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บทที ่4 
ผลการด าเนินการวจิัย 

 
 ผลการศึกษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ของ
กาแฟ อาราบิก้าโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 บริบทชุมชนดา้นการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใช้ในการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์
ความคุม้ค่าของการลงทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์กาแฟใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และส่วนท่ี 4  การวิเคราะห์ความไหวของการลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของ
วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 บริบทชุมชนด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

4.1.1   บริบทด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

    จากการส ารวจขอ้มูลด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของเกษตรกรผูป้ลูก
กาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ลกัษณะแหล่งผลิต 
 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมใน

การปลูกกาแฟ โดยลกัษณะพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา้ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีระดบัความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล  800 – 2,000 เมตร พื้นท่ีท่ีมีการปลูกกาแฟ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอขุนยวม อ าเภอ
ปาย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอสบเมย และอ าเภอปางมะผา้ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีปลูก
กาแฟอราบิกา้ทั้งหมด 5,299.25 ไร่ พื้นท่ีให้ผลทั้งหมด 3,556.25 ไร่ และมีผลผลิตกาแฟ 880,310 
ตัน โดยอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีให้ผลกาแฟมากท่ีสุด คือ อ าเภอแม่ลาน้อย มีพื้นท่ีให้ผล 1,031.50 ไร่ 
รองลงมาคืออ.ปางมะผา้มีพื้นท่ีให้ผล 682.50 ไร่ อ.แม่สะเรียง 546.60ไร่ อ.ปาย 433.65 ไร่ อ.สบเมย 
432.75 ไร่ อ.เมือง 418.75 ไร่ และอ.ขนุยวม 10.50 ไร่ เป็นอ าเภอท่ีมีการผลิตกาแฟนอ้ยท่ีสุด ส าหรับ
สัดส่วนผลผลิตกาแฟ พบวา่ อ าเภอปางมะผา้มีสัดส่วนการผลิตท่ีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 51.40 ของ
ผลผลิตกาแฟทั้งหมด รองลงมาคือ อ าเภอสบเมย อ าเภอแม่ลาน้อย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอปาย 
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อ าเภอเมือง และอ าเภอขุนยวม คิดเป็นร้อยละ 13.35 10.55 9.57 7.65 7.45 และ 0.03 ของผลผลิต
กาแฟทั้งหมด ตามล าดบั(ภาพท่ี 4.1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ภาพที ่4.1  พื้นท่ีใหผ้ลผลิตและผลผลิตกาแฟอราบิกา้ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ทั้งน้ี ในแต่ละอ าเภอท่ีมีพื้นท่ีปลูกกาแฟท่ีส าคญั (ภาพท่ี 4.2 ) ดงัน้ี 
- อ าเภอปางมะผา้ มีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลสบป่อง (หมู่บา้นแม่หมูลีซอ หมู่บา้น

สบป่อง หมู่บา้นหนองผาถ ้ า) และต าบลนาปู่ป้อม (บา้นปางคอง) กลุ่มชนเผ่าของเกษตรกรผูป้ลูก
กาแฟ ไดแ้ก่ ลาหู่ พื้นเมือง ลีซอ 

- อ าเภอปาย มีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลแม่ฮ้ี (หมู่บา้นดอยชา้ง) และต าบลเมืองแปง 
(หมู่บา้นหว้ยหมี) กลุ่มชนเผา่ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ไดแ้ก่ ลีซอ ปกาเกอะญอ 

- อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลห้วยปูลิง (หมู่บา้นห้วยไมด้ า) 
ต าบลจองค า ต าบลหว้ยโป่ง (บา้นหนองเขียว บา้นพอนอคี บา้นทุ่งมะขามป้อม) ต าบลปางหมู ต าบล
หมอกจ าแป่ (บา้นปางตอง บา้นรวมไทย บา้นนาป่าแปก บา้นห้วยมะเขือส้ม บา้นทบศอก)  กลุ่มชน
เผา่ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ไดแ้ก่ ปกาเกอะญอ 

- อ าเภอขุนยวมมีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลแม่อูคอ (หมู่บา้นแม่อูคอหลวง) กลุ่มชน
เผา่ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง ปกาเกอะญอ 

- อ าเภอแม่ลาน้อยมีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลห้วยห้อม (หมู่บ้านห้วยห้อมและ
หมู่บา้นละอูป) ต าบลแม่ลาหลวง และต าบลสันติคีรี กลุ่มชนเผ่าของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ไดแ้ก่ 
กะเหร่ียง ละวา้ 

418.75

10.50

433.65
546.60

1,031.50

432.75

682.50

พ้ืนท่ีใหผ้ล (หน่วย:ไร่)

ร้อยละ 7.45 ร้อยละ 0.03

ร้อยละ 7.65

ร้อยละ  9.57

ร้อยละ  10.55

ร้อยละ  13.35

ร้อยละ 51.40

ผลผลิตกาแฟ (หน่วย:ร้อยละ)

อ.เมือง

อ.ขุนยวม

อ.ปาย

อ.แม่สะเรียง

อ.แม่ลานอ้ย

อ.สบเมย

อ.ปางมะผา้
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- อ าเภอแม่สะเรียงมีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลแม่เหาะ (หมู่บ้านแม่ลิดป่าแกและ
หมู่บา้นแม่เหาะ) กลุ่มชนเผา่ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง ปกาเกอะญอ พื้นเมือง 

- อ าเภอสบเมยมีพื้นท่ีปลูกกาแฟในต าบลสบเมย กลุ่มชนเผา่ของเกษตรกรผูป้ลูก

กาแฟ ไดแ้ก่ กะเหร่ียง ปกาเกอะญอ พื้นเมือง 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร 
ภาพที ่4.2  แผนท่ีพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา้ของแต่ละอ าเภอในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2) การรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
    ปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้มีการรวมกลุ่มเป็น
วสิาหกิจชุมชนจ านวน 27 กลุ่ม โดยแบ่งตามอ าเภอ พบวา่ กลุ่มท่ีจดัตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ านวน 10 กลุ่ม รองลงมาเป็นอ าเภอแม่ลานอ้ย จ านวน 7 กลุ่ม อ าเภอ

อ.ปางมะผา้ 

อ.ปาย อ.เมือง 

อ.ขนุยวม 

อ.แม่ลานอ้ย 

อ.แม่สะเรียง 

อ.สบเมย 

พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ: ต.สบป่อง (เ น้ือท่ีให้ผลิต 
682.5 ไร่ ผลผลิต 452,495 กก.) 

ชนเผา่: ลาหู่ พ้ืนเมือง ลีซอ 

พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ: ต.แม่ฮ้ี และ ต.
เมืองแปง (เน้ือท่ีให้ผลิต 433.65 
ไร่ ผลผลิต 433.65 กก.) 

ชนเผา่: ลีซอ ปกาเกอะญอ 

พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ : ต .ห้วยปู ลิง  
ต.จองค า ต.ห้วยโป่ง ต.ปางหมู 

 ต .หมอกจ าแป่  (เ น้ือท่ีให้ผลิต 
418.75 ไร่ ผลผลิต 65,590 กก.) 

ชนเผา่: ปกาเกอะญอ 

พ้ื น ท่ีป ลู กก าแฟ : ต .แม่ อู ค อ
(หมู่บา้นแม่อูคอหลวง)  

ชนเผา่: กะเหร่ียง ปกาเกอะญอ 

พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ: ต.ห้วยห้อม ต.แม่ลา
หลวง และต.สันติคีรี (เน้ือท่ีให้ผลิต 
1,031.5ไร่ ผลผลิต 92,831 กก.) 

ชนเผา่: กะเหร่ียง ละวา้ 
พ้ืน ท่ีปลูกกาแฟ : ต .แม่ เหาะ 
และต .ป่ าแ ป๋  (เ น้ือ ท่ี ให้ผ ลิต 
546.6 ไร่ ผลผลิต 84,248 กก.) 

ชนเผ่า: กะเหร่ียง ปกาเกอะญอ 
พ้ืนเมือง พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ: ต.สบเมย (เน้ือท่ีให้ผลิต 

432.75 ไร่ ผลผลิต 117,490 กก.) 

ชนเผา่: กะเหร่ียง ปกาเกอะญอ พ้ืนเมือง 
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แม่สะเรียง จ านวน 4 กลุ่ม อ าเภอปาย จ านวน 2 กลุ่ม อ าเภอขุนยวม จ านวน 2 กลุ่ม อ าเภอปางมะผา้ 
จ านวน 1 กลุ่ม อ าเภอสบเมย จ านวน 1 กลุ่ม แสดงตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1  รายช่ือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
อ าเภอ จ านวนกลุ่ม รายช่ือกลุ่ม 

ปางมะผา้ 1 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่กาแฟบา้นสบป่อง 
ปาย 2 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนกาแฟบา้นดอยชา้ง ปาย 

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกกาแฟและรวบรวมเมล็ดกาแฟบา้นห้วย
หมี 

เมืองแม่ฮ่องสอน 10 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟและสินคา้ทางการเกษตร 
- วสิาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกกาแฟบา้นหนองเขียว 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟหว้ยหวาย 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟทริปเป้ิลทรี 333 (Triplethree333) 
- วสิาหกิจชุมชนผลิตกาแฟบา้นรวมไทย 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟนาป่าแปก-ปางอุ๋งแม่ฮ่องสอน 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟหว้ยมะเขือสม้-ปางอุ๋งแม่ฮ่องสอน 
- วสิาหกิจชุมชนปลูกกาแฟอาราบิกา 
- เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนกาแฟแม่ฮ่องสอน 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟบา้นหว้ยไมด้ า 

ขนุยวม 2 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟบา้นค าสุข หมู่ท่ี 1 ต  าบลแม่อูคอ 
- วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟปลอดสารพิษบา้นแม่อูคอหลวง หมู่ท่ี 5 

แม่ลานอ้ย 7 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟแม่ลาหลวง 
- วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกาแฟบา้นหว้ยหอ้ม 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟบา้นหว้ยหา้ 
- วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บา้นหว้ยหอ้ม 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟโกลฮาคี (klo ha hki coffee) 
- วสิาหกิจชุมชนกาแฟใตร่้ม 
- วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟบา้นกะริคี 

แม่สะเรียง 4 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกกาแฟบา้นแม่เหาะ 
- วสิาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตและแปรรูปกาแฟคุณภาพบา้นแม่เหาะ 
- วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กาแฟบา้นแม่ลิดป่าแก่ 
- วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟบา้นหว้ยฮากไมใ้ต ้

สบเมย 1 กลุ่ม - วสิาหกิจชุมชนกาแฟธรรมชาติบา้นเลโคะ๊ 

ท่ีมา: ระบบสารสนเทศวสิาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561. 
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4.1.2   บริบททัว่ไปชุมชนของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

    จากการวิเคราะห์ขอ้มูลบริบททัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 200 ตวัอย่าง พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุช่วง 31-50 ปี สถานภาพสมรส ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาอีกทั้งมีจ  านวน
สมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 2-4 คน ในส่วนของรายไดสุ้ทธิของครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนท่ีมีรายได้
เฉล่ียคือ 61,376.25 บาทต่อปี รายไดสู้งสุดคือ 500,505.00 บาทต่อปี และรายไดต้ ่าสุดคือ 26,000.00 
บาทต่อปี  โดยแหล่งเงินทุนส าหรับการปลูกกาแฟส่วนใหญ่มาจากเงินส่วนตวัร้อยละ 62.00 แสดง
ดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2  ขอ้มูลบริบททัว่ไปของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ข้อมูลบริบททัว่ไป เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1) ข้อมูลทัว่ไป  
- เพศ ชาย/หญิง 
- อาย ุ(ปี) 31-50 
- สถานภาพ สมรส 
- ระดบัการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา 
- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 2-4 

2) รายได้สุทธิของครัวเรือน (บาท/ปี)  
- รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 61,376.25 
- รายไดสุ้ทธิต ่าสุด 26,000.00 
- รายไดสุ้ทธิสูงสุด 500,505.00 

3) แหล่งเงนิทุน (%)   
- เงินส่วนตวั  62.00 
- เงินกู ้ 17.00 
- ทั้งเงินส่วนตวัและเงินกู ้ 21.00 

หมายเหตุ  จ  านวนเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 200 คน 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

  ในการวเิคราะห์สถานภาพองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟอาราบิกา้
ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ประกอบไปดว้ย ปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตกาแฟ แหล่งท่ีมาของปัจจยัท่ีใชใ้น
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การผลิตในปัจจุบนั ความพอเพียงของปัจจยัในการผลิต ปัญหาและอุปสรรคดา้นปัจจยัการผลิต และ
ศกัยภาพการผลิต ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.2.1 ปัจจัยการผลติทีใ่ช้ในการผลติกาแฟของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
    ส าหรับผลผลิตกาแฟสดท่ีน ามาแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่มาจากการผลิตเองและการรวบรวบผลผลิตจากกลุ่มวสิาหกิจ
ฯ โดยขอ้มูลในการผลิตกาแฟผลสดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ ไดแ้ก่ ลกัษณะการผลิตกาแฟ ปัจจยั
การผลิต กระบวนการผลิตกาแฟ และตน้ทุนและผลตอบแทน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ลกัษณะการผลิตกาแฟอาราบิกา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

      การผลิตกาแฟอราบิกา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ พบวา่ พื้นท่ีมีลกัษณะการปลูก
กาแฟใตร่้มเงาป่า โดยปลูกกาแฟในพื้นท่ีลาดชนัของพื้นท่ี ปัจจุบนัมีพื้นท่ีปลูกกาแฟเฉล่ียครัวเรือน
ละ 4.88 ไร่ เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ พื้นท่ีปลูกกาแฟโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.00 ของจ านวน
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ มีขนาดพื้นท่ีปลูกกาแฟ 10 ไร่หรือน้อยกว่า ทั้งน้ี เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ ฯ 
เหล่าน้ีมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ 5-10 ปี และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการปลูกกาแฟ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.00 ของจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากเพื่อนบา้น
หรือกลุ่มผูป้ลูกกาแฟเป็นหลกั 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ พบว่า ปัจจุบนัได้มีการปฏิบติัตาม

ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) มาปรับใช้ในการผลิตกาแฟซ่ึงขอ้ท่ีเกษตรกรน ามาปฏิบติัมาก

ท่ีสุด คือ เร่ืองของแหล่งน ้ า พื้นท่ีปลูก การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร ไดแ้ก่ ไม่ใชว้ตัถุอนัตราย

ท่ีห้ามใช้ สารเคมีตอ้งบรรจุในขวด/ภาชนะบรรจุท่ีมีฝาปิดฝาขวด/ปิดกล่องเรียบร้อยไม่ฉีกขาด 

ป้องกนัตนเองขนะฉีดพ่นสารเคมีอย่างถูกตอ้งโดยสวมเส้ือผา้ให้มิดชิดสวมหนา้กากถุงมือรองเทา้

บูทป้องกนัสารเคมี การจดัการคุณภาพในการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว ส่วนขอ้ท่ีมีจ  านวนเกษตรกร

ปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ในเร่ืองของผูท่ี้ปฏิบติังานมีความรู้เก่ียวกบัสุขลกัษณะท่ีเหมาะสมหรือผา่นการ

อบรมการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและถูกสุขลกัษณะและการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ 

2) ปัจจยัการผลิตกาแฟอาราบิกา้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
      การใช้ปัจจยัการผลิตในการปลูกกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ มีความ
หลากหลายในประเภทของปัจจยัการผลิตซ่ึงประกอบดว้ย ตน้กลา้พนัธ์ุกาแฟ ปุ๋ย และแรงงาน โดย
รายละเอียดของปัจจยัการผลิตแต่ละชนิด มีดงัน้ี 
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2.1) ตน้กลา้พนัธ์ุกาแฟ 
        ส าหรับตน้กล้าพนัธ์ุกาแฟท่ีเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ ใช้ คือ พนัธ์ุอารา
บิกา้ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ ใช้ตน้กลา้ในการปลูกกาแฟ ร้อยละ 68.00 ของจ านวน
ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ และปลูกกาแฟอาราบิกา้โดยใช้เมล็ด ร้อยละ 32.00 ของจ านวนของ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ แหล่งท่ีมาของเมล็ดพนัธ์ุร้อยละ 72.00 ไดรั้บการสนบัสนุนเมล็ดพนัธ์กาแฟ
อาราบิกา้จากหน่วยงานภาครัฐ รองลงมา ร้อยละ 15.00 ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ ไดรั้บเมล็ดพนัธ์
กาแฟอาราบิก้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบิก้า และร้อยละ 8.00 ของ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ และร้อยละ 5.00 ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุกาแฟอาราบิกา้
จากเพื่อนบา้น ทั้งน้ี ระยะปลูกของเกษตรกรส่วนใหญ่คือ 1.5 × 1.5 เมตร โดยมีการปลูกซ่อมตน้
กาแฟท าใหอ้ายตุน้กาแฟอยูร่ะหวา่ง 6-25 ปี 

2.2) ปุ๋ย 
        จากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในการใช้ปุ๋ยส าหรับการผลิต
กาแฟ พบวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 90.00 ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ มีการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยคอก/ปุ๋ย
อินทรีย/์ชีวภาพในการปลูกกาแฟ และร้อยละ 10.00 ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ ท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมี
เพียงอยา่งในการผลิตกาแฟ 
        การใชปุ๋้ยพบวา่ มีการผลิตปุ๋ยไวใ้ชเ้องส่วนใหญ่ไดจ้ากมูลโค มูลกระบือ 
และมูลสุกร มีวธีิการ คือ น ามูลสัตว ์เช่น โค กระบือ สุกร แกะ ท่ีไดจ้ากคอกมาหมกัรวมกนัเป็นกอง 
เม่ือแหง้น าไปใช ้อตัราท่ีใชต้น้ละ 1-2 กิโลกรัม และเพิ่มข้ึนตามอายขุองตน้ โดยท่ีตน้กาแฟอายุหน่ึง
ปีใหปุ๋้ยอยูที่ประมาณ 3-4 คร้ัง 
        ส าหรับการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯใช้ในการปลูกกาแฟนั้น 
พบวา่ ปุ๋ยเคมีสูตรท่ีเกษตรกรตวัอยา่งนิยมใชม้ากท่ีสุดในการปลูกกาแฟ ไดแ้ก่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 คิด
เป็นร้อยละ 78.00 ของจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯท่ีใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด เฉล่ียราคากระสอบละ 
896.88 บาท รองลงมาคือ สูตร 46-0-0 คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯท่ีใช้
ปุ๋ยเคมีทั้งหมด เฉล่ียราคากระสอบละ 818.75 บาท  

2.3) แรงงาน 
        ส าหรับการใชแ้รงงานในการผลิตกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ นั้น
พบวา่ มีการใชแ้รงงานทั้งแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจา้ง โดยเป็นการใชแ้รงงานครัวเรือนเป็น
หลกั จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีใชเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 3.33 วนังานต่อไร่ มีจ านวนแรงงาน และมี
การจา้งแรงงานเฉล่ีย 7.63 วนังานต่อไร่ 
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3) กระบวนการผลิตกาแฟอาราบิก้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

  ในกระบวนการผลิตกาแฟผลสดเพื่อน าไปใช้ในการแปรรูปแปรรูปผลิตภณัฑ์
กาแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ มี 5 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การเตรียมดิน การปลูก  การดูแลรักษา  การ
เก็บเก่ียวผลผลิต การมดั/ขนยา้ย/คดัแยก/บรรจุ และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว แสดงดงัตารางท่ี 
4.3 

ตารางที ่4.3  กระบวนการผลิตกาแฟผลสดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ขั้นตอนการผลติ รายละเอยีดกจิกรรมการผลติและต้นทุน 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมดิน  เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯเตรียมพื้นท่ีปลูกกาแฟโดยการสางป่า
เล็กน้อย โดยปลูกกาแฟตามความลาดชนัของพื้นท่ี ส่วนใหญ่เพาะ
เมล็ดตน้พนัธ์ุกาแฟเอง อายตุน้พนัธ์ุกาแฟท่ีใชป้ลูกมากท่ีสุด คือ 1 ปี 
ส่วนใหญ่เตรียมหลุมปลูกกาแฟขนาด 40 × 40 เซนติเมตร และรอง
กน้หลุมปลูกกาแฟดว้ยปุ๋ยคอก ทั้งน้ีระยะห่างของหลุมปลูกกาแฟ
ประมาณ 1.5 × 1.5 เมตร  

ขั้นตอนที ่2 การปลูก    ขั้นตอนการปลูก น าต้นกล้าพนัธ์ุท่ีมีอายุประมาณ 1 ปี กับ 6 
เดือนมาปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือน
มิถุนายน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเหมาะสมกบัการปลูก  

ขั้นตอนที ่3  การดูแล
รักษา   

 ในขั้นตอนการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว ์
(กระบือ โค สุกร แกะ) อตัราการใช้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ตน้เล็ก ใช้
อตัรา 0.5-0.8 กิโลกรัมต่อตน้ ส่วนตน้ใหญ่ใช้อตัรา 1.5-2 กิโลกรัม
ต่อตน้ ส าหรับการใหปุ๋้ยในการดูแลช่วงหลงัการตดัแต่งก่ิงในรอบปี 
ในช่วงตน้ฤดูฝน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม) โดยใส่ปีละ 1-2 คร้ัง วิธี
การใส ปุ๋ย โดยการโรยรอบโคนตน้ หรือแบบหยอดหลุมรอบรัศมี
ทรงพุม่โดยท่ี 1 ตน้ ใช ้3-4 หลุมต่อตน้ 
 นอกจากน้ี เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯมีการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงส่วนใหญ่
ใชสู้ตร 15-15-15 และ 46-0-0 ในการบ ารุงดินและตน้กาแฟ เพื่อให้
ไดผ้ลผลิตในปริมาณมากข้ึน 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
ขั้นตอนการผลติ รายละเอยีดกจิกรรมการผลติและต้นทุน 

ขั้นตอนที ่4 การเกบ็เกี่ยว
ผลผลติ 

 ในการเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯมีวิธี
สังเกตดว้ยตาดูสีของผลเม่ือสุกจะมีสีแดง หรือแดงอมชมพู เก็บผลิต
จากตน้ดว้ยมือ หรือเก็บทีละผลหรือหรือเก็บทั้งช่อผล เพราะน าไป
ลอก ปอกเปลือกไดง่้าย บางรายใชว้ิธีรูดผลออกจากก่ิง โดยแรงงาน
ท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นแรงงานครัวเรือนและแรงงานจา้งเก็บเก่ียวรายวนั 
อตัราการจา้งตามปริมาณท่ีเก็บเก่ียว 5 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงการเก็บ
เก่ียวผลผลิตต่อวนัไดผ้ลผลิตกาแฟสด 40-50 กิโลรัมต่อวนัต่อคน 
 ส าหรับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกร
ใชก้วย ตะกร้า กระสอบปุ๋ย และถงัน ้า 

ขั้นตอนที่ 4 การมัด/ขน
ย้าย/คัดแยก/บรรจุ 

 หลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯจะบรรจุผลผลิต
กาแฟในกระสอบ ซ่ึงขั้นตอนน้ีตน้ทุนส่วนใหญ่เกิดจากแรงงานขน
ยา้ยเมล็ดกาแฟจากสวนเพื่อน ามาขายยงัพื้นท่ีรับซ้ือ ทั้งในชุมชน
และขายหนา้โรงงานรับซ้ือ  

ขั้นตอนที่  5 การจัดการ
หลงัการเกบ็เกีย่ว 

 การจดัการหลังการเก็บเก่ียวของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การตดัแต่งก่ิงหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตเพื่อให้
แสงส่องถึงก่ิงโปร่ง ตกแต่งก่ิงท่ีฉีกหัก โดยทยอยตดัใช้เวลา 1-2 
สัปดาห์ และวิธีการตดัเพื่อควบคุมทรงตน้ และความสูงของตน้เพื่อ
สะดวกต่อการเก็บผลผลิต โดยท่ีมีความสูง 120 เซนติเมตร 

 ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

4) ต้นทุนและผลตอบแทนกาแฟผลสดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน 

  การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนกาแฟผลสดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

4.1) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตกาแฟผลสด 

       พิจารณาตน้ทุนท่ีใช้ในการผลิตกาแฟ ซ่ึงตน้ทุนท่ีน ามาวิเคราะห์แยก
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) อธิบายไดด้งัน้ี 

4.1.1) ตน้ทุนคงท่ี 
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ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตกาแฟ 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจะตอ้งเสียตน้ทุนในจ านวนคงท่ี เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้
ปัจจยัคงท่ีในการผลิต ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดงัน้ี 

ก) ค่าเสียโอกาสของการใช้ท่ีดินในการปลูกกาแฟโดยจะประเมิน
เป็นมูลค่าตามอตัราค่าเช่าท่ีดิน ในทอ้งถ่ินหรือเป็นค่าใชจ่้ายในการเช่าท่ีดินเพื่อปลูกกาแฟโดยตรง 
โดยค่าใชจ่้ายในการใชท่ี้ดินคิดเป็นต่อไร่ คิดเป็นจ านวนเงิน 200.01 บาทต่อไร่ 

ข) ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นเงินสด โดยค านวณ
จากอุปกรณ์คงทนท่ีมีอายุการใช้งานหลายปี ได้แก่ จอบ มีด เสียม เคร่ืองตดัหญา้ กรรไกรตดัก่ิง 
ตะกร้า กระสอบ และตาชัง่ ค  านวณค่าเส่ือมอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงของสินทรัพยถ์าวรท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลง  (ค่าเส่ือมราคา = (ราคาตน้ทุน - มูลค่าซาก) / จ  านวนปีอายุการใช้งาน) ได้ค่าเส่ือม
อุปกรณ์ 51.38 บาทต่อไร่ (784.55/15.27) (ตารางท่ี 4.4) 

ตารางที ่4.4 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟ 
รายการ มูลค่า อายกุารใชง้าน/ปี ค่าเส่ือมราคาต่อปี 

จอบ 221 5 44.20 
มีด 95 5 19.00 
เสียม 78 5 15.60 
เคร่ืองตดัหญา้ 854 4 213.50 
กรรไกรตดัก่ิง 89 4 22.25 
ตะกร้า 309 3 103.00 
กระสอบ 573 4 143.25 
ตาชัง่ 895 4 223.75 

รวม 3,114  784.55 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ:   ค่าเ ส่ือมราคาอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟข้างต้นค านวณจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั

แม่ฮ่องสอน จ านวน 200 ราย (พ้ืนท่ีปลูกกาแฟเฉล่ีย 15.27 ไร่) 

ค) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว เป็นค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน
ในการซ้ืออุปกรณ์คงทนใช้ในไร่ โดยค านวณจากราคาเฉล่ียของอุปกรณ์ท่ีใช้ในไร่ตวัอย่าง คิดค่า
เสียโอกาสเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยในระยะท่ี
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ท าการศึกษา คืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 บาทต่อปี ได้ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนในการซ้ือ
อุปกรณ์ระยะยาวเฉล่ียแลว้ไร่ละ 6.42 บาท/ไร่ ((3,114/ 15.27) × 0.0315) 

4.1.2) ตน้ทุนผนัแปร 
   ตน้ทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตกาแฟ หรือ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัการผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ เช่น ค่าตน้กลา้กาแฟ ค่าปุ๋ยเคมี 
และค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ ค่าแรงงาน เช่น แรงงานในการเตรียมดิน แรงงานในการปลูก 
แรงงานในการดูแลรักษา แรงงานในการเก็บเก่ียว แรงงานในการมดั/ขนยา้ย/คดัแยก/บรรจุ และ
แรงงานในการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 
ค่าอาหาร และค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจะตอ้งเสียตน้ทุนในจ านวนท่ีไม่คงท่ี 
เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชปั้จจยัผนัแปรในการผลิต ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดและไม่
เป็นเงินสด ดงัน้ี 

ก) ค่าวตัถุดิบ  
- ค่าตน้กลา้กาแฟส าหรับปลูก โดยค่าใชจ่้ายตน้กลา้กาแฟท่ีเป็น

เงินสด เฉล่ียคิดเป็น 71.44 บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายต้นกล้ากาแฟท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 
154.76 บาทต่อไร่ 

- ค่าปุ๋ยเคมี มีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดโดยเฉล่ีย 567.60 บาทต่อไร่ 
- ค่าปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น

เงินสด เฉล่ียคิดเป็น 262.03 บาทต่อไร่ และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 45.59 บาทต่อไร่ 
ข) ค่าแรงงาน 

- ค่าแรงงานในการเตรียมดิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงาน 
ขุดดิน ถางหญา้ รดน ้ า และพรวนดิน ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 39.29 บาท
ต่อไร่ และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 76.15 บาทต่อไร่ 

- แรงงานในการปลูก เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ปลูก
กาแฟและใส่ปุ๋ย ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 45.84 บาทต่อไร่ และค่าใชจ่้ายท่ี
ไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 120.63 บาทต่อไร่ 

- แรงงานในการดูแลรักษา เป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งแรงงาน ถาง
หญา้ ตดัแต่งก่ิง และใส่ปุ๋ย ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 40.21 บาทต่อไร่ และ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 328.57 บาทต่อไร่ 

- แรงงานในการเก็บเก่ียว เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียวรายวนั 
ซ่ึงใช้แรงงานครัวเรือนเป็นหลกั   คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นเงินสดเฉล่ีย 662.60 บาทต่อไร่ และ
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ค่าใชจ่้ายจา้งแรงงานเก็บเก่ียวตามปริมาณผลผลิตเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 1,481.97 บาทต่อ
ไร่ 

- แรงงานในการมดั/ขนยา้ย/คดัแยก/บรรจุ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
แรงงานครัวเรือน คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสดเฉล่ีย 149.85 บาทต่อไร่ 

- แรงงานในการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จา้งแรงงานตดัแต่งก่ิง ถางหญา้ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 75.11 บาทต่อไร่ 
และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 45.03 บาทต่อไร่ 

ค) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร เป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตกาแฟให้สามารถใช้งานได้ ซ่ึงมีมูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 
12.40 บาทต่อไร่ 

- ค่าอาหาร เป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงอาหารแรงงานจา้งรายวนั
โดยคิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 27.83 บาทต่อไร่  

- ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการใช้น ้ ามันใน
เคร่ืองตดัหญา้ และการเดินทางไปซ้ือปัจจยัการผลิต โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 4.40 
บาทต่อไร่ 

4.2) การวเิคราะห์ผลตอบแทนการผลิตกาแฟผลสด 
ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกาแฟผลสด คือ รายได้จากการขาย

ผลผลิตกาแฟสดท่ีเกษตรกรขายได้ โดยค านวณจากปริมาณผลผลิตท่ีได้คูณกับราคาขายเป็น
กิโลกรัมของเกษตรกรท่ีใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงดงัตารางท่ี 4.5 

ตารางที ่4.5  ผลตอบแทนการผลิตกาแฟผลสดโดยเฉล่ียต่อไร่ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ใ น จั ง ห วัด
แม่ฮ่องสอน 

ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ 
(กโิลกรัม) 

ราคารับซ้ือเฉลีย่  
(บาท/กิโลกรัม) 

ผลตอบแทนเฉลีย่ต่อไร่ 
(บาท) 

254.87 16.92 4,312.47 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
    จากตารางท่ี 4.5  พบวา่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีผลผลิตกาแฟผลสดเฉล่ีย

ต่อไร่ จ  านวน 254.87 กิโลกรัมต่อไร่ ราคากาแฟผลสดท่ีรับซ้ือเฉล่ีย 16.92 บาทต่อไร่ คิดเป็นรายได้
เฉล่ียต่อไร่ 4,312.47 บาทต่อไร่ 
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      สรุปผลการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนของกาแฟผลสดเฉล่ียต่อ
ไร่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เบ้ืองตน้ (ตารางท่ี 4.6) พบวา่ ตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียไร่ละ 4,454.39 
บาท ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินไร่ละ 2,613.40 บาท และตน้ทุนท่ีไม่เป็นตวัเงินไร่ละ 
1,840.99 บาท และเม่ือพิจารณาตน้ทุนในลกัษณะตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีพบว่า ตน้ทุนผนั
แปรไร่ละ 4,196.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.21 ของตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนคงท่ีไร่ละ 257.82 บาทคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.79 ของตน้ทุนการผลิต  
      เม่ือพิจารณาถึงองคป์ระกอบของตน้ทุนผนัแปรของการผลิตพบวา่ ค่าแรงงาน
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดไร่ละ 3,065.26 บาท (ร้อยละ 68.81 ของตน้ทุนการผลิต) โดยแรงงาน
เก็บเก่ียวเป็นแรงงานท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายสูงสุด ไร่ละ 2,144.58 บาท (ร้อยละ 48.15 ของตน้ทุนการ
ผลิต)  รองลงมาคือ ค่าวตัถุดิบไร่ละ 1,101.41 บาท (ร้อยละ 24.73 ของตน้ทุนการผลิต) และค่าใชจ่้าย
ในการผลิตอ่ืน ๆไร่ละ 29.90 บาท (ร้อยละ 0.67 ของตน้ทุนการผลิต) ส าหรับตน้ทุนคงท่ีของการ
ผลิตกาแฟผลสดคือ ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าเสียโอกาสท่ีดินมีค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดไร่ละ 200.01 บาท (ร้อยละ 
4.49 ของตน้ทุนการผลิต) รองลงมาคือ ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตรซ่ึงคิดจากเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเท่านั้น ๆไร่ละ 51.38 บาท 
(ร้อยละ 1.15 ของตน้ทุนการผลิต) ส าหรับพิจารณาผลตอบแทนเฉล่ียต่อไร่ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ มีผลตอบแทนจากการผลิตเฉล่ีย 4,312.47  บาทต่อไร่ (ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 254.87 กิโลกรัม
ต่อไร่ และราคาเฉล่ีย 16.92 บาทต่อกิโลกรัม) ท าใหมี้ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมด
เป็นลบ (ขาดทุน) เท่ากบั 141.92 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรเป็นบวก (ก าไร) 
เท่ากับ 115.89 บาทต่อไร่ และผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเป็นบวก (ก าไร) เท่ากับ 
1,699.07 บาทต่อไร่ 

ตารางที ่4.6  ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟผลสดโดยเฉล่ียต่อไร่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รายการ 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อไร่ 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 2,613.40 1,583.17 4,196.58 94.21 
1) ค่าวตัถุดิบ 901.06 200.35 1,101.41 24.73 
 1.1) ตน้กลา้กาแฟ 71.44 154.76 226.20 5.08 
  1.2) ปุ๋ยเคมี 567.60 0.00 567.60 12.74 

  1.3) ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 262.03 45.59 307.62 6.91 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

รายการ 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อไร่ 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

2) ค่าแรงงาน 1,682.44 1,382.83 3,065.26 68.81 
 2.1)     การเตรียมดิน 39.29 76.15 115.44 2.59 
 2.2)     การปลูก 45.84 120.63 166.47 3.74 
 2.3)     การดูแลรักษา 40.21 328.57 368.78 8.28 
  2.4)     การเก็บเก่ียว 1,481.97 662.60 2,144.58 48.15 

 - จา้งรายวนั 0.00 662.60 662.60 14.88 
 - จา้งตามปริมาณ 1,481.97 0.00 1,481.97 33.27 
 2.5)     การมดั/ขนยา้ย/คดัแยก/บรรจุ 0.00 149.85 149.85 3.36 
 2.6)     การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 75.11 45.03 120.14 2.70 

2)  ค่าใช้จ่ายในการผลติอ่ืน ๆ 29.90 0.00 29.90 0.67 
 3.1) ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 12.40 0.00 12.40 0.28 
 3.2) อาหาร 13.10 0.00 13.10 0.29 
 3.3) น ้ามนัเช้ือเพลิง 4.40 0.00 4.40 0.10 

ต้นทุนคงที่ 0.00 257.82 257.82 5.79 
 - ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 51.38 51.38 1.15 
 - ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าเสียโอกาสท่ีดิน 0.00 200.01 200.01 4.49 
  - ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนซ้ืออุปกรณ์ 0.00 6.42 6.42 0.14 

ต้นทุนรวมเฉลีย่ต่อไร่ (บาท) 2,613.40 1,840.99 4,454.39 100.00 

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ (กิโลกรัม)  254.87  
ราคาผลผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม (บาท)  16.92  
ผลตอบแทนเฉล่ียต่อไร่ (บาท)  4,312.47  
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตผนัแปร (บาท/ไร่) 115.89  
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตเงินสด (บาท/ไร่) 1,699.07  
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร่)  -141.92  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ:   ตน้ทุนและผลตอบแทนขา้งตน้ค  านวณจากเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 200 ราย (พ้ืนท่ี

ปลูกกาแฟเฉล่ีย 15.27 ไร่) และตน้ทุนการผลิตขา้งตน้เป็นตน้ทุนเฉพาะปีท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต 
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    อย่างไรก็ตามหากคิดตน้ทุนการผลิตกาแฟผลสดเฉล่ียต่อกิโลกรัมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ (ตารางท่ี 4.7) พบวา่ ตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 17.48 บาท ในจ านวนน้ีแบ่งเป็น
ตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินกิโลกรัมละ 10.25 บาท และตน้ทุนท่ีไม่เป็นตวัเงินกิโลกรัมละ 7.22 บาท และ
เม่ือพิจารณาตน้ทุนในลกัษณะตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีพบวา่ ตน้ทุนผนัแปรกิโลกรัมละ 16.47
บาท คิดเป็นร้อยละ 94.21 ของตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนคงท่ีกิโลกรัมละ 1.01 บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 5.79 ของตน้ทุนการผลิต  
    เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของตน้ทุนผนัแปรของการผลิตพบว่า ค่าแรงงานเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดกิโลกรัมละ 12.03 บาท (ร้อยละ 68.81 ของตน้ทุนการผลิต) โดยมีแรงงาน
เก็บเก่ียวเป็นแรงงานท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายสูงสุด รองลงมาคือ ค่าวตัถุดิบกิโลกรัมละ 4.32 บาท (ร้อย
ละ 24.73 ของตน้ทุนการผลิต) องค์ประกอบท่ีส าคญัของค่าวตัถุดิบในการผลิตกาแฟ คือ ปุ๋ยเคมี 
กิโลกรัมละ 2.23 บาท (ร้อยละ 12.74 ของตน้ทุนการผลิต) และค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน ๆ กิโลกรัม
ละ 0.12 บาท (ร้อยละ 0.67 ของตน้ทุนการผลิต) ส าหรับตน้ทุนคงท่ีของการผลิตกาแฟผลสด มีค่า
เช่าท่ีดิน/ค่าเสียโอกาสท่ีดินมากท่ีสุดกิโลกรัมละ 0.78 บาท (ร้อยละ 4.49 ของต้นทุนการผลิต)  
รองลงมา คือ ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตรซ่ึงคิดจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรท่ี
เก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเท่านั้นกิโลกรัมละ 0.20 บาท (ร้อยละ 1.15 ของตน้ทุน
การผลิต) เม่ือพิจารณาผลตอบแทนเฉล่ียต่อกิโลกรัมพบวา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จากการผลิตเฉล่ีย 
16.92 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้มีผลตอบแทนสุทธิต่อเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมดเป็นลบ (ขาดทุน)  
เท่ากบั 0.40 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนผนัแปรเป็นบวก (ก าไร) เท่ากบั 0.61 
บาทต่อกิโลกรัมและผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเป็นบวก (ก าไร) เท่ากบั 6.83บาทต่อ
กิโลกรัม  

ตารางที ่4.7  ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟผลสดโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รายการ 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อกิโลกรัม 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผันแปร 10.25 6.21 16.47 94.21 
1) ค่าวตัถุดิบ 3.54  0.79 4.32 24.73 
 1.1) ตน้กลา้กาแฟ 0.28 0.61 0.89 5.08 
  1.2) ปุ๋ยเคมี 2.23 0.00 2.23 12.74 

  1.3) ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย/์ชีวภาพ 1.03 0.18 1.21 6.90 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

รายการ 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อกิโลกรัม 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

2) ค่าแรงงาน 6.60 5.43 12.03 68.81 
 2.1)     การเตรียมดิน 0.15 0.30 0.45 2.59 
 2.2)     การปลูก 0.18 0.47 0.65 3.74 
 2.3)     การดูแลรักษา 0.16 1.29 1.45 8.28 
  2.4)     การเก็บเก่ียว 5.81 2.60 8.41 48.15 

 - จา้งรายวนั 0.00 2.60 2.60 14.88 
 - จา้งตามปริมาณ 5.81 0.00 5.81 33.27 
 2.5)     การมดั/ขนยา้ย/คดัแยก/บรรจุ 0.00 0.59 0.59 3.36 
 2.6)     การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 0.29 0.18 0.47 2.70 

3)  ค่าใช้จ่ายในการผลติอ่ืน ๆ 0.12 0.00 0.12 0.67 
 3.4) ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 0.05 0.00 0.05 0.28 
 3.5) อาหาร 0.05 0.00 0.05 0.29 
 3.6) น ้ามนัเช้ือเพลิง 0.02 0.00 0.02 0.10 

ต้นทุนคงที่ 0.00 1.01 1.01 5.79 
 - ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 0.00 0.20 0.20 1.15 
 - ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าเสียโอกาสท่ีดิน 0.00 0.78 0.78 4.49 
  - ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนซ้ืออุปกรณ์ 0.00 0.03 0.03 0.14 

ต้นทุนรวมเฉลีย่ต่อไร่ (บาท) 10.25 7.22 17.48 100.00 

ราคาผลผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม (บาท)  16.92  
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตผนัแปร (บาท/ไร่) 0.61  
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตเงินสด (บาท/ไร่) 6.83  
ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ไร่)  -0.40  
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ:    ต้นทุนและผลตอบแทนข้างต้นค านวณจากเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

จ านวน 200 ราย (ผลผลิตกาแฟผลสดรวมเฉล่ีย 3,891.73 กิโลกรัม) และตน้ทุนการผลิตขา้งตน้
เป็นตน้ทุนเฉพาะปีท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต 
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    เม่ือพิจารณากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการผลิตกาแฟผลสดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเทียบกบัผลตอบแทนท่ีได้รับจากการขายผลผลิตกาแฟ โดยกิจกรรมการ
เตรียมดินของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯมีตน้ทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 0.45 บาท หลงัจากนั้นกิจกรรมการ
ปลูกเกษตรกรจะมีตน้ทุนจากการปลูกเฉล่ียกิโลกรัมละ 1.54 บาท ส่วนในกิจกรรม การดูแลรักษา 
ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าวตัถุดิบ เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ค่าแรงงานในการดูแลรักษา 
และค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตรท่ีใชใ้นการผลิตกาแฟ ซ่ึงมีตน้ทุนจากการปลูกเฉล่ียกิโลกรัมละ 4.88
บาท เม่ือเขา้สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวเกษตรกรจะมีตน้ทุนค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวเฉล่ียกิโลกรัมละ 8.41 
บาท และตน้ทุนค่าแรงงานในการขนยา้ยเฉล่ียกิโลกรัมละ 0.59 บาท นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนการ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียวเฉล่ียกิโลกรัมละ 0.47 บาท เม่ือเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบกาแฟ
ผลสด เกษตรกรมีรายรับจากการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟผลสดเฉล่ียกิโลกรัมละ 16.92 บาท แสดง
ภาพท่ี 4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : จากการวเิคราะห์. 
ภาพที ่4.3  กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการผลิตกาแฟผลสดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดั
 แม่ฮ่องสอน 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

กิจกรรมการเตรียมดิน 
(ตน้ทุน 0.45 บาท/กก.) 

 

การเก็บเก่ียว 
(ตน้ทุน 8.41 บาท/กก.) 

 

กิจกรรมการดูแลรักษา 
(ตน้ทุน 4.88 บาท/กก.) 

 

กิจกรรมการปลูก 
(ตน้ทุน 1.54 บาท/กก.) 

การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
(ตน้ทุน 0.47 บาท/กก.) 

 

ขั้นตอนการผลิตกาแฟ 
กิจกรรมในการผลิต 
การจดัจ าหน่าย 

จ าหน่ายกาแฟผลสด 
(รายได ้16.92 บาท/กก.) 

การมดั/ขนยา้ย/คดัแยก/บรรจุ 
(ตน้ทุน 0.59 บาท/กก.) 
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 นอกจากกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการผลิตกาแฟผลสดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (ภาพท่ี 4.3) ยงั
มีตน้ทุนระหว่างช่วงการผลิตท่ีเป็นค่าใช้จ่ายภายนอก ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการผลิต 
ประกอบด้วย ค่าเช่าท่ีดิน/ค่าเสียโอกาสท่ีดิน ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนซ้ืออุปกรณ์ และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง โดยเฉล่ียเท่ากบั 0.78 0.20 0.05 
0.05 0.03  และ 0.02 ตามล าดบั 

4.2.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยการผลิตของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
    เม่ือพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคดา้นปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฯ พบว่า ปัญหาหลกัท่ีมกัประสบ ได้แก่ ปัญหาแหล่งพื้นท่ีปลูก ปัญหาด้านแรงงาน และ
ปัญหาวตัถุดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัญหาแหล่งพื้นท่ีปลูก 
     ส าหรับปัญหาแหล่งพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่ คือ โรคท่ีระบาดในสวนแปลงกาแฟ เช่น 
โรคราด า โรคใบจุดตากบ และโรคราสนิม โดยสาเหตุขาดการดูแลรักษาเอาใจแปลงปลูก และส่วน
แมลงศตัรูพืชท่ีส าคญั ท่ีเขา้ท าลายตน้กาแฟ คือ หนอนเจาะล าตน้ ซ่ึงพบมากในเดือนเมษายน โดย
การป้องกนัก าจดัเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ ปล่อยเป็นธรรมชาติ ปลูกซ่อม หากตน้ตายหรือเส่ือมโทรม
จะใชว้ธีิการตดัแต่งก่ิง 

2) ปัญหาดา้นแรงงาน 
     ในส่วนแรงงานท่ีมีปัญหาในการผลิต คือ การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเก่ียว 
และการจ้างแรงงานเก็บผลผลิตเป็นรายวนัท าให้ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้เสียหาย อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ แกไ้ขปัญหาแรงงานดว้ยการจา้งเก็บผลผลิตตามจ านวนผลผลิตท่ีเก็บแทน
การจา้งเก็บรายวนั เน่ืองจากไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพกวา่ 

3) ปัญหาดา้นวตัถุดิบ 
     ปัญหาดา้นวตัถุดิบ คือ ราคาของปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพง เม่ือเทียบกบัราคาปุ๋ยคอก/ปุ๋ย
อินทรีย/์ชีวภาพท่ีซ้ือ อยา่งไรก็ตาม เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟฯ แกไ้ขปัญหาโดยผลิตปุ๋ยจากมูลสัตวเ์อง 

4.2.3 ศักยภาพการผลติกาแฟอราบิก้าของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
    ในการวิเคราะห์ศกัยภาพการผลิตกาแฟอราบิกา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไดท้  าการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ รวมถึงการจดัประชุมกลุ่ม
ย่อยเกษตรกร ผลจากการประชุมและการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ศกัยภาพการผลิตของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนฯ โดยใชก้ารวเิคราะห์ SWOT ไดด้งัตารางท่ี 4.8  



48 
 

 

ตารางที ่4.8 การวิเคราะห์ศกัยภาพการผลิตของกาแฟอราบิกา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

การวเิคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1) ลกัษณะทางภูมิศาสตร์เอ้ืออ านวยต่อการ

ผลิตกาแฟอราบิกา้ 
2) พื้นท่ีของกลุ่มวสิาหกิจฯ เป็นระบบการปลูก

กาแฟภายใตร่้มเงา (Shade Grown)  
3) กลุ่มวสิาหกิจฯ มีน าหลกัการปฏิบติัตาม

ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ในการ
ผลิตกาแฟ 

4) การผลิตกาแฟส่วนใหญ่มีการใชแ้รงงาน
ครัวเรือนเป็นหลกั  

5) พื้นท่ีปลูกของกลุ่มวสิาหกิจฯสามารถขยาย
การผลิตกาแฟอราบิกา้ได ้

1) เกษตรกรในกลุ่มวสิาหกิจฯส่วนใหญ่ไม่
สามารถจดบนัทึกรายละเอียดการผลิตได ้
เน่ืองจากไม่ไดรั้บการศึกษา  

2) เกษตรกรในกลุ่มวสิาหกิจฯ ยงัไม่สามารถ
น าเทคโนโลยใีนการผลิตกาแฟมาปรับใช้
ในกระบวนการผลิต 

3) การปลูกกาแฟใตร่้มเงาส่งผลใหป้ริมาณ
ผลผลิตกาแฟอราบิกา้ต่อตน้นอ้ยกวา่ปลูก
แบบกลางแจง้ ท าใหผ้ลผลิตกาแฟของกลุ่ม
วสิาหกิจฯมีปริมาณนอ้ย 

โอกาส อุปสรรค 
1) มีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตร

แม่ฮ่องสอนท่ีส่งเสริมการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั แก่
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ี 

2) มีสถาบนัการศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมใน
การศึกษาและพฒันางานวจิยัดา้นการผลิต
กาแฟอราบิกา้อยา่งต่อเน่ือง 

3) มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาพฒันาการ
รวมกลุ่มในรูปแบบคลสัเตอร์ เพื่อใหมี้การ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
และเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ีภาคเหนือ  

1) ปริมาณผลผลิตกาแฟมีปริมาณมากหรือ
นอ้ยข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปีท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 

 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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4.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

  ส าหรับการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จากการแปรรูป
กาแฟกะลาเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดย
ประเด็นในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์กระแสรายรับและรายจ่าย การวิเคราะห์ดา้นการผลิต
และการตลาดของการแปรรูปกาแฟกะลา การวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการจดัการ และวิเคราะห์ทางด้าน
การเงิน โดยมีผลการิเคราะห์ดงัน้ี 

4.1.1  การวเิคราะห์ด้านการผลติและการตลาดของการแปรรูปกาแฟกะลา  
ผลการศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดกาแฟกะลา ประกอบดว้ย สถานกรณ์

การผลิตกาแฟจังหวดัแม่ฮ่องสอน และสถานกรณ์การตลาดกาแฟจังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1)  สถานการณ์การผลิตกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
   กาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดว้ยภูมิประเทศท่ีเหมาะสมใน

การปลูกกาแฟและเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบักาแฟ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯไดมี้การน ากาแฟ
มาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เช่น กาแฟกะลา กาแฟสาร กาแฟคัว่ และกาแฟบด ปัจจุบนัได้มีการ
พฒันากลุ่มคลสัเตอร์กาแฟ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มตวัแทนผูป้ระกอบการผลิตกาแฟแม่ฮ่องสอนจากทุก
อ าเภอ เพื่อพฒันากาแฟแม่ฮ่องสอนให้มีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน โดยแบ่งออกตามพื้นท่ีของการ
เพาะปลูกกาแฟ ไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย อ าเภอปางมะผา้ อ าเภอปาย อ าเภอเมือง อ าเภอแม่
ลานอ้ย และอ าเภอแม่สะเรียง   
         
      
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: ศูนยร์วมขอ้มูลทางดา้นกาแฟ เพื่อคนรักกาแฟ. 

ภาพที ่4.4 ปริมาณผลผลิตกาแฟสดและการแปรรูปของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผลผลิตกาแฟผลสด 
ร้อยละ 55.08

ผลผลิตกาแฟกะลา 
ร้อยละ 26.86

ผลผลิตสารกาแฟ 
ร้อยละ 4.38

ผลผลิตกาแฟคัว่ 
ร้อยละ 13.37

ผลผลิตกาแฟคัว่บด 
ร้อยละ 0.32
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   จากภาพท่ี 4.4 สถานกรณ์การผลิตกาแฟของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ผลผลิตกาแฟผลสด 85,497 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 55.08 ผลผลิตกาแฟกะลา 41,691 กิโลกรัม คิด
เป็นร้อยละ 26.86 ผลผลิตสารกาแฟ 6,794 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 4.38 ผลผลิตกาแฟคัว่ 20,250 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.37 และผลผลิตกาแฟคัว่บด 500 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 0.32  

2)  สถานการณ์การตลาดกาแฟอราบิกา้ของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
2.1) การจดัจ าหน่ายผลผลิตกาแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

        ส าหรับการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯตวัอย่างใน
พื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี 4 ช่องทาง แสดงดงัภาพท่ี 4.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน. 
ภาพที ่4.5 ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟอราบิกา้ของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  จากภาพท่ี 4.5 ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟอราบิกา้ของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีดงัน้ี 

กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนใน
จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน 

กาแฟสาร 

กาแฟกะลา 

กาแฟผลสด 

โรงงานในชุมชน 

นอกชุมชน 

ภายในชุมชน 

บริษทัรับซ้ือกาแฟ 

พอ่คา้คนกลาง 

กาแฟสาร 

พอ่คา้คนกลางทั้งใน
และนอกชุมชน 
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- ช่องทางท่ี 1 กาแฟผลสดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯส่วนใหญ่จ าหน่ายในชุมชนถึงร้อย
ละ 65.00 ของผลผลิตกาแฟทั้งหมดของเกษตรกรตวัอย่าง โดยจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลางใน
ชุมชน และโรงงานในชุมชน ส่วนการจ าหน่ายผลผลิตนอกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของผลผลิต
กาแฟทั้งหมดของเกษตรกรตวัอยา่ง ส าหรับราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการจ าหน่ายผลผลิต
ในชุมชนและนอกชุมชนนั้นไม่แตกต่างกนั โดยจ าหน่ายกาแฟผลสดไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 16.92 บาท 

- ช่องทางท่ี 2 ผลผลิตกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯท่ีได้จากการแปรรูปส่วน
ใหญ่จ าหน่ายให้พ่อคา้คนกลางทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยรูปแบบการขายเป็นแบบคละเกรด 
โดยจ าหน่ายกาแฟกะลาไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 111.63 บาท  

- ช่องทางท่ี 3 ผลผลิตกาแฟสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯส่วนใหญ่จ าหน่ายให้พ่อคา้
คนกลางทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยรูปแบบการขายเป็นแบบคละเกรด โดยจ าหน่ายกาแฟสาร
ไดเ้ฉล่ียกิโลกรัมละ 131.52 บาทต่อกิโลกรัม 

- ช่องทางท่ี 4 กาแฟคัว่เม็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯท่ีไดจ้ากการแปรรูปจากกาแฟสาร
ส่วนใหญ่จ าหน่ายให้ให้กบับริษทัท่ีมารับซ้ือโดยตรง ซ่ึงโดยจ าหน่ายกาแฟคัว่เม็ดไดเ้ฉล่ียกิโลกรัม
ละ 359.50 บาท  

2.2) การก าหนดราคาผลผลิตกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  

      ในการก าหนดราคาซ้ือขายกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจฯ อา้งอิงราคาท่ี
เกษตรกรไดรั้บ โดยราคากาแฟท่ีขาย ไดแ้ก่ ราคาจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ แยกเป็นราคาผลผลิตสด
เฉล่ีย 16.92 บาทต่อกิโลกรัม ราคากาแฟกะลาเฉล่ีย 111.63 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสารกาแฟเฉล่ีย 
131.52 บาทต่อกิโลกรัม ราคากาแฟคัว่เมด็เฉล่ีย 506.67 บาทต่อกิโลกรัม แสดงดงัตารางท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9 ราคาขายของกาแฟกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ผลผลติกาแฟ ราคาเฉลีย่ (บาท/กโิลกรัม) 
กาแฟผลสด 16.92 
กาแฟกะลา 111.63 
กาแฟสาร 131.52 
กาแฟคัว่เมด็ 506.67 
กาแฟคัว่บด 640.00 

กาแฟส าเร็จรูป 975.00 
ท่ีมา: จากการวิเคราะห์. 
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3) กระบวนการแปรรูปกาแฟกะลา  
     ในกระบวนการผลิตกาแฟกะลาเพื่อน าไปใช้ในการแปรรูปแปรรูปผลิตภณัฑ์
กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มี 5 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ การลอยน ้ าคดัแยกเมล็ด การปอกเปลือก 
การหมกั การลา้งเมือก การตาก และการบรรจุ แสดงดงัตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.10  กระบวนการผลิตกาแฟกะลาของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ขั้นตอนการผลติ รายละเอยีดกจิกรรมการผลติและต้นทุน 

ขั้นตอนที ่1 การลอยน า้ 
คัดแยกเมลด็ 

 การคดัแยกเมล็ดก่อนน าไปปอกเปลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ 
จะท าการลอยน ้ า โดยจะคัดแยกเมล็ดกาแฟท่ีลอยข้ึนออกไป 
เน่ืองจากเป็นผลกาแฟท่ีไม่มีคุณภาพหรือมีแมลงเจาะหรือเน่าเสีย  
หลงัจากนั้นน าผลกาแฟท่ีไม่ลอยไปลา้งในกะละมงัหรือถงั 1-2 คร้ัง
เพื่อลา้งส่ิงสกปรกท่ีมาจากการเก็บเก่ียว 

ขั้ นตอนที่  2 ก า รปอก
เปลือก 

 เม่ือไดค้ดัผลกาแฟท่ีเหมาะส าหรับน าไปแปรรูปเป็นกาแฟกะลา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ จะน าผลกาแฟเขา้เคร่ืองสีเปลือก โดยตอ้ง
ปอกเปลือกภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตจากแปลง 

ขั้นตอนที ่3  การหมัก  ส าหรับการหมกัผลกาแฟของกลุ่มวิสาหกิจ ฯใส่เมล็ดกาแฟลง
ในบ่อ กะละมงั หรือถงั แลว้ใส่น ้ าให้ท่วมสูงกว่ากาแฟเล็กน้อย ใช้
เวลาหมกัในน ้ าสะอาด 1-2 วนั จากนั้นน าเมล็ดออกมาล้างน ้ าให้
สะอาด 

ขั้นตอนที ่4 การล้างเมือก  เม่ือครบก าหนดน าเมล็ดกาแฟอาราบิกา้มาลา้งผ่านน ้ าสะอาด 1 
คร้ัง เพื่อขดัเมือกออก วิธีการขดัเมือกของกลุ่มวิสาหกิจ ฯโดยใชมื้อ
ถูผลกาแฟจนเม่ือสัมผสัแลว้ไม่ล่ืน 

ขั้นตอนที ่5 การตาก  การตากของกลุ่มวสิาหกิจ ฯ น าผลกาแฟไปตากบนลานตากท่ีท า
ความสะอาดแลว้ หรือเทลงบนตาข่ายพลาสติกท่ีวางบนแคร่ไมไ้ผท่ี่
ยกสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร โดยเกล่ียเมล็ดกาแฟให้กระจาย
สม ่าเสมอไม่ควรหนาเกิน 2 น้ิว และเวลากลางคืนควรใช้พลาสติก
คลุมเพื่อป้องกันน ้ าฝนหรือน ้ าค้าง ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการตาก
ประมาณ 3-5 วนัหรือมากกวา่เพื่อให้เมล็ดกาแฟแห้ง อยา่งไรก็ตาม 
ในระยะเวลาในการตากจะใช้เวลามากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัแสงแดด
ในช่วงท่ีตาก  
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
ขั้นตอนการผลติ รายละเอยีดกจิกรรมการผลติและต้นทุน 

ขั้นตอนที ่6 การบรรจุ  การบรรจุผลกาแฟจะบรรจุไวใ้นกระสอบป่านเพื่อลดการเหม็น
หืน เก็บในอากาศท่ีมีการถ่ายเทไดส้ะดวกอยา่งนอ้ย 6 เดือน แลว้จึง
สีแห้งต่อไป ทั้ งน้ี ภาชนะบรรจุควรเก็บในกระสอบป่านใหม่ 
ปราศจากกล่ิน โดยบรรจุให้เหลือพื้นท่ีปากกระสอบ ไม่ใส่จนเต็ม
กระสอบ และวางกระสอบบนพื้นท่ีท่ีท าด้วยไม้ยกสูงจากพื้น
ประมาณ 15 เซนติเมตร 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

4) ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต/แปรรูป  
4.1) การคดัแยกกาแฟผลสดยงัไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากยงัมีเมล็ดท่ีไม่มี

คุณภาพปน  
4.2) น ้ าท่ีใช้หลงัจากการล้าง ลอยน ้ า และน ้ าจากการหมกักาแฟผลสดกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนฯยงัไม่มีการจดัการท่ีดี 
4.3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ยงัไม่มีระบบการจดัการเปลือกของกาแฟท่ีดี 
4.4) ในช่วงเวลาการตากไม่มีแสงแดดอย่างต่อเน่ือง เมล็ดกาแฟท่ียงัไม่แห้ง

อาจส่งผลให้เมล็ดกาแฟท่ีตากข้ึนรา และการวดัความช้ืนก่อนการบรรจุของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยงั
ไม่แม่นย  า 

5) ตน้ทุนและผลตอบแทนการท ากาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

  การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนกาแฟกะลาของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ แบ่ง
การวเิคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

5.1) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตกาแฟกะลา 

       พิจารณาตน้ทุนท่ีใช้ในการผลิตกาแฟกะลา ซ่ึงตน้ทุนท่ีน ามาวิเคราะห์
แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) อธิบายได้
ดงัน้ี 

5.1.1) ตน้ทุนคงท่ี 
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 ตน้ทุนการผลิตท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตกาแฟ 
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจะตอ้งเสียตน้ทุนในจ านวนคงท่ี เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้
ปัจจยัคงท่ีในการผลิต ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดงัน้ี 

ก) ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นเงินสด โดย
ค านวณจากอุปกรณ์คงทนท่ีมีอายุการใช้งานหลายปี ได้แก่ กะละมงั ถังน ้ า บ่อซีเมนต์ ตาข่าย
พลาสติก ผา้ยาง ตะกร้า กระสอบ และตาชัง่ ค  านวณค่าเส่ือมอุปกรณ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงของสินทรัพย์
ถาวรท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง  (ค่าเส่ือมราคา = (ราคาตน้ทุน - มูลค่าซาก) / จ  านวนปีอายุการใชง้าน) 
ไดค้่าเส่ือมอุปกรณ์ 0.99 บาทต่อกิโลกรัม (770.50/778.35) (ตารางท่ี 4.11) 

ตารางที ่4.11 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟกะลา  
รายการ มูลค่า อายุการใช้งาน/ปี ค่าเส่ือมราคาต่อปี 

กะละมงั  522 3 174.00 
ถงัน ้า  249 3 83.00 
บ่อซีเมนต ์ 89 3 29.67 
ตาข่ายพลาสติก  102 3 34.00 
ผา้ยาง 142 4 35.50 
ตะกร้า  133 3 44.33 
กระสอบ  148 2 74.00 
ตาชัง่ 888 3 296.00 

รวม 2,273  770.50 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ:   ค่าเ ส่ือมราคาอุปกรณ์ในการผลิตกาแฟข้างต้นค านวณจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั

แม่ฮ่องสอน จ านวน 200 ราย  

ข) ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน  เป็นค่าเสียโอกาสของโรงเรือนท่ีใช้
ส าหรับแปรรูปกาแฟและเก็บวสัดุอุปกรณ์มีพื้นท่ี  180 ตารางเมตร ราคาประมาณ 100,00 บาท อายุ
การใช้งาน 20 ปี ดงันั้น มูลค่าค่าเส่ือมราคาโรงเรือน (ค่าเส่ือมราคา = (ราคาตน้ทุน - มูลค่าซาก) / 
จ  านวนปีอายกุารใชง้าน) เท่ากบั 3,000 บาทต่อปี ((100,000-40,000)/20) 

ค) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว เป็นค่าเสียโอกาสของเงิน
ลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์คงทนท่ีใชส้ าหรับแปรรูปกาแฟ โดยค านวณจากราคาเฉล่ียของอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับแปรรูปกาแฟตวัอยา่ง คิดค่าเสียโอกาสเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
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ทะเบียนในประเทศไทยในระยะท่ีท าการศึกษา คืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 บาทต่อปี ไดค้่าเสีย
โอกาสของเงินลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์ระยะยาวเฉล่ียแลว้ 0.09 บาทต่อกิโลกรัม ((2,273/ 778.35) × 
0.0315) 

5.1.2) ตน้ทุนผนัแปร 
   ตน้ทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตกาแฟกะลา 

หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัการผลิต ประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ (กาแฟผลสด) ค่าแรงงาน 
เช่น แรงงานในการการลา้งและลอยน ้ า แรงงานในการปอกเปลือก แรงงานในการหมกั/ขดัเมือก/
ลา้ง แรงงานในการตากแหง้ และแรงงานในการคดัเกรด/บรรจุ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์ ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง  โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจะต้องเสียต้นทุนในจ านวนท่ีไม่คงท่ี 
เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชปั้จจยัผนัแปรในการผลิต ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดและไม่
เป็นเงินสด ดงัน้ี 

ก) ค่าวตัถุดิบ  
ในการแปรรูปกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะใช้กาแฟ

ผลสดของตนเองทั้งหมด โดยค่าใชจ่้ายมาจากตน้ทุนทั้งหมดในผลิตกาแฟผลสดท่ีเป็นเงินสด เฉล่ีย
คิดเป็น 51.36 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 31.96 บาทต่อกิโลกรัม 

ข) ค่าแรงงาน 
- แรงงานในการการล้างและลอยน ้ า เป็นค่าใช้จ่ายในการจา้ง

ลา้งและคดัแยกกาแฟผลสดท่ีไม่มีคุณภาพ ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 0.28
บาทต่อกิโลกรัม และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 6.18 บาทต่อกิโลกรัม 

- แรงงานในการปอกเปลือก เป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงาน 
ปลกเปลือกกาแฟผลสดดว้ยเคร่ืองสีเปลือก ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 0.49 
บาทต่อกิโลกรัมและค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 1.29 บาทต่อกิโลกรัม 

- แรงงานในการหมกั/ขดัเมือก/ล้าง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ี
เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 0.49 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 2.57 บาท
ต่อกิโลกรัม 

- แรงงานในการตากแห้ง คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 
0.19 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสดเฉล่ีย 1.99 บาทต่อกิโลกรัม 

- แรงงานในการคดัเกรด/บรรจุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
เงินสด เฉล่ียคิดเป็น 3.04 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นเงินสด เฉล่ียคิดเป็น 3.69 บาทต่อ
กิโลกรัม 
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ค) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
- ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองสีเปลือก บ่อซีเมนต ์เพื่อในสามารถใชง้านได ้ซ่ึงมีมูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.40 บาทต่อกิโลกรัม 

- ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิง เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวกับการใช้ในการ
เดินทางไปซ้ือปัจจยัการผลิต โดยคิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 0.07 บาทต่อกิโลกรัม 

- ค่าน ้ า เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการใช้น ้ าลา้ง ปอกเปลือก หมกั 
และขดัเมือกขแงกาแฟ โดยคิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 0.05 บาทต่อกิโลกรัม 

- ค่าไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการด าเนินเคร่ืองสีเปลือก
กาแฟในแต่ละวนั โดยคิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดเฉล่ีย 0.14 บาทต่อกิโลกรัม 

5.2) การวเิคราะห์ผลตอบแทนการผลิตกาแฟกะลา 
ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกาแฟกะลา คือ รายได้จากการขาย

ผลผลิตกาแฟกะลาท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯขายได ้โดยค านวณจากปริมาณผลผลิตกะลาคูณกบัราคา
ขายเป็นกิโลกรัมของเกษตรกรท่ีใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงดงัตารางท่ี 4.12 

ตารางที ่4.12  ผลตอบแทนการผลิตกาแฟกะลาโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผลผลติเฉลีย่ (กิโลกรัม) ราคารับซ้ือเฉลีย่(บาท/กิโลกรัม) รายได้เฉลีย่ (บาท) 

778.35 111.63 86,885.38 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
  จากตารางท่ี 4.12  พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีผลผลิตกาแฟกะลาเฉล่ียต่อ

กิโลกรัม จ านวน 778.35 กิโลกรัม ราคากาแฟกะลาท่ีรับซ้ือเฉล่ีย 111.63 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
รายไดเ้ฉล่ีย 86,885.38 บาท 
     จากการวิเคราะห์ส าหรับต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนกาแฟกะลาของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ เบ้ืองตน้ (ตารางท่ี 4.13) พบวา่ ตน้ทุนการผลิตโดยเฉล่ียกิโลกรัมละ 109.12 บาท 
ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงินกิโลกรัมละ 56.51 บาท และตน้ทุนท่ีไม่เป็นตวัเงินกิโลกรัม
ละ 52.61 บาท และเม่ือพิจารณาตน้ทุนในลกัษณะตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ีพบว่า ตน้ทุนผนั
แปรกิโลกรัมละ 104.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.48 ของตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนคงท่ีกิโลกรัมละ 4.94 
บาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.52 ของตน้ทุนการผลิต  
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     เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของต้นทุนผนัแปรของการผลิตพบว่า ค่าวตัถุดิบ 
(กาแฟผลสด) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดกิโลกรัมละ 83.32 บาท (ร้อยละ 76.35 ของตน้ทุนการ
ผลิต) รองลงมาคือ ค่าแรงงานกิโลกรัมละ 20.21  บาท (ร้อยละ 18.52 ของตน้ทุนการผลิต) โดยมี
แรงงานคดัเกรดเป็นแรงงานท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงสุด กิโลกรัมละ 6.74 บาท (ร้อยละ 6.17 ของ
ตน้ทุนการผลิต) และค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน ๆ กิโลกรัมละ 0.66 บาท (ร้อยละ 0.61 ของตน้ทุนการ
ผลิต) ส าหรับตน้ทุนคงท่ีของการผลิตกาแฟกะลา มีค่าเส่ือมราคาโรงเรือนมากท่ีสุดกิโลกรัมละ 3.85
บาท (ร้อยละ 3.53 ของตน้ทุนการผลิต)  ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตรซ่ึงคิดจากเคร่ืองมือ
และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการแปรรูปเท่านั้นกิโลกรัมละ 0.99 บาท (ร้อยละ 0.91 ของ
ตน้ทุนการผลิต) และค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนซ้ืออุปกรณ์กิโลกรัมละ 0.9 บาท (ร้อยละ 0.08 ของ
ตน้ทุนการผลิต) 
    เ ม่ือพิจารณาผลตอบแทนเฉล่ียต่อกิโลกรัมพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯมี
ผลตอบแทนจากการผลิตเฉล่ีย 111.63 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้มีผลตอบแทนสุทธิต่อเหนือตน้ทุน
การผลิตทั้งหมดเป็นบวก (ก าไร)  เท่ากบั 2.51 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนผนั
แปรเป็นบวก (ก าไร) เท่ากบั 7.45 บาทต่อกิโลกรัมและผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนเงินสดเป็น
บวก (ก าไร) เท่ากบั 55.12 บาทต่อกิโลกรัม  

ตารางที่ 4.13 ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟกะลาโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รายการ 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อกโิลกรัม 

เงนิสด ไม่เป็นเงนิสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนผนัแปร 56.51 47.67 104.18 95.48 

1) ค่าวตัถุดบิ 51.36 31.96 83.32 76.35 

2) ค่าแรงงาน 4.49 15.71 20.21 18.52 

 2.1) การลา้งการลอยน ้ า 0.28 6.18 6.45 5.91 

 2.2) การปอกเปลือก 0.49 1.29 1.78 1.63 

 2.3) การหมกั/ขดัเมือก/ลา้ง 0.49 2.57 3.06 2.81 

 2.4) การตากแหง้ 0.19 1.99 2.18 2.00 

 2.5) การคดัเกรด/บรรจุ 3.04 3.69 6.74 6.17 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

รายการ 
ต้นทุนเฉลีย่ต่อกโิลกรัม 

เงนิสด ไม่เป็นเงนิสด รวม ร้อยละ 

3) ค่าใช้จ่ายในการผลติอ่ืน ๆ 0.66 0.00 0.66 0.61 

 3.1) ซ่อมแซมอุปกรณ์ 0.40 0.00 0.40 0.36 

 3.2) น ้ามนัเช้ือเพลิง 0.07 0.00 0.07 0.07 

  3.3) ค่าน ้ า 0.05 0.00 0.05 0.05 

 3.4) ค่าไฟฟ้า 0.14 0.00 0.14 0.13 

ต้นทุนคงที ่ 0.00 4.94 4.94 4.52 

 - ค่าเส่ือมอุปกรณ์ 0.00 0.99 0.99 0.91 

 - ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 0.00 3.85 3.85 3.53 

  - ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนซ้ืออุปกรณ์ 0.00 0.09 0.09 0.08 

ต้นทุนรวมเฉลีย่ต่อกโิลกรัม (บาท) 56.51 52.61 109.12 100.00 

ราคาผลผลิตเฉล่ียต่อกิโลกรัม (บาท)   111.63  

ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตผนัแปร (บาท/กิโลกรัม) 7.45  

ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตเงินสด (บาท/กิโลกรัม) 55.12  

ผลตอบแทนสุทธิเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/กิโลกรัม)  2.51   

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ:   ตน้ทุนและผลตอบแทนขา้งตน้ค านวณจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 120 

ราย (ผลผลิตกาแฟกะลารวมเฉล่ีย 778.35 กิโลกรัม) และตน้ทุนการผลิตขา้งตน้เป็นตน้ทุนเฉพาะปี
ท่ีแปรรูปผลผลิต 

    เม่ือพิจารณากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการผลิตกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
เทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายผลผลิตกาแฟกะลา (ภาพท่ี 4.6)  พบว่า กิจกรรมการการ
ลอยน ้ า/คดัแยกเมล็ดมีตน้ทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 6.45 บาท หลงัจากนั้นกิจกรรมการปอกเปลือกเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 1.97 บาท ส่วนในกิจกรรม การหมกั/ขดัเมือก/ลา้งมตัน้ทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 3.06 บาท 
หลงัจากนั้นการตากแห้งจะมีตน้ทุนเฉล่ียกิโลกรัมละ 2.18 บาท แลว้น าไปสู่กิจกรรมการคดัเกรด/
บรรจุมีตน้ทุนการเฉล่ียกิโลกรัมละ 6.74 บาท ซ่ึงเม่ือรวมตน้ทุนการแปรรูปกาแฟกะลาทั้งหมดเฉล่ีย
กิโลกรัมละ 109.12 บาท ทั้งน้ี ในการจ าหน่ายกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฉล่ียกิโลกรัมละ 
111.63 บาท 
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ท่ีมา : จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ : ค านวณจากของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 120 ราย 

ภาพที ่4.6  กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการผลิตกาแฟกะลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั
 แม่ฮ่องสอน  
 นอกจากกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ (ภาพท่ี 4.6) ยงัมีตน้ทุนระหวา่งช่วง
การผลิตท่ีเป็นค่าใช้จ่ายภายนอก ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลา 
ประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน ค่าเส่ือมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าไฟฟ้า ค่าเสียโอกาส
ของเงินลงทุนซ้ืออุปกรณ์ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และค่าน ้ า โดยเฉล่ียเท่ากบั 3.85 0.99 0.40 0.14 0.09 
0.07 และ 0.05 ตามล าดบั 

4.1.2  การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด  
  ในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ ประกอบดว้ย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดตลาดเป้าหมาย และ
วเิคราะห์การวางแผนการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

เกษตรกรผู้แปรรูปกาแฟในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน 

เตรียมวตัถุดิบ (กาแฟผลสด) 
(ตน้ทุน 83.32 บาท/กก.) 

 

การแปรรูปกาแฟกะลา 
(ตน้ทุน 109.12 บาท/กก.) 

ขั้นตอนการผลิตกาแฟ 
กิจกรรมในการผลิต 
การจดัจ าหน่าย 

จ าหน่ายกาแฟกะลา 
(รายได ้111.63 บาท/กก.) 

กิจกรรมการลอยน ้า/คดัแยกเมล็ด 
(ตน้ทุน 6.45 บาท/กก.) 

กิจกรรมการปอกเปลือก 
(ตน้ทุน 1.97 บาท/กก.) 

กิจกรรมการหมกั/ขดัเมือก/ลา้ง 
(ตน้ทุน 3.06 บาท/กก.) 

กิจกรรมการตากแห้ง 
(ตน้ทุน 2.18 บาท/กก.) 

กิจกรรมการคดัเกรด/บรรจุ 
(ตน้ทุน 6.74 บาท/กก.) 
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   จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย โอกาสทางการตลาด 
สถานการณ์ดา้นตลาด ผลิตภณัฑ์ การแข่งขนั การจดัจ าหน่าย และดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง มีผล
การศึกษา ดงัน้ี 

1.1) โอกาสทางการตลาด  
      ส าหรับโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์แปรรูปกาแฟเขา้สู่ตลาดกาแฟอราบิกา้
ในประเทศ ปัจจุบนัรูปแบบการขายผลิตภณัฑฯ์มี 4 รูปแบบ ดงัน้ี  
      รูปแบบท่ี 1 การขายภายในกิจการของตนเอง ซ่ึงภายในประกอบดว้ยการ
ขายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วและกาแฟคั่วบดท่ี
หลากหลายใหเ้ลือกตามความตอ้งการ โดยส่วนใหญ่ผูซ้ื้อจะเขา้มาเลือกผลิตภณัฑห์รือท าการส ารวจ
ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการดว้ยตวัเอง  ซ่ึงผูซ้ื้อรายใหม่ปริมาณการต่อคร้ังเฉล่ียประมาณ 200-250 กรัม ซ่ึง
มีวตัถุประสงค์ในการทดลองผลิตภณัฑ์เพื่อหาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะไปประกอบกิจการ
ของตนเอง และผูซ้ื้อรายเดิมหรือผูซ้ื้อประจ ามกัซ้ือในปริมาณมากและผลิตภณัฑก์าแฟคัว่และกาแฟ
คัว่บดท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  
      รูปแบบท่ี 2 การขายในกิจการร้านกาแฟ โดยการวางขายภายในร้าน ซ่ึงผูซ้ื้อ
ท่ีรับซ้ือส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริโภคกาแฟสดภายในร้านท่ีมีความสนใจในรสชาติของกาแฟ  
      รูปแบบท่ี 3 การขายส่งภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั ซ่ึงตอ้งท าการติดต่อ
กบัพ่อคา้ขายส่งหรือพ่อขายปลีกเพื่อเขา้มารับซ้ือผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่และกาแฟคัว่บด เพื่อส่งขาย
ต่อไปใหก้บักิจการร้านกาแฟหรือหา้งสรรพสินคา้  
      รูปแบบท่ี 4 การขายส่งทัว่ประเทศผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค 
เป็นตน้ โดยการโปรโมทผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงผูซ้ื้อสามารถสั่งผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่และ
กาแฟคัว่บด ในผ่านช่องทางดงักล่าว ในการส่งผลิตภณัฑ์ให้กบัผูซ้ื้อจะคิดค่าบริการส่งเพิ่มตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด  
      ในรูปแบบการขายของผูแ้ปรรูปหรือโรงคัว่ การส่งต่อสินค้าผลิตภัณฑ์
กาแฟคัว่และกาแฟคัว่บดมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการส่งขาย คือ พ่อคา้ขายส่ง พ่อคา้ขายปลีก ท่ีท าหน้าท่ี
เป็นตวักลางในการรวบรวมและขนส่งสินคา้ไปยงักิจการร้านกาแฟหรือหา้งสรรพสินคา้ในประเทศ 
      อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑ์กาแฟทุกประเภทยงัเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ และ
สามารถเติบโตไดอี้กมาก เน่ืองจากอตัราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบนัยงัอยูใ่นเกณฑ์ต ่า 
คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ 0.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วยต่อคนต่อปี 
เท่านั้น (หรือเฉล่ียไม่ถึงหน่ึงแกว้ต่อคนต่อวนั) เพราะปริมาณคนไทยท่ีบริโภคกาแฟเป็นประจ ามี
เพียงร้อยละ 30 (หรือไม่ถึง 2 ลา้นคน) จากประชากรคนไทยทั้งหมดกวา่ 60 ลา้นคน ซ่ึงยงัมีปริมาณ
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นอ้ยเม่ือเทียบกบัประเทศในแถบเอเชียอยา่งเช่น ญ่ีปุ่น ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 500 แกว้/คน/ปี หรืออเมริกาท่ี
ด่ืมกาแฟเฉล่ีย 700 แกว้ต่อคนต่อปี (หรือเฉล่ีย 2 แกว้ต่อคนต่อวนั) ซ่ึงจะจดัจ าหน่ายขายผา่นพ่อคา้
คนกลางและขายผา่นลูกคา้โดยตรง 

1.2) สถานการณ์ดา้นตลาด  
1.2.1) ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและการน าเขา้ของกาแฟโดยรวม 

         ปัจจุบนัความตอ้งการบริโภคของตลาดกาแฟสดในประเทศมีการ
ขยายตวัมากข้ึน ในขณะท่ีผลผลิตในประเทศมีปริมาณเพียง 26,489 ตนั ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการบริโภค
ในประเทศ จึงส่งผลใหมี้การน าเขา้กาแฟจากต่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยมีการน าเขา้เมล็ดกาแฟดิบ
มากท่ีสุดเป็นปริมาณ 46,305 ตนั คิดเป็นมูลค่า  3,095 ลา้นบาท รองลงมาคือ กาแฟส าเร็จรูปเป็น
ปริมาณ 7,015ตนั คิดเป็นมูลค่า 2,124 ลา้นบาท และเมล็ดกาแฟคัว่เป็นปริมาณ 1,108 ตนั คิดเป็น
มูลค่า 316 ลา้นบาท ซ่ึงมีแนวโนม้น าเขา้มากข้ึนทุกปี ในขณะท่ีการส่งออกกาแฟของประเทศไทยมี
แนวโน้มขยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะกาแฟส าเร็จรูปมีปริมาณ 6,316 ตนั มูลค่า เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 
2556 ร้อยละ 290 คิดเป็นมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน 592 ลา้นบาท รองลงมาเป็นเมล็ดกาแฟดิบปริมาณ 399 ตนั 
มูลค่า 63 ลา้นบาท และเมล็ดกาแฟคัว่ปริมาณ 168 ตนั มูลค่า 47 ลา้นบาท แสดงดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14  การน าเขา้และการส่งออกกาแฟของประเทศไทย  

ประเภทของกาแฟ 
ปี อตัราเพิม่ (ปี พ.ศ.2557 เทยีบกบั ปี 

พ.ศ.2558) 2556 2557 2558 

 การน าเข้า     
1) เมลด็กาแฟดิบ     
 ปริมาณ (ตนั) 34,356 46,305 57,115 23.35 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 2,201 3,095 3,679 18.87 
2) เมลด็กาแฟคัว่     
 ปริมาณ (ตนั) 551 1,108 1,076 -2.89 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 216 316 362 14.56 
3) กาแฟส าเร็จรูป     
 ปริมาณ (ตนั) 6,427 7,015 6,972 -0.61 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 2,041 2,124 2,116 -0.38 
4) กาแฟส าเร็จรูปอ่ืน ๆ     
 ปริมาณ (ตนั) 6,706 5,761 7,003 21.56 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 984 885 1,041 17.63 
รวมปริมาณ (ตนั) 48,040 60,189 72,166 21.56 

รวมมูลค่า (ล้านบาท) 5,442 6,420 7,198 17.63 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ)  

ประเภทของกาแฟ 
ปี อตัราเพิม่ (ปี พ.ศ.2557 เทยีบกบั ปี 

พ.ศ.2558) 2556 2557 2558 

 การส่งออก     
1) เมลด็กาแฟดิบ     
 ปริมาณ (ตนั) 270 399 450 12.78 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 45 63 79 25.40 
2) เมลด็กาแฟคัว่     
 ปริมาณ (ตนั) 98 168 177 5.36 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 31 47 46 -2.13 
3) กาแฟส าเร็จรูป     
 ปริมาณ (ตนั) 1,621 6,316 7,595 20.25 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 303 860 1,007 17.09 
4) กาแฟส าเร็จรูปอ่ืน ๆ     
 ปริมาณ (ตนั) 1,621 6,316 7,595 20.25 
 มูลค่า (ลา้นบาท) 303 860 1,007 17.09 
รวมปริมาณ (ตนั) 3,610 13,199 15,817 21.56 

รวมมูลค่า(ล้านบาท) 682 1,830 2,139 17.63 

ท่ีมา: กรมศุลกากร, 2559. 

1.2.2) ความตอ้งการของโรงงานแปรรูปในประเทศ 
         ปัจจุบนัปริมาณความตอ้งการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปใน
ประเทศคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 80,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 6.67
แสดงดงัตารางท่ี 4.15 
         ส าห รับป ริมาณความต้องการใช้ เมล็ ดกาแฟอรา บิก้ า ของ
ผูป้ระกอบการในประเทศ คาดการณ์ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 8,000 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 คิด
เป็นร้อยละ 6.25 แสดงดงัตารางท่ี 4.16 

 

 

 



63 
 

 

ตารางที ่4.15  ความตอ้งการใชเ้มล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในประเทศ     

ปี 
ความต้องการใช้เมลด็กาแฟของโรงงาน 

ปริมาณเมลด็กาแฟ (ตัน) อตัราเพิม่ (ร้อยละ) 
2554 61,480 - 
2555 67,620 9.99 
2556 70,000 3.52 
2557 75,000 7.14 

2558* 80,000 6.67 
ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร , 2559. อ้างอิงจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
หมายเหตุ *  ประมาณการ          

ตารางที ่4.16  ความตอ้งการใชเ้มล็ดกาแฟอราบิกา้ในประเทศ     

ปี 
ความต้องการใช้เมลด็กาแฟอราบิก้า 

ปริมาณเมลด็กาแฟ* (ตัน) อตัราเพิม่ (ร้อยละ) 
2559 7,500 - 
2560 8,000 6.67 
2561 8,500 6.25 
2562 9,000 5.88 

2563* 9,500 5.56 
ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร , 2559. อ้างอิงจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
หมายเหตุ *  ประมาณการโดยผูป้ระกอบการ 

1.3) การแข่งขนั  
       จากข้อมูลสถิติของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ปัจจุบันในประเทศมีธุรกิจ
ประกอบกิจการเก่ียวกบักาแฟ โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลกัๆ ดงัน้ี 

1.4.1) อุตสาหกรรมหรือโรงงานแปรรูปกาแฟ  
  กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีน าผลผลิตกาแฟในลกัษณะ ผลกาแฟ (เชอร่ี) 

กาแฟกะลา หรือสารกาแฟ มาแปรรูปโดยผ่านกระบวนการคัว่หรือบด ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ผลิตเพื่อ
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จ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์เองหรือผลิตเพื่อขายส่ง ส่งออก เป็นตน้ โดยอุตสาหกรรมหรือโรงงานแปร
รูปกาแฟในประเทศมีจ านวน 115 บริษทั 

1.4.2) กิจการขายส่งกาแฟ  
  กลุ่มผูรั้บซ้ือผลผลิตกาแฟทั้งเมล็ดกาแฟกะลาหรือสาร เมล็ดกาแฟคัว่

หรือบด และผลิตภณัฑ์กาแฟ เพื่อขายส่ง ขายปลีก และส่งออก เป็นตน้ ซ่ึงกิจการขายส่งกาแฟ
จ านวน 127 บริษทั 

1.4.3) กิจการร้านกาแฟ  
  กลุ่มผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบักาแฟ โดยเนน้เคร่ืองด่ืมประเภทกาแฟ 

ชา หรือช็อกโกแลต และขนมหวานท่ีเสิร์ฟเคียงกบัเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ โดยกิจการร้านกาแฟท่ีด าเนิน
ในประเทศมีจ านวน 1,102 ร้าน 

       ทั้งน้ี จ  านวนผูป้ระกอบการผลิต ผูรั้บซ้ือ และผูส่้งออกกาแฟอราบิก้าใน
ประเทศไทย แสดงดงัตารางท่ี 4.17 

ตารางที ่4.17 จ านวนผูป้ระกอบการผลิต ผูรั้บซ้ือ และผูส่้งออกกาแฟอราบิกา้ในประเทศไทย 

ภูมภิาค 
การผลติกาแฟ 

รวม 
การขายส่งกาแฟ 

รวม 
กจิการ

ร้านกาแฟ 
แปรรูป
กาแฟ 

แปรรูปและ
จ าหน่าย 

จ าหน่าย 
ขายส่ง ขาย
ปลกี ส่งออก 

ภาคเหนือ 10 10 20 8 8 16 143 

ภาคกลาง 23 43 66 39 34 73 737 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3 3 6 1 6 7 62 

ภาคตะวนัออก 6 4 10 6 10 16 72 

ภาคใต ้ 4 5 9 3 5 8 37 

ภาคตะวนัตก 2 2 4 4 3 7 51 

รวม 48 67 115 61 66 127 1,102 

ท่ีมา:  กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2558. 

   จากตารางท่ี 4.17 ธุรกิจประกอบกิจการเก่ียวกับกาแฟมีจ านวนทั้งหมด 1,344 บริษทั 
ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมหรือโรงงานแปรรูปกาแฟจ านวน 115 บริษทักิจการขายส่งกาแฟจ านวน 
127 บริษทั และกิจการร้านกาแฟจ านวน 1,102 ร้าน ซ่ึงธุรกิจประกอบกิจการเก่ียวกบักาแฟส่วน
ใหญ่มีแหล่งท่ีตั้ งอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะกิจการร้านกาแฟท่ีมีร้านกาแฟมากกว่า 700 ร้าน 
รองลงมาเป็นกิจการขายส่งกาแฟจ านวน 73 บริษทั และอุตสาหกรรมหรือโรงงานแปรรูปกาแฟ
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จ านวน 66 บริษทั ส าหรับผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบักาแฟท่ีน ากาแฟอราบิกา้ไปแปรรูปส่วนใหญ่อยู่
ในพื้นท่ีภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นมีแหล่งพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา้ท่ี
มากท่ีสุดในประเทศและผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงเกษตรกรไดง่้าย 

2) การวเิคราะห์ศกัยภาพการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟ 
     ในการวิเคราะห์ศกัยภาพการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดท้  าการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ผลจาก
การประชุมและการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์ศกัยภาพการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ โดยใช้การ
วเิคราะห์ SWOT ไดด้งัตารางท่ี 4.18  
ตารางที ่4.18 การวเิคราะห์ศกัยภาพการแปรรูปผลิตภณัฑก์ลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

การวเิคราะห์ SWOT 
จุดแขง็ จุดอ่อน 

1) กาแฟผลสดท่ีน ามาแปรรูป มาจากแหล่ง
ปลูกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 

2) การแปรรูปกาแฟส่วนใหญ่มีการใชแ้รงงาน
ครัวเรือนเป็นหลกั  

3) กาแฟท่ีน ามาแปรรูปเป็นสายพนัธ์ุอาบิกา้ท่ี
ปลูกแบบธรรมชาติปราศจากสารเคมี  

4) กาแฟท่ีน ามาแปรรูปไดรั้บการรับรอง
คุณภาพ การผลิตทางการเกษตรอยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

1) บรรจุภณัฑมี์ลกัษณะคลา้ยกนั เป็นลกัษณะ
เป็นบรรจุดว้ยถุง และแบรนดย์งัไม่มีความ
โดดเด่น 

2) สมาชิกภายในกลุ่มวสิาหกิจฯ ยงัไม่เขา้ใจ
การแปรรูปผลิตภณัฑอ์ยา่งถ่องแท ้

3)  ปริมาณผลผลิตกาแฟในกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนฯ ไม่เพียงพอต่อการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ 

โอกาส อุปสรรค 
1) มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนบัสนุน

การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 
2) มีนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนช่วงเทศกาลและช่วงฤดูหนาว 
3) มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมกาแฟ

พิเศษไทยท่ีสนบัสนุนการจดัเวทีการ
ประกวดกาแฟประจ าปี   

 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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3) วเิคราะห์การวางแผนการตลาด  
    จากการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยใช้หลกัการก าหนด
ส่วนประสมการตลาด (4P) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และทางดา้นการส่งเสริมการจ าหน่าย สามารถอธิบายกลยทุธ์ทางการตลาดในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

3.1) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) พบว่า กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจฯ ท่ีน ามาแปรรูป
ผลิตภณัฑ์ใช้กาแฟอราบิกา้ 100 % และเป็นกาแฟในพื้นท่ีแม่ฮ่องสอนเท่านั้น กาแฟอราบิกา้ท่ีคดั
สรรจากกาแฟท่ีปลอดสารเคมีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์และเป็นกาแฟในพื้นท่ีปลูก
ตามหลกัตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) อีกทั้ง ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มีการส่งผลิตภณัฑ์
กาแฟอราบิกา้ เขา้ประกวด สุดยอดเมล็ดกาแฟอาราบิกา้ไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระ
เกียร์ติฯ ราชพฤกษ ์2554 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

3.2) ดา้นราคา (Price) พบวา่ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปกาแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ท่ี
ใชก้าแฟอราบิกา้ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ท่ีตั้งเป็นการตั้งราคาทัว่ไปใน
ตลาด ซ่ึงการตั้งราคาเท่ากบัราคาผลิตภณัฑ์แปรรูปกาแฟท่ีมีลกัษณะเดียว จะส่งผลให้ผูซ้ื้อมีความ
ตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ  

3.3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) พบวา่ มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แปรรูป
กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้กบับริษทัโดยตรง ช่องทางส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ
จัดจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์กลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ ฮ่องสอนและเว็บไซต์ของสินค้า OTOP 
หา้งสรรพสินคา้ ร้านกาแฟ และช่องทางงานแสดงสินคา้ในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 

3.4) ทางดา้นการส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) พบว่า ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผลผลิตกาแฟผ่านโครงการการเสริมของหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วม 
ของส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน งานมหกรรมกาแฟเปิดโลกกาแฟแม่ฮ่องสอน ตาม
โครงการขยายผลตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชน 

4.1.3  การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค  
  ส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ระบบการ

ผลิต ผลิตภณัฑ์และลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต 
ประมาณก าลงัของการผลิตท่ีตอ้งการ และท าเลท่ีตั้ง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑแ์ละลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์ 
  



67 
 

 

ตารางที ่4.19 ผลิตภัณฑ์และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 อโบดายา คอฟฟ่ี (Abodaya Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณสมภพ เตชาติ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 127 หมู่3 ต.ถ ้าลอด อ.ปางมาผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 053-617036-7 , 097-097-2681 
อีเมล emsomphob@gmail.com 
Facebook/Line Abodaya' rpk34 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟอาโบดายา เป็นกาแฟ Arabica 100% ปลูกแบบธรรมชาติไม่ใส่สารเคมี 
ขั้นตอนการผลิตกาแฟทั้งหมด ผลิตโดยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 เป็น
กาแฟคัว่เขม้ รสชาติหอมน ้ านุ่มนวล 

  กาแฟไร่พอเพยีง (Rai Por Peang Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณอินทร์สร ภาสวรโรจน์กลุ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 331 หมู่1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผา้ จ.แม่ฮ่องสอน 58150 
เบอร์โทร 094-735-7110 
อีเมล mhscoffee3@gmail.com 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟไร่พอเพียง เป็นกาแฟพนัธ์อาราบิกา้ 100% เม่ือแรกเร่ิมใชก้ระบวนการ
สวนผสม โดยปลูกกาแฟแซมไปกบัตน้ผลไมต้่างๆ โดยปราศจากการใชส้ารเคมี ส่งผลให ้
กาแฟพอเพียง มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ กลมกล่อม 

อโบดายา คอฟฟ่ี (สูตร 1) 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  200 บาท 

อโบดายา คอฟฟ่ี (สูตร 2) 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  250 บาท 

กาแฟไร่พอเพยีง  
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  - บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

  กาแฟอาเคเชีย (ACACIA'S Bean Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณอมตะ สุขพนัธ ์
ท่ีอยูติ่ดต่อ 156/1 หมู่4 บา้นนาป่าแปก ต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 095-817-1449 , 096-471-6569 
อีเมล 1499ammata@gmail.com 
Facebook/Line One-off coffee ณ บางอุ๋ง, @xze8349v 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

ACACIA’S Bean Coffee กาแฟคุณภาพท่ีผ่านกรรมวิธีการคัว่อ่อน ท าให้ไดร้ส
สมัผสัท่ีครบรสของเมลด็กาแฟ เป็นกาแฟ Arabica พนัธ์ุดั้งเดิม มีรสชาติท่ียงัคงความเป็น
เอกลกัษณ์ ด่ืมสบายช่วยให้เขา้ถึงความผ่อนคลายจากการด่ืมกาแฟไดอ้ยา่งแทจ้ริง ปลูก
เม่ือปี 2525 ผา่นมา 40 กวา่ปีแลว้ 

ACACIA’S Bean Coffee กาแฟคุณภาพท่ีผ่านกรรมวิธีการคัว่เขม้ ท าให้ไดร้ส
สมัผสัท่ีเขม้ขน้ และไดก้ล่ินกาแฟอยา่งเตม็ท่ีกาแฟ 

 กาแฟไม้ด า (Mai-Dam Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณศิริโรจน์ พิทกัษว์ณาศิริ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 47/1 หมู่9 ต.หว้ยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
เบอร์โทร 085-715-5456 
อีเมล laycomor@hotmail.com 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟไมด้ า เป็นกาแฟ Arabica 100% บอร์ด้ีขอกาแฟแน่น  มีความหอมของ
กล่ินผลไม ้กล่ินน ้ าผึ้ ง และยงัเป็นกาแฟ Organic แท ้100% ท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 
การผลิตทางการเกษตรอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

กาแฟอาเคเชีย (คัว่อ่อน) 
 น ้าหนกั 0.25 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  230 บาท 

กาแฟอาเคเชีย (คัว่เข้ม) 
 น ้าหนกั 0.25 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  230 บาท 

 

กาแฟไม้ด า 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  300 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟปาละ (ปางอุ๋ง)(Pala Coffee (Pang-Ung)) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณลุงปาละ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ หมู่5 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
เบอร์โทร 083-571-6668 
อีเมล mhscoffee14@gmail.com 
Facebook/Line ลุงปาละ ปางอุ๋ง, 083-571-6668 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

ลุงปาละกาแฟสด เป็นกาแฟอราบิกา้ 100% ปลูกใตต้น้ไมใ้หญ่ คุณลุงปลูกเอง 
เก็บเอง ตากเอง คัว่เอง ลุงปาละเป็นผูห้น่ึงท่ีไดรั้บพระราชทานกลา้กาแฟในการปลูก
กาแฟ “กาแฟปาละ” เ ป็นส่ิงเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงท่ีทรง
พระราชทานกลา้กาแฟเพ่ือพลิกฟ้ืนคุณภาพชีวิตและสร้างให้ปางอุ๋งเป็นดินแดนในฝัน
ของนกัด่ืมกาแฟเช่นน้ีตลอดไป 

 กาแฟสร้อยเงนิ (Soisilver Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณสร้อยเงิน ยอดค า 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 18/2 ม.5 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
เบอร์โทร 080-122-6795 
อีเมล mhscoffee17@gmail.com 
Facebook/Line 080-122-6795 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟสร้อยเงิน เป็นกาแฟคัว่เขม้โดยใช้วิธีการดั้งเดิม โดยการคัว่กบักระทะ 
ปลูกท่ีสละโห ้หนา้หมู่บา้น เป็นกาแฟพ้ืนเมืองArabica 100% ปลูกตั้งแต่ปี 2552 

ลุงปาละกาแฟสด (สูตร 1) 
 น ้าหนกั 0.25 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  200 บาท 

ลุงปาละกาแฟสด (สูตร 2) 
 น ้าหนกั 0.25 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  200 บาท 

กาแฟสร้อยเงนิ 
 น ้าหนกั 0.25 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  180 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟทริปเป้ิลทรี 333 (Triple Three Coffee) 
 
 
 
 
 

ช่ือผูป้ระกอบการ คุณสมศรี สิทธิบุญ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 333 หมู่3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
เบอร์โทร 089-952-2171 
อีเมล kru.somsri2500@gmail.com 
Facebook/Line 089-952-2171 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟคุณภาพจากดอยสูง ดว้ยอุณหภูมิของพ้ืนท่ีบนภูเขาสูง ช่วยยืดระยะเวลา
ในการสุกของเมลด็กาแฟ ส่งผลใหร้สชาติของกาแฟมีความอร่อยท่ีบริสุทธ์ิตามธรรมชาติ 
หอมหวานในตวัเม่ือด่ืมหมดแกว้แลว้ความหวานยงัอบอวลอยูภ่ายในปาก 

 กาแฟสามหมอก จากเมืองหมอก 3 ฤดู (3 Mist Coffee View point Mae La Luang) 
 
 
 
 
 

 ช่ือผูป้ระกอบการ คุณปรียาพรรณ ตญัจพฒัน์กลุ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ จุดชมววิ แม่ลาหลวง ทางข้ึนอ าเภอแม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 083-702-2295 
อีเมล mhscoffee16@gmail.com 
Facebook/Line Preeyaphan Tajaphatkul 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

“เมืองสามหมอก” เป็นสมญานามของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเน่ืองจากสภาพของ
ดินฟ้าอากาศของเมืองท่ีมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี กาแฟสามหมอก เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
รวบรวม เมล็ดกาแฟคุณภาพจากแหล่งปลูกกาแฟชั้นเยี่ยม ส่งถึงผูบ้ริโภคกาแฟและเป็น
ช่องทางในการเช่ือมต่อตลาดภายนอกกบัผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัและยงัคงด าเนินธุรกิจ
ภายใตค้วามมุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทนถ่ินเกิดจากองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญดา้นการตลาด
ท่ีสัง่สมมาตลอดชีวติ 

กาแฟทริปเป้ิลทรี 333 
 น ้าหนกั 0.25 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  180 บาท 

กาแฟสามหมอก 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  300 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟห้วยห้อม (Huay Hom Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณเจริญ นกัรบไพร 
ท่ีอยูติ่ดต่อ จุดชมววิ แม่ลาหลวง ทางข้ึนอ าเภอแม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 089-555-3900 , 089-854-0914 
อีเมล mhscoffee13@gmail.com 
Facebook/Line 089-555-3900 , 089-854-0914 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

การเพาะปลูกกาแฟของห้วยห้อมไม่ไดใ้ชส้ารเคมีเลย เนน้ความเป็นธรรมชาติ
จนไดรั้บมาตรฐานกาแฟออร์แกนิค ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของตลาดโลก จนในปัจจุบนัหว้ย
หอ้มส่งกาแฟใหร้้านชั้นน าของโลกอยา่งสตาร์บคัมาถึงสิบหา้ปีแลว้ 

 กาแฟโกลฮาค ี(Klohakli Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณวชัรพงศ ์กระท่อมร่มไพร 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 53/1 หมู่2 ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่รานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 081-0877-637 
อีเมล mhscoffee9@gmail.com 
Facebook/Line Watcharaphong Krathomromprai, 081-0877-637 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

“เพราะกาแฟไม่ไดมี้แค่รสขม” กาแฟโกลฮาคีถือก าเนิดข้ึน โดยมีเจตนารมณ์ท่ี
จะน าเสนอกาแฟท่ีมีรสชาติท่ีแตกต่างเป็นกาแฟคุณภาพจากแม่ฮ่องสอน มีรสชาติเปร้ียว
คลา้ยกับรสชาติของเสาวรส มีกล่ินท่ีหอมเหมือนดอกไมซ่ึ้งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 
กาแฟโกลฮาคี จึงเป็นผลิตภณัฑก์าแฟท่ีเหมาะส าหรับคอกาแฟท่ีเสาะแสวงหารสชาติของ
กาแฟแท้ๆ  ท่ีมีความโดดเด่นดว้ยรสเปร้ียวของผลไม ้และกล่ินท่ีหอมเหมือนดอกไม ้

กาแฟห้วยห้อม (สูตร 2) 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  200 บาท 

กาแฟห้วยห้อม (สูตร 1) 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  200 บาท 

กาแฟโกลฮาค ี
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  450 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟนามูระ (Namura Coffee) 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณกิจชญานนัท ์ชมสนุก 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 8/2 หมู่9 ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 
เบอร์โทร 092-925-5616 
อีเมล naydangnoi@hotmail.com 
Facebook/Line dangkitchayanan, 092-925-5616 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

“กาแฟนามูระ กาแฟท่ีเกิดจากแรงบนัดาลใจ” จุดเร่ิมตน้เร่ิมจาก คุณแดงมีความ
ตอ้งการท่ีจะท าธุรกิจกาแฟ จึงเร่ิมคน้หาแหล่งพนัธ์ุกาแฟคุณภาพ จนไดพ้บกบั “หมู่บา้นดู
ลาเปอร์” นับเป็นจุดเร่ิมต้นของ “กาแฟพรีเม่ียม” หากแต่ด้วยองค์ความรู้ท่ีมียงัไม่
ครอบคลุม การด าเนินการระยะแรกถึงแมจ้ะมีการทดสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟดูลาเปอร์ 
โดยผูเ้ช่ียวชาญก็ตาม ก็ยงัคงห่างไกลความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ งใจ ผลจากความ
ลม้เหลวถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทุ่มเทศึกษาเร่ืองราวกาแฟทั้ งระบบ จากแรง
บนัดาลใจท่ีหนุนเสริมดว้ยความทุ่มเท ปัจจุบนั คุณแดง ถือไดว้่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมี
ช่ือเสียงดา้นกาแฟมากท่ีสุดคนหน่ึงของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากพ้ืนฐานการศึกษาท่ีเนน้
ดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ ส่งผลให้ นามูระ คอฟฟ่ี เป็นผลิตภณัฑท่ี์ถูกผลิตบนพ้ืนฐาน
ความตอ้งการของตลาด ทั้งในเร่ืองรสชาติและสูตรรวมไปถึงกระบวนการพฒันาสาย
พนัธ์ุและคุณภาพ 

 กาแฟสุข (Sook Coffee) 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณภานุวฒัน์ เพชรล ้าค่า 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 39/1 หมู่ 5 ต.ฮว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 
เบอร์โทร 090-469-9879 
อีเมล mhscoffee10@gmail.com 
Facebook/Line กาแฟข้ีชะมดบา้นดง Ban Dong Civet Grace Coffee, 090-469-9879 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟสุขเป็นกาแฟข้ีชะมดระดบัพรีเม่ียม มีกระบวนการผลิตท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ
ตั้งแต่การเล้ียงชะมด การปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของชะมด 
รวมไปถึงกระบวนการคัว่ดว้ยเทคนิคพิเศษ ก่อให้เกิดรสชาติใหม่ท่ีแตกต่าง และเป็น
รสชาติเฉพาะของกาแฟสุขเท่านั้น 

กาแฟสุข 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  650 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟใต้ร่ม (TaiRom Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณนริศ เจริญศรีวาณิช 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 46 หมู่1 บา้นหว้ยหอ้ม ต.หว้ยหอ้ม อ.แม่ลานอ้ย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 
เบอร์โทร 087-189-8464 
อีเมล ncharoensriwanit@gmail.com 
Facebook/Line 087-189-8464 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

“กาแฟใตร่้ม” ไม่ใช่เพียงแค่ กาแฟ แต่ไดผ้สมผสานเร่ืองราวการเดินทางของ
ชาวพม่าท่ีร่วมเดินทางเขา้มาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย รสชาติเปล่ียนตามการคัว่ 
รสชาติกลมกล่อม มีกล่ินหอม 

 กาแฟดอยหม่อแป (Doi Moh Pae Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณภานุวตัน์ คงมีความดี 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 11/3 หมู่7 ต.ป่าแปก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 084-483-6094 
อีเมล mhscoffee5@gmail.com 
Facebook/Line 084-483-6094 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟดอยหม่อแป (กาแฟรักษป่์า) กาแฟคุณภาพ ปลูกบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีภูเขา 
โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดท้รง
พระราชทานแนวทางการช่วยเหลือชาวเขาดว้ยการปลูกกาแฟ จากแรงบนัดาลใจผนวกกบั
ความจงรักภกัดี ชาวดอยหม่อแปจึงเลิกการปลูกพืชท่ีใช้สารเคมี และหันกลบัมาปลูก
กาแฟตามแนวทางของ”พอ่หลวง” 

กาแฟใต้ร่ม 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  200 บาท 

กาแฟดอยหม่อแป (กาแฟรักษ์ป่า) 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  200 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟขีช้ะมด (Snow White Coffee) 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณสมเกียรติ อ านาจสวา่ง 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 94/8 หมู่1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 
เบอร์โทร 092-831-7105 
อีเมล mhscoffee7@gmail.com 
Facebook/Line Somkiart Amnatsawang 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

“กาแฟข้ีชะมด สุดยอดกาแฟธรรมชาติจากยอดดอย” หากจะกล่าวถึงเร่ือง
รสชาติท่ีเป็นท่ีสุดของกาแฟตอ้งยกให้กับกาแฟข้ีชะมด ก่อเกิดเป็นธุรกิจผลิตกาแฟข้ี
ชะมด ภายใตช่ื้อ Snow white Coffee กระบวนการคุณภาพเร่ิมตน้จากการคดัเลือกเมล็ด
กาแฟท่ีสุกพอดีและเหมาะสมกับการย่อยอาหารของชะมดป่า ด้วยกลไกการย่อยของ
ชะมดจะช่วยเพ่ิมรสชาติของเมลด็กาแฟ ทุกกระบวนการเป็นไปตามธรรมชาติบนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั 

 กาแฟดอยแม่อูคอ  
 
 
 
 
 
 
ช่ือผูป้ระกอบการ คุณบุญชยั กรกมัพล 
ท่ีอยูติ่ดต่อ ม.5 ต.แม่อูคอ อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 083-573-9247 , 099-113-0680 
อีเมล mhscoffee12@gmail.com 
Facebook/Line กาแฟดอยแม่อูคอ / bunchai2509 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

การแฟดอยแม่อูคอ เป็นกาแฟ Arabica 100% โดยมีการคัว่หลายระดบั ไดแ้ก่ 
คัว่อ่อน, คัว่กลาง, คัว่เขม้ มีกล่ินหอมไม่เหมือนใคร มีกล่ินหอมดอกไม ้กล่ินหอมน ้ าผึ้ง 

กาแฟขีช้ะมด 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 9.5 x 5.5 x 22.5 cm 
 ราคา  650 บาท 

กาแฟดอยแม่อูคอ 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  380 บาท 
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 
ผลติภัณฑ์ รายละเอยีด 

 กาแฟหอมเหาะ (Hom Hor Coffee) 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูป้ระกอบการ คุณมานพ เพียรชอบไพร 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 124 หมู่4 บา้นแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 061-804-9552 
อีเมล manoppiencopphai@gmail.com 
Facebook/Line แม่เหาะ หอมเหาะ 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กาแฟแม่เหาะหอมเหาะ ถือเป็นผลผลิตของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ชุมชนแม่เหาะ ท่ีตอ้งการลดการปลูกพืชท่ีท าลายทรัพยากรป่าไมข้องจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
และตอ้งการยกระดบัเศรษฐกิจชุมชนแม่เหาะ ซ่ึงหอมเหาะเป็นกาแฟอาราปิกา ปลูกท่ี
ความสูง 900-1200 เมตร และปลูกในภูมิอากาศท่ีเยน็ ท าใหไ้ดร้สชาติดี มีคัว่อ่อน และ คัว่
เขม้ 

 กาแฟแม่เหาะ (Mae Hor Coffee Beans) 
 
 
 
 
 
 

ช่ือผูป้ระกอบการ คุณทวชียั พะเงาะ 
ท่ีอยูติ่ดต่อ 24/1 ม.4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
เบอร์โทร 084-363-9443 
อีเมล mhscoffee15@gmail.com 
Facebook/Line กาแฟดอยแม่เหาะ ทวชียั 
ท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์

กรรมวิธีของการคัว่ของดอยแม่เหาะนัน่ จะมีสามระดบัจะเป็นการคัว่อ่อน คัว่
กลาง คัว่เขม้ การคัว่แต่ละระดบัมีผลอย่างมากกบัรสชาติท่ีได ้ข้ึนอยู่กบัความชอบของ
ผูบ้ริโภคดว้ยเช่นกนั 

ท่ีมา: กลุ่มผูป้ลูกกาแฟท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2561. 

กาแฟหอมเหาะ 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  250 บาท 

กาแฟดอยแม่เหาะ 
 น ้าหนกั 0.5 กิโลกรัม 
 ขนาด 14 x 7 x 27 cm 
 ราคา  200 บาท 
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2) กระบวนการผลิต  
     กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของผู ้แปรรูปในจังหวัดแม่ ฮ่องสอน 
ประกอบดว้ย 2 กระบวนการผลิตหลกัๆ ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตกาแฟสาร และกระบวนการผลิต
กาแฟคัว่ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

2.1) กระบวนการผลิตกาแฟสาร  
       ส าหรับกระบวนการผลิตกาแฟสารของผูแ้ปรรูปในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็น
การน าเมล็ดกาแฟออกจากผลหรือเปลือกเพื่อให้ไดเ้มล็ดกาแฟดิบ หรือท่ีเรียกกนัว่า “กาแฟสาร” 
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
       ขัน้ตอนท่ี 1 ตรวจสอบกาแฟกะลาท่ีไดรั้บมา โดยคดัแยกเกรดตามขนาด รูปร่าง 
กล่ิน ความหนาแน่นและสีของกาแฟ รวมทั้งส่ิงเจือปน เป็นตน้ โดยให้ความส าคญักบัขนาดของ
เมล็ดกาแฟท่ีมีขนาดแตกต่างกนัอาจส่งผลให้เมล็ดกาแฟไหมห้ากเมล็ดขนาดเล็กเกินไปหรือไม่สุก
เตม็กรณีเมล็ดขนาดใหญ่ เน่ืองจากคนคัว่กาแฟมีการปรับอุณหภูมิในการคัว่ท่ีพอดี  
     ขั้นตอนท่ี 2 ชัง่น ้ าหนกัของกาแฟ และวดัความช้ืน โดยให้ความช้ืนไดท่ี้ร้อยละ 10 
ถึง 13 หากไดร้ะดบัความช้ืนในระดบัท่ีเหมาะสมกาแฟท่ีถูกสีแหง้จะไม่มีคุณภาพ 
       ขั้นตอนท่ี 3 ท าความสะอาดกาแฟสารและคดัขนาดเมล็ดกาแฟ ค่าเฉล่ียของ
กาแฟอราบิกา้ ไซส์ 16 (เบอร์ตะแกรงร่อน) 

2.2) กระบวนการผลิตกาแฟคัว่ 
       ส าหรับกระบวนการผลิตกาแฟคัว่ของผูแ้ปรรูปในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็น
วิธีและขั้นตอนส าคญัท่ีสุดในการดึงคุณสมบติัต่างของกาแฟ เช่น ความหอม ความกลมกล่อมของ
รสชาติเขม้ กลมกล่อม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
       ขัน้ตอนท่ี 1 ขั้นแรกการคัว่จะใชอุ้ณหภูมิไม่สูงมาก เพื่อระเหยน ้าในเมล็ดกาแฟ 
ซ่ึงในช่วงเวลา 14 -16 นาที ใชอุ้ณหภูมิ 177 – 191 องศาเซลเซียส 
       ขั้นตอนท่ี 2 หลงัจากนั้นใช้อุณหภูมิในการคัว่อยู่ระหว่าง ประมาณ 200 องศา
เซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 10-20 นาที เพื่อใหก้าแฟมีสีและกล่ินท่ีตอ้งการ 
       ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความช้ืนและขนาดของเมล็ด โดยความช้ืนของกาแฟจะ
หายร้อยละ 70 และเมล็ดกาแฟขยายข้ึนร้อยละ 40 – 70 รวมถึงสีของเมล็ดกาแฟ 
      ซ่ึงระดบัการคัว่กาแฟท่ีผูแ้ปรรูปในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท าการแปรรูปมี 2 ระดบั 
แสดงดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20 ระดบัการคัว่กาแฟอราบิกา้ของผูแ้ปรรูปในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ระดบัการคัว่ 
อุณหภูม ิ 

(องศาเซลเซียส) 
ระยะเวลาคัว่ 

(นาท)ี 
น า้หนักสูญเสีย 

(ร้อยละ) 
ลกัษณะเมลด็กาแฟ 

คัว่ระดบัอ่อน 
(Light roast) 

170-200 10-15  12-14 
เมลด็สีน ้ าตาลอ่อน กล่ินนอ้ย 
รสชาติอ่อน 

คัว่ระดบัเขม้ 
(Dark roast) 

220-240 15-25 20-25 
เมลด็สีน ้ าตาลแก่เกือบไหม ้มี
น ้ ามนัมาเคลือบเมลด็จนมนัวาว 
มีรสชาติขม 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ผูแ้ปรรูปในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2561. 

      ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือผลการตรวจสอบแล้วน าเมล็ดกาแฟคัว่บรรจุลงบรรจุภณัฑ์ปิด
ผนึกดว้ยระบบเคร่ืองจกัรท่ีไดม้าตรฐาน สะอาด ปลอดภยั และเก็บรักษาในสถานท่ีเหมาะสม เพื่อ
รอการจดัจ าหน่ายต่อไป 

3) ประมาณก าลงัของการผลิตท่ีตอ้งการ 
     ส าหรับก าลงัการผลิตกาแฟท่ีตอ้งการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ค านวณอตัราการผลิตกาแฟต่อคร้ังละ 10 กิโลกรัม ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีต่อคร้ังในการผลิต 
ดงันั้น ใน 1 วนั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจะใชเ้วลาในการผลิตจ านวน 5 ชัว่โมง ท าให้สามารถผลิตได ้
20 คร้ัง (300/15) ทั้ งน้ี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีเคร่ืองจักร 1 เคร่ือง ปริมาณผลผลิตวนัละ 200 
กิโลกรัม อยา่งไรก็ตาม เม่ือผลิตออกมาน ้าหนกัของเมล็ดกาแฟจะเหลือเพียงร้อยละ 80 เน่ืองจากการ
ระเหย ท าให้ปริมาณการผลิตได ้160 กิโลกรัมต่อวนั  ดงันั้น ปริมาณกาแฟคัว่ในหน่ึงปีจะผลิตได ้
160 × 300 = 48,000 กิโลกรัมต่อปี และปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้ (กาแฟสาร) ในหน่ึงปี 200 × 300 = 
60,000 กิโลกรัมต่อปี แสดงดงัตารางท่ี 4.21 
      ในการประมาณก าลงัการผลิตผลิตภณัฑ์กาแฟในแต่ละปีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน หาไดจ้ากปริมาณการผลิตกาแฟคัว่ต่อปีคูณอตัราการผลิต (อตัราการผลิต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ในทุกปี) และประมาณปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการ (กาแฟสาร) หาไดจ้ากวตัถุดิบท่ี
ใชต่้อปีคูณอตัราการผลิต แสดงดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.21 ก าลงัการผลิตกาแฟท่ีตอ้งการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รายละเอยีดก าลงัของการผลิตทีต้่องการ ก าลงัการผลติ หน่วย 

อตัราการผลิตกาแฟต่อวนั 10 กิโลกรัม 

เวลาในการผลิตต่อคร้ัง 20 นาทีต่อคร้ัง 

การผลิตต่อวนั (5 ชัว่โมง) 300 นาที 

จ านวนการผลิตคร้ังต่อวนั 15 คร้ัง 

ก าลงัการผลิตต่อวนั 150 กิโลกรัม 

ปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้(กาแฟสาร) ต่อปี 45,000 กิโลกรัมต่อปี 

ปริมาณการผลิตกาแฟคัว่ต่อวนั 105 กิโลกรัมต่อวนั 

ปริมาณการผลิตกาแฟคัว่ต่อปี 31,500 กิโลกรัมต่อปี 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ:   จ านวนวนัการด าเนินการผลิตในหน่ึงปี คือ 300 วนั 

      
ตารางที ่4.22  การประมาณก าลังการผลิตกาแฟในแต่ละปีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั

แม่ฮ่องสอน 

ปีที่ 
อตัราการผลติ  

(ร้อยละของก าลงัการผลติ) 
ก าลงัการผลติกาแฟ  
(น า้หนักหลงัผลติ) 

ปริมาณวตัถุดิบทีต้่องการ 
(กโิลกรัม) 

1 55 17,325 24,750 

2 60 18,900 27,000 

3 65 20,475 29,250 

4 70 22,050 31,500 

5 75 23,625 33,750 

6 80 25,200 36,000 
7 85 26,775 38,250 

8 90 28,350 40,500 

9 95 29,925 42,750 

10 100 31,500 45,000 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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4) ท าเลท่ีตั้ง 
   การเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟจ าเป็นตอ้งเลือก

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการเดินทางเขา้ถึงไดง่้าย ใกลแ้หล่งพื้นท่ีท่ีสมาชิกกลุ่มสามารถน ากาแฟมาแปร
รูปได ้นอกจากน้ี มีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอีก ดงัน้ี 

4.1) ท่ีดิน ขนาดพื้นท่ีควรเหมาะสมส าหรับกบัการตั้งโรงคัว่กาแฟ ระดบัของพื้นท่ี
เป็นเนินลาดเรียบ  

4.2) ระยะการขนส่ง โดยระยะทางจากท่ีตั้งไปถึงแหล่งชุมชน และในบริเวณจงัหวดั 
สามารถใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง  

4.3) ไฟฟ้าและน ้า การแปรรูปจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการด าเนินการผลิต ดงันั้น ท่ีตั้ง
ตอ้งมีไฟฟ้าท่ีทัว่ถึงและเพียงพอ 

4.1.4  วเิคราะห์ทางด้านการเงิน 

1)  การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost-benefit analysis)  
 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจ

ชุมชนฯ แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1.1) การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟ 

      พิจารณาต้นทุนท่ีใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ซ่ึงต้นทุนท่ีน ามา
วิเคราะห์แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 
อธิบายไดด้งัน้ี 

1.1.1) ตน้ทุนคงท่ี 
        ต้นทุนการผลิตท่ีไม่ เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์กาแฟ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯจะตอ้งเสียตน้ทุนในจ านวนคงท่ี ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงิน
สดและไม่เป็นเงินสด ดงัน้ี 

ก) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ค านวณจากอุปกรณ์คงทนท่ีมีอายุการใช้
งานหลายปี ไดแ้ก่ เคร่ืองคัว่กาแฟ เคร่ืองชัง่เล็ก เคร่ืองซีลถุง อุปกรณ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ และ
กระสอบป่าน โดยมีค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นเงินสด โดยค านวณจาก
อุปกรณ์คงทนท่ีมีอายุการใช้งานหลายปี ค านวณค่าเส่ือมอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงของสินทรัพย์
ถาวรท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง  (ค่าเส่ือมราคา = (ราคาตน้ทุน - มูลค่าซาก) / จ  านวนปีอายุการใชง้าน) 
ดงันั้น ค่าเส่ือมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เท่ากบั 136,792 บาท แสดงดงัตารางท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23  มูลค่าและค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ
     ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รายการ มูลค่า มูลค่าซาก อายุการใช้งาน/ปี ค่าเส่ือมราคาต่อปี 
เคร่ืองคัว่กาแฟ 719,500 300,000 4 104,875 
เคร่ืองชัง่เล็ก 15,000 5,000 4 2,500 
เคร่ืองซีลถุง 1,250 500 1 750 
อุปกรณ์ส านกังาน 25,000 5,000 2 10000 
คอมพิวเตอร์ 25,000 8,000 1 17,000 
กระสอบป่าน 6,000 1,000 3 1,666.67 

รวม 791,750 319,500   136,792 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

ก) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว เป็นค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน
ในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับแปรรูปกาแฟ โดยค านวณจากราคาเฉล่ียของอุปกรณ์ท่ี
ใชส้ าหรับแปรรูปกาแฟตวัอยา่ง คิดค่าเสียโอกาสเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยท่ี์
จดทะเบียนในประเทศไทยในระยะท่ีท าการศึกษา คืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.15 บาทต่อปี ดงันั้น ค่า
เสียโอกาสของเงินลงทุนในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ระยะยาว 24,940 บาท (791,750 × 0.0315) 

ข) โรงเรือนส าหรับแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟและเก็บวสัดุอุปกรณ์
พร้อมท่ีดิน ราคาประมาณ 2,000,000 บาท อายุการใช้งาน 5 ปี ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน  เป็นค่าเสีย
โอกาสของโรงเรือนท่ีใช้ ดงันั้น มูลค่าค่าเส่ือมราคาโรงเรือนตามอตัราเส้นตรงร้อยละ 20 ต่อปี 
เท่ากบั 400,000 บาทต่อปี  

ค) ค่าปรับปรุงโรงเรือนและสถานท่ี เป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ
ความเสียหายของอาคารและสถานท่ีประจ าปี ซ่ึงคิดเป็นค่าใชจ่้ายคงท่ีเท่ากนัทุกปี เท่ากบั 100,000 
บาทต่อปี 

ง) ระบบน ้ า เป็นค่าใชจ่้าย ในการเดินท่อน ้ า ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
ท าระบบน ้า และค่าจา้งแรงงานด าเนินการ ราคาประมาณ 50,000 บาท ดงันั้น ค่าเส่ือมราคาระบบน ้ า
ตามอตัราเส้นตรงร้อยละ 20 ต่อปี เท่ากบั 10,000 บาทต่อปี 

จ) ระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการเดินระบบไฟใน
โรงเรือน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ราคาประมาณ 60,000 บาท ดงันั้น ค่าเส่ือมราคาระบบไฟฟ้าตามอตัรา
เส้นตรงร้อยละ 20 ต่อปี เท่ากบั 12,000 บาทต่อปี 
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ฉ) ยานพาหนะ เป็นรถกระบะมือสอง จ านวน 1 คนั ราคา 530,000 
บาท ดงันั้น ค่าเส่ือมราคายานพาหนะตามอตัราเส้นตรงร้อยละ 20 ต่อปี เท่ากบั 106,000 บาทต่อปี 

1.1.2) ตน้ทุนผนัแปร 
    ตน้ทุนการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการแปรรูปผลิตภณัฑ์

กาแฟหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ค่าวตัถุดิบ (กาแฟสาร) 
ค่าแรงงาน ค่าวสัดุบรรจุภณัฑ์ ค่าพลงังานเช้ือเพลิง ค่าน ้ า ค่าไฟ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯจะตอ้งเสียตน้ทุนในจ านวนท่ีไม่คงท่ี เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชปั้จจยั
ผนัแปรในการผลิต ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ดงัน้ี 

ก) ค่าวตัถุดิบ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับในการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จะใชก้าแฟสารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด โดยราคากาแฟสาร 180 
บาทต่อกิโลกรัม ดงันั้น ค่าใชจ่้ายวตัถุดิบในแต่ละปี แสดงดงัตารางท่ี 4.24 

ตารางที ่4.24  ค่าใช้จ่ายวตัถุดิบในการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ปีที่ ราคาวตัถุดิบ ปริมาณวตัถุดิบทีต้่องการ (กิโลกรัม) ค่าใช้จ่ายวตัถุดิบ (บาท) 
1 180 24,750 4,455,000 
2 180 27,000 4,860,000 
3 180 29,250 5,265,000 
4 180 31,500 5,670,000 
5 180 33,750 6,075,000 
6 180 36,000 6,480,000 
7 180 38,250 6,885,000 
8 180 40,500 7,290,000 
9 180 42,750 7,695,000 

10 180 45,000 8,100,000 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

ข) ค่าวสัดุบรรจุภณัฑ์ เป็นค่าใชจ่้ายในซ้ือถุงส าหรับบรรจุกาแฟของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ราคาบรรจุภณัฑ์ถุงละ 15 บาท ทั้งน้ี ปริมาณการบรรจุกาแฟแต่ละถุง 0.5 
กิโลกรัม (500 กรัม) ดงันั้น ค่าวสัดุบรรจุภณัฑใ์นแต่ละปีของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ แสดงดงัตารางท่ี 
4.25 
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ตารางที ่4.25  ค่าวสัดุบรรจุภณัฑ์ในการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ปีที ่
อตัราการผลติ (ร้อย
ละของก าลงัการผลติ) 

ก าลงัการผลติกาแฟ 
(กโิลกรัม) 

จ านวนบรรจุภณัฑ์ 
 (ถุง) 

ค่าวสัดุบรรจุภณัฑ์  
(บาท) 

1 55 17,325 34,650 519,750 
2 60 18,900 37,800 567,000 
3 65 20,475 40,950 614,250 
4 70 22,050 44,100 661,500 
5 75 23,625 47,250 708,750 
6 80 25,200 50,400 756,000 
7 85 26,775 53,550 803,250 
 8 90 28,350 56,700 850,500 
9 95 29,925 59,850 897,750 
10 100 31,500 63,000 945,000 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

ค) ค่าจ้างบุคลากร เป็นค่าใช้ จ่ายในรูปแบบเงินเดือนในการ
บริหารงานและด าเนินการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ พนกังานฝ่ายบญัชี 
พนกังานฝ่ายการตลาด พนกังานฝ่ายผลิต พนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังานรักษาความสะอาด 
และช่างซ่อมบ ารุง ซ่ึงแรงานเป็นสมาชิกในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ทั้งหมด แสดงดงัตารางท่ี 4.26 

ตารางที ่4.26  ค่าแรงงานแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

รายการ จ านวนคน อตัราเงินเดือนต่อเดือน รวมต่อปี 
ผูจ้ดัการ 1 18,000 216,000 
พนกังานฝ่ายบญัชี 1 12,000 144,000 
พนกังานฝ่ายการตลาด 1 12,000 144,000 
พนกังานฝ่ายการผลิต 5 10,000 600,000 
พนกังานรักษาความปลอดภยั 2 7,000 168,000 
พนกังานรักษาความสะอาด 1 7,000 84,000 
ช่างซ่อมบ ารุง 1 8,000 96,000 

 รวม 1,452,000 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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ง) ค่าพลงังานเช้ือเพลิง เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงตม้ โดยใน
รอบหน่ึงปีในการผลิตใช ้48 ถงัต่อปี (4 ถงัต่อเดือน)ราคาแก๊สหุงตม้ 345 บาทต่อถงั ดงันั้น ค่าใชจ่้าย
ในพลงังานเช้ือเพลิง 16,560 บาทต่อปี 

จ) ค่าน ้ า ในการใช้น ้ าในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่าย 600 บาท  ดังนั้น 
ค่าใชจ่้ายน ้าในแต่ละปีเท่ากบั 7,200 บาทต่อปี (600×12) 

ฉ) ค่าไฟฟ้า เป็นค่าไฟท่ีใช้ในโรงเรือนและเคร่ืองจกัร โดยแต่ละ
เดือนมีค่าใช้จ่าย 2,400 บาท (อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย)  ดงันั้น ค่าไฟฟ้า 28,800 บาทต่อปี 
(2,400 × 12) 

ช) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการผลิตเม่ือช ารุดเสียหาย ประมาณ 20,000 บาทต่อปี 

ซ) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีใช้ในการผลิต ประมาณ 
15,000 บาทต่อปี 

จากวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของวสิาหกิจชุมชน
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนดงักล่าว สามารถสรุปโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ 
แสดงดงัตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27 โครงสร้างตน้ทุนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน               (หน่วย:บาท) 
รายการ ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ตน้ทุนคงท่ี            

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์   136,792 136,792 136,792 136,792 136,792 136,792 136,792 136,792 136,792 136,792 

ค่าปรับปรุงโรงเรือนและสถานท่ี    100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

โรงเรือน 2,000,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ระบบน ้า  50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ระบบไฟฟ้า  60,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ยานพาหนะ 530,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  791,750           

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนระยะยาว  24,940           

รวมค่าใชจ่้ายในการลงทุน 3,456,690 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 

ตน้ทุนผนัแปร            

ค่าวตัถุดิบ (กาแฟสาร)  4,455,000 4,860,000 5,265,000 5,670,000 6,075,000 6,480,000 6,885,000 7,290,000 7,695,000 8,100,000 

ค่าวสัดุบรรจุภณัฑ ์  519,750 567,000 614,250 661,500 708,750 756,000 803,250 850,500 897,750 945,000 

ค่าแรงงาน  1,452,000 1,524,600 1,600,830 1,680,872 1,764,915 1,853,161 1,945,819 2,043,110 2,145,265 2,252,529 

ค่าพลงังานเช้ือเพลิง   16,560 17,388 18,257 19,170 20,129 21,135 22,192 23,302 24,467 25,690 

ค่าน ้า   7,200 7,560 7,938 8,335 8,752 9,189 9,649 10,131 10,638 11,170 

ค่าไฟฟ้า   28,800 30,240 31,752 33,340 35,007 36,757 38,595 40,524 42,551 44,678 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์   20,000 21,000 22,050 23,153 24,310 25,526 26,802 28,142 29,549 31,027 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   15,000 15,750 16,538 17,364 18,233 19,144 20,101 21,107 22,162 23,270 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  6,514,310 7,043,538 7,576,615 8,113,733 8,655,095 9,200,912 9,751,408 10,306,816 10,867,381 11,433,363 

รวม 3,456,690 7,279,102 7,808,330 8,341,407 8,878,525 9419,886 9,965,704 10,516,199 11,071,607 11,632,173 12,198,155 

ท่ีมา:    จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ     ก าหนดให้ค่าแรงงาน ค่าพลงังานเช้ือเพลิง ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนทุกปี ร้อยละ 5
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1.2) การวเิคราะห์ผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟ 
    ผลตอบแทนจากการลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
คือ รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑก์าแฟ โดยค านวณจากปริมาณผลิตภณัฑ์กาแฟคูณกบัราคาขายท่ีใช้
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงดงัตารางท่ี 4.28 

ตารางที ่4.28  ผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟโดยเฉล่ียต่อกิโลกรัมของกลุ่มวิสาหกิจ
 ชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ปีที่ ก าลงัการผลติกาแฟ (กิโลกรัม) ราคาขายเฉลีย่ (บาท/กิโลกรัม) รายได้เฉลีย่ (บาท) 
1 17,325 510 8,835,750 
2 18,900 510 9,639,000 
3 20,475 510 10,442,250 
4 22,050 510 11,245,500 
5 23,625 510 12,048,750 
6 25,200 510 12,852,000 
7 26,775 510 13,655,250 
8 28,350 510 14,458,500 
9 29,925 510 15,261,750 

10 31,500 510 16,065,000 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

1.3) การประมาณการงบก าไรขาดทุน 
จากโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน (ตารางท่ี 4.27 และตารางท่ี 4.28) สามารถจดัท าประมาณการงบก าไรขาดทุน และ
ประมาณการงบกระแสเงินสดสุทธิ ดงัน้ี 

การประมาณการงบก าไรขาดทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชน
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ก าไรสุทธิเป็นบวก แสดงถึงการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟท าให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้รับก าไร อย่างไรก็ตาม ก าไรสุทธิในแต่ละปีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดลง (ตารางท่ี 
4.29)   

ส าหรับการประมาณการงบกระแสเงินสดสุทธิการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของ
วิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า  กระแสเงินสดสุทธิท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
ลดลง (ตารางท่ี 4.30)  
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ตารางที ่4.29 ประมาณการงบก าไรขาดทุนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน              (หน่วย:บาท) 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

รายได้                       

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑก์าแฟ    8,835,750 9,639,000 10,442,250 11,245,500 12,048,750 12,852,000 13,655,250 14,458,500 15,261,750 16,065,000 

รวมรายได้   8,835,750 9,639,000 10,442,250 11,245,500 12,048,750 12,852,000 13,655,250 14,458,500 15,261,750 16,065,000 

ค่าใช้จ่าย                       

ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 3456690 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 764,792 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   6,514,310 7,043,538 7,576,615 8,113,733 8,655,095 9,200,912 9,751,408 10,306,816 10,867,381 11,433,363 

รวมค่าใช้จ่าย 3,456,690 7,279,102 7,808,330 8,341,407 8,878,525 9,419,886 9,965,704 10,516,199 11,071,607 11,632,173 12,198,155 

ก าไรสุทธิก่อนหักภาษี -3,456,690 1,556,648 1,830,670 2,100,843 2,366,975 2,628,864 2,886,296 3,139,051 3,386,893 3,629,577 3,866,845 

หักภาษีนิตบุิคคล (ร้อยละ 20) 0 311,330 366,134 420,169 473,395 525,773 577,259 627,810 677,379 725,915 773,369 

ก าไรสุทธิหลงัหักภาษี -3,456,690 1,245,319 1,464,536 1,680,675 1,893,580 2,103,091 2,309,037 2,511,241 2,709,514 2,903,662 3,093,476 

อตัราเพิม่ก าไรสุทธิ (ร้อยละ)   136.03 17.60 14.76 12.67 11.06 9.79 8.76 7.90 7.17 6.54 

ท่ีมา:    จากการวเิคราะห์. 
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ตารางที ่4.30 กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน             (หน่วย:บาท) 

รายการ ปีที ่0 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 

กระแสเงินสดรับ                       

ยอดยกมา   43,310 1,633,420 3,442,748 4,148,215 5,774,586 7,894,469 10,520,298 13,796,330 17,270,636 20,939,089 

เงินสดรับจากการกู ้ 3,500,000                     

เงินสดรับจากการขายผลผลิต   8,835,750 9,639,000 10,442,250 11,245,500 12,048,750 12,852,000 13,655,250 14,458,500 15,261,750 16,065,000 

รวมกระแสเงินสดรับ 3,500,000 8,879,060 11,272,420 13,884,998 15,393,715 17,823,336 20,746,469 24,175,548 28,254,830 32,532,386 37,004,089 

กระแสเงินสดจ่ายลงทุนเร่ิมแรก 2,664,940                     

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 791750                     

ดอกเบ้ียเงินกู ้   420,000 420,000 240,000 132,000 48,000 48,000         

เงินสดจ่ายช าระเงินกู ้       1,500,000 900,000 700,000 400,000         

เงินสดจ่ายในการด าเนินงาน   6,514,310 7,043,538 7,576,615 8,113,733 8,655,095 9,200,912 9,751,408 10,306,816 10,867,381 11,433,363 

ค่าภาษี   311,330 366,134 420,169 473,395 525,773 577,259 627,810 677,379 725,915 773,369 

รวมกระแสเงินสดจ่าย 3,456,690 7,245,640 7,829,672 9,736,784 9,619,128 9,928,868 10,226,171 10,379,218 10,984,194 11,593,297 12,206,732 

กระแสเงินสดสุทธิ 43,310 1,633,420 3,442,748 4,148,215 5,774,586 7,894,469 10,520,298 13,796,330 17,270,636 20,939,089 24,797,357 

อตัราเพิม่กระแสเงินสดสุทธิ 
 (ร้อยละ) 

 3671.47 110.77 20.49 39.21 36.71 33.26 31.14 25.18 21.24 18.43 

ท่ีมา:    จากการวเิคราะห์.
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2) การวเิคราะห์ทางการเงิน (Financial analysis) 
 จากผลการศึกษาประมาณการงบก าไรขาดทุนและประมาณการงบกระแสเงินสด

สุทธิการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอนเบ้ืองต้น สามารถ
น ามาใชป้ระมาณการทางการเงินส าหรับจ าลองการลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟ โดยพิจารณา
จากเกณฑช้ี์วดั 4 ประการ คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV) อตัราผลตอบแทนของ
โครงการ(Internal Rate Of Return : IRR) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : 
B/C Ratio) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB) โดยมีขอ้สมมุติฐานทางการเงิน คือ ก าหนด
อายุการลงทุน 10 ปี ค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
เงินลงทุนเร่ิมแรก 3,500,000 บาท และพิจารณาอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 9.63 ต่อปี (อตัราดอกเบ้ีย
เงินกู้ลูกค้าชั้นดีเฉล่ียจากธนาคารพาณิชย์) (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) เพื่อเป็นแนวทาง
ประกอบการตดัสินใจลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.31   การวิเคราะห์ทางการเงินการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดั
    แม่ฮ่องสอน  

ปี ( )t  
กระแสเงนิสด

รับ ( )tB  

กระแสเงนิสด

จ่าย ( )tC  

กระแสเงนิสดสุทธิ 

( )t tB C  

อตัราส่วนลด 

(1 )ti  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
( )

 
(1 )

t t

t

B C

i




 

1 8,879,060 7,245,640 1,633,420 1.10 1,489,939.08 

2 11,272,420 7,829,672 3,442,748 1.20 2,864,484.16 

3 13,884,998 9,736,784 4,148,215 1.32 3,148,277.23 

4 15,393,715 9,619,128 5,774,586 1.44 3,997,635.80 

5 17,823,336 9,928,868 7,894,469 1.58 4,985,122.63 

6 20,746,469 10,226,171 10,520,298 1.74 6,059,705.79 

7 24,175,548 10,379,218 13,796,330 1.90 7,248,658.98 

8 28,254,830 10,984,194 17,270,636 2.09 8,277,001.05 

9 32,532,386 11,593,297 20,939,089 2.29 9,153,623.71 

10 37,004,089 12,206,732 24,797,357 2.51 9,888,063.66 

รวม 209,966,850.04 99,749,702.85 110,217,147.19  57,112,512.08 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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2.1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : NPV)  

0

( )
    

(1 )

49,385,873.4

n
t t

t
t

B C
NPV

i










 

จากผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.30  พบวา่ ผลรวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
เท่ากบั 49,385,873.40 บาท แสดงวา่ การลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ฯ ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนเน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นบวก ซ่ึงหมายถึง เม่ือ
ลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟแลว้จะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนรวมมากกวา่มูลค่าปัจจุบนั
ของตน้ทุนรวม หมายความวา่การลงทุนมีผลก าไร  

2.2) อตัราผลตอบแทนของโครงการ(Internal Rate Of Return : IRR)  
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จากผลการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 57,112,512.08 บาท 
พบว่า อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 94.41 ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ ร้อยละ 9.63 ต่อปี หรือประมาณ 9.76 เท่า แสดงให้เห็นวา่ วา่ การลงทุนการแปรรูป
ผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 

2.3) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio) 
  ส าหรับการวิเคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนของการลงทุนการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พิจารณาจากผลรวมของค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนหารดว้ยผลรวมของค่าปัจจุบนัของตน้ทุน ซ่ึงหากประเมินผลมีอตัราส่วนผลตอบแทน
ต่อตน้ทุนน้อยกว่าหน่ึง แสดงว่าการลงทุนขาดทุน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนเท่ากบัหน่ึง 
แสดงวา่การลงทุนเท่าทุน และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมากกวา่หน่ึง แสดงวา่การลงทุนได้
ก าไร โดยผลการวเิคราะห์อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน ดงัน้ี 

 
 



90 
 

 

 

 

     จากผลการวิ เคราะห์ผลรวมอัตราส่วนระหว่าง มูลค่ าปัจ จุบันของ
ผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ เท่ากบั 2.11 ซ่ึงอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนมากกวา่หน่ึง แสดงให้เห็นวา่ วา่ การลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯไดก้ าไร 

2.4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB)   

  ในการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนการลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 0.318 หรือใชเ้วลาเพียง 4 เดือน  

 
 

      
      
 

 

4.4 การวิเคราะห์ความไหวของการลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นการพิจารณาการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ส าหรับงานวิจยัน้ีตวัแปรส าคญัท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์ความ
ไหวตวัของตน้ทุนและผลตอบแทน คือ ความแปรผนัดา้นตน้ทุน เช่น การเปล่ียนแปลงของราคา
หรือปริมาณของปัจจยัการผลิตและความผนัแปรดา้นรายไดห้รือผลตอบแทน เช่น การเปล่ียนแปลง
ของราคาหรือปริมาณของสินคา้ท่ีผลิตได้ โดยให้ตน้ทุนและผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลงและ

ระยะเวลาคืนทุน     = 
เงินลงทุนเร่ิมแรก 

ผลตอบแทนเฉล่ียสุทธิต่อปี 

ระยะเวลาคืนทุน     = 
3,500,000 

11,021,714.72 

=  0.318 หรือ ประมาณ 4 เดือน 

0
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เพิ่มข้ึนร้อยละ เพื่อท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯทราบถึงความเส่ียงในการลงทุน และสามารถ
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

ส าหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชน
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พิจารณาการการเปล่ียนแปลงทางดา้นตน้ทุนและดา้นผลตอบแทนเพิ่มข้ึน
หรือลดลง ร้อยละ 5 แสดงดงัตารางท่ี 4.32 

ตารางที ่4.32  การวเิคราะห์ความอ่อนไหวการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

 การเปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุน  

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งด
า้น

ผล
ตอ

บแ
ทน

 

 0% 5% 10% 15%  

0%
 49,385,873.4 46,695,286.73 44,004,700.06 41,314,113.00 NPV 

94.41% 86.99% 79.92% 73.20% IRR 

5%
 54,545,753.74 51,855,167.07 49,164,580.40 46,473,994.00 NPV 

105.25% 97.50% 90.06% 82.95% IRR 

10
%

 59,705,634.08 57,015,047.41 54,324,460.74 51,633,874.00 NPV 

116.35% 108.32% 100.55% 93.09% IRR 

15
%

 64,865,514.41 62,174,927.75 59,484,341.08 56,793,754.00 NPV 

127.70% 119.41% 111.36% 103.58% IRR 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

จากตารางท่ี   4.31 การเปล่ียนทางดา้นตน้ทุนและดา้นผลตอบแทนท่ีส่งต่อการเปล่ียนมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ของการลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑ์
กาแฟของวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จากผลการวเิคราะห์ พบวา่ 

ก. หากตน้ทุนไม่เปล่ียน ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 15 จะไดค้่า มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
อยู่ในช่วง 49,385,873.40 - 64,865,514.41 บาท และอตัราผลตอบแทนของโครงการจะอยู่ในช่วง
ร้อยละ 94.41 - 127.70  

ข. หากตน้ทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 15 จะไดค้่า มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ อยู่ในช่วง 46,695,286.73 - 62,174,927.75 บาท และอตัราผลตอบแทนของโครงการจะอยู่
ในช่วงร้อยละ 86.99 - 119.41  
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ค. หากต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 15 จะได้ค่า มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ อยู่ในช่วง 44,004,700.06 - 59,484,341.08 บาท และอตัราผลตอบแทนของโครงการ
จะอยูใ่นช่วงร้อยละ 79.92 - 111.36  

ง. หากต้นทุนเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 ผลตอบแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 15 จะได้ค่า มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ อยู่ในช่วง 41,314,113.00 - 56,793,754.00 บาท และอตัราผลตอบแทนของโครงการ
จะอยูใ่นช่วงร้อยละ 73.20 - 103.58  

ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่หากตน้ทุนของการลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชนใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน ค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทน
ของโครงการ (IRR) จะลดลง ในขณะท่ีหากผลตอบแทนของการลงทุนแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของ
วสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน ค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และ
อตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั 

 




