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บทคัดย่ อ
ความร่ วมมื อแบบคลัสเตอร์ เป็ นปั จจัยที่ สาคัญของการพัฒนาเชิ งพื้นที่ ในขณะที่ ความเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิ จและระบบนิเวศวิทยาที่นาไปสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ดัง นั้นการนาเอาหลัก การทั้ง สองแนวคิ ดมาบู รณาการร่ วมกัน เพื่ อพัฒ นาโซ่ อุ ป ทานกาแฟ
อาราบิ กาของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ทาให้การพัฒนาเกิ ดความยัง่ ยืนและสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ไม่แน่นอนจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
การวิจยั นี้ จึงมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ค้นหาเงื่ อนไขและปั จจัย แวดล้อมก่ อนการพัฒนาคลัส เตอร์ ใ น
โซ่อุปทานสี เขียวของกาแฟอาราบิกาของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 2) ประมาณค่ารู ปแบบการดาเนินงานที่
เหมาะสมของระบบโซ่ อุปทานคลัสเตอร์ สีเขียวของกาแฟอาราบิกา 3) ประมาณค่าการแบ่งปั นมูลค่า
ของเกษตรกรที่อยูใ่ นโซ่อุปทานคลัสเตอร์ กาแฟอาราบิกา และ 4) ประเมินความสามารถในการแข่งขัน
ของเกษตรที่ อยู่ในโซ่ อุปทานคลัสเตอร์ สีเขี ยวของกาแฟอาราบิ กา โดยข้อมูลได้จากการสารวจใน
ปี พ.ศ. 2558 จากตัวอย่างจานวน 188 ราย ซึ่ งถู กเลื อกแบบเจาะจงจากผูป้ ลู กกาแฟในพื้นที่ ป่าเมี่ยง
อาเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่ปางมะโอ อาเภอเชี ยงดาว จังหวัดเชี ยงใหม่ และคัดเลือกตัวอย่างย่อยอีก
ครั้งหนึ่ ง จานวน 56 ราย เพื่อเป็ นตัวแทนเกษตรกร เข้าร่ วมการสร้ างสถานการณ์ จาลองโซ่ อุป ทาน
คลัสเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกากับผูร้ วบรวมผลผลิต จานวน 2 ราย และผูแ้ ปรรู ป จานวน 1 ราย
ผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่หนึ่ ง ทาให้ทราบปั จจัย เชิ งบวกต่ อการขับเคลื่ อนการพัฒนา
คลัสเตอร์ ในโซ่ อุปทานสี เขียวของกาแฟอาราบิกาของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ได้แก่ 1) ความเหมาะสม
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ทางด้านภูมิชีวภาพ และการปลูกกาแฟในระบบวนเกษตร 2) ความเข้มแข็งของพันธมิตรที่ เกิ ดจาก
ความร่ วมมือระหว่างเกษตรกรกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านความรู ้และสิ่ งสนับสนุ นที่
เอื้อต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ในโซ่ อุปทานสี เขียว 3) ความเกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์ป่าและต้นน้ าและ
ความพร้อมของเกษตรกรในการยอมรับแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
อย่า งไรก็ ตาม ปั จจัย ในเชิ ง ลบคื อ เกษตรกรมี ค วามร่ ว มมื อกัน เองต่ า ซึ่ งสาเหตุ หลัก มาจากความ
ไม่เข้มแข็งของผูน้ าและความไม่เชื่ อใจระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง นอกจากนี้ ความร่ วมมือระหว่าง
เกษตรกรกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่มีความไม่ต่อเนื่ อง ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ใน
ระยะยาว
สาหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่สอง สาม และสี่ เป็ นผลจากการจาลองสถานการณ์การปฏิบตั ิที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมและการคานวณต้นทุ นในโซ่ อุปทาน ทาให้ได้แบบจาลองสาหรับวิเคราะห์ รูปแบบการ
ดาเนินงานและรู ปแบบการแบ่งปั นมูลค่าที่เหมาะสม รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของเกษตร
โดยได้รายงานนาเสนอ 2 แบบจาลองเพื่อการเปรี ยบเทียบ คือ แบบจาลองที่ไม่มีการพัฒนาคลัสเตอร์
ในโซ่ อุปทานสี เขียวที่เกษตรกรแต่ละรายดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ในโซ่ อุปทาน และแบบจาลองการ
พัฒนาคลัสเตอร์ ในโซ่อุปทานสี เขียวที่เกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต และผูแ้ ปรรู ป มีความร่ วมมือกันใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งทางด้านการผลิต การจัดการของเสี ย และการ
ขนส่ ง จากนั้นจึงวิเคราะห์รูปแบบการดาเนินงานที่เหมาะสม การแบ่งปั นมูลค่า และความสามารถใน
การแข่งขันของเกษตรที่อยูใ่ นโซ่อุปทานคลัสเตอร์ สีเขียวของกาแฟอาราบิกา
ผลการวิเคราะห์ พบว่า การสร้ างความมือกันระหว่างเกษตรกรสามารถช่ วยลดต้นทุนในโซ่ อุปทาน
ร้อยละ 18.99 และรู ปแบบของความร่ วมมือที่เหมาะสมคือความร่ วมมือกันภายในชุมชนของเกษตรกร
ในการจัดซื้ อปั จจัยการผลิ ตและขายผลผลิ ตร่ วมกัน รวมถึ งการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์
ระหว่างกัน
จากรู ปแบบความร่ วมมื อข้างต้นนามาใช้สร้ างรู ปแบบการแบ่งปั นมู ลค่าในโซ่ อุปทานคลัสเตอร์ ที่
เหมาะสม ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือกันระหว่างเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต และผูแ้ ปรรู ป โดยใช้ “สัญญา
การแบ่งปั นรายได้” ผลการวิเคราะห์พบว่า รู ปแบบของการสัญญาแบ่งปั นรายได้ที่เหมาะสมขึ้นอยูก่ บั
เป้ าหมายของสัญญา ได้แก่ 1) เป้ าหมายกาไรสู งสุ ดสาหรับเกษตรกร รู ปแบบของสัญญาที่เหมาะสม
คือ การแบ่งปั นรายได้ ร้อยละ 10 ของโครงการหลวงไปยังผูร้ วบรวมผลผลิ ต และการแบ่งปั นรายได้
ร้อยละ 10 ของผูร้ วบรวมผลผลิตไปยัง คลัสเตอร์ ของเกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
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79.03 และ 2) เป้ าหมายกาไรรวมของโซ่ อุปทานสู งสุ ด และเกษตรกรยังคงได้รับกาไรเพิ่มขึ้นในเวลา
เดี ย วกัน สั ญญาที่ เหมาะสมจะมี ก ารแบ่ ง ปั นเฉพาะรายได้ ร้ อยละ 10 ของผูร้ วบรวมผลผลิ ตไปสู่
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้ อยละ 76.38 ซึ่ งรู ปแบบของสัญญาแบ่งปั น
รายได้ที่ควรแนะนาในทางปฏิ บตั ิ คือรู ปแบบที่สองเพราะนอกจากเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุดเป็ นอันดับสองแล้ว ผลจากการแบ่งปั นรายได้ยงั ก่อให้เกิดสวัสดิการสังคมสู งสุ ดด้วย
งานชิ้นนี้ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขอุปสรรคของการสร้างคลัสเตอร์ ตลอดจนเสนอขั้นตอนการศึกษา
เพื่อนาไปประยุกต์กบั พื้นที่อื่นในอนาคต
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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 nonGCSC 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.
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