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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญ 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economic community: AEC) จะถูกจัดตั้ งข้ึนอย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ผ่านแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC blueprint) โดยมีเป้าหมายท่ี
ส าคญั 4 ประการ คือ ประการท่ีหน่ึง การเป็นตลาดและฐานการผลิต ประการท่ีสอง การเป็นภูมิภาค
ท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสูง ประการท่ีสาม การเป็นภูมิภาคท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ี
เท่าเทียมกนั โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการขยายตวัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ประการสุดทา้ย การเป็นภูมิภาคท่ีบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยเนน้การจดัท า
เขตการค้าเสรี ซ่ึงผลจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐาน
การตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตระหว่างประเทศโดยเสรีและ
ขยายวงกวา้งมากข้ึน (ส านกันโยบายและแผน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, มปป.) อยา่งไรก็
ตาม ผลของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดส่้งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการคา้ของไทยอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มวสิาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กท่ีท าการผลิต แปร
รูป และด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในระดบัรากหญา้ของ
ประเทศ 

 จากข้อมูลจ านวนวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555 (ส่วนทะเบียนและข้อมูล
วสิาหกิจชุมชน, 2551) พบวา่ มีวสิาหกิจชุมชนรวมทั้งส้ิน 70,304 แห่ง มีสมาชิก 1,199,332 ราย เม่ือ
พิจารณาบริบทของกิจการวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารดูแลของส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตร
เขต 6 (สสข.6) ซ่ึงดูแลรับผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ จะพบวา่ การแปรรูป/ผลิตภณัฑ์อาหาร และ
การผลิตผา้ทอ/เส้ือผา้ เป็นกิจการท่ีประชาชนในพื้นท่ีประกอบการมากท่ีสุดสองอนัดบัแรก (ส่วน
ทะเบียนและข้อมูลวิสาหกิจชุมชน , 2555) นอกจากน้ี การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารย ังเป็น
อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนให้ครัวไทยไปสู่ครัวโลก (จิต ผลิญ, 2555) ดงันั้น การ
แปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร จึงนบัวา่เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในพื้นท่ีภาคเหนือและควรให้การ
พฒันาและเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นอนัดบัตน้ๆ โดยเฉพาะความสามารถ
ทางดา้นการตลาดและการแข่งขนั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหแ้ก่
วสิาหกิจชุมชนของไทย  
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 เม่ือพิจารณาพืชเกษตร กาแฟอาราบิกาเป็นหน่ึงในพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัทางภาคเหนือ โดยไดมี้
หน่วยงานหลายหน่วยไดน้ ามาส่งเสริมใหเ้กษตรกรบนพื้นท่ีสูงในภาคเหนือของประเทศไทยท าการ
เพาะปลูก เพื่อสร้างอาชีพและรายได ้รวมถึงการลดพื้นท่ีปลูกฝ่ินและลดปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อท า
ไร่เล่ือนลอย จากลกัษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีสูงทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย ท าให้การผลิตกาแฟอาราบิกาประสบความส าเร็จและเป็นท่ียอมรับของตลาดทั้ง
ทางดา้นปริมาณและคุณภาพการท่ีรัฐใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการวิจยัและพฒันา ดงัจะเห็นไดจ้าก
ยุทธศาสตร์การวิจยั พ.ศ. 2555-2559 ภาคเหนือ ท่ีมุ่งเน้นการวิจยัในพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา
เพื่อให้ได้มาตรฐานเข้าสู่ระบบตลาดผูบ้ริโภคภายในประเทศและตลาดส่งออกท่ีน่าสนใจใน
ภาคเหนือโดยหน่ึงในนั้น คือ กาแฟอาราบิกา้ (อารีและคณะ, 2556) 

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการเพาะปลูกกาแฟมากเน่ืองมาจากภูมิประเทศเป็น
ภูเขาและป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ถึงร้อยละ 90 ของพื้นท่ีและตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง
ปีโดยในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกฤดูหนาวอากาศทั้งปี เหมาะส าหรับการปลูกกาแฟเป็นอย่างยิ่ง การ
ปลูกกาแฟบนพื้นท่ีสูงของเกษตรกรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึน
ระหว่างการดูแลรักษาป่าไมก้บัการท าสวนกาแฟเน่ืองจากสวนกาแฟจะตอ้งท าแนวกนัไฟซ่ึงเป็น
การป้องกนัไฟป่า ซ่ึง ณ ระดบัความสูงตั้งแต่ 800 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ท าให้ไดผ้ลผลิตกาแฟมี
คุณภาพ  

ตำรำงที ่1.1 ขอ้มูลการปลูกกาแฟในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ต ำบล/อ ำเภอ/จงัหวดั ครัวเรือน เน้ือทีป่ลูก(ไร่) 
เน้ือทีใ่ห้ผลติ 

(ไร่) 
ผลผลติ 
(กก.) 

ผลผลติเฉลีย่ 
(กก.ต่อไร่) 

อ ำเภอเมือง 80 451.75 418.75 65,590 157 
อ าเภอขนุยวม 125 161.5 10.5 300 29 
อ าเภอปาย 108 433.65 433.65 67,356 155 
อ ำเภอแม่สะเรียง 418 561.35 546.6 84,248 154 

อ ำเภอแม่ลำน้อย 725 2557.75 1031.5 92,831 128 

อ ำเภอสบเมย 216 450.75 432.75 117,490 271 

อ ำเภอปำงมะผ้ำ 235 682.5 682.5 452,495 663 

ท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร. 

 จากตารางสถิติการปลูกกาแฟและเน้ือท่ีปลูก พบว่าอ าเภอในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีมีการปลูก
มาก คือ อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอแม่เสรียง อ าเภอปางมะผา้ อ าเภอสบเมย และอ าเภอเมือง โดยมี
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ผลผลิตต่อไร่สูง (ตารางท่ี 1.1) ในส่วนของการปลูกกาแฟในอ าเภอดงักล่าวส่วนมากผลิตเป็นผลสด 
และแปรรูปกะลาโดยขายให้กบัพ่อคา้คนกลางจากนอกพื้นท่ี ราคาเฉล่ียของกาแฟกะลาท่ีผูผ้ลิต
ได้รับปีท่ีแล้ว คือ 75-80 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงเม่ือคิดตน้ทุนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ถือว่า
ขาดทุนการผลิต เน่ืองมากจาก เกษตรกรยงัไม่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้โดยการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์กาแฟรูปแบบอ่ืน ๆ อีกทั้งการแข่งขนัดา้นตลาดกาแฟในประเทศสูง (จากการสัมภาษณ์ 
เจา้หนา้ท่ีสภาเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 

 อย่างไรก็ตาม แมห้น่วยงานสภาเกษตรจะมีการส่งเสริมให้มีการจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้
ปลูกกาแฟในพื้นท่ีเพื่อเกิดการร่วมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองราคาสินคา้กบัผูรั้บซ้ือ แต่ปัญหา
ท่ีส าคญั คือผูผ้ลิตต่างคนต่างขายผลผลิตให้กบัพ่อคา้คนกลางท่ีกดราคาขาย ขาดความองค์รู้เร่ือง
ผลิตกาแฟใหไ้ดคุ้ณภาพเน่ืองจากผูผ้ลิตไม่ไดรั้บการอบรมจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นกาแฟ ขาดความรู้การ
แปรรูปกาแฟกะลาเพราะท าผิดกระบวนการขั้นตอนการแปรรูปท่ีไดม้าตรฐาน (ดงัภาพท่ี1) และไม่
มีความรู้การแปรูปผลิตภณัฑ์เมล็ดกาแฟคัว่และกาแฟคัว่บดท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าของสินคา้กาแฟให้
สูงข้ึนได ้และปัจจยัส าคญัคือเกษตรกรผูก้ลุ่มยงัหาความคุม้ค่าของการปรับเปล่ียนการแปรรูปกาแฟ
กาละสู่การสร้างผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้รูปแบบใหม่ เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินคา้กาแฟได ้

 ดังนั้ นผูว้ิจ ัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผู ้ผลิตดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดท าโครงการวิจัยการ
วิเคราะห์ความคุม้ค่าในการพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ของกาแฟ อาราบิก้าโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยโครงการดงักล่าวเกิดจาก
ความตอ้งการของหน่วยงานสภาเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีไดท้  าบนัทึกตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ(MOU) ในการจะยกระดบัสินคา้ท่ีมีศกัยภาพในพื้นท่ี คือสินคา้กาแฟ โดยจะพฒันาสู่ตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายไดม้ัน่คง และสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ตาม เพื่อจะให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาสินคา้สู่ตลาดภายนอก 
ตอ้งมีการศึกษา ความคุม้ค่าของการลงทุนในการแปรรูปกาแฟกะลาสู่ผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ หาแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดความคุม้ค่าใน
การลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
ให้กบักลุ่มวิสาหกิจฯ อนัจะเป็นหนทางในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนท่ีย ัง่ยืนและขยายองค์ความรู้
จากงานวิจยัสู่พื้นท่ีอ่ืน ๆในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟ 
เพราะพืชกาแฟ เป็นพืชท่ีรักษาระบบนิเวศน์เน่ืองจากการปลูกกาแฟจะปลูกระหว่างช่องว่างของ
ตน้ไมใ้หญ่ไม่มีการตดัไมแ้ละเกษตรกรจะตอ้งท าแนวกนัไฟป่าเพื่อป้องกนัสวนกาแฟส่งผลดีต่อ
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอี้กดว้ย 
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ภำพที ่1.1  กระบวนแปรรูปกาแฟกะลาท่ีขาดคุณภาพของเกษตรกร บา้นละอูบ ต าบลห้วยห้อม 
  อ าเภอแม่ลานอ้ย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีมา: จากการส ารวจขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเบ้ืองตน้. 

 การวิจยัและการพฒันาคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ วิเคราะห์สถานภาพองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีใชใ้นการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้ ความคุม้ค่าของการลงทุนในการแปรรูปกาแฟกะลาสู่ผลิตภณัฑ์
กาแฟอาราบิกา้และหารูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัตลาดกาแฟของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนเม่ือเกิดเสรีทางการคา้ในอนาคต โดยจะท าการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมาย 2 พื้นท่ีท่ีมีกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ มีผูผ้ลิตกาแฟ เน้ือท่ีปลูกกาแฟ และผลผลิตต่อไร่สูง คือ อ าเภอแม่สะเรียง และ
อ าเภอแม่ลานอ้ย ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟในพื้นที 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 

 1) ศึกษาสถานภาพองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีใช้ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้ของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2) วเิคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในการแปรรูปกาแฟกะลาสู่ผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้ 



5 
 
 3) น าเสนอรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 
1) ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั  

  พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พื้นท่ีในการปลูกพืชและแปรรูปกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผูแ้ปรรูปกาแฟอาราบิก้าในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีมีศกัยภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่สูง
จ านวน 5 อ  าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอปางมะผา้ อ าเภอสบเมย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย 
และอ าเภอเมือง 

2)  ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวจิยั 
  กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั ประกอบดว้ย เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ และผูแ้ปรรูปกาแฟกะลาใน
พื้นท่ี ท่ีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิก้าของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในแต่ละอ าเภอเป้าหมาย 

3) ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
  การวจิยัน้ีเป็นการศึกษาโดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย บริบทของพื้นท่ีปัจจยั
ท่ีใชใ้นการผลิต แหล่งท่ีมาของปัจจยั ความพอเพียงของปัจจยัในการผลิต ปัญหาและอุปสรรคดา้น
ปัจจยัการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้รูปแบบเดิม ประกอบดว้ย สถานการณ์การ
ผลิตและการตลาด กระบวนการแปรรูปตน้ทุนและผลตอบแทน และปัญหาและอุปสรรคในการ
ผลิต/แปรรูป การวิเคราะห์ ผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้รูปแบบใหม่ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ความ
เป็นไปไดด้า้นการตลาดการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค การวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้น
การจดัการ การวิเคราะห์ทางดา้นการเงิน และกระบวนการแปรรูป รวมทั้ง เปรียบเทียบความคุม้ค่า
ในการลงทุนของผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าแต่ละรูปแบบ และการวิเคราะห์ความไหวตัวต่อ
เหตุการณ์เปล่ียนแปลง 

4) ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั   
  ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561) 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ส าหรับประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจ าแนกตามผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละระดบั ดงัน้ี 

1) ผูผ้ลิตกาแฟในพื้นท่ีพฒันา จะไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบั องค์ประกอบของปัจจยัท่ีใช้ในการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้ ความคุม้ค่าของการลงทุนในการแปรรูปกาแฟกะลาสู่ผลิตภณัฑ์
กาแฟอาราบิกา้ การจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว การลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าของสินคา้กาแฟ 
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วิธีการระดมทรัพยากรของวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการด าเนินการวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กาแฟ สามารถพฒันารูปแบบการผลิตและการแปรรูป ท าให้เกิด
ผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่บดและเมล็ดกาแฟคัว่แบบใหม่ในพื้นท่ี อีกทั้งยงัสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ป
ใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยเ์พื่อเพิ่มมูลค่า การลดตน้ทุนการแปรรูป และโอกาสทางการตลาด นอกจาก
บุคคลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาหรือเรียนรู้ในดา้นความรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1)  ชาวบา้นและกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรพื้นท่ีเป้าหมาย 

2.2)   ทีมวจิยั 

2.3) องคก์รผูส้นบัสนุนทุนด าเนินงาน 

3) ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เช่น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ได้
องคค์วามรู้ รวมถึงแนวทางการก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาผลิตภณัฑต์รงกบัความตอ้งการของตลาด 
และเพิ่มความสามารถของการแข่งขนัในตลาดกาแฟในประเทศและขยายโอกาสส าหรับตลาด
ต่างประเทศในอนาคต 

 




