่มขึ้น รอยละ 0.01 

เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
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  คาความยืดหยุนของเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับในปที่ t ตอราคานําเขากาแฟ
สําเร็จรูปที่รวมภาษีในปที่ t เทากับ 0.03 หมายความวาถาราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีใน

ปที่ t เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับเพิ่มขึ้น รอยละ 0.03 เมื่อ

กําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
  จากขาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอราคาเมล็ดกาแฟดิบที่

เกษตรกรไดรับ คือ ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ ราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษีและราคา

นําเขาเมล็ดกาแฟดิบที่รวมภาษี ตามลําดับ 
  (2) สมการราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 
   lnPFOBEAN t = 0.20 + 1.05 lnPNY t 
 t-stat (7.99)

***
 

 

   N = 25 R2 = 0.73 D.W. = 1.26 
 

  ตัวเลขในวงเล็บ คือคา t-Statistic 
  *** มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
 

  กําหนดใหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ (PFOBBEAN t) 
ไดแกราคาเมล็ดกาแฟดิบตลาดนิวยอรกในปที่ t (PNY t) โดยตัวแปรนี้สามารถอธิบายผลกระทบ
ตอราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบไดรอยละ 73 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร มีนัยสําคัญที่ระดับความ

เช่ือมั่นรอยละ 99 ความสัมพันธระหวางตัวแปรสอดคลองกับทฤษฎีคา เดอรบิน-วัตสัน เทากับ 

1.26 อยูในชวงที่ไมเกิดปญหาสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา 
  คาความยืดหยุนของราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบในป t ตอราคาตลาดนิวยอรก
เทากับ 1.05 หมายความวาถาราคาตลาดนิวยอรกเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหราคาสงออกเมล็ดกาแฟ

ดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 1.05 เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
  จากขนาดความยืดหยุนดังกลาว จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอราคาการสงออกเมล็ด

กาแฟดิบ คือ ราคากาแฟดิบในตลาดนิวยอรก 
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4) การวัดความสมบูรณของแบบจําลอง 
 จากการวิเคราะหสมการขางตน นํามาทดสอบความแมนยํา ไดผลการทดสอบ ดังนี้

   
ความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงาน 

หนวย  :  ตัน 
ป คาจริง คาประมาณการ 

2543 25,000 32,045 

2544 31,000 32,568 

2545 41,500 38,593 

2546 44,800 39,958 

2547 47,100 34,424 

2548 42,300 42,595 

2549 47,000 42,445 

2550 52,000 44,526 

2551 53,500 50,848 

2552 53,800 52,788 

คา  UR 0.066 

   
ปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ  

หนวย  :  ตัน 
ป คาจริง คาประมาณการ 

2543 58,490 53,849 

2544 65,634 87,493 

2545 7,094 6,941 

2546 7,406 8,392 

2547 22,907 7,250 

2548 16,042 9,629 

2549 25,611 8,289 

2550 11,138 10,689 

2551 1,539 6,708 

2552 234 3,763 

คา  UR 0.24 
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ปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟดิบ                  
หนวย  :  ตัน 

ป คาจริง คาประมาณการ 
2543 53 82.5 

2544 78 98.9 

2545 71 145.0 

2546 183 133.7 

2547 163 104.3 

2548 217 179.1 

2549 556 352.2 

2550 674 445.7 

2551 14,822 867.9 

2552 6,503 4,255.9 

คา  UR 0.68 

 
 
ปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูป  

หนวย  :  ตัน 
ป คาจริง คาประมาณการ 

2543 2,205 1,619.0 

2544 6,258 2,535.5 

2545 7,028 6,207.4 

2546 2,824 5,558.3 

2547 2,647 2,563.6 

2548 2,652 2,921.2 

2549 5,671 2,843.2 

2550 5,216 4,989.3 

2551 7,522 5,270.9 

2552 5,777 6,402.9 

คา  UR 0.20 
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ราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับ 

หนวย  :  ตัน 
ป คาจริง คาประมาณการ 

2543 0.24 0.31 

2544 0.27 0.24 

2545 0.26 0.25 

2546 0.28 0.29 

2547 0.25 0.27 

2548 0.28 0.34 

2549 0.37 0.39 

2550 0.47 0.42 

2551 0.51 0.46 

2552 0.56 0.37 

คา  UR 0.11 

 
 
ปริมาณผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบ 

หนวย  :  ตัน 
ป คาจริง คาประมาณการ 

2543 81,057 67,481 

2544 86,009 71,716 

2545 53,447 64,502 

2546 53,907 67,897 

2547 61,765 65,404 

2548 59,644 61,529 

2549 46,873 52,282 

2550 55,660 52,032 

2551 50,442 54,512 

2552 56,315 43,195 

คา  UR 0.08 
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 จากการวัดความสมบูรณของแบบจําลองโดยใชคาสถิติ U นั้น พบวา คา U ที่คํานวณไดมี
คาเขาใกล ศูนย  แสดงวา แบบจําลองอุปสงคและอุปทานกาแฟของไทยมีความเหมาะสมในการ

นําไปพยากรณคาพารามิเตอรในอนาคตไดดี 
 

 5) ผลการพยากรณแบบจําลอง   
  ในการพยากรณตัวแปรตาม (Endogenous variables) ของแบบจําลอง ซึ่ง
ประกอบดวยอุปสงคเมล็ดกาแฟ (CONFACT) อุปทานเมล็ดกาแฟ (QACT) ปริมาณสงออกเมล็ด
กาแฟดิบ (EXCOFBEAN) ปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ (IMBEAN) ปริมาณการนําเขากาแฟ
สําเร็จรูป (IMINS) ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรไดรับ (PF) ในป 2553-2557 จะตองพยากรณตัว

แปรเหตุ (Endogenous variables) ทั้งหมดในสมการกอน วิธีพยากรณตัวแปรเหตุใชเทคนิคของ 

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) MOVING AVERAGE และ GROWTH 
RATE ซึ่งผลการพยากรณดังกลาวสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 18 ผลการพยากรณแบบจําลอง  
- กรณีสถานการณปกติ 

ป 
ผลผลิตเมล็ด

กาแฟ (QACT) 
(ตัน) 

ปริมาณนําเขาเมล็ด

กาแฟ IMBEAN 
(ตัน) 

ปริมาณนําเขากาแฟ

สําเร็จรูป IMINS 
(ตัน) 

ปริมาณสงออกเมล็ด

กาแฟ EXCOFBEAN 
(ตัน) 

ความตองการเมล็ด

กาแฟดิบของโรงงาน 

CONFACT (ตัน) 

ราคาที่เกษตรกร

ไดรับ PF 
(บาท/กก.) 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

59,644 

46,873 

55,660 

50,442 

56,315 

217 

556 

674 

14,822 

6,503 

2,652 

5,674 

5,216 

7,522 

5,777 

16,042 

25,611 

11,138 

1,539 

234 

42,300 

44,700 

52,000 

53,500 

53,800 

31.23 

23.81 

55.86 

61.43 

68.35 

2553F 

2554F 

2555F 

2556F 

2557F 

50,948 

53,073 

44,943 

39,722 

31,168 

8,090 

5,527 

5,962 

6,455 

7,013 

8,180 

8,233 

8,285 

8,339 

8,401 

10,176 

10,009 

9,793 

9,591 

9,422 

85,252 

85,804 

88,967 

92,266 

95,722 

44.49 

45.96 

47.46 

48.97 

50.39 

อัตราเพิ่ม/ลด 
(%) 

-11.95 -1.30 0.66 -1.95 3.09 3.17 

   

  ผลการพยากรณในสถานการณปกติ พบวาผลผลิตเมล็ดกาแฟมีอัตราลดลงเฉลี่ย

รอยละ 11.95 ตอป โดยลดลงจาก 50,948 ตันในป 2533 เปน 31,168 ตันในป 2557 ปริมาณ 
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นําเขาเมล็ดกาแฟ มีอัตราลดลงรอยละ 1.30 โดยลดลงจาก 8,090 ตันในป 2553 เปน 7,013 

ในป 2557 ปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูป มีอัตราการเพิ่มรอยละ 0.66 โดยเพิ่มขึ้นจาก 

8,181 ตันในป 2553 เปน 8,401 ตัน ในป 2557 ปริมาณสงออกเมล็ดกาแฟ มีอัตราลดลง 

รอยละ 1.95 โดยลดลงจาก 10,176 ตันในป 2553 เปน 9,422 ตัน ในป 2557 ความตองการ

เมล็ดกาแฟดิบของโรงงาน มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.09 โดยเพิ่มขึ้นจาก 85,252 ตันในป 2553 

เปน 95,722 ตัน ในป 2557 และราคาที่เกษตรไดรับมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.17 โดยเพิ่มขึ้น

จากกิโลกรัมละ 44.49 บาทในป 2553 เปนกิโลกรัมละ 50.39 บาท ในป 2557 
  จากการพยากรณในป 2553 – 2557 (กอนลดอัตราภาษี)พบวาราคาที่เกษตรกร

ไดรับ มีอัตราเพิ่มมากที่สุด รองลงมาคือความตองการเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูป ปริมาณ

นําเขากาแฟสําเร็จรูป สวนผลผลิตเมล็ดกาแฟมีแนวโนมลดลงในอัตราเฉล่ียตอปมากท่ีสุด 

รองลงมาคือปริมาณสงออกเมล็ดกาแฟและปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ ตามลําดับ (ตารางที่ 18) 
 

ตารางที่ 19 ผลการพยากรณแบบจําลอง 
- กรณีลดภาษีเมล็ดกาแฟจากรอยละ 90 เหลือรอยละ 5 และลดภาษีกาแฟสําเร็จรูปจากรอย

ละ 49 เหลือรอยละ 0 ตามขอตกลง AFTA ตั้งแตป 2553 เปนตนไป 

ป 
ผลผลิตเมล็ด

กาแฟ (QACT) 
(ตัน) 

ปริมาณนําเขาเมล็ด

กาแฟ IMBEAN 
(ตัน) 

ปริมาณนําเขากาแฟ

สําเร็จรูป IMINS 
(ตัน) 

ปริมาณสงออกเมล็ด

กาแฟ EXCOFBEAN 
(ตัน) 

ความตองการเมล็ด

กาแฟดิบของโรงงาน 

CONFACT (ตัน) 

ราคาที่เกษตรกร 

ไดรับ PF 
(บาท/กก.) 

2548 

2549 

2550 

2551 

2552 

59,644 

46,873 

55,660 

50,442 

56,315 

217 

556 

674 

14,822 

6,503 

2,652 

5,674 

5,216 

7,522 

5,777 

16,042 

25,611 

11,138 

1,539 

234 

42,300 

44,700 

52,000 

53,500 

53,800 

31.23 

23.81 

55.86 

61.43 

68.35 

2553F 

2554F 

2555F 

2556F 

2557F 

49,749 

51,823 

42,377 

37,455 

29,389 

147,635 

100,848 

108,799 

117,782 

127,966 

86,491 

87,055 

87,607 

88,178 

88,834 

10,176 

10,009 

9,793 

9,591 

9,422 

104,390 

105,065 

108,939 

112,978 

117,211 

39.20 

40.49 

41.82 

43.15 

44.40 

อัตราเพิ่ม/ลด (%) -12.87 -1.30 0.66 -1.95 3.09 3.18 
   

  จากแบบจําลองไดนําการลดภาษีเมล็ดกาแฟ จากเดิมรอยละ 90 (นอกโควตา) 

เหลือรอยละ 5 และกาแฟสําเร็จรูป จากเดิมรอยละ 49 (นอกโควตา) เหลือรอยละ 0 ตั้งแตป 

2553 เปนตนไปเขาไปทดสอบพบวาผลผลิตเมล็ดกาแฟมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 12.87 
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โดยลดลงจาก 49,749 ตันในป 2553 เปน 29,389 ตันในป 2557 ปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟมี

อัตราลดลงรอยละ 1.30 โดยลดลงจาก 147,635 ตันในป 2553 เปน 127,966 ในป 2557 

ปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูป มีอัตราการเพิ่มรอยละ 0.66 โดยเพิ่มขึ้นจาก 86,491 ตัน ในป 

2553 เปน 88,834 ตันในป 2557 ปริมาณสงออกเมล็ดกาแฟมีอัตราลดลงรอยละ 1.95 โดย

ลดลงจาก 10,176 ตันในป 2553 เปน 9,422 ตันในป 2557 ความตองการเมล็ดกาแฟดิบของ

โรงงาน มีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.09 โดยเพิ่มขึ้นจาก 104,390 ตัน ในป 2553 เปน 117,211 

ตันในป 2557 และราคาที่เกษตรไดรับมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 3.18 โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 

39.20 บาท ในป 2553 เปนกิโลกรัมละ 44.40 บาท ในป 2557 
  ผลจากการพยากรณในป 2553 – 2557 (หลังลดอัตราภาษี) พบวา ราคาที่

เกษตรกรไดรับมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอปมากที่สุดรองลงมาคือ ความตองการเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูป 

และปริมาณนําเขากาแฟสําเร็จรูปตามลําดับ สวนผลผลิตเมล็ดกาแฟ มีแนวโนมลดลงมากที่สุด 

รองลงมาคือ ปริมาณสงออกเมล็ดกาแฟและปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ ตามลําดับ (ตารางที่ 19) 
  จากการลดภาษีนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน 

(AFTA) ทําใหความตองการเมล็ดดิบของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้นมาก สงผลใหปริมาณนําเขากาแฟ

สําเร็จรูปเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.09 และรอยละ 0.66 ตามลําดับ 
 
4.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยว และสวนผสม 
 1) การผลิต 
  จากการศึกษาการผลิตกาแฟ และตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสตาใน

ภาคใต ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และกระบี่ โดยแยกตนทุนเปนตนทุนสวนเดี่ยวและ

ตนทุนสวนผสม เพ่ือเปรียบเทียบวาการผลิตแบบสวนเดี่ยว กับการผลิตแบบสวนผสมการผลิต

แบบใดมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา และผลตอบแทนที่สูงกวา เพ่ือเปนแนวทางใหเกษตรกรทีท่าํสวน

กาแฟเปนอาชีพหลักไดทราบเปนขอมูล ในการตัดสินใจในการผลิตกาแฟใหมีผลตอบแทน 

ที่คุมคา และยึดเปนอาชีพที่ย่ังยืน โดยสามารถปลูกใหไดผลผลิตสูง ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตตอ

กิโลกรัมลดลงได เนื่องจากตนทุนการผลิต และผลผลิตตอไรเปนปจจัยสําคัญในการปลูกกาแฟให

สามารถแขงขันกับตางประเทศได เนื่องจากประเทศคูแขง เชน เวียดนาม อินโดนีเซีย มีตนทุน 

การผลิตกาแฟท่ีต่ํากวาไทยมาก ถาไทยสามารถผลิตใหมีผลผลิตสูง และมีตนทุนที่ต่ํากวาใน

ปจจุบัน กาแฟไทยก็สามารถสูกับตางประเทศได เนื่องจากในเรื่องคุณภาพกาแฟไทยสามารถ

แขงขันกับตางประเทศได 
  จากการสํารวจการผลิตกาแฟ พบวา สภาพการผลิตกาแฟแบงเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะกอนใหผลผลิต มีอายุชวง 1-4 ป และระยะใหผลผลิตแลว ชวงอายุ 5-25 ป ดังนั้น 
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กิจกรรมการดูแลรักษาของเกษตรกรในแตละระยะจะไมเหมือนกัน เชนกิจกรรมการเตรียมดินจะ

มีเฉพาะในระยะกอนใหผลผลิตเทานั้น และจากการสํารวจพบวา การปลูกกาแฟของเกษตรกรจะปลกู

ทั้งในเนื้อที่ราบ และเปนที่เนิน การเตรียมดินกอนปลูกจะมีเพียงการขุดหลุม ไมมีการยกรอง 
  (1) การเตรียมพันธุในการปลูกกาแฟ ในอดีตการปลูกกาแฟของเกษตรกรใน

ภาคใตขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด แตในปจจุบันเกษตรกรใชตนพันธุในการปลูก ซึ่งราคา 

ตนพันธุกาแฟตนละ 6 บาท จํานวนตนที่ปลูกตอไรประมาณ 100-177 ตน 
  (2) การปลูกกาแฟตองปลูกในฤดูฝนหลังจากฝนตกลงมาอยางสม่ําเสมอ ตนกลาที่

ปลูกควรมีอายุ 6-8 เดือน ควรทํารมเงาเพ่ือบังแดดใหกับตนกาแฟที่ปลูกใหม ระยะการปลูกมี  

2 ระยะคือ ระยะ 4×4 เมตร ไดจํานวนตนละ 100 ตนตอไร ระยะ 3×3 เมตร ไดจํานวนตน  

177 ตนตอไร ขนาดหลุมปลูก กวาง ×ยาว×ลึก เทากับ 50×50×50 รองกนหลุมดวยปุยอินทรีย 
  หลังจากการปลูกแลวกิจกรรมที่สําคัญ คือการดูแลบํารุงรักษา ไดแก การใสปุย  

การใหน้ํา การตัดแตง การกําจัดศัตรูพืช และวัชพืช 
  (3) การใหน้ํา จากการสํารวจการใหน้ําตนกาแฟของเกษตรกรปลูกกาแฟมีนอยมาก 

สวนใหญอาศัยน้ําฝน จึงทําใหตนกาแฟไมสมบูรณและใหผลผลิตไมเต็มที่ ซึ่งตามธรรมชาติ 

ตนกาแฟตองใหน้ําอยางถูกวิธีจึงจะมีผลผลิตที่สูง กาแฟโรบัสตาการใหน้ําเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง 

โดยเฉพาะสวนกาแฟที่ไมมีไมบังรม ตนกาแฟที่ปลูกใหมหากไมมีฝนตกภายใน 1-2 สัปดาห 

ตองใหน้ําและหลังจากติดผลใหน้ําเดือนละ 1-2 ครั้ง จนผลกาแฟมีอายุ 3 เดือนจากการสํารวจ

การใหน้ําของเกษตรกรมีการใหน้ําแบบใชสายยางตอจากแหลงน้ําธรรมชาติ มีแบบใชสปริงเกอรบาง 

นอกจากนั้นอาศัยน้ําจากการรดน้ําพืชที่ปลูกรวม เชน ทุเรียน นอกจากนี้อาศัยน้ําจากน้ําฝนและ 

มีเกษตรกรหลายรายที่ไมรดน้ําเลย อาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว สําหรับการใหน้ําของเกษตรกร 

จะมีการใหน้ําในชวงหนาแลงที่ฝนไมตก ประมาณเดือนกุมภาพันธ ถึงเมษายนของทุกปประมาณ

เดือนละ 15 วัน 
  (4) การใสปุย เกษตรกรควรใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ปุยอินทรียจะชวยปรับ

โครงสรางของดินใหเหมาะแกการเจริญเติบโต ของตนกาแฟ สวนปุยเคมีจะใหธาตุอาหารแก 

ตนกาแฟไดรวดเร็วชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน ปุยอินทรียไดแก ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

โดยเฉพาะปุยหมักจากเปลือกกาแฟที่สีแลวมาทําเปนปุยหมัก ปุยอินทรียควรใสอยางนอยปละคร้ัง 

ในดินที่มีความเปนกรดควรใสปูนขาว โดโลไมลหรือปูนมารลเพ่ือลดความเปนกรดของดิน 

สําหรับการใสปุยกาแฟโรบัสตาท่ีถูกตองในป 1 และ 2 ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัม 

ผสมสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กรัม รวมเปน 200 กรัมแบงใส 2 ครั้ง ตนและปลายฤดูฝนตั้งแต 

ปที่ 3 ใสปุยสูตร 12-12-17 หรือ 13-13-21 อัตรา 600 กรัม ตอตนตอป แบงใส 2 ครั้ง  

หลังดอกบาน 3 เดือนและ 6 เดือน ซึ่งเปนชวงกาแฟติดผล ในชวงตนฤดูฝนควรใสปุยอินทรีย

อัตรา 10 กิโลกรัมตอตน หลังเก็บเกี่ยวและตัดแตง ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัมตอตนตอป 
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  (5) การตัดแตงก่ิง เพ่ือชวยในการรักษาระดับผลผลิตใหสูง ลดปญหาการติดผล 

ปเวนป เพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดโรคแมลง เพ่ิมความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผล รักษาขนาด

ของเมล็ดใหไดมาตรฐาน ควบคุมทรงตนใหพอเหมาะ หลังจากปลูกกาแฟแลวประมาณ 3-4 เดือน

ตัดสวนของยอดของลําตนใหเหลือตนกาแฟมีความสูง 30-40 เซนติเมตร หลังจากนั้น 2 เดือน

เมื่อตนกาแฟแตกแขนงเลือกก่ิงที่แข็งแรงไว 3-5 ก่ิงตอตน การตัดแตงก่ิงกาแฟโรบัสตาใน

ประเทศไทย มี 3 แบบ ไดแก วิธีตัดแตงก่ิงแบบทยอย ใหตัดกิ่งตั้งที่มีอายุมากความสูงเกินกวาจะ

เก็บเกี่ยว ตัดออกปละ 1 ตน ทยอยตัดปละ 1 ตน จนครบ 4 ป และวิธีตัดแตงแบบใหเหลือก่ิงเดียว 

เมื่อกาแฟใหผลผลิต 4-5 ป หรือหลังจากปลูกไปแลว 7-8 ปใหตัดลําตนกาแฟทั้งหมด (ทําสาว) 

ใหสูงจากพื้น 30-40 เซนติเมตร ใน 1 ตนใหเหลือเปนกิ่งพ่ีเล้ียง 1 ก่ิง ปตอไปใหตัดออกสําหรับ

การปลิดแขนงควรปลิดแขนงทุก 3 เดือนตอครั้ง ปละ 4 ครั้ง แขนงกาแฟควรเปนกิ่งออน 
  (6) การกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชในสวนกาแฟที่ปลูกใหมการกําจัดวัชพืชมี

ความสําคัญ เนื่องจากสวนที่ปลูกใหมแสงแดดสองไดทั่วถึง วัชพืชจึงงอกงามไดดี การกําจัดทําได

หลายวี ไดแกการใชแรงงาน หรือการใชเครื่องตัดหญา การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว การใช

สารเคมีกําจัด สําหรับการกําจัดศัตรูพืช ศัตรูพืชเปนตนเหตุใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตกาแฟ

ลดลง ศัตรูกาแฟโรบัสตามีหลายชนิดเชน เพล้ียหอย หนอนเจาะลําตน มอดเจาะผลกาแฟ  

การกําจัดสามารถทําไดโดย ทําลายเพลี้ยหอยในชวงฤดูฝนโดยการพนยากําจัดแมลง สวนหนอน

เจาะลําตนสามารถทําไดโดยตัดกิ่งที่มีหนอนทําลาย หรือใชสารกําจัดแมลง สําหรับการปองกัน

สามารถทําไดโดยรักษาสวนกาแฟใหสะอาด หลีกเล่ียงการปลูกพืชอาศัยของหนอน เชน ชมพู 

ล้ินจี่ ชบา สําหรับหนอนเจาะผลกําจัดโดยการใชสารกําจัดแมลง 
  (7) การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บเกี่ยวกาแฟมีความสําคัญตอผลผลิตกาแฟมาก 

เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุก มีสีสมหรือแดง ควรเก็บประมาณปละ 3-4 ครั้ง หางกัน

ประมาณ 20 วันชวงที่กาแฟออกดอกควรหยุดเก็บกาแฟ 3-4 วันเพื่อปองกันผลกระทบตอชอดอก 
  (8) การผลิตสารกาแฟมีดวยกัน 2 แบบคือ แบบตากแหง โดยการนําเมล็ดกาแฟ 

ที่เก็บไดไปตากแดดใหแหงประมาณ 15-20 วัน ควรใหลานตากซีเมนตเหมาะสมที่สุดตองคอย

กลับเมล็ดกาแฟอยูเสมอเพื่อใหเมล็ดกาแฟแหงสนิท และอีกแบบหนึ่งคือแบบใชน้ําหรือแบบ

เปยก โดยนําเมล็ดกาแฟที่เก็บไดเขาเครื่องปอกเปลือกหลังจากเก็บจากตนใหม ๆ เครื่องปอกจะมี

แบบหมุนและแบบใชมอเตอร นําเมล็ดกาแฟไปแชน้ําไวประมาณ 24 ช่ัวโมงถายน้ําทิ้งลางดวยน้ํา

สะอาด 2-3 ครั้ง จึงนําไปตากแดด ประมาร 7 วัน เมล็ดจะแหงสนิทแลวจึงนําไปกะเทาะเปลือก 
  (9) การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟดิบหรือสารกาแฟ ควรเก็บในกระสอบปานที่สะอาด

ปราศจากกลิ่น บรรจุกระสอบไมใหเต็มเกินไป สถานที่เก็บควรมีอากาศถายเทสะดวก ความชื้น

สัมพัทธไมเกินรอยละ 60 
 
 



-55- 
 
 2) ตนทุนการผลิต 
  จากการศึกษาวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทน การผลิตกาแฟสวนเดี่ยว และสวน

ผสมพบวา 
       (1) การปลูกกาแฟแบบสวนเดี่ยว เนื้อที่ปลูกกาแฟสวนเดี่ยวมีปริมาณรอยละ 

30 ของเนื้อที่ทั้งหมด กาแฟแบบสวนเดี่ยว คือ สวนกาแฟที่ปลูกกาแฟเต็มทั้งสวน ไมมีพืชอื่น

แซม สวนใหญเกษตรกรทําสวนกาแฟอยางจริงจังดูแลรักษาอยางดี ใสปุย ใหน้ําตามที่กําหนด มี

การดูแลตัดแตง ทําสาวเมื่อถึงกําหนด ดังนั้นผลผลิตที่ไดจึงสุงกวาสวนที่ไมบํารุงรักษา ซึ่งเปน

ผลดีของกาแฟสวนเดี่ยว นอกจากนี้ยังดูแลรักษาไดงาย เนื่องจากมีพืชชนิดเดียวในสวน 
    จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนสวนกาแฟแบบสวนเดี่ยว พบวา 

มีตนทุนทั้งหมดไรละ 9,769.38 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 7,789.38 บาท หรือรอยละ 

79.73 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 1,980 บาท หรือรอยละ 20.27 ของตนทุนทั้งหมด 

โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.93 บาท สําหรับในสวนของตนทุนผันแปร จะพบวา คาวัสดุ

ไดแก คาปุย คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช มีตนทุนสูงที่สุดไรละ 3,928.08 บาท หรือ

รอยละ 40.21 ของตนทุนทั้งหมด สาเหตุที่ทําใหตนทุนในสวนของคาวัสดุสูง เนื่องจากราคา

ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนไดปรับตัวสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง สวนของตนทุนคงที่จะพบวาตนทุนกอนใหผลผลิตจะสูงที่สุดไรละ 851.72 บาท 

หรือรอยละ 8.72 ของตนทุนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากเปนการคิดตนทุนตั้งแตเร่ิมปลูกปที่ 1 จนถึง 

ปที่ 4 เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของเกษตรกรในการปลูกกาแฟสวนเดี่ยว พบวา ในการผลิต

กาแฟ 1 ไร จะไดผลผลิตเฉลี่ย 233 กิโลกรัม และเกษตรกรขายผลผลิตกาแฟไดเฉล่ียกิโลกรัมละ 

60.00 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีผลตอบแทนไรละ 13,980.00 บาท และมีกําไรหลังจากหักตนทุน

ไรละ 4,120.62 บาท โดยคิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 43.10 (ตารางที่ 12) 
       (2) การปลูกกาแฟแบบสวนผสม มีเนื้อที่ปลูกประมาณรอยละ 70 ของเนื้อที่

ทั้งหมด การปลูกแบบสวนผสม คือ สวนกาแฟที่ปลูกพืชอื่นรวมดวย เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน 

ผลไมตาง ๆ เชน ทุเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด เปนตน สวนผสมที่ปลูกผลไมแซม สามารถปลูก

รวมกันไดตลอด แตสําหรับยางพารา และปาลมน้ํามัน เมื่อพืชเหลานี้โตเต็มที่ จะบังคับตนกาแฟ

ทําใหตองตัดตนกาแฟทิ้ง ซึ่งปจจุบันจากการสํารวจในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ที่ปลูกยางพารา

และปาลมน้ํามันแซม ไดตัดตนกาแฟทิ้งไปจํานวนมากพอสมควร และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

สงผลใหเนื้อที่ใหผลมีแนวโนมลดลง ซึ่งทําใหปจจุบันผลผลิตกาแฟจึงมีแนวโนมลดลงตามไปดวย 
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ตารางที่ 20  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาแบบสวนเดี่ยว ป 2553 
หนวย: บาท/ไร 

รายการ ป 2553 รอยละ 
1. ตนทุนผันแปร 
 1.1 คาแรงงาน 
  ดูแลรักษา 
  เก็บเกี่ยว 
 1.2 คาวัสดุ 
  คาปุย 
  คายาปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช 
  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
  คาวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 
  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
 1.3 คาดอกเบี้ยเงินลงทุน 
2. ตนทุนคงที่ 
  คาเชาที่ดิน 
  คาเส่ือมอปุกรณการเกษตร 
  คาดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 
  ตนทุนกอนใหผลผลิต  
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 
5. ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม 
6. ผลผลิตตอไร (กก.สารกาแฟ) 
7. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.) 
8. ผลตอบแทนทั้งหมด 
9. อัตราผลตอบแทน =ผลตอบแทน (กําไร) x 100 
     ตนทุนทั้งหมด 

7,789.38 
3,266.52 
1,250.89 
2,015.63 

3,928.08 
3,012.98 

261.18 
294.24 
281.20 
78.49 

594.78 
1,980.00 

498.78 
568.37 
61.12 

851.72 
9,769.38 

41.93 
33.43 

233 
60.00 

13,980.00 

79.73 
33.44 
12.80 
20.63 
40.21 
30.84 
2.67 
3.01 
2.88 
0.80 
6.09 

20.27 
5.11 
5.82 
0.63 
8.72 

100.00 
 
 
 
 
 

43.10 

ที่มา : จากการสํารวจ 
  จากการวิเคราะหตนทุนการผลิตการปลูกกาแฟแบบสวนผสม พบวา มีตนทุน

ทั้งหมดไรละ 8,604.09 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 7,016.38 บาท หรือรอยละ 81.55 ของ

ตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 1,587.72 บาท หรือรอยละ 18.45 ของตนทุนทั้งหมด โดยมี 
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ตนทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 59.75 บาท สําหรับในสวนของตนทุนผันแปร จะพบวา คาวัสดุ ไดแก  

คาปุย คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช มีตนทุนสูงที่สุดไรละ 2,999.12 บาท หรือรอยละ 

34.86 ของตนทุนทั้งหมด สาเหตุที่ทําใหตนทุนในสวนของคาวัสดุสูง เนื่องจากราคาปุยเคมี 

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนไดปรับตัวสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง สวนของตนทุนคงที่จะพบวา ตนทุนกอนใหผลผลิตจะสูงที่สุดไรละ 811.06 บาท หรือ

รอยละ 9.43 ทั้งนี้เนื่องจากเปนการคิดตนทุนกาแฟตั้งแตเร่ิมปลูกปที่ 1 จนถึงปที่ 4 
  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของเกษตรกรในการปลูกกาแฟสวนผสม พบวา ในการ

ผลิตกาแฟ 1 ไร จะไดผลผลิตเฉลี่ย 144 กิโลกรัม และเกษตรกรขายผลผลิตกาแฟไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 60.00 บาท ทําใหมีผลตอบแทนไรละ 8,640.00 บาท และมีกําไรหลังจากหักตนทุน

ไรละ 35.91 บาท โดยคิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 0.42 (ตารางที่ 13) 
  อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ

ระหวางสวนเดี่ยวกับสวนผสม พบวา การผลิตกาแฟแบบสวนเดี่ยว มีตนทุนการผลิตตอไรสูงกวา

สวนผสมถึงไรละ 1,165.29 บาท แตในทางกลับกันสวนเดี่ยวมีตนทุนตอกิโลกรัมนอยกวา 

สวนผสมอยู 17.82 บาท เนื่องจากการปลูกแบบสวนเดี่ยวมีผลผลิตสูงกวาสวนผสมถึงไรละ 89 

กิโลกรัม จึงทําใหการปลูกแบบสวนเดี่ยวมีผลตอบแทนตอไรมากกวาสวนผสมอยู 5,339.91 บาท 

และเมื่อหากําไรสุทธิตอไรพบวา สวนเดี่ยวมีกําไรสุทธิมากกวาสวนผสมไรละ 4,174.71 บาท 

ดังนั้นจากการเปรียบเทียบ สรุปไดวาการปลูกกาแฟแบบสวนเดี่ยวจะใหผลตอบแทนที่สูงกวาการ

ปลูกแบบสวนผสมมาก เกษตรกรจึงควรปลูกกาแฟแบบสวนเดี่ยว แตทั้งนี้ตองมีการดูแลรักษา

อยางถูกตองและเหมาะสมดวย สําหรับเกษตรกรที่ปลูกแบบสวนผสมนอกจากมีรายไดจากกาแฟ

แลวยังมีรายไดจากการปลูกพืชอื่นดวย เชน ผลไมตาง ๆ แตสําหรับปาลมน้ํามันและยางพารา  

จะยังคงไมมีรายไดเนื่องจากเมื่อพืชเหลานี้โตขึ้นจะตองตัดตนกาแฟทิ้ง 
  จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งสวนเดี่ยว และสวนผสม พบวา  

มีตนทุนทั้งหมดไรละ 8,611.45 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 6,827.59 บาท หรือรอยละ 

79.29 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนที่ 1,783.86 บาท หรือรอยละ 20.71 ของตนทุนทั้งหมด 

โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.81 บาท สําหรับในสวนของตนทุนผันแปร พบวาคาวัสดุไดแก 

คาปุย คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู/วัชพืช มีตนทุนสูงที่สุดไรละ 3,463.60 บาท หรือรอยละ 

40.22 ของตนทุนทั้งหมด สวนของตนทุนคงที่จะพบวา ตนทุนกอนใหผลผลิตจะสูงที่สุดไรละ 

831.39 บาทหรือรอยละ 9.65 ของตนทุนทั้งหมด 
  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนของเกษตรกรในการปลูกกาแฟเฉล่ียทั้ง 2 สวน  

(สวนเดี่ยวและสวนผสม) พบวา ในการผลิตกาแฟ 1 ไร จะไดผลผลิตเฉลี่ย 188 กิโลกรัม และ

เกษตรกรขายผลผลิตกาแฟไดเฉล่ียกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทําใหมีผลตอบแทนไรละ 11,280 

บาท และมีกําไรหลังจากหักตนทุน ไรละ 2,668.55 บาท โดยคิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 

30.99 (ตารางที่ 14) 
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ตารางที่ 21  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาแบบสวนผสม ป 2553 

หนวย: บาท/ไร 
รายการ ป 2553 รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 
 1.1 คาแรงงาน 
  ดูแลรักษา 
  เก็บเกี่ยว 
 1.2 คาวัสดุ 
  คาปุย 
  คายาปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช 
  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
  คาวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 
  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
 1.3 คาดอกเบี้ยเงินลงทุน 
2. ตนทุนคงที่ 
  คาเชาที่ดิน 
  คาเส่ือมอปุกรณการเกษตร 
  คาดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 
  ตนทุนกอนใหผลผลิต  
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 
5. ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม 
6. ผลผลิตตอไร (กก.สารกาแฟ) 
7. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.) 
8. ผลตอบแทนทั้งหมด 
9. อัตราผลตอบแทน =ผลตอบแทน (กําไร) x 100 
     ตนทุนทั้งหมด 

7,016.38 
2,429.54 
1,191.83 
1,237.71 

2,999.12 
2,392.96 

226.95 
180.68 
164.55 
33.99 

437.14 
1,587.72 

497.78 
252.20 
26.68 

811.06 
8,604.09 

59.75 
48.72 

144 
60.00 

8,640.00 
 

81.55 
28.24 
13.85 
14.39 
34.86 
27.81 

2.64 
2.10 
1.91 
0.40 
5.08 

18.45 
5.79 
2.93 
0.31 
9.43 

100.00 
 
 
 
 
 

0.42 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ตารางที่ 22  ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟพันธุโรบัสตาเฉลี่ย ป 2553 

หนวย: บาท/ไร 
รายการ ป 2553 รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 
 1.1 คาแรงงาน 
  ดูแลรักษา 
  เก็บเกี่ยว 
 1.2 คาวัสดุ 
  คาปุย 
  คายาปองกันกําจัดศัตรูพืช/วัชพืช 
  คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
  คาวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 
  คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
 1.3 คาดอกเบี้ยเงินลงทุน 
2. ตนทุนคงที่ 
  คาเชาที่ดิน 
  คาเส่ือมอปุกรณการเกษตร 
  คาดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 
  ตนทุนกอนใหผลผลิต  
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 
5. ตนทุนผันแปรตอกิโลกรัม 
6. ผลผลิตตอไร (กก.สารกาแฟ) 
7. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/กก.) 
8. ผลตอบแทนทั้งหมด 
9. อัตราผลตอบแทน =ผลตอบแทน (กําไร) x 100 
     ตนทุนทั้งหมด 

6,827.59 
2,848.03 
1,221.36 
1,626.67 

3,463.60 
2,702.97 

244.06 
237.46 
222.87 
56.24 

515.96 
1,783.86 

498.28 
410.29 
43.90 

831.39 
8,611.45 

45.81 
36.32 

188 
60.00 

11,280.00 

79.29 
33.07 
14.18 
18.89 
40.22 
31.39 
2.83 
2.76 
2.59 
0.65 
5.99 

20.71 
5.79 
4.76 
0.51 
9.65 

100.00 
 
 
 
 
 

30.99 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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4.3  การเปรียบเทียบการผลิตกาแฟไทยกับประเทศเวียดนาม 
 1) เน้ือที่ยืนตน ผลผลิต ผลผลิตตอไร 
  จากการเปรียบเทียบขอมูลทางดานการผลิตของไทยกับเวียดนาม พบวา เวียดนาม

มีศักยภาพสูงกวาไทยมาก เนื่องจากมีเนื้อที่ยืนตนกาแฟในป 2553 ถึง 3,312,500 ไร ผลผลิต

กาแฟ ปริมาณ 1,050,000 ตัน และมีผลผลิตกาแฟตอไร 368 กิโลกรัม โดยสามารถผลิตได

สูงสุดถึง 480-800 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ไทยมีเนื้อที่ยืนตนในป 2553 จํานวน 382,189 ไร  

คิดเปนรอยละ 11.54 ของเนื้อที่ปลูกของเวียดนาม มีผลผลิต 48,955 ตัน คิดเปนรอยละ 4.66 

ของผลผลิตของเวียดนาม ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 136 กิโลกรัม ซึ่งเวียดนามมีเนื้อที่ยืนตนผลผลิต 

ผลผลิตตอไรมากกวาไทยถึง 9 เทา 21 เทา และ 3 เทา ตามลําดับ 
  เนื่องจากเวียดนามเปนผูผลิตกาแฟโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก และไทยมีผลผลิต

เพียงรอยละ 5 ของผลผลิตเวียดนามนั้น ไทยจึงมีศักยภาพการผลิตในเรื่องเนื้อที่ ผลผลิต 

ผลผลิตตอไรนอยกวาเวียดนามมาก 
 2) วิธีการปลูก 
  เวียดนามมีวิธีการปลูกแตงตางจากไทย โดยปลูกตนกาแฟแบบระบบชิด หลุมละ  

2 ตน สวนไทยปลูกหลุมละ 1 ตน และปลูกแบบสวนเดี่ยว จึงสงผลใหผลผลิตตอไรของเวียดนาม

สูงกวาของไทยมาก ประกอบกับเวียดนามมีหนวยงานที่ทําหนาที่คนควาวิจัยดานการเพาะปลูกและ

ตนพันธุพืชโดยเฉพาะกาแฟเพื่อเพ่ิมผลผลิต ปจจุบันสามารถวิจัยพันธุกาแฟที่ดีเลิศ โดยสายพันธุ

โรบัสตาใหผลผลิตถึงไรละ 640-800 กิโลกรัม และพันธุอาราบิกาใหผลผลิตไรละ 480-600 

กิโลกรัม 
  สรุปในเรื่องการปลูกกาแฟเวียดนามมีเทคนิคการปลูกที่เพ่ิมผลผลิตกาแฟตอหลุม

เปน 2 เทาของไทย และเนื่องจากเวียดนามมีพันธุกาแฟที่ใหผลผลิตสูงจึงสงเสริมใหมีการเพิ่ม

ผลผลิตตอไรย่ิงข้ึน 
 3) ตนทุนการผลิต 
  เวียดนามมีตนทุนการผลิตตอไร 7,772.16 บาท สูงกวาไทยซึ่งมีตนทุนการผลิต

ตอไร 6,235.37 บาท เนื่องจากเวียดนามมีการดูแลรักษาอยางดี โดยการใหน้ําและปุยในปริมาณ

ที่เพียงพอมากกวาไทย โดยมีตนทุนในการใหน้ําและปุย ถึงรอยละ 45 ของตนทุนทั้งหมด สําหรับ

ไทยมีตนทุนสวนดังกลาวรอยละ 30 แตจากการที่เวียดนามมีผลผลิตตอไรสูงกวาไทย จึงมีผลให

ตนทุนตอกิโลกรัมของเวียดนามต่ํากวาตนทุนของไทยถึงกิโลกรัมละ 12 บาท กลาวคือในป 2533 

ตนทุนการผลิตกาแฟของเวียดนามกิโลกรัมละ 33 บาท ในขณะที่ของไทยกิโลกรัมละ 45.85 บาท 

โดยความแตกตางของตนทุนเกิดจาก 
 
 
 



-61- 
 

  (1) การดูแลรักษา 
   ในระยะ 7 ปกอนป 2549 ราคากาแฟตกต่ํามากโดยตลอดไมจูงใจเกษตรกร

ชาวสวนกาแฟในการดูแลบํารุงรักษา มีผลใหผลผลิตกาแฟตอไรลดลงตามลําดับจากไรละ 192 

กิโลกรัม ในป 2543 เหลือไรละ 131 กิโลกรัม ในป 2550 ปจจุบันไทยมีผลผลิตเฉลี่ยตอไร 136 

กิโลกรัม ในขณะที่เวียดนามมีการดูแลอยางดี สงผลใหผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้นตามลําดับ จากไรละ 

199 กิโลกรัมในป 2533 เปนไรละ 283 กิโลกรัมในป 2549 และในปปจจุบันมีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 

368 กิโลกรัม 
  (2) คาจางแรงงาน 
   คาจางแรงงานของเกษตรกรในเวียดนามวันละประมาณ 80 บาท สวนของไทย

คาแรงงานของเกษตรกรในภาคใตในแหลงปลูกกาแฟในป 2533 วันละ 200 บาท ซึ่งสูงกวา

เวียดนามมาก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตนทุนการผลิตกาแฟของไทยสูงกวาเวียดนาม 
   สรุปไดวาเวียดนามมีพันธุกาแฟที่ใหผลผลิตสูง เทคนิคการปลูก คาแรงงาน 

การดูแลรักษา เชน การรดน้ํา ใสปุย การกําจัดวัชพืชศัตรูพืชที่เหมาะสม จึงสงผลใหเวียดนามมี

ผลผลิตกาแฟสูงกวาไทย และสามารถลดตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมใหต่ํากวาตนทุนการผลิต

กาแฟไทยได 
 

 4) ดานการตลาด 
  ในป 2552 เวียดนามมีสวนแบงตลาดกาแฟโลกรอยละ 18 ของการสงออกโลกหรือปริมาณ 

979,980 ตัน สวนไทยมีการสงออกเพียงรอยละ 0.007 ของการสงออกโลก หรือประมาณ 381 ตัน 
  ตลาดสงออกท่ีสําคัญของเวียดนาม ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และประเทศไทย

กลุม EU สวนตลาดสงออกของไทยไดแก สหรัฐอเมริกา อิตาลี เยอรมนี ประเทศกลุม EU ลาว 

และเมียนมาร ดังนั้นเวียดนามจึงเปนประเทศผูผลิตที่เปนคูแขงของไทย เนื่องจากตลาดคูคาสวนใหญ

เปนตลาดเดียวกัน ถึงแมไทยจะสงออกเพียงรอยละ 0.04 ของการสงออกของเวียดนามเทานั้น 
 

 5) การบริหารจัดการ 
  เวียดนามมีหนวยงานของภาครัฐที่ทําหนาที่คนควาดานการเพาะปลูกกาแฟ

โดยเฉพาะดานสายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซึ่งไดทําการวิจัยตั้งแตป 2507 โดยมีสถานีทดลองเก็บ

รวบรวมพันธุที่ใหผลผลิตสูง และไดทําการทดลองมาโดยตลอด จนกระทั่งป 2541 ถึงปจจุบันได

ทําการทดสอบและแจกจายเมล็ดพันธุลูกผสมบัสตาใหแกเกษตรกรนําไปปลูก ซึ่งการขยายพันธุโร

บัสตาดวยเมล็ดเปนวิธีการขยายพันธุหลักของเวียดนาม นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีการคนพบสาย

พันธุกาแฟโรบัสตา 5 สายพันธุ กาแฟพันธุอาราบิกา 4 สายพันธุซึ่งมีคุณสมบัติดีเลิศ ซึ่งได

ขยายพันธุใหเกษตรกรนําไปปลูกแทนพันธุดั้งเดิม ไดแกพันธุ TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TR11 
TR12 และพันธุ TR13 
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  สําหรับประเทศไทย มีหนวยงานที่ทําการวิจัยขยายพันธุตั้งแตป 2513 เปนตนมา 

ป 2551 กรมวิชาการเกษตรไดออกพันธุแนะนํากาแฟโรบัสตา ชุมพร 2 และชุมพร 3 ซึ่งเปนพันธุ

ที่ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟโปรดักทส จํากัด โดยพันธุชุมพร 2 มีผลผลิตตอไร

เฉล่ีย 349 กิดลกรัม และพันธุชุมพร 3 มีผลผลิตตอไรเฉล่ีย 208 กิโลกรัม ปจจุบันไดมีการ

ปรับปรุงพันธุโดยรวบรวมพันธุกาแฟที่ปลูกในประเทศไทย และอยูระหวางการขอเสนอเปนพันธุ

แนะนํา 1 พันธุ ไดแกกาแฟโรบัสตา หมายเลข 1/11 ซึ่งใหผลผลิตสูงเฉล่ีย 3.61 กิโลกรัมตอตนตอป 
  จากการเปรียบเทียบดานการบริหารจัดการ เวียดนามไดมีการจัดการเกี่ยวกับการ

วิจัยและพัฒนากาแฟอยางจริงจังและตอเนื่อง ในการที่จะเพิ่มผลผลิตกาแฟ และปรับปรุงขนาด

เมล็ดใหใหญข้ึน และเปนพันธุที่ตานทานโรค สําหรับประเทศไทยแมมีการปรับปรุงพันธุใหสูงข้ึน 

แตผลผลิยังต่ํากวาของเวียดนาม รวมทั้งการวิจัยดานพันธุของไทยมีนอยกวาของเวียดนาม 
  สรุปไดวา จากการเปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทยกับเวียดนาม พบวา ไทยไม

สามารถแขงขันดานการผลิตกับเวียดนามได ทั้งจํานวนเนื้อที่ยืนตน ผลผลิต ผลผลิตตอไร ตนทุน

การผลิต คาจางแรงงาน การดูแลจัดการสวน ตลอดจนดานราคากาแฟ ดานการวิจัยพัฒนาพันธุ

กาแฟ และดานการบริหารจัดการของภาครัฐ ดังนั้นเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากเปดเสรี

การคาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยตองมีการพัฒนาในดานการผลิต เชน 

ในดานการพัฒนาวิจัยพันธุใหมีผลผลิตสูงใกลเคียงกับเวียดนาม ในการเปลี่ยนพันธุใหมทดแทน

พันธุเกา เพ่ือลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันทางดานราคากับประเทศเวียดนามได และการ

บริหารจัดการโดยภาครัฐในการสงเสริมและสนับสนุนในดานการวิจัยพัฒนา และการปลูกกาแฟที่

ดีและเหมาะสม เพ่ือใหไดกาแฟที่มีคุณภาพ เนื่องจากในเรื่องคุณภาพเราสามารถแขงขันกับ

เวียดนามได 
 

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทย กับประเทศเวียดนาม ป 2553  
 (กาแฟพันธุโรบัสตา) 

รายการ ไทย เวียดนาม 
1. สภาพภูมิอากาศ รอนชื้น รอนชื้น ระหวางละตจิดู 8 °30 และ 23 °22 
2. เนื้อที่ปลูก เนื้อที่ลาดชันไมเกิน 30% เนื้อที่ราบหรือบนภูเขามีความลาดชันต่ํากวา 

30% 

3. ลักษณะดิน ดินรวนซุยหรอืดินรวนปนทรายหนา

ดินลึก 80-100 

ดินระบายน้าํไดดคีวามลึกของหนาดนิไมต่ํา

กวา 70 ซม. 

4. อุณหภูมิ 25-30°C 20 – 24 °C 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทย กับประเทศเวียดนาม ป 2553  
   (กาแฟพันธุโรบัสตา) (ตอ) 

รายการ ไทย เวียดนาม 
5. ความชื้นอากาศ ความชื้น 90% ความชื้นสูงมากในชวงฤดูฝน มากกวา 80% 

6. ปริมาณน้ําฝน ไมนอยกวา 1,500 มม./ป เฉล่ีย 1,700-2,000 มม./ป ฤดูฝนนาน 

6-8 เดือน 

7. พันธุ โรบัสตาพันธุแนะนาํ พันธุชุมพร 2 

พันธุชุมพร 3 

พันธุโรบัสตา TR ไดแก พันธุ TR4 TR5 
TR6 TR7 TR8 TR9 TR11 TR12 และ 

TR13 

8. การปลูก แบบสวนเดี่ยวหลุมละ 1 ตน 
- ปลูกในฤดฝูน และหลังจากฝนตก

มาแลวอยางสม่ําเสมอ 

ระบบชิด หลุมละ 2 ตน 
- ปลูกตั้งแตฤดูฝน จนถึง 2-3 เดือน กอน

ส้ินฤดูฝน 

9. การตัดแตง การตัดแตงหรือเล้ียงลําตนระยะป

แรกการตัดแตงก่ิงหลังจากกาแฟให

ผลผลิต 
-การตดัแตงก่ิงแบบทยอย ตดักิ่งที่

มีอายุมากความสูงเกินจะเก็บเกี่ยว 

ลําตนที่มจีํานวนกิ่ง 3-5 ก่ิง ตัด

ออกปละ 1 ตน 
- การตดัแตงแบบใหเหลือไวก่ิง

เดียวเมื่อกาแฟใหผลผลติ 4-5 ป

ใหตดัลําตนทัง้หมด (ทําสาว) ใหสูง

จากพื้นดิน 30-40 ซม. 

- ครั้งที่ 1 ตดัยอดที่ความสูง 1.2-1.3 ม. 

เพ่ือใหเกิดกิ่งปางชั้นที่ 1 
- ครั้งที่ 2 หลัง 1-2 ป ตดัยอดที่ความสงู 

1.7-1.8 ม. 
- ตดัครั้งที่ 3 ตนจะถูกตดัใหอยูคงที่ความ

สูง 2 ม. 

10. การใหน้ํา - กาแฟปลูกใหมหากไมมีฝนตก

ภายใน 1-2 สัปดาห ตองใหน้ํา 
- หลังติดผลถาฝนทิ้งชวงนาน 3 

สัปดาห ควรใหน้ํา 1-2 ครั้งจนผล

กาแฟมีอายุ 3 เดือน ใชระบบการ

ใหน้ําแบบฝอยละเอียด 

- ครั้งแรก การใหน้ําระบบสปริงเกอรในฤดู

แง (พ.ย.-เม.ย.) 112-128 ลบ.ม./ไร 
- ครั้งตอไป 96-112 ลบม./ไรใหทุก 20-

25 วัน เฉล่ีย 384-480 ลบม./ไร/ฤดูเก็บ

เก่ียว 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทย กับประเทศเวียดนาม ป 2553  
   (กาแฟพันธุโรบัสตา) (ตอ) 

รายการ ไทย เวียดนาม 
11. การใสปุย - ปที่ 1 และ 2 ใสปุยสูตร 15-15-

15 อัตรา 150 กรัม ผสมสูตร 46-

0-0 อัตรา 50 กรัม ใส 2 ครั้ง ตน

และปลายฤดฝูน 
- ปที่ 3 ใสปุยสูตร 12-12-17 

อัตรา 600 กรัม/ตน/ป ชวงฤดูฝน

ควรใสปุยอินทรีย 10 กก./ตน หลัง

ดอกบาน 3 เดือน 6 เดือน 
- หลังเก็บเกี่ยวและตัดแตง ใสปุย

สูตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัม/ตน

ป 

- ใหปุยฟอสฟอรัสกอนปลูก 
- สวนปุยไนโตรเจน และโปตัสเซียมให 2 

ครั้งเทาๆกัน ในชวงฤดูฝน 
- ครั้งแรกใหปุยไนโตรเจน 15% ของ

ทั้งหมด 
- ครั้งที่ 2 (เร่ิมฤดูฝน) ใหปุย ไนโตรเจน 

25% โปตัสเซยีม 30% ฟอสฟอรัส 100% 
- ครั้งที่ 3 (กลางฤดูฝน) ใหปุยไนโตรเจน 

35% โปตัสเซยีม 30% 
- ครั้งที่ 4 (1 เดือนกอนสิ้นฤดูฝน) ใหปุย

ไนโตรเจน 25% โปตัสเซียม 40% 

12. การกําจัดโรค - เดือนมกราคมตดัแตงก่ิงที่ใหผล

แลว และเก็บผลสดและผลแหงที่ติด

อยูกับตน และอยูใตตนทั้งหมดเพื่อ

ปองกันมอด 
- ไมควรปลอยใหมีก่ิงกานหนาตน

เกินไป ควรปลูกกาแฟกลางแจงจะ

ลดการระบาดของมอดได 
- ใชยาฆาแมลงชวง ต.ค.-มี.ค.ของ

ทกปเก็บ 3-4 ครั้ง โดยหางกัน

ประมาณ 20 วัน เก็บผลสุกที่มีสีสม

หรือสม-แดง เก็บดวยมือ 

- ใชตนกลาทีแ่ข็งแรงไมมีโรคและแลง

ทนทานตอโรคราสนิม 
- ควบคุมสวนไมใหมศีัตรพืูช 
- การดแูลสภาพแวดลอมของสวน เชน 

ปลูกไมใหรมเงา คงสภาพใหสะอาดและมี

การตัดแตงก่ิง 
- ดูแลสวนใหสะอาดเพื่อลดการระบาดของ

โรค 
- การตดัแตงก่ิงที่เปนโรคและไมใหผลผลติ

เพ่ือกระตุนใหตนผลติกิ่งใหมและชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพนสารเคมี 
- มีเขตกรรมที่ดี ใหปุยอนิทรียอยางสมดุล

ใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ กําจัดวัชพืชบอย 

ๆ 
- อนุรักษศัตรูพืชตามธรรมชาติอยาง

สม่ําเสมอ ใชสารเคมีเทาทีจ่ําเปน 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทย กับประเทศเวียดนาม ป 2553  
   (กาแฟพันธุโรบัสตา) (ตอ) 

รายการ ไทย เวียดนาม 

13. การเก็บเกี่ยว การเก็บผลผลติกาแฟมคีวามสําคัญ

มากตอคณุภาพเมล็ดกาแฟ โดยควร

เก็บผลกาแฟที่สุก เมล็ดมีสีสมจนถึง

สีแดง วิธีเก็บควรเก็บใสที่รองรับไม

ควรใหหลนกบัพื้น การเก็บกาแฟ

ควรทยอยเก็บประมาณ 3-4 ครั้งใน

รอบ 1 ป ควรเวนระยะประมาณ 20 

วันตอครั้ง เนือ่งจากกาแฟสกุไม

พรอมกัน ชวงเก็บผลผลติมดีอก

กาแฟบาน ควรหยุดเก็บเกี่ยว

ผลผลิต 3-4 วันเพื่อปองกัน

ผลกระทบชอดอกกาแฟ 

- เก็บผลดวยมือเพ่ือใหไดผลสุกเทานั้น 
- ไมเก็บเกี่ยวผลเขียวไมเก็บทั้งก่ิง 
- เก็บผลแดงปริมาณผลสุกควรมีมากกวา 

90% ส่ิงเจือปนต่าํกวา 0.5% ของปริมาณ

ผลที่เก็บได 
- หากมีดอกบานในชวงเกบ็เกี่ยวควรหยุด

เก็บเกี่ยวกอน และหลังดอกบาน 3 วัน 
- หลังเก็บเกี่ยวนําไปตากภายใน 24 ชม. 

การขนสงตองใชถุงสะอาดไมเปอนสารเคม ี

14. เนื้อที่ยืนตน (ไร) 382,289 3,312,500 

15. ผลผลิตทัง้หมด (ตนั) 48,955 1,050,000 

16. ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 136 368 

17. ตนทุนตอไร(บาท) 6,235.37 7,772.16 

18. ตนทุนตอกิโลกรัม(บาท) 45.85 33 

19. ปจจัยการผลิต   

 - คาจาง(บาท/คน/วัน) 200 80 

 - คาปุย(บาท/ไร) 1,282.25 1,554.43 

20. ราคาเกษตรกร(บาท/กก.) 58.77 42.50 

21. ผลตอบแทน (บาท/ไร) 7,993 15,640 

22. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ไร) 1,707.63 7,867.84 

23. การสงออก (ตัน) 535  1,091,400 

24. สวนแบงการตลาด (รอยละ) 0.01 20.25 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทย กับประเทศเวียดนาม ป 2553  
   (กาแฟพันธุโรบัสตา) (ตอ) 

รายการ ไทย เวียดนาม 
25. ตลาดสงออก สหรัฐอเมริกา อิตาล ีเยอรมนี 

ประเทศกลุม EU ลาว และ

เมียนมาร 

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และประเทศในกลุม 

EU 

26. การสนับสนุนของภาครัฐ มีคณะอนุกรรมการพืชสวน ซึ่งทํา

หนาที่เสนอนโยบายยุทธศาสตร 

มาตรการและแผนการดําเนนิการ

พัฒนาและแกปญหาพืชสวนและ

ผลิตภณัฑจากพืชสวนกํากับดูแล 

ติดตามการปฏิบัติงานและรายงาน

ผลการดาํเนินงานตอ

คณะกรรมการนโยบายและ

แผนพฒันาการเกษตรและสหกรณ 

และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ

ดําเนนิงานเกี่ยวกับพืชสวน 

เวียดนามมีหนวยงานดาํเนนิการเกี่ยวกับ

ธุรกิจกาแฟ ทาํหนาที่เจรจาธุรกิจ ดแูล

ขบวนการผลติ การคา การสงออก การวิจัย

และการฝกอบรมเกษตรกร ประสานงานกับ

หนวยงานของรัฐเพื่อวางนโยบายและ

รวมมือกับเอกชนดําเนินธุรกจิเกี่ยวกับ

กาแฟ และมีหนวยงานที่ทาํหนาทีต่รวจสอบ

ลักษณะทางกายภาพทางเคมี การปนเปอน

จากสารพิษ มหีนวยงานทําหนาที่

คนควาวิจัยดานการปลูกพืช 

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกาแฟ โดยผูเช่ียวชาญกาแฟ สถาบัน

วิทยาศาสตรและเทคนิคการเกษตร-การปาไมเขตที่ราบสูงภาคตะวันตกประเทศ

เวียดนาม เอกสารกาแฟกรมสงเสริมการเกษตร เอกสารกาแฟของสมาคมชาวสวนกาแฟ

ไทย และกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
 



บทที่ 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 1) สถานการณการผลิตและการตลาด และราคาเมล็ดกาแฟ 
  ในชวงป 2549-2553 เนื้อที่ใหผลผลิตกาแฟของไทยมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยตอป

รอยละ 4.95 เนื่องจากประสบปญหาราคาตกต่ําเปนเวลานาน เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูก

ยางพารา ปาลมน้ํามัน และผลไมแทน เนื่องจากพืชเหลานี้ใหผลตอบแทนที่สูงกวากาแฟ สงผลให

ผลผลิตกาแฟลดลงจากในอดีต สําหรับในชวง 5 ป (2549-2553) ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอปรอยละ 

1.01 เนื่องจากในชวงนี้ราคากาแฟสูงข้ึน เกษตรกรจึงดูแลบํารุงรักษาใสปุยอยางดี สําหรับราคาใน

ประเทศกอนป 2549 ราคาตกต่ํามาโดยตลอด โดยในป 2543-2547 เฉล่ียราคากิโลกรัมละ 

26.74 บาท และตั้งแตป 2549-2553 ราคาที่เกษตรกรไดรับเริ่มสูงข้ึนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.64 

บาท หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยตอป รอยละ 8.06 สําหรับตนทุนการผลิตในชวง 5 ป ที่ผานมา เพ่ิมขึ้น

อยางตอเนื่องเฉล่ียตอปรอยละ 10.59 
  สถานการณในจังหวัดที่ สํารวจขอมูลการผลิต และตนทุนการผลิตทั้งหมด  

4 จังหวัด ไดแกจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และจงัหวัดกระบี่ ซึ่งเปนแหลงปลูกกาแฟพันธุ

โรบัสตาท่ีสําคัญของไทย รวมเนื้อที่ใหผลผลิตของทั้ง 4 จังหวัด คิดเปนรอยละ 90 ของเนื้อที่

ใหผลผลิตทั้งประเทศ โดยจังหวัดชุมพรมีเนื้อที่ใหผลผลิต ในป 2553 จํานวน 206,478 ไร 

ผลผลิต 29,320 ตัน จังหวัดระนองมีเนื้อที่ใหผลผลิต 88,846 ไร ผลผลิต 10,750 ตัน จังหวัด 

สุราษฎรธานี มีเนื้อที่ใหผลผลิต 15,876 ไร ผลผลิต 1,778 ตัน และจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ใหผล

ผลิต 13,212 ไร ผลผลิต 1,704 ตัน สถานการณโดยทั่วไปของทุกจังหวัดจะมีเนื้อท่ีที่ใหผลและ

ผลผลิตลดลงอยางตอเนื่องดังกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ เนื่องจากสาเหตุสําคัญ คือ ราคาตกต่ํา

และราคาไมแนนอนเปนเวลานาน ตนทุนการผลิตที่ สูงข้ึน และแรงจูงใจจากพืชอื่นที่ให

ผลตอบแทนที่สูงกวา 
 

 2) ผลการวิเคราะหแบบจําลอง 
  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตออุปสงคและอุปทานเมล็ดกาแฟในประเทศ พบวา 
  (1) ปจจัยที่มีผลตอผลผลิตเมล็ดกาแฟ ไดแก ความสามารถในการใหผลผลิตของ

ตนกาแฟ ราคาที่เกษตรกรไดรับเมื่อ 2 ปที่ผานมา ราคาขายสงปุยปที่ผานมา ราคาที่เกษตรกร

ไดรับปปจจุบัน โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายผลกระทบตอผลผลิตเมล็ดกาแฟไดรอยละ 52 

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 95 แบะ 95 ตามลําดับ 

ขนาดความยืดหยุนสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอผลผลิตเมล็ดกาแฟมากที่สุด ไดแก ความสามารถใน

การใหผลผลิตของตนกาแฟ 
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  (2) ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟ ไดแก ราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่

รวมภาษี และความตองการเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูปโดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบาย 

ผลกระทบตอปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟไดรอยละ 91 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีนัยสําคัญที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 และรอยละ 99 ตามลําดับ และขนาดความยืดหยุนสรุปไดวาปจจัย

ที่มีผลตอปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟมากที่สุด ไดแกความตองการเมล็ดกาแฟดิบของโรงาน

แปรรูป เนื่องจากปจจุบัน อุตสาหกรรมผลิตกาแฟสําเร็จรูปของไทย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความ

ตองการบริโภคที่เพ่ิมสูงข้ึน ทั้งภายในประเทศและการสงออก ทําใหไทยเปลี่ยนฐานจากประเทศผู

สงออกเปนประเทศผูนําเขาเมล็ดกาแฟดิบแทน 
  (3) ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปในรูปเมล็ดกาแฟดิบ ไดแก  

ราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษี และจํานวนประชากร โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบาย

ผลกระทบตอปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปไดรอยละ 86 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมี

นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 และรอยละ 95 ตามาลําดับ และขนาดความยืดหยุนสรุป

ไดวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการนําเขากาแฟสําเร็จรูปมากที่สุด ไดแก จํานวนประชากร เนื่องจาก

ผูบริโภคใหความสนใจในเรื่องรสนิยมมากกวาดานราคา 

  (4) ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป ไดแก  

ราคาเมล็ดกาแฟดิบที่เกษตรกรไดรับ จํานวนประชากร และราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษี 

โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายผลกระทบตอความตองการเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป

รอยละ 96 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ขนาดความ

ยืดหยุนสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานแปรรูป คือจํานวน

ประชากร ตลาดในประเทศมีผูซื้อนอยราย ราคาในประเทศจึงถูกกําหนดโดยผูประกอบการ 

  (5) ปจจัยที่มีผลตอปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ ไดแก ราคาสงออก 

เมล็ดกาแฟดิบ ตัวแปรหุนโดยแทนนโยบายของรัฐในการแทรกแซงตลาดโดยผลักดันใหมีการ

สงออก โดยตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายผลกระทบตอปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบ ไดรอยละ 

77 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ทั้ง 2 ตัวแปรและขนาด

ความยืดหยุนสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการสงออกเมล็ดกาแฟดิบมากที่สุด ไดแก นโยบาย

ของรัฐในการแทรกแซงตลาดโดยผลักดันใหมีการสงออก 
  (6) ปจจัยที่มีผลตอราคาเมล็ดกาแฟที่ เกษตรกรได รับ ไดแก ราคาสงออก  

เมล็ดกาแฟดิบ ราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษี และราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษี โดย

ตัวแปรนี้สามารถอธิบายผลกระทบตอราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรไดรับ ไดรอยละ 85 คา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

ราคานําเขาเมล็ดกาแฟที่รวมภาษี และราคานําเขากาแฟสําเร็จรูปที่รวมภาษี ไมมีระดับนัยสําคัญ 
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เนื่องจากในชวงการวิเคราะหมีการนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปในปริมาณที่นอย แต

ในชวงปรับลดภาษีทั้ง 2 ตัวแปรจะเปนปจจัยที่สําคัญขนาดความยืดหยุนสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอ

ราคาที่เกษตรกรไดรับคือ ราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ 
  (7) ปจจัยที่มีผลตอราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ  ไดแก  ราคาเมล็ดกาแฟ 

ตลาดนิวยอรก โดยตัวแปรนี้สามารถอธิบายผลกระทบตอราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ รอยละ 73

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และขาดความยืดหยุนสรุป

ไดวาปจจัยที่มีผลตอราคาสงออกเมล็ดกาแฟดิบ คือ ราคาเมล็ดกาแฟตลาดนิวยอรก 
 

 3) การพยากรณแบบจําลองเมล็ดกาแฟ 
  ผลการพยากรณ ผลผลิตเมล็ดกาแฟ ปริมาณนําเขาเมล็ดกาแฟ ปริมาณนําเขา

กาแฟสําเร็จรูป ปริมาณสงออกเมล็ดกาแฟ ความตองการเมล็ดกาแฟดิบของโรงงานและราคาที่

เกษตรกรไดรับในชวงป 2553-2557 โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติของระบบสมการที่สราง

ข้ึน พบวาราคาที่เกษตรกรไดรับมีอัตราเพิ่มมากที่สุด แตเมื่อเทียบกับกอนลดภาษีราคาที่

เกษตรกรไดรับจะลดลงรองลงมาไดแก ความตองการเมล็ดกาแฟของโรงงาน และปริมาณนําเขา

กาแฟสําเร็จรูป โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉล่ียตอปรอยละ 3.18 3.09 และ 0.66 ตามลําดับ สําหรับ

ผลผลิตเมล็ดกาแฟมีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 12.87 ซึ่งมากที่สุด รองลงมาคือปริมาณการ

สงออกเมล็ดกาแฟ มีอัตราลดลงเฉลี่ยตอปรอยละ 1.95 แตเมื่อเทียบกับกอนลดภาษีจะเพิ่มขึ้น 

ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของเนื้อที่ใหผลผลิตและในระยะหลังประเทศไทยมีการบริโภค

ในประเทศเพิ่มขึ้นสงผลใหการสงออกลดลง  สรุปไดวา จากการพยากรณ เมื่อมีการลดภาษีนําเขา

เมล็ดกาแฟจาก รอยละ 90 เปนรอยละ 5 และกาแฟสําเร็จรูปจากรอยละ 49 เปนรอยละ 0 สงผล

ใหความตองการของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้นเปน 117,211 ตัน การนําเขาเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้นเปน 

127,966 ตัน  สําหรับผลผลิตลดลงเหลือ 29,389 ตันและ ราคาที่เกษตรกรไดรับลดลงเหลือ 

44.40 บาทตอกิโลกรัม 
 

 4) ผลการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน และผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวน

เดี่ยวและสวนผสม 
  (1) การศึกษาวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยว ในสวน

กาแฟพันธุโรบัสตามีเนื้อที่การปลูกกาแฟแบบสวนเดี่ยวประมาณ รอยละ 30 ของเนื้อที่ปลูก

ทั้งหมด จากการวิเคราะหตนทุนการผลิตของสวนเดี่ยว พบวามีตนทุนการผลิตไรละ 9,769.38 บาท 

หรือเฉล่ียกิโลกรัมละ 41.93 บาทมีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 233 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉล่ีย

กิโลกรัมละ 60.00 บาท ทําใหมีผลตอบแทนทั้งหมดไรละ 13,980.00 บาท หรือมีกําไรไรละ 

4,210.87 บาท โดยคิดเปนอัตราผลตอบแทนรอยละ 43.10 
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  (2) การศึกษาวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวนผสม การปลูก

กาแฟแบบสวนผสมมีเนื้อที่ปลูกประมาณรอยละ 70 ของเนื้อที่ปลูกทั้งหมด จากการวิเคราะห

ตนทุนการผลิตของสวนผสม พบวา มีตนทุนการผลิตไรละ 8,604.09 บาท หรือเฉล่ียกิโลกรัมละ 

59.75 บาท มีผลผลิตเฉลี่ยไรละ 144 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัมละ 60.00 

บาท ทําใหมีผลตอบแทนทั้งหมดไรละ 8,640.00 บาท หรือมีกําไรไรละ 35.91 บาท โดยคิดเปน

อัตราผลตอบแทนรอยละ 0.42 
  (3) การศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตทั้งของกาแฟสวนเดี่ยวและสวนผสมเฉลี่ย

พบวามีตนทุนการผลิตไรละ 8,611.45 บาท หรือเฉล่ียกิโลกรัมละ 45.81 บาท มีผลผลิตเฉลี่ย 

ไรละ 188 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉล่ียกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทําใหมีผลตอบแทน

ทั้งหมดไรละ 11,280.00 บาท หรือมีกําไรไรละ 2,668.55 บาท โดยคิดเปนอัตราผลตอบแทน

รอยละ 30.99 
  จากการเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟระหวางสวนเดี่ยวกับ

สวนผสม จะมีความแตกตางกันดังนี้คือ ตนทุนการผลิตตอไรของสวนเดี่ยวจะสูงกวาสวนผสมอยู 

ไรละ 1,165.29 บาท ทั้งนี้เนื่องจากในสวนเดี่ยวมีคาแรงงาน และคาปุยสูงกวาสวนผสม และการ

ดูแลบํารุงรักษามากกวาสวนผสม เมื่อคิดเปนตนทุนตอกิโลกรัม พบวา สวนเดี่ยวมีตนทุนการผลิต

ต่ํากวาสวนผสมอยูกิโลกรัมละ 17.82 ทั้งนี้เนื่องจากสวนเดี่ยวมีผลผลิตอไรมากกวาสวนผสม 

ทําใหคาเฉล่ียตอกิโลกรัมของสวนเดี่ยวนอยกวา และจากการหาผลตอบแทนตอไร พบวาสวนเดี่ยว 

มีผลตอบแทนสูงกวาสวนผสมอยูไรละ 5,340.00 บาท และมีกําไรสุทธิมากกวาสวนผสมอยูไรละ 

4,174,71 บาท 
  สรุปผลจากการเปรียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกแบบสวนเดี่ยว และ

สวนผสม ทําใหทราบวาการปลูกแบบสวนเดี่ยวดีกวา เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงกวาการปลูกแบบ

สวนผสม ดังนั้นระหวางสวนเดี่ยวกับสวนผสมเกษตรกรควรเลือกทําการผลิตกาแฟแบบสวนเดี่ยว

แตทั้งนี้การปลูกกาแฟสวนผสม ยังมีรายไดจากการปลูกพืชอื่นแซม เชน ผลไม แตสําหรับ

ยางพาราและปาลมน้ํามัน ยังไมมีรายไดเนื่องจากขณะปลูกรวมกับกาแฟพืชเหลานี้ยังไมใหผลผลิต 
 

 5) ผลการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกาแฟของไทยกับเวียดนาม พบวา 
  (1) ดานการผลิต เวียดนามมีศักยภาพสูงกวาไทยมาก เนื่องจากมีเนื้อที่มากกวา 

ไทย 9 เทา มีผลผลิตมากกวาถึง 21 เทาและมีผลผลิตตอไรมากกวาถึง 3 เทา เนื่องจากประเทศ

เวียดนามไดขยายเนื้อที่ปลูกอยางรวดเร็วโดยภายใน 30 ป เนื้อที่ปลูกเพ่ิมขึ้นถึง 25 เทา ผลผลิต

เพ่ิมขึ้นถึง 100 เทา ทั้งนี้เวียดนามมีการปลูกที่แตกตางจากไทย โดยมีวิธีการปลูกแบบระบบชิด

สูงสุดหลุมละ 2 ตน ในขณะที่ไทยปลูกหลุมละ 1 ตน และสวนใหญปลูกแบบสวนเดี่ยว ซึ่ง

เวียดนามสามารถผลิตกาแฟไดมากที่สุดถึงไรละ 480-800 กิโลกรัม ในขณะที่ไทยไดมากที่สุด 
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ประมาณไรละ 300 กิโลกรัม ในเรื่องตนทุนเปนที่ทราบกันอยูแลววาเวียดนามมีการผลิตที่มีตนทนุ

ต่ําที่สุดในแถบอาเซียน และไทยเปนประเทศที่ผลิตกาแฟมีตนทุนสูงกวาประเทศอื่น เชนเวียดนามมี

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม 33 บาท แตไทยมีตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมถึง 45.85 บาท เปนตน 
  (2) ดานการตลาด เวียดนามเปนผูสงออกอันดับ 2 ของโลก โดยสงออกรอยละ 19 

ของการสงออกทั้งโลก สวนไทยมีการสงออกเพียงรอยละ 0.03 ของการสงออกโลก สําหรับ 

ตลาดสงออกของเวียดนาม ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และประเทศในกลุมสหภาพยุโรปซึ่ง

เปนตลาดเดียวกับตลาดสงออกของไทย ดังนั้นเวียดนามจึงเปนประเทศคูแขงที่สําคัญของไทย

ถึงแมในป 2552 ไทยสงออกเพียงรอยละ 0.04 ของการสงออกของเวียดนามเทานั้น 
  (3) ดานบริหารจัดการ เวียดนามมีหนวยงานภาครัฐในการทําหนาที่คนควาในดาน

สายพันธุเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซึ่งไดคนพบสายพันธุกาแฟที่มีคุณสมบัติดีเลิศที่ใหผลผลิตสูงให

เกษตรกรนําไปปลูกแทนพันธุดั้งเดิม โดยกาแฟพันธุโรบัสตาใหผลผลิตสูงถึง 640-800 กิโลกรัม

ตอไร และพันธุอาราบิกาใหผลผลิต 480-640 กิโลกรัมตอไร สําหรับของไทยยังมีการวิจัยนอย

กวาเวียดนามมาก ในขณะที่เวียดนามไดมีการจัดการเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนากาแฟอยาง

จริงจังและตอเนื่อง 
สรุปไดวาเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม ทําใหทราบวาไทยมีจุดเดน ในเรื่อง

คุณภาพเมล็ดกาแฟและดานเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยกวา แตสําหรับสิ่งที่ควรปรับปรุง 

ไดแก เร่ืองตนทุนการผลิต ผลผลิตตอไร และการพัฒนาพันธุกาแฟที่ไทยยังสูเวียดนามไมได 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบวา การผลิตกาแฟไทยมีทั้งขอดี และขอควรแกไข ที่ตองมีการ

สงเสริมและปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการผลิตกาแฟไทย และจากการวิเคราะหหลังลดอัตราภาษี พบวา

มีผลผลิตกาแฟลดลง ความตองการเมล็ดกาแฟของโรงงานเพิ่มขึ้น ปริมาณการนําเขาเมล็ดกาแฟ 

และกาแฟสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น  ตลอดจนผลการเปรียบเทียบกับเวียดนาม ในเรื่องปริมาณของเนื้อที่ 

ผลผลิต ตนทุนการผลิตไทยสูเวียดนามไมได แตในเรื่องคุณภาพไทยสามารถแขงขันกับเวียดนาม

ได ดังนั้นประเทศไทยจะตองสงเสริม และพัฒนาการผลิตใหสามารถรองรับผลกระทบจากการเปด

เสรีทางการคา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1) ดานการผลิต 
 (1) ตนทุนการผลิต เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการผลิตกาแฟของไทย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีตนทุนการผลิตกาแฟสูงที่สุดในแถบประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกับเวียดนามผูผลิต 

กาแฟโรบัสตาอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงจะสงผลใหราคาในประเทศตองสูง

ตามไปดวย ซึ่งสูงกวาประเทศผูปลูกกาแฟอ่ืนๆ ในประเทศกลุมอาเซียนดวยกัน ฉะนั้นประเทศไทย 
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ตองเรงดําเนินการในการลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง โดยสามารถทําไดโดย การเพิ่มผลผลิตตอไร 

เนื่องจากปจจุบันสวนกาแฟของไทยเปนพันธุกาแฟพันธุเกาที่ใหผลผลิตต่ํา ดังนั้นจึงควรสงเสริม

ใหมีการเปลี่ยนพันธุกาแฟจากพันธุเกาที่ใหผลผลิตต่ํา เปนพันธุใหมที่ใหผลผลิตตอไรสูง เมื่อ

ผลผลิตตอไรสูงข้ึนจะทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง รวมถึงมีผลตอบแทนที่สูงข้ึน ทั้งนี้

จากการวิเคราะหอุปทานเมล็ดกาแฟ พบวา ปจจัยที่ทําใหผลผลิตกาแฟเพิ่มข้ึน ไดแก

ความสามารถใหผลผลิตของตนกาแฟ ซึ่งพันธุกาแฟเปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการใหผล

ผลิตกาแฟมากหรือนอย 
 การลดตนทุนการผลิตโดยการเพิ่มผลิตตอไร ยังสงผลใหผลผลิตกาแฟในภาพรวม

เพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งสามารถแกปญหาผลผลิตกาแฟในประเทศที่ลดลงไดดวยอีกประการหนึ่ง และ

สามารถทดแทนการนําเขาจากการนําเขาเมล็ดกาแฟ และกาแฟสําเร็จรูปที่มีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นหลัง

การเปดเสรีทางการคา อันเนื่องมาจากโรงงานแปรรูปกาแฟในประเทศมีแนวโนมความตองการ

เมล็ดกาแฟสูงข้ึน 

 (2) คุณภาพเมล็ดกาแฟ ประเทศไทยสามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูงกวา

ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ดังนั้นเกษตรกรไทยจึงตองรักษาคุณภาพที่ดีนี้ไว และพัฒนาใหดีย่ิง ๆ 

ข้ึน คุณภาพกาแฟที่ดี ประกอบดวยปจจัยหลาย ๆ อยาง เชนสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 

พันธุ การดูแลบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา เปนตน ซึ่งประเทศไทยตองเนนผลิตกาแฟ

ที่มีคุณภาพดีเพ่ือแขงขันกับประเทศอื่น ๆ เชน เวียดนาม และเพ่ือเปนเอกลักษณของกาแฟไทย

ในการแขงขันตอไป 
 (3) ในดานการแปรรูป  โรงงานแปรรูปในประเทศสามารถผลิตกาแฟดวย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยกวาประเทศอื่น ๆ ในกลุมประเทศอาเซียน จึงมีความไดเปรียบในเรื่อง

คุณภาพของกาแฟสําเร็จรูปดวย และเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามในเรื่องคุณภาพกาแฟทั้งเมล็ด

กาแฟ และกาแฟสําเร็จรูป ประเทศไทยสามารถแขงขันกับเวียดนามได ฉะนั้นรัฐบาลจึงควร

สงเสริมการแปรรูปกาแฟในประเทศเพื่อผลิตกาแฟที่มีคุณภาพมาตรฐานสําหรับบริโภคใน

ประเทศ และเพ่ือการสงออก  
 

 2) ดานการตลาด 
 (1) จากการท่ีไทยมีจุดเดนในเรื่องคุณภาพกาแฟ  หนวยงานที่เก่ียวของจึงควรเรง

การพัฒนาการตลาด โดยเนนการทํากาแฟคุณภาพเฉพาะตัว ใหเปนที่ตองการของตลาดทั้งใน

ประเทศ และตางประเทศ  และยังเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคากาแฟไทยอีกทางหนึ่งดวย  
 (2) สําหรับการปลูกกาแฟในปจจุบัน ราคาเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการเลือกปลูก  

เนื่องจากไดมีการตัดตนกาแฟไปปลูกพืชอื่นที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวาเนื่องจากมีราคาสูง ดังนั้น

รัฐบาลควรมีหลักประกันในเรื่องราคากาแฟ ในกรณีที่ตลาดโลกตกต่ํา เพ่ือใหเกษตรกรมีความ

มั่นคงในรายได และยึดเปนอาชีพหลักตอไป 
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