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บทคดัย่อ 

ความร่วมมือแบบคลสัเตอร์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการพฒันาเชิงพื้นท่ี ในขณะท่ีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศวิทยาท่ีน าไปสู่การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน ดังนั้นการน าเอาหลักการทั้งสองแนวคิดมาบูรณาการร่วมกันเพื่อพฒันาโซ่อุปทานกาแฟ           
อาราบิกาของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ท าให้การพฒันาเกิดความย ัง่ยืนและสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของเกษตรกรภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีไม่แน่นอนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) คน้หาเง่ือนไขและปัจจยัแวดล้อมก่อนการพฒันาคลสัเตอร์ใน       
โซ่อุปทานสีเขียวของกาแฟอาราบิกาของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 2) ประมาณค่ารูปแบบการด าเนินงานท่ี
เหมาะสมของระบบโซ่อุปทานคลสัเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกา 3) ประมาณค่าการแบ่งปันมูลค่า
ของเกษตรกรท่ีอยูใ่นโซ่อุปทานคลสัเตอร์กาแฟอาราบิกา และ 4) ประเมินความสามารถในการแข่งขนั
ของเกษตรท่ีอยู่ในโซ่อุปทานคลสัเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกา โดยขอ้มูลได้จากการส ารวจใน        
ปี พ.ศ. 2558 จากตวัอย่างจ านวน 188 ราย ซ่ึงถูกเลือกแบบเจาะจงจากผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ีป่าเม่ียง 
อ าเภอดอยสะเก็ด และพื้นท่ีปางมะโอ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และคดัเลือกตวัอย่างย่อยอีก
คร้ังหน่ึง จ านวน 56 ราย เพื่อเป็นตวัแทนเกษตรกร เขา้ร่วมการสร้างสถานการณ์จ าลองโซ่อุปทาน  
คลสัเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกากบัผูร้วบรวมผลผลิต จ านวน 2 ราย และผูแ้ปรรูป จ านวน 1 ราย 

ผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ีหน่ึงท าให้ทราบปัจจยัเชิงบวกต่อการขบัเคล่ือนการพฒันา   
คลสัเตอร์ในโซ่อุปทานสีเขียวของกาแฟอาราบิกาของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ไดแ้ก่ 1) ความเหมาะสม
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ทางดา้นภูมิชีวภาพ และการปลูกกาแฟในระบบวนเกษตร 2) ความเขม้แข็งของพนัธมิตรท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือระหวา่งเกษตรกรกบัองคก์รอ่ืนๆ ในพื้นท่ี โดยเฉพาะในดา้นความรู้และส่ิงสนบัสนุนท่ี
เอ้ือต่อการพฒันาคลสัเตอร์ในโซ่อุปทานสีเขียว 3) ความเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์ป่าและตน้น ้ าและ
ความพร้อมของเกษตรกรในการยอมรับแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

อย่างไรก็ตาม ปัจจยัในเชิงลบคือเกษตรกรมีความร่วมมือกันเองต ่า ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากความ            
ไม่เขม้แข็งของผูน้ าและความไม่เช่ือใจระหวา่งเกษตรกรดว้ยกนัเอง นอกจากน้ีความร่วมมือระหว่าง
เกษตรกรกบัองค์กรอ่ืนๆ ในพื้นท่ีมีความไม่ต่อเน่ือง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคลสัเตอร์ใน
ระยะยาว  

ส าหรับวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสอง สาม และส่ี เป็นผลจากการจ าลองสถานการณ์การปฏิบติัท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและการค านวณตน้ทุนในโซ่อุปทาน ท าให้ไดแ้บบจ าลองส าหรับวิเคราะห์รูปแบบการ
ด าเนินงานและรูปแบบการแบ่งปันมูลค่าท่ีเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการแข่งขนัของเกษตร 
โดยไดร้ายงานน าเสนอ 2 แบบจ าลองเพื่อการเปรียบเทียบ คือ แบบจ าลองท่ีไม่มีการพฒันาคลสัเตอร์
ในโซ่อุปทานสีเขียวท่ีเกษตรกรแต่ละรายด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโซ่อุปทาน และแบบจ าลองการ
พฒันาคลสัเตอร์ในโซ่อุปทานสีเขียวท่ีเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต และผูแ้ปรรูป มีความร่วมมือกนัใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นการผลิต การจดัการของเสีย และการ
ขนส่ง จากนั้นจึงวิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสม การแบ่งปันมูลค่า และความสามารถใน
การแข่งขนัของเกษตรท่ีอยูใ่นโซ่อุปทานคลสัเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกา 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การสร้างความมือกนัระหว่างเกษตรกรสามารถช่วยลดตน้ทุนในโซ่อุปทาน
ร้อยละ 18.99 และรูปแบบของความร่วมมือท่ีเหมาะสมคือความร่วมมือกนัภายในชุมชนของเกษตรกร
ในการจดัซ้ือปัจจยัการผลิตและขายผลผลิตร่วมกนั รวมถึงการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์
ระหวา่งกนั  

จากรูปแบบความร่วมมือขา้งตน้น ามาใช้สร้างรูปแบบการแบ่งปันมูลค่าในโซ่อุปทานคลสัเตอร์ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเป็นความร่วมมือกนัระหวา่งเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต และผูแ้ปรรูป โดยใช้ “สัญญา
การแบ่งปันรายได”้ ผลการวเิคราะห์พบวา่ รูปแบบของการสัญญาแบ่งปันรายไดท่ี้เหมาะสมข้ึนอยูก่บั
เป้าหมายของสัญญา ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายก าไรสูงสุดส าหรับเกษตรกร รูปแบบของสัญญาท่ีเหมาะสม 
คือ การแบ่งปันรายได ้ร้อยละ 10 ของโครงการหลวงไปยงัผูร้วบรวมผลผลิต และการแบ่งปันรายได้
ร้อยละ 10 ของผูร้วบรวมผลผลิตไปยงัคลสัเตอร์ของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 
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79.03 และ 2) เป้าหมายก าไรรวมของโซ่อุปทานสูงสุด และเกษตรกรยงัคงไดรั้บก าไรเพิ่มข้ึนในเวลา
เดียวกัน สัญญาท่ีเหมาะสมจะมีการแบ่งปันเฉพาะรายได้ ร้อยละ 10 ของผูร้วบรวมผลผลิตไปสู่
เกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี ท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 76.38 ซ่ึงรูปแบบของสัญญาแบ่งปัน
รายไดท่ี้ควรแนะน าในทางปฏิบติั คือรูปแบบท่ีสองเพราะนอกจากเกษตรกรไดรั้บผลประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองแลว้ ผลจากการแบ่งปันรายไดย้งัก่อใหเ้กิดสวสัดิการสังคมสูงสุดดว้ย 

งานช้ินน้ีไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขอุปสรรคของการสร้างคลสัเตอร์ตลอดจนเสนอขั้นตอนการศึกษา
เพื่อน าไปประยกุตก์บัพื้นท่ีอ่ืนในอนาคต 
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ABSTRACT 

Cluster is the key factor of an area-based development whereas the environmentally 

friendly relation brings about the balance of economic and ecological systems leading to 

the sustainable development. Therefore, the uses of two concepts above to develop the 

Arabica coffee supply chain of highland farmers cause the sustainability and build 

competitiveness of the farmers under the uncertain competition from AEC. 

This research aims to 1) explore the conditions and environmental factors before a cluster 

development in the green supply chains of highland Arabica coffee, 2) estimate the 

optimal green cluster supply chain (GCSC) systems of highland Arabica coffee, 3) 

evaluate the value sharing to the farmers in the GCSC, and 4) assess the farmers’ 

competitiveness in the GCSC. The data is obtained by a survey in 2015 from 188 samples 

which are purposively selected from the coffee farmers in Pamiang area, Doi Seket 

district, and Pang Ma-O area, Chiang Dao district, Chiang Mai province, and the samples 

of 56 farmers are reselected for participating in the GCSC scenarios with two assemblers 

and one processor. 

The results of the first purpose indicate the positive factors for driving the GCSC 

consisting of 1) the appropriate biophysical environment and the agroforestry systems, 2) 

the strong relationships among the farmers and the relevant institutions, especially the 
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knowledge and facilities being useful for GCSC development, 3) the forests and 

watersheds conservations and the readiness of the farmers in green practice adoptions.  

However, the negative factors is the less cooperation among the farmers. The main 

reasons of this problem are the weakness of the leaders and the mistrust among the 

farmers. In addition, the collaborations between the farmers and other organizations in 

the areas are not continual leading to an obstacle to the sustainable development of GCSC 

in the long term.  

The second, the third, and the fourth purposes are resulted from the simulation of the 

GCSC practices and costing which lead to the two models for using in the analyses of the 

operations, the revenue sharing, and the competitiveness of the farmers, namely, the non-

GCSC model represented the operation of each farmer, and the GCSC model displayed 

the collaborations of the farmers, the assemblers, and the processor in green production, 

green waste management, and green transportation. After that, the optimal solutions of 

the operations, the revenue sharing, and the competitiveness of the farmers are evaluated. 

The results show that the collaboration among the farmers brings about the cost reduction 

in supply chain around 18.99% and the appropriate model is the collaboration of the 

farmers in each community to procure the production factors, sell products, and share 

useful information. 

The suitable operational model mentioned above is used for constructing the optimal 

value sharing of the GCSC with the coordination among the farmers, the assemblers and 

the processor by using “revenue sharing contracts”. The results represent that the optimal 

forms of revenue sharing contracts are depended on the goals of the contracts. First, for 

the goal of profit maximization for the farmers, the suitable form is the share of 10% of 

the RPF’s revenue to the assemblers and the share of 10% of assemblers’ revenue to the 

farmer clusters. It brings about the increasing in farmers’ income around 79.03%. Second, 

for the goal of profit maximization of the supply chain and the increasing in the revenue 

of the farmers in the same time, the proper contracts is the revenue sharing approximately 

10% only from the assemblers to the farmers in each area and it leads to the increasing in 
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farmers’ income approximately 76.38%. For the practical suggestion, the second form is 

suitable in terms of the second best of the farmers and the highest of the social welfare.  

This research proposes the solutions to the obstacles of establishing a cluster, as well as 

offers the practical processes to be applied to other areas in the future. 


