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5. บทคัดย่อ    

 การเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาเทียบกับ

การใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยว ด าเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือและภาคใต้จ านวน

รวม 11 คน หลังน าเครื่องเก็บเกี่ยวข้างต้นไปสาธิตและให้เกษตรกรทดลองปฏิบัติจริงในแปลง จากการสัมภาษณ์

ในส่วนข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟมากกว่า15 ปี พันธุ์กาแฟที่

ปลูก ประกอบด้วย พันธุ์ Catimor  พันธุ์เชียงใหม่ 80 พันธุ์โรบัสต้า พันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์ของบริษัทเนสเล่ 

เกษตรกรจะปลูกกาแฟร่วมกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนจ านวน 9 ราย ปลูกกาแฟเป็นพืชเดี่ยว 2 ราย เกษตรกร ปัญหาหลัก 



1 สถาบันวิจัยพืชสวน 
2 ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเกษตรเชียงใหม่ 
3 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 
4 ศูนยว์ิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 ของเกษตรกรคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ คิดเป็น 81.81%  โดยในการเก็บเก่ียวที่เป็นปัญหานี้เกิดจาก การขาด

แคลนแรงงานเก็บผลกาแฟคิดเป็น 30%  รองลงมาคือค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวมีราคาแพงคิดเป็น 25.56% 

หลังจากเกษตรกรทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวขนาดพกพาที่เป็นการพัฒนาจากการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรแล้ว 

ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าท าให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นคิดเป็น 53.84%  รองลงมาเห็นว่าวิธีการใหม่นี้จะลดปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน  ขณะที่บางรายใช้แล้วท าให้ต้นกาแฟบอบช้ า ฟ้ืนตัวยากคิดเป็น  7.7 %  และบางคนเห็นว่า

การท างานยุ่งยากคิดเป็น 7.7% ส่วนความพอใจในภาพรวมจากการที่เกษตรกรได้ทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟ

ขนาดเล็กแบบพกพามีความพึงพอใจอยู่ที่ 80% 

ค าส าคัญ : เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟแบบพกพา การประเมินความคุ้มค่าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีใหม่  

 

    ABSTRACT   

 The comparison of economic value between the technology of using portable Robusta 

coffee harvesting machine and using human labor for harvesting, was conducted by interviewing 

11 farmers who have been growing coffee in the northern and the southern region of Thailand, 

after demonstrating the use of the abovementioned machine and granting the farmers hands on 

experience. By interviewing the general information of the farmer, most of the farmers have 

grown coffee for more than 15 years. The varieties grown are: Catimor, Chieng Mai 80, Robusta, 

Local varieties, and Nestle’s variety. Nine of the farmers have been growing coffee with other 

economic crops, two farmers have been growing only coffee. The main problem for the farmer 

is harvesting, faced by 81.81% of the farmers, where 30% face shortage of labor, 25.56% face 

problem of high labor cost. After the farmer used the portable harvesting machine, that is 

developed from the research done by the Department of Agriculture, 53.84% of the farmers’ 

opinion suggested improved productivity. The second highest opinion suggested that it would 

alleviate the problem of labor shortages, while 7.7% of the opinions suggested that it causes 

hard to recover damage the coffee plant. The rest of the farmers, 7.7%, feel that it causes 



complications. Overall 80% of the farmers are content with the portable coffee harvesting 

machine. 

Key word  : Portable coffee harvesting machine, economic value evaluation, using new 

technology 

 

6. ค าน า                                  

กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักในการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตร 

ส าหรับผู้ใช้บริการหลักของหน่วยงานคือเกษตรกรรายย่อย ที่ผ่านมามีการวิจัยเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีต่างๆ ตามท่ี

กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นจ านวนมาก มีผลงานมากมายที่ได้มาจากการวิจัยซึ่งใช้เวลานานนับปีก่อนจะได้เป็นผลงาน

ที่เผยแพร่ไปสู่เกษตรกร แต่เมื่อสืบค้นไปถึงผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงกลับพบว่างานหรือผลงานวิจัยอีกหลายผลงานที่

เกษตรกรไม่ได้น าไปใช้ หรืออาจไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกร หรือไม่เหมาะกับสภาพสังคม การศึกษา

การยอมรับเพ่ือให้ได้ทราบว่าเหตุใดผลงานวิจัยที่ควรจะได้ใช้ประโยชน์จึงถูกละเลย หรือผลงานวิจัยใจเหล่านั้นมีสิ่ง

ใดบกพร่อง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้งบประมาณของแผ่นดินถูกใช้อย่างคุ้มค่า และเกษตรกรได้รับ

ผลประโยชน์ และนักวิจัยสามารถเดินได้ถูกทาง ดังนั้นการศึกษาถึงการยอมรับของการใช้เทคโนโลยีใหม่ทดแทน

เทคโนโลยีเดิมที่เกษตรกรใช้อยู่ จึงคัดเลือกเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวกาแฟด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบพกพา 

กับเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวของเกษตรกร เพ่ือให้ทราบว่าหากเทคโนโนโลยีนี้ถูกน าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย

แล้วเกษตรกรจะมีความพึงพอใจหรือไม่ มีผลลดหรือเพ่ิมต้นทุนให้แก่เกษตรกรอย่างไร จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างไร 

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ท ารายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท ใน

ปี 2558 ประเทศไทยมีผลผลิตกาแฟ 26,089 ตัน และในปี 2559 มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 30,579 ตัน (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2560ก) มูลค่าการส่งออก 124 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามล าดับ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2560) แหล่งการปลูกกาแฟที่ส าคัญของประเทศไทยอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร 

ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

โดยร้อยละ 79 ของผลผลิตทั้งหมด เป็นพันธุ์โรบัสตาปลูกในภาคใต้ และอีกร้อยละ 21 ของผลผลิตทั้งหมด เป็น

พันธุ์อราบิกาปลูกในภาคเหนือ ต้นทุนการผลิตกาแฟในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2558) เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ

เพ่ิมข้ึนของต้นทุนผันแปร เช่น ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย และค่ายาปราบศัตรูพืช 

การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับข้ันตอนการ

ผลิตอ่ืนๆ ในประเทศท่ีมีพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ เช่น บราซิล มีการใช้รถเก็บเกี่ยวผลกาแฟซึ่งเป็นเครื่อง



ขนาดใหญ่ ส ารับประเทศไทยการใช้รถเก็บเกี่ยวผลกาแฟไม่มีความคุ้มต่า เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก สวนกาแฟร้อย

ละ 70 ของกาแฟโรบัสต้าเป็นสวนผสมบางพื้นท่ีก็มีข้อจ ากัดไม่สามารถใช้รถเก็บเกี่ยวได้ 

การเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยใช้แรงงานคน เป็นขั้นตอนที่มีต้นทุนการผลิตสูงขาดแคลนแรงงานเมื่อง

เปรียบเทียบความสามารถการท างานเครื่องมีความสามารถสูงกว่าคนเก็บ 1.28 เท่า 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  

เพ่ือประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีใหม่การเก็บเก่ียวกาแฟด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็ก

แบบพกพา ที่เป็นผลงานของนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ที่จะเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในภาคเหนือ

และภาคใต ้ 

7. วิธีด าเนินการ                           

- แบบวิธีวิจัย เป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนการผลิต รายได้และผลตอบแทนการการใช้เทคโนโลยี เก็บ

เกี่ยวกาแฟ  โรบัสตาด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบพกพา และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ซึ่งปฏิบัติ

ตามกรรมวิธีของเกษตรกร น ามาวิเคราะห์สถิติ และทางเศรษฐศาสตร์ 

- วิธีการ  

1. เตรียมแบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามจะมี 3 ส่วน ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ข้อมูลเกี่ ยวกับ

กระบวนการผลิต ข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิตในเทคโนโลยี  

2. เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสตา จ านวน 3 แหล่งปลูก โดยประสานกับ

นักวิชาการเกษตรในพ้ืนที่ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  

3. น าเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเก่ียวขนาดเล็กแบบพกพาที่ได้จากการทดลองมาใช้เปรียบเทียบ

กับวิธีเก็บเก่ียวของเกษตรกร 

4. หลังจากในช่วงการเก็บเก่ียว จะท าการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม   

5. เก็บรวบรวบข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

6. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวเทียบกับวิธีการเก็บเกี่ยวแบบเดิมของเกษตรกร 

- การบันทึกข้อมูล 

- ข้อมูลปฐมภูมิ (ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร)  
- ข้อมูลทุติยภูมิ (สภาพอากาศ สังคม เศรษฐกิจ) 



- ด้านต้นทุนและผลตอบแทน 
- ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีใหม่ทดแทนเทคโนโลยีเดิม ได้แก่ ความยากง่ายของการใช้เทคโนโลยี  
- การน าไปใช้ได้จริง ความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมของเกษตรกรในท้องถิ่นกับวิธีการปฏิบัติ  
- ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีการผลิต และความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้นตุลาคม 2560 สิ้นสุดกันยายน 2562 สถานที่แปลงปลูกกาแฟโรบัสตาของเกษตรกร จ.

ชุมพรและเชียงใหม่ 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 กาแฟโรบัสต้า  

 ท าการรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามตามแบบสัมภาษณ์ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟที่
ได้น าเครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาไปทดลองเก็บเกี่ยว ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในภาคเหนือ
ประกอบด้วยเกษตรกร จ านวน 4 ราย ได้แก่ จังหวัดอุตรดิถต์ 2 ราย จังหวัดล าปาง 1 ราย และจังหวัดเชียงใหม่ 
1 ราย พันธุ์กาแฟที่ เกษตรกรปลูกคือ พันธุ์โรบัสต้า Catimor และเชียงใหม่ 80 ส่วนภาคใต้ ประกอบด้วย
เกษตรกร จ านวน 7 ราย ในจังหวัดชุมพร พันธุ์กาแฟที่ปลูกคือ พันธุ์โรบัสต้า และพันธุ์พ้ืนเมือง 
 ปัจจุบันเกษตรกรที่สัมภาษณ์ทั้งหมดเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟโดยเลือกเก็บโดยใช้มือปลิดผลกาแฟ 
เกษตรกร มีปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ 81.81%  และไม่มีปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 18.19%  
ปัญหาที่เกษตรพบมากที่สุดคือ ขาดแคลนแรงงานเก็บผลกาแฟ 30%  ค่าจ้างแรงงานมีราคาแพง 25.56%  ผล
กาแฟสุกไม่พร้อมกันทั้งต้น 23.33%  และผลกาแฟมีขนาดเล็ก เก็บเก่ียวยาก 21.11%    
 กรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาเพ่ือให้เกษตรกร
ทดลองใช้งาน  เกษตรกรยินดีทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา 90.9%  และไม่ยินดี 9.1%  
เกษตรทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาแล้วพบว่า  ท าให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น 53.84%  
เกษตรกรเห็นว่าวิธีการใหม่นี้จะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ขณะที่บางรายใช้แล้วท าให้ต้นกาแฟบอบช้ า ฟื้น
ตัวยาก  7.7 %  และการท างานยุ่งยาก 7.7%  
 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการทดลองใช้ เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา การลดต้นทุน
การจ้างแรงงานคน  เกษตรกรพึงพอใจ 21.80%  ความยาก-ง่ายในการใช้งานเครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็ดแบบ
พกพา พึงพอใจ 20.30%  ปริมาณผลผลิตที่เสียหาย 18.05%  น้ าหนักของเครื่องเก็บเกี่ยว พึงพอใจ 17.29%  
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว พึงพอใจ 12.03% ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ในแต่ละครั้ง พึงพอใจ 10.53%  และ
ความพอใจในภาพรวม  จากการที่เกษตรกรได้ทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา 80% 



 
 

     
 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

เกษตรกรทีส่ัมภาษณ์เป็นเกษตรกรใน 4 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ ล าปาง เชียงใหม่ และชุมพร รวมทั้งหมด 

11 ราย เป็นหญิง 7 ราย ชาย 4 ราย เกษตรกรผู้ที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 51-55 ปี จ านวน 3 

ราย ช่วงอายุ 46-50 ปี และ61-65 ปี ช่วงละ 2 ราย และช่วงอายุ 35-40 ปี  41-45 ปี 56-60 ปี 66-70 ปี ช่วงละ 

1 ราย  (ภาพท่ี 1) เกษตรกรส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ระดับปริญญา และเพียง 1 คน ที่ไม่ได้ศึกษา (ภาพที่ 2) ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก 

และมีเพียง 1 รายที่มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมโดยอาชีพหลักจะเป็นอาชีพรับจ้าง   

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที่ 1 อายุของเกษตรกร 

 

 

ภาพที่ 2 ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 11 ราย  ที่ให้สัมภาษณ์มีสมาชิกในบ้าน 2 คน จ านวน 2 ราย  3 คน จ านวน 2 ราย  4 คน จ านวน 5 

ราย และ 5 คน จ านวน 1 ราย  ส่วนใหญ่มีสมาชิก 4 คน (ภาพที่ 3) 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ส าหรับพื้นที่ถือครอง เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองตั้งแต่ 2 – กว่าหนึ่งร้อยไร่ โดยมี 3 ราย มีพ้ืนที่ถือครอง 2 

ไร่ ส่วนอีก 8 รายมีพ้ืนที่ถือครอง  จ านวน 6 ไร่  7 ไร่  13 ไร่  15 ไร่  30 ไร่  70 ไร่  100 ไร่ และ107 ไร่ ใน

จ านวนนี้เป็นพ้ืนที่ปลูกกาแฟ จ านวน 2 ไร่ 3 ราย  จ านวน 5 ไร่ และ8 ไร่ พ้ืนที่ละ 2 ราย  จ านวน 7 ไร่  13 ไร่ 

30 ไร่ และ 64 ไร่ พื้นที่ละ 1 ราย 

การรับความรู้ ข่าวสาร และความเข้าใจต่อหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร 

เกษตรกรมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการเกษตร วิทยุ  โทรทัศน์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เสียง

ตามสาย วิทยุชุมชน เข้าไปติดต่อหรือโทรไปสอบถามด้วยตนเองตามหน่วยงานราชการ หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือ

รายสัปดาห์ รายเดือน และสื่อหรือสิ่งพิมพ์ในหน่วยงานราชการ 

เกษตรกรรู้จักกรมวิชาการเกษตรดี  81.82%  เคยได้ยินชื่อ แต่ไม่ทราบว่ากรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่

อะไร 9.10%  และไม่รู้จัก ไม่เคยทราบชื่อมาก่อนเลย 9.10% 

ส าหรับความต้องการของเกษตรกรเมื่อทราบถึงภารกิจของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรอยากให้กรม

วิชาการเกษตรเผยแพร่เทคโนโลยีในการผลิตกาแฟโดยท าแปลงทดลองตัวอย่าง ทางวิทยุโทรทัศน์ ต้องการให้กรม

วิชาการเกษตรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟในด้านคุณภาพของเมล็ดกาแฟ (รวมถึงราคาขาย) เทคโนโลยีการ

เก็บเก่ียวกาแฟ ต้องการเหตุผลที่กาแฟที่มีความสุกแกต่่างกันมีผลราคาแตกต่างกัน มีวิธีตรวจสอบที่ทางหลัก

วิชาการอย่างไร ต้องการต้นพันธุ์ที่แข็งแรงผลผลิตดี ดิน ปัญหาและการจัดการดิน และอยากให้มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนเกี่ยวกับ กรมวิชาการเกษตรโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์  เฟสบุ๊ค แบบสาธารณะ  



 

ระบบการปลูกกาแฟของเกษตรกร 

ระบบการปลูกกาแฟของเกษตรกรที่สัมภาษณ์ เกษตรกรจะปลูกกาแฟร่วมกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนจ านวน 9 

ราย โดยปลูกร่วมกับทุเรียน 1 ราย  ทุเรียน และหมาก 1 ราย  ทุเรียน และมะปราง 1 ราย  หมาก 1 ราย  มะคา

เดเมีย 1 ราย และชาอัสสัม 1 ราย อีก 3 รายไม่ได้ระบุว่าปลูกร่วมกับพืชชนิดใด ส่วนเกษตรกรที่ปลูกกาแฟอย่าง

เดียว มี 2 ราย 

ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟมากกว่า15 ปี จ านวน 6 ราย  ประสบการณ์ 6-10 

ปี  3 ราย ประสบการณ์ 0-2 ปี และ 3-5 ปี ช่วงละ 1 ราย  เกษตรกรให้ความส าคัญในการปลูกกาแฟโดยยึดตาม

หัวข้อต่อไปนี้คือ 1. ความน่าเชื่อถือของแหลงที่มาของต้นพันธุ์ 2.ต้านทาน/ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู3. พันธุ์ที่

สามารถขายได้ราคาสูง 4. พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสม่ าเสมอ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 5. 

ลักษณะทรงต้น/ความสูงของต้นที่เหมาะสมในการจัดการ 6. ออกดอกติดผลสม่ าเสมอ พร้อมๆกัน ท าให้เก็บ

ผลผลิตง่าย และ 7. ลักษณะของเมล็ดมีลักษณะที่ดีตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ  

พันธุ์กาแฟที่ปลูกคือ ในภาคเหนือ ประกอบด้วย Catimor        2  ราย  เชียงใหม่ 80    1 ราย  โรบัสต้า         

2 ราย ขณะที่ที่จังหวัด ชุมพร ประกอบด้วย โรบัสต้า 3 ราย  พ้ืนเมือง 4 ราย  Nestle  1 ราย 

เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟโดยท าตามอย่างคนรุ่นก่อน  22.22%   กรมวิชาการเกษตร    

22.22%   บริษัทเอกชน  16.67% เรียนรู้เอง   16.67%  เพ่ือนบ้าน  11.11% กรมส่งเสริมการเกษตร  11.11% 

การเก็บเกี่ยวผลกาแฟ 

ปัจจุบันเกษตรกรที่สัมภาษณ์ทั้งหมด 11 ราย เก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟโดยเลือกเก็บโดยใช้มือปลิดผลกาแฟ 

เกษตรกร      มีปัญหาในการเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟ 81.81%  และไม่มีปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 18.19%  

ปัญหาที่เกษตรพบมากที่สุดคือ ขาดแคลนแรงงานเก็บผลกาแฟ 30.00%  ค่าจ้างแรงงานมีราคาแพง 25.56%  ผล

กาแฟสุกไม่พร้อมกันทั้งต้น 23.33%  และผลกาแฟมีขนาดเล็ก เก็บเกี่ยวยาก 21.11%  

เครื่องเก็บเก่ียวกาแฟแบบพกพาที่น าไปสาธิตและให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟทดลองใช้ เป็นเครื่องมือเก็บ

เกี่ยวผลกาแฟแบบพกพาที่พัฒนาจากเครื่องเก็บเกี่ยวมีก้านหมุน 2 ก้านหมุนในทิศทางตรงข้าม ใช้แบตเตอรี่

ลักษณะ 12 โวลท์ เป็นต้นก าลัง การใช้งานเครื่องให้ก้านหมุนทั้งสองคร่อมก่ิงผลกาแฟ บีบก้านหมุนสองก้านเข้าหา



กันแล้วรูดเครื่องเข้าหาตัวผู้ใช้งาน การติดตั้งหน้ากากกันผลกาแฟกระเด็นที่ชุดก้านรูดผลกาแฟ ความสามารถใน

การท างานได้เฉลี่ย 46.68 เ/พ. มีอัตราการสูญเสีย 1.47% และคนเก็บมีความสามารถท างานเฉลี่ย 36.48 KG/HR. 

เครื่องมือเก็บเก่ียวกาแฟที่ได้ออกแบบพัฒนามีความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บเก่ียว 1.28 เท่า (อ้างอิง)  

กรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาเพ่ือให้เกษตรกร

ทดลองใช้งาน  เกษตรกรยินดีทดลองใช้เครื่องเก็บเก่ียวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา 90.90%  และไม่ยินดี 9.10%  

เกษตรทดลองใช้เครื่องเก็บเก่ียวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาแล้วพบว่า  ท าให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น 53.84%  ลด

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  30.76%  บางรายใช้แล้วท าให้ต้นกาแฟบอบช้ า ฟ้ืนตัวยาก  7.70%  และการ

ท างานยุ่งยาก 7.70%  

ช่างเวลาที่ท าการเก็บผลกาแฟ ส่วนใหญ่ 90.91% จะเก็บช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม  แรงงานที่ใช้ใน

การเก็บเกี่ยว ใช้แรงงานในครอบครัว 3 ราย แรงงานนอกครอบครัว 1 ราย ในครอบครัวและภายนอก 6 ราย 

อัตราค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว กิโลกรัมละ 3-4 บาท จะเก็บได้ประมาณคนละ 300 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่ง

โดยทั่วไป เกษตรกรจะเก็บกาแฟเดือน พฤศจิกายน - มกราคม เก็บเกี่ยวด้วยมือทีละผลหรือก่ิง  68 – 70 บาท/

กิโลกรัม ผลผลิต 120 กิโลกรัม/ไร่ เก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน 50 – 100 กิโลกรัม/คน/วัน คิดเป็นเมล็ดกาแฟ 10 – 

20 กิโลกรัม (อ้างอิง) ส าหรับ จ.ชุมพร ช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์  

ลักษณะของผลที่เก็บเกี่ยว ผลที่เปลี่ยนสีแล้วหรือผลเปลี่ยนสีแล้วครึ่งหนึ่งของช่อ กาแฟแต่ละต้นส่วนใหญ่

เกษตร 63.64% จะเก็บ 3-4 ครั้ง   และเกษตรกร 36.36% เก็บ 1-2 ครั้ง จะเก็บเก่ียวผลผลิตทุก 5-10 วัน บาง

ราย 30 วัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 5-8 ชั่วโมงต่อวัน  

ต้นทุนและผลตอบแทนส าหรับการผลิตกาแฟเกษตรกรในปัจจุบัน 

ต้นทุนการผลิต 

ในการผลิต เกษตรกรซื้อต้นกล้ากาแฟมากที่สุดคิดเป็น 63.64%  ราคาต้นกล้า 5-10 บาท รองลงมาซ้ือ

เมล็ดมาเพาะเอง  36.36% เกษตรกรมีการให้ปุ๋ยในระยะต้นกล้า ปุ๋ย 54.55 % 6 ราย โดยใช้สูตร ปุ๋ย 46-0-0 

จ านวน 2 ราย  ปุ๋ย16-16-16 จ านวน 3 ราย  ปุ๋ย21-0-0-0 จ านวน 1 ราย  และไม่ใช้ปุ๋ยในระยะนี้ 5 ราย 

45.54% (ท าเป็นตาราง) ในขั้นตอนการเตรียมดินส าหรับการปลูกกาแฟเกษตรกรทุกรายไม่มีการเตรียมดิน 

เนื่องจากใช้พื้นที่เดิมปลูกที่เดิมที่มีก่อนหน้านี้ 



มีเกษตรกรที่ไม่ได้จ้างแรงในการปลูก 5 ราย จ้างแรงงานคนในครัวเรือน 1 ราย และจ้างแรงงานคนนอก

ครัวเรือน 5 ราย โดยจ้างปลูกต้นละ 5บาท ปลูกได้ 150 ต้น/คน/วัน อัตราค่าจ้าง 200-300 บาทต่อวัน การให้น้ า

ในการปลูกกาแฟเกษตรกรทุกรายที่สัมภาษณ์จะอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ 

การให้ปุ๋ยต้นกาแฟในระยะการเจริญเติบโต เกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้สูตร 46-0-0  

ครั้งที่ 2 ใช้สูตร  15-15-15 ครั้งที่ 3 ใช้สูตร 13-13-21 โดยใส่อัตราต้นละ 2-3 ก ามือต่อต้น 0.5 กระสอบใช้ได้ 1 

ไร่ อัตราค่าจ้าง กระสอบละ 50 บาท  

การควบคุมวัชพืชระดับผิวดิน  มีการใช้แรงงานในการควบคุมหรือก าจัดวัชพืชโดยการจ้างแรงงานคนใน

ครัวเรือน 27.27%  จ้างแรงงานคนนอกครัวเรือน 45.54% อัตราค่าจ้าง 450-500 บาทต่อไร่ และไม่มีการควบคุม

วัชพืชระดับผิวดิน  27.27%   

เกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกลก าจัดวัชพืชผิวดิน 54.55% โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ามัน 100 บาทต่อไร่  

ขณะทีก่ารใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช เกษตรกรใช้ ไกลโฟเซต 1 ราย กรัมม๊อคโซน 2 ราย ใช้ปีละ 2 ครั้ง ค่าจ้าง

แรงงานในการฉีดพ่น อัตราค่าจ้าง 40 -100 บาทต่อถัง  1 วันได้ประมาณ 15 ถัง และมีการใช้สารก าจัดแมลง 

เพลี้ยแป้ง ราด า  มด ค่าใช้จ่ายปีละ 2,000 บาท 

ก่อนการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟไม่มีขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนื่องจาการขายเป็นผลผลิตสด 3 
ราย  มีการสีผลกาแฟ 8 ราย อัตราค่าจ้างในการสีปิ๊บละ 20 บาท กิโลกรัมละ 5 บาท จ าหน่ายผลผลิต โดยน า
ผลผลิตไปขายเองที่ตลาด 2 ราย กิโลกรัมละ 69-85 บาท มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน 2 ราย  ขายผลผลิตสด ราคา 
80-120 บาท ขายเมล็ด ราคา 120-180 บาท เอาไปรวมไว้ที่จุดรับซื้อ 2 ราย ขายให้กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขา
ทะลุ 2 ราย และขายให้ Nestle 1 ราย 

 
ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์ต่อเครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาที่เกิดจากการพัฒนา
ของกรมวิชาการเกษตร 

ความพึงพอใจของเกษตรกรในการทดลองใช้ เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา ส าหรับการลด
ต้นทุนการจ้างแรงงานคน  เกษตรกรพึงพอใจ 21.80%  ความยาก-ง่ายในการใช้งานเครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาด
เล็ดแบบพกพา พึงพอใจ 20.โดยทั่วไป เกษตรกรจะเก็บกาแฟเดือน พฤศจิกายน - มกราคม เก็บเกี่ยวด้วยมือทีละ
ผลหรือกิ่ง  68 – 70 บาท/กิโลกรัม ผลผลิต 120 กิโลกรัม/ไร่ เก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน 50 – 100 กิโลกรัม/คน/
วัน คิดเป็นเมล็ดกาแฟ 10 – 20 กิโลกรัม30%  ปริมาณผลผลิตที่เสียหาย 18.05%  น้ าหนักของเครื่องเก็บเกี่ยว 
พึงพอใจ 17.29%  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว พึงพอใจ 12.03% ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ในแต่ละครั้ง พึง
พอใจ 10.53%  และความพอใจในภาพรวม  จากการที่เกษตรกรได้ทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบ
พกพา 80% 
 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. พันธุ์กาแฟที่ปลูก ประกอบด้วย พันธุ์ Catimor  พันธุ์เชียงใหม่ 80 พันธุ์โรบัสต้า พันธุ์พ้ืนเมือง และ

พันธุ์ของบริษัทเนสเล่  

2. เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟตั้งแต่ 2-มากกว่าหนึ่งร้อยไร่ มักจะปลูกกาแฟร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น 

3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟคือปัญหาหลัก คิดเป็น 81.81%  โดยเกิดจากการขาดแคลนแรงงานเก็บ

ผลผลิต (30%)  ค่าจ้างแรงงานเก็บเก่ียวมีราคาแพง (25.56%)  

4.การใช้เครื่องเก็บเกี่ยวขนาดพกพา เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าท าให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้น (53.84%)  ลด

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ขณะที่บางรายใช้แล้วท าให้ต้นกาแฟบอบช้ า  (7.7 %)  และบางคนเห็นว่าการ

ท างานยุ่งยากคิดเป็น 7.7% ขณะที่ความพอใจในภาพรวมมีความพึงพอใจมากอยู่ที่ 80% 

  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 เป็นข้อมูลเพ่ือให้ภาคเอกชนน าไปตัดสินในในการผลิตเชิงการค้า ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน

พ้ืนที่ปลูกกาแฟ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรืองานวิจัยต่อยอดอ่ืนๆที่สืบเนื่องต่อไป 

 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 11 ราย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกระหว่างการน า

คณะไปสัมภาษณ์และมิได้เอ่ยนาม ณ ทีนี้   

  

12. เอกสารอ้างอิง 

Khundee.com/ตอนที่-2-การผลิตกาแฟ. (สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

http://Prachachat.net/local-economy/news-206819. (สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

Technologychaoban.com/news-slide/article-83154. (สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2557 สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและ

แนวโน้ม ปี 2558   

 

13. ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1 เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟที่ตอบแบบสัมภาษณ์ 



ล าดับ ชื่อ- สกุล ที่อยู่ พันธุ์ที่ปลูก 
พื้นที่ปลูก 

(ไร่) 
1 นางสัมฤทธิ์ ใสโสภณ 219 หมู่ 7 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร พ้ืนเมือง และ

Nestle 
2 

2 นางละเวง อยู่สุข 51 หมู่ 2 ต.นาสิก อ.สวี จ.ชุมพร โรบัสต้า 2 
3 นางสุดาวรรณ สังข์สม 9/2 หมู่ 1 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร พ้ืนเมือง 7 
4 นางสมจิตร นามตะคุ 203/1 หมู่ 4 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร พ้ืนเมือง 5 
5 นายสนชัย สมศรี 139 หมู่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร พ้ืนเมือง 2 
6 นางมลิวัลย์ ชนะ 71 หมู่ 18 ต.นาสิก อ.สวี จ.ชมุพร โรบัสต้า 8 
7 นางจรรยา พลอยประทับ 110/6 หมู่ 4 ต. นาสิก อ.สวี จ.ชุมพร โรบัสต้า 5 
8 นายแปลก อินจันทรื 104 หมู่ 3 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ โรบัสต้า 8 
9 นายศิริชัย ต้นทิพยื 38/7 หมู 1 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โรบัสต้า 30 
10 นางสาวสุวรรณ มูลค าดี 113 หมู่ 2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง Catimor 13 
11 นายสวัสดิ์ กันทะลัก 59/110 หมู่ นิมิตใหม่ ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี กทม. Catimor และ

เชียงใหม่ 80 
64 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ เทคโนโลยีเก็บเกี่ยวกาแฟด้วย
เครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบพกพากับเทคโนโลยีเก็บเกี่ยวแบบเดิมของท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆของกรมวิชาการเกษตร และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อท่าน กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริง 
ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น 
แบบสอบถามนี้มี 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………..อายุ ……………ปี 
2. ที่อยู่ บ้านเลขที่...................หมู่..............ต าบล.........................................อ าเภอ............................. จังหวัด

.................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................... ............................... 



3. ระดับการศึกษา  ไม่ได้เรียน        ประถมศึกษา        มัธยมศึกษา                               
                        ปวช / ปวส / อนุปริญญา       ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อาชีพเกษตรกรคือ…………………ของท่าน     อาชีพหลัก      อาชีพเสริม 
5. จ านวนสมาชิก   2 คน     3 คน    4 คน    5 คน    6 คน   มากกว่า 6 คน 
6. ระบบการปลูกกาแฟ   เชิงเดี่ยว        ปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
   พ้ืนที่ถือครองทั้งหมดในปัจจุบัน   จ านวน.......................ไร่    แบ่งออกเป็น 
   พ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด จ านวน.......................ไร่    พื้นที่อ่ืนๆ จ านวน.......................ไร่ 
7. ช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านการเกษตร   
     วิทยุ โทรทัศน์         หนังสือพิมพ์ หรือหนังสือรายสัปดาห์ เดือน     เสียงตามสายวิทยุชุมชน 
     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม    สื่อออนไลน์     สื่อหรือสิ่งพิมพ์ในหน่วยงานราชการ               
     เข้าไปติดต่อหรือโทรไปสอบถามด้วยตนเองตามหน่วยงานราชการ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปลูกกาแฟ 
1. ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ   0-2 ปี    3–5ป ี   6–10ปี   11– 15 ปี   15 ปีขึ้นไป 
2. หากทา่นต้องการปลูกกาแฟท่านให้ความส าคัญกับหัวข้อใดต่อไปนี้ เรียงล าดับจากมากไปน้อย เรียงล าดับ  (7 

= มากที่สุด  1= น้อยที่สุด) 
  ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของต้นพันธุ์    
  พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสม่ าเสมอ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี    
  ลักษณะทรงต้น/ความสูงของต้นที่เหมาะสมในการจัดการ   
  ลักษณะของเมล็ดมีลักษณะที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด 
  ต้านทาน/ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู 
  ออกดอกติดผลสม่ าเสมอ พร้อมๆกัน ท าให้เก็บผลผลิตง่าย 
  พันธุ์ที่สามารถขายได้ราคาสูง 

3. พันธุ์กาแฟที่ปลูกคือพันธุ์ (ระบุ)………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟจากแหล่งใด 
     ท าตามอย่างคนรุ่นก่อน เพ่ือนบ้าน  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
      บริษัทเอกชน  มหาวิทยาลัย (ระบุ)........................................................................                       
      เรียนรู้ สืบค้นจากสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 
 
5.ท่านรู้จักกรมวิชาการเกษตรมาก่อนหรือไม่   

 รู้จักดี  
 เคยได้ยินชื่อ แต่ไม่ทราบว่ากรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่อะไร 
 ไม่รู้จัก ไม่เคยทราบชื่อมาก่อนเลย 

5. ปัจจุบันท่านเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีใด 



 เด็ดทั้งกิ่งที่มีผลกาแฟอยู่  เลือกเก็บโดยใช้มือปลิดผลกาแฟ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................  

6. ท่านมีปัญหาในการเก็บเก่ียวผลกาแฟหรือไม่    มี   ไม่มี (ไปข้อ 7) 
ท่านคิดว่าเหตุผลใดคือปัญหาที่ส าคัญ เรียงล าดับจากมากไปน้อย (4 = มากที่สุด  1= น้อยที่สุด) 

   ผลกาแฟมีขนาดเล็ก เก็บเกี่ยวยาก 
   ผลกาแฟสุกไม่พร้อมกันทั้งต้น    
   ขาดแคลนแรงงานเก็บผลกาแฟ   
   ค่าจ้างแรงงานมีราคาแพง  
7. ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีเก็บเก่ียวกาแฟด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบพกพา มาให้ท่าน

ทดลองใช้งาน ท่านยินดีจะทดลองใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟนี้หรือไม่? 
 ยินดี   รอให้เพื่อนบ้านทดลองใช้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ  ไม่ยินดี 
หากตอบว่ายินดี จึงจะสามารถตอบ ส่วนที่ 4 

8. ท่านคิดว่าการเก็บเกี่ยวกาแฟโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรบ้าง 
  ท าให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 
  ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
  ท าให้ต้นกาแฟบอบช้ า ฟ้ืนตัวยาก 
  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
  การท างานยุ่งยาก 
  ขนาดเล็กพกพาได้ง่าย 
 
 

ส่วนที่ 3 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในการผลิตกาแฟในปัจจุบัน 
ต้นทุนการผลิต 

1. การผลิตต้นกล้ากาแฟ  
 ซื้อเมล็ดมาเพาะเอง  ค่าเมล็ดพันธุ์ / ไร่   .................................................บาท 
 ซื้อต้นกล้ามาพร้อมปลูก  ค่าต้นกล้า / ไร่ ..................................................บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................  

2. มีการให้ปุ๋ยหรือยาก าจัดศัตรูพืชในระยะต้นกล้าหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี  ปุ๋ยสูตร...........................................อัตรา.......................................... 

3. ขั้นตอนการเตรียมดินส าหรับการปลูกกาแฟ 
 ไม่มีการเตรียมดิน เนื่องจากใช้พ้ืนที่ปลูกเดิมที่มีก่อนหน้านี้ 
 มีการเตรียมดินโดยใช้ผานไถ  อัตราค่าจ้างไถ................................../ไร่ 



4. หากมีการเตรียมดินโดยการไถมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุลงในดินหรือไม่ 
  ไม่มี 
  มี      ชนิดของอินทรีย์วัตถุ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก) ระบุ.................................... 
               ปริมาณการใช้อินทรีย์วัตถุ....................กิโลกรัม/ไร่ 

5. การปลูกกาแฟมีการจ้างแรงงานปลูกหรือไม่ 
  ไม่มี 
  จ้างแรงงานคนในครัวเรือน         ใช้แรงงานจ านวน.........................คน./ไร่ 
          อัตราค่าจ้าง..................................บาท/....... 
  จ้างแรงงานคนนอกครัวเรือน      ใช้แรงงานจ านวน.........................คน./ไร่ 
          อัตราค่าจ้างแรงงาน.....................บาท/........ 

6. การให้น้ า 
  อาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ           
  น้ าชลประทาน 

7. การให้ปุ๋ยในระยะการเจริญเติบโต (จ านวนครั้งและปริมาณในการให้ปุ๋ย) 
ครั้งที่ 1 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
ครั้งที่ 2 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
ครั้งที่ 3 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
ครั้งที่ 4 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 
 ชนิดของปุ๋ยที่ใช้.....................................................อัตรา....................../ไร่ 

8. ค่าจ้างแรงงานในการให้ปุ๋ย..................................................บาท/ไร่ 
9. การควบคุมวัชพืชระดับผิวดิน 

มีการจ้างแรงงานในการควบคุมหรือก าจัดวัชพืชหรือไม่ 
   ไม่มี 
   จ้างแรงงานคนในครัวเรือน      ใช้แรงงานจ านวน..........................คน./ไร่ 
            อัตราค่าจ้าง..................................บาท/....... 
   จ้างแรงงานคนนอกครัวเรือน    ใช้แรงงานจ านวน..........................คน./ไร่ 



          อัตราค่าจ้างแรงงาน......................บาท/........ 
มีการใช้เครื่องจักรกลในการก าจัดวัชพืชระกับผิวดินหรือไม่ 
   ไม่มี   มี     ค่าน้ ามัน......................................................บาท/....... 

10. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
โรค    สารเคมีที่ใช้ (ระบุ).........................................ปริมาณในการใช้............................/ครั้ง 
         ราคาสารเคมี/ขวด....................บาท  ขนาดบรรจุ.................กรัม/ลิตร/ซีซี  
         ปริมาณสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด..............ขวด 
แมลง  สารเคมีที่ใช้ (ระบุ)........................................ปริมาณในการใช้............................/ครั้ง  
         ราคาสารเคมี/ขวด....................บาท  ขนาดบรรจุ.................กรัม/ลิตร/ซีซี  
         ปริมาณสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด..............ขวด 
วัชพืช  สารเคมีที่ใช้ (ระบุ).......................................ปริมาณในการใช้............................/ครั้ง 
          ราคาสารเคมี/ขวด....................บาท  ขนาดบรรจุ.................กรัม/ลิตร/ซีซี  
          ปริมาณสารเคมีที่ใช้ทั้งหมด..............ขวด 

11. ค่าจ้างแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมี............................บาท/ถัง ครั้งละ…………….ถัง 
12. ช่วงเวลาที่ท าการเก็บผลกาแฟ 
มกราคม     กุมภาพันธ์   มีนาคม    เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน  
กรกฎาคม   สิงหาคม      กันยายน  ตุลาคม    พฤศจิกายน  ธันวาคม     

13. แรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว   
ในครอบครัว   แรงงานภายนอก   ในครอบครัวและภายนอก 

14. ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยว ………………..บาท/ชั่วโมง หรือ/กิโลกรัมคน 
แต่ละคนเก็บเก่ียวกาแฟได้……………………..กิโลกรัมต่อวัน (…………….ชั่วโมง) 

15. ภาชนะท่ีใช้บรรจุผลที่เก็บเก่ียว สามารถบรรจุผลกาแฟสดได้………….กิโลกรัม 
16. ลักษณะของผลที่เก็บเกี่ยว ผลก่อนเปลี่ยนสี ผลที่เปลี่ยนสีแล้ว ผลเปลี่ยนสีแล้วครึ่งหนึ่งของ

ช่อ 
17. ที่ผ่านมาในกาแฟแต่ละต้นท่านจะต้องเก็บเกี่ยวกี่ครั้ง 
1-2 ครั้ง    3-4 ครั้ง   5-6 ครัง้     7-8 ครั้ง     9-10 ครั้ง   11-12 ครั้ง              

18. การเก็บเกี่ยว 
เก็บเก่ียวผลผลิตทุกๆ....................วัน   
ปริมาณผลผลิตในแต่ละครั้ง..........................................กิโลกรัม/ครั้งที่เก็บเกี่ยว จ านวน…………..ครั้ง 
-  อัตราค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต............................บาท/กิโลกรัม 
-  ปริมาณผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้.........................................กิโลกรัม/คน 
-  ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิตในแต่ละครั้ง..............ชั่วโมง 

ผลตอบแทน 



1. ปริมาณผลผลิตและรายได้จากการปลูกกาแฟ 
ปริมาณผลผลิต.......................................กิโลกรัม/ไร่ 

          รวมเป็นเงิน.............................................บาท/กิโลกรัม  
2. ก่อนการจ าหน่ายผลผลิตกาแฟมีข้ันตอนการจัดการหลังการเก็บเก่ียวอะไรบ้าง? 
  ไม่มี เนื่องจากขายเป็นผลผลิตสด 
  การคัดผลกาแฟ  อัตราค่าจ้างแรงงาน............................................................ 

   การสีผลกาแฟ   
   สีผลกาแฟเอง       จ้างสีผลกาแฟ  อัตราค่าจ้างสี.....................บาท/กิโลกรัม 

3. ลักษณะการจ าหน่ายผลผลิต 
 เอาผลผลิตไปขายเองที่ตลาด  ราคาที่ได้.........................บาท/กิโลกรัม 
 มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน ราคาที่ได้.........................บาท/กิโลกรัม 
 เอาไปรวมไว้ที่จุดรับซื้อ ราคาที่ได้.........................บาท/กิโลกรัม 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เช่น ค่าถุงพลาสติก ค่าถุงตาข่าย ฯลฯ 
 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................  
 

ส่วนที่ 4 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของของการใช้เทคโนโลยีเก็บเก่ียวกาแฟด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กแบบ
พกพากับเทคโนโลยีเก็บเก่ียวเดิม (เฉพาะเกษตรกรที่ตอบว่ายินดีในข้อที่ 7 ส่วนที่ 2) 

1. ลักษณะการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา 
  ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาเพียงอย่างเดียว       
  ค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่อง ............................บาท/กิโลกรัม  
  จ านวนแรงงาน........................คน 
  ใช้เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา ร่วมกับ แรงงานคนเก็บเก่ียวแบบเดิม (มือปลิด) 
 -  ค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เครื่อง ............................บาท/กิโลกรัม  
    จ านวนแรงงาน........................คน 
 -  ค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวแบบเดิม (มือปลิด) ............................บาท/กิโลกรัม 
     จ านวนแรงงาน........................คน  

2. ผลตอบแทน  
- กรณีเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยใช้เครื่องเก็บเก่ียวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาเพียงอย่างเดียว 

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้...................................................กิโลกรัม/.............       
- กรณีเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยใช้เครื่องเก็บเก่ียวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพาร่วมกับการใช้แรงงานคน  

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้...................................................กิโลกรัม/.............       
3. ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ “เครื่องเก็บเกี่ยวกาแฟขนาดเล็กแบบพกพา”  

( 5= พอใจมากที่สุด 4= พอใจมาก 3= พอใจปานกลาง 2= ไม่ค่อยพอใจ 1= ไม่ชอบเลย) 



4.  
ลักษณะ 5 4 3 2 1 

ความยาก-ง่ายในการใช้งานเครื่องเก็บเกี่ยว
กาแฟขนาดเล็ดแบบพกพา 

     

ปริมาณผลผลิตที่เสียหาย       
น้ าหนักของเครื่องเก็บเก่ียว      
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว      
ปริมาณผลผลิตที่เก็บได้ในแต่ละครั้ง      
ลดต้นทุนการจ้างแรงงานคน      
ความพอใจในภาพรวม      

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านอยากให้กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่เทคโนโลยีในการผลิตกาแฟในช่องทางไหน? 
           สื่อสิ่งพิมพ์ของกรมวิชาการเกษตร (กสิกร และ ผลิใบ) หนังสือพิมพ์รายวัน                    
           นิตยสารด้านการเกษตร    วิทยุ โทรทัศน์      สื่อออนไลน์                   
           แปลงทดลองตัวอย่าง   เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอ อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

2. ท่านต้องการให้กรมวิชาการเกษตรพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟในด้านใดมากที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถามนี้ 


