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กาแฟจะเป็นทางออกให้เกษตรกรไทยได้อย่างไร? คงต้องเริ่มจากความสาคัญของกาแฟในปัจจุบัน โดยข้อมูลทางสถิติ1 พบว่า
คนไทยดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15% ต่อปี หรือดื่ม 300 แก้วต่อคนต่อปี ขณะที่คนต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่นดื่ม 400 แก้วต่อคนต่อปี และยุโรปดื่ม
500 แก้วต่อคนต่อปี รวมทั้งพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทยเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก จากการดื่มเพื่อความสดชื่นสู่การดื่มเพื่อบ่งบอก
ไลฟ์สไตล์และรสนิยมเฉพาะของตน สะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการบริโภคกาแฟมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการนาเข้า
กาแฟที่เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง เพราะการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค2 นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการตลาดทีห่ ลากหลาย
อย่างในช่วงการระบาดของ Covid-19 ที่ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทาให้ผู้บริโภคหลายคนซื้อเมล็ดกาแฟมาชงเองผ่านการสั่งซื้อ
จากไร่หรือโรงคั่วผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะมีผู้ขายเพิ่มขึ้นจากแรงงานนอกเกษตรที่กลับท้องถิ่นและมีความรู้ด้านการ
ทาการตลาดออนไลน์ จึงทาให้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้โดยตรง3
รู้หรือไม่? พฤติกรรมการดืม่ กาแฟของคนไทยกาลังเข้าสูค่ ลืน่ ลูกที่ 34
คลื่นลูกที่ 1 กาแฟสาเร็จรูป
ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการ
เพียงคาเฟอี น เพื่อกระตุ้ นให้
ร่า งกายสดชื่ น การผลิ ตแบบ
เน้นปริมาณ ราคาที่เข้าถึงง่าย
ทาให้เข้ าไปอยู่ในทุกครัวเรือน
ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง
60% ของตลาดทั้งหมด

1.

คลื่นลูกที่ 2 กาแฟคั่วบด
ผลจากการเข้ าไปเปลี่ ยนโครงสร้ า ง
ธุ รกิ จกาแฟของสตาร์ บั ค ท าให้ เกิ ด
ร้านกาแฟคั่วบดมากมาย โดยกาแฟ
ไม่ได้เป็นเพียงตัวช่วยให้ร่างกายสดชื่น
เท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภค รวมถึงเป็นพื้นที่พูดคุยกับ
กลุ่มเพื่อนและนั่งทางานด้วย

ตลาดกาแฟดืม่ นอกบ้าน 40%
คลื่นลูกที่ 3 กาแฟพิเศษ (Specialty Coffee)
ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการประสบการณ์ ก ารดื่ ม ที่ เ น้ น
อรรถรสของกาแฟ เพื่อรับกลิ่นและรสสัมผัส ใส่ใจ
ที่มาที่ไป ทั้งสายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูก และวิธีการชง
ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโต 3-5% ทุกปี
ทาให้เกิดร้านกาแฟทางเลือกใหม่ มากมาย แม้แต่
ร้านกาแฟเชนรายใหญ่ก็ยังต้องปรับมาทากาแฟ
พิเศษนี้ด้วย

“เมือ่ ความต้องการกาแฟยังคงเพิม่ ขึน้ แล้วเกษตรกรไทยควรมุง่ ไปทางไหน เพื่อให้มรี ายได้ทยี่ งั่ ยืน ?”
ต้องเน้นปลูกกาแฟประเภทใด? เน้นทีป่ ริมาณผลผลิต หรือ เน้นคุณภาพ?

กาแฟ 101 : รู้จักสายพันธุ์และภาพรวมตลาดกาแฟไทย

มาทาความรู้จักกาแฟกันก่อน…ว่าด้วยเรื่อง ชนิดสายพันธุ์
• ในโลกนี้มีกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่รู้จักกันทั่วไปมี 4 สายพันธุ์ คือ
อะราบีกา โรบัสต้า เอ็กซ์เซลซ่า และลิเบอริก้า แต่เอ็กซ์เซลซ่า และลิเบอริก้า
ไม่นิยมปลูกเพื่อการค้า เนื่องจากรสชาติไม่ค่อยดี เราจึงเห็นเพียงอะราบีกา
และโรบัสต้าวางจาหน่ายอยู่เท่านั้น อย่างไรก็ดี การปลูกอะราบีกามีข้อจากัด
มากกว่าโรบัสต้า เพราะเน้นปลูกในที่สูง อากาศเย็นและทนต่อโรคน้อย
ทาให้ได้ผลผลิตน้อยกว่า แต่ด้วยราคาที่สูงกว่า จึงจูงใจให้เกษตรกรทั่วโลก
ยังคงปลูกอะราบีกาเป็นหลัก
• ในประเทศไทย พื้นที่ปลูกอะราบีกาจะอยู่ทางภาคเหนือ ขณะที่ภาคใต้จะนิยม
ปลูกโรบัสต้า เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม


รู้หรือไม่? เมล็ดกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกเดียว (Single Origin) ช่วยเพิ่มมูลค่า ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว

เมล็ดกาแฟที่มาจากแหล่งเพาะปลูกเดียว (Single Origin) จะมีรสชาติและเอกลักษณ์ตามกรรมวิธีการผลิตและแหล่งเพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคหลายคน
ชื่นชอบที่จะเสพเรื่องราวของเมล็ดกาแฟในแต่ละสถานที่ โดยเมล็ดกาแฟ Single Origin ที่เป็นที่รู้จักกันมากในไทย อย่างเช่น กาแฟอมก๋อยฟูลมูน เชียงใหม่
ใช้เทคนิคเกษตรกรรมพึ่งพาธรรมชาติ เลือกเก็บผลผลิตก่อน-หลังวันพระจันทร์เต็มดวง ช่วยให้มีความหอมละมุน ขายได้ใน กก.ละ 1,000 บาท

เมื่อมองลึกลงไป…ว่าด้วยเรือ่ ง ตลาดกาแฟไทย
• ในแต่ละปีความต้องการบริโภคกาแฟทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดปี 2562 มีความต้องการสูงถึง 10 ล้านตัน แต่หากดูข้อมูล
การผลิตกาแฟทั่วโลก (หน้า 2/3) แทบจะไม่เห็นโอกาสสาหรับเกษตรกรไทย เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่
เพียง 5 ประเทศ คิดเป็นส่วนแบ่งผลผลิตอะราบีกากว่า 75% และโรบัสต้ากว่า 90% ของผลผลิตทั่วโลกทั้งหมด อีกทั้งในด้านราคา
พบว่า ราคาอะราบีกามีแนวโน้มลดลง ขณะที่ราคาโรบัสต้ายังทรงตัวอยู่ในระดับต่าต่อเนื่อง


1 Euromonitor International (2018), 2 การค้าไทย กระทรวงพาณิชย์, 3 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 4 Third Wave of Coffee บทความของ “Trish Rothgeb”
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ภาพรวมผลผลิตและราคากาแฟโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

• ดังนั้น หากเกษตรกรปรับมาผลิตกาแฟคุณภาพ จะช่วยเพิ่มการแข่งขันในตลาดโลกได้ เนื่องจากตลาดกาแฟทั่วไป ต้นทุนในไทยสูงกว่า
ขณะที่ราคาไม่แตกต่างจากราคาโลก ซ้ายังถูกแข่งขันมากขึ้นจากการเปิดเสรีนาเข้ากาแฟของสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน5 ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลตัวเลขการผลิตกาแฟ โดยเฉพาะโรบัสต้าที่ลดลงมากจากการลดพื้นที่ปลูก

ภาพรวมผลผลิตและการบริโภคกาแฟไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

• อย่างไรก็ ดี พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟของคนไทยที่เปลี่ ยนไป มี ความต้องการกาแฟที่ มีคุ ณภาพมากขึ้ น ทาให้ ทั้งร้านกาแฟ
พรีเมียมที่เป็นแฟรนไชส์ และร้านกาแฟท้องถิ่นที่เน้นกาแฟคุณภาพยังเห็นโอกาสเติบโต ส่งผลให้ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีร้านกาแฟสด
เปิดใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 6.2%6 มีการจ้างงานในสายอาชีพเพิ่มขึ้นมาก ทั้งบาริสต้า คนทาการแปรรูป และคนคั่วกาแฟ รวมถึงมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (Q-Grader) ที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุณภาพกาแฟ หลายร้อยคน
• นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟไทยหลายรายเห็นตรงกันว่า7 คุณภาพกาแฟไทยดีกว่าในหลายประเทศ ทาให้ยังมีความ
ต้องการสูงจากร้านกาแฟที่เน้นกาแฟคุณภาพ ทั้งนี้ แม้ว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่ยังคงใช้อะราบีกาเป็นหลัก เพราะรสชาติที่ละมุนและกลิ่นที่
หอมกว่าโรบัสต้า แต่ปัจจุบันพบว่าหลายร้านได้นาโรบัสต้าเกรดคุณภาพไปผสมกับอะราบีกา เพื่อดึงความเข้มข้นของกาแฟให้โดดเด่น
ขึ้นมา นอกจากนี้ อุตสาหกรรมกาแฟสาเร็จรูปที่ใช้โรบัสต้าเป็นหลัก ได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น Single Origin สาหรับโรบัสต้า เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกาแฟคุณภาพของลูกค้า8
ดังนั้น หากจะตอบคาถามที่ว่า “เกษตรกรควรมุง่ ไปทางไหน? เพื่อมีรายได้ทยี่ งั่ ยืน” คงต้องตอบว่า
ทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ของกาแฟไทย ไม่ใช่การขายปริมาณ แต่เน้นขายคุณภาพ ที่เกษตรกรกาหนดราคาได้เอง

2.


ทางออกเพื่อนาไปสู่อุตสาหกรรมผลิตกาแฟคุณภาพ *
“กาแฟคุณภาพ คือ กาแฟที่ผู้กี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภคให้ความสาคัญและใส่ใจ”
เพื่อนาไปสูก่ ารผลิตกาแฟคุณภาพ…จาเป็นต้องทลายข้อจากัดทีอ่ ตุ สาหกรรมกาแฟไทยกาลังเผชิญ
กลางน้า (โรงคัว่ )

ต้นน้า (เกษตรกร)
ข้อจากัดร่วม

• ขั้นตอนการผลิตที่มีรายละเอียด ต้นทุนการผลิต
ที่สูงและหนี้ครัวเรือนทาให้เกษตรกรไม่กล้าเปลี่ยน
• ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าหลังการเก็บเกี่ยว
ทาให้ขายได้ราคาต่า

ข้อจากัดร่วม

• โรงคั่วกาแฟวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังขาด
มาตรฐานและความรู้การคั่วกาแฟแต่ละชนิด
• เกษตรกรที่ต้องการลงทุนทากาแฟคั่วบดยัง
ขาดความเชี่ยวชาญ และเงินทุนดาเนินการ

ปลายน้า (ร้านกาแฟ)
ข้อจากัดเฉพาะโรบัสต้า

• ผู้บริโภคยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรบัสต้า
ทาให้ร้านกาแฟส่วนใหญ่ยงั ไม่กล้า
นาเข้ามาขายเพื่อเป็น Single Origin

ข้อจากัดเฉพาะอะราบีกา

• พื้นที่ส่วนใหญ่ในการปลูกไม่มีเอกสารสิทธิ์
5 นายกสมาคมชาวสวนกาแฟไทย, 6 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร, 7 สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านกาแฟ, 8 เนสกาแฟ เรดคัพ ออริจิน ซีเล็คชั่น, * การยกระดับกาแฟคุณภาพดูในภาคผนวก
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ปัญหา: ขั้นตอนการผลิตที่มีรายละเอียด ต้นทุนการผลิตที่สูงและหนี้ครัวเรือนทาให้เกษตรกรไม่กล้าเปลี่ยน
ทางออก:เริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “แม้ตน้ ทุนการผลิตจะสูงขึน้ แต่ราคาที่ขายได้จะสูงกว่ามาก”
โดยอาจเริ่มด้วยการทยอยปรับพื้นที่บางส่วนมาผลิตกาแฟคุณภาพ (ทาได้ทั้งไร่กาแฟเดิมและไร่ที่ปลูกพืชอื่น)
เพื่อให้เกษตรกรไม่ต้องแบกภาระต้นทุนมากเกินไป*
ปัญหา: ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าหลังการเก็บเกี่ยว ทาให้ขายได้ราคาต่า
ทางออก: เปลี่ยนรูปแบบการขายจากผลเชอร์รี่สดที่ได้ราคาต่า เป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูปผลผลิต ทั้งในรูปแบบ
แห้ง (Dry Process) แบบเปียก (Washed Process) แบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง (Semi-washed Process) และการเพิ่มมูลค่าโดยทาให้เมล็ด
กาแฟเป็นที่รู้จัก อาทิ การเข้าประกวดเมล็ดกาแฟและการสร้างแบรนด์ เช่น กาแฟดอยช้าง กาแฟขุนช่างเคี่ยน และกาแฟอาข่า อ่ามา*
ปัญหา: พื้นที่ส่วนใหญ่ในการปลูกอะราบีกาไม่มีเอกสารสิทธิ์
ทางออก: ภาครัฐควรช่วยเหลือในการอนุญาตใช้พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในลงทุน ทั้งนี้ มีตัวอย่าง
เกษตรกรบางพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปลูกกาแฟใน จ.น่าน* อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่ และดอยช้าง จ.เชียงราย เพื่อลดการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์9 ซึ่งเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้าและลดปัญหาหมอกควันได้ด้วย

ต้นน้า (เกษตรกร)

ปัญหา: โรงคั่วกาแฟวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังขาดมาตรฐานและความรู้การคั่วกาแฟแต่ละชนิด
ทางออก: จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างโรงคัว่ กาแฟ ผ่านการส่งเสริมกิจกรรมรวมกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
โรงคั่วกาแฟ เช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแข่งขันประกวดการคั่วกาแฟ เพื่อ
ยกระดับโรงคั่วกาแฟให้มีมาตรฐานและความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคั่วกาแฟแต่ละชนิดมากขึ้น
ปัญหา: เกษตรกรที่ต้องการลงทุนทากาแฟคั่วบดยังขาดความเชี่ยวชาญ และเงินทุนดาเนินการ
ทางออก: เกษตรกรควรดาเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ ชุมชน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยอาจเริ่มต้น
จากให้บางกรรมวิธีจ้างการผลิตกับโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการลงทุนในเครื่องจักรได้ค่อนข้างมาก
ตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสาเร็จคือ วิสาหกิจกาแฟถ้าสิงห์ จ.ชุมพร *

กลางน้า (โรงคั่ว)

ปลายน้า (ร้านกาแฟ)

3.

ปัญหา: ผู้บริโภคยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้า ทาให้ร้านกาแฟส่วนใหญ่ยังไม่กล้านามาขาย
ทางออก: การเพิ่มความรู้และช่องทางในการนาเสนอความพิเศษของกาแฟให้ผู้บริโภค นอกจากจะสร้าง
เอกลักษณ์ที่แตกต่างให้กับร้านแล้ว ยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของกาแฟคุณภาพ เช่น ร้านขมิ้น จ.
กรุงเทพ นากาแฟไฟน์โรบัสต้าจากระนองมาใช้ *

หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างจริงจัง จะช่วยให้กาแฟไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ต้นน้า
(เกษตรกร)

กลางน้า
(โรงคัว่ )
ปลายน้า
(ร้านกาแฟ)

• หน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ผลักดันโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) มากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริม
ความรู้ในการปลูกกาแฟและการแปรรูปในชุมชน รู้จักบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าของกาแฟ และสามารถเป็นต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรรุ่นพ่อแม่ในท้องถิ่นได้
• หน่วยงานภาครัฐช่วยคัดเลือกและแจกจ่ายเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่
• หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกรมป่าไม้จังหวัด ควรเร่งจัดสรรที่ดินทากินไม่มี
เอกสารสิทธิ์แต่เกษตรกรใช้ทากินตกทอดกันมานาน ให้สามารถใช้เป็นที่ดินทากินได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามเงื่อนไข
การเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น
• หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเกษตรกรภาคเหนือปลูกกาแฟชดเชยพื้นที่ปลูกข้าวโพด เพื่อลดการเผาป่าและเป็นการช่วยรักษาป่าต้นน้า
• หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นตัวกลางผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟเอกชนรายใหญ่ ราย
เล็กและวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น อาทิเช่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีโรงคั่วกาแฟรายใหญ่มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่โรงคั่ววิสาหกิจ
ชุมชนหรือรายเล็ก โดยภาครัฐอาจให้การสนับสนุนด้านวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ แก่รายใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟไทย
• หน่วยงานภาครัฐทางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ (Q-grader) เพื่อต่อยอดสร้างการตลาดเมล็ดกาแฟ เช่น การสร้างเรื่องราว
กาแฟและรสชาติเฉพาะในแต่ละพื้นที่ และทางานร่วมกับผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล (Influencer) ผลักดันให้กาแฟไทยเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับจากร้านกาแฟและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

หากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันช่วยเกษตรกรยกระดับผลผลิตกาแฟให้มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคที่กาลังขยายตัว
จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของประเทศ
9 ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ดินทากินแบบไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากต้นทุนถูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว

* การยกระดับกาแฟคุณภาพดูในภาคผนวก
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ภาคผนวก … บอกเล่าความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพกาแฟ
ปัญหา: ขั้นตอนการผลิตที่มีรายละเอียด ต้นทุนการผลิตที่สูงและหนี้ครัวเรือนทาให้เกษตรกรไม่กล้าเปลี่ยน
ซึ่งเชื่อมโยงเกษตรกรบางกลุ่มที่ยังการขาดความรู้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ทางออก: เริ่มจากสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า “แม้ตน้ ทุนการผลิตจะสูงขึ้น แต่ราคาที่ขายได้จะสูงกว่ามาก”
เช่น ราคากาแฟโรบัสต้าเกรด A 400 บาท/กก. เกรด C 200 บาท/กก.10 โดยเกษตรกรอาจเริ่มต้นจากการ
ปรับพื้นที่บางส่วนมาผลิตกาแฟคุณภาพและควรปลูกพืชผสมผสานเพื่อลดภาระต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี
ต้นน้า (เกษตรกร)

การปลูกกาแฟคุณภาพ ทาได้โดย

• การเลือกสายพันธุท์ เี่ หมาะสมและสามารถปรับตัวได้กับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ เช่น เกษตรกรไร่กาแฟในภาคใต้ส่วนใหญ่จะเลือก
สายพันธุ์กาแฟชุมพรหรือสายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจะให้กาแฟผลดกและมีเมล็ดใหญ่
• การใส่ใจกับการเตรียมพื้นที่ปลูก การให้น้า และการดูแลรักษา มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพกาแฟให้ดีขึ้น เช่น การเว้นระยะห่างพื้นที่ปลูก
ทั้งกรณีปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว หรือปลูกร่วมกับพืชอื่น มีการเว้นระยะไม่เท่ากัน การให้น้าต้องคานึงถึงปริมาณน้าฝน เป็นต้น ซึ่งข้อ มูล
เหล่านี้เกษตรกรสามารถศึกษาเพิ่มกับกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ได้
• การเก็บเกี่ยวเลือกเฉพาะเมล็ดที่สุก ช่วยให้ได้กาแฟคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนยังนิยมเก็บกาแฟในลักษณะการรูดเก็บเพื่อ
ความรวดเร็วและปริมาณที่มาก แต่จะทาให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดิบปนสุก

ปัญหา: ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกรนิยมขายผลเชอร์รี่สด ทาให้ขายได้ราคาต่า
ทางออก: เพิ่มมูลค่าเมล็ดกาแฟ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการทาให้เมล็ดกาแฟเป็นที่รู้จัก
1. การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การแปรรูปผลเชอรี่สดผ่านกระบวนการแปรรูปอาจแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์และพื้นที่ เพื่อให้ได้กาแฟกะลาหรือกาแฟสาร ช่วยเพิ่ม
มูลค่าได้ กรณีตวั อย่างกาแฟอะราบีกา ราคาขายเมล็ดกาแฟกะลา กก.ละ 120-140 บาท ขณะที่ราคาขายกาแฟสารสูงถึง กก.ละ 160200 บาท นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วยังช่วยเพิ่มระยะเวลาการเก็บระยะเวลารักษาได้ถึง 2 ปี
กรณีขายผลเชอรี่สด

กรณีขายกาแฟกะลา

กรณีขายกาแฟสาร

ราคาขาย 17-23 บาท/กก.
(เฉลี่ยที่ 20 บาท)

ราคาขาย 120-140 บาท/กก.
(เฉลี่ยที่ 130 บาท)

ราคาขาย 160-200 บาท/กก.
(เฉลี่ยที่ 185 บาท)

ต้นทุนรวม 13.65 บาท/กก.เชอรี่

ต้นทุนรวม 93.94 บาท

ต้นทุนรวม 165 บาท

กาไร 6.35 บาท/กก.

กาไร 36.06 บาท/กก.

กาไร 20 บาท/กก.

หมายเหตุ: คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ จากการสอบถามเกษตรกร

เกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จในการปรับเปลีย่ นกระบวนการแปรรูปกาแฟ


ไร่กาแฟโรบัสต้าแห่งหนึ่งใน จ.ระนอง ได้ลองผิดลองถูกพัฒนาคุณภาพกาแฟ จากเดิมเก็บเมล็ดแล้วตากแดดไว้บนพื้นดินก่อนนาส่งเข้า
โรงงานหรือที่เรียกว่า Dry Process ต่อมาพบว่า สภาพอากาศของภาคใต้ที่มีความชื้นสูงและฝนตกชุก ไม่เอื้อต่อกระบวนการดังกล่าว
จึงเปลี่ยนมาลองแปรรูปแบบเปียก หรือ Washed Process โดยใช้น้าเป็นวัตถุดิบซึ่งหาง่ายในพื้นที่และมีคุณภาพดี รวมทั้งหากฝนตกก็
สามารถคลุมปิดโดยที่เมล็ดกาแฟไม่เน่าได้ ผลตอบรับจากการปรับกระบวนการแปรรูป ทาให้กาแฟของไร่ดังกล่าวได้รับรางวัลกาแฟ
โรบัสต้าที่มีรสชาติโดดเด่นจากงาน Thailand Coffee Fest 2016 ปัจจุบันสามารถจาหน่ายเมล็ดกาแฟได้สูงถึง กก.ละ 600 บาท

2. การเพิ่มมูลค่าด้วยการทาให้เมล็ดกาแฟเป็นที่รู้จัก ได้แก่
1) การเพิ่มคุณค่าด้วยรางวัลจากการประกวด ผลผลิตกาแฟในภาคเหนือที่ราคาสูง ส่วนใหญ่ได้รับรางวัลจากการประกวดกาแฟ
หรือผ่านนักชิมกาแฟที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ คุณภาพของกาแฟขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การเพาะปลูก และการทา Process ที่ดี ซึ่งปัจจุบัน
ไม่ได้มีเพียงแต่กาแฟอะราบีกาเท่านั้นที่แข่งขันได้ โรบัสต้าเองก็มีการประกวดที่เป็นที่ยอมรับในทั่วโลก เช่น การจัดประกวดกาแฟ
พิเศษในงาน Thailand Coffee Fest ของสมาคมกาแฟพิเศษไทย หรือ SCATH โดยหลังจากการตัดสินแล้ว จะมีการประมูลกาแฟ
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของกาแฟ และยังเป็นโอกาสที่เกษตรกรได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง (ไม่ผ่านคนกลาง) อีกด้วย
2) การเพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างแบรนด์ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบในตัวสินค้า มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร ตลอดจนเครื่องหมาย
การค้า
3) การเพิ่มมูลค่าด้วยการรับรองความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) เช่น สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ของไทย
10 ราคากาแฟโรบัสต้าแต่ละเกรดจากการสอบถามผู้ประกอบการโรงคั่ว
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ภาคผนวก … บอกเล่าความสาเร็จในการยกระดับคุณภาพกาแฟ
เกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จในการสร้างแบรนด์

เกษตรกรภาคเหนือหลายรายหันมาสนใจการผลิตเพื่อคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมทั้งเน้นการปลูกแบบผสมผสาน
เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี หนึ่งในนั้นคือ คุณลี อายุ จือปา เจ้าของแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา” ผู้ผลักดันสร้าง
แบรนด์กาแฟบนดอยที่อาเภอแม่สรวยสู่ระดับสากล มีการพัฒนาคุณภาพกาแฟ ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
จนได้รับรางวัลจากสภากาแฟโลกและจากต่างประเทศหลายแห่ง
 อีกหนึ่งความสาเร็จคือ กาแฟ “ขุนช่างเคี่ยน” ของคุณชาตรี แซ่ย่าง ที่ปรับเปลี่ยนจากสวนลิ้นจี่เชิงเดี่ยว มาทา
สวนลิ้ นจี่ ผสมกั บกาแฟ โดยคุ ณ ชาตรี จะเป็ นผู้ รวบรวมกาแฟบนดอยจากเกษตรกรรายอื่ นน ามาผ่ า น
กระบวนการทั้ง Dry Process, Washed Process และ Semi-washed Processขายทั้งในรูปแบบกาแฟสาร
และเมล็ดคั่ว สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดจนได้รางวัลสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย


ปัญหา: พื้นที่ส่วนใหญ่ในการปลูกอะราบีกาไม่มีเอกสารสิทธิ์
ทางออก: ภาครัฐควรช่วยเหลือในการอนุญาตใช้พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร นอกจากจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรกล้า
ลงทุนกับการสร้างมูลค่าเพิม่ แล้ว ยังช่วยลดปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดการเผาตอซังและเผาป่า ช่วยลดปัญหาหมอกควันได้
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรที่ดินทากินแม้จะเป็นนโยบายแก้ปัญหาระยะยาว แต่ท้ายที่สุดการมีที่ดินทากินจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ
เกษตรกรและเป็นการผลิตที่เพิ่มมูลค่าในระยะยาว
กรณีความสาเร็จจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดสรรที่ดิน


จังหวัดน่านมีภูมิประเทศเหมาะสมในการปลูกกาแฟทั้งอะราบีกาและโรบัสต้า แต่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เป็นพื้นที่สูง ไม่สามารถออก
เอกสารสิทธิ์ได้ หลายพื้นที่เป็นป่าต้นน้าของแม่น้าน่าน มีเกษตรกรบุกรุกไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวจานวนมาก โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มี
การเผาตอซังและเผาป่าเพือ่ ขยายพื้นทีป่ ลูก ทาให้เกิดปัญหาภูเขาหัวโล้นและหมอกควันไฟป่า ภาครัฐและเอกชนจึงร่วมมือกันเข้าไปช่วย
ฟื้นฟูและแก้ปัญหาในชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งสนับสนุนให้ชุมชนปลูกกาแฟช่วยเกษตรกรฟื้นฟู
ป่าไม้ นอกจากนี้ การปลูกในพื้นที่สูงมากช่วยให้กาแฟของจังหวัดน่าน มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น กาแฟมณีพฤกษ์ ซึ่ง
ปลูกกาแฟอะราบีกาสายพันธุ์ Gesha จนสามารถขายได้ถึง กก.ละ 6,000-8,000 บาท และ
กาแฟชื่อดังอื่นๆ ได้แก่ กาแฟภูพยัคฆ์ กาแฟภูมิใจ๋ (น่านดูโอคอฟฟี่) โดยในปี 2562 มีผลผลิต
กาแฟ 483 ตัน เพิ่มขึ้น 165% พื้นที่เพาะปลูก 22,500 ไร่ เกษตรกร 2,400 ราย ครอบคลุมพื้นที่
15 อาเภอ ผลผลิต กาแฟมีคุณ ภาพดีเ ป็น ที่ต้อ งการของตลาด สร้า งรายได้ใ ห้แ ก่เ กษตรกร
มากกว่าพืชชนิดอื่นๆ และช่วยลดปัญหาหมอกควัน

ปัญหา: โรงคั่วกาแฟวิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคั่วกาแฟแต่ละชนิด
ทางออก: ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความรู้ ระหว่ างกั น อาทิ การแข่ งประกวดการคั่ วกาแฟ
เช่น Thailand National coffee Roasting Championship เนื่องจากโรงคั่วกาแฟส่วนใหญ่ค่อนข้างมี
ศักยภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้จะช่วยยกระดับโรงคัว่ กาแฟให้มีความรู้ด้านมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่ม
มูลค่ากาแฟคั่ว นอกจากนี้ กระบวนการคั่ว ก็มีผลต่อรสชาติกาแฟ และการ Blend ก็มีผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการด้วย
ปัญหา: เกษตรกรที่ต้องการลงทุนทากาแฟคั่วบดยังขาดความเชี่ยวชาญ และเงินทุนดาเนินการ
ทางออก: เกษตรกรในหลายพื้นที่มีการดาเนินงานในลักษณะวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐง่ายขึ้น
กรณีความสาเร็จของวิสาหกิจกาแฟถ้าสิงห์ แม้จาหน่ายในราคาสูงกว่าคู่แข่ง แต่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
กลางน้า (โรงคั่ว)



วิสาหกิจกาแฟถ้าสิงห์วางจาหน่ายในไปรษณีย์ไทย เป็นกาแฟที่ผลิต จากกาแฟสารคุณภาพ และมีการเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น การทา
กาแฟสาเร็จรูป 4 in 1 ใส่ดอกคาฝอย ซึ่งช่วยให้ประสบความสาเร็จติดตลาด แม้ว่า บางกรรมวิธีอาจจะอยู่ในรูปแบบการจ้างการผลิต
กับโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูงในเครื่องจักร

ปัญหา: ผู้บริโภคยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้า ทาให้ร้านกาแฟส่วนใหญ่ยังไม่กล้านาเข้ามาขาย
ทางออก: กระแสของโรบัสต้าคุณภาพหรือไฟน์โรบัสต้าเริ่มเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ร้านกาแฟไทย
หลายร้านนาเสนอเมล็ดกาแฟไฟน์โรบัสต้าให้กับผู้บริโภคได้ลองมากขึ้น หากสามารถนาเสนอความ
พิเศษของกาแฟให้ผู้บริโภคได้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับร้าน และช่วยสนับสนุนการเติบโตของกาแฟคุณภาพ
ไฟน์โรบัสต้าในร้านกาแฟของไทย

ปลายน้า (ร้านกาแฟ)



ร้านขมิ้นคาเฟ่ จ.กรุงเทพ เลือกใช้เมล็ดกาแฟไฟน์ไรบัสต้าจาก จ.ระนอง มาเป็นกาแฟหลักของร้าน ผ่านกระบวนการ Washed Process
และคั่วกลาง ทาให้มีรสชาติหวานและเปรี้ยวอ่อนคล้ายอะราบีกา เมล็ดกาแฟตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า ‘หนุ่มใต้’ และเสียงตอบรับอย่างดี

10 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและบทความเรื่อง “กาแฟน่าน แกะรอยกาแฟมณีพฤกษ์ เวลากาแฟ : วิรัตน์ แสงทองคา”

ภาคผนวก 2/2

