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สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ 
 
กาแฟถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านห้วยขวาก ตำบลบ่อเกลือเหนือ

อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในระยะแรกของการปลูกกาแฟนั้นเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ เพราะ
เมล็ดกาแฟมีคุณภาพต่ำ อีกทั้งความรู้ด้านการผลิตกาแฟในขณะนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ต่อมาเมื่อได้มีการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยขวากขึ้นเมื่อ  ปีพ.ศ. 2552 และโครงการได้เข้า
มาให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต และให้ความรู้การปลูกและการดูแลรักษา รวมถึงการส่งเสริมใน
ด้านการตลาด ทำให้กาแฟที่ผลิตได้มีคุณภาพดีขึ้น แต่การผลิตกาแฟให้ได้คุณภาพที่ดี ยังเป็นปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเรื่องความรู้ด้านการผลิตกาแฟกะลาของชุมชน ที่ต้องมีการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้กาแฟกะลาที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและความเป็นมาของการปลูกกาแฟอะราบิก้าในพื้นที่
ชุมชนบ้านห้วยขวาก และเพื่อออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ด้านการผลิตกาแฟกะลาคุณภาพดี  
ทำการศึกษาในกลุ่มประชากรบ้านห้วยขวากท้ังหมด 73 ครัวเรือน ผู้วิจัยไดด้ำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์ เวทีสนทนากลุ่มย่อย การสังเกต และการวิเคราะห์พื้นที่โดยเน้นภูมิสังคม อาศัยแนวคิดการ
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน มาเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้  



2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) 
การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 7) การเรียนรู้  

จากการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 73 ครัวเรือนปลูกกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 100 
เกษตรกรผู้ปลูกและผลิตกาแฟมีอายุเฉลี่ย 48.29 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.70 มีสมาชิก
ครัวเรือนที่ทำงานกาแฟเฉลี่ย 2.04 คน มีรายได้เฉลี่ยปีละ 12,258 บาท เกษตรกรผู้ปลูกและผลิตกาแฟ มี
ประสบการณ์ในการปลูกและผลิตกาแฟเฉลี่ย 8.34 ปี สภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ปลูกกาแฟอยู่บน
ภูเขาสูงประมาณ 1,200-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ลักษณะดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ดี จึงทำให้กาแฟที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ดีมาก จากการศึกษากระบวนการผลิตกาแฟกะลา
บ้านห้วยขวาก พบว่าเป็นกรรมวิธ ีแบบเปียก (Wash Process) โดยมีทั ้งหมด 6 ขั ้นตอน ได้แก่   
1) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 2) การลอกเปลือกกาแฟ 3) การหมัก 4) การกำจัดเมือก 5) การตากกาแฟ  
6) การเก็บรักษา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นวิธีการที่ทำให้ ได้กาแฟกะลาที่มีคุณภาพดี  และผลจาก
การศึกษาได้จัดทำชุดความรู้กระบวนการผลิตกาแฟกะลาคุณภาพดี ของชุมชนบ้านห้วยขวาก ตำบล 
บ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้แบบชัดแจ้ง โดยผู้วิจัยได้กำหนดให้มี 
การเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต หน้าเว็ปไซด์ ชื่อโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยขวาก 
การอบรมและสัมมนาด้านกาแฟ และท่ีศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตกาแฟของชุมชนบ้านห้วยขวาก  
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ABSTRACT 
 
This study investigated the process of good quality parchment coffee production 

of Ban Huay Khwak community.  The coffee there was regarded as a main cash crop 
generating incomes to the community.  Coffee growing in the initial stage there could not 
sell its yields due to low quality coffee beans.  Later on, there was the establishment of 
Forest Development Project under the royal initiative in 2009 at Ban Huay Khwak.  This 
project also supported inputs and extended knowledge about growing and care-taking 
coffee as well as marketing promotion.  It resulted in the improvement of good quality 
coffee yields.  However, there were problems encountered during the coffee production 
process which needed to be solved immediately.  This was particularly on the knowledge 
transfer about parchment coffee production of the community to always gain good quality 
parchment coffee. 

The objectives of this study were to: 1) investigate the context and background of 
Arabika coffee growing in Ban Huay Khwak community and 2) design the process of 
knowledge management about the production of good quality parchment coffee.  Ban 
Huay Khwak community consisted of 73 households or 278 persons.  The researcher 
collected data through interview schedule, focus group discussion, observation and spatial 
analysis (Geosocial-based).  This relied on the seven steps of knowledge management 
concept: 1) knowledge indication; 2) creating and seeking knowledge; 3) systematic 
knowledge management; 4) processing and sifting knowledge; 5) access to knowledge;  
6) sharing and exchanging knowledge; and 7) learning. 

Results of the study reveled that the sample group of all 73 households grew 
coffee (100%).  Most of them were male (76.70%), 48.29 years old and had household 
workforce for 2.04 persons on average.  They had 8.34 years of experience in growing 
coffee and their yearly incomes was 12,258 baht on average.  Their coffee plantation areas 
were about 1,200-1,600 meters above the sea level with cold climate and fertile soil.  Wet 
process was used in the production of parchment coffee which comprised 6 steps:  



1) harvest; 2) coffee peeling; 3) fermentation; 4) removal of ticks; 5) coffee drying, and 6) 
storage.  The said process was a method making parchment coffee has good quality.  
Lastly, the researcher prepared a knowledge set about the process of good quality 
parchment coffee production of Ban Huay Khwak community.  This explicit knowledge 
was disseminated through internet webpage entitled.  The Forest Development Project 
under the Royal Initiative, Ban Huay Khwak, coffee training and seminar and at the Coffee 
Production Learning Center of Baan Huay Khwak community. 
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