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บทคัดยอ 

การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนจากการผลิตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร รวมทั้งศึกษาโครงสรางการตลาด วิถีการตลาด และสวน

เหลื่อมการตลาดกาแฟโรบัสตา ตลอดจนวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกร ขอมูลที่ใชในการศกึษาเปนขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากแบบสอบถามดานการผลิตและตนทุน

การผลิตของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา จํานวน 228 ราย และสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางสถาบันเกษตรกร 

ที่รับซื้อผลผลิตกาแฟโรบัสตา จํานวน 33 ตัวอยาง ในจังหวัดท่ีมีพื้นที่ปลูกกาแฟท่ีสําคัญ 10 จังหวัด และขอมูล

ทุติยภูมิไดจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลทางสถิติที่หนวยงานตางๆ รวบรวมไว แลวนําขอมูล

ดังกลาวมาวิเคราะหเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาดานตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรในกรณีผลิตกาแฟอุตสาหกรรม พบวา  

1) การปลูกสวนเดี่ยวกาแฟ เกษตรกรมีตนทุนรวมไรละ 5,976.83 บาท  ผลตอบแทนไรละ 11,995.28 บาท 

และกําไรสุทธิไรละ 6,018.45 บาท และ 2) การปลูกสวนผสมกาแฟรวมกับทุเรียน เกษตรกรมีตนทุนรวมของ

การผลิตกาแฟไรละ 2,304.90 บาท และตนทุนรวมของการปลูกทุเรียนไรละ 11,574.51 บาท โดยผลตอบแทน

จากการปลูกกาแฟรวมกับทุเรียนรวมไรละ 55,054.22 บาท และกําไรสุทธิไรละ 41,174.81 บาท สวนกรณี

ผลิตกาแฟคุณภาพ พบวา 1) การปลูกสวนเด่ียวกาแฟ เกษตรกรมีตนทุนรวมไรละ 6,969.77 บาท ผลตอบแทน

รวมไรละ 16,426.00 บาท และกําไรสุทธิไรละ 9,456.23 บาท และ 2) การปลูกสวนผสมกาแฟรวมกับทุเรียน 

เกษตรกรมีตนทุนรวมของการผลิตกาแฟไรละ 2,689.60 บาท และตนทุนรวมของการปลูกทุเรียนไรละ 

11,574.51 บาท โดยผลตอบแทนจากการปลูกกาแฟรวมกับทุเรียนรวมไรละ 56,934.70 บาท และกําไรสุทธิไรละ 

42,670.59 บาท 

ดานการตลาดพบวา โครงสรางการตลาดกาแฟอุตสาหกรรมมีลักษณะเปนตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด

และกาแฟคุณภาพมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย ในสวนของสวนเหลื่อมการตลาดมี 3 กรณี คือ  

1) กรณีจําหนายสารกาแฟอุตสาหกรรมเพ่ือโรงงานแปรรูป พบวา สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนาย 

สารกาแฟ กิโลกรัมละ 4.76 บาท ราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากโรงงานแปรรูปกิโลกรัมละ 74.50 บาท 

ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 3.50 บาท และสถาบันเกษตรกรไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 1.26 บาท 2) กรณี

สถาบันเกษตรกรรับซื้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว พบวา สวนเหลื่อมการตลาดในการ

จําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 225.94 บาท โดยราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากรานคาปลีก กิโลกรัมละ 

314.29 บาท ขณะที่ตนทนุการตลาดกิโลกรัมละ 204.46 บาท และสถาบันเกษตรกรไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 

21.48 บาท และ 3) กรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว พบวา  

สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 129.50 บาท โดยราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ

จากรานคาปลีก กิโลกรัมละ 225.00 บาท ขณะที่ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 118.49 บาท และสถาบันเกษตรกร

ไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 11.01 บาท  ดังนั้นจึงสรุปผลการศึกษาไดวา ทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา 

คือ เกษตรกรผลิตกาแฟคุณภาพโดยปลูกรวมกับทุเรียนและขายกาแฟในรูปของผลกาแฟสดคุณภาพ และ

สถาบันเกษตรกรซื้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งทางเลือกดังกลาวจะทําใหไดรับกําไรสูงสุด 



(ค) 
 

จากการศึกษามีขอเสนอแนะ คือ 1) ภาครฐัควรสงเสรมิเกษตรใหปลูกกาแฟในรูปแบบผสมผสานโดย

ปลูกรวมกับพืชอ่ืนรวมทั้งการรวมกลุมเพื่อผลิตกาแฟคุณภาพ 2) ภาครัฐควรประชาสัมพันธใหสถาบันเกษตรกร

รับทราบถึงแหลงเงินทุน และสรางแรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบการรับซ้ือผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อ

แปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว  3) ภาครัฐควรสงเสริมการสรางอัตลักษณกาแฟเชิงพื้นที่ 4) ภาครัฐควรสนับสนุน 

การสรางเครือขายใหเกษตรกรสามารถเขาถึงตลาดของผูซื้อกาแฟคุณภาพ รวมถึงการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับกาแฟท้ังในประเทศและตางประเทศ และ 5) เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรควรขยายชองทาง

การตลาดกาแฟคุณภาพในตลาดออนไลนเพิ่มมากขึ้น 

    

คําสําคัญ:     กาแฟโรบัสตา  ตนทุนและผลตอบแทน  สวนเหลื่อมการตลาด ทางเลือกที่เหมาะสม 
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Abstract 

   A Study on Appropriate Alternatives in Robusta Coffee Production aimed to analyze 

costs and benefits, marketing structures, marketing channels, marketing margins, and 

appropriate alternatives for farmers and farmers’ institutes in Robusta coffee production.  Primary 

data were collected by questionnaires for production with a sample of 228 farmers and by 

in-depth interviews for marketing with a sample of 33 farmer institutes in ten important 

provinces. Secondary data were collected from research papers and statistical data in various 

departments. Quantitative approaches were applied for data analysis. 

    The results of farmers’ costs and benefits found that, in case of industrial coffee,  

1) Monocropping, farmers had total costs of 5,976.83 Baht per rai, total revenues of 11,995.28 Baht 

per rai and net profits of 6,018.45 Baht per rai, and 2) Intercropping of coffee and durian, farmers 

had total coffee costs of 2,304.90 Baht per rai and durian costs of 11,574.51 Baht per rai, with 

total revenues of 55,054.22 Baht per rai and net profits of 41,174.81 Baht per rai. In case of 

quality coffee, 1) Monocropping, farmers had total costs of 6,969.77 Baht per rai, total revenues of 

16,426.00 Baht per rai and net profits of 9,456.23 Baht per rai, and 2) Intercropping of coffee 

and durian, farmers had total coffee costs of 2,689.60 Baht per rai and durian costs of 11,574.51 

Baht per rai, with total revenues of 56,934.70 Baht per rai and net profits of 42,670.59 Baht per rai. 

   The findings indicated that the market structure of industrial coffee was 

monopolistic competition market and quality coffee was oligopoly market. In terms of 

marketing margins, three cases were found: 1)  Green coffee selling for processing factory,    

marketing margins were 4.76 Baht per kilogram, farmer institutes received 74.50 Baht per 

kilogram from processing factory, marketing costs were 3.50 Baht per kilogram and net profits 

were 1.26 Baht per kilogram, 2) Quality cherry coffee buying for roasted coffee bean, 

marketing margins were  225.94 Baht per kilogram, farmer institutes gained 314.29 Baht per 

kilogram at retail store, marketing costs were 204.46 Baht per kilogram and net profits were 

21.48 Baht per kilogram, and 3) Quality green coffee buying for roasted coffee bean, 

marketing margins were 129.50 Baht per kilogram, farmer institutes gained 225.00 Baht per 

kilogram at retail store, marketing costs were 118.49 Baht per kilogram and net profits were 

11.01 Baht per kilogram. Therefore, it was concluded that intercropping of coffee and durian 

with quality cherry coffee selling by farmers as well as quality cherry coffee buying for   

roasted coffee bean by farmer institutes were appropriate alternatives in Robusta coffee 

production and supply chain management since those alternatives contributed highest profits.   

 



(จ) 
 

    This study proposed the following recommendations:  1) Government should 

encourage farmers to grow coffee by using intercropping methods and to form groups to 

produce quality coffee, 2) Government should disseminate information on funding sources to 

farmers' institutes and motivate them to purchase quality cherry coffee for processing of roasted 

coffee, 3) Government should promote coffee identity buildings  for value added, 4) Government 

should support farmers’ networking for market  access of premium grade coffee and  coffee 

information in both domestic and international markets, and 5) Farmers and farmer institutes should 

expand marketing channel of premium  grade coffee through online markets. 

 

Keywords:  Robusta Coffee, Costs and Returns, Marketing Margins, Appropriate Alternatives 
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คํานํา 

   การศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา เพื่อใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนจาก

การผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โครงสรางการตลาด วิถีตลาด และสวนเหลื่อม

การตลาดกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม

ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกาแฟโรบัสตา ซึ่งผลการวิจัยสามารถนําไปใชเพื่อใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของในหวงโซอุปทานกาแฟโรบัสตาไดรับทางเลือกและแนวทางในการเรียนรูและพัฒนา

ระบบในหวงโซอุปทานใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 

สามารถนําขอมูลไปใชในการสนับสนุน สงเสริม และเปนทางเลือกเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และภาครัฐใชเปน

ขอมูลเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตและการตลาด ใหแก เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

เพื่อยกระดับโซคุณคาของกาแฟโรบัสตาของไทย 

   สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร และหนวยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัด ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ กระบี่ นครศรีธรรมราช  

สุราษฎรธานี นาน แพร ลําปาง และตาก ที่ไดใหความอนุเคราะหติดตอประสานงาน ตลอดจนไดรับความ

รวมมือและขอมูลเปนอยางดียิ่ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรที่ใหความอนุเคราะห ชวยเหลือชี้แนะแนวทางดานวิชาการ จนทําใหเอกสารวิจัยเลมนี้สําเร็จไปได

ดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ 
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บทที่ 1 

บทนาํ 

 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

  กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของไทย แมวาไมใชพืชหลัก แตสามารถสรางรายไดใหแก

เกษตรกรมากกวาปละ 2,000 ลานบาท กาแฟเปนพืชที่ปลูกไดในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นราบและพื้นที่สูง แบงตาม

สภาพภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโตของตนกาแฟ ซึ่งสงผลตอคุณภาพของผลผลิต โดยกาแฟ 

ที่ปลูกในประเทศไทยมี 2 สายพันธุ ไดแก พันธุอะราบิกา ซึ่งปลูกในพื้นที่สูงทางภาคเหนือ ไดแก จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม และพันธุโรบัสตา ปลูกในพื้นที่ทางภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง สวนใหญ 

มีลักษณะการปลูกกาแฟโรบัสตารวมกับพืชอ่ืน ไดแก ไมผล เชน ทุเรียน ลองกอง โดยผลผลิตกาแฟในป 2561  

มีปริมาณ 23,617 ตัน มีสัดสวนของพันธุโรบัสตารอยละ 58 และพันธุอะราบิการอยละ 42 (สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2562)  

  ในชวงที่ผานมาตลาดกาแฟมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง จากการบริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทําให 

ความตองการใชของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น โดยจะใชกาแฟพันธุโรบัสตาเปนหลัก ทําใหตองมีการนําเขา 

เมล็ดกาแฟจากตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก 47,413 ตันในป 2557 เปน 64,685 ตันในป 2561 หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 6.37 ตอป ซึ่งการนําเขาสวนใหญเปนกาแฟโรบัสตาของไทยเพื่อใชในการแปรรูปเพื่อใชบริโภค 

ในประเทศและสงออก ในขณะท่ีเน้ือที่ใหผลและผลผลิตกาแฟโรบัสตามีทิศทางลดลง ทําใหผลผลิตไมเพียงพอ

ตอการใชในประเทศ โดยเนื้อท่ีใหผลลดลงจาก 207,715 ไร ในป 2557 เหลือ 181,054 ไร ในป 2561 หรือ

ลดลงรอยละ 3 ตอป และผลผลิตลดลงจาก 29,877 ตัน ในป 2557 เหลือ 13,784 ตัน ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 

14 ตอป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) สําหรับปจจัยที่ทําใหเนื้อที่ และผลผลิตลดลง เนื่องจากกาแฟ 

โรบัสตาสวนใหญจะปลูกรวมกับพืชอื่น เชน ทุเรียน ลองกอง เปนตน เมื่อพืชอ่ืนเริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจะโคน

ตนกาแฟทิ้ง ซึ่งพืชอื่นใหผลตอบแทนที่ดีกวา อีกท้ังเกษตรกรขาดการนําความรูดานเทคโนโลยีการผลิตมาใช  

ทําใหผลผลิตนอยและไมไดคุณภาพ รวมทั้งสภาพอากาศแลง ปริมาณฝนที่ตกชุกในชวงกาแฟออกดอก ทําใหดอกรวง 

และชวงเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากปจจัยที่ทําใหผลผลิตที่ลดลงอยางตอเนื่องแลว เกษตรกรยังมีตนทุนการผลิต

ที่สูง โดยเฉพาะคาแรงงานเก็บเก่ียว และผลผลิตไมไดคุณภาพต้ังแตเก็บเก่ียวถึงการแปรรูปเปนสารกาแฟ  

โดยเก็บผลผลิตที่ไมสุกเต็มที่ และมีความชื้นที่สูง ทาํใหขายไดราคาต่ํา นอกจากเกษตรกรขายผลผลิตใหโรงงาน

โดยตรงแลว อีกสวนหนึ่งจะขายผานสถาบันเกษตรกรเพ่ือนําไปแปรรปู แตสถาบันเกษตรกรยังมีจุดออนในเรื่อง

ตนทุนการผลิตที่ยังคงสูง และยังขาดอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงชองทาง

การตลาดที่จะรองรับสินคายังอยูในวงจํากัด  

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทํายุทธศาสตรกาแฟ 2560 – 2564 ซึ่งไดมีการวางกลยุทธ ทั้งการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ โดยปจจุบันไดมีการจัดทําแผนพัฒนากาแฟแหงชาติ ป 2562 – 2570  

เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตรกาแฟใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และรัฐบาลยังไดสงเสริมปลูกกาแฟรวมกับพืชอ่ืน 



2 
 

เพื่อลดการพึ่งพาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลที่ใหเกษตรกรลดความเสี่ยงและขณะนี้ราคา 

พืชเศรษฐกิจอ่ืน เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน มีราคาตกต่ํามาก เปนโอกาสเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน ดังน้ัน เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาตั้งแตเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

จึงไดศกึษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการผลิต/การแปรรูปกาแฟโรบัสตาตั้งแตกระบวนการตนทาง คือเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

จนถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ รวมทั้งศึกษาตนทุนการผลิต โครงสรางการตลาด โดยการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ  

ที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงของผูที่เก่ียวของ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมกาแฟโรบัสตาของ

ไทยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกาแฟ และแนวทางการสงเสริมของรัฐบาล  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.2.1 เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร 

  1.2.2 เพื่อศึกษาโครงสรางการตลาด วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาดกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกร 

  1.2.3 เพื่อวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

  1.3.1 ศึกษาจากเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตาและสถาบันเกษตรกร ในแหลงผลิตที่สําคัญป 2561 ดังนี้  

    1) ภาคใต ไดแก ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่  

(คิดเปนรอยละ 97.80 ของเนื้อที่ใหผลทั้งหมด)  

    2) ภาคเหนือ ไดแก นาน แพร ลําปาง และตาก (คิดเปนรอยละ 1.37 ของเน้ือที่ใหผลทั้งหมด)  

และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการแปรรูปในแหลงผลิตสําคัญ 

  1.3.2 ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และ

ใชขอมูลทุติยภูมิชวงป 2557 – 2561  

1.4  นิยามศัพท 

  สถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ กลุมเกษตรกร รวมถึงวิสาหกิจชุมชน กลุมสมาคมหรือองคการ

ธุรกิจที่เกิดข้ึนจากการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อดําเนินธุรกิจ ใหบริการหรืออํานวยประโยชนใหแกเกษตรกร

ในการประกอบอาชีพ โดยมีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  

  ผลกาแฟสด (เชอรี่) หมายถึง ผลผลิตกาแฟสดที่เกษตรกรเก็บเก่ียวจากตนกาแฟเพื่อนําไปแปรรูปในข้ันตอนตอไป 

  สารกาแฟ หมายถึง เมล็ดกาแฟที่ผานกระบวนการตากและสีเอาเปลือกออก ซึ่งเปนผลผลิตทีพ่รอมจะคั่ว 

  กาแฟอุตสาหกรรม หมายถึง กาแฟที่เกษตรกรขายในรูปของสารกาแฟ ไมมีการคัดเกรดหรือคัดคุณภาพ 

โดยมีสถาบันเกษตรกรและพอคาคนกลางรับซื้อสารกาแฟและขายนําไปขายใหกับโรงงานแปรรูป ซึ่งตนทุนการ

เก็บเก่ียวและการแปรรูปของเกษตรกรจะไมสูงมาก 

  กาแฟคุณภาพ หมายถึง กาแฟที่เกษตรกรทําการผลิตและขายทั้งในรูปแบบสารกาแฟและเมล็ดกาแฟสด  

มีการคัดเกรดและคัดคุณภาพ มีราคาขายสูงกวากาแฟอุตสาหกรรม โดยสถาบันเกษตรกรรับซื้อกาแฟคุณภาพและ

แปรรปูเปนผลิตภัณฑกาแฟตาง ๆ ซึ่งตนทุนการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปของเกษตรกรจะสูงกวากาแฟอุตสาหกรรม 



3 
 

1.5  วิธีการวิจัย 

  1.5.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ในการวิจัยนี้มีกรอบการศึกษาท่ีจะเก็บรวบรวมเฉพาะในกลุมตัวอยางของเกษตรกรและ 

สถาบันเกษตรกร รวมถึงการสัมภาษณหรือรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากผูมีสวนเก่ียวของ หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลมี ดังนี้ 

    1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

     สําหรับการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ จะดําเนินการรวบรวมขอมูลในประเด็นตนทุนการผลิต 

ผลตอบแทนจากการขาย รูปแบบการผลิตและการแปรรูปกาแฟโรบัสตา โครงสรางการตลาด วิถีการตลาด 

และสวนเหลื่อมการตลาด ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีวิธีการรวบรวมดังนี้ 

     1.1) การใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลการผลิตและตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูก

กาแฟโรบัสตา โดยเก็บขนาดตัวอยาง รอยละ 1 (Neuman, 1991) แตเนื่องจากเปนการสํารวจกลุมตัวอยาง

เกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตาทั้งประเทศ จึงมีการกําหนดตัวอยางเปนรอยละ 1.6 ไดจํานวนตัวอยาง 228 ราย  

จากจํานวนครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดที่ปลูกกาแฟโรบัสตา 14,664 ครัวเรือน ในแหลงผลิตสําคัญป 2561  

ซึ่งอางอิงขอมูลจากศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสํารวจใน 10 จังหวัด ไดแก 

ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ กระบ่ี นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี นาน แพร ลําปาง และตาก ซึ่งขณะนี้

พบวาจังหวัดในภาคเหนือมีการปลูกกาแฟพันธุโรบัสตามากขึ้น โดยจํานวนประชากรผูปลูกกาแฟโรบัสตา

แบงเปน จํานวนประชากรท่ีปลูกสวนเดี่ยว 3,374 ครัวเรือน และปลูกแบบผสมผสาน 11,290 ครัวเรือน  

(ตารางที่ 1.1) 

ตารางที่ 1.1 จํานวนประชากรเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา ป 2561 และจํานวนตัวอยาง 

จังหวดั 

ประชากร ปลูกสวนเดี่ยว ปลูกผสมผสาน 

ประชากร 

(ครัวเรือน) 

ตัวอยาง 

(ราย) 

ประชากร 

(ครัวเรือน) 

ตวัอยาง 

(ราย) 

ประชากร 

(ครัวเรือน) 

ตัวอยาง  

(ราย) 

ชุมพร 10,119 96 2,120 17 7,999 79 

ระนอง 3,153 62 1,060 11 2,093 51 

ประจวบคีรีขันธ 102 17 3 3 99 13 

กระบี่ 110 15 74 5 36 10 

นครศรีธรรมราช 35 10 25 3 10 7 

สุราษฎรธานี 593 8 92 4 501 5 

นาน 52 7 0 0 52 7 

แพร 240 5 0 0 240 5 

ลําปาง 49 5 0 0 49 5 

ตาก 211 3 0 0 211 3 

รวม 14,664 228 3,374 43 11,290 185 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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     จากการกําหนดจํานวนตัวอยางเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา 228 ตัวอยาง จากจํานวน

ประชากร 14,664 ครัวเรือน ในการเก็บรวบรวมขอมูลจะแบงการเก็บขอมูลตามลักษณะการปลูกสวนเดี่ยว

จํานวน 43 ราย และการปลูกผสมผสานจํานวน 185 ราย และเก็บขอมูลตนทุนการผลิตโดยแบงชวงอายุกอน

ใหผลผลิต คือ ชวงอายุ 1 ป ชวงอายุ 2 – 3 ป และชวงใหผลผลิต ชวงอายุ 4 ปข้ึนไป (ตารางที่ 1.2) 

ตารางที่ 1.2 จํานวนตัวอยางเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา 

จังหวัด 
จํานวน

ตัวอยาง 

ปลูกสวนเด่ียว ปลูกผสมผสาน 

อายุ  

1 ป 

อายุ  

2 – 3 ป 

อายุ  

4 ปขึ้นไป 
รวม 

อายุ  

1 ป 

อายุ  

2 – 3 ป 

อายุ  

4 ปขึ้นไป 
รวม 

ชุมพร 96 3 4 10 17 7 18 54 79 

ระนอง 62 2 3 6 11 3 10 38 51 

ประจวบคีรีขันธ 17 1 1 1 3 2 3 8 13 

กระบี่ 15 1 1 3 5 1 4 5 10 

นครศรีธรรมราช 10 0 1 2 3 1 2 4 7 

สรุาษฎรธานี 8 0 1 3 4 0 1 4 5 

นาน 7 0 0 0 0 1 2 4 7 

แพร 5 0 0 0 0 0 1 4 5 

ลาํปาง 5 0 0 0 0 0 2 3 5 

ตาก 3 0 0 0 0 0 1 2 3 

รวม 228 7 11 25 43 15 44 126 185 

ที่มา: จากการสํารวจ 

     1.2) การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางสถาบันเกษตรกรใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling)  ด วย วิธีการสัมภาษณ เชิ งลึก  (In-depth Interview) ซึ่ ง รวบรวมข อมูลจาก 

กลุมตัวอยางสถาบันเกษตรกรที่มีการรวบรวม/รับซื้อผลผลิตกาแฟโรบัสตา จํานวน 33 ตัวอยาง (ตารางที่ 1.3) 

จากจํานวนสถาบันเกษตรกรทั้งหมด 50 แหง ซึ่งมีที่มาจากฐานขอมูลสถาบันเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับ

หนวยงานภาครัฐและประกอบธุรกิจกาแฟ 

ตารางที่ 1.3  จํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางสถาบันเกษตรกร 

จังหวัด จํานวนประชากร  จํานวนตัวอยาง 

ชุมพร 13 12 

ระนอง 11 8 

กระบี่ 3 3 

นครศรีธรรมราช 4 2 

นาน 6 2 

แพร 5 3 

ลาํปาง 4 1 

ตาก 4 2 

รวม 50 33 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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     1.3) การสํารวจขอมูลหนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรม

กาแฟ ที่อยูในพื้นท่ีแหลงปลูกหลักทางภาคใต ภาคเหนือ และพื้นที่ปลูกในภาคอ่ืน ๆ   

    2) ขอมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data)  ขอมูลจากเอกสารวิชาการจากหนังสือ วารสาร 

บทความ เอกสารวิชาการ ขอมูลสถิติตางๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของกับสินคากาแฟ และจาก Web Site  

ที่เก่ียวของกับสินคากาแฟ  

  1.5.2 การวิเคราะหขอมูล 

    การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistical Analysis) วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา โดยแบงตาม

ลักษณะการปลูก วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของสถาบันเกษตรกร วิเคราะหโครงสรางตลาด วิถีการตลาด 

และสวนเหลื่อมการตลาด โดยจะใชเครื่องมือทางสถิติอยางงายในการอธิบายในรูปของการหาคาสัดสวน  

คารอยละ และคาเฉลี่ยของขอมูล รวมถึงปญหาและอุปสรรคในดานการผลิตและการตลาด 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1.6.1 เกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทางเลือกและแนวทางในการตัดสินใจใน

การวางแผนดานการผลิตและการตลาด 

  1.6.2 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ นําขอมูลไปใชในการสนับสนุน สงเสริม 

และเปนทางเลือกเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  1.6.3 ภาครัฐใชเปนขอมูลเชิงนโยบายในการวางแผนดานการผลิตและการตลาด ใหแกเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟโรบัสตาของไทย 



บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

  2.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับสินคากาแฟ 

    การศึกษางานวิจัยสินคากาแฟที่ผานมา ณัทฐิมา สุขเสวียด และคณะ (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

การผลิตและการตลาดกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม วิเคราะหสภาพการผลิตกาแฟ วิเคราะหสภาพการตลาดกาแฟ และวิเคราะหปญหาและ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตและการตลาดกาแฟของเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ซึ่งผลการวิจัย พบวา 

เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มอีายุเฉลี่ย 45.63 ป จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน มีการรับรูขอมูล

ขาวสารทางการเกษตรจากสื่อบุคคล มีพื้นท่ีปลูกกาแฟโดยเฉลี่ย 11.72 ไร แรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 2.13 คน 

ในรอบป 2555 มีรายไดจากผลผลิตกาแฟโดยเฉลี่ย 338,945.49 บาทตอไร และรายจายเฉลี่ยตอไรจากการ

ผลิตกาแฟเฉลี่ย 43,660.16 บาท สําหรับพื้นที่เพาะปลูกเปนที่ราบ ดินรวน ปลูกกาแฟพันธุโรบัสตา โดยทําการ

ขยายพันธุดวยตนเอง อายุตนพันธุที่ใชในการคดัเมล็ดไปเพาะเปนตนพันธุคือ 8-10 ป ใสปุยเคมีในระยะเตรียม

ตน ระยะออกดอก ระยะสรางผล โดยการหวาน เฉลี่ย 50.21 46.23 และ 65.51 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

กาแฟหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจะใชสีผิวเปนตัวชี้วัดในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดานปริมาณผลผลิตกาแฟ เฉลี่ย 

193.38 กิโลกรัมตอไร สวนใหญขายผานพอคาคนกลาง เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว มีการเก็บรวบรวมผลผลิตเอง 

ซึ่งแหลงขอมูลราคาขายสงและขายปลีกไดรับจากพอคาในทองถ่ินและเพื่อนบาน โดยพอคารับซื้อเปนผูกําหนด

ราคาและไดรับเงินทั้งหมด เมื่อขายผลผลิต แตละครั้ง และปญหาของเกษตรกรใหความสําคัญมากที่สุดคือปุย

และสารเคมีราคาแพง รองลงมาคือ ราคาผลผลิตกาแฟตกต่ํา เปลี่ยนแปลงไมแนนอน ขาดแคลนแรงงานจางตัด

แตงก่ิงและเก็บเก่ียว และขาดแคลนแหลงน้ําในฤดูแลง การวิจัยไดใหขอเสนอแนะดานการผลิตโดยใหรัฐบาลมี

เจาหนาที่ใหความรูเก่ียวกับการผลิตกาแฟแกเกษตรกร ควรมีหนวยงานของรัฐตรวจวิเคราะหดินของพืชในพื้นที่ 

มีมาตรการในการควบคุมราคาปุยเคมี และสนับสนุนการรวมกลุมเพื่อซ้ือปุยเคมี สวนดานการตลาดพบวา 

รัฐบาลควรมีมาตรการในการควบคุมราคาผลผลิตกาแฟ และควรสนับสนุนดานการตลาดแกเกษตรกรรายยอย 

    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) ไดศึกษาศักยภาพการผลิตกาแฟไทยเพื่อรองรับการเปด

เสรีการคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยวและ

สวนผสม และเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการผลิตกาแฟไทยกับประเทศเวียดนาม ผลการศึกษาพบวา การปลูก

แบบสวนเดี่ยวมีตนทุนการผลิตต่ํากวาสวนผสม และใหผลตอบแทนที่สูงกวาสวนผสม ซึ่งจะเปนทางเลือกให

เกษตรกรตัดสินใจในการปลูกกาแฟได และการเปรียบเทียบการผลผลิตกาแฟของไทยกับเวียดนาม พบวา 

เวียดนามมีเนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตตอไรสูงกวาไทยถึง 9 เทา 21 เทา และ 3 เทา ตามลําดับ ซึ่งไทยไม

สามารถแขงขันได นอกจากนี้ เวียดนามมีตนทุนการผลิตต่ํากวาไทย สงผลใหมีผลตอบแทนตอไรสูงกวาไทยถึง 

2 เทา สําหรับในเรื่องคุณภาพกาแฟ ไทยสามารถผลิตไดมีคุณภาพที่ดีกวากาแฟเวียดนาม ซึ่งในขอเสนอแนะ 

ควรเนนการผลิตกาแฟใหมีคุณภาพที่ดีย่ิงข้ึน เพื่อแขงขันกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนผูผลิตกาแฟโรบัสตามาก
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อันดับ 1 ของโลก เนื่องจากไทยสามารถผลิตกาแฟไดมีคุณภาพท่ีดีกวาเวียดนาม ในสวนของตนทุนการผลิต

กาแฟของไทยซึ่งไมสามารถสูเวียดนามได สามารถแกไขปญหาไดโดยการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นทัดเทียมกับ

เวียดนาม ไดจากการเปลี่ยนพันธุกาแฟที่ใหผลผลิตตอในสวนเกาเปนพันธุกาแฟพันธุดีท่ีใหผลผลิตตอไรสูง เมื่อ

ผลผลิตตอไรสูงขึ้นสงผลใหมีตนทุนการผลิตต่ํา และมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มผลผลิต

กาแฟภายในประเทศไดอีกทางหนึ่ง  

    นอกจากนี้ สมภูมิ แสวงกุล (2559) ไดวิเคราะหโครงสรางการตลาดและปจจัยที่เปนตัวกําหนด

ราคาผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่ม ซึ่งผลการศกึษาพบวา ตลาดผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มมีโครงสรางการตลาดเปน

แบบผูขายนอยราย มีรูปแบบการแขงขันที่ไมใชราคาเปนกลยุทธหลัก โดยปจจัยที่มีผลเชิงลบตอราคาผลิตภัณฑ

คือ ระดับกาแฟสกัด ในขณะที่ปจจัยที่มีผลเชิงบวก คือ ระดับผงโกโก ยี่หอ ระดับความหวาน ซึ่งผลการศึกษา

ชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคสามารถจายในราคาท่ีสูงข้ึนไดจากขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และตราสินคาที่ไดรับความ

นิยม ขอเสนอแนะของการวิจัย ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาดผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มควรมีความ

พรอมทั้งทางดานเงินทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม และผูประกอบการทั้งรายใหมและรายเดิม

ในตลาดผลิตภัณฑกาแฟพรอมดื่มควรมุงเนนพัฒนาคุณลักษณะใหมๆ ของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ 

  2.1.2 งานวิจัยดานการผลิตและการตลาด 

    ในสวนของงานวิจัยดานการผลิต ชาตรี คําจิ่ง และคณะ (2554) ไดศึกษาแนวทางเพื่อลดตนทุน

การผลิตกระเทียมนา บานนาปลาจาด ตําบลหวยผา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

ความตางกันของตนทุนการผลิต และปริมาณผลผลิตท่ีไดระหวางปเพาะปลูก 2552/53 และปเพาะปลูก 

2553/54 ถึงแมจะมีการลดพื้นที่เพาะปลูกลงจากป 2552/53 จํานวน 81.5 ไร เหลือ 67 ไรในป 2553/54 แต

ตนทุนการผลิตไมไดลดลงตาม ทั้งนี้ เนื่องจากตนทุนในการผลิตทั้งคาจางแรงงาน คาปุยเคมี และสารเคมีอยูใน

อัตราที่เพิ่มขึ้น ในสวนของตนทุนดานแรงงานแสดงใหเห็นถึงคาจางแรงงานในชวงของการปลูกและการถอนอยู

ในสัดสวนท่ีสูง ซึ่งจากการวิเคราะห พบวา ชวงที่แรงงานขาดแคลนจะมีความตองการแรงงานคอนขางสูงทําให

ผูขายแรงงานกําหนดราคาคาแรงท่ีสูง เกิดการแยงชิงดานแรงงานกันในหมูบานรวมถึงหมูบานใกลเคียง ดังนั้น 

จึงควรการหาแนวทางในการจัดการเรื่องแรงงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับแนวทางการลดตนทุน    

ควรใหกลุมเกษตรกรหันมาใหความสําคัญกับการใชปุย หมัก ปุยชีวภาพในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ซึ่งใน

ปจจุบันเกษตรกรหลายรายเริ่มหันมาใชปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพกันมากขึ้น โดยมีการรวมกลุมเกษตร

พอเพียง และผลิตน้ําหมักชีวภาพใชกันเองภายในกลุม โดยซื้อวัสดุมาทํา แลวขายภายในหมูบานและสงขายที่

เกษตรท่ีสูง ซึ่งการทําปุยหมักใชเองจะมีขอดีและขอจํากัดที่ตางกัน และดานการตลาด เห็นควรใหมีการเจรจา

กําหนดแนวทางเรื่องตลาดกระเทียมท่ีมีคุณภาพรวมกับทาง ธ.ก.ส. อยางจริงจังในชวงฤดูกาลผลิต เพ่ือใช

เง่ือนไขในเรื่องการประกันราคามาเปนจุดสรางแรงกระตุนใหเกษตรกรหันมาผลิตกระเทียมพันธุที่มีคุณภาพ

มากขึ้น มีกระบวนการตรวจสอบรวมกันอยางชัดเจน ตลอดจนมีการกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพ

กระเทียมในแตละรอบปของสมาชิกภายในกลุมเพื่อเปนขอมูลในการมาหารือรวมกันถึงการพัฒนาคุณภาพ

กระเทียมของบานนาปลาจาดใหเปนกระเทยีมพันธุที่มีคุณภาพ 
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    ในดานการตลาด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ไดศึกษาการตลาดแพะเนื้อ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะโครงสรางตลาด หนาที่การตลาด พฤติกรรมตลาด วิถีการตลาด สวน

เหลื่อมการตลาด ปจจัยที่มีผลตอสวนเหลื่อมการตลาด และประสิทธิภาพการตลาด ซึ่งผลการศึกษาพบวา 

ลักษณะโครงสรางตลาดแพะเนื้อมีชีวิต เปนลักษณะตลาดผูขายมากราย และผูซื้อมากราย วิถีการตลาดแพะ

เนื้อ พบวา แพะเนื้อเริ่มจากเกษตรกรที่ตองการจะขายแพะเนื้อ โดยจะขายแพะเนื้อมีชีวิตใหเกษตรกรดวยกัน

เองเพื่อไปขยายพันธุหรือขุนตอ ขายใหกับผูบริโภคโดยตรง และขายใหพอคาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละ 

นอกจากนั้นก็จะขายใหกับพอคารวบรวมทองถ่ิน โดยพอคาจะมารับซื้อจากเกษตรกรในหมูบาน หลังจากน้ัน

พอคารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตก็จะขายแพะเนื้อมีชีวิตตอใหกับผูบริโภค เกษตรกรเพื่อไปขยายพันธุ และพอ

คาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละตอไป โดยสวนใหญจะขายเนื้อแพะชําแหละใหกับรานอาหาร ภัตตาคาร/โรงแรม 

สวนเหลื่อมการตลาดและตนทุนการตลาดของพอคาในระดับตางๆ ในตลาดแพะเน้ือ พบวา สวนเหลื่อม

การตลาดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระทั่งขายปลีกเปนเนื้อแพะชําแหละเทากับ 106.32 บาทตอกิโลกรัม โดยสามารถ

แยกเปนตนทุนการตลาดทั้งหมด 89.51 บาทตอกิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพอคาคนกลางเทากับ 16.81 

บาทตอกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงตนทุนการตลาด พอคาขายปลีกเนื้อแพะชําแหละมีตนทุนการตลาดมากที่สุด

เทากับ 84.40 บาทตอกิโลกรัม สวนใหญอยูในรูปของมูลคาสูญเสียน้ําหนักในการฆา 43.93 บาทตอกิโลกรัม 

สวนพอคารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตมีตนทุนการตลาดเทากับ 5.11 บาทตอกิโลกรัม โดยสวนใหญเปนคาขนสง 

2.46 บาทตอกิโลกรัม โดยผลการศึกษามีขอเสนอแนะดานการผลิต คือ ควรสงเสริมใหมีการผลิตแพะเนื้อ

เพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการบริโภคแพะเนื้อ สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มการบริโภค

เน้ือแพะและใหขอมูลขาวสารถึงคุณคาทางอาหารของเนื้อแพะ ควรหาวิธีลดตนทุนดานการขนสง เนื่องจาก

แพะเนื้อสวนใหญจะใชบริโภคในภาคใต แตแหลงผลิตอยูในภาคกลาง ทําใหเกิดการสูญเสียระหวางการขนสง 

ทําใหราคาแพะเนื้อมีราคาสูงข้ึนเมื่อถึงมือผูบริโภค และพอคาขายปลีกควรมีการสรางเครือขายเพื่อใหสามารถ

ซื้อแพะเนื้อจากเกษตรกรโดยตรงเพ่ือลดตนทุนทางการตลาด 

    นอกจากนี้ ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียกับขาวหอมมะลิ

ทั่วไป (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ) ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาโครงสรางการผลิต และการตลาด ตนทุนและผลตอบแทนการผลิต และวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุน

และผลตอบแทนการผลิต วิถีการตลาด และสวนเหลื่อมการตลาด ของขาวหอมมะลิอินทรีย และขาวหอมมะลิ

ทั่วไป ผลการศึกษา พบวา การศึกษาตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียและขาว

หอมมะลิทั่วไป (เฉลี่ยนาดํา และนาหวาน) พบวา ตนทุนการผลิตของขาวหอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิ

ทั่วไปไรละ 4,643.32 บาท ไรละ 4,931.33 บาท ผลผลิตไรละ 441.90 กิโลกรัม และไรละ 546.10 กิโลกรัม 

ตามลําดับ ราคาขาวท่ีเกษตรกรขายได (ขาวเปลือกแหง) ราคากิโลกรัมละ 13.50 บาท และกิโลกรัมละ 9.43 บาท 

ตามลําดับ จะเห็นวาขาวหอมมะลิอินทรียมีผลตอบแทนตอไรมากกวาขาวหอมมะลิทั่วไป โดยมีผลตอบแทนไรละ 

5,965.65 บาท และ ไรละ 5,149.72 บาท ตามลําดับ และมีผลตอบแทนสุทธิไรละ 1,322.30 บาท และ ไรละ 218.43 

บาท ตามลําดับ ทัง้นี ้เนื่องจากราคาขาวหอมมะลิอินทรยีสูงกวาขาวหอมมะลิทั่วไป และหากแปรรูปเปนขาวสาร ขาว

หอมมะลิอินทรียขายไดราคากิโลกรัมละ 40 บาท ขณะที่ขาวหอมมะลิทั่วไปราคา กิโลกรัมละ 30 บาท และถา
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เกษตรกรแปรรูปขายเองได จะสงผลใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้นกวาการขายขาวเปลือกแหง ในสวนของการวิเคราะห 

สวนเหลื่อมการตลาด พบวา สวนเหลื่อมการตลาดของขาวหอมมะลิอินทรีย เทากับ 19.75 บาท ตอกิโลกรัม และ

สวนเหลื่อมการตลาดของขาวหอมมะลิท่ัวไปเทากับ 15.85 บาท ตอกิโลกรัม สําหรับขอเสนอแนะ ภาครัฐควร

สงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวหอมมะลิใหมากขึ้น เนื่องจากมีผลตอบแทนมากกวาการปลูกขาวหอมมะลิ

ทั่วไป แตจากการศึกษา พบวา ผลผลิตของขาวหอมมะลิอินทรียยังมีผลผลิตตอไรนอยกวาขาวหอมมะลิทั่วไป  

ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหเกษตรกรใสปุยใหเพียงพอกับความตองการของพืช ทั้งนี้การใสปุยอินทรีย 

ถาเปรียบเทียบกับปุยเคมีตองใสในปริมาณที่มาก ซึ่งจะตองเสียคาใชจายสูง ดังน้ัน เพื่อลดตนทุนการผลิตจึงควร

สงเสริมใหเกษตรกรผลิตปุยอินทรียใชเองใหเพียงพอและทั่วถึง เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน ในสวนของโรงสีของ 

กลุมเกษตรกรผูแปรรูปยังไมไดมาตรฐาน ซึ่งสงผลตอคุณภาพของขาว ดังน้ัน ควรมีการสนับสนุนโรงสีท่ีไดมาตรฐาน

กับกลุมเกษตรกรเพื่อผลิตใหไดผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน และสวนเหลื่อมการตลาดของขาวหอมมะลิอินทรียอยูใน

ระดับสูง และมากกวาขาวหอมมะลิทั่วไป ภาครัฐจึงควรสงเสริมการแปรรูปขาวสารและผลิตภัณฑขาวใหกับ 

กลุมเกษตรกรใหมากขึ้นแทนการขายขาวเปลือกซึ่งมีราคาต่ํา และไมแนนอน เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง และย่ังยืน 

2.2 แนวคดิและทฤษฎี 

  2.2.1 แนวคิดตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหลักเกณฑแนวคิดในการจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร เปนตนทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร และเปนตนทุนเฉลี่ย (ศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์, 2562) 

    1) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง 

     1.1) คาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแตเตรียมดิน จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต มีรายการ 

ที่ชัดเจนไมซ้ําซอน 

     1.2) คาใชจายเฉพาะที่เกษตรกรไดใชจายไปในชวงระยะเวลาการผลิตพืชนั้น 

     1.3) คาใชจายทั้งที่จายไปเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยคาใชจายท่ีเปนเงินสดจาก 

การจาง การซื้อ การเชาทรัพยสินและคาเชาดิน สวนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน คิดจากการประเมินคาใชจาย

กรณีการใชแรงงาน วัสดุปจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ที่ไมไดจาง ไมไดซื้อ ไมไดเชา 

     1.4) คาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเปนการประเมินโดยการคํานวณใสไวในโครงสรางตนทุนเปน

คาใชจายไมเปนเงินสดดวย 

     ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชีตรงท่ีตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะ

รายการที่เปนเงินสด 

    2) ตนทุนการผลิต ของผลผลิตของเกษตรกร หมายถึง 

     2.1) ตนทุนของผลผลิตพืชที่ยังอยูในมือของเกษตรกร ไมขายผลผลิตแบบตกเขียวไปกอนแลว 

     2.2) คาใชจายที่นํามาคิดเปนตนทุนการผลิต จะคิดตั้งแตเร่ิมตนการผลิตตั้งแตเตรียมดินจนถึง

เก็บเก่ียวไดผลผลิต หากใชจายลงทุนไปแลวไมไดผลผลิต หรือผลผลิตเสียหายก็จะไมมีตนทุนของผลผลิต  

จะมีแตคาใชจายของกิจกรรมการผลิตเทานั้น 

     2.3) เปนตนทุนคาใชจาย ณ ไรนา ไมรวมคาขนสงผลผลิตไปขาย 



10 
 

    3) ตนทุนเฉลี่ย หมายถึง 

     3.1) คาใชจายของเกษตรกรทุกรายที่เปนตัวอยาง ไมใชของรายใดรายหนึ่ง 

     3.2) คํานวณตนทุนดวยวิธีเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยพื้นที่เพาะปลูก หรือนําเนื้อที่ปลูกของแตละ

รายตัวอยางมาพิจารณาดวย 

    4) โครงสรางตนทุนการผลิตพืชไมยืนตน 

     เนื่องจากไมผลไมยืนตนเปนพืชที่ปลูกครั้งเดียวสามารถยืนตน และใหผลผลิตไดหลายป  

การคิดตนทุนเฉพาะปที่ใหผลผลิตอยางเดียวจะทําใหไดขอมูลไมครบถวน เพราะกอนท่ีมีผลผลิตให เก็บเก่ียว

ผลผลิตได เกษตรกรตองลงทุนในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเตรียมดิน การปลูก และการบํารุงรักษาจนกวาจะ

ใหผลผลิต ดังนั้น การคิดตนทุนการผลิตไมผลไมยืนตน จึงแบงออกเปน 2 ชวง คือ ตนทุนกอนใหผลผลิต  

เปนการนําคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแตปแรกจนถึง ปกอนใหผลผลิต นําไปคิดเฉลี่ยตามหลักวิชาการแลว

นําไปกระจายเปนคาใชจายตอปในทุกชวงอายุท่ีใหผลผลิต และตนทุนชวงใหผลผลิต เปนการนําคาใชจาย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมตั้งแต ปท่ีเริ่มใหผลผลิตจนถึงสิ้นอายุขัย ดังนั้นตนทุนรวมตอไรตอป ของไมผลไม

ยืนตน เทากับตนทุนกอนใหผลผลิตตอไรบวกดวยตนทุนชวงใหผลผลิตตอไร 

     จากแนวคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร ที่คิดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาของการผลิต 

ใชเทาไรก็คิดคาใชจายเทานั้น คิดท้ังที่จายไปเปนเงินสด และไมเปนเงินสด จากการจางแรงงาน การซื้อหา

ปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ และการเชาท่ีดิน นอกนี้ยังคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุนไวดวย ซึ่งตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร จะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี คือ ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทาน้ัน  

โดยโครงสรางตนทุนการผลิตพืชจะมีองคประกอบ ดังนี้ 

     4.1) ตนทุนผันแปร 

       (1) คาแรงงาน ไดจากคาแรง คาจางทั้งแรงงานคน เคร่ืองจักร ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

        (1.1) คาเตรียมดิน ประกอบดวย คาจางไถกลับหนาดิน ไถระเบิดดินดาน ไถปน ไถแปร 

คราด ทาเทือก ชักรอง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดินจะขึ้นอยูกับพฤติกรรมการปลูกของแตละชนิดพืช และแตละพื้นที่ 

        (1.2) คาปลูก ขึ้นอยูกับพฤติกรรมและชนิดพืชท่ีปลูก คือ คาจาง ปก ดํา หวาน 

หยอด วางแนว ขุดหลุม นําตนพันธุลงปลูกในหลุมพรอมกลบและปกไมค้ํา รวมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 

        (1.3) คาดูแลรักษา ประกอบดวย คาจางดายหญาตัดหญา พรวนดิน ใหน้ํา ใสปุย 

ฉีดพนยาสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช รวมทั้งการตัดแตงก่ิง ใบ ทรงพุม (ถามี) 

        (1.4) คาเก็บเก่ียว เปนคาจางในกิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิต หมายรวมถึง ทุกกิจกรรม

ตั้งแต เก็บเกี่ยว ขุด หัก กรีด เก็บ มัด สี รวมรวม ขน ตาก แปรรูปอยางงาย การคิดคาจางแลวแตจะตกลงกัน 

คือ คิดเปนคาจางรายวัน (บาทตอวัน) คิดตอหนวยผลผลิต (บาท/กก.) หรือคิดเปนเนื้อท่ี (บาทตอไร หรือ  

บาทตอตน) โดยนําความสามารถของแรงงานมาพิจารณาดวย 

       (2) คาวัสดุ ประกอบดวย 

        (2.1) คาพันธุ เมล็ดพันธุ กลาพันธุ ทอนพันธุ กิ่งพันธุ ตนพันธุ กรณีไมผลไมยืนตน

จะหมายรวมทั้งที่ปลูกในปแรก และปลูกซอม 
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        (2.2) คาปุย ที่เกษตรกรใช เชน ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมี 

        (2.3) คาสารกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช เชน สารปองกันและฆาหญา สารปองกันและ

ปราบโรคแมลงและศัตรูพืชอื่น ๆ 

        (2.4) คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาไฟฟา ท่ีใชกับเครื่องจักรเครื่องมือที่ใชในกิจกรรม

การผลิตที่เกษตรกรมีไวใชเอง ไมไดจางหรอืจางเฉพาะคาแรง 

        (2.5) คาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีอายุใชงานไมเกิน 1 ป อาทิ ถุงพลาสติก 

ถุงกระสอบ เชือก ตอก เขง ถุงมือ ถุงเทา รองเทาบูท ที่เกษตรกรใชในกิจกรรมการผลิต 

        (2.6) คาซอมแซมอุปกรณและทรัพยสิน เปนคาซอมแซมอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ

ทรัพยสินโรงเรือนท่ีเกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต และเปนอุปกรณชุดเดียวกับท่ีคิด คาเสื่อมราคา 

       (3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง เงินลงทุนท่ีเปนคาใชจายในการจัดซื้อ

จัดหาปจจัยการผลิต ที่เปนปจจัยผันแปรทั้งคาแรง และคาวัสดุ นําไปคิดเปนคาเสียโอกาสเงนิลงทุน มองได 2 กรณี 

คือ กรณีที่เกษตรกรใชเงินทุนตนเองไมไดกู ก็เรียกวาคาเสียโอกาสเงินลงทุน (ซึ่งไมเปนเงินสด) สวนกรณี เกษตรกร

รายที่กูมาลงทุน จะคิดเปนคาดอกเบ้ียเงินกู (เปนเงินสด) ท้ังนี้จะคิดใหตามอายุของพืชนั้น ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
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   โดยที่   OPC   คือ คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 

      TVC   คือ ตนทุนผันแปรทั้งหมดตอไร ทั้งที่เปนเงนิสดและไมเปนเงินสด 

      M    คือ ชวงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

      i     คือ อัตราคาเสียโอกาส ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. (รอยละ 6.625) 

 

     4.2) ตนทุนคงที่ 

       (1) คาเชาที่ดิน หรือคาใชที่ดิน กรณีไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินและมีการ

จายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือผลผลิต) เรียกวา คาเชา สวนกรณีเปนท่ีดินของตนเอง ไมไดเชา เรียกวา 

คาใชท่ีดิน ซึ่งไมเปนเงินสดโดยประเมินเทียบเคยีงจากอัตราคาเชาในพื้นที่ 

       (2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร เปนคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการกระจายมูลคาของ

ทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานในการผลิต หรือเปนการปนสวนที่คดิคาเสื่อมราคาของสินทรพัยอยางมรีะบบตลอดอายุ 

การใชประโยชนของทรัพยสินนั้น โดยจะคดิประเมินเปนมูลคาตอไร ไมเปนเงินสด ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
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   โดยที่   D    คือ คาเสื่อมราคาตอปทรัพยสิน 

      BV    คือ มูลคาแรกซื้อหรือสรางทรพัยสิน 

      SV    คือ มูลคาซากของทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 
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      M    คือ ชวงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

      N    คือ อายุการใชงานของทรพัยสิน 

      U    คือ รอยละการใชงานของทรพัยสินในการผลิตกาแฟ 

      A    คือ เนื้อท่ีเพาะปลูก 

       (3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในอุปกรณการเกษตร คิดจากคาใชจายที่ประเมินหรือ

คํานวณขึ้นจากแนวคิดคาเสียโอกาสในเงินลงทุน ที่นําไปจัดซื้อจัดหาทรัพยสินตางๆ เชน เครื่องมืออุปกรณ

การเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง เพื่อมาใชในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรน้ัน มาคิดคาเสียโอกาสท่ีจะไดรับ

ผลตอบแทนจากการนําทรัพยากรหรือเงินลงทุนนั้นไปใชในกิจกรรมการผลิตอื่น ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใช

ประเมินนั้นจะใชดอกเบี้ยเงินกูของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
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   โดยที่   OPI   คือ คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสิน 

      BV    คือ มูลคาแรกซื้อหรือสรางทรพัยสิน 

      EV    คือ มูลคาซากของทรัพยสินเมื่อหมดอายุการใชงาน 

      M    คือ ชวงเวลาการผลิต (เฉลี่ย 12 เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

      i     คือ อัตราคาเสียโอกาส ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. (รอยละ 6.625) 

      U    คือ รอยละการใชงานของทรพัยสินในการผลิตกาแฟ 

      A    คือ เนื้อท่ีเพาะปลูก 

 

       (4) ตนทุนกอนใหผลผลิต คิดในโครงสรางตนทุนไมผลไมยืนตน เปนตนทุนกอนใหผล

เฉลี่ยตอไร ที่คํานวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแตปแรกถึงปกอนใหผลผลิต และนําไปปรับลดมูลคาดวย

วิธี Discount Factor : DF แลวนําไปกระจายเปนคาใชจายตอปในทุกชวงอายุที่ใหผลผลิต ดวย วิธี Cost 

Recovery Factor : CRF หรือคือ 

(ตนทุนรวมตอไร ปที่ 1 + ผลรวม ตนทุนรวมตอไร ปท่ี 2 ถึงปกอนเก็บเก่ียว) * DF * CRF 

        (4.1) การหาคา ตัวรวมสวนลด จากการคิดลด Discount Factor (DF) มาทอน 

คาตนทุนตอไรที่เกิดขึ้นรวมทุกปกอนใหผลผลิต ใหไปเทากับจํานวนปที่เก็บเกี่ยวไดแลว และใชอัตราดอกเบี้ย 

ที่ กําหนด โดย คา DF คํานวณไดจาก สูตร 

 

tr
DF

)1(

1
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        โดยที่   r   คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธ.ก.ส. (รอยละ 1.5) 

           t   คือ จํานวนปคิดลด  

        (4.2) การหาคา ตัวกอบกูทุน เพื่อนําตนทุนกอนใหผลผลิต กระจายไปทุกปของ 

การเก็บเก่ียวตั้งแตปเริ่มตนเก็บเกี่ยวจนหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจของพืชนั้น โดยเทียบกับคา CRF (Cost 

Recovery Factor) ที่ไดจาก สูตร ดังนี้ 

 

kr

r
CRF

)1(

1
1




  

 

        โดยที่   r   คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ธ.ก.ส. (รอยละ 1.5) 

           k   คือ จํานวนปอายุขัยที่เก็บเก่ียว 

 

     4.3) ตนทุนรวมตอไร หรือ ตนทุนตอพื้นที่ (บาทตอไร) คํานวณไดจากการรวมคาใชจาย

ทั้งหมดที่ใชไปในการลงทุนการผลิตพืชนั้น ทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี 

     4.4) ตนทุนตอกิโลกรัม หรือ ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) คํานวณไดจาก ตนทุนรวม

ตอไรหารดวยผลผลิตตอไร 

    5) แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 

     ผลตอบแทน (Revenue) คือ ผลประโยชนที่ไดรับจากผลผลิตที่ทําการผลิต การพิจารณา

ผลตอบแทนการผลิตจะมากหรือนอยเพียงใด สามารถวิเคราะหจากรายไดทั้งหมด ตนทุนทั้งหมด และ 

กําไรสุทธิ โดยคิดเฉลี่ยตอพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร ดังนี้ 

รายไดทั้งหมด  = ราคาผลผลิต x จํานวนผลผลิต 

ตนทุนทั้งหมด  = ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงท่ี 

กําไรสุทธิ  = รายไดทั้งหมด – ตนทุนท้ังหมด 
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  2.2.2 แนวคิดการตลาด 

    1) แนวคิดโครงสรางการตลาด 

     โครงสรางตลาดสําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร สามารถแบงโครงสรางตลาดออกเปน  

4 ประเภท ไดแก ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfectly competitive market) ตลาดผูกขาด (Monopoly)  

ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) และตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด (Monopolistic Competition) (วิไลวรรณ 

วรรณนธิิกุล, 2538) 

     1.1) ตลาดแขงขันสมบูรณ (Perfectly competitive market)  

       ตลาดแขงขันสมบูรณ หมายถึง ตลาดที่ประกอบไปดวยผูผลิตจํานวนมาก ผลิตสินคา 

ที่เหมือนกันทุกประการ ทุกๆ หนวยผลิตจะสามารถขายสินคาจํานวนเทาไหรก็ไดตามที่เขาตองการ ณ ราคา 

ในตลาดขณะนั้น และผูผลิตแตละคนจะมีสวนแบงในตลาดนอยมากจนไมสามารถมีอิทธิพลในการกําหนดราคา

ในตลาด ผูผลิตแตละรายจะเปนผูรับราคาตลาด (Price taker) และตัดสินวาตัวเองจะผลิตสินคาระดับใด 

โดยไมใสใจตอปฏิกิริยาของผูผลิตรายอื่นๆ ในตลาด เงื่อนไขในการเขาออกจากตลาดจะเสรี กลาวคือ ไมมีการกีดกัน

การเขาสูตลาด โดยตลาดแขงขันสมบูรณจะประกอบดวยลักษณะหรือขอสมมติพื้นฐานตางๆ ดังตอไปนี้ 

       (1) มีผูซ้ือผูขายจํานวนมาก (Large number of buyers and sellers) จนกระทั่ง 

ผูซื้อและผูขายแตละคนเปนเพียงสวนยอยของตลาด ผูซื้อหรือผูขายแตละคนจึงไมมีอิทธิพลเหนือราคาสินคา 

ราคาสินคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาด ผูซื้อและผูขายแตละคนตางตองยอมรับราคา

ดังกลาวและตางทาํการซื้อและขายสินคาในจํานวนเทาที่ตนตองการ ณ ระดับราคานั้น 

       (2)  สินคาที่ ทําการซื้อขายจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (Homogeneus 

product) จนกระทั่ง ผูขายคนหนึ่งคนใดไมอยูในฐานะไดเปรียบเสียเปรียบผูขายคนอื่นๆ และในขณะเดียวกัน 

ผูซื้อก็จะไมรูสึกแตกตางกันในระหวางสินคาของผูขายแตละคน ขอสมมติดังกลาวนี้ เปนผลใหราคาสินคาเปน

สิ่งเดียวที่ผูซื้อจะใชในการตัดสินใจวาจะซื้อสินคาหรือไม และยังมีผลทําใหผูขายคนหน่ึงคนใดไมสามารถ 

ตั้งราคาสินคาของตนใหสูงกวาผูขายคนอ่ืนๆ ไดแมแตเพียงเล็กนอยก็ตาม 

       (3) ผูซื้อและผูขายแตละคนตางดําเนินนโยบายโดยอิสระปราศจากขอกีดขวางใดๆ 

ทั้งสิ้น (Absence of collusion or artificial restraint) ไมมีการรวมตัวเกิดขึ้นในระหวางผูซื้อหรือผูขาย ในขณะเดียวกันก็ไมมี

ขอจํากัดจากรัฐบาล ไมวาในเรื่องระดับราคาสินคา ปริมาณการผลิตและการเขาออกจากอุตสาหกรรม 

       (4) การโยกยายปจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถทําไดโดยเสรี (Perfect mobility of 

resources) กลาวคอื ปจจัยการผลิตทุกชนิดไมวาจะเปนที่ดิน แรงงาน ทุน หรือผูประกอบการ สามารถท่ีจะโยกยายจาก

งานหนึ่งไปยังงานอื่น หรือจากทองท่ีหนึ่งไปยังทองที่อ่ืน  ๆไดทุกขณะที่ตองการเมื่อใดที่เจาของปจจัยการผลิตมองเห็นวา

ตนมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาจากแหลงใด เขาก็จะโยกยายปจจัยการผลิตไปยังแหลงน้ันทันที 

       (5) ผูซื้อและผูขายทุกคนตางรูสึกถึงทางเลือกทุกทางที่ตนมีอยูขณะหนึ่งๆ เปนอยางดี 

(Perfect knowledge) ทั้งผูซื้อและผูขายจะรูลักษณะของสินคาตลอดจนราคาที่เปนอยูในตลาด ดังนั้น จึงไมมี

ผูซื้อคนใดยอมจายเงินซ้ือสินคาในราคาที่สูงกวาราคาตลาด และในขณะเดียวกันก็จะไมมีผูขายคนใดยอมขาย

สินคาในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดเชนกัน ราคาสินคาในตลาดจึงมเีพียงราคาเดียวเทานั้น 
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     1.2)  ตลาดผูกขาด (Monopoly) 

       ตลาดผูกขาด เปนตลาดที่มีผูขายเพียงรายเดียวเทานั้น โดยผูขายในตลาดประเภทนี้ 

เรียกวา ผูผูกขาด (Monopolist) โดยนัยแลวสินคาที่ผูผูกขาดนํามาขายจะแตกตางจากสินคาอ่ืนๆ ในตลาดโดย

สิ้นเชิง และเปนสินคาที่ไมมีสินคาอ่ืนสามารถทดแทนได หรือเปนสินคาท่ีหาสินคาอื่นมาใชทดแทนไดยาก และ

ประการสุดทาย ลักษณะของตลาดผูกขาดที่สําคัญ คือ การเขาสูตลาดของผูขายรายใหมก็ทําไดยากหรืออาจทํา

ไมไดเลย เชน กิจกรรมการผลิตและจําหนาย น้ําประปา ไฟฟา เปนตน การผูกขาดในการขายสินคาเกิดไดจาก

สาเหตุสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

       (1) ผูผลิตเปนเจาของปจจัยการผลิตท่ีสําคัญในการผลิตสินคานั้นแตเพียงผูเดียว  

การผกูขาดจากสาเหตุนี้มีไมมากนักในโลกแหงความเปนจริง ตัวอยางของตลาดสินคาที่มีการผูกขาดจากสาเหตุนี้ ไดแก 

การผลิตกาชธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบันเปนที่ทราบดีวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เปนผูผลิตกาช

ธรรมชาติแตเพียงผูเดยีวในประเทศไทย 

       (2) ผูผลิตรูเทคโนโลยีในการผลิตสินคาแตเพียงผูเดียว จึงสงผลใหมีผูที่สามารถผลิต

สินคาชนิดนั้นไดเพียงผูเดียว ผูผลิตรายนั้นจึงเปนผูผูกขาดในการผลิตสินคา ตัวอยางเชน การผลิตยารักษาโรค 

       (3) การไดรับสิทธิ์ในการผลิตสินคาแตเพียงผูเดียว ซึ่งสิทธิ์ในการผลิตสินคาแตเพียง 

ผูเดียวนี้อาจเกิดจากการจดสิทธิบัตรตามกฎหมาย หรือเกิดจากการไดรับสัมปทานในการผลิตจากรัฐบาล  

การผูกขาดโดยทั่วไปที่มีอยูในปจจุบันมักเกิดจากสาเหตุนี้ ตัวอยางสินคาที่ผูผลิตไดรับสัมปทานในการผลิตจาก

รัฐบาลมักเปนสินคาประเภทสาธารณูปโภคตางๆ 

       (4) เมื่อการผลิตสินคามีการใชเทคโนโลยีที่มีการประหยัดจากขนาด (Economies of 

scale) นั่นคือ การผลิตดังกลาวจะเกิดขึ้นในชวงของการผลิตที่เสนตนทุนเฉลี่ยในระยะยาวมีลักษณะทอดลง  

ซึ่งแสดงวา เม่ือผูผลิตขยายกําลังการผลิต จะสงผลใหตนทุนเฉลี่ยตอหนวยลดลง 

       ในกรณีน้ี ผูผลิตรายเดียวก็สามารถผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได

ทั้งหมด การผูกขาดในลักษณะนี้เรียกวา การผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural monopoly) 

     1.3)  ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) 

       ตลาดผูขายนองราย คือ ตลาดท่ีประกอบดวยผูผลิตจํานวนไมมาก ท้ังน้ีไมสามารถ

กําหนดจํานวนที่แนนอนได ในกรณีที่ผูผลิตเพียงสองราย เรียกวา Duopoly ผูผลิตแตละรายอาจจะผลิตและ

ขายสินคาเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ได ถาผูผลิตขายสินคาเหมือนกันเราเรียกวา Pure Oligopoly เชน 

น้ําตาลทราย เหล็ก เปนตน ถาสินคานั้นของผูผลิตแตละรายมีลักษณะตางกัน เราเรียกวา Differentiated 

Oligopoly เชน รถยนต สบู น้ําอัดลม เปนตน ลักษณะตลาดผูขายนอยรายมีดังนี้ 

       (1) มีผูผลิตจํานวนไมมากนัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตรายหนึ่ง เชน  

การลดราคาสินคา จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินคาของผูผลิตรายอื่นๆ 

ในตลาด อาจกลาวไดวาคุณสมบัติของตลาดผูขายนอยรายที่แตกตางจากตลาดประเภทอ่ืนๆ คือ พฤติกรรมของ

ผูผลิต แตละรายจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Interdependence among firms in the industry) 

กลาวคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูผลิตรายหนึ่งจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจของผูผลิตรายอ่ืน 
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ในตลาด โดยผลดังกลาวสงผลใหผูผลิตแตละรายจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดของการตอบโตของผูผลิตราย

อ่ืนๆ กอนที่จะตัดสินใจในการกําหนดราคาสินคาหรือปริมาณการผลิตสินคาของตน เชน หากผูผลิตรายหนึ่ง

วางแผนขยายกําลังการผลิต โดยหวังจะใชนโยบายลดราคาสินคา เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดของตน ผูผลิตรายอื่น

ที่เปนคูแขง อาจจะตัดสินใจใชนโยบายลดราคาสินคาเชนเดียวกัน เพื่อปองกันมิใหตนตองสูญเสียสวนแบงตลาด 

แตในที่สุดผูผลิตทั้งสองรายนี้อาจจะตองสูญเสียกําไรที่ควรจะไดโดยไมจําเปน เปนตน 

       (2) การเขาหรอืออกจากตลาด การเขามาทําการผลิตและขายสินคาในตลาดผูขายนอยราย

นี้จะเปนไปโดยเสรี แตในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก เนื่องจากตองลงทุนสูงมาก และทําไดไมงายนัก อุปสรรคการเขาสู

ตลาดที่สําคัญ ไดแก เทคโนโลยีที่มีการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) ซึ่งสงผลใหผูผลิตที่มีขนาดใหญมี

ตนทุนเฉลี่ยตอหนวยต่ํากวาผูผลิตท่ีมีขนาดเล็ก การท่ีตองลงทุนสูงและใชปจจัย การผลิตที่มีความเฉพาะเจาะจง 

รวมถึงการอนุญาตโดยรัฐบาลใหผูผลิตบางรายมีสิทธิพิเศษ ในการผลิตสินคานั้นๆ อุปสรรคในการเขาสูตลาดของ

ผูผลิตรายใหมนอกจากปจจัยที่เก่ียวของกับการผลิตสินคาที่กลาวมาขางตนน้ัน ผูผลิตรายเดิมที่อยูในตลาดอาจ

ตัดสินใจเลือกใชกลยุทธบางอยางเพื่อกีดกันการเขาสูตลาดของผูผลิตรายใหมไดเชนกัน 

     1.4)  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)  

       ตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด เปนตลาดที่มีลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดผูกขาด

ผสมกัน กลาวคอื เปนตลาดที่มีผูซื้อและผูขายจํานวนมาก แตสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตแตละรายนั้นมีความแตกตาง

กันบางเล็กนอย (Differentiated products) โดยสินคาจากผูผลิตแตละรายสามารถใชทดแทนกันไดดี แตอาจจะ

ทดแทนกันไมไดอยางสมบูรณ ซึ่งความแตกตางกันของสินคาจากผูผลิตแตละรายนั้น เกิดขึ้นไดจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 

       (1) ผูผลิตแตละรายขายสินคาประเภทเดียวกันที่มีลักษณะแตกตางกันเล็กนอยอาจ

แตกตางกันจริงทางกายภาพ เชน ความแตกตางดานคุณภาพสินคา รูปแบบของสินคา การบรรจุหีบหอ เปนตน 

       (2) ผูผลิตแตละรายขายสินคาประเภทเดียวกันแตใชเครื่องหมายการคา (Trademarks) 

หรือยี่หอ (Brand names) แตกตางกัน กรณีน้ีสินคาอาจจะเหมือนกันทุกประการไดแตผูผลิตแตละรายจะทําใหผูซื้อ

มีความรูสึกวาสินคาของตนนั้นแตกตางกันจากสินคาของผูผลิตรายอ่ืน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง เครื่องใชไฟฟา เปนตน 

       (3) ผูผลิตแตละรายขายสินคาประเภทเดียวกัน แตขายในสถานที่แตกตางกัน เชน 

เครื่องดื่มที่ขายตามสถานท่ีทองเท่ียว กับที่ขายในรานสะดวกซื้อ รานอาหาร หรือรานคาทั่วไป เปนตน 

       ผูผลิตรายใดที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันและสามารถทดแทนกันไดดี หากผูผลิตรายน้ันกําหนด

ราคาสินคาตนไวสูงกวาราคาสินคาจากผูผลิตรายอ่ืน จะสงผลใหยอดขายของสินคาเขาลดลงมาก เพราะผูบริโภคจะหันไป

ซื้อสินคาท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกันจากผูผลิตรายอ่ืนที่กําหนดราคาต่ํากวา ในทางตรงกันขาม ถาผูผลิตรายใดกําหนด

ราคาสินคาของตนต่ํากวาราคาสินคาของผูผลิตรายอ่ืน จะสงผลใหยอดขายของเขาเพิ่มข้ึนมากเชนกัน (หากผูผลิตราย

อ่ืน  ๆไมมีการปรบัลดราคาตาม) ซึ่งผูผลิตในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดแตละรายจะมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคา

ไดบาง แตอํานาจในการกําหนดราคานี้จะไมมากเทากรณีผูผลิตเปน ผูผูกขาด และลักษณะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ

ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด คือ ไมมีอุปสรรคในการเขาและออกจากตลาดเหมือนกรณีตลาดแขงขันสมบูรณ กลาวคือ 

ผูผลิตรายใหมที่ตองการเขามาผลิตสินคาเพื่อขายแขงกับผูผลิตรายอ่ืนที่มีอยูเดิมนั้น สามารถทําไดงาย หรือ

ผูผลิตรายใดที่ตองการเลิกทําการผลิตสินคาน้ันๆ และออกจากตลาดไปก็สามารถทาํไดเชนกัน 
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    2) หนาที่การตลาด 

     หนาที่การตลาด (Marketing Function) (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, 2548) คือ กิจกรรมที่ 

เกิดจากการกระทําของนักการตลาดในกระบวนการตลาด เพื่อทําใหสินคานั้นมีลักษณะรูปราง อยูในชวงเวลา

และสถานท่ีที่ผูบริโภคหรือผูใชประโยชนตองการ เปนบทบาทการตลาดที่เชื่อมโยงความขัดแยงระหวาง 

ความตองการของผูผลิตกับความตองการของผูบริโภคหรือผูใชเขาดวยกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

การตลาด หนาที่การตลาดมี 9 อยาง แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

     2.1) หนาที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchange Function) เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับการโอนยาย

กรรมสิทธ์ิในตัวสินคา สามารถทําใหทุกคนผลิตหรือธุรกิจเฉพาะท่ีชอบหรือที่ถนัดได เปนจุดเริ่มตนของ 

การกําหนดราคาสินคาท่ีเขาสูตลาด หนาที่ในการแลกเปลี่ยนที่ 2 อยาง คือ 

       (1) การซื้อ (Buying) เปนกิจกรรมเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งในสิ่งที่ผูซื้อตองการ หนาที่ใน

การซื้อจึงตองรวมถึงการทราบหรือการหาแหลงท่ีผลิต แหลงที่จําหนายสินคานั้น ฤดูกาลท่ีมีการซื้อขาย เงื่อนไข

และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น 

       (2) การขาย (Selling) เปนกิจกรรมในการขาย ที่ไดรวมเอาหลายสิ่งหลายเขาดวยกัน  

ไมใชวาผูขายเพียงแตยอบรับราคาที่เสนอขายเทาน้ัน ยังรวมถึงกิจกรรมโฆษณา การสงเสริมการขาย การจัด

แสดงสินคา และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการขายสินคานั้น 

     2.2) หนาที่ทางกายภาพ (Physical Function) เปนกิจกรรมที่นักการตลาดตองกระทํากับตัว

สินคา ในขณะที่กําลังครอบครองสินคานั้นอยู เพื่อใหสินคานั้นอยูในลักษณะตรงกับความตองการของผูบริโภค

หรือผูใช หนาที่ทางกายภาพแบงออกเปน 3 อยาง คือ 

       (1) การแปรรูป (Processing) เปนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปรางสินคาใหตรงกับ 

ความตองการของผูบริโภคหรือผูใช เปนการตอบคําถามวาผูบริโภคหรือผูใชตองการสินคาลักษณะใด (What) 

เปนการสรางอรรถประโยชนในตัวสินคาทางดานรูปราง และเพิ่มมูลคาใหกับตัวสินคาดวย ยิ่งกวานั้นสินคา

เกษตรทุกชนิดจะตองมีการแปรรูปอยางนอยขั้นตน กอนที่จะนําไปบริโภคหรือใชประโยชนได 

       (2) การเก็บรกัษา (Storage) เปนกิจกรรมในการเก็บรักษาสินคาไว ในเวลาที่ผูแปรรูปตองการ

ใชในการแปรรปู และในเวลาที่ผูบริโภคตองการบริโภค เปนการตอบคาํถามผูแปรรูป ผูบริโภคและผูใชประโยชนสินคาวา 

ตองการสินคานั้นเมื่อใด (When) เปนการสรางอรรถประโยชนทางดานเวลา ทั้งนี้เพราะการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญ

เปนฤดูกาล การแปรรูปอาจใชเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสินคาเกษตรในแตละฤดูกาล หรือตามความ

ตองการของตลาดได แตการบริโภคสินคาเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะที่เปนอาหารหลัก ซึ่งตองบริโภคตลอดป 

จึงจําเปนตองเก็บรักษาสินคาเกษตรเหลานั้นเอาไว ใหเพียงพอกับความตองการตลอดทั้งป 

       (3) การขนสง (Transportation) เปนกิจกรรมในการเคลื่อนยายสินคาเกษตร  

จากแหลงผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชประโยชน เปนการตอบคําถามวาการบริโภคหรือการใชประโยชนสินคา

ชนิดน้ันอยูที่ใด (Where) เปนการสรางประโยชนดานสถานที่ ทั้งนี้เพราะการผลิตสินคาเกษตรสวนใหญอยูใน

ชนบท ในขณะที่แหลงบริโภคอยูในตัวเมือง หรือตางประเทศสําหรับสินคาเกษตรที่มีการสงออก จึงจําเปนตองมี 

การขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะสินคาเกษตรสวนใหญเนาเสียงาย 
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     1.3)  หนาที่ อํ านวยความสะดวก (Facilitating Function) เปนกิจกรรมที่ช วยทําให

อรรถประโยชนการตลาด ทั้งในดานกรรมสิทธิ์ในตัวสินคา การแปรรูปการเก็บรักษาและการขนสง หรือหนาที่

การตลาดทั้งดานการแลกเปลี่ยน และดานกายภาพดําเนินการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนาที่

อํานวยความสะดวกมี 4 อยาง คือ 

       (1) มาตรฐานและการจัดชั้นคุณภาพสินคา (Standardization and Grading) เปน

กิจกรรมในการวัดความเปนเอกภาพของสินคา ท้ังในดานปริมาณ เชน โดยน้ําหนัก การตวงและการวัดขนาด

และดานคุณภาพ เชน ขนาดของสินคา (เมล็ด ผล) ความสะอาด สิ่งเจือปน ความชื้น สี ความแกออนและอ่ืนๆ

ที่ใชระบุคุณภาพสินคานั้น ถามาตรฐานและการจัดชั้นคุณภาพสินคาเปนที่ยอมรับของผูทําธุรกิจ การกําหนด

และการตกลงราคาก็จะเปนไปไดอยางงายและทําไดอยางรวดเร็ว ทั้งๆ ที่ไมตองดูสินคา ทําใหตลาดของสินคา

ชนิดนั้นกวางขวางขึ้น ยิ่งกวานั้นสินคาชนิดเดียวกันและมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ยอมทําใหการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานเดียวกัน จะเปนสินคาท่ีตลาดยอมรับมากขึ้น การเก็บรักษาและการขนสงก็ทําไดงาย

และสะดวกยิ่งข้ึน ไมจําเปนตองแยกสินคาตามการเปนเจาของ ทําใหคาใชจายในการตลาดลดลง ระบบตลาด

ยอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

       (2) การเงิน (Financing) เงินทุนเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินธุรกิจ เพราะผูทําธุรกิจ 

มีเงนิของตัวเองจํากัด แตการทําธุรกิจตองการปริมาณเงินมากกวาท่ีมีอยู เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

เชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ใหปริมาณธุรกิจเปนไปตามที่ลูกคาตองการหรืออื่นๆ ผูทํา

ธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเงินกูยืม ซึ่งสวนใหญไดจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินจึงชวยทําใหระบบ

การตลาดมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

       (3) การยอมรับความเสี่ยงภัย (Risk- Bearing) ความเสี่ยงในที่น่ี หมายถึง ความเสี่ยง

ตอการขาดทุนจากการทําธุรกิจ ซึ่งเกิดขึ้นไดเสมอ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเกิดข้ึนได 2 แบบ คือ ความเสี่ยง

ทางกายภาพ (Physical Risk) เกิดจากการเนาเสียและการสูญเสียตัวสินคาที่ทําธุรกิจ ในขณะที่ครอบครอง

สินคานั้นอยู เปนตนวา สูญเสียคุณภาพ สูญเสียน้ําหนัก หรือเกิดจากไฟไหมและภัยธรรมชาติอ่ืน และความ

เสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคานั้นเม่ือขาย เกิดขึ้นเนื่องจากรสนิยมของ

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการดําเนินงานของคูตอสูเปลี่ยนแปลงไป หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป (กรณีที่มีการคาระหวางประเทศหรือกูยืมเงินทุนจากตางประเทศเขามาลงทุน) 

ผูทําธุรกิจจะตองติดตามสิ่งแวดลอมภายนอกตลอดเวลา เพื่อใหสามารถปรับตัวตามสถานการณไดทัน 

       (4) ขาวสารการตลาด (Market Intelligence) เปนกิจกรรมท่ีจําเปนสําหรับทุกๆ คน  

ไมวาจะเปนผูผลิต นักการตลาดหรือผูบริโภค โดยเฉพาะกับสินคาที่เก่ียวของ เพื่อใหไดทราบวา อุปทานอยูที่ใด

ความเคลื่อนไหวทางดานปริมาณและราคาเปนอยางไร แหลงอุปสงคอยูที่ใด และความเคลื่อนไหวดานราคา

และปริมาณที่อุปสงคเปนอยางไร ปราศจากขาวสารการตลาด นักการตลาดไมสามารถดําเนินธุรกิจได  

นักการตลาดจึงตองติดตามความเคลื่อนไหวของขาวสารการตลาดตลอดเวลา เพื่อการปรับตัวของธุรกิจใหเขา

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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    3) พฤติกรรมการตลาด 

     พฤติกรรมตลาด คือ แบบแผนพฤติกรรมการวางนโยบายของหนวยธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตาม

ลักษณะตลาด โดยการวางนโยบายนี้จะมีอิทธิพลตอสินคาของคูแขงและของหนวยธุรกิจเอง การเสนอนโยบาย

การตลาดในรูปแบบตางๆ น้ันเปนการสรางพฤติกรรมตลาด (Market Conduct) ซึ่งในอุตสาหกรรมแตละ

ประเภทก็จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป 

     หนวยธุรกิจจะมีแบบแผนพฤติกรรมในการวางนโยบาย 2 ดานใหญๆ คือ นโยบายดานราคา

(Pricing Policy) และนโยบายที่ไมเก่ียวของดานราคา (Non-Pricing Policy) 

     3.1) นโยบายดานราคา (Pricing Policy) หนวยธุรกิจท่ีอยูในลักษณะตลาดที่แตกตางกันจะมี

พฤติกรรมการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะแบงนโยบายดานราคาแตกตางกันตามลักษณะตลาด 

       (1) ตลาดแขงขันสมบูรณ พฤติกรรมของหนวยธุรกิจที่อยูในลักษณะนี้แตละหนวยธุรกิจ

จะไมมีอิสระในการเลือกรูปแบบการดําเนินงาน ราคาจะถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทานของตลาดซึ่งหนวย

ธุรกิจจะไมสามารถขายสินคาของตนใหมีราคาแตกตางจากที่ตลาดกําหนดได 

       (2) ตลาดผูขายมากราย จากการที่ในตลาดนี้มีหนวยผลิตเปนจํานวนมากและมีการ

สรางความแตกตางกันในตัวสินคา ทําใหหนวยผลิตแตละรายมีความรูสึกวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของตนจะ

ไมมีผลตอหนวยผลิตอื่น ดังน้ันหากทําการเพ่ิมหรือลดราคาสินคาหนวยผลิตรายอื่นๆ ยอมไมสามารถสังเกตเห็น

ไดและทําตาม อยางไรก็ตามหากหนวยผลิตแตละรายดําเนินการเชนนี้ หนวยผลิตรายอื่นๆ ก็จะดําเนินนโยบาย

เหมือนกันหมดเพราะตางก็เผชิญสถานการณเดยีวกัน 

       (3) ตลาดผูขายนอยราย ผูขายแตละรายกําหนดราคาของตนเองและจะปรับราคาเพื่อ

สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงขัน โดยหนวยธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจะสามารถแบง

พฤติกรรมการกําหนดราคาออกเปน 3 ประเภท คือ 

        (3.1) การกําหนดราคาแบบ Non-Collusive การกําหนดราคาแบบน้ีจะเกิดขึ้นใน

กรณีท่ีสินคามีลักษณะเหมือนกัน โดยการดําเนินการของหนวยธุรกิจในตลาดลักษณะนี้แมวาจะเปนอิสระตอกัน

ในทางปฏิบัติ แตการตัดสินใจจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงปฏิกิริยาของคูแขงขันประกอบดวย เชน การลดราคา

สินคาหากผูผลิตลดราคาสินคาของตนเองลง ผูผลิตรายอ่ืนก็จะลดราคาตามดวย แตหากผูผลิตเพิ่มราคาสินคา

กลับกลายเปนผลดีตอคูแขงขันท่ีจะขายสินคาอยางเดียวกัน เพราะจะไมขึ้นราคาตามแตจะตรึงราคาไวเพื่อจะ

ดึงดูดลูกคาจากการขึ้นราคาของคูแขง ฉะนั้นจึงกลาวไดวาไมวาจะเกิดเหตุการณอะไร เชน ตนทุนการผลิต

สูงขึ้นหรือต่ําลง ผูขายสินคาในตลาดลักษณะนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งเรียกวาราคาตายตัว และการตั้ง

ราคาในลักษณะดังกลาวจะดําเนินไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีการตกลงกันระหวางกลุมผูผลิตเมื่อเล็งเห็นถึงความ

จําเปนในการเปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นหนวยธุรกิจในตลาดลักษณะนี้จะไมนิยมใชนโยบายดานราคา แตจะใช

นโยบายที่ไมใชราคาแทน 

 

 



20 
 

        (3.2) การกําหนดราคาแบบ Quasi-Collusive Pricing การกําหนดราคาแบบนี้เปน 

การกําหนดราคาในกรณีท่ีผูผลิตรวมตัวกันในลักษณะที่ไมเปดเผยและไมเครงครัด และมักจะอยูในรูปของการมี

หนวยธุรกิจหนวยใดหนวยหนึ่งในตลาดเปนผูนําในการกําหนดราคา ซึ่งการเปนผูนําราคาอาจจะเกิดจากผูผลิต

ที่มีตนทุนตํ่าสุด มีกําลังการผลิตหรือเปนผูผลิตรายใหญ มีประสบการณมากที่สุด 

        (3.3) การกําหนดราคาแบบ Collusive Pricing การกําหนดราคาแบบนี้อาจเกิดขึ้น

จากการตกลงกันเองในกลุมผูผลิต ซึ่งเปนการรวมตัวของผูผลิตเขาดวยกันอยางสมบูรณ และอยางเปนทางการ

ซึ่งเปนที่รูจักกันในนามคารเทล (Cartel) ซึ่งนิยามคารเทล คือ “กลุมของบรรดาผูผลิตสินคาในอุตสาหกรรม

หนึ่งๆ ท่ีรวมตัวเขาดวยกันโดยมีจุดมุงหมายที่จะโยกยายอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจจากแตละ

หนวยธุรกิจมารวมไวที่สวนกลาง โดยคาดหมายวาการกระทําดังกลาวจะทําใหกําไรของแตละหนวยธุรกิจ

เพิ่มขึ้นได” หรืออีกนัยหนึ่งคือการรวมกลุมกันอยางเปนทางการเกิดข้ึนจากการที่หนวยผลิตตางๆ ตองการมี

สวนแบงในตลาดและมีอิทธิพลในการกําหนดราคาสินคารวมกัน มีความตองการลดการแขงขัน และมีความ

ตองการนําเอาความสามารถในการผลิตสวนเกินมาใช แตผลของการรวมกลุมในลักษณะดังกลาวจะไมประสบ

ผลสําเร็จหากสมาชิกคนใดคนหน่ึงไมปฏิบัติตามขอตกลงโดยอาจมีการตัดราคากันอยางลับๆ กับผูซื้อ หรือมี

การกระทาํอื่นๆ ที่ขัดกับขอตกลงท่ีใหไวกับกลุม เปนตน 

       (4) ตลาดผูกขาด ผูผูกขาดเปนผูกําหนดราคาตามระดับกําไรที่ตองการ 

     3.2) นโยบายแขงขันโดยไมใชราคา (Non-Pricing Policy) เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมตลาด

ซึ่งนโยบายแขงขันโดยไมใชราคานั้นมีไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับแตละหนวยผลิตจะเลือกใชวิธีการใดเพื่อจูงใจให

ลูกคาซื้อผลผลิตของตนไดมากขึ้น เชน 

       (1) นโยบายดานการพัฒนาผลิตภัณฑหรือลักษณะสินคาใหแตกตางจากสินคาของ

ผูผลิตรายอื่นๆ โดยการปรับปรุงคุณสมบัติตัวสินคา เชน รูปแบบ สีหรือสวนประกอบของสินคา การบรรจุภัณฑ โดย

ที่ผูผลิตจะตองสามารถชี้ใหเห็นความแตกตางของสินคาของตนจากสินคาของผูผลิตรายอื่นๆ ตอลูกคาไดดวย 

       (2) นโยบายดานคุณภาพ ผูผลิตจะตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพสม่ําเสมอและเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

       (3) นโยบายดานสงเสริมการขาย เชน การบรรจุภัณฑ การโฆษณาในรูปแบบตางๆ กัน 

การสงพนักงานขายออกชักชวนผูซื้อ เปนตน 

       (4) นโยบายดานบริการ เชน การใหเครดติลูกคาหรือการใหบริการที่ดีกวา เปนตน 

    4) วิถีการตลาด 

     ตลาด คือ การที่ผูซื้อและผูขายมาทําการซื้อขายซึ่งกันและกัน หรือบริเวณที่อุปสงคและ

อุปทานท่ีมีสภาพคลายคลึงกันมาพบกัน ซึ่งตลาดน้ันอาจมีสถานท่ีหรือไมมีสถานที่หรืออาจมีรูปแบบ (Formal) 

หรือไมมีรูปแบบก็ได (Informal) ก็ได (สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, 2546)  

     ตลาดที่มีรูปแบบ คือ ตลาดที่ผูเขามาทําธุรกิจในตลาดนั้น จะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ตลาด

กําหนดไว สวนตลาดที่ไมมีรูปแบบ คือ ตลาดท่ีผูซื้อและผูขายสามารถตกลงซื้อขายกันอยางไรก็ได การตลาด

สินคาเกษตร เปนผลการดําเนินการตางๆ ของธุรกิจในการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากจุดเริ่มตนของการ
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ผลิตสินคาเกษตร จนกระทั่งสินคาเหลานั้นถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย จะเห็นวาการตลาดสินคาเกษตรจะเริ่มจาก

เกษตรกรขายสินคาและไปสิ้นสุดเมื่อสินคานั้นไปสูมือผูบริโภค และจะตองมีบุคคลหรือผูทําหนาที่การตลาดมา

ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา กิจกรรมการตลาดจะเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องกัน และจะตองมี

การประสานงานกัน (Coordination) ทั้งน้ี เน่ืองจากกิจกรรมตางๆ ของการตลาดมีผูทําหลายกลุมดวยกัน  

แตละกลุมตางมีความเห็นในเร่ืองการตลาดที่แตกตางกัน กลุมผูบริโภคตองการซื้อสินคาในราคาที่ต่ําท่ีสุดเทาที่

จะเปนไปได เกษตรกรผูผลิตตองการผลตอบแทนจากการขายผลผลิตใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได สวนหนวย

ตางๆ ที่ทําหนาท่ีอยูระหวางเกษตรกรและผูบริโภคก็หวังกําไรจากการดําเนินธุรกิจ ความขัดแยงอาจเกิดข้ึน 

เนื่องจากเปาหมายแตละกลุมแตกตางกัน การแกไขปญหาการตลาดจึงเปนปญหาแบบลูกโซและไมมีที่สิ้นสุด 

     วิถีการตลาด หมายถึง การแสดงใหทราบวาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเมื่อเคลื่อนยายจากผูผลิต

แลวไปสูคนกลางประเภทใดบาง คนกลางแตละประเภทไดรับในปริมาณเทาใด กอนสินคานั้นไปสูมือผูบริโภค

คนสุดทาย โดยปกติจะแสดงปริมาณในรูปรอยละ สินคาบางชนิดกอนเคลื่อนยายจากผูผลิตอาจมีรูปรางอยาง

หนึ่งแตเม่ือถึงมือผูบริโภคอาจมีรูปรางอีกอยางหนึ่ง สินคาบางชนิดอาจเกิดความสูญเสียระหวางการเคลื่อนยาย 

ดังนั้นในการวิเคราะหวิถีการตลาด จําเปนตองยึดถือลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนหลัก แลวเทียบลักษณะที่ไม

เหมือนกันใหเปนหนวยเดียวกันกับลักษณะที่ยึดเปนหลัก จึงทําการวิเคราะหได 

    5) สวนเหล่ือมการตลาด 

     สวนเหลื่อมการตลาด หมายถึง ความแตกตางระหวางราคาสินคาหรือผลิตผลที่ผูบริโภคจาย

กับราคาที่ผูผลิตไดรับ หรือราคาของสิ่งบริการทางการตลาด (Marketing Services) ไดแก คาขนสง คาเก็บ

รักษา คาบรรจุหีบหอ ฯลฯ และกําไรของผูคา (สมพร อิศวิลานนท, 2546) ดังสมการ 

 

fr PPM   

 

     โดยที่   M สวนเหลื่อมการตลาด 

         rP ราคาขายปลีก 

         
fP ราคาฟารม 

 

     ความแตกตางระหวางราคาที่ผูบริโภคจายหรือราคาขายปลีก (Retail Price: rP ) กับราคาที่

ผูผลิตหรือเกษตรกรไดรบั (Farm Price: fP ) เนื่องจากในระบบตลาดสินคาเกษตรโดยทั่วไปผูผลิตและผูบริโภคมิได

ซื้อขายกันโดยตรง ผูผลิตและผูบริโภคอยูกันคนละแหง ประกอบกับลักษณะสินคาเกษตรที่ผูผลิตผลิตไดสวนใหญ

ไมไดอยูในลักษณะที่ผูบริโภคตองการ จึงตองมีคนกลางทางการตลาดประเภทตางๆ เขามาเก่ียวของ 

     ราคาขายปลีกที่ผูบริโภคจาย สะทอนถึงอุปสงคของผูบริโภคตอสินคานั้น ซึ่งเปนความสัมพันธ

ระหวางปริมาณและราคาในระดับขายปลีก ซึ่งเรียกวาอุปสงคข้ันปฐมหรือขั้นตน (Primary Demand) ซึ่งเปน

ความตองการที่สงผลใหผูประกอบการเกิดความตองการตอปจจัยการผลิตที่จะไปใชผลิตสินคาตอบสนองความ

ตองการในข้ันปฐมดังกลาว และรวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่จะถูกนําไปใชในกระบวนการตลาด  
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     ความตองการปจจัยการผลิตในระดับฟารมเปนความตองการของเกษตรกร สวนปจจัยที่ใชใน

กระบวนการตลาดเปนความตองการของคนกลางประเภทตาง ๆ ในการทําธุรกิจ คนกลางไมไดเปนผูบริโภคสินคาเอง 

ซึ่งความตองการของคนกลางเหลานี้เรียกวาอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง

ปริมาณและราคาในระดับฟารมและระดับคนกลางประเภทตาง ๆ กอนถึงระดับขายปลีก 

     มูลคาสวนเหลื่อมการตลาด แบงออกไดเปน 2 สวน คือ 1) ตนทุนการตลาด (Marketing Cost) 

และ 2) คาบริการการตลาด (Marketing Charge) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

     1) ตนทุนการตลาด หมายถึงผลตอบแทนที่ไดรับจากการใชปจจัยตาง ๆ ในการผลิตสินคา  

แปรรูปและการทําหนาที่การตลาดอื่น ๆ เชน การซื้อ การขาย การเก็บรักษา การขนสงการเสี่ยงภัย การบริการ

ดานการเงิน การแบงชั้นคุณภาพ เปนตน โดยนับต้ังแตจุดที่สินคาเริ่มเคลื่อนยายจากมือผูผลิตหรือเกษตรกรไป

จนกระทั่งถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย ผลตอบแทนที่ไดนั้นประกอบไปดวย คาจาง คาเชา และคาดอกเบี้ยซึ่งก็คือ

ผลตอบแทนตอแรงงาน ที่ดินหรืออาคารสํานักงาน และทุนตามลําดับ  

     ในการพิจารณาตนทุนการตลาดของสินคาแตละชนิดจําเปนตองทราบถึงวิถีการตลาด 

ของสินคานั้นโดยเฉพาะสินคาเกษตรแตละชนิดมีความแตกตางกัน เชน บางอยางเนาเสียงาย บางอยางตองมี

กระบวนการแปรรูปหลายขั้นตอน บางอยางผลิตไดเฉพาะบางฤดูกาลทําใหจํานวนคนกลางในตลาดสินคาแตละ

ชนิดมีความแตกตางกันอันเปนผลใหสวนประกอบของตนทุนการตลาดของสินคาแตละชนิดแตละประเภทจึงมี

มากนอยแตกตางกันไป 

     2) คาบริการการตลาด หมายถึงผลตอบแทนตอการบริการของคนกลางในตลาดแตละระดับ 

อันไดแก ผลตอบแทนหรือกําไรตอการบริการของผูขายปลีก ผูขายสง ผูรวบรวมนายหนา และผลตอบแทน 

ตอกิจกรรมการแปรรูปของพอคาแปรรูป ผลตอบแทนตอการบริการของคนกลางตลาดในแตระดับนั้น 

จะแตกตางกันไปตามชนิดของสินคา  
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บทที่ 3  

ขอมูลทั่วไป 

 

3.1  สถานการณการผลิตกาแฟ 

  ในชวง 5 ปที่ผานมา (2557 – 2561) กาแฟพันธุโรบัสตา เนื้อท่ีใหผลลดลงจาก 207,715 ไร ในป 2557 

เหลือ 181,054 ไร ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 3.09 ตอป สวนผลผลิตลดลงจาก 29,877 ตัน ในป 2557 

เหลือ 13,784 ตัน ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 14.35 ตอป และผลผลิตตอไรลดลงจาก 144 กิโลกรัม  

ในป 2557 เหลือ 76 กิโลกรัม ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 11.71 ตอป เนื่องจากแหลงปลูกกาแฟ 

พันธุโรบัสตาทางภาคใตที่ปลูกกาแฟแซมในสวนไมผล เชน ทุเรียน เริ่มใหผลผลิต เกษตรกรจึงโคนตนกาแฟ 

ที่ไมสมบูรณ และอายุมากออก ประกอบกับสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออํานวย ฝนแลงท้ิงชวงในชวงที่ดอกกาแฟ

บานดอกหรือฝนตกหนักในชวงที่กาแฟบานดอก ทําใหดอกรวงและผลผลิตลดลง โดยเฉพาะในป 2558  

เนื้อที่ใหผล และผลผลิตลดลงผิดปกติ เนื่องจากสภาพอากาศแลงทําใหกาแฟติดผลนอย และตนกาแฟมีอายุมาก

เสื่อมสภาพ เกษตรกรโคนตนกาแฟทิ้งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นท่ีใหราคาดีกวา รวมถึงตัดแตงตนทําใหผลผลิตลดลง  

  แหลงเพาะปลูกกาแฟที่สําคัญพันธุโรบัสตาจะอยูในภาคใต สวนภาคเหนือสวนใหญจะปลูกกาแฟ 

พันธุอะราบิกา โดยพันธุโรบัสตามีสัดสวนเนื้อที่ใหผลรอยละ 74.33 และพันธุอะราบิกามีสัดสวนรอยละ 25.67 

ของเนื้อท่ีใหผลทั้งประเทศ และผลผลิตพันธุโรบัสตามีสัดสวนรอยละ 69.06 และพันธุอะราบิกามีสัดสวน 

รอยละ 30.94 ของผลผลิตท้ังประเทศ (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางที่ 3.1  เน้ือที่ใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร กาแฟของไทย ป 2557 – 2561 

ป 
เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กก.) 

โรบัสตา อะราบิกา รวม โรบัสตา อะราบิกา รวม โรบัสตา อะราบิกา 

2557 

2558 

2559 

2560 

2561 

207,715 

190,436 

187,779 

183,095 

181,054 

53,253 

60,997 

67,168 

69,959 

76,782 

260,968 

251,433 

254,947 

253,054 

257,836 

29,877 

17,236 

21,456 

17,196 

13,784 

8,073 

8,853 

9,123 

8,713 

9,835 

37,950 

26,089 

30,579 

25,909 

23,619 

144 

91 

114 

94 

76 

152 

145 

136 

125 

128 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย 

(รอยละ) 
-3.09 9.08 -0.18 -14.35 3.86 -9.11 -11.71 -4.80 

สัดสวนรอยละ 74.33 25.67 100 69.06 30.94 100 - - 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562  
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  กาแฟโรบัสตาสวนใหญจะนําไปใชในอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อใชในประเทศ และสงออก มีแหลงปลูก 

ที่สําคัญอยูภาคใต ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฏรธานี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ และนครศรีธรรมราช  

โดยจังหวัดชุมพรซึ่งมีผลผลิตมากที่สุด ผลผลิตเฉลี่ย 13,737 ตันตอป รองลงมาคือจังหวัดระนอง ผลผลิตเฉลี่ย 

5,478 ตันตอป สวนภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีทิศทางการปลูกกาแฟโรบัสตาเพิ่มขึ้น คือ ภาคเหนือ มีพื้นที่ปลูกอยูใน

จังหวัดตาก แพร นาน อุตรดิตถ และลําปาง ภาคกลางมีพื้นท่ีปลูกอยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ และกาญจนบุรี  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนท่ีปลูกอยูในจังหวัดเลย และนครราชสีมา (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.2  เน้ือที่ใหผล ผลผลิตกาแฟโรบัสตารายจังหวัด ป 2557 – 2561 

เนื้อที่ใหผล : ไร  

ผลผลิต : ตัน 

จังหวัด 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ผลผลิต

เฉลี่ย/ป เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต เนื้อที่ใหผล ผลผลิต เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต เนื้อท่ีใหผล ผลผลิต เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต 

รวมทั้งประเทศ 207,715 29,877 190,436 17,236 187,779 21,456 183,095 17,196 181,054 13,784 19,910 

ภาคใต 205,231 29,665 188,023 17,028 184,704 21,190 179,064 16,815 175,958 13,327 19,605 

ชุมพร 144,998 22,475 129,072 11,358 126,638 14,943 123,433 11,109 120,572 8,802 13,737 

ระนอง 55,082 6,500 54,988 5,279 54,618 5,844 52,851 5,444 52,739 4,325 5,478 

สุราษฎรธานี 2,461 313 2,052 179 1,991 229 1,488 134 1,483 102 191 

กระบี่ 2,039 310 1,592 186 1,247 156 1,152 118 1,042 91 172 

นครศรีธรรมราช 474 46 175 14 127 10 127 9 109 6 17 

พังงา 177 21 144 12 83 8 13 1 13 1 9 

ภาคกลาง 1,084 117 1,110 115 1,162 123 1,412 146 1,585 140 128 

ประจวบคีรีขันธ 1,044 114 1,044 112 1,056 118 1,028 113 1,128 111 114 

กาญจนบุรี 40 3 66 3 106 5 384 33 417 28 14 

ตราด - - - - - - - - 40 1 - 

ภาคเหนือ 1,343 89 1,235 88 1,830 136 2,503 222 3,105 288 165 

ตาก 406 33 535 34 752 64 1,160 91 1,174 107 66 

แพร 900 55 629 52 644 54 884 108 884 91 72 

พิษณุโลก 37 1 65 1 121 2 63 3 83 3 2 

นาน - - - - - - - - 119 9 - 

อุตรดิตถ - - - - 306 15 350 17 344 29 20 

ลําปาง - - 6 1 7 1 46 3 296 29 9 

เชียงราย - - - - - - - - 125 15 0 

พะเยา - - - - - - - - 80 5 0 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

57 7 68 5 83 7 116 13 406 29 12 

เลย 24 4 34 2 44 4 61 8 342 25 9 

นครราชสีมา 33 3 35 3 39 3 55 5 65 4 4 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 
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3.2  สถานการณการตลาดกาแฟ 

  3.2.1  การสงออก 

    ในชวง 5 ปที่ผานมา (2557 – 2561) การสงออกเมล็ดกาแฟของไทยลดลงจาก 567 ตัน ในป 2557  

เหลือ  464 ตัน ในป 2560 และเพิ่มเปน 633 ตัน ในป 2561 ภาพรวมลดลงรอยละ 0.81 ตอป สวนมูลคาสงออก 111 

ลานบาท ในป 2557 เพิ่มข้ึนเปน 137 ลานบาท ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2 ตอป สําหรับการสงออกกาแฟ

สําเร็จรูปมีปรมิาณลดลงจาก 6,316 ตัน มูลคา 860 ลานบาท ในป 2557 เหลือ 3,950 ตัน และมูลคา 662 ลานบาท 

ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 14.10 และ 8.03 ตอป ตามลําดับ เนื่องจากผลผลิตเมล็ดกาแฟในประเทศลดลง 

และความตองการใชในประเทศเพิ่มมากขึ้น (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางที่ 3.3 ปริมาณและมูลคาการสงออกเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป ป 2557 - 2561 

ปริมาณ: ตัน  

มูลคา: ลานบาท 

ป 
เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป 

ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

2557 567 111 6,316 860 

2558 627 125 7,595 1,007 

2559 518 122 6,915 1,068 

2560 464 100 4,247 736 

2561 633 137 3,950 662 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย (รอยละ) -0.81 2.00 -14.10 -8.03 

ที่มา: กรมศุลกากร, 2562 

  3.2.2  การนําเขา 

    ในชวง 5 ปที่ผานมา (2557 – 2561) การนําเขาเมล็ดกาแฟของไทยสวนใหญเปนการนําเขาพันธุ 

โรบัสตา โดยมีปริมาณเพิ่มข้ึนจาก 47,413 ตัน มูลคา 3,411 ลานบาท ในป 2557 เพิ่มเปน 64,685 ตัน และ

มูลคา 4,487 ลานบาท ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.37 และ 7.94 ตอป ตามลําดับ เนื่องจากผลผลิต 

ในประเทศไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูป สําหรับกาแฟสําเร็จรูปมีปริมาณนําเขา 7,015 ตัน 

ในป 2557 เพิ่มขึ้นเปน 7,208 ตัน ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.51 ตอป และมูลคา 2,124 ลานบาท ในป 

2557 ลดลงเหลือ 2,041 ลานบาท ในป 2561 หรือลดลงรอยละ 0.88 ตอป ตามลําดับ เนื่องจากมีการแปรรูป

ในประเทศเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันจะเห็นวาการนําเขากาแฟสําเร็จรูปมมีลูคาที่ลดลง เนื่องจากราคากาแฟ

สําเร็จรูปลดลง (ตารางที่ 3.4) 

 



26 

 

ตารางที่ 3.4 ปริมาณและมูลคาการนําเขาเมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูป ป 2557 - 2561 

ปริมาณ: ตัน มูลคา: ลานบาท 

ป 
เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป 

ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

2557 47,413 3,411 7,015 2,124 

2558 58,191 4,042 6,972 2,116 

2559 47,434 3,553 6,445 1,865 

2560 57,997 5,014 6,947 2,097 

2561 64,685 4,487 7,208 2,041 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย (รอยละ) 6.37 7.94 0.51 -0.88 

ที่มา: กรมศุลกากร, 2562 

  3.2.3  ความตองการใช 

    ในชวง 5 ปท่ีผานมา (2557 – 2561) ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้นจาก 

83,856 ตัน ในป 2557 เพิ่มเปน 85,808 ตัน ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.25 ตอป เนื่องจากกระแส 

ความนิยมดื่มกาแฟคั่วบด และกาแฟสาํเร็จรูปเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 3.5) 

ตารางที่ 3.5 ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปของไทย ป 2557 – 2561 

ป ความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงาน (ตัน) 

2557 83,856 

2558 82,752 

2559 76,330 

2560 81,020 

2561 85,808 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย (รอยละ) 0.25 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

  3.2.4  ราคา 

    ในชวง 5 ปที่ผานมา (2557 – 2561) ราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตาที่เกษตรกรขายได เพิ่มขึ้นจาก

กิโลกรัมละ 64.94 บาท ในป 2557 เปนกิโลกรัมละ 69.74 บาท ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.37 ตอป  

โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.57 บาท และราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตาตลาดลอนดอน เพิ่มข้ึนจากกิโลกรัมละ 

61.44 บาท ในป 2557 เปนกิโลกรัมละ 64.02 บาท ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.55 ตอป โดยมีราคา

เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.39 บาท ซึ่งราคาที่เกษตรกรขายไดจะเปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก โดยราคา

เกษตรกรขายไดจะสูงกวาราคาอางอิงตลาดโลก เนื่องจากผลผลิตมีไมเพียงพอกับความตองการใชของโรงงานแปรรูป 

ประกอบกับเมล็ดกาแฟของไทยมีคุณภาพดี สงผลใหราคารับซื้อสูงกวาราคาตลาดโลก ซึ่งมีคณะอนุกรรมาการ 
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พืชสวน เปนผูพิจารณาการนําเขา ซึ่งมีหลักเกณฑเงื่อนไขท่ีกําหนดอยู โดยไมใหกระทบตอเกษตรกร  

และผูประกอบการ โดยผูประกอบการที่ตองการนําเขาเมล็ดกาแฟตองมีการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกร

ภายในประเทศ และหากราคาตลาดโลกต่ํากวากิโลกรัมละ 60 ใหรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรในราคาไมตํ่า

กวากิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งการรับซื้อเมล็ดกาแฟจะมีการเพิ่มราคาของเกษตรกรที่เปนสมาชิกและตามเกณฑ

คุณภาพ (ตารางที่ 3.6) 

ตารางที่ 3.6  ราคาเมล็ดกาแฟดิบ ป 2557 – 2561 

หนวย: บาท/กก. 

ป ราคากาแฟโรบัสตาที่เกษตรกรขายได1/ ราคากาแฟโรบัสตา (ตลาดลอนดอน)2/ 

2557 64.94 61.44 

2558 68.30 61.06 

2559 62.38 60.74 

2560 82.50 79.70 

2561 69.74 64.02 

อัตราเพิ่มเฉลี่ย (รอยละ) 3.37 3.55 

ราคาเฉลี่ยตอป 69.57 65.39 

ที่มา: 1/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 
           2/ Intercontinental Exchange, 2018 

3.3 ขอมูลทั่วไปจากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา 

 3.3.1 สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกจิของเกษตรกร 

   1) เพศ อายุ 

    จากขอมูลเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา จํานวน 228 ราย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน 

เพศหญิง จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 53.95 และเพศชายจํานวน 105 ราย คิดเปนรอยละ 46.05  

ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด  

    สําหรับอายุของเกษตรกรสวนใหญอยูในชวงอายุ 51 - 60 ป จํานวน 94 ราย คิดเปนรอยละ 

41.23 รองลงมาคือชวงอายุมากกวา 60 ป จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 24.12 และชวงอายุ 41-50 ป 

จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 20.61 ของจํานวนตัวอยางท้ังหมด (ตารางที่ 3.7)  
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ตารางที่ 3.7  เพศ อายุ ของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา 

รายการ 

การปลูกสวนเด่ียว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

เพศ 
      

 - ชาย 17 39.53 88 47.57 105 46.05 

 - หญิง 26 60.47 97 52.43 123 53.95 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

อายุ       

 - 21 - 30 ป 2 4.65 0 0.00 2 0.88 

 - 31 - 40 ป 10 23.26 20 10.81 30 13.16 

 - 41 - 50 ป 8 18.60 39 21.08 47 20.61 

 - 51 - 60 ป 16 37.21 78 42.16 94 41.23 

 - มากกวา 60 ป 7 16.28 48 25.95 55 24.12 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

   2) ระดับการศกึษา สมาชิกในครัวเรือน และแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 

    ในสวนของระดับการศึกษา เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน  

138 ราย คิดเปนรอยละ 60.53 และสวนใหญมีท้ังการปลูกสวนผสมและการปลูกสวนเดี่ยว รองลงมาคือระดับมัธยม

ตอนปลาย จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 20.18 และระดับมัธยมศกึษาตอนตนจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 

11.40 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด ดานสมาชิกในครัวเรือน สวนใหญเกษตรกรมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

3 - 4 คนตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 45.18 และสวนใหญเปนการปลูกสวนผสม รองลงมาคือจํานวน 5 คนข้ึนไป 

คิดเปนรอยละ 43.86 สวนใหญเปนการปลูกสวนเดี่ยวและจํานวน 1 - 2 คน คิดเปนรอยละ 10.96 และในแตละครัวเรือน

สวนใหญมีแรงงานภาคการเกษตรจํานวน 1 - 2 คนตอครวัเรือน คิดเปนรอยละ 55.26 รองลงมาคือจํานวน 3 - 4 คน 

คิดเปนรอยละ 38.60 และจํานวน 5 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.14 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด (ตารางท่ี 3.8) 

แสดงใหเห็นวา เกษตรกรสวนใหญมีการศึกษาไมสูงและในครัวเรือนของเกษตรกรมีแรงงานที่ทําการเกษตร

เพียง 1 – 2 รายตอครัวเรอืน 
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ตารางที่ 3.8 ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน 

รายการ 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

ระดับการศึกษา       

 - ไมไดเรียนหนังสือ 2 4.65 4 2.16 6 2.63 

 - ประถมศึกษา 17 39.53 121 65.41 138 60.53 

 - มัธยมศึกษาตอนตน 6 13.95 20 10.81 26 11.40 

 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 14 32.56 32 17.30 46 20.18 

 - อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 2 4.65 0 0.00 2 0.88 

 - ปริญญาตรี/เทียบเทา 2 4.65 8 4.32 10 4.39 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

สมาชิกในครัวเรือน       

 - 1 - 2 คน 2 4.65 23 12.43 25 10.96 

 - 3 - 4 คน 12 27.91 91 49.19 103 45.18 

 - 5 คนข้ึนไป 29 67.44 71 38.38 100 43.86 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน             

 - 1 - 2 คน 19 44.19 107 57.84 126 55.26 

 - 3 - 4 คน 17 39.53 71 38.38 88 38.60 

 - 5 คนข้ึนไป 7 16.28 7 3.78 14 6.14 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

   3) อาชีพ 

    ในดานอาชีพของเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร จํานวน 220 ราย คิดเปนรอยละ 

96.49 และสวนใหญมีการปลูกกาแฟแบบสวนผสม รองลงมาคืออาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 6 ราย คิดเปน

รอยละ 2.63 และอาชีพรับจางทําการเกษตรจํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.88 (ตารางที่ 3.9) แสดงใหเห็นวา 

เกษตรกรสวนใหญไมมีการทําอาชีพอ่ืน ๆ เปนอาชีพเสริม นอกจากการทําการเกษตร แตเกษตรกรยังคงมีการปลูก

กาแฟแบบสวนผสม เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาสินคาเกษตรที่อาจจะตกต่ําในอนาคต 
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ตารางที่ 3.9 อาชีพของเกษตรกร 

รายการ 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

อาชีพ 
 

     

 - ทําการเกษตร 39 90.70 181 97.84 220 96.49 

 - รับจางทําการเกษตร 2 4.65 0 0.00 2 0.88 

 - คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 2 4.65 4 2.16 6 2.63 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

   4) การถือครองที่ดินของเกษตรกร 

    การถือครองท่ีดินของเกษตรกร สวนใหญเกษตรกรมีการถือครองที่ดินในรูปแบบไมมีเอกสารสิทธิ์ 

เชน ใบเสียภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.) เปนตน จํานวน 190 ราย คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนตัวอยาง

ทั้งหมด รองลงมาคือ การถือครองที่มีเอกสารสิทธิ์ เชน โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน (นส.3) 

หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐ (สปก.) หนังสือแสดงการทําประโยชน (ก.ส.น.) 

ใบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.) เปนตน จํานวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด 

โดยพื้นที่ปลูกกาแฟของเกษตรกรทั้งหมดเฉลี่ย 11 ไรตอครัวเรือน แบงเปน รูปแบบที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิเฉลี่ย 11 

ไรตอครัวเรือน และมีเอกสารสิทธิ์เฉล่ีย 7 ไรตอครัวเรือน (ตารางท่ี 3.10) แสดงใหเห็นวา การทําการเกษตร

ของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตาสวนใหญอยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาในการเขาถึง

การชวยเหลอืจากภาครฐั   

ตารางที่ 3.10 การถือครองที่ดินของเกษตรกร 

รายการ 
พื้นที่ปลูกเฉลี่ย 

(ไร/ครัวเรือน) 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

- มีเอกสารสิทธ์ิ
1/
 7 2 4.65 36 19.46 38 16.67 

- ไมมีเอกสารสิทธิ์
1/
 11 41 95.35 159 80.54 190 83.33 

รวม 11 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

หมายเหตุ: 1/นิยามตามคูมือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ป 2561 ของกรมสงเสริมการเกษตร 
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   5) รายไดของเกษตรกร 

    ดานรายไดของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปจาก 

ภาคการเกษตร ประกอบดวย รายไดจากการปลูกกาแฟสวนเด่ียว 124,131 บาทตอป รายไดจากการปลูกกาแฟ 

สวนผสมรวมกับทุเรียน ซึ่งในกรณีนี้เปนชวงท่ีตนกาแฟและตนทุเรียนสามารถใหผลผลิตและมีตนทุนการผลิต 

คาแรงในการดูแลรักษา คาวัสดุตาง ๆ รวมกัน โดยมีรายไดจากกาแฟ 57,329 บาทตอป และรายไดจากทุเรียน 

491,053 บาทตอป รายไดจากการปลกูไมผล 107,827 บาทตอป รายไดจากการปลูกไมยืนตน 184,667 บาทตอ

ป และรายไดจากการรับจางดานการเกษตร 58,545 บาทตอป สําหรับอาชีพนอกภาคการเกษตร ประกอบดวย 

อาชีพคาขายมีรายไดเฉลี่ย 197,231 บาทตอป และอาชีพรับจางดานอื่น ๆ มีรายไดเฉลี่ย 145,895 บาทตอป 

(ตารางที่ 3.11) 

ตารางที่ 3.11 รายไดของเกษตรกร 

รายการ รายไดเฉลี่ย (บาทตอครัวเรือนตอป) 

ภาคการเกษตร  

1) รายไดจากการปลูกกาแฟสวนเดี่ยว 124,131 

2) รายไดจากการปลูกกาแฟสวนผสมรวมกับทุเรียน  

 - รายไดจากกาแฟ 57,329 

 - รายไดจากทุเรียน 491,053 

3) รายไดจากไมผลอ่ืน ๆ 107,827 

4) รายไดจากไมยืนตน 184,667 

5) รายไดจากการรับจางดานการเกษตร 58,545 

นอกภาคการเกษตร  

1) รายไดจากการคาขาย 197,231 

2) รายไดจากการรับจางดานอ่ืน ๆ 145,895 

ที่มา: จากการสํารวจ 

  3.3.2  การผลิต 

    1) อายุตนกาแฟ จํานวนตนตอไร  

     สําหรับอายุตนกาแฟ พบวา ตนกาแฟสวนใหญอยูในชวงอายุ 1-3 ป จํานวน 78 ราย คดิเปน

รอยละ 34.21 รองลงมาชวงอายุ 4-10 ป จํานวน 74 ราย คิดเปนรอยละ 32.46 และ ชวงอายุ 11-20 ป 

จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 14.91 โดยในการปลูกสวนเด่ียวสวนใหญตนกาแฟมีอายุอยูในชวง 4 – 10 ป 

จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 46.51 ในขณะที่การปลูกสวนผสมสวนใหญตนกาแฟมีอายุอยูในชวง 1-3 ป 

จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 34.05 ของจํานวนตัวอยางการปลูกสวนผสม แสดงใหเห็นวาเกษตรกรหันมาให

ความสําคัญกับพืชกาแฟเริ่มมีการปลูกมากขึ้น และพืชกาแฟยังเปนพืชที่สามารถปลูกรวมกับพืชอ่ืน ๆ ได 
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     ในสวนของจํานวนตนตอไร สวนใหญอยูในชวง 101-150 ตน จํานวน 64 ราย คิดเปนรอยละ 

28.07 รองลงมาคือ 51-80 ตน จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 27.63 และจํานวน 81-100 ตน จํานวน 39 ราย 

คิดเปนรอยละ 17.11 โดยการปลูกสวนเดี่ยวสวนใหญมีจํานวนตน 101 – 150 ตน และการปลูกสวนผสมสวนใหญ 

มีจํานวนตน 51 – 80 ตน (ตารางที่ 3.12) แสดงใหเห็นวา เกษตรกรสวนใหญมีตนกาแฟอายุไมเกิน 10 ป  

และจํานวนตนตอไรที่เกษตรกรปลูกข้ึนอยูกับลักษณะของการปลูกสวนเดี่ยวและการปลูกสวนผสมรวมกับพืชอื่น ๆ 

ซึ่งการปลูกท้ัง 2 แบบ จํานวนตนตอไรจะสูง เนื่องจากอายุตนกาแฟยังนอย และเปนการปลูกรวมกับพืชอื่น 

หากพืชอื่นมีอายุมากขึ้นก็จะทยอยโคนตนกาแฟออก เพื่อใหสามารถปลูกรวมไดกับพืชอ่ืน 

ตารางที่ 3.12 อายุตนกาแฟ และจํานวนตนตอไร 

รายการ 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

อายุตนกาแฟ 
      

- 1 - 3 ป 15 34.88 63 34.05 78 34.21 

- 4 - 10 ป 20 46.51 54 29.19 74 32.46 

- 11 - 20 ป 6 13.95 28 15.14 34 14.91 

- 21 - 25 ป 2 4.65 24 12.97 26 11.40 

- 26 ปขึ้นไป 0 0.00 16 8.65 16 7.02 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

จํานวนตนตอไร       

- นอยกวา 50 ตน 0 0.00 16 8.65 16 7.02 

- 51 - 80 ตน 0 0.00 63 34.05 63 27.63 

- 81 - 100 ตน 4 9.30 35 18.92 39 17.11 

- 101 - 150 ตน 21 48.84 43 23.24 64 28.07 

- 151 - 170 ตน 4 9.30 12 6.49 16 7.02 

- มากกวา 170 ตน 14 32.56 16 8.65 30 13.16 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

     สําหรับจํานวนตนกาแฟเฉลี่ยตอไร ในกรณีปลูกสวนเดี่ยวเฉลี่ยจํานวน 168 ตน ซึ่งใหผลผลิต

เฉลี่ยตอไร 172 กิโลกรัม และในกรณีปลูกกาแฟสวนผสมรวมกับทุเรียน จํานวนตนกาแฟเฉลี่ย 62 ตนตอไร  

ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร 73 กิโลกรัม และทุเรียนมีจํานวนตนเฉลี่ย 15 ตน ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร 672 กิโลกรัม 

(ตารางที่ 3.13) 
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ตารางที่ 3.13 จํานวนตน และผลผลิตเฉล่ียตอไร  

รายการ การปลูกสวนเดี่ยว 
การปลูกสวนผสมรวมทุเรียน  

กาแฟ ทุเรียน 

จํานวนตนเฉลี่ย (ตน/ไร) 158 62 15 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 172 73 672 

หมายเหตุ : ผลผลิตกาแฟ หนวยเปนกิโลกรัมสารกาแฟ 

ที่มา: จากการสํารวจ 

     จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา ในกรณีเกษตรกร ปลูกกาแฟสวนเดี่ยว มีจํานวนตนกาแฟ 

อยูในชวง 150 – 170 ตนตอไร หรือจํานวนเฉลี่ย 158 ตนตอไร เนื่องจากการปลูกกาแฟสวนเดี่ยว จํานวนตนที่เหมาะสม

เทากับ 170 ตนตอไร (กรมวิชาการเกษตร, 2558) และหากปลูกกาแฟในรูปแบบสวนผสม ควรมีจํานวนตนอยูในชวง 

51 – 80 ตนตอไร หรือมีจํานวนตนเฉลี่ย 62 ตนตอไร ซึ่งเปนจํานวนตนที่เกษตรกรเลือกปลูกเปนสวนใหญ 

และสามารถปลูกรวมกับทุเรยีนไดเฉลี่ย 15 ตนตอไร รวมถึงสามารถลดตนทุนการผลิต เนื่องจาก สามารถใชคาปุย 

คายาฆาหญา หรือคาดูแลรกัษาตาง ๆ รวมกันได  

    2) ประสบการณในการปลูก และแหลงน้ํา 

     สําหรับประสบการณในการปลูก เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการปลูกกาแฟนอยกวา 

10 ป จํานวน 141 ราย คิดเปนรอยละ 61.84 รองลงมามีประสบการณ 11-20 ป จํานวน 35 ราย คิดเปน 

รอยละ 15.35 และมีประสบการณ 21-30 ป จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 13.16 ในสวนของแหลงน้ําที่ใช

สวนใหญใชน้ําฝนจํานวน 142 ราย คิดเปนรอยละ 62.28 รองลงมาคือ แหลงนํ้าสาธารณะ 30 ราย คิดเปน 

รอยละ 13.16 และสระน้ําสวนตัว จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 12.72 (ตารางที่ 3.14) แสดงใหเห็นวา 

เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการปลูกกาแฟนอยกวา 10 ป และมีแหลงน้ําที่ใชจากน้ําฝนเพื่อใชในการเกษตร 

ตารางที่ 3.14 ประสบการณในการปลูก และแหลงน้ําที่ใช  

รายการ 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

ประสบการณ 
      

- นอยกวา 10 ป 35 81.40 106 57.30 141 61.84 

- 11-20 ป 0 0.00 35 18.92 35 15.35 

- 21-30 ป 6 13.95 24 12.97 30 13.16 

- 31-40 ป 2 4.65 12 6.49 14 6.14 

- มากกวา 40 ป 0 0.00 8 4.32 8 3.51 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 
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ตารางที่ 3.14 ประสบการณในการปลูก และแหลงน้ําที่ใช (ตอ) 

รายการ 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

แหลงน้ํา       

- แหลงนํ้าสาธารณะ 2 4.65 28 15.14 30 13.16 

- สระสวนตัว 5 11.63 24 12.97 29 12.72 

- บอน้ําบาดาล 0 0.00 11 5.95 11 4.82 

- น้ําชลประทาน 0 0.00 16 8.64 16 7.02 

- น้ําฝน 36 83.72 106 57.30 142 62.28 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา : จากการสํารวจ 

    3) ทัศนคติของเกษตรกร 

     สําหรับเหตุผลในการปลูกกาแฟ สวนใหญเกษตรกรเลือกปลูกกาแฟเนื่องจากเปนพืชเศรษฐกิจ

ทางเลือกในพื้นท่ี คิดเปนรอยละ 23.44 ของคําตอบที่ไดรับทั้งหมด รองลงมาคือ ไดรับราคาที่แนนอน คิดเปน

รอยละ 18.72 ของคําตอบที่ไดรับทั้งหมด และมีตลาดที่แนนอน คิดเปนรอยละ 17.20 ของคําตอบที่ไดรับ

ทั้งหมด (ตารางท่ี 3.15) แสดงใหเห็นวากาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งในพื้นที่ รวมถึงเปนพืชที่ไดรับ

ราคาที่แนนอนและมีตลาดรองรบัในการซื้อที่แนนอน ทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจ 

ตารางที่ 3.15 เหตุผลในการปลูกกาแฟโรบัสตา 

รายการ รอยละ 

 ไดรับพันธุ 10.54 

 มีตลาดท่ีแนนอน 17.20 

 ไดรับราคาที่แนนอน 18.72 

 เปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกในพื้นท่ี 23.44 

 มีท่ีดินวางสําหรับใชในการปลูก 14.01 

 มีความพรอมเรื่องแรงงาน 5.27 

 มีความพรอมเรื่องปจจัยการผลิต 4.58 

 ไดรับคําแนะนาํดานการปลูกและเทคโนโลยีการผลิต 6.24 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตอบมากกวา 1 ขอ 
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    4) การไดรับคําแนะนําของเกษตรกร 

     การไดรับคําแนะนํา เกษตรกรสวนใหญมีการเรียนรูการปลูกดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 37.15 

ของคําตอบที่ไดรับทั้งหมด รองลงมาคือ ไดรับคําแนะนําจากพอแม/ญาติพี่นอง คิดเปนรอยละ 22.13  

ของคําตอบท่ีไดรับทั้งหมด ไดรับคําแนะนําจากเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 20.95 ของคําตอบที่ไดรับท้ังหมด

และไดรับคําแนะนําจากสถาบันเกษตรกร คิดเปนรอยละ 7.91 ของคําตอบที่ไดรับท้ังหมด (ตารางที่ 3.16) 

แสดงใหเห็นวา เกษตรกรนั้นมีการเรียนรูเรื่องการปลูกกาแฟดวยตนเองเปนสวนใหญ ซึ่งเกิดจากประสบการณ

ในการปลกูของตนเอง และไดรับคําแนะนําจากพอแม/ญาติพี่นอง 

ตารางที่ 3.16 การไดรับคําแนะนาํของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

เจาหนาที่ของรัฐ 5.93 

ผูคาหรือภาคเอกชน 5.93 

สถาบันเกษตรกร 7.91 

พอแม/ญาติพี่นอง 22.13 

เพื่อนบาน 20.95 

ตองการปลูกเอง 37.15 

รวม 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตอบมากกวา 1 ขอ 

  3.3.3 การจําหนาย 

    ดานการจําหนาย สวนใหญเกษตรกรมีลักษณะการขายในรูปของสารกาแฟ จํานวน 144 ราย  

คดิเปนรอยละ 63.16 และเปนผลสดจํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 36.84 วิธีการขายของเกษตรกรสวนใหญ

ขายเอง จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือขายใหกลุม จํานวน 52 ราย คิดเปน 

รอยละ 22.81 และรวมกลุมกันขายจํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 6.14 โดยผูรับซื้อสวนใหญเปนโรงงาน 

แปรรูป จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 60.53 รองลงมาคือ สถาบันเกษตรกร จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 

26.32 และพอคาคนกลาง 18 ราย คิดเปนรอยละ 7.89 (ตารางท่ี 3.17) แสดงใหเห็นวาเกษตรเกษตรกรท่ีปลูก

กาแฟรวมกับพืชอ่ืนจะขายในลักษณะสารกาแฟ และจะขายเองใหโรงงานแปรรปูโดยตรง 

 



36 

 

ตารางที่ 3.17 การจําหนาย 

รายการ 

การปลูกสวนเดี่ยว การปลูกสวนผสม รวม 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

จํานวน 

(ราย) 
รอยละ 

ลักษณะการขาย 
      

 - ผลสด 16 37.21 68 36.76 84 36.84 

 - สารกาแฟ 27 62.79 117 63.24 144 63.16 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

วิธีการขาย       

 - ขายเอง 35 81.40 117 63.24 152 66.67 

 - ขายใหกลุม 4 9.30 48 25.95 52 22.81 

 - รวมกลุมกันขาย 2 4.65 12 6.49 14 6.14 

 - อ่ืน ๆ 2 4.65 8 4.32 10 4.39 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ผูรับซ้ือ       

 - สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 4 9.30 56 30.27 60 26.32 

 - พอคาคนกลาง 2 4.65 16 8.65 18 7.89 

 - โรงงานแปรรูป 37 86.05 101 54.59 138 60.53 

 - อ่ืน ๆ 0 0.00 12 6.49 12 5.26 

รวม 43 100.00 185 100.00 228 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

  จากผลการสํารวจขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร ในดานสภาพเศรษฐกิจและสังคม พบวา เกษตรกรที่ทําการ

ปลูกกาแฟสวนใหญเปนเพศชาย ที่อยูในชวงอายุ 51 – 60 ป มีการศึกษาที่ไมสูงอยูในระดับประถมศึกษา ไมมีการ

ทําอาชีพอื่นเปนอาชีพเสริม แตมีการปลูกกาแฟสวนผสม เพื่อลดความเสี่ยงในเร่ืองราคาสินคาเกษตรที่อาจตกต่ํา

ในอนาคต การถือครองที่ดินในการปลูกกาแฟสวนใหญเปนพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ โดยรายไดเฉลี่ยตอปจาก 

การปลูกกาแฟสวนเดี่ยว 124,131 บาทตอครัวเรือน การปลูกสวนผสมรวมทุเรียน 548,382 บาทตอครัวเรือน 

และรายไดจากไมผลอ่ืนๆ 107,827 บาทตอครวัเรือน 

  ในดานการผลิตของเกษตรกร อายุของตนกาแฟสวนใหญไมเกิน 10 ป โดยจํานวนตนกาแฟเฉลี่ยตอไร 

ในกรณีปลูกสวนเดี่ยวเฉลี่ย 168 ตนตอไร ซึ่งใหผลผลิตตอไร 172 กิโลกรัมสารกาแฟ ในกรณีปลูกในรูปแบบ

สวนผสมรวมกับทุเรียน มีจํานวนตนกาแฟเฉลี่ย 62 ตนตอไร ซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร 73 กิโลกรัม และทุเรียนมี

จํานวนตนเฉลี่ย 15 ตนตอไร ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร 672 กิโลกรัม ซึ่งประสบการณของเกษตรกรในการปลูกสวน

ใหญมีนอยกวา 10 ป และมีแหลงนํ้าที่ใชจากน้ําฝน อีกทั้ง ในการสอบถามดานทัศนคติของเกษตรกร กาแฟถือ

เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งในพื้นที่ มีราคาที่แนนอนและตลาดรองรับที่แนนอน ซึ่งถือเปนพืชทางเลือก

ใหเกษตรกรปลูกรวมกับพืชอ่ืน ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 
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  ในสวนของการจําหนาย สวนใหญเกษตรกรมีการขายกาแฟในรูปของสารกาแฟเพื่อใชในอุตสาหกรรม

แปรรูปผลิตภัณฑกาแฟ และมีการขายในรูปแบบผลสดเปนสวนนอยซึ่งเปนกาแฟคุณภาพเพื่อใชแปรรูปเปน

เครื่องดื่มกาแฟในราคาที่สูงกวากาแฟอุตสาหกรรม วิธีการขายของเกษตรกร สวนใหญมีการขายดวยตนเองให

โรงงานแปรรูปเพื่อนําไปแปรรปูเปนผลิตภัณฑ 

3.4 ขอมูลทั่วไปของสถาบันเกษตรกร 

  3.4.1 ประเภทของสถาบันเกษตรกร 

   จากขอมูลสถาบันเกษตรกรทั้งหมด 33 ราย พบวา สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินคา

กาแฟโรบัสตา อยูในประเภทวิสาหกิจชุมชน จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 63.64 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด 

รองลงมาคือ ประเภทสหกรณ จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 24.24 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด และ 

กลุมเกษตรกร จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 12.12 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด (ตารางที่ 3.18) 

ตารางที่ 3.18 ประเภทของสถาบันเกษตรกร 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

1) สหกรณ 8 24.24 

2) กลุมเกษตรกร 4 12.12 

3) วิสาหกิจชุมชน 21 63.64 

รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 3.4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 

   การประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร พบวา สวนใหญสถาบันเกษตรกรจะทําธุรกิจโดยการซื้อสาร

กาแฟขายสารกาแฟ จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 60.61 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด รองลงมา ประกอบ

ธุร กิจ 2 รูปแบบ ข้ึนไป จํ านวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 15 .15 ของจํานวนตัวอยางทั้ งหมด และ 

ซื้อวัตถุดิบกาแฟ Instant เพื่อขาย Instant หรือ 3 in 1 จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 12.12 ของจํานวน

ตัวอยางทั้งหมด (ตารางท่ี 3.19) 

ตารางที่ 3.19 ลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

1) ซื้อสารกาแฟขายสารกาแฟ 20 60.61 

2) ซื้อผลกาแฟสด (เชอร่ี) เพื่อแปรรปูเปนเมล็ดกาแฟคั่ว 1 3.03 

3) ซื้อสารกาแฟเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว 3 9.09 

4) ซื้อวัตถุดิบกาแฟ Instant เพ่ือขาย Instant หรือ 3 in 1 4 12.12 

5) ประกอบธุรกิจ 2 รูปแบบขึ้นไป 5 15.15 

รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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 3.4.3 การรับซื้อผลผลิตกาแฟจากเกษตรกร 

   การรับซื้อผลผลิตกาแฟจากเกษตรกร พบวา สวนใหญสถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากเกษตรกรท่ีเปน

สมาชิกและไมเปนสมาชิก ทั้ง 2 รูปแบบ จํานวน 16 ราย คิดเปนรอยละ 48.49 ของจํานวนตัวอยางท้ังหมด รองลงมา

คือ รับซื้อจากเกษตรกรที่เปนสมาชิก จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 39.39 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด และรับซื้อ

จากเกษตรกรที่เปนสมาชกิ จํานวน 4 ราย คดิเปนรอยละ 12.12 ของจํานวนตัวอยางท้ังหมด โดยรูปแบบในการรับซื้อ

ผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรสวนใหญรับซื้อสารกาแฟ จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 96.97 ของจํานวนตัวอยาง

ทั้งหมด และรับซื้อเมล็ดกาแฟสด จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.03 ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด (ตารางท่ี 3.20) 

ตารางที่ 3.20 การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

รับซื้อจาก 
  

1) เกษตรกรที่เปนสมาชิก 13 39.39 

2) เกษตรกรท่ีไมเปนสมาชิก 4 12.12 

3) รับซื้อทั้ง 2 รูปแบบ 16 48.49 

รวม 33 100.00 

รูปแบบการรับซื้อ   

1) เมล็ดกาแฟสด 1 3.03 

2) สารกาแฟ 32 96.97 

รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

 3.4.4 การจําหนายกาแฟของสถาบันเกษตรกร 

   สถาบันเกษตรกรสวนใหญจะจําหนายกาแฟในรูปแบบของสารกาแฟใหกับโรงงานแปรรูป  

คิดเปนรอยละ 48.78 ของคําตอบที่ไดรับทั้งหมด รองลงมาคือ จําหนายใหรานคาปลีกในรูปเมล็ดกาแฟคั่ว 

กาแฟสําเร็จรูป (Instant) และกาแฟสําเร็จรูปผสม (3 in 1) คิดเปนรอยละ 21.95 ของคําตอบที่ไดรับทั้งหมด 

และจําหนายใหรานกาแฟในรูปแบบเมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟ Instant และ 3 in 1 คิดเปนรอยละ 17.07 ของคําตอบ

ที่ไดรับทั้งหมด (ตารางท่ี 3.21) 

ตารางที่ 3.21 การจําหนายกาแฟของสถาบันเกษตรกร 

ผูรับซื้อ จํานวน (คาํตอบที่ไดรับ) รอยละ 

1) สถาบันเกษตรกรอื่น ๆ (สารกาแฟ) 2 4.88 

2) พอคารวบรวม (สารกาแฟ) 3 7.32 

3) โรงงานแปรรูป (สารกาแฟ) 20 48.78 

4) รานคาปลีก 9 21.95 

 - เมล็ดกาแฟคั่ว 3 7.32 

 - กาแฟ Instant / 3 in 1 6 14.63 
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ตารางที่ 3.21 การจําหนายกาแฟของสถาบันเกษตรกร (ตอ) 

ผูรับซื้อ จํานวน (คาํตอบที่ไดรับ) รอยละ 

5) อื่น ๆ (รานกาแฟ) 7 17.07 

 - เมล็ดกาแฟคั่ว 2 4.88 

 - กาแฟ Instant / 3 in 1 5 12.20 

รวม 41 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจ 

หมายเหตุ : ตอบมากกวา 1 ขอ 

   จากการสํารวจขอมูลของสถาบันเกษตรกร สามารถสรุปไดวา สถาบันเกษตรกรมีการดําเนินธุรกิจ

กาแฟโรบัสตาหลายรูปแบบ ทั้งการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟเปนลักษณะซื้อสารกาแฟและขายสารกาแฟ

ใหโรงงานแปรรปู หรือการขายกาแฟในรูปแบบเมล็ดกาแฟคั่ว หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ใหรานคาปลีก ซึ่งลักษณะ

ของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีดังนี้ 

   1) ประกอบธุรกิจซื้อขายสารกาแฟ เปนการดําเนินธุรกิจในลักษณะการรับซื้อสารกาแฟจาก

เกษตรกรและขายใหกับโรงงานแปรรูป ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมที่ชวยเหลือสมาชิก หากเปนเกษตรกรที่เปน

สมาชิกจะไดสิทธิพิเศษจะไดราคาท่ีสูงกวาเกษตรกรที่ไมเปนสมาชิก และยังไดสินเชื่อเงินกูยืม และเงินปนผลคืน

ทุกปตามสัดสวนผลผลิตที่ขายให นอกจากนี้ เกษตรกรยังรวมกลุมขายสารกาแฟใหกับโรงงานแปรรูปกาแฟ

โดยตรงหรือมีการขายผานพอคาคนกลางบางสวน โดยการขายใหกับโรงงานแปรรูปนั้นจะมีราคาขั้นต่ําเทากับ 

60 บาทตอกิโลกรัม และหากเปนสมาชิกจะบวกเพิ่ม 4 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งราคาที่เกษตรกรไดรับขึ้นอยูกับ

คุณภาพของสารกาแฟ 

   2) การดําเนินกิจกรรมแบบครบวงจร สถาบันเกษตรกรรับซื้อผลกาแฟสดจากสมาชิกของกลุมเพื่อ

แปรรูปเปนสารกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว หรือรับซื้อสารกาแฟจากสมาชิกเพื่อนํามาแปรรปูเปนเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งจะ

มีการคัดเกรดเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ แปรรูปเปนเครื่องดื่มกาแฟสด หรือผลิตภัณฑกาแฟอื่น ๆ ที่มีมูลคาเพ่ิม

สูงข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑกาแฟสําเร็จรูป 3 in 1 โดยซื้อสวนผสมตาง ๆ ทั้งกาแฟสําเร็จรูป 

(Instant) น้ําตาล หรือครีมเทียม เพื่อนํามาผสมเปนผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 ซึ่งกาแฟสําเร็จรูป (Instant) 

สถาบันเกษตรกรจะรับซื้อจากโรงงานแปรรูป  

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

4.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสตา 

 4.1.1 การวิเคราะหตนทุนการผลิตกาแฟโรบัสตา  

   การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟโรบัสตา ไดวิเคราะหตามกระบวนการ

ผลิตของเกษตรกร ตั้งแตการปลูกจนถึงขั้นตอนการแปรรูปเพื่อนําไปขาย โดยเริ่มจากคาใชจายชวงกอนใหผลผลิต 

ไดแก อายุ 1 ป และอายุ 2 – 3 ป และชวงใหผลผลิต อายุ 4 ปขึ้นไป ซึ่งคํานวณจากคาใชจายเฉลี่ยของจํานวน

ตัวอยางเกษตรกรปลูกสวนเดี่ยว 43 ราย และเกษตรกรปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียน 185 ราย และไดแบงการ

วิเคราะหเปนตนทุนการผลิตกาแฟอุตสาหกรรม (ตารางผนวกที่ 1.1) และกาแฟคุณภาพ (ตารางผนวกที่ 1.2) 

สําหรับรายละเอียดเบื้องตนในการคํานวณตนทุนการผลิตที่แบงตามชวงอายุการผลิต แสดงดังตารางที่ 4.1 

   ในชวงอายุ 1 ป แสดงถึงตนทุนกอนใหผลผลิตในชวงเริ่มปลูก (สวนเดี่ยว) มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 

6,343.41 บาท แบงเปน ตนทุนผันแปรไรละ 5,265.38 บาท คิดเปนรอยละ 83.01 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่

ไรละ 1,078.02 บาท คิดเปนรอยละ 16.99 ของตนทุนรวม โดยในสวนของตนทุนผันแปร พบวา คาพันธุมีตนทุน

การผลิตมากท่ีสุดไรละ 1,403.60 บาท หรือคิดเปนรอยละ 22.13 ของตนทุนรวม รองลงคือคาเตรียมดินไรละ 

893.35 บาท คิดเปนรอยละ 14.08 ของตนทุนรวม และในสวนของตนทุนคงที่ พบวา คาเชาที่ดินมีตนทุนมากที่สุด

ไรละ 754.76 บาท คิดเปนรอยละ 11.90 ของตนทุนรวม รองลงมาคือคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 

ไรละ 167.52 บาท คิดเปนรอยละ 2.64 ของตนทุนรวม   

   ในชวงอายุ 2 – 3 ป แสดงถึงตนทุนกอนใหผลผลิต ซึ่งมีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 3,584.57 บาท 

แบงเปนตนทุนผันแปรไรละ 2,506.55 บาท คิดเปนรอยละ 69.93 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ไรละ 1,078.02 บาท 

โดยในสวนของตนทุนผันแปร พบวา คาปุยมีตนทุนมากที่สุดไรละ 932.86 บาท คิดเปนรอยละ 26.02 ของตนทุนรวม 

รองลงมาคือ คาแรงในการดูแลรักษาไรละ 733.29 บาท คิดเปนรอยละ 20.46 ของตนทุนรวม และในสวนของ

ตนทุนคงที่ พบวา คาเชาที่ดินมตีนทนุมากที่สุดไรละ 754.76 บาท คิดเปนรอยละ 21.06 ของตนทุนรวม รองลงมา

คือคาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตรไรละ 167.52 บาท คิดเปนรอยละ 4.67 ของตนทุนรวม อยางไรก็ตาม 

ตนทุนกอนใหผลในชวงอายุ 2 – 3 ป จะยังคงมีคาพันธุและคาแรงงานในการปลูก เนื่องจากเปนการปลูกซอมแซม

หรือทดแทนตนกาแฟที่เสียหายในชวงกอนใหผลผลิต 

   ในชวงอายุ 4 ปขึ้นไป แสดงถึงตนทุนในชวงใหผลผลิต มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 5,976.83 บาท แบงเปน 

ตนทุนผันแปรไรละ 4,469.78 บาท คิดเปนรอยละ 74.79 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ไรละ 1,507.05 บาท คิดเปน 

รอยละ 25.21 ของตนทุนรวม โดยในสวนของตนทุนผันแปร พบวา คาแรงในการดูแลรักษามีตนทุนมากที่สุดไรละ 

1,100.88 บาท คิดเปนรอยละ 18.42 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ คาแรงหลังการเก็บเก่ียว (คาตาก สี) ไรละ 1,067.32 บาท 
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คิดเปนรอยละ 17.86 ของตนทุนรวม และในสวนของตนทุนคงที่ พบวา คาเชาที่ดินมีตนทุนมากที่สุดไรละ 754.76 บาท 

คิดเปนรอยละ 12.63 ของตนทุนรวม รองลงมาคือคาตนทุนกอนใหผลผลิตไรละ 429.03 บาท คิดเปนรอยละ 7.18  

ของตนทุนรวม จะเห็นวา ตนทุนในชวงใหผลผลิต ในสวนของตนทุนผันแปรจะมีคาแรงในการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ

เกี่ยว เนื่องจากเมื่อตนกาแฟใหผลผลิตแลวเกษตรกรจะตองเก็บเก่ียวผลผลิตและนําไปแปรรูปเปนสารกาแฟเพื่อนําไปขาย 

และในสวนของตนทุนคงที่จะคิดรวมตนทุนกอนใหผลผลิต  

ตารางที่ 4.1 ตนทุนการผลิตกาแฟสวนเดี่ยวแบงตามชวงการผลิต 

หนวย: บาท/ไร 

รายการ 
อายุ 1 ป อายุ 2-3 ป อายุ 4 ปขึ้นไป 

คาใชจาย รอยละ คาใชจาย รอยละ คาใชจาย รอยละ 

1.ตนทุนผันแปร 5,265.38 83.01 2,506.55 69.93 4,469.78 74.79 

 1.1 คาแรงงาน 2,273.79 35.84 848.07 23.66 2,705.69 45.27 

  - เตรียมดิน 893.35 14.08 -  - -  - 

  - ปลูก 731.4 11.53 114.78 3.20 -  - 

  - ดูแลรักษา (ใสปุย ฉีดยาฆาหญา ตัดแตงกิ่ง) 649.04 10.23 733.29 20.46 1,100.88 18.42 

  - เก็บเก่ียว (เก็บเก่ียวผลกาแฟสด) -  - -  - 537.5 8.99 

  - หลังเก็บเก่ียว (ตาก สี) -  - -  - 1,067.32 17.86 

 1.2 คาวัสดุ 2,664.44 42.00 1,502.74 41.92 1,486.36 24.87 

  - คาพันธุ 1,403.60 22.13 137.36 3.83 - -  

  - คาปุย 855.23 13.48 932.86 26.02 1,033.74 17.30 

  - คายาปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช 222.75 3.51 238.42 6.65 251.25 4.20 

  - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84.41 1.33 89.59 2.50 91.37 1.53 

  - คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 70.95 1.12 74.88 2.09 79.24 1.33 

  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 27.5 0.43 29.64 0.83 30.76 0.51 

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 327.16 5.16 155.74 4.34 277.72 4.65 

2. ตนทุนคงที่ 1,078.02 16.99 1,078.02 30.07 1,507.05 25.21 

 2.1 คาเชาที่ดิน 754.76 11.90 754.76 21.06 754.76 12.63 

 2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 155.74 2.46 155.74 4.34 155.74 2.61 

 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 167.52 2.64 167.52 4.67 167.52 2.80 

 2.4 ตนทุนกอนใหผลผลติ - -  -  - 429.03 7.18 

ตนทุนรวมตอไร 6,343.41 100.00 3,584.57 100.00 5,976.83 100.00 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

   สําหรับการคํานวณตนทุนกอนใหผลผลิต จะคํานวณจากตนทุนกอนใหผลผลิตในชวงอายุ 1 ป และอายุ 2 – 3 ป 

รวมกันแลวนําไปปรับลดมูลคาดวยวิธี Discount Factor : DF แลวนําไปกระจายเปนคาใชจายตอปในทุกชวงอายุที่ใหผลผลิต 

ดวย วิธี Cost Recovery Factor : CRF ตามแนวคิดตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ซึ่งในการคํานวณจะใชอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รอยละ 1.5 เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเปนลูกคาของ ธ.ก.ส. 



42 

นอกจากนี้ ในสวนของคาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร แสดงถึง เงินลงทุนที่เปนคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาปจจัย

การผลิต ที่เปนปจจัยผันแปรทั้งคาแรง และคาวัสดุ นําไปคิดเปนคาเสียโอกาสเงินลงทุน และคาเสียโอกาสเงินลงทุนใน

อุปกรณการเกษตร แสดงถึง คาใชจายที่คํานวณขึ้นจากแนวคิดคาเสียโอกาสในเงินลงทุน ที่นําไปจัดซื้อจัดหาทรัพยสินตาง  ๆ

เชน เครื่องมืออุปกรณการเกษตร โดยในการคํานวณจะใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ ธ.ก.ส. รอยละ 6.6  

   ในสวนของการวิเคราะหตนทุนของการปลูกกาแฟรวมกับทุเรียน ไดวิเคราะหจากสัดสวนรอยละของพื้นท่ี

ปลูกกาแฟรวมกับทุเรียน ซึ่งสัดสวนของคาใชจายตางๆ ที่ใชในการปลูกกาแฟเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 24 ของพื้นที่ปลูก

รวมกันทั้งหมด และการปลูกทุเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 76 ของพื้นที่ปลูกรวมกันทั้งหมด โดยขอมูลตนทุนการผลิต

ในสวนของการปลูกกาแฟจะใชขอมูลจากการสํารวจ และขอมูลตนทุนการผลิตในสวนของการปลูกทุเรียนจะใชขอมูล

ตนทุนการผลิตทุเรียนภาคใต ป 2561 ของศนูยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่เปนตนทุนการผลิต

ในรูปแบบการปลูกสวนเดี่ยว เนื่องจากพื้นท่ีปลูกกาแฟโรบัสตาที่สําคัญอยูในภาคใต ดังนั้น ขอมูลตนทุนการผลิต

ทุเรียนกรณีปลูกรวมกับกาแฟ จะคํานวณจากสัดสวนของคาใชจายรอยละ 76 ของพื้นที่ปลูกรวมกันทั้งหมดของตนทุน

การผลิตทเุรียนภาคใต ป 2561 (ตารางที่ 4.2)  

ตารางที่ 4.2 ตนทุนการผลิตทุเรียนเชิงเดี่ยวและตนทุนการผลิตทุเรียนกรณีปลูกรวมกับกาแฟ ป 2561 

รายการ 
ตนทุนการผลิตทุเรียน 

สวนเดี่ยว1/ 

ตนทุนการผลิตทุเรียน 

กรณีปลูกรวมกับกาแฟ2/ 

1. ตนทุนผันแปร 12,444.54 9,457.85 

 1.1 คาแรงงาน 4,950.41 3,762.31 

  - ดูแลรักษา 2,985.37 2,268.88 

  - เก็บเก่ียว 1,965.04 1,493.43 

 1.2 คาวัสดุ 6,680.00 5,076.80 

  - คาปุย 2,116.64 1,608.65 

  - คายาปองกันกําจัดศัตรพูืชและวัชพืช 2,873.12 2,183.57 

  - คาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 821.34 624.22 

  - คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 774.82 588.86 

  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 94.08 71.50 

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 814.13 618.74 

2. ตนทุนคงที่ 2,785.08 2,116.66 

 2.1 คาเชาที่ดิน 1,032.54 784.73 

 2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 348.22 264.65 

 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 44.11 33.52 

 2.4 ตนทนุกอนใหผลผลิต 1,360.21 1,033.76 

ตนทุนรวมตอไร 15,229.62 11,574.51 

ที่มา:  1/ ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  2/ คํานวณจากสัดสวนรอยละ 76 ของตนทุนการผลิตทุเรียน ป 2561 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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 4.1.2 ตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

   1)  ตนทุนและผลตอบแทนกาแฟอตุสาหกรรม  

    1.1) การปลูกสวนเดี่ยว  

      ในกรณีการปลูกกาแฟสวนเดี่ยวเพื่อใชเปนกาแฟอุตสาหกรรม มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 

5,976.83 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 4,469.78 บาท หรือคิดเปนรอยละ 74.79 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ 

1,507.05 บาท หรือคิดเปนรอยละ 25.21 ของตนทุนรวม โดยมีตนทุนรวมกิโลกรัมละ 34.75 บาท ในสวนของ

ตนทุนผันแปร พบวา คาแรงงานในการดูแลรักษามีตนทุนมากที่สุดไรละ 1,100.88 บาท คิดเปนรอยละ 18.42 ของ

ตนทุนรวม รองลงมาคือคาแรงงานหลังการเก็บเก่ียวไรละ 1,067.32 บาท คิดเปนรอยละ 17.86 ของตนทุนรวม 

และคาปุยไรละ 1,033.74 บาท คิดเปนรอยละ 17.30 ของตนทุนรวม สวนตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนคาเชาที่ดิน 

มีมากที่สุดไรละ 754.76 บาท คิดเปนรอยละ 12.63 ของตนทุนรวม รองลงมาคือตนทุนกอนใหผลผลิตไรละ 

429.03 บาท คิดเปนรอยละ 7.18 ของตนทุนรวม (ตารางที่ 4.3)  

      เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนตอไร วิเคราะหจากการปลูกกาแฟสวนเดี่ยว 1 ไร ไดรับผลผลิต 

สารกาแฟไรละ 172 กิโลกรัม และราคาสารกาแฟโรบัสตาที่เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 69.74 บาท ดังนั้น 

เกษตรกรไดรับผลตอบแทนไรละ 11,995.28 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 6,018.45 บาท 

    1.2) การปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียน  

      ในกรณีการปลูกกาแฟสวนผสมรวมกับทุเรียนเพื่อใชเปนกาแฟอุตสาหกรรม ในสวนของตนทุนการ

ผลิตกาแฟ มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 2,304.90 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 1,716.35 บาท หรือคิดเปนรอย

ละ 74.47 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนคงที่ 588.56 บาท หรือคิดเปนรอยละ 25.53 ของตนทุนรวม โดยมีตนทุน

รวมเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.57 บาท ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา คาแรงงานในการดูแลรักษามีตนทุนมากที่สุดไร

ละ 523.63 บาท คิดเปนรอยละ 22.72 ของตนทุนรวม รองลงมาคือคาแรงงานหลังเก็บเก่ียวไรละ 415.33 บาท  

คิดเปนรอยละ 18.02 ของตนทุนรวม และคาปุยไรละ 318.54 บาท คิดเปนรอยละ 13.82 ของตนทุนทั้งหมด สวน

ตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนกอนใหผลผลิตมีมากที่สุดไรละ 231.91 บาท คิดเปนรอยละ 10.06 ของตนทุนรวม 

รองลงมาคือ คาเชาที่ดินไรละ 181.52 บาท คิดเปนรอยละ 7.88 ของตนทุนรวม (ตารางที่ 4.3)  

      ในดานตนทุนการผลิตของทุเรียนท่ีปลูกรวมกับกาแฟ มีตนทนุการผลิตทั้งหมดไรละ 11,574.51 บาท 

แยกเปนตนทุนผันแปร 9,457.85 บาท หรือคิดเปนรอยละ 81.71 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ 2,116.66 บาท 

หรือคิดเปนรอยละ 18.29 ของตนทุนรวม โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.22 บาท โดยในสวนของตนทุนผันแปร 

พบวา คาแรงงานในการดูแลรักษามีตนทุนมากที่สุดไรละ 2,268.88 บาท คิดเปนรอยละ 19.60 ของตนทุนรวม 

รองลงมาคือ คายาปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชไรละ 2,183.57 บาท คิดเปนรอยละ 18.87 ของตนทุนรวม  

และคาปุยไรละ 1,608.65 บาท คิดเปนรอยละ 13.90 ของตนทุนรวม สวนตนทุนคงท่ี พบวา ตนทุนกอนใหผลผลิต 

มีมากที่สุดไรละ 1,033.76 บาท คิดเปนรอยละ 8.93 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ คาเชาที่ดินไรละ 784.73 บาท คิด

เปนรอยละ 6.78 ของตนทุนรวม  
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ตารางที่ 4.3 ตนทุนและผลตอบแทนกาแฟอตุสาหกรรมแบงตามลักษณะการปลูก 

หนวย: บาท/ไร 

รายการ 

ปลูกกาแฟสวนเดีย่ว ปลูกกาแฟสวนผสมรวมกับทุเรียน 

คาใชจาย 

การปลูกกาแฟ 
รอยละ 

คาใชจาย 

การปลูกกาแฟ 
รอยละ 

คาใชจาย 

การปลูกทุเรียน* 
รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 4,469.78 74.79 1,716.35 74.47 9,457.85 81.71 

 1.1 คาแรงงาน 2,705.69 45.27 1,147.62 49.79 3,762.31 32.51 

  - ดูแลรักษา 1,100.88 18.42 523.63 22.72 2,268.88 19.60 

  - เก็บเก่ียว 537.50 8.99 208.66 9.05 1,493.43 12.90 

  - หลงัเก็บเก่ียว (ตาก สี) 1,067.32 17.86 415.33 18.02 0.00 0.00 

 1.2 คาวัสดุ 1,486.36 24.87 462.08 20.05 5,076.80 43.86 

  - คาปุย 1,033.74 17.30 318.54 13.82 1,608.65 13.90 

  - คายาปองกันกําจัดศัตรพูืชและวัชพืช 251.25 4.20 37.70 1.64 2,183.57 18.87 

  - คาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 91.37 1.53 26.98 1.17 624.22 5.39 

  - คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 79.24 1.33 59.25 2.57 588.86 5.09 

  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 30.76 0.51 19.61 0.85 71.50 0.62 

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 277.72 4.65 106.64 4.63 618.74 5.35 

2. ตนทุนคงที่ 1,507.05 25.21 588.56 25.53 2,116.66 18.29 

 2.1 คาเชาที่ดิน 754.76 12.63 181.52 7.88 784.73 6.78 

 2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 155.74 2.61 85.12 3.69 264.65 2.29 

 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 167.52 2.80 90.00 3.90 33.52 0.29 

 2.4 ตนทนุกอนใหผลผลิต 429.03 7.18 231.91 10.06 1,033.76 8.93 

3. ตนทุนรวมตอไร 5,976.83 100.00 2,304.90 100.00 11,574.51 100.00 

4. ผลผลติตอไร (กิโลกรัมตอไร) 172 - 73 - 672 - 

5. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาทตอกิโลกรัม) 34.75 - 31.57 - 17.22 - 

6. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม) 69.74** - 69.74** - 74.35*** - 

7. ผลตอบแทนตอไร (บาทตอไร) 11,995.28 - 5,091.02 - 49,963.20 - 

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาทตอไร) 6,018.45 - 2,786.12 - 38,388.69 - 

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาทตอกิโลกรัม) 34.99 - 38.17 - 57.13 - 

10. รายได (บาทตอไร) 11,995.28 55,054.22 

11.กําไร (บาทตอไร) 6,018.45 41,174.81 

ที่มา:  จากการวิเคราะห 

หมายเหตุ: * ตนทุนการผลิตทุเรียน คํานวณจากสัดสวนรอยละ 76 ของตนทุนการผลิตทุเรียน ป 2561 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   ** ราคาสารกาแฟโรบัสตาที่เกษตรกรขายได ป 2561 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   *** ราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได ป 2561 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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      เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนตอไร ผลตอบแทนของกาแฟจากการปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียน 

วิเคราะหจากผลผลิตสารกาแฟไรละ 73 กิโลกรัม และราคาที่เกษตรกรขายไดของสารกาแฟโรบัสตากิโลกรัมละ 

69.74 บาท ดังนั้น เกษตรกรไดรับผลตอบแทนจากการปลูกกาแฟไรละ 5,091.02 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 

2,786.12 บาท ในสวนของผลตอบแทนของทุเรียน วิเคราะหจากผลผลิตไรละ 672 กิโลกรัม และราคาที่เกษตรกร

ขายไดของทุเรียนกิโลกรัมละ 74.35 บาท ดังนั้น เกษตรกรไดรับผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนไรละ 49,963.20 

บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 38,388.69 บาท และเมื่อรวมผลตอบแทนตอไรของการปลูกกาแฟรวมกับทุเรียน 

เกษตรกรจะไดรับรายไดไรละ 55,054.22 บาท และกําไรไรละ 41,174.81 บาท 

   2)  ตนทุนและผลตอบแทนกาแฟคณุภาพ 

    2.1) การปลกูสวนเดี่ยว  

      ในกรณีการปลูกกาแฟสวนเดี่ยวเพื่อผลิตกาแฟคุณภาพ มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 6,969.77 บาท 

แยกเปนตนทุนผันแปร 5,462.72 บาท หรือคิดเปนรอยละ 78.38 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ 1,507.05 บาท 

หรือคิดเปนรอยละ 21.62 ของตนทุนรวม โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.52 บาท ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา 

คาแรงงานหลังเก็บเก่ียวมีตนทนุมากที่สุดไรละ 1,568.56 บาท คิดเปนรอยละ 22.51 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ

คาแรงในการดูแลรักษาไรละ 1,100.88 บาท คิดเปนรอยละ 15.80 และคาปุยไรละ 1,033.74 บาท คิดเปนรอยละ 

14.83 ของตนทุนรวม สวนตนทุนคงที่ พบวา คาเชาที่ดินมีตนทุนมากที่สุดไรละ 754.76 บาท คิดเปนรอยละ 

10.83 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ ตนทุนกอนใหผลผลิตไรละ 429.03 บาท คิดเปนรอยละ 6.16 ของตนทุนรวม 

(ตารางที่ 4.4)  

      เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนตอไร วิเคราะหจากการปลูกกาแฟสวนเดี่ยว 1 ไร จะทําใหไดรับ

ผลผลิตสารกาแฟไรละ 172 กิโลกรัม และราคาที่เกษตรกรขายไดของสารกาแฟโรบัสตากิโลกรัมละ 95.50 บาท 

ดังนั้น เกษตรกรจะไดรับรายไดไรละ 16,426.00 บาท และกําไรไรละ 9,456.23 บาท 

    2.2) การปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียน  

      ในกรณีการปลูกกาแฟสวนผสมรวมกับทุเรียนเพื่อผลิตกาแฟคุณภาพ ในสวนของตนทุนการผลิตกาแฟ  

มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 2,689.60 บาท แยกเปนตนทุนผันแปร 2,101.04 บาท หรือคิดเปนรอยละ 78.12 

ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ 588.56 บาท หรือคิดเปนรอยละ 21.88 ของตนทุนรวม โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

36.84 บาท ในสวนของตนทุนผันแปร พบวา คาแรงงานหลังการเก็บเกี่ยวมีตนทุนมากที่สุดไรละ 609.19 บาท  

คิดเปนรอยละ 22.65 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ คาแรงงานในการดูแลรักษาไรละ 523.63 บาท คิดเปนรอยละ 

19.47 ของตนทุนรวม และคาเก็บเก่ียวไรละ 375.59 บาท คิดเปนรอยละ 13.96 ของตนทุนทั้งหมด สวนตนทุนคงที่ 

พบวา ตนทนุกอนใหผลผลิตมีมากที่สุดไรละ 231.91 บาท คิดเปนรอยละ 8.62 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ คาเชาที่ดิน

ไรละ 181.52 บาท คิดเปนรอยละ 6.75 ของตนทุนรวม (ตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ตนทุนและผลตอบแทนกาแฟคณุภาพแบงตามลักษณะการปลูก 

หนวย: บาท/ไร 

รายการ 

ปลูกกาแฟสวนเดี่ยว ปลูกกาแฟสวนผสมรวมกับทุเรียน 

คาใชจาย 

การปลูกกาแฟ 
รอยละ 

คาใชจาย 

การปลูกกาแฟ 
รอยละ 

คาใชจาย 

การปลูกทุเรียน* 
รอยละ 

1. ตนทุนผันแปร 5,462.72 78.38 2,101.04 78.12 9,457.85 81.71 

 1.1 คาแรงงาน 3,636.94 52.18 1,508.41 56.08 3,762.31 32.51 

  - ดูแลรักษา 1,100.88 15.80 523.63 19.47 2,268.88 19.60 

  - เก็บเก่ียว 967.50 13.88 375.59 13.96 1,493.43 12.90 

  - หลงัเก็บเก่ียว (ตาก สี) 1,568.56 22.51 609.19 22.65 0.00 0.00 

 1.2 คาวัสดุ 1,486.36 21.33 462.08 17.18 5,076.80 43.86 

  - คาปุย 1,033.74 14.83 318.54 11.84 1,608.65 13.90 

  - คายาปองกันกําจัดศัตรพูืชและวัชพืช 251.25 3.60 37.70 1.40 2,183.57 18.87 

  - คาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 91.37 1.31 26.98 1.00 624.22 5.39 

  - คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 79.24 1.14 59.25 2.20 588.86 5.09 

  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 30.76 0.44 19.61 0.73 71.50 0.62 

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 339.42 4.87 130.55 4.85 618.74 5.35 

2. ตนทุนคงที่ 1,507.05 21.62 588.56 21.88 2,116.66 18.29 

 2.1 คาเชาที่ดิน 754.76 10.83 181.52 6.75 784.73 6.78 

 2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร 155.74 2.23 85.12 3.16 264.65 2.29 

 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 167.52 2.40 90.00 3.35 33.52 0.29 

 2.4 ตนทนุกอนใหผลผลิต 429.03 6.16 231.91 8.62 1,033.76 8.93 

3. ตนทุนรวมตอไร 6,969.77 100.00 2,689.60 100.00 11,574.51 100.00 

4. ผลผลติตอไร (กิโลกรัมตอไร) 172 - 73 - 672 - 

5. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาทตอกิโลกรัม) 40.52 - 36.84 - 17.22 - 

6. ราคาที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม) 95.50** - 95.50** - 74.35*** - 

7. ผลตอบแทนตอไร (บาทตอไร) 16,426.00 - 6,971.50 - 49,963.20 - 

8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร (บาทตอไร) 9,456.23 - 4,281.90 - 38,388.69 - 

9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม (บาทตอกิโลกรัม) 54.98 - 58.66 - 57.13 - 

10. รายได (บาทตอไร) 16,426.00 56,934.70 

11.กําไร (บาทตอไร) 9,456.23 42,670.59 

ที่มา:  จากการวิเคราะห 

หมายเหตุ: * ตนทุนการผลิตทุเรียน คํานวณจากสัดสวนรอยละ 76 ของตนทุนการผลิตทุเรียน ป 2561 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

   ** ราคาสารกาแฟโรบัสตาที่เกษตรกรขายได คํานวณจากราคาเฉลี่ยจากสํารวจในพื้นที่ปลูกที่สําคัญ 

   *** ราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายไดภาคใต ป 2561 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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      ในดานตนทุนการผลิตของทุเรียนที่ปลูกรวมกับกาแฟ มีตนทุนการผลิตทั้งหมดไรละ 11,574.51 บาท 

แยกเปนตนทุนผันแปร 9,457.85 บาท หรือคิดเปนรอยละ 81.71 ของตนทุนรวม และตนทุนคงที่ 2,116.66 บาท 

หรือคิดเปนรอยละ 18.29 ของตนทุนรวม โดยมีตนทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.22 บาท โดยในสวนของตนทุนผันแปร 

พบวา คาแรงงานในการดูแลรักษามีตนทุนมากที่สุดไรละ 2,268.88 บาท คิดเปนรอยละ 19.60 ของตนทุนรวม 

รองลงมาคือ คายาปองกันกําจัดศตัรูพืชและวัชพืชไรละ 2,183.57 บาท คิดเปนรอยละ 18.87 ของตนทุนรวม และ

คาปุยไรละ 1,608.65 บาท คิดเปนรอยละ 13.90 ของตนทุนรวม สวนตนทุนคงที่ พบวา ตนทุนกอนใหผลผลิต 

มีมากที่สุดไรละ 1,033.76 บาท คิดเปนรอยละ 8.93 ของตนทุนรวม รองลงมาคือ คาเชาที่ดินไรละ 784.73 บาท  

คิดเปนรอยละ 6.78 ของตนทุนรวม 

      เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนตอไร ผลตอบแทนของกาแฟจากการปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียน 

วิเคราะหจากผลผลิตสารกาแฟไรละ 73 กิโลกรัม และราคาที่เกษตรกรขายไดของสารกาแฟโรบัสตากิโลกรัมละ 

95.50 บาท ดังนั้น เกษตรกรไดรับผลตอบแทนจากการปลูกกาแฟไรละ 6,971.50 บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 

4,281.90 บาท ในสวนของผลตอบแทนของทุเรียน วิเคราะหจากผลผลิตไรละ 672 กิโลกรัม และราคาที่เกษตรกร

ขายไดของทุเรียนกิโลกรัมละ 74.35 บาท ดังนั้น เกษตรกรไดรับผลตอบแทนจากการปลูกทุเรียนไรละ 49,963.20 

บาท และผลตอบแทนสุทธิไรละ 38,388.69 บาท และเมื่อรวมผลตอบแทนตอไรของการปลูกกาแฟรวมกับทุเรียน 

เกษตรกรจะไดรับรายไดไรละ 56,934.70 บาท และกําไรไรละ 42,670.59 บาท 

4.2 โครงสรางการตลาดกาแฟโรบัสตา 

  กาแฟโรบัสตา แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ กาแฟอุตสาหกรรมและกาแฟคุณภาพ โดยสวนใหญมีการผลิตใน

รูปแบบของกาแฟอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 95 ของผลผลิตกาแฟโรบัสตาทั้งหมด และผลิตเปนกาแฟคุณภาพ 

คิดเปนรอยละ 5 ของผลผลิตกาแฟโรบัสตาทั้งหมด สําหรับโครงสรางการตลาดกาแฟโรบัสตา มีดังนี้ 

 4.2.1 ลักษณะโครงสรางการตลาด 

   1) กาแฟอตุสาหกรรม 

    1.1) มีจํานวนผูผลิตสารกาแฟมากราย (เกษตรกร) มีจํานวนผูซื้อเพื่อนําไปแปรรูปนอยราย (สถาบัน

เกษตรกร พอคารวบรวม และโรงงานแปรรูป) และจํานวนผูซื้อเพื่อบริโภคจํานวนมากราย (ผูบริโภค) 

    1.2) กาแฟอุตสาหกรรมมีลักษณะใกลเคียงกันในมุมมองของผูผลิตและผูซื้อเพื่อนําไปแปรรูป ข้ึนอยูกับ

การแปรรูปและการคัดเกรดเปนสารกาแฟของผูผลิต แตสามารถใชทดแทนกันได ซึ่งการซื้อขายสารกาแฟจะ

พิจารณาจากระดับความชื้นและสิ่งเจือปน ในขณะเดียวกันกาแฟจะมีลักษณะที่แตกตางกันในมุมมองของผูบริโภค 

เชน กลิ่น สี รสชาติ รูปราง ขนาดหรือเปนความแตกตางเพียงชื่อยี่หอ เปนตน 

    1.3) ผูผลิตสารกาแฟสามารถเขาออกจากตลาดไดงาย (Free Entry and Free Exit) หรือสามารถ

เขาออกตลาดไดอยางเสรี 
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    1.4) ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูในสภาพการณของตลาด (Perfect Knowledge) ผูซื้อและผูขาย

ตองติดตามสถานการณขาวสารตางๆ ในตลาดตลอดเวลา และสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว  

โดยเกษตรกรผูปลูกกาแฟ จะมีการสรางเครือขาย เปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร คือ สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือ

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงของตลาด อีกทั้งยังมีพอคารวบรวมที่รวบรวม

รับซื้อกาแฟในพื้นที่ตางๆ ซึ่งสามารถใหขอมูลสถานการณของตลาด และมีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน 

    1.5) สามารถเคลื่อนยายกาแฟจากรายหนึ่งไปสูอีกรายหนึ่งไดโดยเสรี (Perfect Mobility) 

    ดังนั้น ลักษณะโครงสรางตลาดกาแฟอุตสาหกรรมในประเทศ จึงมีลักษณะเปนตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาด 

(ตลาดผูขายมากราย) กลาวคือ เปนตลาดที่มีผูขาย (เกษตรกร) และผูซื้อ (ผูบริโภค) จํานวนมาก แตสินคาที่ผลิต

โดยผูผลิตแตละรายนั้นมีความแตกตางกันบางเล็กนอย (Differentiated Products) และสามารถใชทดแทนกันได 

   2) กาแฟคณุภาพ 

    2.1) มีจํานวนผูผลิตนอยราย (เกษตรกร) มีจํานวนผูซื้อเพื่อนําไปแปรรูปนอยราย (สถาบันเกษตรกร 

พอคารวบรวม และโรงงานแปรรูป) และจํานวนผูซื้อเพื่อบริโภคนอยราย (ผูบริโภค) 

    2.2) กาแฟคุณภาพมีลักษณะใกลเคียงกันในมุมมองของผูผลิตและผูซื้อเพื่อนําไปแปรรูป ขึ้นอยูกับ 

การแปรรูปและการคัดเกรดเปนสารกาแฟของผูผลิต แตสามารถใชทดแทนกันได ซึ่งการซื้อขายสารกาแฟจะ

พิจารณาจากระดับความชื้นและสิ่งเจือปน และมีขั้นตอนการคัดเกรดที่มากกวากาแฟอุตสาหกรรมเพื่อใหไดรับ

กาแฟที่มีคุณภาพมากที่สุดและขายในราคาที่สูง ในขณะเดียวกันกาแฟจะมีลักษณะที่แตกตางกันในมุมมองของ

ผูบริโภค เชน กลิ่น สี รสชาติ รูปราง ขนาดหรือเปนความแตกตางเพียงชื่อยี่หอ เปนตน 

    2.3) ผูผลิตสารกาแฟคุณภาพ สามารถเขาออกจากตลาดไดงาย (Free Entry and Free Exit) หรือ

สามารถเขาออกตลาดไดอยางเสรี แตในทางปฏิบัติจะเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากเทคนิคในการผลิตกาแฟ

คุณภาพมีความยุงยาก มีขั้นตอนการคัดเกรดหลายขั้นตอน รวมถึงการผลิตตองใชตนทุนสูง  

    2.4) ผูซื้อและผูขายมีความรอบรูในสภาพการณของตลาด (Perfect Knowledge) เชนเดียวกันกับ

กาแฟอุตสาหกรรม มีการติดตามสถานการณขาวสารตางๆ ในตลาดตลอดเวลา มีการสรางเครือขาย เปนสมาชิก

สถาบันเกษตรกร และมีพอคารวบรวมที่สามารถใหขอมูลขาวสารได  

    2.5) สามารถเคลื่อนยายกาแฟจากรายหนึ่งไปสูอีกรายหนึ่งไดโดยเสรี (Perfect Mobility) 

    ดังนั้น ลักษณะโครงสรางตลาดกาแฟคุณภาพในประเทศ จึงมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย 

กลาวคือ เปนตลาดท่ีมีผูขาย (เกษตรกร) และผูซื้อ (ผูบริโภค) จํานวนนอย แตสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตแตละรายนั้นมี

ความแตกตางกันบางเล็กนอย (Differentiated Products) และสามารถใชทดแทนกันได 
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 4.2.2 หนาที่การตลาด 

   1) หนาที่ในการแลกเปลี่ยน (Exchanging Function) 

    1.1) หนาที่ในการขาย กาแฟอุตสาหกรรม เกษตรกรจะผลิตและขายกาแฟในรูปของสารกาแฟใหกับ

สถาบันเกษตรกรและพอคาคนกลางเพื่อนําไปขายใหกับโรงงานแปรรูป มีตนทุนการเก็บเก่ียวและการแปรรูปของ

เกษตรกรต่ํากวากาแฟคุณภาพ เนื่องจากการเก็บเก่ียวและการแปรรูปไมไดมีข้ันตอนในการคัดคุณภาพที่ยุงยาก 

เกษตรกรบางรายอาจมีการเก็บผลผลิตกาแฟสดโดยการรูด ซึ่งมีกาแฟที่ไมไดคุณภาพรวมอยูดวย ในขณะที่กาแฟคุณภาพ 

เกษตรกรจะทําการผลิตกาแฟคุณภาพ ทั้งในรูปแบบสารกาแฟและผลกาแฟสด และขายในราคาสูง โดยสถาบัน

เกษตรกรรับซื้อกาแฟคุณภาพและแปรรูปเปนผลิตภัณฑกาแฟ ซึ่งตนทุนการเก็บเก่ียวและการแปรรูปของเกษตรกร

จะสูงกวากาแฟอุตสาหกรรม เนื่องจากมีขั้นตอนการเก็บเก่ียวที่มีการคัดผลกาแฟสดที่สุกแดง และในการแปรรูปเปนสาร

กาแฟจะมีขั้นตอนการคัดคุณภาพอีกครั้งเพื่อใหไดกาแฟที่มีคณุภาพ 

    1.2) หนาที่ในการซื้อ กาแฟอุตสาหกรรม ผูรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ประกอบดวย สถาบันเกษตรกร 

พอคารวบรวม และโรงงานแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกรและพอคารวบรวมจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการรวบรวม

ผลผลิตเพื่อขายใหกับโรงงานแปรรูป มีการรับซื้อผลผลิตกาแฟในรูปของสารกาแฟทั่วไป เพื่อนําไปใชในภาคอุตสาหกรรม

ผลิตเปนกาแฟสําเร็จรูปทั่วไป และกาแฟคุณภาพ ผูรับซื้อคือสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะรับซื้อในรูปแบบของผลกาแฟสด (เชอรี่) 

และสารกาแฟคุณภาพ เพื่อนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่มีราคาสูง เชน เมล็ดกาแฟคั่ว เครื่องดื่มกาแฟสด เปนตน 

โดยสวนใหญถูกนําไปบริโภคภายในประเทศ 

   2) หนาที่ทางกายภาพ (Physical Function) 

    2.1) การแปรรูป  

     ในสวนของกาแฟอุตสาหกรรม เกษตรกรมีการแปรรูปเปนสารกาแฟเทานั้น เพื่อสงขายใหกับ

โรงงานแปรรูปหรือขายผานสถาบันเกษตรกรหรือพอคารวบรวม เนื่องจากโรงงานแปรรูปจะมีการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑกาแฟ Instant หรือ 3 in 1 เพียงอยางเดียว และใชวัตถุดิบเปนสารกาแฟเพียงอยางเดียว ในราคา 

เกรดคละกิโลกรัมละ 69.74 บาท ในขณะที่กาแฟคุณภาพ เกษตรกรจะดําเนินการแปรรูปโดยผานขั้นตอน 

การคัดคุณภาพ ทั้งการลอยน้ําเพื่อคัดผลที่เสียออก การกะเทาะเปลือกใหไดกาแฟกะลา นํามาลอยน้ําอีกครั้ง 

จากนั้นนําไปตากแหง นําเมล็ดกะลาไปสีเพื่อใหไดสารกาแฟและนําไปคัดเมล็ดอีกครั้ง ซึ่งข้ันตอนในการแปรรูป

กาแฟคณุภาพจะมคีวามซับซอนทาํใหราคาขายสารกาแฟคณุภาพมีราคาที่สูงกิโลกรัมละ 90.50 บาท  

     ในการแปรรูปของแตละรูปแบบจะตอบสนองกับความตองการของผูรับซื้อที่แตกตางกัน โดย

กาแฟอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูปตองการเพียงสารกาแฟเพื่อนําไปแปรรูปเปนกาแฟ Instant และ 3 in 1 เทานั้น  

ไมจําเปนตองใชสารกาแฟที่มคีณุภาพสูง ในขณะที่กาแฟคณุภาพ จะถูกนําไปแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อนําไปใช

ในการบดเพื่อทําเปนเครื่องดื่มกาแฟสด ซึ่งจําเปนตองใชกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อใหเครื่องดื่มกาแฟสดมีกลิ่นและ

รสชาติของกาแฟที่ดีที่สุด และเครื่องดื่มกาแฟสดจะขายในราคาที่สูง 
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    2.2) การเก็บรักษาและการรวบรวม 

     เมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟและแปรรูปสารกาแฟ สวนใหญสถาบันเกษตรกรจะเปน 

ผูรวบรวมรับซื้อสารกาแฟเพื่อนําไปขายตอใหกับโรงงานแปรรูป โดยมีการจัดเก็บผลผลิตไวที่โรงเรือน ใสกระสอบปาน

ความชื้นไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว และในกรณีที่สถาบันเกษตรกรมีการแปรรูปเมล็ดกาแฟคั่ว จะแปรรูปตาม

คําสั่งซื้อและจําหนายทันที 

    2.3) การขนสง  

     เกษตรกรจะมีคาใชจายในการขนสงไมมากนัก เนื่องจาก สถาบันเกษตรกรท่ีเกษตรกรเปนสมาชิก

จะอยูในพื้นที่ใกลเคียง มีพอคาคนกลางเขามารับซื้อผลผลิต รวมถึงบริษัทแปรรูปที่เขามาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่

ใกลเคียง ทําใหเกิดความสะดวกในการขนสารกาแฟไปขาย ในขณะที่สถาบันเกษตรกรเมื่อมีการรับซื้อสารกาแฟ

จากเกษตรกรจะตองนําไปขายใหกับบริษัทแปรรูปในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งจะมีทั้งคาขนกาแฟข้ึนรถบรรทุก  

ประมาณกิโลกรัมละ 0.20 บาท และคาใชจายในการขนสงประมาณกิโลกรัมละ 0.50 บาท  

   3) หนาที่อํานวยสะดวก (Facilitating Function) 

    3.1) มาตรฐานและการจัดชั้นคณุภาพ 

     การจัดชั้นคุณภาพของกาแฟโรบัสตา สวนใหญถูกแบงเปนสารกาแฟเกรดคละทั่วไป (กาแฟอุตสาหกรรม) 

เพื่อขายใหกับโรงงานแปรรูปและสารกาแฟคุณภาพเพื่อนําไปแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งโดยมาตรฐานในการรับ

ซื้อสารกาแฟเกรดคละโดยทั่วไปจะรับซื้อโดยดูจากสิ่งเจือปนและระดับความชื้นของเมล็ดกาแฟตองไมเกินรอยละ 

12.50 และกาแฟคุณภาพตองมีการคัดโดยผานขั้นตอนตางๆ ทั้งการลอยน้ํา คัดเมล็ดดวยสายตา และวัดระดับ

ความชื้นตองไมเกินรอยละ 12.50 เชนกัน 

    3.2) การเงิน 

     เมื่อเกษตรกรนําสารกาแฟขายใหกับสถาบันเกษตรกรแลว สถาบันเกษตรกรจะทําการบันทึก

ปริมาณการรับซื้อสารกาแฟจากสมาชิกและดําเนินการจายเงินใหเกษตรกรภายใน 30 วัน  

    3.3) ขาวสารการตลาด 

     เกษตรกรไดรับขาวสารดานการตลาดผานสถาบันเกษตรรวมถึงพอคาคนกลาง เนื่องจากสถาบัน

เกษตรกรและพอคารวบรวมเปรียบเหมือนเปนผูหาชองทางการตลาด โดยเฉพาะพอคารวบรวมที่รวบรวมรับซื้อ

กาแฟในพื้นที่ตางๆ ซึ่งสามารถใหขอมูลสถานการณของตลาดไดดี 

 4.2.3 พฤติกรรมตลาด 

   ตลาดกาแฟอุตสาหกรรมเปนตลาดก่ึงแขงขัดกึ่งผูกขาด ซึ่งมีจํานวนเกษตรกรผูขายมากรายและจํานวน

ผูบริโภคมากรายเชนเดียวกัน และผูผลิตกาแฟสามารถเขาออกจากตลาดไดงาย แตในปจจุบัน ผลผลิตกาแฟ

ภายในประเทศนั้นมีแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากมีพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่มีราคาดีกวาและราคากาแฟไมจูงใจให

เกษตรกรทําการผลิตตอ ผูผลิตหรือเกษตรกรจึงอาจจะออกจากตลาดกาแฟไดงาย และราคากาแฟจะมีการอางอิง
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จากราคากาแฟในตลาดโลก ซึ่งปจจุบันมแีนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ถึงแมราคากาแฟในตลาดโลก

จะลดลง แตภายในประเทศยังคงมีหลักเกณฑการพิจารณานําเขาเมล็ดกาแฟของไทย ที่ไดกําหนดราคาที่รับซื้อจาก

เกษตรกรจะตองไมต่ํากวาราคาตลาดโลก หากราคาตลาดโลกต่ํากวากิโลกรัมละ 60 ใหรับซื้อในราคาไมต่ํากวา

กิโลกรัมละ 60 บาท 

   ตลาดกาแฟคุณภาพเปนตลาดผูขายนอยราย มีจํานวนเกษตรกรผูขายนอยรายและจํานวนผูบริโภค 

นอยรายเชนเดียวกัน โดยกาแฟคุณภาพยังคงมีในตลาดนอย เขาออกจากตลาดอาจจะดูงายหรือสามารถเขาออก

ตลาดไดอยางเสรี แตในทางปฏิบัติจะเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากเทคนิคในการผลิตกาแฟคุณภาพมีความ

ยุงยาก และการกําหนดราคานั้นขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในการคัดคุณภาพของกาแฟเพื่อนํามา

แปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว รวมถึงอาจมีการเพิ่มมูลคาดวยการนําอัตลักษณในเชิงพื้นท่ีมาสรางจุดเดนหรือสราง

เรื่องราว และสามารถกําหนดราคาไดสูงข้ึน 

   สําหรับมีผูมีสวนเก่ียวของทางการตลาดจากเกษตรถึงผูบริโภค มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1) เกษตรกร คือ ผูผลิตกาแฟในระดับตนทาง โดยในสวนของกาแฟอุตสาหกรรม เกษตรกรจะดําเนินการ

เก็บผลกาแฟสด (เชอรี่) จากนั้นนํามาตากแหงประมาณ 15 วันและสีเปนสารกาแฟขายใหกับผูรับซื้อ ไดแก สถาบัน

เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน พอคารวบรวม โรงงานแปรรูป เปนตน ถาขายใหสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่

ตนเองเปนสมาชิกจะไดราคาที่สูงกวาเกษตรกรที่ไมไดเปนสมาชิก ในขณะที่กาแฟคุณภาพแบงออกเปน 2 รูปแบบ 

รูปแบบเมล็ดกาแฟสด ตองมีการคัดคุณภาพโดยเลือกผลเชอรี่ที่มีสีแดงสดและผานการคัดคุณภาพจากการลอยน้ํา

เพื่อคัดผลท่ีเสียหายออก และรูปแบบสารกาแฟคณุภาพที่ผานการคดัคณุภาพโดยการนําผลเชอรี่มาลอยน้ํา จากนั้น

นํามากะเทาะเปลือกเพื่อใหไดกาแฟกะลา และนํามาลอยน้ําเพื่อคัดผลที่เสียหายอีกครั้ง และนําไปตากแหง

ประมาณ 15 วัน และนําไปเก็บไวเพื่อนํามาสีเปนสารกาแฟ และขายใหกับสถาบันเกษตรกร  

   2) สถาบันเกษตรกร ในสวนที่รับซื้อผลกาแฟสดคุณภาพจะนํามาแปรรูปเปนสารกาแฟคุณภาพ  

โดยการนําผลกาแฟสดมาลอยน้ํา จากนั้นนํามากะเทาะเปลือกเพื่อใหไดกาแฟกะลา และนํามาลอยน้ําเพื่อคัดผลที่

เสียหายอีกครั้ง และนําไปตากแหงประมาณ 15 วัน และนําไปเก็บไวเพื่อนํามาสีเปนสารกาแฟ จากนั้นจะนําไป 

แปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อนําไปใชแปรรูปเปนเครื่องดื่มกาแฟสดเพื่อขายใหกับผูบริโภค หรือขายเมล็ดกาแฟคั่วใหกับ

รานคาปลีกเพื่อนําไปขายใหกับผูบริโภคตอไป และสวนของสารกาแฟจะขายใหโรงงานแปรรูป/โรงงานคั่วกาแฟ  

ซึ่งสถาบันเกษตรกรอาจจะมีลักษณะเปนพอคาคนกลางซื้อสารกาแฟและขายสารกาแฟใหกับโรงงานแปรรูป  

นอกจากนนี้ สถาบันเกษตรกรจะมีการจางโรงงานแปรรูป/โรงคั่วเพื่อแปรรูปเปนกาแฟสําเร็จรูปเพื่อมาทําเปนกาแฟ

สําเร็จรูปผสม หรือกาแฟ 3 in 1 เพื่อขายใหรานคาปลักและสงขายใหกับผูบริโภคในประเทศ  

   3) พอคารวบรวม เปรียบเหมือนเปนตัวกลางในการรับซื้อสารกาแฟจากเกษตรกรและขายใหโรงงาน 

แปรรูป/โรงคั่วกาแฟ หรือรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรที่มีการคัดเกรดและขายตามความตองการของโรงคั่วหรือ

โรงงานแปรรูป 
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   4) โรงงานแปรรูป/โรงคั่ว จะรับซื้อสารกาแฟมาจากสถาบันเกษตรกรฯ พอคารวบรวม และรับซื้อจาก

เกษตรกรโดยตรง มาทําการแปรรูปและขายทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยผลผลิตกาแฟภายในประเทศ 

ไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ ทําใหตองมีการนําเขากาแฟเพื่อแปรรูปและใชภายในประเทศและสงออก 

   5) รานคาปลีก/รานกาแฟ เปนผูรับซื้อเมล็ดกาแฟคั่วหรือผลิตภัณฑกาแฟข้ันสุดทาย เพื่อนําไปจําหนาย

ใหกับผูบริโภค โดยจะมีทั้งลักษณะการขายในรูปแบบของเมล็ดกาแฟคั่ว ผลิตภัณฑกาแฟ หรือขายในรูปแบบของ

เครื่องดื่มกาแฟสด  

   6) ผูบริโภค เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑกาแฟขั้นสุดทายเพื่อการบริโภค ซึ่งผูบริโภคกาแฟในปจจุบันมี 

การบริโภคทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 และเครื่องดื่มกาแฟสดพรอมดื่ม 

4.3 วิถีการตลาดกาแฟโรบัสตา 

 4.3.1 วิถีการตลาดกาแฟอุตสาหกรรม 

   วิถีการตลาดกาแฟอุตสาหกรรม ป 2561/62 แสดงรายละเอียด (ภาพที่ 4.1) ดังนี้ 

   1) เกษตรกร เก็บผลกาแฟสด (เชอรี่) จากนั้นนํามาตากแหงและสีเปนสารกาแฟเพื่อขายใหกับผูรับซื้อ 

ไดแก สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนรอยละ 25 พอคารวบรวมรอยละ 15 และโรงงานแปรรูป/โรงคั่วกาแฟ 

รอยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด 

   2) สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เม่ือซื้อสารกาแฟจากเกษตรกร จะมีการแบงสัดสวนผลผลิตที่ซื้อมา

เพื่อนําไปใชในรูปแบบตางๆ โดยสวนแรกจะขายสารกาแฟใหโรงงานคั่วกาแฟและโรงงานแปรรูปรอยละ 20 และมี

การรับซื้อกาแฟ Instant จากโรงงานแปรรูป รอยละ 5 เพื่อนํามาใสบรรจุภัณฑเปนกาแฟ Instant และกาแฟ  

3 in 1 และสงขายใหรานคาปลีกรอยละ 8 ของผลผลิตทั้งหมด 

   3) พอคารวบรวม จะทําหนาที่เปนพอคาคนกลาง โดยรับซื้อผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรรอยละ 15 และ

จากสถาบันเกษตรกรบางสวน รอยละ 2 จะนําไปขายตอใหกับโรงงานแปรรูป/โรงคั่วกาแฟรอยละ 17 ของผลผลิต

ทั้งหมด 

   4) โรงงานแปรรูป/โรงคั่ว มีการรับซื้อวัตถุดิบสารกาแฟจากสถาบันเกษตรกรฯ พอคารวบรวม และรับซื้อ

จากเกษตรกรโดยตรง และนําวัตถุดิบมาทําการแปรรูปเปนกาแฟ Instant และกาแฟ 3 in 1 เพื่อสงขายใหกับ

รานคาปลีกรอยละ 81 และสงออกรอยละ 11 ของผลผลิตทั้งหมด 

   5) รานคาปลีก เปนจุดรับซื้อข้ันปลายน้ําและเปนแหลงขายผลิตภัณฑกาแฟใหกับผูบริโภค ซึ่งจะขาย 

ทั้งกาแฟ Instant และกาแฟ 3 in 1 ใหกับผูบริโภคภายในประเทศรอยละ 89 ของผลผลิตทั้งหมด 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 วิถีการตลาดกาแฟอุตสาหกรรม ป 2561/2562 

ที่มา : จากการสํารวจ 

เกษตรกร พอคารวบรวม 

โรงงานแปรรูป/ 

โรงคั่วกาแฟ 

สถาบันเกษตรกร/ 

วิสาหกิจชุมชน 

รานคาปลีก 

17% 

 สารกาแฟ 20% 

สงออก 

8% 

81% 

สารกาแฟ 60% 

11% 

25% 

15% 

สารกาแฟ 2% 
5% 

ผูบริโภค 

89% 

ตนน้ํา ปลายน้ํา กลางน้ํา 

สารกาแฟ 

กาแฟ Instant / 3 in 1 

สารกาแฟ สารกาแฟ 

กาแฟ Instant 

กาแฟ Instant / 3 in 1 

กาแฟ Instant / 3 in 1 

กาแฟ Instant / 3 in 1 
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 4.3.2 วิถีการตลาดกาแฟคุณภาพ 

   วิถีการตลาดกาแฟคณุภาพ ป 2561/62 แสดงรายละเอียด (ภาพที่ 4.2) ดังนี้ 

   1) เกษตรกร รวบรวมผลผลิตกาแฟคุณภาพ 2 รูปแบบ ไดแก เมล็ดกาแฟสดและสารกาแฟคุณภาพ 

จากนั้นจะขายใหกับสถาบันเกษตรกรรอยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด 

   2) สถาบันเกษตรกร ในสวนที่รับซื้อผลกาแฟสด จะนํามาทําการแปรรูปเปนสารกาแฟคุณภาพและนํา

ผลผลิตสารกาแฟคุณภาพทั้งหมด ขายใหโรงคั่วกาแฟรอยละ 5 และพอคารวบรวมรอยละ 6 ของผลผลิตทั้งหมด 

ในสวนที่เหลือ สถาบันเกษตรกรจะทําการแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว รอยละ 82 แปรรูปเปนผลิตภัณฑกาแฟ  

รอยละ 4 เพื่อขายใหรานกาแฟ/รานคาปลีก โดยราคาขายเมล็ดกาแฟคั่วที่แปรรูปจากเมล็ดกาแฟสดคุณภาพจะมี

ราคากิโลกรัมละ 440 บาท ซึ่งสูงกวาราคาเมล็ดกาแฟคั่วที่แปรรูปจากสารกาแฟคุณภาพกิโลกรัมละ 315 บาท 

(ตารางที่ 4.6 และ 4.7) เนื่องจากมีข้ันตอนการคัดคุณภาพและตนทุนทางการตลาดที่สูงกวา และสถาบันเกษตรกร

จะมีการเปดรานกาแฟของตนเองขายเครื่องดื่มกาแฟสดใหกับผูบริโภคโดยตรงรอยละ 3 ของผลผลิตทั้งหมด 

   3) พอคารวบรวม เมื่อรับซื้อสารกาแฟคุณภาพจากสถาบันเกษตรกร จะดําเนินการขายสารกาแฟ

คุณภาพใหกับโรงคั่วกาแฟรอยละ 6 ของผลผลิตทั้งหมด 

   4) โรงคั่วกาแฟ เมื่อรับซื้อสารกาแฟจากสถาบันเกษตรกรจะทําการแปรรูปสารกาแฟคุณภาพเปนเมล็ด

กาแฟคั่วเพื่อสงขายใหรานคาปลีกรอยละ 11 ของผลผลิตทั้งหมด 

   5) รานกาแฟ/รานคาปลีก จะรับซื้อเมล็ดกาแฟคั่วและผลิตภัณฑกาแฟจากสถาบันเกษตรกรและโรงคั่ว

กาแฟ และขายผลิตภัณฑกาแฟและเมล็ดกาแฟคั่วใหกับผูบริโภค รวมถึงมีการนําเมล็ดกาแฟคั่วมาแปรรูปเปน

เครื่องดื่มกาแฟสดเพื่อขายใหผูบริโภค รอยละ 97 ของผลผลิตทั้งหมด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 วิถีการตลาดกาแฟคุณภาพ ป 2561/2562 

ที่มา : จากการสํารวจ 

 

เกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร 
โรงคั่วกาแฟ 

พอคารวบรวม 

รานคาปลีก/

รานกาแฟสด 

ผูบริโภค 
สารกาแฟคุณภาพ 

สารกาแฟ

คุณภาพ เมล็ดกาแฟคั่ว 

เมล็ดกาแฟคั่ว 82% 

80% 5% 

6% 

11% 

6% 

 

97% 

ผลิตภัณฑกาแฟ 4% 

   

เครื่องดื่มกาแฟ 3% 

เมล็ดกาแฟสด

คุณภาพ 

20% 

สารกาแฟ

คุณภาพ 

สารกาแฟคุณภาพ 

เมล็ดกาแฟคั่ว/ 

เครื่องดื่มกาแฟ 

ตนน้ํา ปลายน้ํา กลางน้ํา 
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4.4 สวนเหลื่อมการตลาด 

  ในการศึกษาสวนเหลื่อมการตลาดนี้ไดทําการศึกษาถึงระดับสถาบันเกษตรกรตามขอบเขตของการศึกษา 

โดยแบงออกเปน 3 กรณ ีไดแก กรณีที่ 1 สถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟอุตสาหกรรมเพื่อขายใหโรงงานแปรรูป  

กรณีที่ 2 สถาบันเกษตรกรรับซื้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว และกรณีที่ 3 สถาบันเกษตรกร

รับซื้อสารกาแฟคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว 

 4.4.1 สถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟอุตสาหกรรมเพื่อขายใหโรงงานแปรรูป 

   1) เกษตรกร พบวา เกษตรกรจําหนายสารกาแฟใหกับสถาบันเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 69.74 บาท  

คิดเปนรอยละ 93.61 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ ขณะที่ตนทุนการผลิตกิโลกรัมละ 34.75 บาท  

คิดเปนรอยละ 46.64 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ ดังนั้น เกษตรกรไดรับกําไรสุทธิจากการจําหนายสารกาแฟใหกับ

สถาบันเกษตรกรกิโลกรัมละ 34.99 บาท คิดเปนรอยละ 46.97 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ (ตารางที่ 4.9) 

   2) สถาบันเกษตรกร พบวา สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 4.76 บาท  

คิดเปนรอยละ 6.39 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ โดยราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากโรงงานแปรรูป

กิโลกรัมละ 74.50 บาท ขณะที่ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 3.50 บาท คิดเปนรอยละ 4.70 ของราคาที่สถาบันเกษตรกร

ไดรับ แบงเปน คาใชจายในการดําเนินการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายในการซื้อขาย ดังนั้น สถาบันเกษตรกร

ไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 1.26 บาท คิดเปนรอยละ 1.69 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ (ตารางที่ 4.5) 

ตารางที่ 4.5 สวนเหลื่อมการตลาดกรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟอุตสาหกรรมเพื่อขายใหโรงงานแปรรูป 

รายการ บาท/กิโลกรัมสารกาแฟ รอยละ 

1. ตนทุนการผลิตของเกษตรกร 34.75 46.64 

2. ราคาที่เกษตรกรไดรับ 69.74 93.61 

3. กําไรของเกษตรกร (2) – (1) 34.99 46.97 

4. ตนทุนการตลาดของสถาบันเกษตรกร 3.50 4.70 

 - คาใชจายในการดําเนินการ 1.50 2.01 

 - คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  0.50 0.67 

 - คาใชจายในการซื้อขาย 1.50 2.01 

5. ราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากโรงงานแปรรูป 74.50 100.00 

6. กําไรของสถาบันเกษตรกร (5) – (4) – (2) 1.26 1.69 

สวนเหลื่อมการตลาดของสถาบันเกษตรกร (4) + (6) 4.76 6.39 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

หมายเหต ุ: รอยละเทยีบจากราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ (74.50 บาท/กิโลกรัมสารกาแฟ) 
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 4.4.2 สถาบันเกษตรกรรับซื้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว 

   1) เกษตรกร พบวา เกษตรกรจําหนายผลกาแฟสดใหกับสถาบันเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 17.67 บาท 

หรือคิดเปนราคาสารกาแฟกิโลกรัมละ 88.35 บาท คิดเปนรอยละ 28.11 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ ขณะที่

ตนทุนการผลิตกิโลกรัมละ 40.52 บาท คิดเปนรอยละ 12.89 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ ดังนั้น เกษตรกรไดรับ

กําไรสุทธิจากการจําหนายสารกาแฟใหกับสถาบันเกษตรกรกิโลกรัมละ 47.83 บาท คิดเปนรอยละ 15.22 ของราคาที่

สถาบันเกษตรกรไดรับ (ตารางที่ 4.10) 

   2) สถาบันเกษตรกร พบวา สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 225.94 บาท  

คิดเปนรอยละ 71.89 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ โดยราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากรานคาปลีก 

กิโลกรัมละ 314.29 บาท ขณะที่ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 204.46 บาท คิดเปนรอยละ 65.05 ของราคาที่

สถาบันเกษตรกรไดรับ แบงเปน คาแปรรูปสารกาแฟ คาแปรรูปกาแฟคั่ว คาบรรจุภัณฑ คาใชจายในการดําเนินการ 

และคาใชจายในการซื้อขาย ดังนั้น สถาบันเกษตรกรไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 21.48 บาท คิดเปนรอยละ 6.83 

ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ (ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 สวนเหลื่อมการตลาดกรณสีถาบันเกษตรกรรับซื้อผลกาแฟสดคณุภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว 

รายการ บาท/กโิลกรัมสารกาแฟ รอยละ 

1. ตนทุนการผลิตของเกษตรกร  40.52 12.89 

2. ราคาที่เกษตรกรขายได  88.35 28.11 

3. กําไรของเกษตรกร (2) – (1) 47.83 15.22 

4. ตนทุนการตลาดของสถาบันเกษตรกร 204.46 65.05 

 - คาแปรรูปสารกาแฟ 58.67 18.67 

 - คาแปรรปูกาแฟคั่ว  64.46 20.51 

 - คาบรรจุภัณฑ  10.92 3.47 

 - คาใชจายในการดําเนินการ  46.66 14.85 

 - คาใชจายในการซื้อขาย  23.75 7.56 

5. ราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรบัจากรานคาปลีก 314.29 100.00 

6. กําไรของสถาบันเกษตรกร (5) – (4) – (2) 21.48 6.83 

สวนเหลื่อมการตลาดของสถาบันเกษตรกร (4) + (6) 225.94 71.89 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

หมายเหต ุ:  1) อัตราการแปรสภาพ  ผลกาแฟสด : สารกาแฟ  5 : 1 และ สารกาแฟ : เมล็ดกาแฟคั่ว  1.4 : 1 

    2) รอยละเทียบจากราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรบั (314.29 บาท/กิโลกรัมสารกาแฟ) 
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 4.4.3 สถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟคณุภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟค่ัว 

   1) เกษตรกร พบวา เกษตรกรจําหนายสารกาแฟคุณภาพใหกับสถาบันเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 95.50 บาท 

คิดเปนรอยละ 42.44 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ ขณะที่ตนทุนการผลิตกิโลกรัมละ 40.52 บาท  

คิดเปนรอยละ 18.01 ของราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ ดังนั้น เกษตรกรไดรับกําไรสุทธิจากการจําหนายสารกาแฟใหกับ

สถาบันเกษตรกรกิโลกรัมละ 54.98 บาท คิดเปนรอยละ 24.44 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ (ตารางที่ 4.11) 

   2) สถาบันเกษตรกร พบวา สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 129.50 บาท  

คิดเปนรอยละ 57.56 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ โดยราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากรานคาปลีก กิโลกรัมละ 

225.00 บาท ขณะที่ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 118.49 บาท คิดเปนรอยละ 52.66 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ 

แบงเปน คาแปรรูปกาแฟคั่ว คาบรรจุภัณฑ คาใชจายในการดําเนินการ และคาใชจายในการซื้อขาย ดังนั้น สถาบัน

เกษตรกรไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 11.01 บาท คดิเปนรอยละ 4.89 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ (ตารางที่ 4.7) 

ตารางที่ 4.7 สวนเหลื่อมการตลาดกรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว 

รายการ บาท/กโิลกรัมสารกาแฟ รอยละ 

1. ตนทุนการผลิตของเกษตรกร  40.52 18.01 

2. ราคาที่เกษตรกรขายได  95.50 42.44 

3. กําไรของเกษตรกร (2) – (1) 54.98 24.44 

4. ตนทุนการตลาดของสถาบันเกษตรกร 118.49 52.66 

 - คาแปรรปูกาแฟคั่ว  66.07 29.36 

 - คาบรรจุภัณฑ  9.43 4.19 

 - คาใชจายในการดําเนินการ  31.05 13.80 

 - คาใชจายในการซื้อขาย  11.94 5.31 

5. ราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรบัจากรานคาปลีก 225.00 100.00 

6. กําไรของสถาบันเกษตรกร (5) – (4) – (2) 11.01 4.89 

สวนเหลื่อมการตลาดของสถาบันเกษตรกร (4) + (6) 129.50 57.56 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

หมายเหตุ :  1) อัตราการแปรสภาพ  สารกาแฟ : เมล็ดกาแฟคั่ว  1.4 : 1 

    2) รอยละเทียบจากราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรบั (225.00 บาท/กิโลกรมัสารกาแฟ) 

   จะเห็นวาในการรับซื้อกาแฟคุณภาพเพื่อนํามาแปรรูปในกรณีที่ 2 มีสวนเหลื่อมการตลาดและไดรับกําไร

ที่สูงกวากรณทีี่ 3 เนื่องจากในกรณีที่ 2 สถาบันเกษตรกรมีคาใชจายในการซื้อวัตถุดิบที่ต่ํากวา แตตองมีขั้นตอนการ

แปรรูปที่เพิ่มมากขึ้นคือ การแปรรูปเปนสารกาแฟและแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว ทําใหมีตนทุนการตลาดท่ีสูง  

กําไรที่เกษตรกรไดรับและสวนเหลื่อมการตลาดจึงสูงกวากรณทีี่ 3 
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4.5 การวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตา 

   การวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตา ไดกําหนดทางเลือก 2 กรณี ประกอบดวย 

กรณีที่ 1 การผลิตกาแฟอุตสาหกรรม และกรณีที่ 2 การผลิตกาแฟคุณภาพ โดยในการวิเคราะหในแตละทางเลือก

จะใชผลการวิเคราะหในสวนของตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (ตารางที่ 4.8) 

   ดานตนทุนการผลิตของเกษตรกร เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 2 กรณี จะเห็นวา ในกรณีที่ 1 การผลิตกาแฟ

อุตสาหกรรม มีตนทุนการผลิตทั้งการปลูกกาแฟสวนเดี่ยวและปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียนต่ํากวากรณีท่ีผลิตกาแฟ

คุณภาพ แตอยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหในสวนของรายไดและกําไร จะเห็นวา รายไดและกําไรท่ีเกษตรกรไดรับจาก

การผลิตกาแฟคุณภาพ จะสูงกวาการผลิตกาแฟอุตสาหกรรม  

   ในสวนของสถาบันเกษตรกร การดําเนินกิจกรรมซื้อสารกาแฟและขายสารกาแฟไดรับกําไรกิโลกรัมละ 

1.26 บาท การซื้อผลสดขายเมล็ดกาแฟคั่วไดรับกําไรกิโลกรัมละ 30.06 บาท และการซื้อสารกาแฟขายเมล็ด 

กาแฟคั่วไดรับกําไรกิโลกรัมละ 15.42 บาท แสดงใหเห็นวา การดําเนินกิจกรรมในการซื้อผลสดขายเมล็ดกาแฟคั่ว 

จะทําใหไดรับกําไรสูงสุดเมื่อเทียบกับกรณีอ่ืน 

   ดังนั้น ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดคือการดําเนินกิจกรรมในกรณีที่ 2 คือ เกษตรกรผลิตกาแฟคุณภาพ  

โดยมีการปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียนและขายกาแฟในรูปของผลกาแฟสดคุณภาพ ถึงแมจะมีตนทุนการผลิต 

ที่สูงกวาการผลิตกาแฟอุตสาหกรรม แตเกษตรกรจะไดรับรายไดไรละ 56,934.70 บาท และกําไรไรละ 42,670.59 บาท  

ที่สูงกวาการผลิตกาแฟอุตสาหกรรม และในสวนของสถาบันเกษตรกรควรดําเนินกิจกรรมในการซื้อผลสดและ 

ขายเมล็ดกาแฟคั่ว จะทําใหไดรับกําไรกิโลกรัมละ 30.06 บาท ซึ่งถือเปนการรับซื้อและชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก

กาแฟโรบัสตา  

   อยางไรก็ตาม ในการผลิตกาแฟคุณภาพของเกษตรกรยังคงมีนอยและสวนใหญเกษตรกรเลือกผลิตกาแฟ

อุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตกาแฟคุณภาพมีขอจํากัดในเรื่องของการตลาดที่เปนตลาดเฉพาะกลุมรวมถึงขั้นตอน

การผลิตที่มีความซับซอน มีการคัดคุณภาพ คาแรงในการเก็บเก่ียวและการแปรรูปสูง เมื่อเทียบกับการผลิตกาแฟ

อุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบทางเลือกในการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

รายการ 
กรณีที่ 1 

(กาแฟอุตสาหกรรม) 

กรณีที่ 2 

(กาแฟคุณภาพ) 

ตนทุนการผลิต (บาท/ไร)   

- ปลูกสวนเดี่ยว 5,976.83 6,969.77 

- ปลูกสวนผสมรวมทุเรียน 12,879.41 14,264.11 

 1) ตนทุนการปลูกกาแฟ 2,304.90 2,689.60 

 2) ตนทุนการปลูกทุเรียน 10,574.51 11,574.51 

รายไดที่เกษตรกรไดรับ (บาท/ไร)   

- ปลูกสวนเดี่ยว 11,995.28 16,426.00 

- ปลูกสวนผสมรวมทุเรียน 55,054.22 56,934.70 

 1) รายไดที่ไดรับจากการปลูกกาแฟ 5,091.02 6,971.50 

 2) รายไดที่ไดรับจากการปลูกทุเรียน 49,963.20 49,963.20 

กําไรทีเ่กษตรกรไดรับ (บาท/ไร)   

- ปลูกสวนเดี่ยว 6,018.45 9,456.23 

- ปลูกสวนผสมรวมทุเรียน 41,174.81 42,670.59 

 1) กําไรที่ไดรับจากการปลูกกาแฟ 2,786.12 4,281.90 

 2) กําไรที่ไดรับจากการปลูกทุเรียน 38,388.69 38,388.69 

กําไรทีส่ถาบันเกษตรกรไดรับ (บาท/กก.)   

- ซื้อสารกาแฟขายสารกาแฟ  1.26 - 

- ซื้อผลสดขายเมล็ดกาแฟคั่ว  - 30.06 

- ซื้อสารขายเมล็ดกาแฟคั่ว  - 15.42 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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4.5 ปญหาและอปุสรรคในดานการผลิตและการตลาด 

  จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค พบวา เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยังคงมีปญหาในดานการผลิต

และการตลาด ดังนี้ 

  4.5.1 ดานการผลิต 

    1) ผลผลิตกาแฟลดลง พื้นที่ปลูกกาแฟลดลง เนื่องจาก เกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่ให

ผลตอบแทนดีกวา อีกทั้ง พื้นที่ปลูกกาแฟสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ จึงไมสามารถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มได  

    2) เกษตรกรสวนใหญไดรับความรูดานทฤษฎี แตในเชิงปฏิบัติตองเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้ง เกษตรกร

ไมไดรับความรูอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการปลูกรวมกับพืชอ่ืนและความรูดานการตลาด และไมไดรับความรูตรงกับ

ชวงเวลาที่ปลูกหรือชวงการดูแลรักษาจริง ทําใหไมไดนําความรูไปใชไดจริง  

    3) กาแฟเปนพืชปลูกเสริมหรือปลูกรวมกับพืชอ่ืน  

    4) ในพื้นที่ปลูกมีการใชปุยเคมีเปนเวลานาน ทําใหดินเสื่อมคุณภาพ 

    5) ผลผลิตกาแฟของเกษตรกรไมมีคุณภาพ เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการทํากาแฟคุณภาพ  

ทั้งดานราคาและไมมีแหลงรับซื้อที่ชัดเจน 

    6) คาจางแรงงานสูงและสงผลตอการทํากาแฟคุณภาพที่มีคาจางสูงในการเก็บเก่ียว การแปรรูป และ

การคัดคุณภาพ อีกทั้งแรงงานหายาก 

    7) การสงเสริมหรือการใหความชวยเหลือของรัฐบาลไมตรงกับความตองการของเกษตรกร 

    8) สถาบันเกษตรกรมีขอจํากัดดานเงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และขาดการรับรูในการเขาถึงเงินทุน

ของภาครัฐ 

    9) สถาบันเกษตรกรขาดความรูในดานการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา รวมถึงพื้นที่ดําเนินการสวนใหญเปน

พ้ืนที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ ทําใหไมสามารถสรางโรงงานได 

  4.5.2 ดานการตลาด 

    1) สถาบันเกษตรกรสวนใหญมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการรับซื้อสารกาแฟอุตสาหกรรมเพื่อ

ขายใหโรงงานแปรรูป นอกจากนี้ มีการดําเนินธุรกิจหลายรูปแบบที่ไมใชเพียงสินคากาแฟ ซึ่งสถาบันเกษตรกรยัง

ขาดการบริหารจัดการภายในกลุมที่เขมแข็ง 

    2) ราคากาแฟไมจูงใจ และตลาดรับซื้อมีเฉพาะพื้นที่ 

    3) การรับรูและการเขาถึงดานการตลาดของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีนอย ตลาดรับซื้อมีความ

ไมแนนอน และขาดการประชาสัมพันธดานการตลาด 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทน

จากการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โครงสรางการตลาด วิถีการตลาด และ

สวนเหลื่อมการตลาดกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมใน

การผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตาของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ

เชิงลึกจากกลุมตัวอยางเกษตรกรจํานวน 228 ราย และสถาบันเกษตรกร จํานวน 33 แหง ในพื้นที่ปลูกกาแฟ 

โรบัสตาที่สําคัญ โดยมีผลการศกึษา สรุปไดดังนี้ 

  5.1.1 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสตา 

    ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรในกรณีผลิตกาแฟอุตสาหกรรม พบวา  

1) การปลูกสวนเดี่ยว มีตนทุนรวมไรละ 5,976.83 บาท รายไดไรละ 11,995.28 บาท และกําไรสุทธิไรละ 

6,018.45 บาท และ 2) การปลูกสวนผสมรวมกับทุเรียน มีตนทุนรวมของการผลิตกาแฟไรละ 2,304.90 บาท 

และตนทุนรวมของการปลูกทุเรียนไรละ 11,574.51 บาท โดยผลตอบแทนจากการปลูกกาแฟรวมกับทุเรียน  

มีรายไดรวมไรละ 55,054.22 บาท และมีกําไรสุทธิไรละ 41,174.81 บาท  

    ในกรณีผลิตกาแฟคุณภาพ พบวา 1) การปลูกสวนเดี่ยว มีตนทุนรวมไรละ 6,969.77 บาท  

มีรายไดรวมไรละ 16,426.00 บาท และมีกําไรสุทธิไรละ 9,456.23 บาท และ 2) การปลูกสวนผสมรวมกับ

ทุเรียน มีตนทุนรวมของการผลิตกาแฟไรละ 2,689.60 บาท และตนทุนรวมของการปลูกทุเรียนไรละ 

11,574.51 บาท มีรายไดรวมไรละ 56,934.70 บาท และมีกําไรสุทธิไรละ 42,670.59 บาท 

  5.1.2 โครงสรางการตลาดกาแฟโรบัสตา 

    1) กรณีกาแฟอุตสาหกรรม โครงสรางการตลาดมีลักษณะเปนตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาด  

(ตลาดผูขายมากราย) คอื มีจํานวนผูขายมากราย (เกษตรกร) มีจํานวนผูซื้อเพื่อนําไปแปรรูปนอยราย (สถาบันเกษตรกร 

พอคารวบรวม และโรงงานแปรรูป) และจํานวนผูซื้อเพื่อบริโภคจํานวนมากราย ซึ่งกาแฟอุตสาหกรรมมีลักษณะ

ใกลเคียงกันในมุมมองของผูผลิตและผูซื้อเพื่อนําไปแปรรูป ขึ้นอยูกับการแปรรูปและการคัดเกรดเปนสารกาแฟของ

ผูผลิต แตสามารถใชทดแทนกันได ผูผลิตสารกาแฟสามารถเขาออกจากตลาดไดงาย และผูซื้อและผูขายมีความ

รอบรูในสภาพการณของตลาด มีการติดตามสถานการณขาวสารตางๆ ในตลาดตลอดเวลา และสามารถ

ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว โดยเกษตรกรผูปลูกกาแฟ จะมีการสรางเครือขาย เปนสมาชิกสถาบัน

เกษตรกร คือ สหกรณ กลุมเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสถานการณ

การตลาด อีกทั้งยังมีพอคาท่ีรวบรวมรับซื้อกาแฟในพื้นท่ีตางๆ ซึ่งสามารถใหขอมูลสถานการณของตลาด และ

มีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน 
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    2) กรณีกาแฟคุณภาพ โครงสรางการตลาดมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย คือ มีจํานวนผูขาย

นอยราย (เกษตรกร) มีจํานวนผูซื้อเพ่ือนําไปแปรรูปนอยราย (สถาบันเกษตรกร พอคารวบรวม และโรงงานแปรรูป) 

และจํานวนผูซื้อเพ่ือบริโภคนอยราย ซึ่งกาแฟคุณภาพมีลักษณะใกลเคียงกันในมุมมองของผูผลิตและผูซื้อเพื่อนําไป 

แปรรูป ขึ้นอยูกับการแปรรูปและการคัดเกรดเปนสารกาแฟของผูผลิต แตสามารถใชทดแทนกันได ซึ่งการซื้อขายสาร

กาแฟจะพิจารณาจากระดับความชื้นและสิ่งเจือปน และมีข้ันตอนการคัดเกรดที่มากกวากาแฟอุตสาหกรรมเพื่อใหได

กาแฟที่มีคุณภาพมากที่สุดและขายในราคาที่สูง ผูผลิตสารกาแฟคุณภาพ สามารถเขาออกจากตลาดไดงาย หรือสามารถ

เขาออกตลาดไดอยางเสรี แตในทางปฏิบัติจะเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากเทคนิคในการผลิตกาแฟคุณภาพมีความ

ยุงยาก มีขั้นตอนการคัดเกรดหลายขั้นตอน รวมถึงการผลิตตองใชตนทุนสูง และผูซื้อและผูขายมีความรอบรูใน

สภาพการณของตลาด เชนเดียวกันกับกาแฟอุตสาหกรรม มีการติดตามสถานการณขาวสารตางๆ ในตลาดตลอดเวลา 

มีการสรางเครือขาย เปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร และมีพอคารวบรวมที่สามารถใหขอมูลขาวสารได 

  5.1.3 วิถีการตลาดกาแฟโรบัสตา 

    1) วิถีการตลาดสินคากาแฟอุตสาหกรรม เริ่มจากเกษตรกรเก็บผลกาแฟสด (เชอรี่) นํามาตากแหงและ

สีเปนสารกาแฟขายใหกับผูรับซื้อ ไดแก สถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนรอยละ 25 พอคารวบรวมรอยละ 15 

และโรงงานแปรรูป/โรงคั่วกาแฟ รอยละ 60 สถาบันเกษตรกรเม่ือซื้อสารกาแฟจากเกษตรกร จะมีการแบงสัดสวน

ผลผลิตที่ซื้อมาเพ่ือนําไปใชในรูปแบบตางๆ โดยสวนแรกจะขายสารกาแฟใหโรงงานคั่วกาแฟและโรงงานแปรรูป 

รอยละ 20 และมีการรับซื้อกาแฟ สําเร็จรูป (Instant) จากโรงงานแปรรูป รอยละ 5 เพื่อนํามาใสบรรจุภัณฑเปน

กาแฟสําเร็จรูป (Instant) และกาแฟสําเร็จรูปผสม (3 in 1) และสงขายใหรานคาปลีกรอยละ 8 สําหรับพอคารวบรวม

จะเปนพอคาคนกลาง รบัซื้อผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรรอยละ 15 และจากสถาบันเกษตรกรบางสวน รอยละ 2 จะ

นําไปขายตอใหกับโรงงานแปรรูป/โรงคั่วกาแฟรอยละ 17 สําหรับโรงงานแปรรูป/โรงคั่ว จะนําวัตถุดิบสารกาแฟ 

ที่รับซื้อมาจากสถาบันเกษตรกรฯ พอคารวบรวม และรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง มาทําการแปรรูปเปนกาแฟ

สําเร็จรูป (Instant) และกาแฟสําเร็จรูปผสม (3 in 1) เพื่อสงขายใหกับรานคาปลีกรอยละ 81 และสงออก 

รอยละ 11 และรานคาปลีกจะเปนแหลงขายกาแฟสําเร็จรูป (Instant) และกาแฟสําเร็จรูปผสม (3 in 1)  

ใหกับผูบริโภคภายในประเทศคิดเปนรอยละ 89 ของผลผลิตกาแฟอุตสาหกรรมท้ังหมด 

    2) วิถีการตลาดกาแฟคุณภาพ เริ่มจากเกษตรกรขายผลผลิตกาแฟคุณภาพใหกับสถาบันเกษตรกร

ในรูปของเมล็ดกาแฟสดคุณภาพรอยละ 20 และสารกาแฟคุณภาพรอยละ 80 จากนั้นสถาบันเกษตรกรนํา 

สารกาแฟขายใหโรงคั่วกาแฟรอยละ 5 และพอคารวบรวมรอยละ 6 ซึ่งพอคารวบรวมจะขายสารกาแฟคุณภาพ

ใหกับโรงคั่วกาแฟรอยละ 6 จากนั้นโรงคั่วกาแฟที่รับซื้อสารกาแฟจะทําการแปรรูปสารกาแฟคุณภาพเปนเมล็ดกาแฟคั่ว

เพื่อสงขายใหรานคาปลีกรอยละ 11 สําหรับเมล็ดกาแฟสดคุณภาพและสารกาแฟคุณภาพในสวนที่เหลือ 

สถาบันเกษตรกรจะทาํการแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว รอยละ 82 แปรรูปเปนผลิตภัณฑกาแฟ รอยละ 4 เพื่อขาย

ใหรานกาแฟ/รานคาปลีก และสถาบันเกษตรกรจะมีการเปดรานกาแฟของตนเองขายเครื่องดื่มกาแฟสดใหกับ

ผูบริโภคโดยตรงรอยละ 3 สําหรับรานกาแฟ/รานคาปลีก ท่ีรับซ้ือเมล็ดกาแฟคั่วและผลิตภัณฑกาแฟจากสถาบันเกษตรกร

และโรงคั่วกาแฟ จะขายผลิตภัณฑกาแฟและเมล็ดกาแฟค่ัวใหกับผูบริโภค รวมถึงมีการนําเมล็ดกาแฟคั่วมาแปรรูป

เปนเครื่องดื่มกาแฟสดเพ่ือขายใหผูบริโภค รอยละ 97 ของผลผลิตกาแฟคุณภาพทั้งหมด 
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  5.1.4 สวนเหลื่อมการตลาด 

    1) กรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟอุตสาหกรรมเพื่อขายใหโรงงานแปรรูป พบวา  

ราคารับซื้อจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 69.74 บาท คิดเปนรอยละ 93.61 ของราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ  

สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 4.76 บาท คิดเปนรอยละ 6.39 ของราคาที่ 

สถาบันเกษตรกรไดรับ โดยราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับจากโรงงานแปรรูปกิโลกรัมละ 74.50 บาท ขณะที่

ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 3.50 บาท คิดเปนรอยละ 4.70 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ แบงเปน 

คาใชจายในการดําเนินการ คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายในการซื้อขาย ดังนั้น สถาบันเกษตรกรไดรับ

กําไรสุทธิกิโลกรัมละ 1.26 บาท คิดเปนรอยละ 1.69 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ 

    2) กรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว พบวา  

ราคารับซื้อจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 88.35 บาท คิดเปนรอยละ 28.11 ของราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ  

สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 225.94 บาท คิดเปนรอยละ 71.89 ของราคาที่

สถาบันเกษตรกรไดรับ โดยราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับจากรานคาปลีก กิโลกรัมละ 314.29 บาท ขณะที่

ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 204.46 บาท คิดเปนรอยละ 65.05 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ แบงเปน 

คาแปรรูปสารกาแฟ คาแปรรูปกาแฟคั่ว คาบรรจุภัณฑ คาใชจายในการดําเนินการ และคาใชจายในการซื้อขาย 

ดังนั้น สถาบันเกษตรกรไดรับกําไรสุทธิกิ โลกรัมละ 21.48 บาท คิดเปนรอยละ 6.83 ของราคาที่ 

สถาบันเกษตรกรไดรับ 

    3) กรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อสารกาแฟคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว พบวา  

ราคารับซื้อจากเกษตรกรกิโลกรัมละ 95.50 บาท คิดเปนรอยละ 42.44 ของราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ  

สวนเหลื่อมการตลาดในการจําหนายสารกาแฟ กิโลกรัมละ 129.50 บาท คิดเปนรอยละ 57.56 ของราคาที่

สถาบันเกษตรกรไดรับ โดยราคาท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับจากรานคาปลีก กิโลกรัมละ 225.00 บาท ขณะที่

ตนทุนการตลาดกิโลกรัมละ 118.49 บาท คิดเปนรอยละ 52.66 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ แบงเปน 

คาแปรรูปกาแฟคั่ว คาบรรจุภัณฑ คาใชจายในการดําเนินการ และคาใชจายในการซื้อขาย ดังนั้น สถาบัน

เกษตรกรไดรับกําไรสุทธิกิโลกรัมละ 11.01 บาท คิดเปนรอยละ 4.89 ของราคาที่สถาบันเกษตรกรไดรับ 

    จากผลการศึกษาสวนเหลื่อมการตลาด จะเห็นวาในการรับซื้อกาแฟคุณภาพเพื่อนํามาแปรรูปใน

กรณีที่ 2 มีสวนเหลื่อมการตลาดและไดรับกําไรที่สูงกวากรณีที่ 3 เนื่องจากในกรณีที่ 2 สถาบันเกษตรกรมี

คาใชจายในการซื้อวัตถุดิบที่ต่ํากวา แตตองมีขั้นตอนการแปรรูปที่เพิ่มมากขึ้นคือ การแปรรูปเปนสารกาแฟและ

แปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว ทําใหมีตนทุนการตลาดที่สูง กําไรท่ีเกษตรกรไดรับและสวนเหลื่อมการตลาดจึงสูง

กวากรณีที่ 3 

  5.1.5 ทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตา 

    ผลการวิเคราะหทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตและแปรรูปกาแฟโรบัสตา พบวา ทางเลือก 

ที่เหมาะสมที่สุดคือการดําเนินกิจกรรมในกรณีที่ 2 คือ เกษตรกรผลิตกาแฟคุณภาพ โดยมีการปลูกผสมผสาน

รวมกับทุเรียนและขายกาแฟในรูปของผลกาแฟสดคุณภาพ ถึงแมจะมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาการผลิตกาแฟ

อุตสาหกรรม แตเกษตรกรจะไดรับรายไดไรละ 56,934.70 บาท และกําไรไรละ 42,670.59 บาท ที่สูงกวา 



65 
 

การผลิตกาแฟอุตสาหกรรม และในสวนของสถาบันเกษตรกรควรดําเนินกิจกรรมในการซื้อผลสดและขาย 

เมล็ดกาแฟคั่ว จะทําใหไดรับกําไรกิโลกรัมละ 30.06 บาท ซึ่งถือเปนการรับซื้อและชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก

กาแฟโรบัสตา อยางไรก็ตาม ในการผลิตกาแฟคุณภาพของเกษตรกรยังคงมีนอยและสวนใหญเกษตรกร 

เลือกผลิตกาแฟอุตสาหกรรม เน่ืองจากการผลิตกาแฟคุณภาพมีขอจํากัดในเรื่องของการตลาดท่ีเปนตลาด

เฉพาะกลุมรวมถึงข้ันตอนการผลิตท่ีมีความซับซอน มีการคัดคุณภาพ คาแรงในการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสูง  

เมื่อเทียบกับการผลติกาแฟอุตสาหกรรม 

5.2 ขอเสนอแนะ 

  5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    1) ดานการผลิต 

     จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร พบวา การผลิต

กาแฟคุณภาพโดยการปลูกผสมผสานรวมกับทุเรียนนั้นใหผลตอบแทนสูงกวาการผลิตกาแฟอุตสาหกรรมและ

การปลูกเชิงเดี่ยว และตนทุนและผลตอบแทนของสถาบันเกษตรกร พบวา กรณีสถาบันเกษตรกรรับซื้อผล

กาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่วนั้นไดรับกําไรสูงกวากรณีอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

     1.1) ภาครัฐควรสงเสริมใหมีการปลูกกาแฟในรูปแบบผสมผสานโดยปลูกรวมกับพืชอื่น 

เนื่องจากการปลูกรวมกับพืชอ่ืนๆ จะทําใหเกิดรายไดท่ีเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงดานรายไดของเกษตร 

     1.2) เกษตรกรมีการผลิตกาแฟอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เนื่องจาก มีขั้นตอนการผลิต 

ที่ไมซับซอนและตนทุนต่ํากวากาแฟคุณภาพ และปญหาแรงงานที่หายากและคาจางแรงงานในการผลิตกาแฟ

คุณภาพที่สูง ภาครัฐจึงควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อผลิตกาแฟคุณภาพ  

    2) ดานการตลาด 

     2.1) สถาบันเกษตรกรสวนใหญมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการรับซื้อสารกาแฟ

อุตสาหกรรมเพื่อขายใหโรงงานแปรรูป เนื่องจากมีการดําเนินธุรกิจหลายรูปแบบที่ไมใชเพียงสินคากาแฟ  

มีขอจํากัดดานเงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และขาดการรับรูในการเขาถึงเงินทุนของภาครัฐ ดังนั้น ภาครัฐจึง

ควรมีการประชาสัมพันธใหสถาบันเกษตรกรรับรูถึงแหลงเงินทุน รวมถึงสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหสถาบัน

เกษตรกรดําเนินธุรกิจในรูปแบบการรับซื้อผลกาแฟสดคุณภาพเพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว ซึ่งจะทําใหไดรับ

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

     2.2) โครงสรางการตลาดกาแฟคุณภาพมีลักษณะเปนตลาดผูขายนอยราย ถึงแมผูผลิต 

จะสามารถเขาออกจากตลาดไดงาย แตในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก เนื่องจากเทคนิคในการผลิตกาแฟคุณภาพมี

ความยุงยาก มีขั้นตอนการคัดเกรดหลายข้ันตอน รวมถึงการผลิตตองใชตนทุนสูง ขณะเดียวกัน ในแตละพื้นที่

ของการปลูกกาแฟนั้นมีความแตกตางกันทั้งในดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น ภาครัฐควรสงเสริมใหมี

การสรางอัตลักษณกาแฟเชิงพ้ืนที่ เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับสินคากาแฟคุณภาพ ซึ่งจะเปนแรงจูงใจใหทั้ง

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรกันมาผลิตกาแฟคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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     2.3) การรับรูและการเขาถึงดานการตลาดของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีนอย  

ภาครัฐจึงควรใหการสงเสริมและสนับสนุนในการสรางเครอืขายใหเกษตรกรสามารถเขาถึงตลาดของผูซื้อกาแฟ

คุณภาพ รวมถึงขอมูลกาแฟทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     2.4) การตลาดในปจ จุบันมีการซื้อขายผานทางตลาดออนไลนที่ เพิ่มมากขึ้น ดั งนั้น  

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรควรขยายชองทางการตลาดออนไลนในกาแฟคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

  5.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

    เนื่องจากในการศึกษานี้ไดดําเนินการศึกษาในระดับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเทานั้น  

ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาถึงระดับ โรงงานแปรรูป รานคาปลีก และผูบริโภค เพื่อใหไดรับผล

การศึกษาที่ชัดเจนตลอดทั้งหวงโซอุปทานกาแฟ 
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ตนทุนการผลติแบงตามชวงการผลิต 
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ตารางผนวกที่ 1.1 ตนทุนการผลิตแบงตามชวงการผลิต กรณีการผลิตกาแฟอตุสาหกรรม 

หนวย: บาท/ไร 

รายการ 
ปลูกเดี่ยว ปลูกรวมทุเรียน 

อายุ 1 ป รอยละ อายุ 2-3 ป รอยละ อายุ 4 ปขึ้นไป รอยละ อายุ 1 ป รอยละ อายุ 2-3 ป รอยละ อายุ 4 ปข้ึนไป รอยละ 

1.ตนทุนผันแปร 5,265.38 83.01 2,506.55 69.93 4,469.78 74.79 2,167.55 85.87 946.66 72.64 1,716.35 74.47 

 1.1 คาแรงงาน 2,273.79 35.84 848.07 23.66 2,705.69 45.27 1,113.38 44.11 403.97 31.00 1,147.62 49.79 

  - เตรียมดิน 893.35 14.08 -  - -  - 375.59 14.88 -  - -  - 

  - ปลูก 731.4 11.53 114.78 3.20 -  - 440.16 17.44 65.13 5.00 -  - 

  - ดูแลรักษา 649.04 10.23 733.29 20.46 1,100.88 18.42 297.63 11.79 338.84 26.00 523.63 22.72 

  - เก็บเก่ียว -  - -  - 537.5 8.99 -  - -  - 208.66 9.05 

  - หลังเก็บเก่ียว -  - -  - 1,067.32 17.86 -  - -  - 415.33 18.02 

 1.2 คาวัสดุ 2,664.44 42.00 1,502.74 41.92 1,486.36 24.87 919.49 36.43 483.88 37.13 462.08 20.05 

  - คาพันธุ 1,403.60 22.13 137.36 3.83 - -  573.64 22.73 85.04 6.52  - - 

  - คาปุย 855.23 13.48 932.86 26.02 1,033.74 17.30 260.8 10.33 294.82 22.62 318.54 13.82 

  - คายาปองกันกําจัดศัตรูพืชและวัชพืช 222.75 3.51 238.42 6.65 251.25 4.20 18.41 0.73 24.45 1.88 37.7 1.64 

  - คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84.41 1.33 89.59 2.50 91.37 1.53 22.3 0.88 24.37 1.87 26.98 1.17 

  - คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 70.95 1.12 74.88 2.09 79.24 1.33 34.03 1.35 40.66 3.12 59.25 2.57 

  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 27.5 0.43 29.64 0.83 30.76 0.51 10.31 0.41 14.54 1.12 19.61 0.85 

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 327.16 5.16 155.74 4.34 277.72 4.65 134.68 5.34 58.82 4.51 106.64 4.63 

2. ตนทุนคงที ่ 1,078.02 16.99 1,078.02 30.07 1,507.05 25.21 356.64 14.13 356.64 27.36 588.56 25.54 

 2.1 คาเชาที่ดิน 754.76 11.90 754.76 21.06 754.76 12.63 181.52 7.19 181.52 13.93 181.52 7.88 

 2.2 คาเส่ือมอุปกรณการเกษตร 155.74 2.46 155.74 4.34 155.74 2.61 85.12 3.37 85.12 6.53 85.12 3.69 

 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 167.52 2.64 167.52 4.67 167.52 2.80 90 3.57 90 6.91 90 3.90 

 2.4 ตนทุนกอนใหผลผลิต - -  -  - 429.03 7.18 - -  - -  231.91 10.06 

ตนทุนรวมตอไร 6,343.41 100.00 3,584.57 100.00 5,976.83 100.00 2,524.19 100.00 1,303.31 100.00 2,304.90 100.00 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางผนวกที่ 1.2 ตนทุนการผลิตแบงตามชวงการผลิต กรณีการผลิตกาแฟคุณภาพ 

หนวย: บาท/ไร 

รายการ 
ปลูกเดี่ยว ปลูกรวมทุเรียน 

อายุ 1 ป รอยละ อายุ 2-3 ป รอยละ อายุ 4 ปขึ้นไป รอยละ อายุ 1 ป รอยละ อายุ 2-3 ป รอยละ อายุ 4 ปข้ึนไป รอยละ 

1.ตนทุนผันแปร 5,265.38 83.01 2,506.55 69.93 5,462.72 78.38 2,167.55 85.87 946.66 35.20 2,101.04 78.12 

 1.1 คาแรงงาน 2,273.79 35.84 848.07 23.66 3,636.94 52.18 1,113.38 44.11 403.97 15.02 1,508.41 56.08 

  - เตรียมดิน 893.35 14.08 - - - - 375.59 14.88 - - - - 

  - ปลูก 731.40 11.53 114.78 3.20 - - 440.16 17.44 65.13 2.42 - - 

  - ดูแลรักษา 649.04 10.23 733.29 20.46 1,100.88 15.80 297.63 11.79 338.84 12.60 523.63 19.47 

  - เก็บเก่ียว - - - - 967.50 13.88 - - - - 375.59 13.96 

  - หลังเก็บเก่ียว - - - - 1,568.56 22.51 - - - - 609.19 22.65 

 1.2 คาวัสดุ 2,664.44 42.00 1,502.74 41.92 1,486.36 21.33 919.49 36.43 483.88 17.99 462.08 17.18 

  - คาพันธุ 1,403.60 22.13 137.36 3.83 - - 573.64 22.73 85.04 3.16 - - 

  - คาปุย 855.23 13.48 932.86 26.02 1,033.74 14.83 260.80 10.33 294.82 10.96 318.54 11.84 

  - คายาปองกันกําจัดศัตรพูืชและวัชพืช 222.75 3.51 238.42 6.65 251.25 3.60 18.41 0.73 24.45 0.91 37.70 1.40 

  - คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 84.41 1.33 89.59 2.50 91.37 1.31 22.30 0.88 24.37 0.91 26.98 1.00 

  - คาวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 70.95 1.12 74.88 2.09 79.24 1.14 34.03 1.35 40.66 1.51 59.25 2.20 

  - คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 27.50 0.43 29.64 0.83 30.76 0.44 10.31 0.41 14.54 0.54 19.61 0.73 

 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผนัแปร 327.16 5.16 155.74 4.34 339.42 4.87 134.68 5.34 58.82 2.19 130.55 4.85 

2. ตนทุนคงที ่ 1,078.02 16.99 1,078.02 30.07 1,507.05 21.62 356.64 14.13 356.64 13.26 588.56 21.88 

 2.1 คาเชาที่ดิน 754.76 11.90 754.76 21.06 754.76 10.83 181.52 7.19 181.52 6.75 181.52 6.75 

 2.2 คาเส่ือมอุปกรณการเกษตร 155.74 2.46 155.74 4.34 155.74 2.23 85.12 3.37 85.12 3.16 85.12 3.16 

 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร 167.52 2.64 167.52 4.67 167.52 2.40 90.00 3.57 90.00 3.35 90.00 3.35 

 2.4 ตนทุนกอนใหผลผลิต - - - - 429.03 6.16 - - - - 231.91 8.62 

ตนทุนรวมตอไร 6,343.41 100.00 3,584.57 100.00 6,969.77 100.00 2,524.19 100.00 2,689.60 100.00 2,689.60 100.00 
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ภาคผนวกที่ 2 

การแปรรูปกาแฟในแตละรูปแบบ 
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ภาพผนวกที่ 1.1 การแปรรูปกาแฟคณุภาพแบบสีผลสด 

 

ผลกาแฟสด โรงสีกาแฟสด 

นําไปลอยน้ําเพื่อคดัเมล็ดกาแฟคุณภาพ 

นําผลกาแฟที่จมจากการคัดคุณภาพไปสีที่เครื่องสี

เพื่อใหไดกาแฟกะลา 

นําผลกาแฟกะลาที่ไดรับจากการสีไปลอยน้ํา 

นํากาแฟกะลาไปตากแหงประมาณ 15 วัน 

จากนัน้นาํไปเก็บที่โกดัง 
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ภาพผนวกที่ 1.2 การแปรรูปกาแฟคุณภาพแบบสีเมล็ดแหง 

 

ผลกาแฟสด นําไปลอยน้ําเพื่อคดัเมลด็กาแฟคุณภาพ 

นําผลกาแฟท่ีจมจากการคัดคุณภาพไปตากแหง

ประมาณ 15 วัน 

นําผลกาแฟสดแหงไปสีที่เคร่ืองสเีพื่อใหไดรับ 

สารกาแฟ 

สารกาแฟท่ีไดรับจากการส ี

นําสารกาแฟท่ีไดมาคัดคุณภาพอกีครั้ง  

เพ่ือนําไปขาย แปรรูป หรือเก็บสต็อกไว 
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ภาพผนวกที่ 1.3 การแปรรูปกาแฟอุตสาหกรรม 

 

ผลกาแฟสด นําไปตากแหงประมาณ 15 วัน 

ผลกาแฟสดแหงที่ไดจากการตาก 

นําผลกาแฟสดแหงทีไ่ดจากการตากมาสีท่ีเคร่ืองสี

เพ่ือใหไดรับสารกาแฟ 

สารกาแฟเกรดคละ (กาแฟอตุสาหกรรม) 

นําสารกาแฟท่ีไดรับมาขายใหกับ สถาบนัเกษตรกร 

พอคารวบรวม หรือโรงงานแปรรูป 
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ภาคผนวกที่ 3 

ผลิตภัณฑกาแฟ 
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ภาพผนวกที่ 3.1 ผลิตภัณฑกาแฟดริป (Drip Coffee) 
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ภาพผนวกที่ 3.2 เมล็ดกาแฟคั่ว 
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ภาพผนวกที่ 3.3 ผลิตภัณฑกาแฟ 3 in 1 และกาแฟพรอมดื่ม 
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ภาคผนวกที่ 4 

แบบสอบถามเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

 
 

 



 

 

 

แบบสอบถามเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการหวงโซอปุทานกาแฟโรบัสตา” 

 

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล..........................................โทรศัพท..................................

บานเลขที่..............หมูที่...............ชือ่หมูบาน................................ตําบล..............................อาํเภอ..............................จังหวัด................................ 

ผูสอบถาม................................................................................วันที่สํารวจ.................................................................................... 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ    หญิง      ชาย 

2. อายุ...................ป 

  อายุต่ํากวา 20 ป       อายุ 21 - 30 ป       อายุ 31 - 40 ป 

  อายุ 41 - 50 ป        อายุ 51 - 60 ป      อายุมากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

  ไมไดเรยีนหนังสือ     ประถมศกึษา      มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย   

  อนุปริญญา/ปวช./ปวส.  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  สูงกวาปรญิญาตร ี   อื่นๆ (ระบุ)................................ 

4. อาชีพหลัก (ระบุ 1) อาชีพรอง (ระบุ 2) 

  ทําการเกษตรกร (ระบุ).................................    รับจางทําการเกษตร (ระบุ)......................................... 

  รบัราชการ   พนักงานบริษัท   คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    รับจางท่ัวไป (ไมใชดานการเกษตร) 

  อื่นๆ (ระบุ).................................................. 

5. แหลงรายได 

 5.1 รายไดในภาคการเกษตร 

  1) จากการปลูกกาแฟ.......................................บาท/ป 

  2) จากการปลูกไมผล (ระบุ)................................รายได........................................บาท/ป 

  3) จากการปลูกไมยืนตน (ระบุ)................................รายได........................................บาท/ป 

  4) ดานการเกษตร อื่นๆ (ระบุ)..............................................รายได..........................................บาท/ป 

  5) ดานการเกษตร อื่นๆ (ระบุ)..............................................รายได..........................................บาท/ป 

 5.2 รายไดนอกภาคการเกษตร 

  1) จากการรับจางทั่วไป (ระบุ)..............................................รายได.........................................บาท/ป 

  2) จากเงินเดือนของคนในครอบครวั..........................................บาท/ป 

  3) จากการคาขาย..........................................บาท/ป 

  4) อื่นๆ (ระบุ)..............................................รายได..........................................บาท/ป 

6. สมาชิกในครัวเรือน  

 6.1 จํานวนสมาชิกทั้งหมด (รวมผูตอบ)......................คน ชาย...................คน หญิง........................คน 

 6.2 จํานวนวัยแรงงาน (อายุ 15 ปขึ้นไป)......................คน ชาย...................คน หญิง........................คน 

 6.3 จํานวนคนในครอบครวัที่ - ประกอบอาชีพเกษตรกรรม......................คน 

         - เรียนหนังสือ..............................................คน 

         - ประกอบอาชีพอื่นๆ..................................คน 

No. ................ 

วันที ่................................... 81 



 

 

สวนที่ 2 การผลิต 

1. ประสบการณและเหตุผลในการปลูกกาแฟ 

 1.1 ทานเริ่มปลูกกาแฟเมื่อป พ.ศ. ............................... 

 1.2 ทานไดรบัคําแนะนําเรื่องการปลูกกาแฟจากใคร 

   เจาหนาที่ของรฐั  ผูคา  สถาบันเกษตรกร  พอแม/ญาติ  เพื่อนบาน  อื่นๆ ระบุ .............................................. 

 1.3 เพราะเหตุใดทานจึงเลือกปลูกกาแฟ  

  (   ) การไดรบัพันธุ        (   ) การมีตลาดท่ีแนนอน    (   ) ไดราคาแนนอน 

  (   ) เปนพืชเศรษฐกิจทางเลอืกหนึ่งในพื้นที่  (   ) มีท่ีดินวางสามารถใชในการปลูกได (   ) มคีวามพรอมเร่ืองแรงงาน 

  (   ) มีความพรอมทางดานปจจัยการผลิตเชน เมล็ดพันธุ ปุย (   ) ไดรบัคําแนะนําในดานการปลูกและเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต 

  (   ) อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................. 

2. ชวงอายุตนกาแฟของทานอยูในชวงใด 

 ชวงกอนใหผล  อายุ...............ป  อายุ 1 – 3 ป  

 ชวงใหผล   อายุ...............ป  อายุ 4 – 10 ป  อายุ 11 – 20 ป  อายุ 21 – 25 ป  อายุ 26 ปขึ้นไป  

3. พื้นที่และลักษณะการปลูกกาแฟ 

 3.1 เกษตรกรมีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดจํานวน...............แปลง คิดเปน................ไร, ปลูกกาแฟ...............แปลง คิดเปน.............ไร 

 3.2 พันธุกาแฟที่ปลูก  โรบัสตา  อะราบิกา  อื่นๆ (ระบุ) ................................ 

 3.4 ลักษณะพื้นที่  พ้ืนที่ราบ  ที่เนนิสูง  

 3.5 ลักษณะดิน  ดินเหนียว  ดินแดง  ดินรวน  ดินทราย  ดินรวนปนทราย  ดินเหนียวปนทราย  

 3.6 รายละเอียดการปลูกและการเก็บเก่ียวกาแฟและพืชอื่นๆ 

แปลงที่ 
พื้นที ่

(ไร) 
พืช 

อายุ 

(ป) 

ระยะปลูก 

(เชน 3.5 x 3.5 เมตร) 

จํานวน 

(ตน/ไร) 

ผลผลิตที่ได 

(กก./ไร/ป) 

ขนาด 

แปลง (ก) 

แหลงน้ํา 

ที่ใช (ข) 

ถือครอง

ที่ดิน (ค) 

เอกสารสิทธิ ์

(ง) 

1 

          

     

     

     

2 

          

     

     

     

3 

          

     

     

     

4 

          

     

     

     

(ก) ขนาดแปลง :  เล็ก (1-39 ไร)  กลาง (40-100 ไร)   ใหญ (101 ไรขึ้นไป) 

(ข) แหลงน้ํา :  แหลงนํ้าสาธารณะ  สระสวนตัว  บอนํ้าบาดาล  น้ําชลประทาน  นํ้าฝน  อ่ืนๆ..............................................  

(ค) การถือครองที่ดิน :  ตนเอง  เชาผูอ่ืน  เปนของผูอ่ืนแตทํากินฟรี  อ่ืนๆ ระบุ..................................... 

(ง) เอกสารสิทธ์ิ :  โฉนดที่ดิน/น.ส.4  ใบจอง/น.ส.2  สค.1  สปก.  ภบท.5,6  ไมมีเอกสารสิทธ์ิ  เอกสารอ่ืนๆ..............................  



 

 

สวนที่ 3 คาใชจายในการปลูกกาแฟ  

(เลือกแปลงตัวอยางที่ปลูกกาแฟ 1 แปลง จากขอ 3.6 จํานวนตนกาแฟ..................ตน/ไร คิดเปน..................ไร อายุกาแฟ...............ป) 

1. คาปจจัยการผลิต 

 1.1 ตนกลา/เมล็ดพันธุ (ปแรกที่ปลูก) 

  ตนกลา 

  - รูปแบบการไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.................................. รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - ราคา..........................................บาท/ตน ปรมิาณที่ซื้อทั้งหมด................................ตน ปริมาณที่ใช............................................ตน/ไร 

  เมล็ดพันธุ 

  - รูปแบบการไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.................................. รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - ราคา...............................บาท/กิโลกรัม ปริมาณที่ซื้อทั้งหมด................................กิโลกรัม  ปริมาณที่ใช..............................กิโลกรมั/ไร 

 1.2 ปุยอนิทรีย 

  - การไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.............................................  รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - สวนผสมปุยอินทรีย  มูลไก-เปด  มูลสุกร  มูลโค-กระบือ  อื่นๆ............................................... 

  กรณีผสมปุยเอง ระบุรายละเอียด............................................................................................................................................................... 

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

  - จํานวนรอบในการใสปุย..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

- จํานวนปุยที่ใช (กระสอบ/ป)     

- ราคา (บาท/กระสอบ)     

- น้ําหนัก (กก./กระสอบ)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 1.3 ปุยเคมี 

  - การไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.............................................  รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - สวนผสมปุยอินทรีย   สูตร 15-15-15   สูตร ยูเรยี   สูตร 18-46-0 

         สูตร 0-0-60   อื่นๆ.................... 

  กรณีผสมปุยเอง ระบุรายละเอียด............................................................................................................................................................... 

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

  - จํานวนรอบในการใสปุย..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 



 

 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

สูตรปุย..........................................     

- จํานวนปุยที่ใช (กระสอบ/ป)     

- ราคา (บาท/กระสอบ)     

- น้ําหนัก (กก./กระสอบ)     

- จํานวนรอบ     

สูตรปุย..........................................     

- จํานวนปุยที่ใช (กระสอบ/ป)     

- ราคา (บาท/กระสอบ)     

- น้ําหนัก (กก./กระสอบ)     

- จํานวนรอบ     

สูตรปุย..........................................     

- จํานวนปุยที่ใช (กระสอบ/ป)     

- ราคา (บาท/กระสอบ)     

- น้ําหนัก (กก./กระสอบ)     

- จํานวนรอบ     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 1.4 ปุยชีวภาพ 

  - การไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.............................................  รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - ประเภท  เม็ด  น้ํา  อื่นๆ............................................... 

  กรณีผสมเอง ระบุรายละเอียด............................................................................................................................................................... 

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

  - จํานวนรอบในการใสปุย..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใสปุย...................วัน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

- จํานวนปุยที่ใช (กระสอบ/ป)     

- ราคา (บาท/กระสอบ)     

- น้ําหนัก (กก./กระสอบ)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 1.5 วัสดุปรุงดิน 

  - การไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.............................................  รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - ประเภทวัสดุปรุงดิน  ไดโลไมต  ปูนขาว  อื่นๆ............................................... 

  กรณีผสมเอง ระบุรายละเอียด............................................................................................................................................................... 

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

  - จํานวนรอบในการใส..................................รอบ/ป 



 

 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใส...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใส...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใส...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการใส...................วัน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

- จํานวนที่ใช (กระสอบ/ป)     

- ราคา (บาท/กระสอบ)     

- น้ําหนัก (กก./กระสอบ)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 1.6 ยาคุมหญา 

  - การไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.............................................  รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - ประเภทสารเคมี  กรัมมอกโซน  ไกลโฟเสท  พาราควอต  อื่นๆ............................................... 

  กรณีผสมเอง ระบุรายละเอียด............................................................................................................................................................... 

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

  - จํานวนรอบที่ฉีดสาร..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

  - อุปกรณเคร่ืองฉีด  แบบชักโยก  เครื่องยนต  ไฟฟา  อื่นๆ............................................... 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

คาใชจายสารเคมี     

- จํานวนที่ใช (แกลอน/ป)     

- ราคา (บาท/แกลอน)     

คาน้ํามันเชื้อเพลิง     

- จํานวนที่ใช (ลิตร/ป)     

- ราคา (บาท/ลิตร)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ท้ังหมด 

 1.7 ยาฆาแมลง 

  - การไดมา  ซื้อ  ฟรี  อื่นๆ.............................................  รูปแบบการซื้อ  เงินสด  สินเชื่อ 

  - สถานที่ซื้อ/ไดรับมาจาก  รานคา  กลุม  อื่นๆ........................................  

  - ประเภทสารเคมี ระบุชื่อ............................................... 

  - จํานวนรอบที่ฉีดสาร..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการฉีด...................วัน 

  - อุปกรณเคร่ืองฉีด  แบบชักโยก  เครื่องยนต  ไฟฟา  อื่นๆ............................................... 

 



 

 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

คาใชจายสารเคมี     

- จํานวนที่ใช (แกลอน/ป)     

- ราคา (บาท/แกลอน)     

คาน้ํามันเชื้อเพลิง     

- จํานวนที่ใช (ลิตร/ป)     

- ราคา (บาท/ลิตร)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 1.8 คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการตัดหญา 

  - จํานวนรอบที่ตัดหญา..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการตัด...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการตัด...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการตัด...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการตัด...................วัน 

  - อุปกรณเคร่ืองฉีด  เครื่องตดัหญา  รถตัดหญา   อื่นๆ............................................... 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

- จํานวนที่ใช (ลิตร/ป)     

- ราคา (บาท/ลิตร)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 1.9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาไฟ ในการสูบน้ํา  

  - จํานวนรอบที่สูบน้ํา..................................รอบ/ป 

    รอบที่ 1  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการสูบ...................วัน 

    รอบที่ 2  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการสูบ...................วัน 

    รอบที่ 3  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการสูบ...................วัน 

    รอบที่ 4  ใสชวงเดือน....................................ถึง..................................... เวลาในการสูบ...................วัน 

  - อุปกรณเคร่ืองฉีด  เครื่องสูบน้ํา   อื่นๆ............................................... 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปท่ี 3 ปที่ใหผลผลิต 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง     

- จํานวนที่ใช (ลิตร/ป)     

- ราคา (บาท/ลิตร)     

คาไฟ (บาท/ป)     

  - สัดสวนการใช ........................................% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

2. คาแรงงาน 

 2.1 เตรียมดิน 

  - การจาง  จางเหมา........................บาท/หลุม  จางเหมา........................บาท/ไร 

      รายวัน........................บาท/วัน   อื่นๆ..................................คาจาง....................................บาท/........................ 

  - จํานวนแรงงาน..........................................คน 

  - เวลาเตรียมดิน..........................................วัน 

 



 

 

 2.2 คาแรงปลูก 

  - การจาง  จางเหมา........................บาท/ตน  จางเหมา........................บาท/ไร 

      รายวัน........................บาท/วัน   อื่นๆ..................................คาจาง....................................บาท/........................ 

  - จํานวนแรงงาน..........................................คน 

  - เวลาลงกลา..........................................วัน 

 2.3 คาแรงงานใสปุยอินทรีย 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปที่ใหผลผลติ 

การจาง  จางเหมา (บาท/ตน) 

    จางเหมา (บาท/ไร) 

    จางเหมา (บาท/กระสอบ) 

    รายวัน (บาท/วัน) 

    อื่นๆ...............คาจาง................บาท/........... 

    

จํานวนแรงงาน (คน)     

เวลาใสปุย (วัน/รอบ)     

จํานวนรอบที่ใส (รอบ/ป)     

 

 2.4 คาแรงงานใสปุยชีวภาพ 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปที่ใหผลผลติ 

การจาง  จางเหมา (บาท/ตน) 

    จางเหมา (บาท/ไร) 

    จางเหมา (บาท/กระสอบ) 

    รายวัน (บาท/วัน) 

    อื่นๆ...............คาจาง................บาท/........... 

    

จํานวนแรงงาน (คน)     

เวลาใสปุย (วัน/รอบ)     

จํานวนรอบที่ใส (รอบ/ป)     

 

 2.5 คาแรงงานใสปุยเคมี 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปที่ใหผลผลติ 

การจาง  จางเหมา (บาท/ตน) 

    จางเหมา (บาท/ไร) 

    จางเหมา (บาท/กระสอบ) 

    รายวัน (บาท/วัน) 

    อื่นๆ...............คาจาง................บาท/........... 

    

จํานวนแรงงาน (คน)     

เวลาใสปุย (วัน/รอบ)     

จํานวนรอบที่ใส (รอบ/ป)     

 

 

 



 

 

 2.6 คาแรงงานฉีดยาฆาหญา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปที่ใหผลผลติ 

การจาง  จางเหมา (บาท/ไร) 

    จางเปนถัง (บาท/ถัง) 

    จํานวนถัง (ถัง) 

    รายวัน (บาท/วัน) 

    อื่นๆ...............คาจาง................บาท/........... 

    

จํานวนแรงงาน (คน)     

เวลาฉีด (วัน/รอบ)     

จํานวนรอบที่ฉีด (รอบ/ป)     

 

 2.7 คาแรงงานฉีดยาฆาแมลง 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปที่ใหผลผลติ 

การจาง  จางเหมา (บาท/ไร) 

    จางเปนถัง (บาท/ถัง) 

    จํานวนถัง (ถัง) 

    รายวัน (บาท/วัน) 

    อื่นๆ...............คาจาง................บาท/........... 

    

จํานวนแรงงาน (คน)     

เวลาฉีด (วัน/รอบ)     

จํานวนรอบที่ฉีด (รอบ/ป)     

 

 2.8 คาแรงงานตัดหญา 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปที่ใหผลผลติ 

การจาง  จางเหมา (บาท/ไร) 

    รายวัน (บาท/วัน) 

    อื่นๆ...............คาจาง................บาท/........... 

    

จํานวนแรงงาน (คน)     

เวลาตัด (วัน/รอบ)     

จํานวนรอบที่ฉีด (รอบ/ป)     

 

 2.9 คาแรงตัดแตงกิ่ง (ปปจจุบัน) 

  - การจาง  จางเหมา........................บาท/ไร  รายวัน........................บาท/วัน   

      อื่นๆ..................................คาจาง....................................บาท/........................ 

  - จํานวนแรงงาน..........................................คน 

  - เวลาตัดแตงก่ิง..........................................วัน/รอบ 

  - จํานวนรอบ.............................................รอบ/ป 

 

 

 



 

 

3. คาเชา คาเคร่ืองมืออุปกรณอื่นๆ และการลงทนุระยะยาวท่ีใชในการผลิต (ที่มีอายุ 2 ปขึ้นไป) 

รายการ จํานวน 

มูลคา 

แรกซื้อ 

(บาท) 

จํานวนป 

ใชงาน 

ตอช้ิน (ป) 

มูลคาซาก 

(บาท) 

คาซอมรวมใน 

ปเพาะปลูก (บาท) ใชสําหรับ 

เปอรเซ็นต 

การใชงาน 

กับพืช จางซอม ซอมเอง 

1. คาเชา         

 1.1 คาเชาทีด่ิน         

 1.2 อื่นๆ.................................................         

 1.3 อื่นๆ.................................................         

2. เคร่ืองมืออปุกรณอื่นๆ          

 2.1 จอบ         

 2.2 เสียม         

 2.3 เลื่อย         

 2.4 มีด         

 2.5 กรรไกรตัดแตงก่ิง         

 2.6 ถังน้ํา/กระปอง         

 2.7 ตาขายไนลอน         

 2.8 กระบุง/บุงกี๋         

 2.9 ไมหลักยึดตนปลูกใหม         

 2.10 ตอก/เชือกฟาง         

 2.11 กระสอบปาน         

 2.12 เครื่องสีกะเทาะเมล็ดกาแฟ         

 2.13 อื่นๆ..............................................         

 2.14 อื่นๆ..............................................         

2. การลงทุนระยะยาว         

 3.1 รถยนตขนกาแฟ         

 3.2 รถไถ         

 3.3 รถแทรกเตอร         

 3.4 เคร่ืองฉีดยาแบบชักโยก         

 3.5 เคร่ืองฉีดยาแบบเคร่ืองยนต         

 3.6 เคร่ืองตัดหญา         

 3.7 เคร่ืองสูบน้ํา/ปมน้ํา         

 3.8 ปรับพ้ืนที ่         

 3.9 ขุดคู         

 3.10 บอบาดาล         

 3.11 บอตอก         

 3.12 โรงเรือน         

 3.13 ยุงฉาง         

 3.14 อื่นๆ...............................................         

 3.15 อื่นๆ...............................................         



 

 

สวนที่ 4 คาใชจายในการเก็บเกี่ยว/การแปรรูป 

1. การเก็บเกี่ยว 

 1.1 อุปกรณในการเก็บเก่ียว 

    กระสอบ ราคา.................บาท จํานวน..................ใบ   ตาขายไนลอน ราคา.................บาท จํานวน..................ผืน 

    อื่นๆ............................................... ราคา...................บาท จํานวน............................... 

 1.2 แรงงานท่ีใชในการเก็บเก่ียว   

    แรงงานจางในพื้นท่ี จํานวน..............คน     แรงงานจางนอกพื้นที่/ตางดาวจาก (ระบุ)................................จํานวน..........คน 

    แรงงานในครัวเรือน จํานวน..........................คน 

  กรณ ีแรงงานจาง  เหมาเก็บเก่ียว/ตาก/ขนไปสี  เก็บเก่ียวอยางเดียว  อื่นๆ...................................................... 

  กรณ ีแรงงานครัวเรือน  เหมาเก็บเกี่ยว/ตาก/ขนไปสี  เก็บเกี่ยวอยางเดียว  อื่นๆ...................................................... 

 1.3 คาจางเก็บผลกาแฟสด  เหมาเปน กก. ..........................บาท/กก.   รายวัน .............................บาทตอวัน 

 1.4 ไดรบัผลผลิตทั้งหมด.................................................ตัน/ป ผลผลิตกาแฟสดท่ีได............................................กก.สด/คน/วัน 

 1.5 เก็บผลผลิตกาแฟปละ....................................รอบ  

   รอบที่ 1 ออกดอกเดือน..................................เก็บผลผลิตเดือน................................ถึงเดือน..........................ใหผลผลิต..........% 

   รอบที่ 2 ออกดอกเดือน..................................เก็บผลผลิตเดือน................................ถึงเดือน..........................ใหผลผลิต..........% 

   รอบที่ 3 ออกดอกเดือน..................................เก็บผลผลิตเดือน................................ถึงเดือน..........................ใหผลผลิต..........% 

   รอบที่ 4 ออกดอกเดือน..................................เก็บผลผลิตเดือน................................ถึงเดือน..........................ใหผลผลิต..........% 

 1.6 ทานขายผลผลิตในรูปแบบใด  ผลสด (กรณีขายผลสดอยางเดียว ขามไปตอบใน สวนที่ 5)     สารกาแฟ 

2. การขนผลผลิตไปลานตาก 

 2.1 แรงงานท่ีใชในการขน  

   แรงงานจางในพ้ืนที่ จํานวน..............คน     แรงงานจางนอกพื้นที่/ตางดาวจาก (ระบุ)................................จํานวน..........คน 

   แรงงานในครวัเรือน จํานวน..........................คน 

 2.2 จํานวนรอบที่ขน.....................รอบ ปริมาณที่ขน............................... กก./รอบ ระยะทางจากสวนกาแฟไปลานตาก..................... กก. 

 2.3 คาใชจายในการขน   

   จางรถยนต/รถบรรทุก   จางเหมา.........................บาท/กก.   คาน้ํามัน............................บาท/รอบ 

   รถยนตของตนเอง   กรณีคิดคาแรงตนเอง.........................บาท/กก.  คาน้ํามัน.......................บาท/รอบ  

3. การตากผลผลิต 

 3.1 แรงงานท่ีใชในการตาก  

   แรงงานจางในพ้ืนที่ จํานวน..............คน     แรงงานจางนอกพื้นที่/ตางดาวจาก (ระบุ)................................จํานวน..........คน 

   แรงงานในครวัเรือน จํานวน..........................คน 

 3.2 คาจางในการตาก  จางเหมา..........................บาท/กก.   รายวัน.............................บาทตอวัน 

 3.3 จํานวนวันที่ตาก.................................วัน 

 3.4 ผลผลิตกาแฟแหงท่ีไดทั้งหมด............................ตันแหง 

4. การขนผลผลิตไปสี 

 4.1 แรงงานท่ีใชในการขน  

   แรงงานจางในพ้ืนที่ จํานวน..............คน     แรงงานจางนอกพื้นที่/ตางดาวจาก (ระบุ)................................จํานวน..........คน 

   แรงงานในครวัเรือน จํานวน..........................คน 

 4.2 จํานวนรอบที่ขน..................รอบ ปริมาณที่ขน............................ กก./รอบ ระยะทางจากสวนกาแฟไปจุดรับสีกาแฟ.................กก. 

 4.3 คาใชจายในการขน   

   จางรถยนต/รถบรรทุก   จางเหมา.........................บาท/กก.   คาน้ํามัน............................บาท/รอบ 

   รถยนตของตนเอง   กรณีคิดคาแรงตนเอง.........................บาท/กก.  คาน้ํามัน.......................บาท/รอบ  



 

 

5. การสีผลผลิต 

 5.1 การสีผลผลิต 

   ใชเครื่องสีของ กลุมเกษตรกร/สหกรณ   คาจางสี  จางเหมา....................บาท/กก.  รายวัน...................บาท/วัน 

   ใชเครื่องสีของ ผูรับจางสีในชุมชน     คาจางสี  จางเหมา....................บาท/กก.  รายวัน...................บาท/วัน 

   ใชเครื่องสีของ อื่นๆ........................................ คาจางสี  จางเหมา....................บาท/กก.  รายวัน...................บาท/วัน 

 5.2 ระยะเวลาในการสี.........................วัน 

 5.3 ผลผลิตกาแฟสารที่ไดท้ังหมด............................ตัน 

สวนที่ 5 การตลาด 

1. ทานขายกาแฟในชวงเดือน....................................ถึง............................................. 

2. ลักษณะการขายผลผลิตกาแฟ 

  ขายเอง  ขายใหกลุม  รวมกลุมขายใหผูแปรรูปโดยตรง  อื่นๆ...........................................................  

3. ทานขายกาแฟในรปูแบบใด 

  เมล็ดกาแฟสด (ผลผลิตจากสวนที่ 4 ขอ 1.4) (กก. ผลสด) ปริมาณ........................... กก. ราคา...............................บาท 

  สารกาแฟ (ผลผลิตจากสวนที่ 4 ขอ 5.3) (กก. สาร) ปรมิาณ........................... กก. ราคา...............................บาท 

  อื่นๆ ......................................................... ปริมาณ........................... กก. ราคา...............................บาท 

4. ผูรับซื้อและการกําหนดราคาของผูรับซื้อ 

ผูซือ้ 
ปริมาณที่ซื้อ (%) 

ของผลผลิตทั้งหมด 

คุณภาพที่

ตองการ 

วิธีการกําหนด

ราคา 

การชําระเงนิ 

เงนิสด สินเชื่อ 

 สถาบันเกษตรกร....................................      

 ผูรวบรวม………………………………………..      

 พอคาคนกลาง………………………………….      

 บริษัทแปรรูป…………………………………..      

 อื่นๆ.......................................................      

 อื่นๆ.......................................................      

5. คาใชจายในการขาย 

 5.1 คาขนสงเพื่อจําหนาย 

  1) แรงงานที่ใชในการขน  

    แรงงานจางในพื้นท่ี จํานวน..............คน     แรงงานจางนอกพื้นท่ี/ตางดาวจาก (ระบุ)................................จํานวน..........คน 

    แรงงานในครัวเรือน จํานวน..........................คน 

  2) ระยะทาง จาก............................................ถึง.....................................................คดิเปนระยะทาง............................................กม. 

  3) จํานวนรอบที่ขน..................รอบ ปริมาณที่ขน............................ กก./รอบ  

  4) คาใชจายในการขน   

    จางรถยนต/รถบรรทุก   จางเหมา.........................บาท/กก.   คาน้ํามัน............................บาท/รอบ 

    รถยนตของตนเอง   กรณีคิดคาแรงตนเอง.........................บาท/กก.  คาน้ํามัน.......................บาท/รอบ  

 5.2 คาใชจายอื่นๆ....................................................................................................คิดเปน.............................................................บาท 



 

 

สวนที่ 6 การเงิน/การชวยเหลือ 

1. แหลงท่ีมาของเงนิทุนเพ่ือปลูกกาแฟ 

 1.1 ทานกูยืมเงินมาทําสวนกาแฟหรือไม  ไมกู  กู 

 1.2 เงนิทุนที่ใชทําสวนกาแฟ.....................................................บาท 

แหลงเงินกู จํานวนเงนิที่กู (บาท) เริ่มกูเม่ือป อัตราดอกเบี้ย หลักค้ําประกัน ระยะเวลา 

 ธ.ก.ส.      

 ธ.พาณิชย      

 สหกรณ      

 กลุมเกษตรกร      

 กองทุนหมูบาน      

 ญาติ/เพื่อน      

 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................      

2. แหลงสนบัสนุนเงินทนุจากหนวยงานภาครัฐ/หนวยงานอื่นๆ 

 2.1 ทานไดรบัแหลงสนับสนุนเงินทุนจากหนวยงานภาครฐั/หนวยงานอื่นๆ หรือไม  

   ไมไดรับ     ไดรบั จาก  หนวยงานภาครัฐ.....................................................................จํานวน ......................................บาท 

           หนวยงานภาคเอกชน...............................................................จํานวน ......................................บาท 

           อื่นๆ ระบุ.................................................................................จํานวน ......................................บาท 

 2.2 ทานใชเงินที่ไดรบัเพื่อวัตถุประสงคใด............................................................................................................................................. 

 2.3 อัตราดอกเบ้ียของเงินทุนที่ไดรบั........................................................ระยะเวลาคืนเงิน.........................................ป 

3. ทานไดรบัความชวยเหลือจากใคร....................................................................................................................................................................... 

 ใหความชวยเหลือในเรื่องอะไร.......................................................................................................................................................................... 

สวนที่ 7 ปญหาและอุปสรรค 

1. ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

  ถาเกิดฝนแลงในชวงกาแฟดอกบาน ผลผลิตลดลง.................%     ถาเกิดฝนแลงในชวงกาแฟออกผล ผลผลิตลดลง...............% 

  ถาเกิดฝนตกในชวงกาแฟดอกบาน  ผลผลิตลดลง..................%    ถาเกิดฝนตกในชวงกาแฟออกผล ผลผลิตลดลง.................% 

  ถาเกิดโรคระบาด/มอดเจาะผล   ผลผลิตลดลง..................%  

2. ที่ผานมา 2-3 ป ความถี่จากผลกระทบขางตนเกิดขึ้น.......................คร้ัง 

3. ปญหาจากการตากหลังการเก็บเก่ียว 

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

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

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

4. ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ 

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

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

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

5. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

ขอบคุณคะ/ครับ 

สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวกที่ 5 

แบบสอบถามสถาบันเกษตรกร 

 
 



 

 

 

 

แบบสอบถามสถาบันเกษตรกร 

โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการหวงโซอปุทานกาแฟโรบัสตา” 

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม (นาย/นาง/นางสาว)................................................นามสกุล..........................................โทรศัพท..................................

ที่ตั้งสถาบันเลขที่..............หมูที่...............ชือ่หมูบาน........................ตาํบล..............................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 

ผูสอบถาม................................................................................วันที่สํารวจ.................................................................................... 

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ประเภทสถาบันเกษตรกร  สหกรณ    กลุมเกษตรกร    วิสาหกิจชุมชน    อื่นๆ ............................................... 

 ชื่อสถาบัน............................................................................................................. 

2. กอตั้งเม่ือป.................................เริ่มดําเนินธุรกิจเมื่อป.......................................................... 

3. พื้นที่ทั้งหมด.................ไร 

  โรงสี.......................ไร    โรงงานแปรรูป.......................ไร    จุดรับซื้อ.....................ไร (กรณีตั้งอยูแยกกัน) 

4. จํานวนพนักงานทั้งหมด..............................คน 

  ฝายผลิต..............คน    สํานักงาน...............คน    ฝายอื่นๆ (ระบุ).......................จํานวน................คน 

5. สมาชิกของสถาบันเกษตรกร 

 5.1 เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกทั้งหมด จํานวน................................ราย  

 5.2 เกษตรกรผูปลูกกาแฟที่เปนสมาชิก จํานวน...............................ราย 

สวนที่ 2 การรับซื้อ/การแปรรูป 

1. การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

 1.1 ทานรับซื้อผลผลิตจาก  

   เกษตรกรที่เปนสมาชิกในกลุม คิดเปนรอยละ..............................................ของผลผลิตที่รับซื้อทั้งหมด 

รายการ ราคารับซื้อ ปริมาณรบัซื้อทั้งหมด รับซื้อชวงเดือน 

 เมล็ดกาแฟสด .................................บาท/กก. ......................................... กก. ............................ถึง............................... 

 สารกาแฟ .................................บาท/กก. ......................................... กก. ............................ถึง............................... 

 อ่ืนๆ................................ .................................บาท/กก. ......................................... กก. ............................ถึง............................... 

   จากแหลงอ่ืน (ระบุ).............................................................. คิดเปนรอยละ..............................................ของผลผลิตที่รับซื้อทั้งหมด 

รายการ ราคารับซื้อ ปริมาณรบัซื้อ รับซื้อชวงเดือน 

 เมล็ดกาแฟสด .................................บาท/กก. ...............................กก./เดือน ............................ถึง............................... 

 สารกาแฟ .................................บาท/กก. ...............................กก./เดือน ............................ถึง............................... 

 อ่ืนๆ................................ .................................บาท/กก. ...............................กก./เดือน ............................ถึง............................... 

 1.2 ทานมีการกําหนดราคารับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรอยางไร 

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

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ทานมีการซ้ือขายกาแฟรูปแบบใด 

  (1) ซื้อสารกาแฟ ขายสารกาแฟ  (2) ซื้อผลกาแฟสด เพื่อแปรรูปเปนเมล็ดกาแฟคั่ว  (3) ซื้อสารกาแฟ เพื่อแปรรูปเปนกาแฟคั่ว  

  (4) ซื้อวัตถุดิบกาแฟเกล็ด (Instant) เพื่อนํามาผลิตเปนกาแฟ 3 in 1 หรือขาย Instant  

   รับซื้อจาก  โรงงานแปรรูป  อ่ืนๆ..................................... 

  (5) อื่นๆ .................................................................................... 

No. ................ 

วันที ่................................... 
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3. คาใชจายดานการตลาด (กรณเีลือก 2 รูปแบบการซื้อขาย โปรดระบุรูปแบบการซื้อขาย) 

รูปแบบการซื้อขาย (ระบุ)............................................................................... 

 3.1 คาแรง 

  - แรงงานจางทั้งหมด จํานวน......................................คน แบงหนาที่เปน  

หนาที ่ จํานวน คาจาง 

(ระบุหนาที่) 

..................................................... ...............คน 

 รายวนั .................................บาท/วนั 

 รายเดือน.................................บาท/เดือน 

(ระบุหนาที่) 

..................................................... ...............คน 

 รายวนั .................................บาท/วนั 

 รายเดือน.................................บาท/เดือน 

(ระบุหนาที่) 

..................................................... ...............คน 

 รายวนั .................................บาท/วนั 

 รายเดือน.................................บาท/เดือน 

 3.2 คาวัสดุอุปกรณ 

รายการ ราคา  

(บาท/หนวย) 

ปริมาณที่ซื้อ  

(หนวย/คร้ัง/ป) 

จํานวนครั้งที่ซื้อ 

(ครั้ง) 

1) ……………………………    

2) ....................................    

3) ....................................    

4) ....................................    

 3.3 คาใชจายอื่นๆ 

  (1) คาน้ํา..................................................บาท/เดือน 

  (2) คาไฟ..................................................บาท/เดือน 

  (3) คาแกส................................................บาท/เดือน 

  (4) คาน้ํามัน..................................................บาท/เดือน 

    สําหรับรถยนต..................................................บาท/เดือน 

    สําหรับ........................................คาใชจาย....................................บาท/เดือน 

  (5) อ่ืนๆ ระบุ........................................คาใชจาย....................................บาท/เดือน 

 

   

รูปแบบการซื้อขาย (ระบุ)............................................................................... 

 3.1 คาแรง 

  - แรงงานจางทั้งหมด จํานวน......................................คน แบงหนาที่เปน  

หนาที ่ จํานวน คาจาง 

(ระบุหนาที่) 

..................................................... ...............คน 

 รายวัน .................................บาท/วนั 

 รายเดือน.................................บาท/เดือน 

(ระบุหนาที่) 

..................................................... ...............คน 

 รายวัน .................................บาท/วนั 

 รายเดือน.................................บาท/เดือน 

(ระบุหนาที่) 

..................................................... ...............คน 

 รายวัน .................................บาท/วนั 

 รายเดือน.................................บาท/เดือน 

 3.2 คาวัสดุอุปกรณ 

รายการ ราคา  

(บาท/หนวย) 

ปริมาณที่ซ้ือ  

(หนวย/ครั้ง/ป) 

จํานวนครั้งที่ซื้อ 

(ครั้ง) 

1) ……………………………    

2) ....................................    

3) ....................................    

4) ....................................    

 3.3 คาใชจายอื่นๆ 

  (1) คาน้ํา..................................................บาท/เดือน 

  (2) คาไฟ..................................................บาท/เดือน 

  (3) คาแกส................................................บาท/เดือน 

  (4) คาน้ํามัน..................................................บาท/เดือน 

    สําหรับรถยนต..................................................บาท/เดือน 

    สําหรับ........................................คาใชจาย....................................บาท/เดือน 

  (5) อ่ืนๆ ระบุ........................................คาใชจาย....................................บาท/เดือน 



 

 

 

สวนที่ 4 การตลาด 

1. ทานขายผลผลิตของทานในรูปแบบใด 

การขาย 
ขายทีส่ถาบันเกษตรกร..................% ขายที่แหลงรับซื้ออื่นๆ ระบุ…………………..……….ปริมาณ..................% 

ปริมาณ (กก.) ราคา (บาท/กก.) ปริมาณ (กก.) ราคา (บาท/กก.) คาขนสง (บาท) ระยะทาง (กม.) 

 สารกาแฟ       

 เมล็ดกาแฟคั่ว       

 กาแฟสําเรจ็รปู       

 กาแฟ 3 in 1       

 อื่นๆ ............................       

 

2. ผูรับซื้อและการกําหนดราคาของผูรับซื้อ 

ผูซือ้ 
ปริมาณ 

ที่ซื้อ (%) 
ราคาเฉลี่ย 

คุณภาพที่

ตองการ 
สถานท่ีขาย 

วิธีการกําหนด

ราคา 

การชําระเงนิ 

เงินสด สินเชื่อ 

 สถาบันเกษตรกรอื่นๆ 

ระบุ........................................... 

รับซื้อผลผลิตประเภท 

  สารกาแฟ  

  เมล็ดกาแฟคั่ว  

  กาแฟสําเร็จรูป  

  กาแฟ 3 in 1  

  อื่นๆ ............................. 

       

 โรงงานแปรรูป 

ระบุ............................................ 

  สารกาแฟ  

  เมล็ดกาแฟคั่ว  

  กาแฟสําเร็จรูป  

  กาแฟ 3 in 1  

  อื่นๆ ............................. 

       

 อื่นๆ..................................... 

  สารกาแฟ  

  เมล็ดกาแฟคั่ว  

  กาแฟสําเร็จรูป  

  กาแฟ 3 in 1  

  อื่นๆ ............................. 

       

 



 

 

 

3. คาใชจายในการขาย 

 3.1 คาขนสงเพื่อจําหนาย 

  1) ระยะทาง จาก............................................ถึง.....................................................คดิเปนระยะทาง............................................กม. 

  2) คาจางในการขนสง 

    คาจางบรรทุก..................................................บาท/เที่ยว (บรรทุกได...............................................กก./เที่ยว) 

    คาขนสง..........................................................บาท/กก. 

 3.2 คาใชจายอื่นๆ....................................................................................................คิดเปน.............................................................บาท 

 

สวนที่ 5 การบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร 

1. ระบบการบริหารจัดการของทานเปนอยางไร 

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

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

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

2. ทานมีการสตอกสินคาหรือไม อยางไร 

  ไมสตอก 

  สตอก มีปริมาณสตอกสินคาประมาณ....................................................ตัน/ป 

3. วิธีการเก็บรักษาผลผลิต/ผลิตภัณฑกาแฟ 

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

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

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

สวนที่ 7 ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข 

1. ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมของสถาบันเกษตรกร  

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

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

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

2. แนวทางแกไข 

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

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

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

 

 

 


