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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal, economic, and social

fundamentals factors 2) knowledge of Nam-Hom coconut production 3) Good Agricultural Practice
(GAP) on Nam-Hom coconut production for exportation 4) the relationship between personal, economic,
social factors, and knowledge of the Nam-Hom coconut production for exportation by farmers in the
Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province and 5) the problems and obstacles. The samples of
this study were 335 farmers. The interviews were research instrument. The statistical analysis were
frequency, mean, percentage, maximum, minimum, standard division and Chi-square. The research
revealed that most of the farmers were male, the average age was 52.45 years. The education was
at the high school. The household number were 3 people. The farmer had on farm experience at 8.37
years, with an average income was 52,752.24 Baht/rai/year, an average cost was 7,826.87 Baht/rai/
year by personal investment. The average number of household labors were 4 people. The average
planting area were 9.97 Rai. The farmers received the training program from government agencies,
received the most news and information via television. They had the most contact with agricultural
extension officials via telephone. The farmers had knowledge on producing Nam-Hom coconut at a
high level with an average of 20.46 score. The farmers were producing Nam-Hom coconuts according
to the Good Agricultural Practice on producing at high level with an average score of 103.05 scores.
The most problem on Nam-Hom coconuts production was faced the most disease and insects, followed
by labor problem. The hypothesis testing found that age, educational level, number of household
members, on farm experience, income, production costs, number of labors, media exposure, and
contacting agricultural extension officials and area selection correlated with the production of NamHom coconut for exportation at significance level of 0.01.
Keywords: Production, export, Nam-Hom coconut, Damnoen Saduak, Ratchaburi province
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษา 1) ปัจจัยพืน้ ฐานส่วน
บุคคล เศรษฐกิจ และ สังคม 2) ความรู้ในการผลิต
มะพร้ า วน�้ ำ หอม 3) การผลิ ต มะพร้ า วน�้ ำ หอม
ตามมาตรฐานเกษตรดี ที่ เ หมาะสมเพื่ อ การส่ ง ออก
4) ความสัมพันธ์ของปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ
สังคม และความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอม ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่ง
ออกของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ �ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี และ 5) ปัญหาและอุปสรรค กลุ่มตัวอย่าง
335 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด
ค่าต�่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแคว์
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุเฉลี่ย 52.45 ปี การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ 3 คน มีประสบการณ์
ในการปลูกเฉลีย่ 8.37 ปี รายได้เฉลีย่ 52,752.24 บาท/
ไร่/ปี ต้นทุนเฉลี่ย 7,826.87 บาท/ไร่/ปี ทุนส่วนตัว มี
จ�ำนวนแรงงานเฉลี่ย 4 คน พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 9.97
ไร่ การเข้าฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมกับหน่วยงานของ
ภาครัฐทั้งหมด ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์
มากที่สุด มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผ่านช่องทางโทรศัพท์มากที่สุด เกษตรกรมีความรู้
ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมอยู่ในระดับมากที่ 20.46
คะแนน มี ก ารผลิ ต มะพร้ า วน�้ ำ หอมตามมาตรฐาน
เกษตรดีทเี่ หมาะสมอยูใ่ นระดับการปฏิบตั มิ าก ค่าเฉลีย่
103.05 คะแนน ในการผลิตมะพร้าวนำ�้ หอมพบปัญหา
เรื่องโรคและแมลงมากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาเรื่อง
แรงงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปลูก รายได้ ต้นทุนการ
ผลิต จ�ำนวนแรงงาน การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การเลือกพื้นที่
มีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการ
ส่งออก ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
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ค�ำส�ำคัญ: การผลิต, การส่งออก, มะพร้าวน�้ำหอม,
ด�ำเนินสะดวก, จังหวัดราชบุรี

บทน�ำ
สถานการณ์ ก ารผลิ ต มะพร้ า วน�้ ำ หอมใน
ประเทศไทย มีการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เกษตรกรหันมาปลูกมะพร้าวนำ�้ หอมเพิม่ ขึน้ ปีละ 20%
รวมกว่า 1 ล้านไร่ และประเทศไทยติดอันดับการปลูก
มะพร้าวอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ส่งออก จีน ยุโรป
และอเมริกาตามล�ำดับ โดยมีการส่งออก และการ
แปรรูปเพือ่ การส่งออกมีมลู ค่าโดยประมาณหลัก 1,000
ล้านบาท (Pakgingmuang, 2017) มะพร้าวน�้ำหอม
ปลู ก กั น มากในจั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
จังหวัดนครปฐม ในอดีตพบว่า พืชชนิดนี้มีปัญหาราคา
ที่ผันผวน แต่ในหลายปีที่ผ่านมามีเกษตรกรที่ปลูก
มะพร้าวนำ�้ หอมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ จนท�ำให้มกี ลุม่ ธุรกิจ
สนใจรับซือ้ เพือ่ ส่งออกไปขายต่างประเทศ และจังหวัด
ราชบุ รี เ ป็ น อี ก แห่ ง ที่ เ กษตรกรสนใจปลู ก มะพร้ า ว
น�้ำหอมเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งมีต้นทุนทางธรรมชาติ
เช่น ดิน และน�้ำ เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัด
ราชบุรีเป็นดินปากแม่น�้ำ เมื่อน�้ำไหลผ่านจะพัดพาเอา
ธาตุอาหาร และอินทรียวัตถุสะสมไว้ จึงท�ำให้พื้นดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนา
คุณภาพ เน้นการปลูกแบบอินทรีย์ ท�ำให้มะพร้าว
น�้ำหอมราชบุรีมีรสชาติหวาน หอม ปลอดภัย เป็นที่
ต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก (Kusuma
and Ayutthaya, 2017) ดังนัน้ เพือ่ ให้ทราบถึงขัน้ ตอน
การผลิ ต มะพร้ า วน�้ ำ หอมให้ ไ ด้ ม าตราฐานเพื่ อ การ
ส่งออกและมีคณ
ุ ภาพเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด แต่ผผู้ ลิต
มะพร้าวน�้ำหอมในพื้นที่วิจัย โดยส่วนใหญ่ท�ำการผลิต
แบบดั้งเดิมท�ำให้ไม่สามารถผลิตได้ตามมาตราฐาน
ที่สามารถส่งออกได้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ข้อมูลเพื่อหา
สาเหตุที่ส่งผลต่อการผลิตของเกษตรกร เช่น ปัจจัย
พื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ในการผลิต
มะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก การผลิตมะพร้าว

ส.วก.ท.

น�้ำหอมตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม และความ
สัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ
สังคมและความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอม มีผลต่อ
การผลิตเพือ่ การส่งออกของเกษตรกรหรือไม่ รวมไปถึง
ปัญหาในการผลิตทีม่ ผี ลต่อการส่งออกมะพร้าวน�ำ้ หอม
ซึ่ ง สามารถน�ำผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมของ
เกษตรกรเพื่อให้ได้มาตราฐานในการส่งออกต่อไปได้
ในอนาคต

อุปกรณ์และวิธีการ

มะพร้ า วน�้ ำ หอมเพื่ อ การส่ ง ออกจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 335 ราย
เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการวิจัย
การวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยน�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity)
จากนั้น น�ำแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (Try out) กับ
เกษตรผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกในพื้นที่
อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 30 ราย ได้
ค่าความเชือ่ มัน่ ของความรูใ้ นการผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอม
เพือ่ การส่งออกเท่ากับ 0.767 ทัง้ นี้ การแปลความหมาย
ของความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก
ก�ำหนดการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale;
Niyamangkul, 2013) สามารถแบ่งระดับความรู้
ทั้งหมด 27 ข้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้

การผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกของ
เกษตรกรอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ให้
ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการผลิตมะพร้าวนำ�้ หอม
เพื่อการส่งออกของเกษตรกร อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผลระดับความรู้ของ
จังหวัดราชบุรี โดยมี approved number COE เกษตรกร สามารถจัดช่วงคะแนน ได้ดังนี้
No. COE62/036 เนือ่ งจากเป็นงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
มนุษย์และสัตว์ ดังนัน้ วิธกี ารวิจยั จึงมีรายละเอียด ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู้
0–9
มีความรู้ในระดับน้อย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
10 – 18
มีความรู้ในระดับปานกลาง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เกษตรกรผูป้ ลูก
19 – 27
มีความรู้ในระดับมาก
มะพร้ า วน�้ ำ หอมเพื่ อ การส่ ง ออก ในพื้ น ที่ อ�ำเภอ
ด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 2,028 ราย
ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมะพร้าว
โดยค�ำนวณขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากสู ต รของ น�ำ้ หอมได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของการผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอม
(Yamane, 1973 อ้างใน Niyamangkul, 2013) และ ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมเท่ากับ 0.919 ทั้งนี้
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple การแปลความหมายของการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมตาม
random sampling) โดยจับฉลากจากรายชื่อของ มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ก�ำหนดการวัดแบบ
เกษตรกรที่ลงทะเบียนการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อ อันตรภาคชัน้ (Interval scale; Niyamangkul, 2013)
การส่งออกในพืน้ ทีอ่ �ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สามารถแบ่ ง ระดั บ การปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง หมด 43 ข้ อ
ปี พ.ศ. 2561 โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก ได้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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เกณฑ์การแปลผลระดับการปฏิบัติการของเกษตรกร สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน และมีประสบการณ์ใน
สามารถจัดช่วงคะแนน ได้ดังนี้
การปลูกมะพร้าวน�้ำหอมเฉลี่ย 8.37 ปี ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับในการปฏิบัติ
การส่ ง ออกมี ร ายได้ จ ากการท�ำการเกษตรเฉลี่ ย
43.00 – 71.66 ระดับในการปฏิบัติน้อย
52,752.24 บาท/ไร่/ปี มีต้นทุนในการผลิตมะพร้าว
71.67 – 100.32 ระดับในการปฏิบัติปานกลาง น�้ำหอมเฉลี่ย 7,826.87 บาท/ไร่/ปี มีจ�ำนวนแรงงาน
100.33 – 129.00 ระดับในการปฏิบัติมาก
ในการท�ำการเกษตรเฉลี่ย 4 คน มีพื้นที่เพาะปลูก
มะพร้าวน�ำ้ หอมเฉลีย่ 9.97 ไร่ และแหล่งเงินทุนในการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นทุน
ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 1) การ ส่วนตัว (ร้อยละ 97.3) ปัจจัยทางด้านสังคมพบว่า
วิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกมีการ
ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อย ฝึกอบรมกับหน่วยงานของภาครัฐ มีการได้รับรู้ข้อมูล
ละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต�่ำสุด ข่าวสารเกีย่ วกับมะพร้าวน�ำ้ หอมผ่านทางโทรทัศน์มาก
(Minimum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard ที่สุด (ร้อยละ 63.3) และได้มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ส่ง
deviation) และ 2) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง เสริมการเกษตรเกี่ยวกับมะพร้าวน�้ำหอมผ่านช่องทาง
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ โทรศัพท์มากที่สุด (ร้อยละ 60.3)
ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมที่มีผลต่อการผลิตมะพร้าว
น�้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอ ความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอม
ด�ำเนิ น สะดวก จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยการวิ เ คราะห์
จากการวิเคราะห์ระดับความรู้เรื่องการผลิต
ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 และ มะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรรวมทุก
0.01
ด้านใน Table 1 พบว่า จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน
เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อ
ผลการทดลองและวิจารณ์
การส่งออกในระดับความรู้มากเป็นจ�ำนวนมากที่สุด
(19–27 คะแนน) ร้อยละ 75.2 รองลงมา คือ เกษตรกร
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
มีความรู้เรื่องการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกร ในระดับความรู้ปานกลาง (10–18 คะแนน) ร้อยละ
ผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 24.8 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 20.46 ± 1.66 คะแนน
66.0) มีอายุเฉลี่ยที่ 52.45 ปี เกษตรกรมีระดับการ คะแนนสูงสุด คือ 25 คะแนน และคะแนนต�่ำสุด คือ
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 41.8) มีจ�ำนวน 13 คะแนน (Table 1)
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Table 1 Knowledge level of farmers on Nam-Hom coconut production
Knowledge level
High (19 – 27 points)
Moderate (10 – 18 points)
Low (0 – 9 points)

การผลิตมะพร้าวน�้ำหอมตามมาตรฐานเกษตรดีที่
เหมาะสม
จากการวิเคราะห์การผลิตมะพร้าวน�้ำหอม
ตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม ใน Table 2 พบว่า
จากคะแนนเต็ม 129 คะแนน เกษตรกรมีการผลิต
มะพร้าวน�้ำหอมตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมใน
ระดับการปฏิบัติมี 2 ระดับ คือ ระดับการปฏิบัติมาก

Number

Percentage

252
83
0

75.2
24.8
0.0

(100.33–129 คะแนน) มากทีส่ ดุ ร้อยละ 65.4 รองลงมา
คือ เกษตรกรมีการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมตามมาตรฐาน
เกษตรดีทเี่ หมาะสมในระดับปานกลาง (71.67–100.32
คะแนน) ร้อยละ 34.6 โดยมีคะแนนการปฏิบัติเฉลี่ย
103.05 ± 9.29 คะแนน คะแนนการปฏิบัติสูงสุด
คือ 125 คะแนน และคะแนนการปฏิบัติต�่ำสุด คือ
72 คะแนน (Table 2)

Table 2 Good Agricultural Practice (GAP) on Nam-Hom coconut production
Level of GAP
High (100.33 – 129.00 points)
Moderate (71.67 – 100.32 points)
Low (43.00 – 71.66 points)

ความสัมพันธ์ของปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ
สังคม และความรู้ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมที่มีผล
ต่อการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด ้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐานส่ ว น
บุคคล (Table 3) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการ
ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.01 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของผู้ผลิต
มะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่

Number

Percentage

219
116
0

65.4
34.6
0.0

52.45 ปี ซึ่งเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอยู่ในวัย
กลางคน ดังนัน้ ท�ำให้เกิดวิธกี ารจ้างแรงงานในการเก็บ
เกีย่ วผลผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมเพือ่ น�ำไปแปรรูปเพือ่ การ
ส่งออก ซึ่งต่างจากเกษตรกรที่อายุน้อยที่ส ามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวน�้ำหอมได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arnekbun et al. (2016)
พบว่า อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความคิด
เห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกผักหวานป่า ด้านโรค

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
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แมลงศัตรูพชื และการป้องกันก�ำจัด เนือ่ งจากเกษตรกร
มีอายุเฉลี่ย 54.46 ปี ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดความช�ำนาญใน
เรื่องโรค แมลงศัตรูพืช และการป้องกันจ�ำกัดมากกว่า
เกษตรกรที่มีอายุน้อย
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการผลิต
มะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกที่ระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติ 0.01 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่
ที่ระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ในเรื่องการผลิตมะพร้าว
น�ำ้ หอมตามมาตรฐานเกษตรดีทเี่ หมาะสมค่อนข้างน้อย
เกษตรกรจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีที่
ส�ำนักงานกรมวิชาการเกษตรก�ำหนด และไม่ค่อยดูแล
เอาใจใส่ผลผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมเท่าทีค่ วร ส่วนใหญ่จะ
ปลู ก ทิ้ ง ไว้ ท�ำให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ไม่ ต รงตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดของล้ง ส่งผลให้ราคาของผลผลิตมะพร้าว
นำ�้ หอมลดลง ซึง่ แตกต่างกับเกษตรกรทีม่ รี ะดับความรู้
ทีส่ งู ขึน้ เกษตรกรจะมีวธิ กี ารศึกษา และหาความรูเ้ รือ่ ง
การผลิตมะพร้าวน�้ำหอมตามมาตรฐาน เพื่อน�ำวิธีที่ได้
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองในการผลิต
มะพร้าวน�้ำหอมตามมาตรฐาน เพื่อให้มีคุณภาพและ
ปริมาณที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arnekbun
et al. (2016) ที่พบว่า ระดับการศึกษาของเกษตรกร
มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นของเกษตรกรทีม่ ผี ลต่อ
การปลูกผักหวานป่า ด้านโรค แมลงศัตรูพืช และการ
ป้องกันก�ำจัด
จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กบั
การผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก ที่ระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องจากจ�ำนวนสมาชิกในครัว
เรื อ นของเกษตรกรผู ้ ผ ลิ ต มะพร้ า วน�้ำ หอมเพื่ อ การ
ส่งออกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้ผลิต
มะพร้าวนำ�้ หอม ท�ำให้มจี �ำนวนสมาชิกในครัวเรือนมาก
เพราะต้องการแรงงานในการผลิต สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Arnekbun et al. (2016) พบว่า จ�ำนวน
สมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่ มี ผ ลต่ อ การปลู ก ผั ก หวานป่ า ในต�ำบล
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หนองบัว อ�ำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เนื่องจาก
ต้องการแรงงานในการปลูกผักหวานป่า
ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวน�้ำหอมมี
ความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่ง
ออกที่ ร ะดั บ นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 เนื่ อ งด้ ว ย
ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวน�ำ้ หอมมีความส�ำคัญ
ในเรือ่ งของความรู้ วิธกี ารผลิต และวิธกี ารแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งเกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูก
มะพร้าวน�้ำหอม จะมีค วามรู้ในการปลูกเพื่อให้ได้
ผลผลิตในปริมาณมากและมีคุณภาพ อีกทั้งยังรู้จักวิธี
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น โรค และแมลงศัตรูมะพร้าว
น�ำ้ หอม เป็นต้น สามารถเลือกใช้สารเคมีตามปริมาณที่
กรมวิชาการเกษตรก�ำหนด หรือจัดการโรคและแมลง
ศัตรูมะพร้าวน�้ำหอมโดยที่ไม่ใช้สารเคมี นอกจากนี้ ยัง
ทราบวิธีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับมูลค่าของผลผลิตมะพร้าวน�้ำหอมต่อไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nanna et al. (2016)
พบว่า ประสบการณ์ในการปลูกข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP ของเกษตรกร พื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อ�ำเภอ
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการความรู้ด้านการบันทึก และการจัดเก็บข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุนการผลิตมะพร้าว
น�้ำหอมมีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวน�้ำหอม
เพื่ อ การส่ ง ออกที่ ร ะดั บ นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ 0.01
เนื่องจากต้นทุนมีความส�ำคัญกับการวางแผนการผลิต
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pongwanitarnan
(2009) ที่ศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนการผลิตอ้อย
โรงงาน ต�ำบลดอนเจดีย์ อ�ำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ต้นทุนมีความสัมพันธ์ต่อการปลูก
อ้อยของเกษตรกรรายเล็กมีมากกว่ารายใหญ่ เนือ่ งจาก
ค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคนมีมากกว่า เนื่องมาจาก
เกษตรกรรายใหญ่ส่วนมากมีเครื่องจักรเป็นเครื่อง
ทุ่นแรงและใช้แรงงานคนจ�ำนวนน้อยจึงช่วยลดค่าใช้
จ่ายในการปลูกอ้อย

ส.วก.ท.

Table 3 Relationship between factors on Nam-Hom coconut production
Relationship of Nam-Hom Coconut production for
exportation

Factors

X2

P - value

Significance

51.905**
86.606**
18.094**
37.022**

0.000
0.000
0.000
0.000

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

28.936**
34.957**
7.607**

0.000
0.000
0.006

Sig.
Sig.
Sig.

27.348**
43.571**

0.000
0.000

Sig.
Sig.

Personal data
Age
Education
Number of household members
Experience on farm of growing Nam-Hom
coconut
Economic data
Cost of producing
Number of labor
Funding source for the production of
Nam-Hom coconut
Social fundamentals factors
Media exposure
Contacting the extension officers

Note: **Significance level at 0.01
จ�ำนวนแรงงานในการท�ำการเกษตรมีความ
สัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 เนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะพร้าวน�้ำหอมมีความส�ำคัญมาก กรณีที่มี
แรงงานจ�ำนวนน้อย และไม่ช�ำนาญในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิ ต มะพร้ า วน�้ ำ หอม จะท�ำให้ ผ ลผลิ ต มะพร้ า ว
น�้ำหอมเสียหาย และลดมูลค่าผลผลิต ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับเกษตรกรในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อ
การส่งออก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Tedkaew
(2011) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเผาอ้ อ ยของ

เกษตรกร กรณีศกึ ษาบ้านวังนำ�้ โจน ต�ำบลหนองมะค่าโมง
อ�ำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า แรงงานมี
ความสัมพันธ์ต่อการเผาอ้อย เกษตรกรใช้วิธีการเผา
อ้อยถึงร้อยละ 96.67 และปัจจัยที่มีผลต่อการเผาอ้อย
คือ ปัญหาด้านแรงงาน แม้ว่าเกษตรกรจะมีความ
ตะหนักถึงผลกระทบจากการเผาอ้อย แต่เมื่อมีจ�ำนวน
แรงงานที่ จ�ำกั ด ก็ จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารเผาอ้ อ ย หากมี
จ�ำนวนแรงงานทีเ่ พียงพอก็จะท�ำให้เกษตรกรหันมาตัด
อ้อยสดกันมากขึ้น

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

305

>>

การผลิตมะพราวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก

ส่วนแหล่งเงินทุนในการผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอม
มีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการ
ส่งออกที่ระดับ 0.01 เนื่องด้วยปริมาณการส่งออกขึ้น
อยู ่ กั บ การบริ ห ารจั ด การการผลิ ต รวมทั้ ง พื้ น ฐาน
ทางการเงินที่มั่นคงของเกษตรกรอีกด้วย ถ้าเกษตรกร
มีเงินทุนมาก ก็จะท�ำให้การบริหารการผลิตมะพร้าว
น�้ำหอมเป็นไปได้ด้วยดี แตกต่างจากเกษตรกรที่มี
เงินทุนน้อย จ�ำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนในการกูย้ มื เพือ่
ให้สามารถท�ำการผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมเพือ่ การส่งออก
ได้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hodto (2014) ได้
ท�ำการศึกษา แหล่งเงินทุนมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกการผลิตทุเรียนในระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในระบบการผลิตแบบ
ทั่วไปมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ
สหกรณ์การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจาก
ธนาคารเพื่ อ การเกษตร และสหกรณ์ ก ารเกษตร
มีวัตถุประสงค์ มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร
ด้านสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มะพร้าวน�้ำหอมมีความสัมพันธ์กับการผลิตมะพร้าว
นำ�้ หอมเพือ่ การส่งออกทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01
เนื่องจากการที่เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มะพร้าวน�ำ้ หอม จะท�ำให้เกษตรกรสามารถน�ำเอาความรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมะพร้าวน�้ำหอมที่มีประโยชน์
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในพืน้ ทีข่ องตนเอง ทัง้ ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมให้ดยี งิ่ ขึน้
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Sararak (2016) ได้ศกึ ษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของ
เกษตรกรต�ำบลถ�้ำสิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านทางวิทยุ
กับโทรทัศน์ ร้อยละ 40.3 ซึง่ สือ่ ทางวิทยุท�ำให้เกษตรกร
สามารถได้ยินเสียง ส่วนสื่อทางด้านโทรทัศน์เป็นสื่อที่
ท�ำให้เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีการเข้าถึง
สือ่ ได้มากกว่าช่องทางอืน่ อีกทัง้ โทรทัศน์มที งั้ ภาพ และ
เสียงท�ำให้เกษตรกรสามารถจดจ�ำถึงรายละเอียดของ
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
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การติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม การเกษตร
เกี่ยวกับมะพร้าวน�้ำหอมมีความสัมพันธ์กับการผลิต
มะพร้าวน�ำ้ หอมเพือ่ การส่งออกทีร่ ะดับ 0.01 เนือ่ งจาก
การติดต่อเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรเกีย่ วกับมะพร้าว
น�้ำหอมมีความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกษตรกรได้พบเจอในพื้นที่ เกษตรกรบางกลุ่มไม่มี
อินเทอร์เน็ตใช้ เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นที่พึ่งของ
เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา ได้ง่ายยิ่งขึ้น การติดต่อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมะพร้าวน�้ำหอม
จึงมีความส�ำคัญในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการ
ส่ ง ออกของเกษตรกร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Nanna et al. (2016) ได้ศึกษาความต้องการความรู้
การผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ ต ามมาตรฐาน GAP ของ
เกษตรกร พื้ น ที่ ทุ ่ ง สั ม ฤทธิ์ อ�ำเภอพิ ม าย จั ง หวั ด
นครราชสีมา พบว่า การเปิดรับข่าวสารทางการเกษตร
สื่อบุคคลมีความสัมพันธ์กับความต้องการความรู้ด้าน
การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ปัญหาและอุปสรรค
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของเกษตรกรผู ้ ป ลู ก
มะพร้าวน�้ำหอม อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
พบว่า ในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออกของ
เกษตรกร มีปัญหาในเรื่องโรค และแมลงศัตรูมะพร้าว
น�้ำหอมมากที่สุด (ร้อยละ 71.3) รองลงมา คือ ปัญหา
เรื่องแรงงาน (ร้อยละ 28.7) โดยเฉพาะแรงงานที่มี
ความเชี่ยวชาญในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากหาแรงงาน
ยากและค่าจ้างค่อนข้างสูง

สรุป
เกษตรกรผูผ้ ลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 52.45 ปี มีระดับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย
3 คน และมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวน�้ำหอม
เฉลี่ย 8.37 ปี เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการ

ส.วก.ท.

ส่งออกมีรายได้จากการท�ำการเกษตรเฉลีย่ 52,752.24
บาท/ไร่/ปี มีต้นทุนในการผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเฉลี่ย
7,826.87 บาท/ไร่/ปี ใช้แรงงานในการท�ำการเกษตร
เฉลี่ย 4 คน และพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวน�้ำหอมเฉลี่ย
9.97 ไร่ เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่ง
ออกได้รับการฝึกอบรมกับหน่วยงานของภาครัฐ ได้รับ
รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ มะพร้ า วน�้ ำ หอมผ่ า นทาง
โทรทั ศ น์ ม ากที่ สุ ด และติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ง เสริ ม
การเกษตรผ่านช่องทางโทรศัพท์มากที่สุด เกษตรกรมี
ความรูใ้ นการผลิตมะพร้าวนำ�้ หอมเพือ่ การส่งออกเฉลีย่
อยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 20.46 คะแนน) ระดับการ
ปฏิบตั ใิ นการผลิตมะพร้าวนำ�้ หอมตามมาตรฐานเกษตร
ดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก
(เฉลี่ย 103.05 คะแนน) นอกจากนี้ อายุ ระดับการ
ศึกษา จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ์ในการ
ปลูกมะพร้าวน�้ำหอม ต้นทุนการผลิตมะพร้าวน�้ำหอม
จ�ำนวนแรงงานในการท�ำการเกษตร แหล่งเงินทุนใน
การผลิตมะพร้าวนำ�้ หอม การได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ ว

กับมะพร้าวน�้ำหอม และการติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเกีย่ วกับมะพร้าวนำ�้ หอม มีความสัมพันธ์กบั
การผลิตมะพร้าวน�้ำหอมเพื่อการส่งออก พบปัญหาใน
เรือ่ งของโรค และแมลงศัตรูมะพร้าวนำ�้ หอมและปัญหา
เรื่องแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
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