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บทคัดย่ อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาเกษตรกรผู ้ป ลู ก มะพร้ าวในต าบลโรงเข้ อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร ในประเด็ นต่ อไปนี้ 1) สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม 2) วิธีการจัดการสวนมะพร้ าว
3) สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการสวนมะพร้าว และ 4) ความสอดคล้องของการจัดการสวนมะพร้าว
กับแนวทางของระบบการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริ มการเกษตร ปี 2559 จานวนทั้งหมด 186 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมี โครงสร้ างและวิเคราะห์ ข ้อ มู ล จากประชากรทั้งหมดโดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ด้วยสถิ ติ พ รรณา ได้แ ก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 58.6 เป็ นเพศชาย มี อ ายุเฉลี่ ย 58.78 ปี
เกษตรกรร้อยละ 55.4 มีการศึกษาในระดับประถมศึ กษาและมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวมากกว่า 20 ปี
เกษตรกรปลูกมะพร้าวพันธุ์น้ าหอมลักษณะการปลูกแบบยกร่ องสวน ช่ วงอายุมะพร้าว 3-10 ปี เกษตรกรมี ที่ดิ น
เป็ นของตนเอง และมี เอกสารโฉนดที่ ดิน 2) วิธีการจัดการสวนมะพร้ าว ด้านการจัด การพื้ น ที่ ป ลูก เกษตรกร
เกื อบทั้งหมดมีพ้ืนที่ ปลูกมะพร้าวอยูห่ ่ างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งมลพิษ และเกษตรกรร้อยละ 37.1
มีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและธาตุอาหารในดิ น ด้านการจัดการน้ า เกษตรกรร้อยละ 48.4 มีการจัดการ
น้ าเสี ยที่ เกิ ด ขึ้ น ในบริ เวณแปลงเพาะปลู ก เช่ น น้ าจากห้ องสุ ขา น้ าทิ้ งต่ างๆ เพื่ อ ไม่ ให้เกิ ด การปนเปื้ อน และ
เกษตรกรร้อยละ 29.6 มีการตรวจวิเคราะห์น้ าก่อนนามาใช้ ด้านการจัดการศัตรู พืช พบการระบาดของด้วงแรด
มากเป็ นอันดับหนึ่ ง และเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช ด้านการดูแลสุ ขลักษณะ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ด้านการจัดการผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.3 มีผซู ้ ้ื อมาตัด
ผลผลิตมะพร้าวเองในสวนโดยผูร้ ับซื้ อจะเป็ นผูค้ ดั ขนาดของมะพร้าวทั้งหมด ด้านการบันทึ กข้อมูล เกษตรกร
ส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 58.6 มี การจดบันทึ กปริ มาณผลผลิ ตที่ เก็ บเกี่ ยว 3) สภาพปั ญ หาที่ พบมากที่ สุด คื อ ด้านการ
จาหน่ ายผลผลิ ต และเกษตรกรต้องการให้มีมาตรฐานสิ นค้าเกษตร ข้อเสนอแนะของเกษตรกร คื อ ควรมี การ
กาหนดมาตรฐานการขายผลผลิตมะพร้าวผลสด 4) ความสอดคล้องของการจัดการสวนมะพร้าวกับแนวทางของ
ระบบการปฏิ บตั ิทางการเกษตรที่ดี พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ดินและน้ าก่อนนามาใช้
เกษตรกรบางคนยังไม่รู้จกั ชนิดของศัตรู มะพร้าว ไม่มีการจัดทาป้ ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมีอย่างชัดเจน
และไม่มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
คาสาคัญ การจัดการ สวนมะพร้าว เกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร
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Abstract

This research aimed to study 1) the socio-economic status of farmers who
grew coconuts in Rongkae Sub-district, Banphaeo District, Samut Sakhon Province;
2) their coconut farm management; 3) problems and recommendations about coconut
farm management; and 4) to what extent coconut farm management conforms to good
agricultural practice guidelines.
The population was 186 coconut farmers in Rongkae Sub-district, Banpaeo
District, Samut Sakhon Province who were registered with the Department of
Agricultural Extension in 2016. The data were collected by using structural interview
and were then analyzed by a computer program. Descriptive statistics like frequency,
percentage, maximum value, minimum value, mean and standard deviation were used.
The results revealed that 1) about 58.6% of the farmers were male with
the average age of 58.78 years old, 55.4% of them had completed primary education,
they had more than 20 years experience in coconut production. Most grew aromatic
coconuts, and the trees were aged 3-10 years old, planted on ridges. Most farmers had
certificates of title to their land. 2) Most of the coconut farms were far from factories
and pollution sources; 37.1% of farmers had their soil analyzed for chemical residues
and plant nutrient content; 48.4% of the farmers had wastewater treatment and 29.6%
of them had water analyzed before use. Rhinoceros beetle was a major pest and
almost half of the farmers used chemical insecticides to control the pest. Farmers
wore protective clothing during insecticide application. Almost all (90.3%) of farmers
allowed middlemen to harvest and grade the coconuts and 58.6% of farmers recorded
the number of coconuts harvested. 3) Farmers found that coconut selling was the main
problem and they desired produce standards. 4) As for compliance with Good
Agricultural Practice guidelines, most farmers had no soil and water analysis before
using. Some farmers had no knowledge about coconut pests, had no equipment and
pesticide labels and did not record the use of hazardous agricultural substances.

Keywords: Management, Coconut farm, Farmer, Samut Sakhon Province
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ปี 2560 เป็ นปี แห่ งกำรยกระดับ มำตรฐำน
กำรเกษตรสู่ควำมยัง่ ยืน โดยวำงเป้ำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำและกำรเพิม่ ควำมตระหนักควำมรู ้เรื่ อง
มำตรฐำนสิ น ค้ำเกษตรให้ก ว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น เพื่อ ควำมต้อ งกำรบริ โภคอำหำรปลอดภัย ของ
ประชำชนที่เพิม่ มำกขึ้น พืชผลกำรเกษตรที่ผลิตได้ตอ้ งปลอดภัยและได้มำตรฐำนไม่มีกำรปนเปื้ อน
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและมีมำตรฐำนในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออก ประกอบกับปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี
ควำมใส่ ใจเรื่ อ งสุ ขภำพ ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรจึงเป็ นควำมต้อ งกำรของประชำชนในแต่ล ะ
ประเทศ โดยที่แต่ละประเทศได้กำหนดมำตรฐำนและกฎระเบียบด้ำนอำหำรปลอดภัยเพื่อปกป้ อง
ชีวิตและสุขภำพของผูบ้ ริ โภคโดยอ้ำงอิงจำกมำตรกำรด้ำนสุ ขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (SPS) เพื่อ
ควบคุมสิ นค้ำเกษตรและอำหำรให้ปลอดภัยจำกกำรปนเปื้ อนของสำรเคมี จุลินทรี ย ์ ศัตรู พืช รวมถึง
กำรพัฒนำเพือ่ ให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้
รัฐบำลได้ส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนำให้เกษตรกรมีควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญ ให้
สำมำรถผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำนและเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค โดยกำรส่งเสริ มให้
มีกำรผลิตสิ นค้ำเกษตรด้ำนพืชตำมระบบกำรจัดกำรคุ ณภำพกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practices : GAP) มี กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิ ตตำมระบบกำรรับรองมำตรฐำน
GAP กำรให้คำปรึ กษำแนะนำกำรตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และตรวจรับรองมำตรฐำน เพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถผลิตสิ นค้ำเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภำพ และได้มำตรฐำนเกิดควำมยัง่ ยืนในระบบ
กำรผลิตและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภำพของเกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
มะพร้ำวถื อ เป็ นพืช เศรษฐกิ จที่ สำคัญ ของจังหวัด สมุ ท รสำคร มี พ้ืน ที่ ป ลู ก ทั้งหมด
21,673 ไร่ อำเภอที่ปลูกมำกที่สุดคือ อำเภอบ้ำนแพ้ว รองลงมำได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสำคร และ
อำเภอกระทุ่มแบน ตำมลำดับ (สำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร, 2560) ด้วยลักษณะพื้นที่ของ
จังหวัดสมุทรสำครเป็ นที่ลุ่ม และมีแม่น้ ำท่ำจีนไหลผ่ำน มีคลองซอยมำกกว่ำ 100 สำย เกษตรกรมี
กำรปรับพื้นที่กำรเกษตรให้เป็ นลักษณะร่ องสวนจึงมีควำมเหมำะสมที่จะปลูกมะพร้ำว มะพร้ำวที่
ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นพันธุม์ ะพร้ำวน้ ำหอมต้นเตี้ย นิยมบริ โภคผลอ่อน มะพร้ำวสำมำรถปลูกได้ในทุก
จัง หวัด ทั่วประเทศ แต่ จะเจริ ญ เติ บ โตได้ดี ใ นดิ น ที่ มี ส ภำพเป็ นกลำงหรื อ เป็ นกรดเล็ ก น้ อ ยคื อ
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(pH)ระหว่ำง 6-7 ลักษณะดิ นร่ วน หรื อร่ วนปนทรำย มี กำรระบำยน้ ำดี มี ฝนตกกระจำยสม่ ำเสมอ
แทบทุกเดือน สภำพอำกำศปกติ หรื อค่อนข้ำงร้อน และมีแสงแดดมำก เนื่องจำกมะพร้ำวเป็ นพืชที่
ชอบน้ ำ จึงต้องได้รับน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่ งกำรที่จงั หวัดสมุทรสำครมี พ้ืนที่ติดทะเล และมีแม่น้ ำท่ำจีน
ไหลผ่ำนนั้น ท ำให้มะพร้ำวได้รับน้ ำที่มี ล ักษณะลักจืดลักเค็ม (น้ ำกร่ อ ย) ส่ งผลให้น้ ำมะพร้ำวมี
รสชำติหวำนอร่ อย เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค สำมำรถส่งออกไปจำหน่ ำยในต่ำงประเทศ สร้ำงรำยได้
ให้กับเกษตรกรชำวสวนมะพร้ำว จึงจำเป็ นต้อ งมี กำรควบคุ ม กำรผลิ ต ให้ไ ด้ม ำตรฐำน ผ่ำนกำร
รับรองตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP)

2.วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
2.1 เพื่อศึกษำสภำพเศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้ำวในตำบลโรงเข้
อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
2.2 เพือ่ ศึกษำวิธีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวของเกษตรกรในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้ำนแพ้ว
จังหวัดสมุทรสำคร
2.3 เพื่อศึกษำสภำพปั ญหำและข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวของเกษตรกร
ในตำบลโรงเข้ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
2.4 เพื่อศึกษำควำมสอดคล้องของกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวของเกษตรกรในตำบลโรงเข้
อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร กับแนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน GAP

3.กรอบแนวคิดกำรวิจยั
ในกำรศึกษำวิจยั เรื่ องนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สรุ ปได้วำ่ ทัว่ โลก รวมถึง
ประเทศไทยต่ ำงให้ ค วำมส ำคัญ กับ คุ ณ ภำพชี วิต ของประชำกรเป็ นอย่ำงมำกโดยเฉพำะควำม
ปลอดภัย ด้ำนอำหำร จึงมี กำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของสิ น ค้ำเกษตรขึ้น เพื่อ เป็ น
แนวทำงปฏิบตั ิที่คำนึงถึงควำมปลอดภัย สุขลักษณะของผูผ้ ลิต และมีกำรส่งเสริ มให้กบั เกษตรกรมำ
อย่ำงต่อเนื่อง
กำรวิจยั ครั้งนี้ มุ่ งศึกษำวิธีกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวของเกษตรกรตำบลโรงเข้ อำเภอ
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร ที่เลือกศึกษำเกษตรกรในตำบลโรงเข้เนื่ องจำกส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร
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ที่ปลูกมะพร้ำว และเป็ นตำบลที่มีจำนวนเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวมำกที่สุดของจังหวัดสมุท รสำคร
แต่พบว่ำไม่มีเกษตรกรของตำบลโรงเข้ ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GAP ผูว้ จิ ยั จึงต้องกำรศึกษำถึง
วิธีกำรจัดกำรสวนของเกษตรกร เพือ่ ศึกษำว่ำมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน
GAP หรื อไม่ และมีปัญหำอุปสรรคใดที่ทำให้เกษตรกรไม่ สำมำรถขอรับกำรรับรองมำตรฐำน GAP ได้
1.ลักษณะพื้นฐำนส่ วนบุคคลของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ ำว
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้ ำนแพ้ ว จังหวัดสมุทรสำคร
- อำยุ
- เพศ
- ระดับกำรศึกษำ
- จำนวนสมำชิกในครัวเรื อน
- ขนำดพื้นที่ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอม
- กำรรับรู ้เรื องระบบกำรผลิตมะพร้ำวแบบ GAP
2.วิธีกำรปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ ำว
2.1 กำรจัดกำรด้ำนกำรผลิต
- พื้นที่ปลูกมะพร้ำว
- พันธุม์ ะพร้ำวที่ปลูก
- กำรเตรี ยมดิน
- แหล่งน้ ำและกำรจัดกำรน้ ำ
2.2 กำรจัดกำรด้ำนกำรดูแลรักษำ
- กำรใช้ปยและสำรเคมี
ุ๋
- กำรป้องกันกำจัดศัตรู พชื
- กำรดูแลสุขลักษณะ
2.3 กำรจัดกำรผลผลิต
- กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
- กำรตลำด
2.4 กำรบันทึกข้อมูล

กำรปฏิบัติตำมกำร
ผลิตมะพร้ ำวตำม
มำตรฐำน GAP
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4. ขอบเขตกำรวิจยั
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวในตำบลโรงเข้ อำเภอ
บ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร ที่ข้ ึนทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มกำรเกษตร ปี 2559 จำนวน 186 คน โดย
ทำกำรศึกษำลักษณะพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร วิธีกำรจัดกำรสวนของเกษตรกร
รวมทั้งสภำพปั ญหำและข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรสวนมะพร้ำว

5. นิยำมศัพท์ ทใี่ ช้ ในกำรวิจยั
5.1 กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เป็ นมำตรฐำน
กำรผลิ ต พื ช ที่ ใ ห้วิธี ป ฏิ บ ัติ ในกำรผลิ ต พื ช เป็ นแนวทำงในกำรท ำกำรเกษตรให้ไ ด้ผ ลผลิ ต ที่ ดี
มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน เพื่อให้เกิดกระบวนกำรผลิตที่ปลอดภัยและได้คุณภำพเป็ นที่พึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในหลักกำรปฏิบตั ิมีขอ้ กำหนดเรื่ อง แหล่งน้ ำ พื้นที่ปลูก กำรใช้วตั ถุ อนั ตรำยทำง
กำรเกษตร กำรเก็บรักษำและขนย้ำยผลิตผลภำยในแปลง กำรบันทึกข้อมูล กำรผลิตให้ปลอดภัยจำก
ศัตรู พชื กำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตเพือ่ ให้ได้ผลิตผลคุณภำพ และกำรเก็บเกี่ยวและกำรปฏิบตั ิหลัง
กำรเก็บเกี่ยว
5.2 เกษตรกร หมำยควำมว่ำ ผูป้ ลูกมะพร้ำวตำบลโรงเข้ อำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร
ที่มีกำรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริ มกำรเกษตร ปี 2559

6. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
6.1 ผลจำกกำรศึกษำในครั้งนี้ สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงให้หน่วยงำนนำไปใช้ในกำรส่งเสริ ม
ให้เกษตรกรหันมำสนใจกำรปลูกมะพร้ำวตำมแนวทำง GAP ได้
6.2 เป็ นข้อเสนอแนะให้กับนักวิชำกำรได้ทรำบถึงควำมเป็ นไปได้ของหลักเกณฑ์กำรรับรอง
มำตรฐำนGAP ที่นำมำใช้ในปั จจุบนั

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้ศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่อ เป็ นแนวทางใน
การศึกษา ประกอบด้วยงานวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่สาคัญ โดยแบ่งเป็ นประเด็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พฤกษศาสตร์ของมะพร้าว
สถานการณ์การผลิตมะพร้าว
สถานการณ์การตลาดของมะพร้าว
สภาพทัว่ ไปและสภาพการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อมูลพืน้ ที่ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดการการผลิตมะพร้าว
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. พฤกษศาสตร์ ของมะพร้ าว
มะพร้าวเป็ นพืชในตระกูลปาล์ม (Palmae) ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว สามารถให้ดอกผลได้
จนอายุ 80-90 ปี สันนิ ษฐานว่ามีแหล่งกาเนิ ดอยูใ่ นบริ เวณเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในบริ เวณแหลม
มลายูและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิ ฟิกตอนใต้ เช่น ประเทศปาปั วนิ วกินี โดยทัว่ ไปพันธุม์ ะพร้าว
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ มะพร้าวพันธุต์ น้ เตี้ย และมะพร้าวพันธุ์ตน้ สูง โดยมะพร้าวพันธุ์
ต้น สู ง หรื อ มะพร้าวกะทิ มะพร้า วแกง มี ผ ลโตเนื้ อ หนาปริ ม าณเนื้ อ มาก ใช้เนื้ อ จากผลแก่ ไ ป
ประกอบอาหาร หรื อเพื่อทามะพร้าวแห้งใช้ในอุ ตสาหกรรมน้ ามันพืช ส่ วนมะพร้าวพันธุ์ตน้ เตี้ย
ทุกพันธุ์จะมี ผลขนาดเล็ก เมื่ อผลแก่มีเนื้ อบาง และน้อย ส่ วนใหญ่นิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานผลอ่อน
(สุภาวดี, 2542) ซึ่งมะพร้าวพันธุต์ น้ เตี้ยที่เป็ นที่นิยมบริ โภค มี 3 ประเภท (เปรมปรี , 2542) ได้แก่
1) มะพร้าวพันธุ์น้ าหวาน เป็ นกลุ่ ม พันธุ์ม ะพร้าวอ่อ นที่น้ ามี รสหวาน แต่ไม่ มี กลิ่ น
หอมซึ่งเป็ นพันธุห์ มูสีท้งั หลาย
2) มะพร้าวพันธุ์น้ าหอม มีจุดเด่นคือน้ ามะพร้าวมีกลิ่นหอม รสชาติหวาน เป็ นพันธุ์ที่
นิ ยมปลู ก เพื่อการค้ามากที่ สุด มะพร้าวน้ าหอมเป็ นพืชเศรษฐกิ จอี กชนิ ด หนึ่ ง ที่ นิ ยมใช้ในการ
บริ โภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
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3) มะพร้าวพันธุ์ตาลเป็ นมะพร้าวที่ปลูกสาหรับทาน้ าตาลมะพร้าว หรื อน้ าตาลปิ๊ ปซึ่ ง
จะให้น้ าตาลมาก

ภาพที่ 2.1 ส่วนของมะพร้าว แสดงให้เห็นสะโพก (bole) จะอยูใ่ ต้ดิน ยอดอ่อน คอ รอยแผล ขณะมะพร้ าว อายุ 1-3 ปี

ที่มา: หฤษฎี ภัทรดิลก, สมชาย วัฒนโยธิน และคะนอง คลองเพ็ง (2539)
รายละเอียดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าวมีดงั นี้
1. ราก มะพร้าวมีระบบรากเหมือนกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทัว่ ๆไป คือ ไม่มีระบบรากแก้ว
แต่มีระบบรากฝอย ประกอบด้วย
1.1 รากชุ ด ที่ 1 (primary root หรื อ main root)ในวิ ช าการทางมะพร้ า วนิ ย ม
เรี ยกว่า “รากใหญ่” เป็ นรากที่มีขนาดเท่าๆกัน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร แผ่กระจาย
ออกไปรอบต้น รากใหญ่งอกออกมาจากโคนลาต้น ตรงบริ เวณที่เรี ยกว่า โบล์ (bole) ซึ่ งเป็ นส่ วนล่างสุ ด
ของลาต้น อยูใ่ ต้ดิน มีลักษณะเหมือนกรวยคว่า รากใหญ่ยาวประมาณ 3-20 เมตร จานวนรากใหญ่จะมี
มากหรื อ น้อ ยขึ้น อยูก่ ับอายุของมะพร้าวและสภาพแวดล้อ ม รากที่งอกมาจากโบล์ใหม่ ๆ จะมี สี
เหลืองอ่อน ปลายรากมีสีขาวครี ม เมื่อรากอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็ นสีเลือดหมู สีแดง และน้ าตาลเข้ม
มะพร้าวจะผลิตรากใหญ่ออกมาทดแทนรากเก่าที่ตายไปอยูต่ ลอดเวลา
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1.2 รากชุ ดที่ 2,3,4 (secondary root) เป็ นรากแตกจากรากชุดที่ 1 นิ ยมเรี ยกว่ารากสาขา
(rootlet) จะแตกแขนง ออกไปเรื่ อยๆ จากช่วงที่ 2 ไปจนถึงช่วงที่ 4 รากเหล่านี้จะแผ่กระจายออกไป
ตามผิวดิ นและแตกแขนงออกไปโดยไม่ จากัด ทิศทาง ส่ วนมากจะพบอยู่ในบริ เวณห่ างโคนต้น
ประมาณ 150-180 เซนติเมตร รากสาขาทาหน้าที่ดูดน้ าและธาตุอาหารจากดินเข้าไปเป็ นอาหารของ
ต้นมะพร้าว รากสาขามีอายุไม้ยนื นานเหมื อ นรากใหญ่ เมื่ อ กระทบกับความแห้งแล้งจะแห้งตาย
และเมื่อดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอรากสาขาสามารถงอกออกมาจากรากใหญ่ได้ใหม่ทดแทนรากเดิม
ที่ตายไป
2. ลาต้ น (stem หรื อ trunk) ในระยะแรกของการเติบโต ลาต้นมักเจริ ญออกไปทางกว้าง
หรื อ หนา เมื่ อ ได้ข นาดเต็ม ที่ แล้ว ก็ จะรัก ษาขนาดนั้น ไว้ แล้ว เติ บ โตทางด้านความสู ง อายุก าร
เจริ ญ เติ บ โตทางด้านความกว้างของล าต้น ขึ้ น อยู่กับ ชนิ ด ของมะพร้าว มะพร้ าวพัน ธุ์เตี้ ยจะใช้
เวลา 2 ปี พัน ธุ์ลู ก ผสมระหว่างต้น เตี้ ย กับ ต้น สู ง ใช้เวลา 3 ปี และพัน ธุ์ต ้น สู ง ใช้เวลานาน 4 ปี
มะพร้ าวต้น เตี้ ย สะโพกจะเล็ ก สู งไม่ เกิ น 12 เมตร นอกจากนี้ ยัง ขึ้ น อยู่กับ สภาพดิ น ฟ้ า อากาศ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกและการบารุ งรักษา
ลาต้นมะพร้าวที่ไม่มีเนื้อเยือ่ เจริ ญเติบโต (meristematic tissue) เมื่อเกิดรอยแผลขึ้นบน
ลาต้น รอยแผลนั้นจะคงอยูต่ ลอดชัว่ อายุของมะพร้าว
3. ใบ (frond) เมื่อเริ่ มงอกใบที่ 1-5 หรื อ 6 จะติดกันเป็ นแผ่นเดียว ใบถัดมาคือใบที่ 6
หรื อ 7 จะเริ่ มแตกใบย่อย หน่อที่แตกใบย่อยเร็ว เมื่อนาไปปลูกจะตกผลเร็วกว่าหน่อที่แตกใบย่อยช้า
เมื่อมะพร้าวโตเต็มที่ใบจะเป็ นใบประกอบแบบ pinnately compound leaf นิยมเรี ยกว่า ทางมะพร้าว
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้
3.1 ก้ านทาง (leaf stalk หรื อ petiole) ยาวประมาณ 1.20 – 1.65 เมตร
3.2 ใบย่ อย (leaflet) ติดอยูส่ องข้างของก้านทาง ประมาณ 200 – 240 ใบ ใบย่อยที่
ติดอยูม่ ี ส่วนติดโคนและปลายมีขนาดสั้น ประมาณ 30 เซนติเมตร ส่ วนที่อยูต่ อนกลางก้านทางจะ
ยาวกว่า 100 เซนติเมตร
ทางมะพร้าวยาวประมาณ 5.00 – 6.50 เมตร ทางมะพร้าวที่อยูบ่ นคอมะพร้าวส่ วน
ของลาต้นที่ติดกับใบ เรี ยงอยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบ เพื่อใบทุกใบจะได้รับแสงอย่างเต็มที่ ทางมะพร้าว
เกิดขึ้นบนต้นเรี ยงเวียนเป็ นเกลียว เมื่อ มะพร้าวโตเต็มที่จะมีทางใบ 30 – 35 ใบ โดยต้นมะพร้าวที่
ออกผลแล้วจะมี จานวนทางใบมากน้อ ยขึ้ นอยู่กับ ความแข็งแรงของต้น สภาพแวดล้อ มที่ ป ลู ก
ปุ๋ ยและฤดูกาล ทางมะพร้าวที่อยูบ่ นต้น และจานวนทางที่ผลิตในแต่ละปี และจานวนทางใบที่ตาย
ใช้เป็ นเครื่ องวัดความเจริ ญเติบโตของมะพร้าวได้อย่างหนึ่ง
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ภาพที่ 2.2 แสดงลักษณะทางมะพร้าวหรื อใบมะพร้าวและใบย่อย
ที่มา: หฤษฎี ภัทรดิลก, สมชาย วัฒนโยธิน และคะนอง คลองเพ็ง (2539)
4. ช่ อดอก (inflorescence) มะพร้าวเป็ นพืชแบบโมโนอี เซี ยส คื อ ดอกตัวผูแ้ ละ
ดอกตัวเมียแยกกันอยูค่ นละดอก แต่เกิดอยูบ่ นช่อดอกเดียวกัน ช่อดอกของมะพร้าวจะงอกออกมา
จากซอกมุมใบ อาจเกิดทุกซอกมุมใบหรื อเว้นบางซอกมุมใบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ธาตุอาหารที่ได้รับและ
สภาวะอากาศ
โดยทัว่ ไปช่ อดอกมะพร้าว เรี ยกว่า จัน่ (spadix) ช่ อดอกมะพร้าวเป็ นแบบแพนนิ เคิล
ประกอบด้วย แกนกลาง (rachis) และแขนงช่ อดอก เรี ยกว่า ระแง้ (rachillaหรื อ spikelet) ระแง้จะ
เวียนเป็ นเกลียวบนแกนกลาง จัน่ มีขนาดยาวประมาณ 1.2 เมตร

ภาพที่ 2.3 แสดงลักษณะของดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมียของมะพร้าว
ที่มา: หฤษฎี ภัทรดิลก, สมชาย วัฒนโยธิน และคะนอง คลองเพ็ง (2539)
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5. ผล (nut) เป็ นแบบ fibrous drupe เรี ยกว่า nut เปลือกของผลมะพร้าว ประกอบด้วย
เนื้อเยือ่ 3 ชั้น ดังนี้
5.1 exocarp คือ ส่ วนเปลือกนอกสุ ดของผล สี เปลื อกจะมี ต้ งั แต่สีเขียว เหลืองส้ม
น้ าตาล แดง และสีงาช้าง
5.2 mesocarp คือ ส่วนที่อยูถ่ ดั จากเปลือกชั้นนอก เมื่อผลยังอ่อนมีลกั ษณะอ่อนนุ่ม
บางพันธุใ์ ช้รับประทานได้
5.3 endocarp คือ ส่วนที่เป็ นกะลา (shell) ซึ่งเป็ นเนื้อเยือ่ ที่แข็งที่สุด
โดยทัว่ ไปผลมะพร้าวจะพัฒนาจนมีขนาดโตเต็มที่และเริ่ มสร้างเนื้ อมะพร้าว เมื่ออายุ
ประมาณ 160 วัน กะลาเริ่ มแข็งเมื่ออายุประมาณ 220 วัน เนื้อมะพร้าวเริ่ มมีความหนาเต็มที่ เมื่ออายุประมาณ
300 วัน และเมื่ อผลอายุ 12 เดือน กะลาจะแข็งมาก เปลือ กเริ่ ม เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล แสดงว่าผลแก่
เต็มที่แล้ว

ภาพที่ 2.4 แสดงส่ วนประกอบของผลมะพร้าวที่ผา่ ครึ่ งแล้ว
ที่มา: หฤษฎี ภัทรดิลก , สมชาย วัฒนโยธิน และคะนอง คลองเพ็ง (2539)

2. สถานการณ์ การผลิตมะพร้ าว
ในปั จจุบนั แหล่ งปลู กมะพร้าวที่ สาคัญของโลก ได้แก่ บริ เวณกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก
เอเชียและแปซิฟิก (APPC) มีเนื้อที่ปลูกมากกว่าร้อยละ 80 ของเนื้อที่ปลูกรวมของโลก โดยในช่วงปี
2547– 2556 ผลผลิตมะพร้าวมีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 1.00 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 54.90 ล้านตัน ในปี
2547 เป็ น 62.07 ล้านตัน ในปี 2556 สาหรับประเทศผูผ้ ลิตสาคัญ ได้แก่ อินโดนี เซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และ
อิ นเดี ย โดยในปี 2557 ผลิ ตมะพร้าวได้ 18.30 ล้านตัน 14.70 ล้านตัน และ 11.10 ล้านตัน ตามล าดับ
โดย 3 ประเทศนี้ ผลิตมะพร้าวได้รวมกัน 44.10 ล้านตัน คิดเป็ น ร้อยละ 72.88 โดยประเทศไทยผลิ ต
มะพร้าวเป็ นอันดับ 7 ผลผลิต 1.00 ล้านตัน หรื อร้อยละ 1.65 ของผลผลิตรวมโลก(กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2560)
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ตารางที่ 2.1 ผลผลิตมะพร้าวเพือ่ อุตสาหกรรมของโลกปี 2550 – 2557 (ล้านตัน)
ประเทศ/ปี

อัตราเพิ่ม

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

โลก

61.08

61.57

61.38

60.30

58.88

61.88

62.07

1.00

60.51

อินโดนีเชีย

19.63

19.50

19.00

18.00

17.50

19.40

18.30

0.79

18.30

ฟิ ลิปปิ นส์

14.85

15.32

15.67

15.51

15.25

15.90

15.40

0.83

14.70

อินเดีย

10.89

10.15

10.82

10.84

10.28

10.65

11.93

2.82

11.10

บราซิล

2.83

3.22

2.96

2.84

2.94

2.93

2.89

-0.76

2.92

ศรี ลงั กา

2.13

2.21

2.17

1.99

2.06

2.22

2.51

1.75

2.40

เวียดนาม

1.03

1.10

1.13

1.16

1.20

1.27

1.31

3.66

1.37

ไทย

1.72

1.48

1.38

1.30

1.06

1.06

1.01

-8.29

1.00

ปาปัวนิวกินี

0.78

0.88

1.21

1.21

1.21

1.21

1.21

9.29

1.17

มาเลเซีย

0.50

0.46

0.46

0.55

0.56

0.62

0.62

0.75

0.60

แทนซาเนีย

0.51

0.57

0.58

0.57

0.55

0.52

0.53

3.29

0.54

(ร้ อยละ)

2557*

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560)
สถานการณ์ ก ารปลู ก มะพร้ า วในประเทศไทย ในช่ ว งปี 2550 –2559 เนื้ อ ที่ ให้ ผ ล
ผลผลิ ต และผลผลิ ตต่ อ ไร่ ของมะพร้ าว มี แ นวโน้ม เนื้ อ ที่ ให้ผ ล ผลผลิ ต และผลผลิ ตต่ อ ไร่ ข อง
มะพร้าวลดลงจาก 1.60 ล้านไร่ 1.72 ล้านตัน และ 1,077 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ในปี 2550 เป็ น
1.16 ล้านไร่ 0.87 ล้านตัน และ 754 กิโลกรัม ต่อไร่ ในปี 2559 ซึ่ งการผลิต ในปี 2559 ลดลงจากปี
2558 เล็กน้อย สาหรับปี 2560 คาดว่าจะมีเนื้อที่ให้ผล 1.16 ล้านไร่ ผลผลิต 0.88 ล้านตัน และผลผลิต
ต่อไร่ 760 กิโลกรัม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)
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ตารางที่ 2.2 ตารางเนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ มะพร้าว และจานวนผูป้ ลูกมะพร้าว ปี 2550 - 2559
เนื้อที่ให้ ผล

ผลผลิต

ผลผลิตต่อไร่

จานวนผู้ปลูก

(ล้ านไร่ )

(ล้ านตัน)

(กิโลกรัม/ไร่ )

(ครัวเรื อน)

2550

1.60

1.72

1,077

361,674

2551

1.54

1.49

966

359,594

2552

1.49

1.38

928

346,593

2553

1.45

1.25

863

313,179

2554

1.35

1.06

782

286,829

อัตราเพิม่ ปี 2550-54 (%)

-3.92

-10.89

-7.24

-5.84

2555

1.33

1.06

806

280,344

2556

1.31

1.01

787

273,085

2557

1.24

0.97

782

251,778

2558

1.19

0.90

763

235,992

2559

1.16

0.87

754

225,384

อัตราเพิม่ ปี 2555-59 (%)

-3.24

-4.82

-1.63

-5.66

อัตราเพิม่ ปี 2550-59(%)

-3.63

-7.09

-3.58

-5.44

ปี

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560)

3. สถานการณ์ การตลาดของมะพร้ าว
การผลิ ต มะพร้ า วผลสดในประเทศไทย นอกจากจะมี ก ารผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภค
ภายในประเทศแล้ว ยังมี การส่ งออกไปยังประเทศต่างๆ ในปี 2560 ประเทศไทยมี ก ารส่ งออก
มะพร้าวผลสด จานวน 117,823.83 ตัน มู ล ค่าการส่ งออก 2,997,810,779 บาท โดยส่ งออกไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน มากเป็ นอับดับหนึ่ ง ปริ ม าณการส่ งออก 60,848.60 ตัน รองลงมาเป็ น
สหรั ฐ อเมริ ก า ฮ่ อ งกง และออสเตรเลี ย ปริ ม าณการส่ งออก 22,087.46 ตัน ,9,474.76 ตัน และ
5,123.43 ตัน ตามลาดับ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ทั้งนี้ เนื่ องมาจากน้ ามะพร้าวของไทย
มีรสชาติหอมหวานสามารถนาไปทาเป็ นน้ ามะพร้าวพร้อมดื่มได้ดีกว่ามะพร้าวที่นาเข้ามาจากประเทศ
อินโดนี เซี ย และศรี ลงั กา ซึ่ งไม่สามารถนามาแปรรู ปเป็ นน้ ามะพร้าวพร้อมดื่มได้ แต่จากสภาพแปลง
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ปลู กมะพร้าวส่ วนใหญ่ เป็ นมะพร้าวสวนเก่ าอายุค่อนข้างมาก และขาดการดู แลรักษาที่ เหมาะสม
ผลผลิ ตลดลงตามอายุและสภาพต้น ทาให้เจ้าของสวนมี การตัดต้นมะพร้าวแล้วทาการปลู ก พืชอื่ น
ได้แก่ ไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่า ส่ งผลทาให้พ้นื ที่การผลิตมะพร้าวลดลง
ตั้งแต่ปี 2550 มี สภาพอากาศแห้งแล้ง มะพร้าวมี ความสมบูรณ์ ต่า และศัตรู ม ะพร้าวระบาด ได้แก่
แมลงดาหนาม หนอนหัวดามะพร้าว ทาให้มะพร้าวมีผลผลิตค่อนข้างน้อ ย นาไปสู่ การขาดแคลน
วัตถุ ดิ บมะพร้ าวท าให้รัฐบาลอนุ ญ าตให้มี การน าเข้ามะพร้าวมาเพื่ อ ใช้ในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
มะพร้าว เพื่อ รักษาตลาดส่ งออกผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปมะพร้าวของไทยไว้ แต่การนาเข้ามะพร้าวจาก
ต่างประเทศเป็ นปั ญหา ทาให้ราคามะพร้าวของไทยมีราคาตกต่า ในปี 2555
การนาเข้ า
การนาเข้ามะพร้าวของประเทศไทยมีดงั นี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)
1. มะพร้าวผลแห้ง ช่วงปี 2550 - 2559 เนื่ องจากเกิดปั ญหาการระบาดของแมลงดาหนาม
มะพร้าวและหนอนหัวดามะพร้าว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
ทาให้ป ริ ม าณการน าเข้ามี แนวโน้ม เพิ่ม ขึ้น โดยในปี 2559 มี ปริ ม าณการนาเข้ามะพร้าวผลแห้ง
171,848 ตัน มูลค่า 1,842.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 ซึ่ งมีปริ มาณ 114,052 ตัน มู ลค่า 955.23
ล้านบาท
2. น้ ามัน มะพร้าว ช่ วงปี 2550 - 2559 ปริ มาณการน าเข้าน้ ามันมะพร้าวมี แนวโน้ม
เพิ่มขึ้นโดยในปี 2559 มีปริ มาณ 7,137 ตัน มูลค่า 396.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558ซึ่ งมีปริ มาณ
6,743 ตัน มูลค่า 269.72 ล้านบาท
3. กะทิสาเร็จรู ป ช่วงปี 2555 - 2559 ปริ มาณการนาเข้ากะทิสาเร็จรู ปมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
โดยในปี 2559 มีปริ มาณ 39,054 ตัน มูลค่า 1,536.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีปริ มาณ 28,600 ตัน
มูลค่า 966.47ล้านบาท
การส่ งออก
การส่งออกมะพร้าวของประเทศไทยมีดงั นี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560)
1. น้ ามันมะพร้าว ช่ วงปี 2550 - 2559 ปริ มาณการส่ งออกน้ ามันมะพร้าวมี แนวโน้ม
ลดลงโดยในปี 2559 มีปริ มาณ 2,503 ตัน มูลค่า 383.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558ที่มีปริ มาณ 3,333 ตัน
มูลค่า 890.42 ล้านบาท
2. กะทิสาเร็จรู ป ช่วงปี 2555 - 2559 ปริ มาณการส่งออกกะทิสาเร็จรู ปมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
โดยในปี 2559 มี ปริ มาณ 201,497 ตัน มู ล ค่า 10,928.37 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปี 2558 ที่มี ปริ ม าณ
182,354 ตัน มูลค่า 9,701.18ล้านบาท (ในช่วงก่อนปี 2555 ยังไม่มีการแยกกะทิสาเร็จรู ป)
3. มะพร้าวผลที่ส่งออกเป็ นมะพร้าวผลสด (มะพร้าวน้ าหอม) ทั้งหมด
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4. สภาพทัว่ ไปและสภาพการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่ท้ งั สิ้ น 872.347 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 545,216 ไร่
เป็ นจังหวัดชายทะเลตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าท่าจีนในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ระหว่าง
เส้นรุ ้งที่ 130 องศาเหนื อ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออกเป็ นจังหวัดปริ มณฑล ห่างจากกรุ งเทพมหานคร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 ) ประมาณ 30 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี

ภาพที่ 2.5 แผนที่จงั หวัดสมุทรสาคร
ที่มา: สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสมุทรสาคร (2560)
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ราบลุ่มสู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1-2 เมตร
มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จงั หวัด จากทางด้านเหนือไหลลงสู่ อ่าวไทยที่อาเภอเมือง
สมุ ท รสาคร มี ค ลองชลประทานกระจายอยู่ท ั่ว พื้ น ที่ ส าหรับ ใช้ใ นการคมนาคมและเพื่อ การ
ชลประทานทาให้พ้นื ที่เหมาะแก่การทาการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะทาการกสิกรรม การประมงและ
การเลี้ยงสัตว์
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ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดจะเป็ นพื้นที่การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย นาข้าวและสวน
ผลไม้ ซึ่ งพื้นที่ไม้ผลส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นบริ เวณอ าเภอบ้านแพ้วและอาเภอกระทุ่มแบน โดยเฉพาะ
บริ เวณพื้นที่ดินที่อยูใ่ กล้คลองดาเนิ นสะดวกและคลองภาษีเจริ ญ จะมีการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น และ
พืชผักเป็ นจานวนมาก
ทางทิศใต้ เป็ นบริ เวณที่ราบและน้ าทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็ นป่ าชายเลนและมีการทา
นาเกลื อ ซึ่ งในเวลาต่อ มาป่ าชายเลนได้ถู กท าลายลงจนเหลื อ พื้น ที่ เป็ นป่ าชายเลนเพียงเล็กน้อ ย
เท่านั้น และการทานาเกลือได้เปลี่ยนมาทาการเลี้ยงกุง้ เพิม่ มากขึ้น ในส่วนของพื้นที่บริ เวณที่น้ าท่วม
ไม่ถึงได้ทาสวนมะพร้าวเป็ นจานวนมาก
จังหวัดสมุทรสาครมีพ้นื ที่ท้งั หมด 545,216 ไร่ พื้นที่ดา้ นการเกษตรทั้งหมด 148,121.81 ไร่
โดยจาแนกตามสัดส่ วนของการใช้พ้ืนที่ทาการเกษตรได้ดังนี้ พ้นื ที่ทางการผลิตด้านพืช 117,278 ไร่
คิดเป็ นร้อยละ 21.51 ของพื้นที่ท้ งั หมด พื้นที่ทางการประมง 33,236.96ไร่ คิดเป็ นร้อ ยละ 6.09 ของ
พื้นที่ท้ งั หมด (สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด สมุ ทรสาคร, 2560) พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้ใน
การเพาะปลู กส่ วนใหญ่ อ ยู่ในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่ม แบน พื้น ที่อ าเภอบ้านแพ้ว
ส่วนใหญ่เป็ นนาข้าวและไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง มะนาว มะพร้าว เป็ นต้น ส่วนพื้นที่อาเภอกระทุ่มแบน
เป็ นพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ เป็ นต้น ซึ่งดินและแหล่งน้ ามีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช

5. ข้ อมูลพืน้ ทีต่ าบลโรงเข้ อาเภอบ้ านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
5.1 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อมของชุ มชน(สานักงานเกษตร
อ าเภอบ้านแพ้ว , 2559) ตาบลโรงเข้มี พ้ืน ที่ ท้ งั หมดจานวน 30,417 ไร่ เป็ นพื้น ที่ ท างการเกษตร
จานวน 11,010.55 ไร่ จาแนกเป็ นพื้นที่ปลูกพืช จานวน 3,712 ไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 7,295.05 ไร่
และเลี้ยงสัตว์ 3.50 ไร่ พืน้ ที่อยูอ่ าศัยและพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ จานวน 19,406.45 ไร่
5.2 ที่ต้ังและอาณาเขตทิ ศเหนื อ ติดคลองดาเนิ น สะดวก ตาบลประสาทสิ ทธิ์ อาเภอ
ดาเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี และตาบลหนองสองห้อง อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทิศใต้
ติดคลองสุนขั หอน ตาบลกาหลง อาเภอเมืองสมุทรสาคร และตาบลนาโคก อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุ ทรสาคร ทิศตะวันออก ติดกับตาบลยกกระบัตร อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลดอนมะโนรา อาเภอบางคนที ตาบลนางตะเคียน อาเภอเมื องสมุ ทรสงคราม
และตาบลดอนไผ่ อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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ภาพที่ 2.6 แผนที่สงั เขป ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: สานักงานเกษตรอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (2559)
5.3 สภาพภูมิประเทศ ตาบลโรงเข้ มีสภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็ นดิ นเหนี ยว
เหมาะแก่การทาการเกษตร มีคลองดาเนิ นสะดวกไหลผ่านถือเป็ นแหล่งน้ าสายหลักและยังมีคลอง
แยกจากคลองดาเนิ นสะดวก ได้แก่ คลองชลประทาน D2 และ D3 และยังมีคลองสวนที่แยกจาก
คลองหลักต่าง ๆ อีกเป็ นจานวนมาก เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเกษตร แหล่งน้ าที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและคมนาคม มีท้ งั แหล่งน้ าธรรมชาติและระบบชลประทานได้แก่ คลอง
ดาเนิ นสะดวก คลองระบายน้ าชลประทาน D2 คลองระบายน้ าชลประทาน D3 และคลองคันพนัง
ซึ่งนอกจากคลองดังกล่าวแล้ว ยังมีคลองซอยอีกเป็ นจานวนมากที่แยกจากคลองใหญ่ ซึ่งเป็ นแหล่ง
น้ าใช้เพือ่ การเกษตรและการคมนาคมด้วย
5.4 ข้ อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน สภาพดินเป็ นดินชุดที่ 3
เป็ นดิ นเหนี ยว ดิ นบนมี สีดา ส่ วนดิ นล่ างมี สีเทา หรื อ สี น้ าตาล ดินมี ความสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ
เป็ นกลาง มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง ประมาณ 5.5 - 8.0 เหมาะแก่การทานาและปลูกไม้ผล
กลุ่มชุ ดดินที่ 3 ลักษณะโดยทั่วไป: เป็ นพวกเนื้ อดิ นเหนี ยว ดิ นบนเป็ นสี เทาเข้ม
สี น้ าตาลปนเทาหรื อ สี น้ า ตาลอ่ อ น มี จุ ด ประสี น้ าตาลแก่ สี น้ าตาลปนเหลื อ ง สี แ ดงปนเหลื อ ง
พบตามที่ราบลุ่มหรื อที่ราบเรี ยบ เป็ นดินลึก มีการระบายน้ าเลว ฤดูฝนขังน้ าลึก 20 - 50 เซนติเมตร
นาน 4 – 5 เดื อ น ฤดู แล้ งดิ น แห้ งแตกระแหงเป็ นร่ องกว้างลึ ก ถ้ าพบบริ เวณชายฝั่ งทะเล มั ก มี
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เปลือกหอยอยูใ่ นดินชั้นล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปานกลาง มีปฏิกิริยาดินเป็ นกรด
ปานกลาง ถ้าเป็ นกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 5.5 - 6.5 ส่ วนดินชั้นล่างหากมี
เปลือกหอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป็ นด่างอ่อนหรื อมีค่าความเป็ นด่างประมาณ 7.5 - 8.0
ความเหมาะสมสาหรั บการปลูกพืช : ในปั จจุบนั สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมใน
การทานาเนื่ องจากเป็ นพื้นที่ราบเรี ยบถึ งเกื อบราบเรี ยบ เนื้ อดิ นเป็ นดินเหนี ยวการระบายน้ าไม่ ดี
ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ าขังที่ผิวนาน 4 – 5 เดือน แต่สามารถปลูกพืชผักบางชนิดได้ ในช่วงฤดูแล้งหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่เหมาะสมที่จะปลูกไม้ยนื ต้น เพราะมีน้ าท่วมขังลึ กในฤดูฝน อย่างไรก็ตาม
สามารถเปลี่ ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็ นปลู กพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ได้ ถ้า มี การ
พัฒนาที่ดิน โดยการทาคันดินรอบพื้นที่เพาะปลูกเพือ่ ป้องกันน้ าท่วมและยกร่ องปลูกเพือ่ ช่วยระบาย
น้ าของดิน สภาพตาบลโรงเข้ ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ทาการเกษตร ซึ่ งมีท้ งั การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์
ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งมีระบบชลประทานเข้าถึงทุกพื้นที่ในช่วงหน้าแล้ง เกษตรกรจึงไม่ได้
รับผลกระทบในเรื่ องของน้ าเพื่อการเกษตร ส่ วนในช่วงฤดูฝน ในบางปี ถ้ามีฝนตกชุกติดต่อกันมาก
ทาให้เกิ ดภาวะน้ าท่วมได้ เพราะสภาพเป็ นพื้นที่ ลุ่ ม และคู คลองต่างๆไม่ สามารถระบายน้ าออก
ได้ทนั พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ มะพร้าวน้ าหอม มะนาว มะม่วง ชมพู่ ฝรัง่ ละมุด และพืชผักต่าง ๆ

6. การจัดการการผลิตมะพร้ าว
โดยทัว่ ไปแล้วการเตรี ยมพื้นที่ปลูกมะพร้าวนั้น ที่ดินซึ่ งจะใช้ปลูกมะพร้าวควรทาให้
เตียนและถอนตอออกให้หมด ส่ วนที่ลุ่มหรื อที่น้ าท่วมถึงต้องยกร่ องปลูก โดยให้คนั ร่ องอยูส่ ู งกว่า
ระดับน้ าท่วมสู งสุ ดไม่ น้อ ยกว่า 60 เซนติเมตร การปลู กมะพร้าวบนเขาหรื อ ที่ชันมาก ๆ ควรท า
ขั้นบันไดแล้วปลูกพืชกันดินพังทลาย หลังจากถางป่ าแล้วควรไถดินและปรับระดับดินอย่าให้มีน้ า
ขังในแปลงปลูกแล้วจึงวางผังปลูกมะพร้าว การปลูกเพื่อเก็บผลมะพร้าวอ่อนนิ ยมปลูกแบบยกร่ อง
ส่วนการปลูกเพือ่ เก็บผลมะพร้าวแก่นิยมปลูกแบบขุดหลุม
วิธีการปลูกมะพร้าวทาได้โดยการนาหน่อมะพร้าววางลงในหลุม เอาดินกลบและเหยียบดิน
ข้าง ๆ ให้แน่ น การกลบดินอย่าให้สูงมากนักเพราะดินจะทับคอหน่ อมะพร้าว ทาให้เจริ ญเติบโตช้า
หลังจากปลูกแล้วเกลี่ยดินปากหลุมให้เรี ยบร้อย และเอาไม้ปักผูกต้นไว้กบั หลักเพือ่ กันลมโยก
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ภาพแสดงการปลูกมะพร้าวในที่ลุ่ม

ภาพแสดงการปลูกมะพร้าวในที่ดอน

ต้องวางระดับหน่อมะพร้าวให้สูงกว่าหลุมปลูก

ต้องวางระดับหน่อมะพร้าวให้ต่ากว่าหลุมปลูก

ภาพที่ 2.7 วิธีปลูกมะพร้าว
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2561)
การดูแลรักษาสวนมะพร้าว ควรให้น้ าช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน หากมีฝนทิ้ง
ช่วงยาวช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็ นต้นไป ควรมีการกาจัดวัชพืชทาให้สวนมะพร้าว
โล่งเตียน การไถพรวนระหว่างแถวมะพร้าวไม่ให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร ไถแถวเว้นแถวให้ห่าง
จากต้นข้างละ 2 เมตร ไถสลับกันทุก 2 ปี ตอนปลายฤดูแล้ง รากที่อยูผ่ วิ ดินจะแห้ง ไม่ดูดอาหารเมื่อ
ถูกตัดก็จะแตกใหม่เมื่อฝนตก สาหรับการใส่ ปุ๋ยควรใส่ ต้งั แต่มะพร้าวมีอายุ 6 เดือน หรื อใบยอดเริ่ ม
คลี่อ อกหลังจากปลูกเป็ นต้นไป ใส่ ปีละ 2 ครั้ง ปุ๋ ยที่ใส่ อาจใช้ได้ท้ งั ปุ๋ ยมู ลสัตว์แ ละปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยมู ล
สัตว์พวกมูลโคมูลกระบือ ควรใส่ ตน้ ละ 2 ปี บต่อ ปี มู ลเป็ ดมูลไก่ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี บ
การใส่ ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ ทุก 6 เดือน ตอนต้นฝนช่วงเดือนพฤษภาคมหรื อมิถุนายน ครั้งที่ 2 ตอนปลาย
ฝนระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมแล้วแต่ฤดูกาลของแต่ละแห่ ง ปุ๋ ยเคมีที่แนะนาให้ใช้เป็ น
ปุ๋ ยผสมสู ตร 13-13-21 รวมกับปุ๋ ยแมกนี เซี ยมซัลเฟต หรื อหิ นปูนไดโลไมท์ สาหรับปุ๋ ยแมกนี เซี ยม
ซัล เฟตและหิ นปูนไดโลไมท์ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ ง ถ้าใช้หินปูนไดโลไมท์ให้หว่านก่ อนใส่ ปุ๋ย
อย่างอื่นอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนใส่ ปุ๋ยควรถางโคนต้นให้เตียน แล้วใช้ปุ๋ยโรยตั้งแต่โคนต้นออกมา
จนถึงรัศมี 1.5 เมตร
การเก็บเกี่ยวมะพร้าวจะให้ผลผลิตหลังปลูกแล้วประมาณ 3 ปี และเริ่ มให้ผลผลิตเต็มที่
ปี ที่ 5 - 6 มะพร้ าวจะออกดอกโดยเฉลี่ ยปี ละ 14 - 16 จั่น เท่ ากับ 14 - 16 ทะลายต่ อปี หนึ่ งทะลายจะมี
ประมาณ 10 – 15 ผล ถ้าได้รับการดูแลดีก็จะติดผลทุกจัน่ ได้ผลผลิต 1 ทะลายทุกๆ 20 วัน แต่ตามปกติ
จะเก็บผลผลิตมะพร้าวได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เดือนที่ให้ผลผลิตน้อยคือ ช่วงเดือนเมษายนถึ ง
เดื อนมิถุ นายน ต่อ จากนั้นจะเก็บผลมะพร้าวได้ม ากขึ้นเรื่ อ ย ๆ ช่ วงที่เก็บผลได้ม ากที่สุดคือเดือ น
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ผลมะพร้าวจะเริ่ มเก็บเกี่ยวได้หลังจากจัน่ บานประมาณ 6 เดือน ผิวของ
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เปลือกจะมีสีเขียว สีไม่อ่อนหรื อแก่เกินไป เมื่อแก่สีจะกร้านขึ้นสี รอบกลีบเลี้ยง บริ เวณรอยต่อของ
ขั้ว กับ ตัวผลจะมี สี ข าวเป็ นวงรอบขั้วผล หางหนู จ ะแห้งครึ่ งหนึ่ ง ส่ ว นอี กครึ่ งหนึ่ งยังสดใสอยู่
การเก็บมะพร้าวจะตัดทั้งทะลายมี คนคอยรับด้านล่ างไม่ โยนลงมา หรื อตัดลงร่ องน้ าในสวนเพื่อ
ไม่ให้ผลมะพร้าวแตกหรื อบอบช้ า
การผลิตมะพร้าวตามมาตรฐาน GAP จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับมะพร้าวน้ าหอม (สานักงานมาตรฐานสิ น ค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2551)
1.การจัดการสุขลักษณะแปลง
1.1 จัดทาประวัติแปลงและการใช้ประโยชน์ที่ดินในแปลง
1.1.1 มี การจัดท าข้อมู ลประจาแปลง ตั้งแต่ชื่อเจ้าของแปลง ผูด้ ู แลแปลง สถานที่
ตั้งแปลง แผนที่ภายในแปลง ชนิดของพืชและพันธุพ์ ชื ที่ปลูก ประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลัง
1.1.2 ในกรณี ที่สถานที่ผลิตอยูใ่ กล้ หรื ออยูใ่ นแหล่งอุตสาหกรรม หรื อพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง ควรมีการวิเคราะห์ดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปื้ อนจากสิ่งที่เป็ นอันตราย
อย่างน้อย 1 ครั้งในระยะเริ่ มระบบการจัดการคุณภาพ
1.2 แหล่งน้ าและคุณภาพน้ า
1.2.1 น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตและน้ าที่ใช้ลา้ งผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ควรเป็ น
น้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ในการเกษตร ต้อ งไม่ ใช้น้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนสิ่ งที่เป็ นอันตราย กรณี จาเป็ นต้องใช้ ต้องมีหลักฐานหรื อข้อ
พิสูจน์ที่ชดั เจนว่าน้ านั้นได้ผา่ นการบาบัดน้ าเสี ยมาแล้ว และสามารถนามาใช้ในกระบวนการผลิตได้
1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่ ม ระบบการจัดการ
คุณภาพ เพือ่ วิเคราะห์การปนเปื้ อนจากสารเคมี แร่ ธาตุ
1.2.3 แหล่ งน้ าส าหรับการเกษตร ไม่ ควรเป็ นแหล่งน้ าที่เกิ ดขึ้น เนื่ อ งจากการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม
1.3 การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร
1.3.1 จัดเก็บสารเคมี ชนิ ดต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิ ดปลอดภัย
ป้องกันแดดและฝนได้ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก
1.3.2 แยกสถานที่ เก็ บสารเคมี ไม่ ให้อ ยูใ่ กล้ที่พ กั อาศัย และสถานที่ป ระกอบ
อาหาร ไม่อยูใ่ นบริ เวณต้นน้ า หรื อบริ เวณที่มีน้ าไหลผ่าน เพือ่ ป้องกันสารเคมีปนเปื้ อนในแหล่ง
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1.3.3 สารเคมีแต่ล ะชนิ ดต้องจัดเก็บในภาชนะปิ ดมิ ดชิ ด สารเคมี ที่เปิ ดใช้แล้ว
ห้ามถ่ายออกจากภาชนะบรรจุเดิม ให้ปิดป้ายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเป็ นหมวดหมู่
1.4 การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.4.1 ห้ามใช้สารเคมีที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนวัตถุอนั ตรายตามพระราชบัญญัติวตั ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุ นรายชื่อวัตถุอ ันตรายห้ามใช้ในการเกษตร และต้องใช้สารเคมี
ให้สอดคล้องกับรายการสารเคมีที่ประเทศคู่คา้ อนุญาตให้ใช้
1.4.2 อ่ านฉลากคาแนะนา เพื่อให้ทราบคุณ สมบัติ และวิธีการใช้สารป้ อ งกัน
กาจัดศัตรู พชื ก่อนปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
1.4.3 ผูท้ ี่ป ฏิบ ัติงานด้านการป้ อ งกัน กาจัด ศัตรู พืช ควรรู ้จกั ชนิ ดของศัตรู พืช
และอัตราการใช้สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช การเลือกใช้เครื่ องพ่นและอุปกรณ์หัวฉี ด รวมทั้งวิธีการ
พ่นสารเคมีที่ถูกต้อง โดยต้องตรวจสอบเครื่ องพ่นสารให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
เพือ่ ป้องกันสารพิษเปื้ อนเสื้ อผ้าและร่ างกายของผูพ้ น่ ต้องสวมเสื้ อผ้าอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่
หน้ากากหรื อผ้าปิ ดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเท้าเพือ่ ป้องกันอันตรายจากสารพิษ
1.4.4 เตรี ยมสารป้องกันกาจัดศัตรู พชื และใช้ให้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือ
ติดค้างในถังพ่น
1.4.5 ปิ ดฝาภาชนะบรรจุสารป้ อ งกันกาจัดศัตรู พืชให้สนิ ทเมื่ อเลิ กใช้ และเก็บ
ในสถานที่เก็บสารเคมี
1.4.6 เมื่อใช้สารป้องกันกาจัดศัตรู พืชหมดแล้ว ให้ลา้ งภาชนะบรรจุสารเคมีดว้ ย
น้ า2-3 ครั้ง แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี ปรับปริ มาณน้ าตามความเข้มข้นที่กาหนด ก่อนนาไปใช้พ่น
ป้องกันกาจัดศัตรู พชื
1.4.7 ควรพ่ น สารป้ องกั น ก าจัด ศัต รู พื ช ในช่ ว งเช้ า หรื อเย็น ขณะลมสงบ
หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรื อลมแรง และขณะปฏิบตั ิงานผูพ้ น่ ต้องอยูเ่ หนือลมตลอดเวลา
1.4.8 หลังการพ่นสารป้ อ งกันกาจัดศัตรู พืชทุกครั้ง ผูพ้ ่นต้อ งอาบน้ า สระผม
และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
1.4.9 ต้อ งหยุดใช้สารป้ อ งกันกาจัดศัตรู พืชก่อ นการเก็บเกี่ ยวตามที่ระบุไ ว้ใน
ฉลากกากับการใช้สารป้องกันกาจัดศัตรู พชื แต่ละชนิด
1.4.10 ให้ปฏิบตั ิตามแผนควบคุมการผลิตของมะพร้าว
1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการกาจัดของเสียและวัสดุเหลือใช้
1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดและล้างสารเคมีอ อกหมดแล้ว ต้อ งไม่นา
กลับมาใช้อี ก และต้อ งทาให้ชารุ ดเพื่อป้ องกันการน ากลับมาใช้ แล้วนาไปทิ้งในสถานที่ที่จดั ไว้
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สาหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมี โดยเฉพาะ หรื อ ทาลายโดยการฝั งดิ นห่ างจากแหล่ งน้ า และให้มี
ความลึกมากพอที่สตั ว์ไม่สามารถคุย้ ขึ้นมาได้ ห้ามเผาทาลาย
1.5.2 เมื่ อใช้วตั ถุ อ ันตรายทางการเกษตรหมดแล้ว ให้ล ้างภาชนะด้วยน้ า 2-3 ครั้ง
แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี ปรับปริ มาตรน้ าตามความเข้ม ข้นที่กาหนด ก่ อนนาไปใช้พ่นป้ อ งกัน
กาจัดศัตรู พชื
1.5.3 กิ่งพืชที่มีโรคเข้าทาลายต้องเผาทาลายนอกแปลง
1.5.4 เศษพืช หรื อกิ่งที่ตดั แต่งจากต้นและไม่มีโรคเข้าทาลาย สามารถนามาทา
เป็ นปุ๋ ยหมัก หรื อปุ๋ ยพืชสดได้
1.5.5 จาแนก และแยกประเภทของขยะให้ชดั เจน เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ
พลาสติก แก้วน้ ามัน สารเคมี และเศษซากพืช เป็ นต้น รวมทั้งควรมีถงั ขยะวางให้เป็ นระเบียบ หรื อ
ระบุจุดทิ้งขยะให้ชดั เจน
2.การจัดการเครื่ องมือและอุปกรณ์การเกษตร
2.1 การจัดทารายการและการจัดเก็บเครื่ องมือและอุปกรณ์
2.1.1 มีอุปกรณ์การเกษตรเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
2.1.2 สถานที่ เก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ การเกษตร ควรเป็ นสัด ส่ ว น
ปลอดภัย ง่ายต่อการนาไปใช้งาน มีป้ายแสดงไว้ชดั เจน พร้อมทั้งจัดทารายการและแผนการตรวจ
บารุ งรักษาเครื่ องมือ/อุปกรณ์การเกษตรทุกชิ้นลงในแบบบันทึก
2.2 การตรวจสภาพ และการซ่อมบารุ ง
2.2.1 มี การตรวจสภาพเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเกษตร เช่ น เครื่ อ งพ่นสาร
ป้องกันกาจัดศัตรู พืช อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว ก่อนนาออกไปใช้งาน และต้องทาความสะอาดทุกครั้ง
หลังใช้งานเสร็จแล้ว และก่อนนาไปเก็บในสถานที่เก็บ
2.2.2 มีการตรวจซ่ อมบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์การเกษตร ตามแผนการ
บารุ งรักษาที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจซ่อมทุกครั้งลงในแบบบันทึก
2.2.3 เครื่ องมือ อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ และขนส่งผลิตผลต้องมี
การทาความสะอาดทุกครั้งก่อนการใช้งาน และเมื่อใช้งานเสร็ จแล้วต้องทาความสะอาดก่อนนาไปเก็บ
2.3.4 กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ต ้อ งอาศัย ความ
เที่ยงตรงในการปฏิบตั ิงาน ต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอย่างสม่าเสมอแล้วแต่กรณี หากพบว่า
มีความคลาดเคลื่อ นต้อ งดาเนิ นการปรับปรุ ง ซ่ อมแซม หรื อ เปลี่ยนใหม่ เพื่อ ให้อุปกรณ์ ดงั กล่าวมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนามาใช้งาน
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3.การจัดการปั จจัยการผลิต
3.1 การจัดทารายการปั จจัยการผลิตและแหล่งที่มา จัดทารายการและรายละเอียด
เฉพาะของปั จ จัย การผลิ ต ที่ ส าคัญ ได้แ ก่ พัน ธุ์ ปุ๋ ย สารเคมี ป้ อ งกัน ก าจัด ศัต รู พื ช ที่ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิการผลิต พร้อมทั้งจัดทาบัญชี รายการ ปริ มาณ วัน เดือน ปี ที่จดั ซื้อจัดหาลงในแบบบันทึก
3.2 การตรวจสอบคุ ณสมบัติของปั จจัยการผลิ ตที่สาคัญที่ไ ม่ สามารถตรวจสอบ
แหล่ งที่มาได้ หรื อ ไม่ น่าเชื่อ ถื อ ต้อ งส่ งปั จจัยการผลิ ตนั้นไปยังหน่ วยงาน หรื อ ห้อ งปฏิบตั ิการที่
เชื่ อ ถื อได้เพื่อ ตรวจวิเคราะห์ บันทึกรายละเอี ยดการเก็บตัวอย่างปั จจัยการผลิตลงในแบบบันทึ ก
รวมทั้งเก็บใบแจ้งผลการวิเคราะห์ไว้เป็ นหลักฐาน
4.การปฏิบตั ิและการควบคุมการผลิต
4.1 การจัดการในกระบวนการผลิ ตจะมี ระเบียบปฏิ บตั ิ ของแต่ล ะประเด็น ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละพืช การปฏิบตั ิตอ้ งดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิต่างๆในแต่ละพืช
4.1.1 มี ข้ นั ตอนการปฏิบ ัติเกี่ ยวกับ การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ในประเด็ น
คุณภาพ (quality attributes) ที่เกี่ยวข้องในเชิงการค้าเฉพาะเรื่ องของพืชนั้น ๆ
4.1.2 มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นของ
ความปลอดภัย (safety) ด้านสารเคมี (chemical) ด้านจุลินทรี ย ์ (microbial) และด้านกายภาพ (physical)
4.1.3 มี ข้ นั ตอนการปฏิบ ัติเกี่ ยวกับ การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ในประเด็ น
สุขอนามัยพืช (phytosanitary) ด้านโรค แมลง และศัตรู พชื
4.2 การจัดการประเด็นทัว่ ไป
4.2.1 ข้อพึงปฏิบตั ิในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
- ควรใช้เครื่ องมื อหรื อวิธีการเฉพาะให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละ
พืช เพือ่ ป้องกันการชอกช้ าของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
- ต้อ งมี ว สั ดุ ปู ร องพื้ น ในบริ เวณพัก ผลิ ต ผลที่ เก็ บ เกี่ ย วในแปลงเพื่ อ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของจุลินทรี ย ์ สิ่ งปฏิกูล เศษดิน และสิ่ งสกปรก หรื อสิ่ งที่เป็ นอันตรายอื่นๆ จาก
พื้นดิน
- ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุและการขนส่ งผลิ ตผล ต้องแยกต่างหากจาก
ภาชนะที่ ใช้ในการขนย้า ย หรื อ ขนส่ ง สารเคมี หรื อ ปุ๋ ย เพื่ อ ป้ อ งกัน การปนเปื้ อนสารเคมี ท าง
การเกษตรและจุลินทรี ยท์ ี่เป็ นอันตรายต่อการบริ โภค และความเสียหายของผลิตผล
- ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถแยกภาชนะบรรจุ ผ ลิ ต ผล และภาชนะขนย้า ย
สารเคมีหรื อปุ๋ ยได้ ต้องทาความสะอาดจนแน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้ อนดังกล่าว
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- ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุข้ นั ต้นเพื่อการขนถ่ายภายในสวนไปยังพื้นที่
คัดแยกบรรจุ ต้องเหมาะสมมีรูปแบบภาชนะ มีวสั ดุกรุ ภายในภาชนะเพือ่ ป้องกันการกระแทกเสี ยดสี
- การจัด วางผลิ ต ผลในบริ เวณพัก ผลิ ต ผลที่ เก็ บ เกี่ ย วในสวนต้อ ง
เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละพืช เพื่อ ป้ องกันคราบเปื้ อนจากน้ ายางในผล หรื อ รอยแผลที่เกิ ด
จากการขูดขีด หรื อกระแทกกันระหว่างผล รวมทั้งปั ญหาการเสื่ อมสภาพของผลิตผลอันเนื่ องจาก
ความร้อน และแสงแดด
- การเคลื่อนย้ายผลิตผลภายในแปลง ควรปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวัง
4.3 การควบคุมการคละปนของผลิตผลด้อยคุณภาพ
4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็ นที่พึง
พอใจของคู่คา้ และผูบ้ ริ โภค
4.3.2 ต้องมีพ้นื ที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ดอ้ ยคุณภาพเป็ นสัดส่วน
4.3.3 มีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ดอ้ ยคุณภาพอย่างชัดเจน
4.4 การบ่งชี้และการสอบกลับ (traceability)
4.4.1 มีการบันทึกการปฏิบตั ิงาน ตามแบบบันทึก
4.4.2 มีการควบคุมเอกสาร
5.การบันทึกและการควบคุมเอกสาร
5.1 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานแปลง ได้แก่
5.1.1 นโยบายคุณภาพของสวน
5.1.2 วัตถุประสงค์คุณภาพของสวน
5.1.3 ขอบเขตการปฏิบตั ิงานตามข้อกาหนดของระบบการจัดการคุณภาพ
5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพืช
5.1.5 ระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานสวน
5.1.6 วิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามระเบียบปฏิบตั ิ
5.1.7 แบบบันทึกการปฏิบตั ิงานสวน
5.1.8 เอกสารสนับสนุน
5.1.9 หลักฐานการฝึ กอบรม การจัดซื้อ จัดหาปั จจัยการผลิต (ถ้ามี)
5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น้ า ปั จจัยการผลิต และสารตกค้างใน
ผลิตผลที่แปลงได้มีการดาเนินการเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพตามความจาเป็ น
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5.1.11 เอกสารอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ นในการด าเนิ น การเพื่อ บรรลุ ต ามวัตถุ ป ระสงค์
คุณภาพ รวมถึงข้อสัญญาในการจัดซื้อผลผลิตกับคู่คา้
5.1.12 จัดทารายการเอกสาร และบันทึกที่อยูใ่ นครอบครองลงในแบบบันทึก
5.2 เอกสารหรื อแบบบันทึก ต้องจัดทาให้เป็ นปั จจุบนั สาหรับการผลิ ตในฤดูกาล
นั้น ๆ รวมทั้งต้องมีการบันทึกให้ครบถ้วน และลงชื่อผูป้ ฏิบตั ิงานทุกครั้งที่มีการบันทึกข้อมูล
5.3 ในกรณี ที่มีแปลงผลิตมากกว่า 1 แปลง ต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็ นรายแปลง
6.การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร
6.1 ให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็ นหมวดหมู่ แยกเป็ นฤดูกาลผลิ ตแต่ล ะฤดูกาล เพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบและการนามาใช้
6.2 เก็ บ รัก ษาแบบบัน ทึ ก การปฏิ บ ัติ งานและเอกสารส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงาน ไว้เป็ นอย่างดีอย่างน้อย 3 ปี ของการผลิตติดต่อกัน หรื อ ตามที่ผปู ้ ระกอบการ หรื อคู่คา้
ต้องการ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
6.3 ในกรณี ที่ มี ก ารแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบี ย บปฏิ บ ัติ หรื อ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ผูป้ ระกอบการต้องบันทึกการแก้ไขลงในแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร
7.การจัดการเพือ่ ให้ได้มะพร้าวอ่อนที่ตรงตามพันธุ์
7.1 การเลือกหน่อพันธุ์
การเลือกหน่ อพันธุ์ ควรเลือกพันธุ์ปลูกที่ตรงกับความต้องการของตลาด หน่ อ
พันธุ์ที่จะใช้ตอ้ งมาจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อ ถื อได้เพื่อ ให้ได้ผลิตผลมะพร้าวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
7.2 การจัดการเพือ่ บารุ งต้นให้สมบูรณ์
7.2.1 การใส่ ปุ๋ยเพื่อ บารุ งต้น ใส่ ปุ๋ยให้สอดคล้อ งกับค่าวิเคราะห์ดินและความ
ต้องการของพืช
7.2.2 การให้น้ า ให้น้ าทันทีหลังปลูกและหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อให้ตน้ มะพร้าว
ตั้ง ตัว ได้เร็ ว หลัง ปลู ก และเพื่ อ ให้ ปุ๋ ยละลายได้ห มด จากนั้ นให้ น้ าสม่ าเสมอตลอดระยะการ
เจริ ญเติบโต
8. การป้องกันกาจัดแมลงศัตรู ที่สาคัญ
8.1 ด้วงแรดเล็กและด้วงแรดใหญ่ ตัวเต็มวัยจะเจาะโคนทางใบที่ 2 หรื อ 3 ทะลุเข้า
ไปถึ งยอดอ่ อ นที่ อ ยู่ต รงกลาง หรื อ เจาะท าลายยอดอ่ อ นที่ยงั ไม่ ค ลี่ โดยตรง ทาให้ใบมะพร้ าวที่
คลี่ แตกใหม่ ขาดแหว่งเป็ นรู ปสามเหลี่ ยม ต้นมะพร้าวชะงักการเจริ ญเติบโต ตัวเต็มวัยเป็ นด้วงปี กแข็ง
สีดา ท้องสีน้ าตาลเป็ นมัน ลาตัวยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ตัวผูม้ ี
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เขาตรงกลางหัวยาวโค้งมาทางด้านหลัง ตัวเมียเขาสั้นกว่าหรื อบางตัวไม่มีเขา ผสมพันธุแ์ ละวางไข่
บนพื้น ดิ น ตามกองขยะ กองขี้ เลื่ อ ย มู ล สัตว์ต่างๆ กองปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก และตอมะพร้าวที่ ผุพ ัง
ต้อ งหมั่น ท าความสะอาดสวนมะพร้ าวเพื่ อ ก าจัด แหล่ ง ขยายพัน ธุ์ เผาหรื อ ฝั ง ซากท่ อ นหรื อ
ตอมะพร้าว หากมี ซากชิ้ นส่ วนของพืชหรื อ มู ล สัตว์ในสวน ควรเกลี่ ยให้กระจายบนพื้นดิ นหนา
ไม่เกิน 15 เซนติเมตร เพือ่ ป้องกันมิให้เป็ นแหล่งขยายพันธุ์ และหากจาเป็ นต้องกองปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก
หรื อ มู ลสัตว์ไว้ในสวนนานเกิ น 2 เดื อน ต้องหมั่นพลิ กกลับกองเพื่อตรวจหาไข่ หนอน ดักแด้ และ
ตัวเต็มวัย ถ้าพบต้อ งกาจัด หมั่นทาความสะอาดคอมะพร้าวหากพบรู ให้ใช้เหล็กแทงเข้าไปในรู
เพื่อ กาจัดตัวเต็มวัยของด้วง หรื อราดบริ เวณคอมะพร้าวด้วยสารคาร์ โบซัลแฟน 20% อี ซี หรื อสาร
คลอร์ไพริ ฟอส 40% อี ซี หรื อไดอะซี นอน 60% อีซี อัตรา 80 มิ ลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยใช้น้ ายา
ผสมประมาณ 1-1.5 ลิตรต่อต้น ห่ างกัน 15-20 วัน จานวน 1-2 ครั้ง หรื อใช้สารคาร์บาริ ล 85% ดับบลิวพี
ผสมกับขี้เลื่ อยแห้ง อัตรา 1:33 โดยน้ าหนัก ใส่ รอบยอดอ่อ นบริ เวณซอกโคนทางใบ หยุดใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว 14 วันหรื อ ใส่ ลูกเหม็นอัตรา 2-3 ลู ก ทุก 1-2 เดือน ที่คอมะพร้าวเพื่อไล่ ไม่ให้แมลง
มาวางไข่
8.2 ด้วงงวงมะพร้าวชนิ ดเล็กและด้วงงวงมะพร้าวชนิ ดใหญ่ ตัวเต็มวัยมี สีน้ าตาล
แดงหรื อน้ าตาลดา ส่ วนหัวมีงวงยืน่ ออกมา ทาลายต้นมะพร้าวโดยเจาะเข้าไปในลาต้นและบริ เวณ
คอมะพร้าว ทาให้ตน้ มะพร้าวแสดงอาการเฉาหรื อยอดหักพับ และต้นตายเพราะต้นถูกกัดกินเป็ น
โพรงภายใน เมื่อพบรอยแตกของเปลือก ใช้น้ ามันเครื่ องที่ใช้แล้ว หรื อชันผสมน้ ามันยางทารอบต้น
ตั้งแต่โคนต้นจนถึ งระดับ 60 เซนติเมตรเหนื อพื้นดิ น ปี ละ 2 ครั้ง เพื่อป้ องกันการวางไข่ของด้วงและ
เมื่อพบตัวเต็มวัยใช้สารคลอร์ไพริ ฟอส 40% อีซี อัตรา 80 มิ ลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ราดบริ เวณแผล
ที่เป็ นเนื้อเยือ่ อ่อนที่ถูกทาลาย หรื อหยอดตามรู เจาะแล้วใช้ดินน้ ามันหรื อดินเหนียวอุดรู ไว้
8.3 แมลงดาหนามมะพร้าว หนอนและตัวเต็มวัยจะซ่อนอยูบ่ ริ เวณยอดอ่อนของใบ
ที่เริ่ มคลี่ กัดแทะผิวใบด้านในที่ยงั พับอยู่ เมื่อใบคลี่ออกจะพบใบอ่อนมีรอยไหม้เป็ นแห่ งๆ หากใบ
ถูกทาลายมากจะหักพับ ตัวเต็มวัยเป็ นด้วงปี กแข็งขนาดเล็กมาก วางไข่บริ เวณยอดอ่อนของใบ เมื่อพบ
การทาลายพ่นด้วยสารอิมิดาโคลพริ ด 5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรื อสารคาร์บาริ ล 85% ดับบลิวพี อัตรา
20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร
9. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวในแปลง
9.1 อายุการเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสม นับวันจัน่ เปิ ดประมาณ 6 เดือน และเก็บเกี่ยวด้วยความ
ระมัดระวัง โดยใช้มีดที่สะอาดและคมตัดมะพร้าวทั้งทะลาย ระมัดระวังอย่าให้ผลมะพร้าวกระแทก
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พื้นดิน รวบรวมทะลายมะพร้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วใส่ ภาชนะบรรจุ แล้วขนย้ายไปยังโรงเรื อนภายใน
แปลงหรื อในที่ร่ม
9.2 การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
- ขนย้ายผลิตผลจากบริ เวณที่เก็บเกี่ยวไปยังโรงเรื อนภายในแปลง หรื อในที่ร่ม
ด้วยความระมัดระวังทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ และคัดแยกผลมะพร้าวอ่ อนที่เสี ยหายจากการเก็บเกี่ ยว
หรื อมีตาหนิ จากโรคและแมลงหรื อผลมะพร้าวที่อ่อนหรื อแก่เกินไปแยกไว้ต่างหาก และนาไปใช้
ประโยชน์ตามคาแนะนา หรื อแผนที่กาหนดไว้
- บรรจุทะลายมะพร้าวในพาหนะที่ใช้ขนส่งด้วยความระมัดระวัง แล้วขนส่งไป
ยังแหล่งรวบรวมหรื อผูร้ ับซื้อทันทีที่เก็บเกี่ยวและปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวในแปลงเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว

7. เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จรัญ ไทยานนท์ (2536) ได้ให้ค วามหมายของการจัดการ (Management) หมายถึ ง
การกระทาหรื อศิลปะในการกระทาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การจัดการที่มีประสิ ทธิภาพเป็ นส่ วนหนึ่งที่ทา
ให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและนาไปสู่ การได้กาไรสู งสุ ด ดังนั้น การจัดการจึงขึ้นอยูก่ ับตัวผูจ้ ดั การว่า
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าผูจ้ ดั การมีความรู ้ความสามารถในการจัดการดียอ่ ม
ทาให้กิจการเจริ ญก้าวหน้าได้อ ย่างรวดเร็ ว โดยทาให้เกิ ดการผลิตที่เสี ยต้นทุนต่ าสุ ดและได้กาไร
สูงสุด ดังนั้นการจัดการจึงเป็ นปั จจัยการผลิตสาคัญในขบวนการผลิตเช่นกัน
วาสิ ฎฐ์ วรวงษ์ (2560, น.112) จากการศึ กษาการปฏิ บ ัติ ตามการผลิ ตมะพร้ าวน้ าหอม
ตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวน้ าหอม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวน้ าหอมส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตามการผลิตมะพร้าวน้ าหอมตามมาตรฐาน
GAP ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้ า ด้านการจัดการพื้นที่ปลูก ด้านวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร ด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ด้านการเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวการพักผลผลิ ตและการเก็บรักษา ด้านสุ ขลักษณะส่ วนบุคคล ด้านบันทึก
ข้อมู ลและการตามสอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งประเด็นที่ควรมีการปรับปรุ งเป็ นอย่างมาก คือ
ประเด็นด้านการเก็บเกี่ ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการพักผลผลิ ตและการเก็บรักษา
สุขลักษณะส่วนบุคคล การบันทึกข้อมูลและการตามสอบ ซึ่งมีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย
กัลยา พ่ วงเจริ ญ (2557, น.99) ได้ศึ กษาความสั มพันธ์ระหว่างลักษณะของเกษตรกรกับ
ความสามารถในการน าความเข้า ใจหลั ก การปฏิ บ ั ติ ท างการเกษตรที่ ดี ส าหรั บ พื ช ไปใช้ ใ น
การผลิตมะพร้าวจากการศึกษาพบว่า ลักษณะของเกษตรกรทุกลักษณะประกอบด้วยเรื่ องเพศ อายุ
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ระดับการศึกษา และประเภทการปลูกมะพร้าวร่ วมกับพืชอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ในการนาความรู ้ดา้ นหลักปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร ประกอบด้วยข้อปฏิบตั ิดา้ นน้ า
ด้านพื้นที่ปลูก ด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ด้านการเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลไปใช้ในการผลิตมะพร้าว
ชาญศักดิ์ ขจรบุญ (2549, น.67) จากการศึกษาการใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะพร้าว
อ่อนของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ระดับการใช้เกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับมะพร้าว
อ่อนของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วเกษตรกรมีการใช้อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่าใน 10 ด้าน เกษตรกรมีการใช้อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด 6 ด้าน โดยเรี ยงลาดับตามร้อยละของการใช้จากมากไปน้อยได้แก่ แหล่งปลูก/พื้นที่ปลูก
มะพร้าว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมะพร้าวอ่อน สุ ขลักษณะและความสะอาด การใช้สารป้องกัน
กาจัดศัตรู พืชอย่างถู กต้อ งและเหมาะสม การปลู กมะพร้าวอ่ อ น และการเก็บ เกี่ ยวมะพร้าวอ่ อ น
ตามลาดับ
ธงชัย มัน่ ใจ (2552, น.79) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความคิดเห็ นของเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้
ในการปฏิบ ัติตามระบบ GAP ตามโครงการผลักดันการส่ งออกกล้วยไม้ พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู ก
กล้วยไม้มีความรู ้เกี่ยวกับระบบ GAP กล้วยไม้เพื่อการส่งออกในระดับมากมีความรู ้ความเข้าใจใน
แนวทางที่สาคัญของการผลิตกล้วยไม้ที่ดีที่เหมาะสมคือต้อ งมี การบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิงานใน
ทุก ๆ ขั้นตอนมากที่สุดและเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิตามระบบ GAP
ตามโครงการผลักดันการส่ งออกกล้วยไม้อยู่ในระดับมากโดยปฏิบตั ิในด้านการปฏิบตั ิและการ
ควบคุมการผลิตมากที่สุดรองลงมาคือมีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสุขลักษณะฟาร์ม
ด้านการจัดการปั จจัยการผลิ ตกล้วยไม้ด้านการจัดการเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ต ามลาดับแต่มี ความ
คิดเห็นต่อการปฏิบตั ิในด้านการบันทึกและการควบคุมน้อยที่สุด สาหรับปั ญหาของการปฏิบตั ิตาม
ระบบ GAP ตามโครงการผลักดันการส่ งออกกล้วยไม้เกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยไม้มีปัญหาในระดับ
ปานกลางโดยมี ปัญหาประเด็นเกษตรกรต้อ งมี ความสมัครใจเข้าสู่ ระบบ GAP กล้วยไม้มากที่ สุด
รองลงมาคือมีปัญหาในประเด็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรไม่เพียงพอในการตรวจประเมินแปลง

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีดำเนิ นกำรวิจยั ประกอบด้วย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั กำรรวบรวม
ข้อมูล และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวตำบลโรงเข้ อำเภอบ้ำน
แพ้ว จังหวัด สมุ ท รสำคร ที่ ข้ ึ น ทะเบี ย นกับ กรมส่ ง เสริ ม กำรเกษตร ปี 2559 มี จำนวน 186 รำย
ทำกำรศึกษำจำกประชำกรทั้งหมด

2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ในกำรเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structured Interview)
โดยมีข้นั ตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์และกำรทดสอบแบบสัมภำษณ์ ดังนี้
2.1 กำรสร้ ำงแบบสั มภำษณ์ โดยกำรกำหนดประเด็นต่ำงๆที่ตอ้ งกำรตำมวัตถุ ประสงค์
ของกำรวิจยั แล้วจึงกำหนดตัวชี้วดั และมำตรวัดข้อมูล แบ่งแบบสัมภำษณ์ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปลักษณะคำถำมเป็ นแบบปลำยปิ ดและปลำยเปิ ด มีคำตอบให้เลือก
แบบให้เลือกคำตอบเดียว แบบให้เลือกหลำยคำตอบ และแบบเติมคำในช่องว่ำงประกอบด้วยคำถำม
เกี่ ยวกับ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ จำนวนสมำชิ กในครัวเรื อ น จำนวนแรงงำน พื้นที่ปลู ก
มะพร้ ำ ว พัน ธุ์ ม ะพร้ ำ วที่ ป ลู ก ช่ ว งอำยุ ข องมะพร้ ำวที่ ป ลู ก กำรถื อ ครองพื้ น ที่ ท ำกำรเกษตร
ประสบกำรณ์ในกำรปลูกมะพร้ำว
ส่วนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวลักษณะคำถำมเป็ นแบบปลำยปิ ด แบบให้เลือก
คำตอบเดียว ประกอบด้วย 6 ด้ำน ได้แก่
2.1 กำรจัดกำรพื้นที่ปลูก
2.1.1 พื้นที่ปลูกมะพร้ำว
2.1.2 พันธุม์ ะพร้ำวที่ปลูก
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2.1.3 กำรเตรี ยมดิน
2.2 กำรจัดกำรน้ ำ
2.3 กำรจัดกำรด้ำนกำรดูแลรักษำ
2.3.1 กำรป้องกันกำจัดศัตรู พชื
2.3.2 กำรใช้ปุ๋ย สำรเคมี และวัตถุอนั ตรำยทำงกำรเกษตร
2.4 กำรดูแลสุขลักษณะ
2.5 กำรจัดกำรผลผลิต
2.5.1 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.5.2 กำรตลำด
2.6 กำรบันทึกข้อมูล
ส่ วนที่ 3 ด้ำนสภำพปั ญหำในกำรจัดกำรสวนมะพร้ำวลักษณะคำถำมเป็ นแบบปลำยปิ ด
และปลำยเปิ ด ให้ตอบได้อย่ำงอิสระ ประกอบด้วย
3.1 คุณภำพผลผลิตมะพร้ำว
3.2 ปริ มำณผลผลิตมะพร้ำว
3.3 ต้นทุนกำรผลิต
3.4 รำคำผลผลิต
3.5 ด้ำนสุขภำพของเกษตรกร
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะลักษณะคำถำมเป็ นแบบปลำยเปิ ดให้ตอบได้อย่ำงอิสระ
ประกอบด้วย
2.2 กำรทดสอบเครื่ องมือ
2.2.1 การหาความเที่ ย งตรง (Validity)โดยกำรน ำแบบสั ม ภำษณ์ ที่ ส ร้ ำ งขึ้ น เสนอ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ และให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ นักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตมะพร้ำวตำมมำตรฐำน GAP
จำนวน 2 รำย ทำกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้ อหำ (content validity) ของคำถำมเพื่อให้ตรง
และครอบคลุมวัตถุประสงค์ หลังจำกนั้นนำมำแก้ไขปรับปรุ งเนื้อหำในแบบสัมภำษณ์ให้มีครบถ้วน
ควำมชัดเจน และเข้ำใจได้ง่ำย
2.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูว้ ิจยั นำแบบสัมภำษณ์ไปทดสอบกับเกษตรกร
ผูป้ ลูกมะพร้ำว ในอำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับประชำกรที่จะศึกษำ
จำนวน 30 ตัวอย่ำง เพื่อทดสอบควำมเหมำะสมของแบบสัมภำษณ์ก่อนนำแบบสัมภำษณ์ไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริ ง
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2.2.3 ปรั บปรุ งแก้ ไขและตรวจสอบความถูกต้ อง นำผลกำรทดสอบที่ได้มำทำกำร
ปรับปรุ งแก้ไขและตรวจสอบโดยอำจำรย์ที่ปรึ กษำเพือ่ ปรับปรุ งแก้ไขให้มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์
อีกครั้งก่อนที่จะนำไปสัมภำษณ์กบั ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจยั ต่อไป

3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีข้นั ตอนปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ผูว้ ิจยั ประสำนงำนกับสำนักงำนเกษตรอ ำเภอบ้ำนแพ้ว อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัด
สมุทรสำคร เพื่อขอควำมอนุ เครำะห์เข้ำร่ วมเวทีชุมชน/กำรอบรมให้ควำมรู ้กบั เกษตรกร เพือ่ พบกับ
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้ำวและทำกำรสัมภำษณ์เกษตรกรที่เป็ นประชำกร
3.2 ขอควำมร่ วมมือจำกผูน้ ำชุมชน กำนัน ผูใ้ หญ่บำ้ น ในกำรประสำนเกษตรกรผูป้ ลูก
มะพร้ำว เพือ่ กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ผูว้ จิ ยั ชี้แจงและทำควำมเข้ำใจกับผูร้ ่ วมดำเนินกำรสัมภำษณ์เกษตรกรเพือ่ ให้เข้ำใจ
ถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั รำยละเอียดของแบบสัมภำษณ์อย่ำงละเอียด แล้วดำเนินกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกษตรกร โดยกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตำมแบบสัมภำษณ์ จำนวน 186 รำย
3.4 นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ดว้ ยวิธีทำงสถิติ แปลผล สรุ ป และรำยงำนผลกำรวิจยั ต่อไป

4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ มำตรวจสอบ เพือ่ ประมวลผลและวิเครำะห์
ข้อมูลดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปวิเครำะห์โดยใช้สถิติ คือ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำต่ำสุด ค่ำสูงสุด
ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ส่วนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรสวนมะพร้ำว และส่วนที่ 3 ด้ำนสภำพปั ญหำในกำรจัดกำรสวน
มะพร้ำว วิเครำะห์โดยใช้สถิติ คือ ควำมถี่ ร้อยละ และกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของข้อมูล
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ วิเครำะห์โดยใช้สถิติ คือ ควำมถี่ ร้อยละ

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุ ทรสาคร โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ กับเกษตรกรผูป้ ลู กมะพร้าว ต าบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ตอนที่ 3 สภาพปั ญหาในการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้อาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ลัก ษณะพื้น ฐานส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ ระดับ
การศึกษา รายได้หลัก จานวนสมาชิกในครัวเรื อน จานวนแรงงาน ลักษณะพื้นที่ปลูกมะพร้าว พื้นที่
ปลูกมะพร้าว ช่วงอายุของมะพร้าวที่ปลูก ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าว ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของสมาชิกที่เป็ นประชากร จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
รายได้หลัก ลักษณะพื้นที่ปลูกมะพร้าว พื้นที่ปลูกมะพร้าว ช่วงอายุของมะพร้าวที่ปลูก
ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าว
(N = 186)
ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
109
58.6
หญิง
77
41.4
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
(N = 186)
ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 – 45 ปี
46 – 65 ปี
มากกว่า 65ปี
Mean = 58.78 ปี
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา/
ประกาศนียบัตร
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

Min. = 23 ปี

จานวน (คน)

ร้ อยละ

3
23
107
53
Max.= 86 ปี

1.6
12.4
57.5
28.5
S.D. =12.88 ปี

18
103
53
4

9.7
55.4
28.5
2.1

8
-

4.3
-

169
8
3
6
-

90.9
4.3
1.6
3.2
-

ลักษณะพื้นที่ปลูกมะพร้ าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ยกร่ องสวน
151
ปลูกล้อมสวน/บ่อปลา,กุง้
49

81.2
26.3

รายได้ หลัก
ภาคเกษตร
เงินเดือนประจา
ค้าขาย
รับจ้างทัว่ ไป
อื่นๆ
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ลักษณะการถือครองที่ดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เป็ นที่ของตนเอง
178
- มีเอกสารโฉนดที่ดิน
172
- ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดิน
6
เป็ นที่เช่า
29
- มีหนังสือสัญญาเช่า
11
- ไม่มีหนังสือสัญญาเช่า
18

95.7
96.6
3.4
16.0
37.9
62.1

ช่ วงอายุของมะพร้ าวที่ปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อายุต่ากว่า 3 ปี
37
อายุ 3-10 ปี
81
อายุ 11-24ปี
69
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
30

20.8
43.06
38.2
14.6

ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้ าว
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี

18.3
16.7
3.8
8.6
52.7

34
31
7
16
98

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 186 คน ในตารางที่ 4.1 สรุ ปได้ดงั นี้
เพศ พบว่า เกษตรกรเป็ นเพศชาย จานวน 109 คน (ร้อยละ 58.6) เพศหญิง จานวน 77 คน
(ร้อยละ 41.4)
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อายุ พบว่ า เกษตรกรอยู่ในช่ วงอายุ 46 - 65 ปี มากที่ สุ ด จ านวน 107 คน (ร้ อ ยละ 57.5)
รองลงมา คือ อายุม ากกว่า 65 ปี (ร้อยละ 28.5) อายุ 25 - 45 ปี (ร้อยละ 12.4) และอายุต่ ากว่า 25 ปี
(ร้อยละ 1.6) ตามลาดับ เกษตรกรมีอายุมากที่สุด 86 ปี และอายุน้อยที่สุด 23 ปี โดยเกษตรกรมีอายุ
เฉลี่ย 58.78 ปี
ระดับการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 103 คน (ร้อยละ 55.4)
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จานวน 53 คน (ร้อ ยละ 28.5) ไม่ ไ ด้รับการศึกษา จานวน 18 คน
(ร้อยละ 9.7) ปริ ญญาตรี จานวน 8 คน (ร้อยละ 4.3) และอนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตร จานวน 4 คน
(ร้อยละ 2.2)
รายได้ หลัก พบว่า เกษตรกร 169 คน (ร้อ ยละ 90.9) มี รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร
รองลงมา คือ เงินเดือนประจา 8 คน (ร้อยละ 4.3) รับจ้างทัว่ ไป 6 คน (ร้อยละ 3.2) และ ค้าขาย 3 คน
(ร้อยละ 1.6) ตามลาดับ
ลักษณะพื้นที่ ป ลู กมะพร้ าว พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มี การปลู กมะพร้าวลักษณะการ
ยกร่ องสวน จานวน 151 คน (ร้อยละ 81.2) และมีการปลูกล้อมพืชชนิดอื่นๆ บ่อปลา บ่อกุง้ จานวน
49 คน (ร้อยละ 26.3)
ลักษณะการถือครองที่ดิน พบว่า เกษตรกรที่มีที่ดินเป็ นของตนเอง 178 คน (ร้อยละ 95.7)
มีเอกสารโฉนดที่ดิน 172 คน (ร้อยละ 96.6 ของเกษตรกรที่มีที่ดินเป็ นของตนเอง) และเกษตรกรที่มี
การเช่าพื้นที่ทาการเกษตร มีจานวน 29 คน (ร้อยละ 16.0) มีหนังสื อสัญญาเช่าที่ดิน 11 คน (ร้อยละ 37.9
ของเกษตรกรที่มีการเช่าพื้นที่ทาการเกษตร)
ช่ วงอายุของมะพร้ าวที่ปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีตน้ มะพร้าวอยูใ่ นช่วงอายุ 3-10 ปี
จานวน 81 คน (ร้อยละ 43.06) อายุ 11-24 ปี จานวน 69 คน (ร้อยละ 38.2) อายุต่ ากว่า 3 ปี จานวน 37 คน
(ร้อยละ 20.8) และอายุ 25 ปี ขึ้นไป จานวน 30 คน (ร้อยละ 14.6)
ประสบการณ์ ในการปลูกมะพร้ าว พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการปลูก
มะพร้าว มากกว่า 20 ปี จานวน 98 คน (ร้อยละ 52.7) รองลงมาคือ เกษตรกรมีประสบการณ์ ในการปลู ก
มะพร้าว 1-5 ปี จานวน 34 คน (ร้อยละ 18.3) มีประสบการณ์ ในการปลูกมะพร้าว 6-10 ปี จานวน 31 คน
(ร้อ ยละ 16.7) มี ป ระสบการณ์ ในการปลู ก มะพร้าว 16-20 ปี จ านวน 16 คน (ร้อ ยละ 8.6) และมี
ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าว 11-15 ปี จานวน 7 คน (ร้อยละ 3.8) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอายุของเกษตรกร
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน จานวนแรงงาน ลักษณะพื้นที่ปลูกมะพร้าว
ช่วงอายุของมะพร้าวที่ปลูก
(N = 186)
ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ส่ วน
รายการ
(Min.) (Max.) (Mean) เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
1
14
4.30
2.35
จานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)
จานวนแรงงาน (คน)
จานวนแรงงานในครัวเรื อนที่ช่วยทาการเกษตร
0
9
1.89
1.47
(เฉพาะมะพร้าว )
จานวนแรงงานที่มีการจ้างงาน (เฉพาะมะพร้าว)
0
5
0.71
1.28
จานวนต้ นมะพร้ าวที่ปลูกต่ อเกษตรกร 1 ครัวเรื อน
ยกร่ องสวน
ปลูกล้อมสวน/บ่อปลา,กุง้

100
20

2,500
570

494.70
199.39

536.96
162.04

จานวนต้ นมะพร้ าวที่ปลูกแยกตามช่ วงอายุ
ต่ อเกษตรกร 1 ครัวเรื อน
อายุต่ากว่า 3 ปี
อายุ 3-10 ปี
อายุ 11-24 ปี
อายุ 25 ปี ขึ้นไป

30
70
20
5

740
900
1,000
2,500

293.24
294.07
313.33
921.67

194.11
214.17
248.73
953.41

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจานวนสมาชิกในครัวเรื อน จานวนแรงงาน ลักษณะพื้นที่ปลูก
มะพร้าว ช่วงอายุของมะพร้าวที่ปลูกของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 186 คน ในตารางที่ 4.2 สรุ ปได้ดงั นี้
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จานวนสมาชิ กในครั วเรื อน พบว่า เกษตรกรมี จานวนสมาชิ กในครัวเรื อ นมากที่สุด
14 คน และมีจานวนสมาชิกในครัวเรื อนน้อยที่สุด 1 คน โดยมีจานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.30 คน
จานวนแรงงาน พบว่า จานวนแรงงานในครัวเรื อนที่ช่วยทาการเกษตร (เฉพาะมะพร้าว)
ของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มี จานวนมากที่สุด
9 คน และน้อยที่สุดคือ ไม่มีแรงงานในครัวเรื อนที่ช่วยทาการเกษตร(เฉพาะมะพร้าว)โดยมีจานวน
แรงงานในครัวเรื อนที่ช่วยทาการเกษตร (เฉพาะมะพร้าว) เฉลี่ย 1.89 คน ส่ วนจานวนแรงงานจ้าง
เพื่อ มาช่ วยปลูกและดู แลต้นมะพร้าวนั้น มี การจ้างแรงงานมากที่สุด คือ 5 คน และน้อ ยที่สุด คือ
ไม่มีแรงงานจ้างเลย โดยคิดเป็ นแรงงานที่มีการจ้างเฉลี่ย 0.71 คน
จานวนต้ นมะพร้ าวที่ปลู กต่ อเกษตรกร 1 ครั วเรื อน พบว่า เกษตรกรมี การปลู กมะพร้าว
แบบยกร่ องสวนมากที่สุด 2,500 ต้น มีการปลูกมะพร้าวแบบยกร่ อ งสวนน้อยที่สุด 100 ต้น โดยมี
การปลูกมะพร้าวแบบยกร่ องสวนเฉลี่ย 494.70 ต้น และมีการปลูกมะพร้าวแบบปลูกล้อมสวน/บ่อ
ปลา,กุง้ มากที่สุด 570 ต้นมีการปลูกมะพร้าวแบบปลูกล้อมสวน/บ่อปลา,กุง้ น้อยที่สุด 20 ต้นโดยมี
การปลูกมะพร้าวแบบปลูกล้อมสวนบ่อปลา บ่อกุง้ เฉลี่ย 199.39 ต้น
จานวนต้ นมะพร้ าวที่ปลูกแยกตามช่ วงอายุต่อเกษตรกร 1 ครัวเรื อน พบว่า เกษตรกร
ผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
1) มะพร้าวอายุต่ ากว่า 3 ปี มีการปลู กมากที่สุด 740 ต้น และมีการปลูกน้อยที่สุด 30 ต้น
โดยมีการปลูกมะพร้าวอายุต่ากว่า 3 ปี เฉลี่ย 293.24 ต้น
2) มะพร้าวอายุ 3-10 ปี มีการปลูกมากที่สุด 900 ต้น และมีการปลูกน้อยที่สุด 70 ต้น
โดยมีการปลูกมะพร้าวอายุ 3-10 ปี เฉลี่ย 294.07 ต้น
3) มะพร้าวอายุ 11-24 ปี มีการปลู กมากที่สุด 1,000 ต้น และมี การปลูกน้อยที่สุด 20 ต้น
โดยมีการปลูกมะพร้าวอายุ 10-25 ปี เฉลี่ย 313.33 ต้น
4) มะพร้าวอายุ 25 ปี ขึ้นไป มีการปลูกมากที่สุด 2,500 ต้น และมีการปลูกน้อยที่สุด 5 ต้น
โดยมีการปลูกมะพร้าวอายุ 25 ปี ขึ้นไป เฉลี่ย 921.67 ต้น
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ตารางที่ 4.3 ร้อยละของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามการรับทราบเกี่ยวกับระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP
(N = 186)
รายการ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ประเภทการรับทราบ
ทราบ
74
39.8
ไม่ทราบ
112
60.2
เกษตรกรผูป้ ลู ก มะพร้ า วเคยรั บ ทราบเกี่ ย วกับ ระบบการผลิ ต มะพร้ า วแบบ GAP
คิดเป็ นร้อยละ 39.8 และไม่เคยรับทราบ คิดเป็ นร้อยละ 60.2
ตารางที่ 4.4 ร้อยละของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จาแนกตามเกษตรกรที่เคยเข้ารับการอบรม เรื่ อง ระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP
(N = 186)
รายการ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
การเข้ารับการอบรม
เคยอบรม
61
32.8
ไม่เคยอบรม
125
67.2
เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวเคยเข้ารับการอบรม เรื่ อง ระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP
คิดเป็ นร้อยละ 32.8 และไม่เคยอบรม เรื่ อง ระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP คิดเป็ นร้อยละ 67.2

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกรใน ตาบลโรงเข้
อาเภอบ้ านแพ้ ว จังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยประเด็นที่ศึกษา 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านการจัดการพื้นที่ปลูก
2.2 ด้านการจัดการน้ า
2.3 ด้านการจัดการดูแลรักษา
2.4 ด้านการดูแลสุขลักษณะ
2.5 ด้านการจัดการผลผลิต
2.6 ด้านการบันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ปรากฏผลดังนี้
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ตารางที่ 4.5 การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านการจัดการพื้นที่ปลูกและพันธุม์ ะพร้าว
(N = 186)
จานวนที่ปฏิบัติ
ร้ อยละ
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
(คน)
1. การจัดการพื้นทีป่ ลูกและพันธุ์มะพร้ าว
1.1 พื้นที่ปลูกมะพร้ าว
1.1.1 เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม
1.1.2 เป็ นพื้นที่ดอน
1.1.3 ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งมลพิษ
1.2 การจัดการดิน
1.2.1 มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
1.2.2 มีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในดิน
1.2.3 มีการตากดิน 7-10 วัน ก่อนปลูก
1.2.4ก่อนปลูกมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอก/กาบมะพร้าว
1.2.5 มีการลอกเลนในร่ องสวนมะพร้าวเป็ นประจา
1.3 การจัดการพันธุ์มะพร้ าว
1.3.1 ทราบที่มาของแหล่งพันธุ์ สามารถเชื่อถือได้
1.3.2 เป็ นพันธุท์ ี่มีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ์
1.3.3 เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด

160
26
178

86.0
14.0
95.7

69
63
108
94
113

37.1
33.9
58.1
50.5
60.8

175
179
179

94.1
96.2
96.2

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบล
โรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการจัดการพื้นที่ปลูก ปรากฏผลดังนี้
พื้ น ที่ ป ลู ก มะพร้ าว พบว่า เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี พ้ืน ที่ ป ลู ก มะพร้าวเป็ นที่ ร าบลุ่ ม
(ร้อยละ 86.0) และเกษตรกรส่ วนน้อย มีพ้นื ที่ปลูกมะพร้าวเป็ นที่ดอน (ร้อยละ 14.0) เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมด (ร้อยละ 95.7) มีพ้นื ที่ปลูกมะพร้าวอยูห่ ่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งมลพิษ
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การจัดการดิน พบว่า เกษตรกรมีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน (ร้อยละ 37.1) และมี
การตรวจวิเคราะห์ สารเคมี ตกค้างในดิ น (ร้อยละ 33.9) และเกษตรกรมี การตากดิ น 7-10 วันก่ อนปลู ก
(ร้อยละ 58.1) ก่อนปลูกมี การรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอกกาบมะพร้าว (ร้อยละ 50.5) และมี การลอกเลนใน
ร่ องสวนมะพร้าวเป็ นประจา (ร้อยละ 60.8)
การจั ดการพั น ธุ์ มะพร้ าว พบว่า เกษตรกรเกื อ บทั้งหมดทราบที่ม าของแหล่ งพัน ธุ์
มะพร้าว (ร้อยละ 94.1) แหล่ งพันธุ์น้ ันสามารถเชื่ อถื อได้ (ร้อยละ 96.2) เป็ นพันธุ์ที่มี คุณภาพตรงตาม
สายพันธุ์ และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด (ร้อยละ 96.2)
ตารางที่ 4.6 การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านการจัดการน้ า
(N = 186)
จานวนที่ปฏิบัติ
ร้ อยละ
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
(คน)
2. การจัดการน้า
2.1 มีน้ าใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล
186
100.0
2.2 มีการตรวจวิเคราะห์น้ าก่อนนามาใช้
55
29.6
2.3 มีการจัดการน้ าเสี ยที่เกิดจากการใช้งาน เช่น น้ าจาก
90
48.4
ห้องสุขา น้ าทิ้งต่างๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดการปนเปื้ อน
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบล
โรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการจัดการน้ า ปรากฏผลดังนี้
เกษตรกรทั้งหมด (ร้อยละ 100) มีน้ าใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล เกษตรกรเกือบครึ่ งหนึ่ ง
(ร้อยละ 48.4) มีการจัดการน้ าเสี ยที่เกิดจากการใช้งาน เช่น น้ าจากห้อ งสุ ขา น้ าทิ้งต่างๆ เพื่อ ไม่ ให้
เกิดการปนเปื้ อนและเกษตรกรส่วนน้อย (ร้อยละ 29.6) มีการตรวจวิเคราะห์น้ าก่อนนามาใช้
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ตารางที่ 4.7 การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านการจัดการดูแลรักษา
(N = 186)
จานวนที่ปฏิบัติ
ร้ อยละ
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
(คน)
3. ด้ านการจัดการดูแลรักษา
3.1 การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช
3.1.1 พบการระบาดของด้วงแรด
146
78.5
3.1.2 ป้องกันกาจัดโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=146)
1) เก็บด้วงแรดมาเผาทาลาย
38
26.0
2) ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
3
2.1
3) ใช้สารเคมีฉีดพ่น
67
45.9
4) ใช้ฟีโรโมนล่อด้วงแรด
35
23.9
5) ถ้าพบรอยแผลจะใช้เหล็กยาวแทงทาลายด้วงแรด
7
4.8
3.1.3 พบการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว
143
76.9
3.1.4 ป้องกันกาจัดโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=143)
1) ดูแลทาความสะอาดบริ เวณคอมะพร้าว
39
27.3
2) ถ้าพบรอยแผล จะใช้เหล็กยาวแทงตัวหนอน
21
14.7
3) โค่นต้นมะพร้าวทิ้ง นาไปเผาทาลาย/แช่น้ า
69
48.3
4) ใช้สารเคมีฉีดพ่น
71
49.7
3.1.5 พบการระบาดของแมลงดาหนาม
89
47.8
3.1.6 ป้องกันกาจัดโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=89)
1) ตัดทางใบมาเผาทาลาย
32
35.9
2) โค่นต้นมะพร้าวทิ้ง นาไปเผาทาลาย/แช่น้ า
34
38.2
3) ใช้ชีววิธี เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน
48
53.9
4) ใช้สารเคมีฉีดพ่น
72
80.9
3.1.7 พบการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว
119
64.0
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
(N = 186)
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
3.1.8 ป้องกันกาจัดโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=119)
1) ตัดทางใบมาเผาทาลาย
2) ใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดพ่นทางใบ
3) ใช้ชีววิธี เช่น แตนเบียน
4) ใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบ
5) ฉีดสารเคมีเข้าลาต้น
3.2 การใช้ ป๋ ยุ สารเคมีและวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
3.2.1 ใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย ์ ปุ๋ ยคอก มูลสัตว์
3.2.2 ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พชื
3.3 วิธีการปฏิบัติในการใช้ สารเคมี และวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร (n=143)
3.3.1 ใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร ตามคาแนะนาข้าง
ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่ งครัด
3.3.2 อ่านสลากสารเคมีก่อนใช้งานทุกครั้ง
3.3.3 ผูฉ้ ีดพ่นสารเคมีอยูเ่ หนือลมตลอดเวลา
3.3.4 มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นก่อนและหลัง
การใช้งาน
3.3.5 ทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นในแหล่งน้ าเดียวกับที่
นามาใช้ในสวน
3.3.6 มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่มิดชิด
3.3.7 สถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมี ไม่ได้อยูใ่ กล้กบั ที่
พักอาศัย
3.3.8 มีป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมีอย่างชัดเจน

จานวนที่ปฏิบัติ
(คน)

ร้ อยละ

18
42
53
82
37

15.1
35.3
44.5
68.9
31.1

152
143

81.7
76.9

110

76.9

116

81.1

108
101

75.5
70.6

38

26.6

109
95

76.2
66.4

56

39.2
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
(n = 143 )
จานวนที่ปฏิบัติ
(คน)
3.3.9 การจัดการภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้ว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) มีการนากลับมาใช้อีก3
2) นาไปทิ้งในถังขยะ
21
3) แยกทิง้ จากขยะทัว่ ไป
70
4) นาไปฝังกลบห่างจากแหล่งน้ า
18
5) นาไปขายให้ผรู ้ ับซื้อของเก่า
69
3.3.10 การฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรู พชื (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ฉีดพ่นในช่วงเช้าขณะลมสงบ
136
2) ฉีดพ่นในช่วงเย็นขณะลมสงบ
26
3) ฉีดพ่นในเวลาแดดจัดหรื อลมแรง
14
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร

ร้ อยละ
2.1
14.7
49.0
12.6
48.3
95.1
18.2
9.8

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบล
โรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการดูแลรักษา ปรากฏผลดังนี้
การป้องกันกาจัดศัตรู พืช พบว่า
1) เกษตรกรร้อยละ 78.5 พบการระบาดของด้วงแรด ซึ่ งเกษตรกรที่ พบการระบาด
ของด้วงแรด เลือกใช้วิธีการป้องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น (ร้อยละ 45.9) รองลงมา ได้แก่
เก็บด้วงแรดมาเผาทาลาย (ร้อยละ 26.0) ใช้ฟีโรโมนล่อ (ร้อยละ 23.9) ถ้าพบรอยแผลจะใช้เหล็กยาวแทง
ทาลายด้วงแรด (ร้อยละ 4.8) และใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (ร้อยละ 2.1)
2) เกษตรกรร้อยละ 76.9 พบการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว ซึ่งเกษตรกรที่พบการระบาด
ของด้วงงวงมะพร้าว เลือกใช้วธิ ีการป้องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น (ร้อยละ 49.7) รองลงมา
ได้แก่ โค่นต้นมะพร้าวทิ้งนาไปเผาทาลาย/แช่น้ า (ร้อยละ 48.3) ดูแลทาความสะอาดบริ เวณคอมะพร้าว
(ร้อยละ 27.3) และถ้าพบรอยแผลจะใช้เหล็กยาวแทงทาลายตัวหนอน (ร้อยละ 14.7)
3) เกษตรกรร้อยละ 47.8 พบการระบาดของแมลงดาหนาม ซึ่ งเกษตรกรที่พ บการ
ระบาดของแมลงดาหนาม เลื อกใช้วิธีการป้ อ งกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี ฉีดพ่น (ร้อ ยละ 80.9)
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รองลงมา ได้แก่ ใช้ชีววิธี เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน (ร้อยละ 53.9) โค่นต้นมะพร้าวทิ้งนาไปเผาทาลาย/แช่น้ า
(ร้อยละ 38.2) และตัดทางใบมาเผาทาลาย (ร้อยละ 35.9)
4) เกษตรกรร้อยละ 64.0 พบการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว ซึ่ งเกษตรกรที่ พบ
การระบาดของหนอนหัวดามะพร้าวเลือกใช้วิธีการป้ องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่นสารเคมี
ทางใบ (ร้อยละ 68.9) รองลงมา ได้แก่ ใช้ชีววิธี เช่น แตนเบียน (ร้อยละ 44.5) ใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดพ่น
ทางใบ (ร้อยละ 35.3) ฉีดสารเคมีเข้าลาต้น (ร้อยละ 31.1) และ ตัดทางใบมาเผาทาลาย (ร้อยละ 15.1)
การใช้ ป๋ ยุ สารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีการใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ย ์
ปุ๋ ยคอก มูลสัตว์ และใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พชื (ร้อยละ 81.7 และ 76.9 ตามลาดับ)
เกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืช พบว่า มีการอ่านสลากสารเคมีก่อน
ใช้งานทุกครั้ง (ร้อยละ 81.1) มีการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรตามคาแนะนาข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่ งครัด
(ร้อยละ 76.9) มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่มิดชิด (ร้อยละ 76.2) ผูฉ้ ี ดพ่นสารเคมีอยูเ่ หนื อลม
ตลอดเวลา (ร้อยละ 75.5) มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นก่อนและหลังการใช้งาน (ร้อยละ 70.6) และ
สถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมี ไม่ได้อยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัย (ร้อยละ 66.4)
เกษตรกรที่ศึกษามีการทาความสะอาดอุปกรณ์ ฉีดพ่นในแหล่งน้ าเดียวกับที่นามาใช้
ในสวน (ร้อยละ 26.6) เกษตรกรมีป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมีอย่างชัดเจน (ร้อยละ 39.2)
ภาชนะบรรจุวตั ถุ อ ัน ตรายที่ ใช้ห มดแล้ว พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ป ระมาณครึ่ งหนึ่ งมี ก ารน า
ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้วแยกทิ้งจากขยะทัว่ ไป (ร้อยละ 49.0) รองลงมา ได้แก่ มีการ
นาภาชนะบรรจุวตั ถุอ ันตรายที่ใช้หมดแล้วนาไปขายให้ผรู ้ ับซื้ อ ของเก่า (ร้อยละ 48.3) นาภาชนะ
บรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้วนาไปทิ้งในถังขยะ (ร้อยละ 14.7) นาภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้
หมดแล้วนาไปฝังกลบห่ างจากแหล่งน้ า (ร้อยละ 12.6) นาภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้วมี
การนากลับมาใช้อีก (ร้อยละ 2.1)
การฉี ด พ่ น สารป้ อ งกัน ก าจัด ศัต รู พืช พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มี ก ารฉี ด พ่ น สาร
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืชในช่วงเช้าขณะลมสงบ (ร้อยละ 95.1) มีการฉี ดพ่นสารป้ อ งกันกาจัดศัตรู พืช
ในช่ วงเย็นขณะลมสงบ (ร้อ ยละ 18.2) และ มีการฉี ดพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชในเวลาแดดจัด
หรื อลมแรง (ร้อยละ 9.8)
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ตารางที่ 4.8 การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านการดูแลสุขลักษณะ
(n = 143)
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
จานวนที่ปฏิบัติ
ร้ อยละ
(คน)
4. การดูแลสุ ขลักษณะ
4.1 มีการสวมใส่ เสื้อผ้าที่มิดชิด ป้องกันสารพิษ เช่น
142
99.3
หน้ากาก ผ้าปิ ดจมูก หมวก ถุงมือ และรองเท้า
4.2 หลังการพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรู พชื ทุกครั้งจะอาบน้ า
142
99.3
สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
4.3 เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารนาไปซักให้สะอาดทุกครั้ง
139
97.2
4.4 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
120
83.9
จากการใช้สารเคมี
4.5 มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะอนามัย เช่น
111
77.6
ห้องสุขา เพือ่ ป้องกันของเสียต่างๆปนเปื้ อนสู่แปลงปลูก
4.6 มีการตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี
143
100.0
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลู ก
มะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการดูแลสุขลักษณะ ปรากฏผลดังนี้
เกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.3) มีการสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มิดชิ ด
ป้ องกันสารพิษ เช่น หน้ากาก ผ้าปิ ดจมู ก หมวก ถุ งมือ และรองเท้าหลังการพ่นสารป้ อ งกันกาจัด
ศัตรู พชื ทุกครั้งจะอาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและ มีการตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี
เกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีมีการนาเสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารนาไปซักให้สะอาดทุกครั้ง
(ร้อยละ 97.2) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการใช้สารเคมี (ร้อยละ 83.9)
และมีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะอนามัย เช่น ห้องสุขา เพือ่ ป้องกันของเสียต่างๆปนเปื้ อน
สู่แปลงปลูก (ร้อยละ 77.6)
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ตารางที่ 4.9 การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านการจัดการผลผลิต
(N = 186)
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร

จานวนที่ปฏิบัติ
(คน)

5. การจัดการผลผลิต
5.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
5.1.1 เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 20 วัน/ครั้ง
5.1.2 ผูร้ ับซื้อมาตัดเองในสวน
5.1.3 ท่านสามารถสังเกตได้วา่ ผลผลิตใดที่เก็บเกี่ยวได้
โดยสังเกตจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) สีของเปลือกมีสีเขียว ไม่อ่อนหรื อแก่เกินไป
2) หางหนูมีสีน้ าตาลประมาณครึ่ งหนึ่ง
3) วงสีขาวรอบขั้วผลเริ่ มจางลง
4) ดีดฟังเสียง
5) นับทะลาย โดยทะลายที่จะเก็บเกี่ยวได้ควรมี
ทะลายที่อยูเ่ หนือขึ้นไปมีผลขนาดเท่ากาปั้ น และ
ทะลายที่อยูเ่ หนือขึ้นไปอีกมีจนั่ บานแล้ว
5.1.4 มีสถานที่พกั ผลผลิตก่อนการขนส่ง
5.1.5 มีการคัดขนาดของผลมะพร้าวก่อนจาหน่าย
1) ท่านเป็ นผูค้ ดั ขนาดของผลมะพร้าวด้วยตนเอง (n=147)
2) ผูร้ ับซื้อเป็ นผูค้ ดั ขนาดของผลมะพร้าว (n=147)
5.1.6 คัดคุณภาพผลมะพร้าวก่อนจาหน่าย
โดยคัดเลือกจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=96)
1) มีกลิ่นหอมตรงตามพันธุ์
2) มีความสด เก็บเกี่ยวที่ 180-200 วันหลังจากจัน่ บาน

3) น้ าหนักผลมะพร้าว ประมาณ 1-2 กิโลกรัม/ผล
4) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถ
มองเห็นได้

ร้ อยละ

146
168
128

78.5
90.3
68.8

62
27
24
12
65

48.4
21.1
18.8
9.4
50.8

34
147
15
147
96

18.3
79.1
10.2
100
51.6

70
51
74
59

72.9
53.1
77.1
61.5
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
5) ไม่มีร่องรอยการทาลายของศัตรู พชื
6) ไม่มีรอยช้ าหรื อตาหนิที่เห็นชัดเจน
7) อื่นๆ
5.2 การตลาด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5.2.1 ขายผ่านผูร้ ับซื้อ
5.2.3 ขายเองบริ เวณหน้าสวน
5.2.4 ขายเองตามตลาดท้องถิ่น
5.2.5 ออกบูธตามงานอีเว้นท์ต่างๆ
5.2.6 ส่งโรงงานส่งออก โรงงานแปรรู ป
5.2.7 ส่งซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
5.2.8 ส่งผลผลิตออกต่างประเทศเอง

(N = 186)
จานวนที่ปฏิบัติ
(คน)
77

ร้ อยละ
80.2

74
5

77.1
5.2

170
15
17
14
13
2
1

91.4
8.1
9.1
7.5
7.0
1.1
0.5

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลู ก
มะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการจัดการผลผลิต ปรากฏผลดังนี้
การเก็บเกีย่ วผลผลิต พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 20 วัน/ครั้ง (ร้อยละ 78.5) และผูร้ ับซื้ อ
มาตัดผลผลิตเองในสวน (ร้อยละ 90.3)
เกษตรกรสามารถสังเกตได้ว่าผลผลิ ตมะพร้าวใดที่ เก็บเกี่ ยวได้ (ร้อ ยละ 68.8) โดย
เกษตรกรดังกล่ าวประมาณครึ่ งหนึ่ งสังเกตจากการนับทะลาย โดยทะลายที่จะเก็บเกี่ ยวได้ควรมี
ทะลายที่อยูเ่ หนือขึ้นไปมีผลขนาดเท่ากาปั้ น และทะลายที่อยูเ่ หนือขึ้นไปอีกมีจนั่ บานแล้ว (ร้อยละ 50.8)
และสังเกตจากสีของเปลือกมีสีเขียวไม่อ่อนหรื อแก่เกินไป (ร้อยละ 48.4) นอกจากนี้เกษตรกรมีการ
สังเกตจากหางหนูมีสีน้ าตาลประมาณครึ่ งหนึ่ ง (ร้อยละ 21.1) วงสี ขาวรอบขั้วผลเริ่ มจางลง (ร้อยละ 18.8)
วิธีอื่น ๆ (ร้อยละ 14.8) และดีดฟังเสียง (ร้อยละ 9.4)
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เกษตรกรส่วนน้อยมีสถานที่พกั ผลผลิตก่อนการขนส่ง (ร้อยละ 18.3)
เกษตรกรมีการคัดขนาดของผลมะพร้าวก่อนจาหน่ าย (ร้อยละ 79.1) โดยผูร้ ับซื้ อจะเป็ นผูค้ ดั
ขนาดของมะพร้าวทั้งหมด (ร้อยละ 100) และมีเกษตรกรส่ วนน้อยเป็ นผูค้ ดั ขนาดของมะพร้าวด้วย
ตนเองร่ วมกับผูร้ ับซื้อ (ร้อยละ 10.2)
เกษตรกรมี ก ารคัด คุ ณ ภาพผลมะพร้ าวก่ อ นจ าหน่ าย (ร้ อ ยละ 51.6)โดยส่ วนใหญ่
พิจารณาจากไม่ มีร่องรอยการทาลายของศัตรู พืช (ร้อยละ 80.2) รองลงมา คือ น้ าหนักผลมะพร้าว
ประมาณ 1-2 กิโลกรัม/ผล (ร้อยละ 77.1) ไม่มีรอยช้ าหรื อตาหนิ ที่เห็นชัดเจน (ร้อยละ 77.1) มีกลิ่น
หอมตรงตามพันธุ์ (ร้อยละ 72.9) สะอาด ปราศจากสิ่ งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็ นได้ (ร้อยละ 61.5)
มีความสด เก็บเกี่ยวที่ 180-200 วันหลังจากจัน่ บาน (ร้อยละ 53.1) และอื่น ๆ (ร้อยละ 5.2)
การตลาด พบว่า เกษตรกรมีการขายผลผลิตผ่านผูร้ ับซื้ อ (ร้อยละ 91.4) รองลงมา
คื อ ขายเองตามตลาดท้องถิ่ น (ร้ อยละ 9.1) ขายเองบริ เวณหน้ าสวน (ร้ อยละ 8.1) ออกบู ธตามงาน
อี เว้นท์ต่ าง ๆ (ร้อยละ 7.5) ส่ งโรงงานส่ งออก โรงงานแปรรู ป (ร้อ ยละ 7.0) ส่ งซุ ปเปอร์ ม าร์เก็ ต
ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 1.1) และส่งผลผลิตออกต่างประเทศเอง (ร้อยละ 0.5)
ตารางที่ 4.10 การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ด้านการบันทึกข้อมูล
(N = 186)
การจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร
จานวนที่ปฏิบัติ
ร้ อยละ
(คน)
6. การบันทึกข้ อมูล
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป เช่น ชื่อเจ้าของแปลง ที่ต้งั แปลง แผนผังแปลง
31
16.7
6.2 ข้อมูลการเพาะปลูก เช่น ชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาปลูก
73
39.2
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
6.3 ข้อมูลสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริ มาณฝน
12
6.5
6.4 การใส่ปุ๋ย เช่น ชนิดปุ๋ ยที่ใช้ วันที่ใส่ปุ๋ย ปริ มาณปุ๋ ย
92
49.5
6.5 การใช้สารเคมี เช่น ชนิดสารเคมี วันที่ฉีดพ่น
83
44.6
6.6 การระบาดของศัตรู พืช เช่น ช่วงเวลาที่พบการระบาด
55
29.6
ชนิดของศัตรู พชื ที่พบ การดูแลรักษา
6.7 รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย/บัญชีฟาร์ม
85
45.7
6.8 ปริ มาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
109
58.6
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จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูก
มะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการบันทึกข้อมูล ปรากฏผลดังนี้
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการจดบันทึกปริ มาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว (ร้อยละ 58.6) เกษตรกร
ประมาณครึ่ งหนึ่งมีการจดบันทึกข้อมูลการใส่ปุ๋ย เช่น ชนิ ดปุ๋ ยที่ใช้ วันที่ใส่ ปุ๋ย ปริ มาณปุ๋ ย (ร้อยละ 49.5)
มีการจดบันทึกรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย/บัญชีฟาร์ม (ร้อยละ 45.7) มีการจดบันทึกการใช้สารเคมี
เช่ น ชนิ ดสารเคมี วันที่ฉีดพ่น (ร้อยละ 44.6) เกษตรกรหนึ่ งในสามมี การจดบันทึกข้อมู ลการเพาะปลู ก
เช่น ชนิดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว (ร้อยละ 39.2) และการระบาดของศัตรู พืช เช่น
ช่วงเวลาที่พบการระบาด ชนิ ดของศัตรู พืชที่พบ การดูแลรักษา (ร้อยละ 29.6) เกษตรกรส่ วนน้อยมี
การจดบันทึกข้อมูลทัว่ ไป เช่น ชื่อเจ้าของแปลง ที่ต้งั แปลง แผนผังที่ต้งั (ร้อยละ 16.7) และมีการจดบันทึก
ข้อมูลสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริ มาณฝน (ร้อยละ 6.5)

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาในการจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกรใน ตาบลโรงเข้
อาเภอบ้ านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.11 ร้อยละของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เกี่ยวกับสภาพปั ญหาของการจัดการสวนมะพร้าว
(N = 186)
สภาพปัญหา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ลาดับที่ของระดับปัญหา
1.ไม่มีปัญหา
48
25.8
1. 2. มีปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
138
74.2
2.1 ด้านคุณภาพผลผลิ138
ต
44
31.8
2
((มะพร้
2.2 ด้าวานปริ มาณผลผลิต
29
21.0
4
2.3 มะพร้
ด้านต้านวทุนการผลิต
6
4.3
5
าว าหน่ายผลผลิต
2.4 มะพร้
ด้านการจ
124
89.9
1
2.5 ด้านสุขภาพของเกษตรกร
32
23.2
3
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จากตารางที่ 4.11 สภาพปั ญหาที่พบในการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว
ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร มากที่สุดคื อ ด้านการจาหน่ ายผลผลิ ต (ร้อยละ89.9)
รองลงมา คือ ด้านคุณภาพผลผลิตมะพร้าว (ร้อยละ 31.8) อันดับสามคือ ด้านสุขภาพของเกษตรกร
(ร้อยละ 23.2) อันดับสี่ คือ ด้านปริ มาณผลผลิตมะพร้าว (ร้อยละ 21.0) และปั ญหาที่พบน้อยที่สุด คือ
ด้านต้นทุนการผลิตมะพร้าว (ร้อยละ 4.3)

ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะในการจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้ าว
ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้ านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 4.12 ร้อยละของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มีขอ้ เสนอแนะในการจัดการสวนมะพร้าว
(N = 186)
ข้ อเสนอแนะ
จานวน (คน) ร้ อยละ
103
1. ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
55.4
83
44.6
2. มีขอ้ เสนอแนะ
21
2.1 ต้องการให้มีราคากลางในการจาหน่ายผลผลิตมะพร้าว
25.3
2
2.4
2.2 หน่วยงานภาครัฐควรควบคุมราคาปุ๋ ยไม่ให้สูงจนเกินไป
2.3 รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงราคา
9.6
8
ผลผลิตมะพร้าวตกต่า
2.4 ควรมีการกาหนดมาตรฐานการขายผลผลิตมะพร้าวผลสด
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62.7

จากตารางที่ 4.12 ข้อ เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ ลู ก มะพร้ าว ต าบลโรงเข้ อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร ในการจัด การสวนมะพร้าวที่พ บมากที่สุ ด คือ ควรมี การกาหนด
มาตรฐานการขายผลผลิ ต มะพร้าวผลสด (ร้ อ ยละ 62.7) รองลงมา คื อ ต้อ งการให้ มี ราคากลาง
ในการจาหน่ ายผลผลิตมะพร้าว (ร้อยละ 25.3) อันดับสามคือ รัฐบาลควรมี มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ในช่วงราคาผลผลิตมะพร้าวตกต่า (ร้อยละ 9.6) อันดับสี่ คือ หน่ วยงานภาครัฐควรควบคุมราคาปุ๋ ย
ไม่ให้สูงจนเกินไป (ร้อยละ 2.4)

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจยั ได้ดงั นี้

1. สรุปการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกษตรกร ดังนี้ 1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม
2) วิธีการจัดการสวนมะพร้าว 3) สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการสวนมะพร้าว 4) ความสอดคล้อง
ของการจัดการสวนมะพร้าวกับแนวทางของระบบ GAP ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไ ด้แก่
เกษตรกรผู ้ป ลู ก มะพร้ า วต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้า นแพ้ว จัง หวัด สมุ ท รสาครที่ ข้ ึ นทะเบี ย นกับ
กรมส่ งเสริ ม การเกษตร ปี 2559 มี จ านวนทั้งหมด 186 ราย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการใช้แบบ
สัม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง ที่ มี ท้ งั ค าถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด แล้ววิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรมทางสถิตสิ ามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1.1 ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 58.6
เป็ นเพศชาย มี อายุเฉลี่ ย 58.78 ปี และเกษตรกรมี ก ารศึ ก ษาในระดับ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ55.4
มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.30 คน และมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวมากกว่า 20 ปี
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรเกื อ บทั้งหมดมี รายได้หลัก
มาจากภาคการเกษตร เกษตรกรร้อยละ 81.2 มีการปลูกมะพร้าวลักษณะการยกร่ องสวน เกษตรกร
ปลูกมะพร้าวพันธุน์ ้ าหอม มีที่ดินทาการเกษตรเป็ นของตนเอง และมีเอกสารโฉนดที่ดิน เกษตรกร
ร้อยละ 43.06 ปลูกมะพร้าวอยูใ่ นช่วงอายุ 3-10 ปี เป็ นช่วงที่มะพร้าวเริ่ มให้ผลผลิต มีจานวนแรงงาน
ในครัวเรื อ นที่ช่วยทาการเกษตร(เฉพาะมะพร้าว)เฉลี่ ย 1.89 คน มี จานวนแรงงานที่มีการจ้างงาน
ในการดูแลรักษามะพร้าวเฉลี่ย 0.71 คน
1.3 การรั บรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตมะพร้ าวแบบ GAP พบว่า เกษตรกรร้อยละ 60.2
ไม่เคยรับทราบเกี่ยวกับระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP และเกษตรกรร้อยละ 67.2 ไม่เคยเข้ารับ
การอบรมเรื่ อง ระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP
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1.4 การจั ด การสวนมะพร้ า วของเกษตรกรต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้ านแพ้ ว จั งหวั ด
สมุทรสาคร
1.4.1 ด้ านการจัดการพื้นที่ปลูก พบว่า เกษตรกรร้อยละ 86.0 มีพ้นื ที่ปลูกมะพร้าว
เป็ นที่ราบลุ่ ม เกษตรกรเกื อ บทั้งหมด มี พ้ืนที่ป ลู กมะพร้าวอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุ ตสาหกรรม
แหล่ งมลพิษ เกษตรกรทราบที่มาของแหล่ งพันธุ์ม ะพร้าว และแหล่ งพันธุ์น้ ันสามารถเชื่ อ ถื อ ได้
เป็ นพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ์ และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เกษตรกรร้อยละ 37.1 มีการ
ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และเกษตรกรร้อยละ 33.9 มีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างใน
ดินเกษตรกรร้อยละ 58.1 มีการตากดิน 7-10 วันก่อนปลูก เกษตรกรร้อยละ 50.5 ก่อนปลูกมะพร้าว
มีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอกกาบมะพร้าว และเกษตรกรร้อยละ 60.8 มี การลอกเลนในร่ องสวน
มะพร้าวเป็ นประจาทุกปี
1.4.2 ด้ านการจัด การน้ า พบว่า เกษตรกรทั้งหมดมี น้ าใช้เพียงพอตลอดฤดู ก าล
เกษตรกรเกื อบครึ่ งหนึ่ งมี การจัดการน้ าเสี ยที่เกิ ดจากการใช้งาน เช่ น น้ าจากห้อ งสุ ขา น้ าทิ้งต่างๆ
เพื่อไม่ให้เกิ ดการปนเปื้ อนในบริ เวณแปลงปลูก และพบว่าเกษตรกรส่ วนน้อ ยร้อ ยละ 29.6 มี การ
ตรวจวิเคราะห์น้ าก่อนนามาใช้
1.4.3 ด้ านการจัดการศัตรู พืช
1) การระบาดของศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด
(1) ด้ วงแรด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.5 พบการระบาดของ
ด้วงแรด ซึ่ งเกษตรกรที่พบการระบาดของด้วงแรด เลือกใช้วธิ ีการป้ องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี
ฉีดพ่น (ร้อยละ 45.9) รองลงมา ได้แก่ เก็บด้วงแรดมาเผาทาลาย ใช้ฟีโรโมนล่อ ถ้าพบรอยแผลจะ
ใช้เหล็กยาวแทงทาลายด้วงแรด และใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ตามลาดับ
(2) ด้ วงงวงมะพร้ าว ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 76.9 พบการระบาด
ของด้วงงวงมะพร้าว ซึ่งเกษตรกรที่พบการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว เลือกใช้วธิ ีการป้องกันกาจัด
โดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น (ร้อยละ 49.7) รองลงมา ได้แก่ โค่นต้นมะพร้าวทิ้งนาไปเผาทาลายหรื อ
แช่ น้ า ดู แ ลท าความสะอาดบริ เวณคอมะพร้ าว และถ้าพบรอยแผลจะใช้เหล็ ก ยาวแทงท าลาย
ตัวหนอน ตามลาดับ
(3) แมลงด าหนาม ผลการศึ ก ษาพบว่า เกษตรกรร้ อ ยละ 47.8 พบการ
ระบาดของแมลงดาหนาม ซึ่ งเกษตรกรที่พบการระบาดของแมลงดาหนาม เลือกใช้วิธีการป้ องกัน
กาจัดโดยการใช้สารเคมีฉีดพ่น (ร้อยละ 80.9) รองลงมา ได้แก่ ใช้ชีววิธี เช่นตัวห้ า ตัวเบียน โค่นต้น
มะพร้าวทิ้งนาไปเผาทาลายหรื อแช่น้ า และตัดทางใบมาเผาทาลาย ตามลาดับ
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(4) หนอนหั วดามะพร้ าว ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 64.0 พบการ
ระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว ซึ่ งเกษตรกรที่ พบการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าวเลื อกใช้
วิธีการป้ องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี ฉีดพ่นสารเคมี ทางใบ (ร้อยละ 68.9) รองลงมา ได้แก่ ใช้ชีววิธี
เช่ น แตนเบี ยน ใช้สารชี ว ภัณ ฑ์ฉี ดพ่น ทางใบ ฉี ด สารเคมี เข้าลาต้น และตัด ทางใบมาเผาท าลาย
ตามลาดับ
2) การใช้ ปยุ๋ สารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร
เกษตรกรร้อ ยละ 81.7 มี การใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ ปุ๋ ยคอก มู ลสัตว์ และเกษตรกร
ร้อยละ 76.9 มี การใช้สารเคมีโดยเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีส่วนใหญ่มีการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
ตามคาแนะนาข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่ งครัด อ่านสลากสารเคมีก่อนใช้งานทุกครั้ง ผูฉ้ ี ดพ่นสารเคมี
อยู่เหนื อ ลมตลอดเวลาที่ ฉี ด พ่น มี ก ารท าความสะอาดอุ ป กรณ์ ฉี ดพ่น ก่ อ นและหลังการใช้ง าน
มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่มิดชิด และสถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมีไม่ได้อยูใ่ กล้
กับที่พกั อาศัย เกษตรกรร้อยละ 26.6 มี การทาความสะอาดอุ ปกรณ์ ฉีดพ่นในแหล่ งน้ าเดี ยวกับที่นามาใช้
ในสวน เกษตรกรร้อยละ 39.2 มีป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมีอย่างชัดเจน ภาชนะบรรจุวตั ถุ
อัน ตรายที่ ใช้ห มดแล้ว พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ป ระมาณครึ่ งหนึ่ งมี ก ารน าภาชนะบรรจุวตั ถุ
อันตรายที่ใช้หมดแล้วแยกทิ้งจากขยะทัว่ ไป การฉี ดพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช พบว่า เกษตรกร
เกือบทั้งหมดมีการฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดศัตรู พชื ในช่วงเช้าขณะลมสงบ
1.4.4 ด้ านการดูแลสุ ขลักษณะ พบว่า เกษตรกรที่มีการใช้สารเคมีท้ งั หมด มีการสวมใส่
เสื้ อ ผ้าที่ มิดชิ ด ป้ อ งกันสารพิษ เช่ น หน้ากาก ผ้าปิ ดจมู ก หมวก ถุ งมื อ และรองเท้าหลังการพ่น
สารป้องกันกาจัดศัตรู พืชทุกครั้งจะอาบน้ าสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และเกษตรกรมีการตรวจ
สุ ขภาพเป็ นประจาทุ กปี เกษตรกรที่มี การใช้ส ารเคมี ประมาณสี่ ในห้า มี การน าเสื้ อ ผ้าที่ใส่ ข ณะ
พ่นสารนาไปซักให้สะอาดทุกครั้ง มีอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นจากการใช้
สารเคมี และมี สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุ ขลักษณะอนามัย เช่น ห้องสุ ขา เพื่อป้ อ งกันของเสี ย
ต่าง ๆ ปนเปื้ อนสู่แปลงปลูก
1.4.5 ด้ านการจัดการผลผลิต ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 78.5 มีการเก็บ
เกี่ ยวผลผลิ ตมะพร้าวประมาณ 20 วัน/ครั้ ง และเกษตรกรร้อยละ 90.3 มี ผูร้ ั บซื้ อมาตัดผลผลิ ตมะพร้ าว
เองในสวน เกษตรกรร้อยละ 68.8 สามารถสังเกตได้ว่าผลผลิ ตมะพร้าวใดที่ เก็บเกี่ ยวได้ โดยเกษตรกร
ดังกล่ าวประมาณครึ่ งหนึ่ งสังเกตจากการนับทะลาย โดยทะลายที่จะเก็บเกี่ ยวได้ควรมีทะลายที่อ ยู่
เหนื อ ขึ้น ไปมี ผ ลขนาดเท่ ากาปั้ น และทะลายที่ อ ยู่เหนื อ ขึ้น ไปอี ก มี จนั่ บานแล้วมี เกษตรกรเพียง
ส่วนน้อยที่มีสถานที่พกั ผลผลิตก่อนการขนส่ ง เกษตรกรร้อยละ 79.1 มีการคัดขนาดของผลมะพร้าว
ก่อนจาหน่ าย โดยผูร้ ับซื้อจะเป็ นผูค้ ดั ขนาดของมะพร้าวทั้งหมดเกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่งมีการคัด
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คุณภาพผลมะพร้าวก่อนจาหน่ าย โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 80.2 จะพิจารณาจากไม่มี ร่องรอยการทาลายของ
ศัตรู พชื การตลาด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 91.4 มีการขายผลผลิตผ่านผูร้ ับซื้อ
1.4.6 ด้ านการบันทึกข้ อมู ล ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 58.6 มี การจดบันทึก
ปริ มาณผลผลิตที่เก็บเกี่ ยว เกษตรกรเกือ บร้อยละ 50 มีการจดบันทึกข้อมู ลการใส่ ปุ๋ย เช่น ชนิ ดปุ๋ ย
ที่ใช้ วันที่ใส่ ปุ๋ย ปริ มาณปุ๋ ย เป็ นต้น จดบันทึกรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย/บัญชีฟาร์มและจดบันทึก
การใช้สารเคมี เช่น ชนิ ดสารเคมี วันที่ฉีดพ่น เป็ นต้น เกษตรกรร้อยละ 39.2 มีการจดบันทึกข้อมู ล
การเพาะปลูก เช่น ชนิ ดพืชที่ปลูก ช่วงเวลาปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและการระบาดของศัตรู พืช เช่น
ช่วงเวลาที่พบการระบาด ชนิ ดของศัตรู พืชที่พบ การดูแล และเกษตรกรส่ วนน้อยมี การจดบันทึก
ข้อ มู ล ทั่ว ไป เช่ น ชื่ อ เจ้าของแปลง ที่ ต้ งั แปลง แผนผังที่ ต้ งั และมี ก ารจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล สภาวะ
แวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริ มาณฝน
1.4.7 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะในการจัดการสวนมะพร้ าวของเกษตรกร ตาบลโรงเข้
อาเภอบ้ านแพ้ ว จังหวัดสมุทรสาคร
สภาพปั ญหาที่พบในการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว ตาบล
โรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ท รสาคร มากที่ สุ ดคื อ ด้านการจาหน่ ายผลผลิ ต รองลงมาคื อ
ด้านคุ ณ ภาพผลผลิ ต มะพร้าว อัน ดับ สามคือ ด้านสุ ข ภาพของเกษตรกร อัน ดับ สี่ คือ ด้านปริ มาณ
ผลผลิ ต มะพร้ าว และปั ญ หาที่ พ บน้อ ยที่ สุ ดคื อ ด้านต้น ทุ น การผลิ ต มะพร้าว ข้อ เสนอแนะของ
เกษตรกรที่พบมากที่สุด คือ ควรมีการกาหนดมาตรฐานการขายผลผลิตมะพร้าวผลสด รองลงมา
คือ ต้องการให้มีราคากลางในการจาหน่ายผลผลิตมะพร้าว

2. การอภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวในตาบลโรงเข้
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปรายผลในการวิจยั ดังนี้
2.1 เกษตรกรผูป้ ลู ก มะพร้ าวในต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้ านแพ้ว จังหวัด สมุ ท รสาคร
เกินครึ่ งมีประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าวมากกว่า 20 ปี ด้วยประสบการณ์ความรู ้ที่มีมายาวนาน
ส่ งผลให้เกษตรกรเกื อบทั้งหมดประกอบอาชีพการเกษตรและมีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร
พันธุ์มะพร้าวที่นิยมปลูกเป็ นพันธุม์ ะพร้าวน้ าหอม ปลูกเฉลี่ย 458.97 ต้น หรื อประมาณ 23 ไร่ โดย
อัตราการปลูกมะพร้าว 1 ไร่ เท่ากับ 20 ต้น ตามคู่มือ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุ งข้อมูลทะเบียน
เกษตรกร กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2561: 51) เกษตรกรร้อยละ 81.2 มีการปลูกมะพร้าวในลักษณะ
แบบยกร่ องสวน เนื่องจากสภาพพื้นที่ตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นที่ราบลุ่ม
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มี ระบบชลประทานเข้าถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ เกษตรกรจึ งมี น้ าใช้ท าการเกษตรอย่างเพีย งพอตลอดทั้ง ปี
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธนากร เที่ยงน้อย (2547: 67) ที่ได้ศึกษาระบบการผลิตมะพร้าวน้ าหอม
ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวน้ าหอม
ในอาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่สารวจทั้งหมดเลือกปลูกมะพร้าวแบบยกร่ องสวน ระยะ
ความกว้างสั น ร่ อ ง อยู่ระหว่าง 5.1 – 6 เมตร ความลึ ก ของร่ อ งน้ าอยู่ใ นช่ ว ง 0.5 - 1 เมตร และ
ที่เลื อกปลู กมะพร้าวน้ าหอมเพราะมี การดู แลรักษาน้อยกว่าพืชชนิ ดอื่ น ๆ โดยเกษตรกรเกื อบทั้งหมด
มีที่ดินทาการเกษตรเป็ นของตนเองและมีเอกสารโฉนดที่ดิน มีส่วนน้อยที่เช่าที่ดินเพือ่ ปลูกมะพร้าว
ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาหนี้สินจากการทาการเกษตร
2.2 เกษตรกรส่ วนใหญ่มี พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวเป็ นที่ราบลุ่ม พื้นที่ปลูกมะพร้าวอยู่ห่างไกล
จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ของศูนย์บริ การ
และถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโรงเข้ ปี 2560 - 2562 (2559: 6) ที่ระบุ ว่า ต าบลโรงเข้
มีสภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม ลักษณะดิ นเป็ นดินเหนี ยวเหมาะแก่การทาการเกษตร นอกจากนี้ ตาบล
โรงเข้ยงั อยู่ห่างไกลจากโรงงานอุ ตสาหกรรม เป็ นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บ ังคับ ผังเมื อ งรวม
ชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 กาหนดให้พ้นื ที่บริ เวณตาบลโรงเข้เป็ นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่ เกษตรกรรมหรื อเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการเป็ นส่ วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพือ่ กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ ในแต่ละบริ เวณ และห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพือ่ กิจการโรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ฯลฯ
2.3 เกษตรกรผูป้ ลู กมะพร้าวตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ ทรสาคร มี แรงงาน
ในครัวเรื อนที่ช่วยในกระบวนการผลิตมะพร้าว เฉลี่ย 1.89 คน และเกษตรกรมีการจ้างแรงงานในการดูแล
รักษามะพร้าว เฉลี่ย 0.71 คน ส่ วนใหญ่เกษตรกรเจ้าของสวนจะเป็ นผูด้ ูแลบริ หารจัดการสวนด้วย
ตนเอง เนื่ อ งจากมะพร้าวเป็ นพืชที่มีข้ นั ตอนการดูแลไม่ ยงุ่ ยาก เมื่อ เปรี ยบเทียบกับพืชชนิ ดอื่น ๆ
และกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 90.3) จะมี ผรู ้ ับซื้ อมาเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
เองในสวน ท าให้เกษตรกรไม่ ตอ้ งเสี ยค่ าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน การจ้างแรงงานมักจะใช้ใน
ขั้นตอนฉี ดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรู พืชซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของอาลี วรรณ เวชกิจ (2555: 99) ที่
ศึกษาการผลิตมะพร้าวของเกษตรกรในอาเภอเมือง จัง หวัดสมุทรสงคราม พบว่าเกษตรกรมีที่ดิน
เป็ นของตนเอง จานวนแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ ย 2.01 คน ส่ วนใหญ่ไม่ มีการจ้างงาน แต่มี เกษตรกร
บางส่ วนที่มีการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่ วนใหญ่พ่อค้าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเองแต่ก็มีเกษตรกร
บางรายที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเองหรื อจ้างแรงงานเก็บ โดยมีพอ่ ค้ามารับซื้อผลผลิตที่สวน
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2.4 การรับรู ้เกี่ ยวกับ ระบบการผลิ ตมะพร้าวแบบ GAP ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 60.2 ไม่เคยรับทราบเกี่ ยวกับระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP และเกษตรกรร้อยละ 67.2
ไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่ อง ระบบการผลิ ตมะพร้าวแบบ GAP อาจเป็ นผลมาจากในแต่ละปี หน่ วยงาน
ภาครัฐมี งบประมาณและเป้ าหมายอบรมให้ความรู ้ระบบการผลิ ตพืชแบบ GAP แก่เกษตรกรใน
ปริ มาณที่จากัดส่ งผลให้เกษตรกรยังได้รับความรู ้ไม่ ทวั่ ถึง ควรมี การอบรมให้ความรู ้แก่เกษตรกร
ผูน้ าเพื่อไปเป็ นวิทยากรต่อให้กบั เกษตรกรรายอื่นๆ (Training for trainer) เป็ นการกระจายความรู ้ใน
พื้นที่ หรื อการนาสื่ ออื่ น ๆ มาใช้แทนสื่ อบุคคล เช่ น สื่ อวิดีท ัศน์ เป็ นต้น และจากงานวิจยั ของกัล ยา
พ่วงเจริ ญ (2557: 100) ที่ได้ศึกษาการจัดการสวนมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ตามหลักการ
ปฏิ บ ัติ ท างการเกษตรที่ ดี ส าหรับ พืชอาหาร พบว่า เกษตรกรผูป้ ลู ก มะพร้าวที่ ไ ม่ น าความเข้าใจ
หลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (GAP) ไปปฏิบ ัติมีสาเหตุมาจากวิธีการปฏิบตั ิ ที่
ยุ่ง ยาก ความรู ้ ที่ ไ ด้ยงั ไม่ ส ามารถน าไปปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ งเพราะมะพร้ าวต่ า งจากพื ช อาหารทั่ว ไป
ค่อนข้างมาก
2.5 การระบาดของศัตรู พืชและการป้ องกันกาจัด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรตาบล
โรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบการระบาดของด้วงแรดมากเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือ ด้วงงวงมะพร้าว หนอนหัวดามะพร้าว และแมลงดาหนาม ตามลาดับ เกษตรกรส่ วนใหญ่เลือก
วิธีการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยการใช้สารเคมี ฉีดพ่น โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่าเป็ นวิธีที่สะดวก
ขั้น ตอนไม่ ยุ่งยาก หาซื้ อ ง่าย ซึ่ งที่ ผ่านมาภาครัฐได้ส่งเสริ ม และอบรมให้ความรู ้แก่ เกษตรกรใน
การป้องกันกาจัดศัตรู พืชโดยชีววิธีมาอย่างต่อเนื่ อง แต่ผลการวิจยั พบว่ามีเกษตรกรไม่ถึงร้อยละ 60
เลื อ กใช้การป้ อ งกันก าจัด ศัต รู พืช โดยชี ววิธี ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของอาลี วรรณ เวชกิ จ
(2555: 95) ที่ศึกษาการผลิตมะพร้าวของเกษตรกรในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า แมลง
ดาหนามมะพร้าวเป็ นศัตรู มะพร้าวที่เกษตรกรพบมากที่สุด การป้ อ งกันกาจัดเกษตรกรส่ วนใหญ่
ปล่อยแตนเบียนอะซิโคเดส และแมลงหางหนี บ ด้วงแรดเป็ นแมลงศัตรู พชื ที่พบรองลงมา เกษตรกร
ป้ อ งกัน กาจัดโดยวิธี เขตกรรมและวิธีก ล ได้แก่ การทาความสะอาดสวนมะพร้าวเป็ นส่ วนใหญ่
ร่ วมกับการใช้เชื้อราเขียว
2.6 การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อ ยละ 90.3 จะมีผูร้ ับซื้ อ หรื อ
พ่อค้าคนกลางมาตัดผลผลิตเองในสวน เป็ นผลมาจากเกษตรกรส่ วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีแรงงานใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การให้ผรู ้ ับซื้ อหรื อพ่อค้าคนกลางมาตัดเองในสวนเป็ นวิธีที่สะดวก ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และแรงงานที่จะมารับจ้างค่อนข้างหายาก แต่เกษตรกรจะได้
ราคาผลผลิ ต ที่ต่ ากว่า ผูร้ ับ ซื้ อ จะเป็ นผูเ้ ก็ บเกี่ ยวผลผลิ ต คัดขนาด คุ ณ ภาพ และกาหนดราคาเอง
ทั้งหมด เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 50 มี ความคิดเห็ นว่ากระบวนการรับซื้ อ ไม่ มี ม าตรฐานในการ
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กาหนดขนาดและคุณภาพของผลผลิตมะพร้าวซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของธนากร เที่ยงน้อ ย
(2547: 67) ที่ได้ศึกษาระบบการผลิตมะพร้าวน้ าหอมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย พบว่าการจาหน่ ายมะพร้าวของเกษตรกรจะมีพ่อค้ามารับซื้ อถึงสวน เกษตรกรร้อยละ 87.5
ไม่ พอใจกับราคาของผลผลิตมะพร้าวที่จาหน่ าย เกษตรกรร้อยละ 66.7 พอใจราคาจาหน่ ายในช่ วงผลละ
2.51 – 3.50 บาท
2.7 การตลาด ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 ขายผลผลิ ตมะพร้าวผ่าน
ผูร้ ับซื้อ ทาให้เกษตรกรขายได้ราคาไม่ดี ควรมีการส่งเสริ มให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพือ่ ให้ง่ายใน
การทาการตลาด ลดขั้นตอนการขนส่ ง หรื อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
ในชุมชน
2.8 ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 89.9) จะประสบ
ปั ญหาในเรื่ องของราคาผลผลิ ตที่ผูซ้ ้ื อ เป็ นผูก้ าหนดราคาเอง เกษตรกรไม่สามารถต่อรองราคาได้
ประกอบกับในการคัดขนาดและคุณภาพของผลผลิตมะพร้าวเกษตรกรให้ความคิดเห็ นว่ายังไม่ มี
มาตรฐานใดที่เป็ นตัวกาหนดแน่ นอน ผูซ้ ้ือจะพิจารณาขนาดผลผลิตโดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง
เป็ นหลัก มีเพียงเกษตรกรส่ วนหนึ่ งที่ขายผลผลิตให้กบั โรงงานแปรรู ปบางแหล่ง โดยโรงงานจะมี
อุปกรณ์ในการวัดขนาดมะพร้าวที่เป็ นมาตรฐานของโรงงาน เกษตรกรค่อนข้างพอใจกับวิธีดงั กล่าว
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลยา พ่วงเจริ ญ (2557: 98) จากการศึกษาการจัดการสวนมะพร้าวใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร พบว่าปั ญหาและ
อุ ปสรรคที่พ บในการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลู กมะพร้าวมากที่ สุด คือ แมลงศัต รู
มะพร้าวระบาด รองลงมาคือขาดแคลนแหล่งน้ า และอันดับสามคือขาดแคลนเงินทุน
2.9 ความสอดคล้องของการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลู กมะพร้าว ตาบล
โรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP
2.9.1 ด้ านการจัดการพื้นที่ปลูก
1) เกษตรกรส่ วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลู กมะพร้าวห่ างไกลจากโรงงานอุ ตสาหกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP ที่ระบุวา่ พื้นที่ปลูกต้องเป็ นพื้นที่ที่ไม่มี
วัตถุอนั ตรายที่จะทาให้เกิดการตกค้างหรื อปนเปื้ อนในผลผลิต ในกรณี ที่สถานที่ผลิตอยูใ่ กล้ หรื ออยู่
ในแหล่งอุ ตสาหกรรม หรื อพื้นที่ที่มี ความเสี่ ยง ควรมี การวิเคราะห์ดิน เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพดิ น
และการปนเปื้ อนจากสิ่งที่เป็ นอันตรายอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่ มระบบการจัดการคุณภาพ
2) เกษตรกรเกื อบทั้งหมดทราบที่มาของแหล่ งพันธุ์ สามารถเชื่ อถื อได้ เป็ นพันธุ์
ที่มีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ์และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตาม

56
มาตรฐาน GAP ที่ระบุว่าการเตรี ยมหน่อพันธุ์ เลือกพันธุป์ ลูกที่ตรงกับความต้องการของตลาดหน่ อ
พันธุ์ที่จะใช้ตอ้ งมาจากแหล่งพันธุท์ ี่เชื่อถือได้ เพือ่ ให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพตรงตามพันธุส์ อดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
2.9.2 ด้ านการจัดการน้า
เกษตรกรส่ วนใหญ่มีน้ าใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเพียงพอ เนื่ องจากพื้นที่
ตาบลโรงเข้ มี คลองสายหลักและคลองสาขาไหลผ่าน แต่เกษตรกรส่ วนน้อยร้อยละ 29.6 ที่มีการ
ตรวจวิเคราะห์น้ าก่อนน้ ามาใช้ ซึ่ งไม่เป็ นตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP ที่ระบุว่า
น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ควรเป็ นน้ าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ในการเกษตร ต้องไม่ใช้น้ า
เสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้ อนสิ่ งที่เป็ นอันตราย กรณี
จาเป็ นต้องใช้ ต้องมีหลักฐานหรื อข้อพิสูจน์ที่ชดั เจนว่าน้ านั้นได้ผ่านการบาบัดน้ าเสี ยมาแล้ว และ
สามารถนามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่ มระบบ
การจัดการคุณภาพ เพือ่ วิเคราะห์การปนเปื้ อนจากสารเคมี
2.9.3 ด้ านการจัดการดูแลรั กษา
1) การป้ องกันกาจัดศัตรู พืช พบว่า เกษตรกรประมาณสี่ ในห้าพบการระบาด
ของศัต รู ม ะพร้าว และเลื อ กใช้วิธีการใช้ส ารเคมี ฉีดพ่น มากเป็ นอัน ดับหนึ่ ง เกษตรกรส่ วนใหญ่
มีการอ่านฉลากคาแนะนาข้างผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พชื ในช่วงเช้า
หรื อเย็นขณะลมสงบ และขณะฉีดพ่นผูป้ ฏิบตั ิงานต้องอยูเ่ หนือลมตลอดเวลา เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP แต่จากการสัม ภาษณ์ ผูว้ ิจยั พบว่ายังมี เกษตรกรมี จานวนมากที่ยงั
ไม่สามารถจาแนกชนิ ดของศัตรู มะพร้าวได้ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
GAP ที่ระบุวา่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันกาจัดศัตรู พชื ควรรู ้จกั ชนิดของศัตรู พชื และอัตราการ
ใช้สารป้ อ งกันกาจัดศัตรู พืช การเลือ กใช้เครื่ องพ่นและอุปกรณ์ หัวฉี ด รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมี
ที่ถูกต้อง
2) การจัดการเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ การเกษตร พบว่า เกษตรกรมากกว่าร้อยละ70
มีการทาความสะอาดอุ ปกรณ์ ฉีดพ่นสารเคมี ก่อ นและหลังการใช้งาน มี สถานที่เก็บอุปกรณ์ และ
สารเคมีที่มิดชิด สถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมีไม่ได้อยูใ่ กล้กบั ที่พกั อาศัย เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP และพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการจัดทารายการและแผนการ
บารุ งรักษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ การเกษตร ไม่ มี ป้ ายแสดงข้อ มู ล อุ ป กรณ์ และสารเคมี อ ย่างชัดเจน
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP
2.9.4 ด้ านการดูแลสุ ขลักษณะ พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี
เช่ น ผ้าปิ ดจมู ก หมวก ถุ งมือ รองเท้าบูท หลังจากมี การฉี ดพ่นสารเคมี ทุกครั้งจะอาบน้ า สระผม
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เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะฉีดพ่นสารเคมีนาไปซักให้สะอาดทุกครั้ง เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP ที่ระบุว่า ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการป้องกันกาจัดศัตรู พชื ต้องสวมเสื้ อผ้า
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน สารพิษ ได้แก่ หน้ากากหรื อ ผ้าปิ ดจมู ก ถุ ง มื อ หมวก และรองเท้าเพื่อ ป้ อ งกัน
อัน ตรายจากสารพิษหลังการพ่น สารป้ อ งกันกาจัดศัตรู พืชทุกครั้ง ผูพ้ ่นต้อ งอาบน้ า สระผมและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง
2.9.5 ด้ านการจัดการผลผลิต
1) การเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ต พบว่า เกษตรกรร้อ ยละ 78.5 มี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต
มะพร้าวประมาณ 20 วัน ต่อ ครั้ง ถื อ ว่าเป็ นช่ วงอายุที่เหมาะสมกับการเก็บ เกี่ ยวมะพร้าวน้ าหอม
สอดคล้องกับเปรม ณ สงขลา (2558: 68) และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP
ในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต พบว่า มี เกษตรกรเพียงร้อยละ 68.8 ที่ สามารถสังเกตได้ว่าผลผลิ ตมะพร้าวใด
ที่สามารถเก็บเกี่ ยวได้แล้ว เนื่ อ งจากเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 90 จะมีผูร้ ับซื้ อ ผลผลิ ตมาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเองในสวนซึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากในการตรวจสอบว่าผูร้ ับซื้อมีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
GAP หรื อ ไม่ โดยหลักเกณฑ์ระบุว่า เก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวังโดยใช้มีดที่สะอาดและคมตัด
มะพร้าวทั้งทะลาย เมื่อสังเกตพบวงสีขาวอยูเ่ พียงบริ เวณรอยต่อระหว่างขั้วผลกับผิวผล หรื อหางหนู
แห้งจากปลายเข้ามาครึ่ งหนึ่งของความยาวทั้งเส้น หรื อเก็บเกี่ยวมะพร้าวทะลายแรกเมื่อต้นมะพร้าว
แทงจัน่ ที่ 12 และกาบหุม้ จัน่ ยังไม่แตกออก ระมัดระวังอย่าให้ผลมะพร้าวกระแทกพื้นดิน
2) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP
ระบุวา่ หลังการเก็บเกี่ยวควรขนย้ายผลิตผลจากบริ เวณที่เก็บเกี่ยวไปยังโรงเรื อนภายในแปลง หรื อ
ในที่ร่มด้วยความระมัดระวัง ทันทีที่เก็บเกี่ ยวเสร็ จ และคัดแยกผลมะพร้าวอ่อนที่เสี ยหายจากการ
เก็บเกี่ยว หรื อมีตาหนิ จากโรคและแมลงหรื อ ผลมะพร้าวที่อ่อนหรื อแก่เกินไปแยกไว้ต่างหาก และ
นาไปใช้ประโยชน์ตามคาแนะนา หรื อแผนที่กาหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิของเกษตรกรที่
ในกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรเกือบทั้งหมดนั้นจะตัดผลผลิตมะพร้าวลงน้ า
ในร่ องสวน จากนั้นล้างผลผลิตให้สะอาด คัดแยกคุณภาพผลผลิต และย้ายผลผลิตขึ้นรถเพือ่ ขนส่ ง
ในทันที ไม่มีสถานที่พกั ผลผลิตก่อนการขนส่ง
2.9.6 ด้ านการบันทึกข้ อมู ล พบว่า มีเกษตรกรเพียงร้อ ยละ 44.6 ที่มีการจดบันทึก
ข้อ มู ลการใช้ว ตั ถุ อ ัน ตรายทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นข้อ ก าหนดหลักในด้านการบัน ทึ กข้อ มู ล ตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกัลยา พ่วงเจริ ญ (2557: 103)
จากการศึกษาการจัดการสวนมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ที่ดีสาหรับพืชอาหาร พบว่า การปลูกมะพร้าวร่ วมกับพืชอื่นๆมีอิทธิพลต่อข้อปฏิบตั ิดา้ นการบันทึก
ข้อมูลและการตามสอบอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการ
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บันทึกข้อมูลและการตามสอบ เนื่ องจากการรับรองมาตรฐาน GAP จาเป็ นต้องมีการบันทึกข้อมู ล
อย่างสม่าเสมอ ถึงแม้เกษตรกรจะมีอายุมากและส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่
มีผลต่อการบันทึกข้อมูลเพราะเกษตรกรสามารถให้บุตรหลานช่วยบันทึกข้อมูลให้ได้
ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของการจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกร ตาบลโรงเข้
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP

การจัดการสวนมะพร้าว

1. เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็ นของตนเองและมีเอกสารโฉนดที่ดิน
2. ด้านการจัดการพื้นที่ปลูกและพันธุม์ ะพร้าว
2.1 พื้นที่อยูห่ ่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งมลพิษ
2.2 พันธุท์ ี่ปลูกตรงตามความต้องการของตลาด สายพันธุม์ ีคุณภาพ
ทราบแหล่งที่มา
2.3 ควรมีการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ด้านการจัดการน้ า
3.1 ควรมีการตรวจวิเคราะห์น้ าอย่างน้อย 1 ครั้ง เพือ่ ตรวจดู
การปนเปื้ อนจากสารเคมี
4. ด้านการดูแลรักษา
4.1 อ่านฉลากคาแนะนาก่อนใช้สารเคมี
4.2 ฉีดสารป้องกันกาจัดศัตรู พชื ในช่วงเช้าหรื อเย็น ขณะลมสงบ
และต้องอยูเ่ หนือลมตลอดเวลา
4.3 มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นสารเคมีก่อน-หลังการใช้งาน
4.4 มีสถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมีที่มิดชิดและห่างไกลจากที่พกั อาศัย
4.5 ไม่มีการจัดทารายการป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมี
อย่างชัดเจน
4.6 เกษตรกรบางส่ วนที่ไม่รู้จกั ชนิดของศัตรู พชื

ความสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน GAP
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

การจัดการสวนมะพร้าว

5. ด้านการดูแลสุขลักษณะ
5.1 มีอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี เช่น ผ้าปิ ดจมูก หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท
5.2 หลังฉีดพ่นสารเคมีจะอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้า และนาไปซักให้สะอาด
6. ด้านการจัดการผลผลิต
6.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง ใช้มีดที่
สะอาดและคม ระวังอย่าให้ผลผลิตกระแทกพื้น ซึ่งในส่วนนี้
ผูร้ ับซื้อจะเป็ นคนจัดการทั้งหมด
6.2 หลังการเก็บเกี่ยวควรขนย้ายผลผลิตไปยังโรงเรื อนหรื อในที่ร่ม
ด้วยความระมัดระวัง
7. ด้านการบันทึกข้อมูล
7.1 มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร

ความสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐาน GAP
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง








3. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับเกษตรกร
3.1.1 การวิเคราะห์ดิน เกษตรกรควรเก็บตัวอย่างดิ นส่ งให้ห น่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง
เช่น หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทาการวิเคราะห์ดิน อาจช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเรื่ อ ง
การใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ หรื อเกษตรกรอาจเข้ารับการอบรมเรื่ อ งวิธีการวิเคราะห์ดิน จากหน่ วยงาน
ภาครัฐหรื อสถาบันการศึกษาที่มีการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรม และเกษตรกรสามารถซื้ อชุดทดสอบ
ดินมาวิเคราะห์ดินได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ ให้เกษตรกรใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจใช้ปุ๋ยเคมี
3.1.2 การวิเคราะห์ น้ า เกษตรกรควรมี ก ารเก็ บ ตัว อย่างน้ าส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ ตรวจสอบการปนเปื้ อนจากสารเคมีก่อนการขอรับรองมาตรฐาน GAP
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3.1.3 ศัตรู พืช เกษตรกรควรหาความรู ้เกี่ ยวกับชนิ ดของศัตรู มะพร้าว และการป้ องกัน
กาจัดศัตรู มะพร้าว ซึ่ งแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับศัตรู พืชมี เป็ นจานวนมาก ทั้งที่จดั ทาโดยภาครัฐ
และภาคเอกชน และนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ วิทยุ โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต และสื่อบุคคล
3.1.4 การจัดการผลผลิ ต หลังเก็ บ เกี่ ยว เกษตรกรควรเพิ่ม ความตระหนักรู ้ และ
ระมัดระวังในการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP
3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3.2.1 การจัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด
อบรมผูน้ าเกษตรกรเพื่อ ให้เป็ นวิทยากรถ่ ายทอดความรู ้เกี่ ยวกับ มาตรฐาน GAP ให้เกษตรกร
รายอื่น ๆ ต่อ ไป เพื่อ เป็ นการลดเวลาและงบประมาณของหน่ วยงานในการจัดอบรมมาตรฐาน
GAP ให้เกษตรกรทุกราย
3.2.2 การบัน ทึ กข้อ มู ล ของเกษตรกร หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งควรท าแบบฟอร์ ม
สาเร็จรู ปที่ไม่ยงุ่ ยาก ไม่ซับซ้อนและไม่สิ้นเปลืองเวลา และแจกให้เกษตรกรกรอก เมื่อเกษตรกรมี
ความสะดวกในการจดบันทึกข้อมูล ก็จะไม่เป็ นปั ญหาอุปสรรคในการขอรับรองมาตรฐาน GAP
ของเกษตรกร
3.2.3 การจัด การสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควร
ส่ ง เสริ ม และจัด อบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ อัน ตรายของสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ที่ มี ต่ อ คนและ
สิ่ งแวดล้อ ม วิธีการใช้สารเคมี ที่ถู กต้อง และการจัดการสารเคมี ที่ใช้ไม่หมด รวมทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์
นอกจากนี้ ควรกาหนดนโยบายให้มีหน่ วยงานเฉพาะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสารเคมี
ที่ใช้ไม่หมดรวมทั้งบรรจุภณั ฑ์
3.2.4 การกาหนดราคาผลผลิต หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกาหนดราคาผลผลิต
ตามมาตรฐานสินค้า เพือ่ ไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรี ยบจากผูร้ ับซื้อผลผลิต

4. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
4.1 วิจยั แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูลของเกษตรกรเพือ่ การขอรับรองมาตรฐาน GAP
ให้ เป็ นแบบฟอร์ ม ที่ เข้าใจง่าย ไม่ ซั บ ซ้ อ น กระชับ สะดวกในการกรอกข้อ มู ล เพื่ อ จู ง ใจให้
เกษตรกรจดบันทึกข้อมูล ซึ่งเป็ นข้อกาหนดหนึ่งในการขอรับรองมาตรฐาน GAP
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4.2 วิจยั รู ปแบบการจัดฝึ กอบรมเกษตรกร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งการใช้วิธี
อบรมผูน้ าเกษตรกรให้ไ ปถ่ ายทอดความรู ้ให้ เกษตรกรในพื้น ที่ ต่ อ ไป และการเลื อ กใช้สื่ อ ที่
เหมาะสม
4.3 วิจยั การนา Mobile Application ที่จะอานวยความสะดวกให้เกษตรกรสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการการปลูก และการดูแลรักษามะพร้าวให้ได้มาตรฐาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือ (แบบสัมภาษณ์)
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสั มภาษณ์ )
การวิจยั เรื่ อง การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้า ว ในตาบลโรงเข้
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องในเนื้ อหา พร้อมให้
คาแนะนาแก่ผวู ้ ิจยั จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นายธงชัย มัน่ ใจ
ตาแหน่ง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการพิเศษ
กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กรมส่ งเสริ มการเกษตร
2. นายวิโรจน์ ชะริ ทอง
ตาแหน่ง นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการพิเศษ
กลุ่มอารักขาพืช
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กรมส่ งเสริ มการเกษตร

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์

ชุดที่......................

เรื่ อง “การจัดการสวนมะพร้าวของเกษตรกรในตาบลโรงเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร”
...............................................................
ชื่อ-สกุล เกษตรกรผูใ้ ห้ขอ้ มูล.............................................................................................................
ที่อยู่ บ้านเลขที่..........หมู่ที่........................ตาบล..........โรงเข้.............อาเภอ.........บ้านแพ้ว.............
เบอร์โทร........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ ........................ ปี (ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็ น 1 ปี )
3. ระดับการศึกษา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปริ ญญาตรี

 ประถมศึกษา
 อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตร
 สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. รายได้หลักมาจาก
 ภาคเกษตร
 ค้าขาย
 เงินเดือนประจา (ข้าราชการ, อบจ, อบต.ฯลฯ)
 รับจ้างทัว่ ไป
 อื่นๆ (ระบุ)...........
5. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน..................................ราย
6. จานวนแรงงานในครัวเรื อนที่ช่วยทาการเกษตร (เฉพาะมะพร้าว).................................คน
7. จานวนแรงงานที่มีการจ้างงาน (เฉพาะมะพร้าว).................................................คน
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8. ลักษณะพื้นที่ปลูก
 ยกร่ องสวน จานวน .........ต้น
 ปลูกล้อมสวน/บ่อปลา,กุง้ จานวน ............ต้น
9.พื้นที่ปลูกมะพร้าว
 เป็ นที่ของตนเอง มีเอกสารโฉนดที่ดินหรื อไม่  มี  ไม่มี
 เป็ นที่เช่า มีหนังสื อสัญญาเช่าที่ดินหรื อไม่

 มี  ไม่มี

10. ช่วงอายุของมะพร้าวที่ปลูก
 อายุต่ากว่า 3 ปี จานวน..............ต้น

 อายุ 3-10 ปี จานวน..............ต้น

 อายุ 11-24 ปี จานวน...............ต้น

 อายุ 25 ปี ขึ้นไป จานวน.................ต้น

11.ประสบการณ์ในการปลูกมะพร้าว
 1-5 ปี  6-10 ปี  11-15 ปี  16-20 ปี  มากกว่า 20 ปี
12. ท่านเคยทราบเรื่ องระบบการผลิตมะพร้าวแบบ GAP หรื อไม่  ทราบ  ไม่ทราบ
13. ท่านเคยเข้ารับการอบรม เรื่ องระบบการผลิตแบบ GAP หรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย เพราะ………………………………………
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ส่ วนที่ 2 ด้ านการจัดการสวนมะพร้ าว
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง

ประเด็นคาถาม
1.การจัดการพืน้ ทีป่ ลูกและพันธุ์มะพร้ าว
1.1 พืน้ ทีป่ ลูกมะพร้ าว
1.1.1 เป็ นพื้นที่ราบลุ่ม
1.1.2 เป็ นพื้นที่ดอน
1.1.3 ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม
แหล่งมลพิษ
1.2 การจัดการดิน
1.2.1มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
1.2.2มีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในดิน
1.2.3มีการตากดิน 7-10 วัน ก่อนปลูก
1.2.4ก่อนปลูกมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอก/
กาบมะพร้าว
1.2.5 มีการลอกเลนในร่ องสวนมะพร้าวเป็ นประจา
1.3 การจัดการพันธุ์มะพร้ าว
1.3.1ทราบที่มาของแหล่งพันธุ์ สามารถเชื่อถือได้
1.3.2เป็ นพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ์
1.3.3เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
2. การจัดการนา้
2.1 มีน้ าใช้เพียงพอตลอดฤดูกาล
2.2 มีการตรวจวิเคราะห์น้ าก่อนนามาใช้
2.3 มีการจัดการน้ าเสี ยที่เกิดจากการใช้งาน เช่น น้ า
จากห้องสุ ขา น้ าทิ้งต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้ อน

ใช่ /ปฏิบัติ
ไม่ ใช่ /ไม่ ปฏิบัติ
ไม่ ใช่ /ไม่
ใช่ /ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

เหตุผล
ประกอบ
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ประเด็นคาถาม
3. การจัดการด้ านการดูแลรักษา
3.1 การป้องกันกาจัดศัตรู พชื
3.1.1 พบการระบาดของด้ วงแรด
3.1.2 ป้ องกันกาจัดโดย
1) เก็บด้วงแรดมาเผาทาลาย
2) ใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซี ยม
3) ใช้สารเคมีฉีดพ่น
4) ใช้ฟีโรโมนล่อด้วงแรด
5) ถ้าพบรอยแผลจะใช้เหล็กยาวแทงด้วงแรด
3.1.3 พบการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว
3.1.4 ป้ องกันกาจัดโดย
1) ดูแลทาความสะอาดบริ เวณคอมะพร้าว
2) ถ้าพบรอยแผล จะใช้เหล็กยาวแทงเพื่อ
ทาลาย ตัวหนอน
3) โค่นต้นมะพร้าวทิ้ง นาไปเผาทาลาย/แช่น้ า
4) ใช้สารเคมีฉีดพ่น
3.1.5 พบการระบาดของแมลงดาหนาม
3.1.6 ป้ องกันกาจัดโดย
1) ตัดทางใบมาเผาทาลาย
2) โค่นต้นมะพร้าวทิ้ง นาไปเผาทาลาย/แช่น้ า
3) ใช้ชีววิธี เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน
4) ใช้สารเคมีฉีดพ่น

ใช่ /ปฏิบัติ
ไม่ ใช่ /ไม่ ปฏิบัติ
ไม่ ใช่ /ไม่
ใช่ /ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

เหตุผล
ประกอบ
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ประเด็นคาถาม
3.1.7 พบการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว
3.1.8 ป้ องกันกาจัดโดย
1) ตัดทางใบมาเผาทาลาย
2) ใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดพ่นทางใบ
3) ใช้ชีววิธี เช่น แตนเบียน
4) ใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบ
5) ฉีดสารเคมีเข้าลาต้น
3.2 การใช้ ปยุ๋ สารเคมีและวัตถุอตั รายทาง
การเกษตร
3.2.1 ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยคอก มูลสัตว์
3.2.2 ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืช
** ถ้ าไม่ มีการใช้ สารเคมี ให้ ข้ามไปข้ อ 5 **
3.2.3 ใช้วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร ตามคาแนะนา
ข้างผลิตภัณฑ์อย่างเคร่ งครัด
3.2.4 อ่านสลากสารเคมีก่อนใช้งานทุกครั้ง
3.2.5 ผูฉ้ ี ดพ่นสารเคมีอยูเ่ หนื อลมตลอดเวลา
3.2.6 มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นก่อนและ
หลังการใช้งาน
3.2.7 ทาความสะอาดอุปกรณ์ฉีดพ่นในแหล่งน้ า
เดียวกับที่นามาใช้ในสวน
3.2.8 มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่
มิดชิด
3.2.9 สถานที่เก็บอุปกรณ์และสารเคมี ไม่ได้อยูใ่ กล้
กับที่พกั อาศัย

ใช่ /ปฏิบัติ
ไม่ ใช่ /ไม่ ปฏิบัติ
ไม่ ใช่ /ไม่
ใช่ /ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

เหตุผล
ประกอบ
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ประเด็นคาถาม
3.2.10 มีป้ายแสดงข้อมูลอุปกรณ์และสารเคมีอย่าง
ชัดเจน
3.2.11 ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้ว
มีการนากลับมาใช้อีก
3.2.12 ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้ว
นาไปทิ้งในถังขยะ
3.2.13 ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้ว
แยกทิ้งจากขยะทัว่ ไป
3.2.14 ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้ว
นาไปฝังกลบห่างจากแหล่งน้ า
3.2.15 ภาชนะบรรจุวตั ถุอนั ตรายที่ใช้หมดแล้ว
นาไปขายให้ผรู ้ ับซื้ อของเก่า
3.2.16 มีการฉี ดพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชในช่วง
เช้า ขณะลมสงบ
3.2.17 มีการฉี ดพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชในช่วง
เย็น ขณะลมสงบ
3.2.18 มีการฉี ดพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชใน
เวลาแดดจัดหรื อลมแรง
4.การดูแลสุ ขลักษณะ
4.1 มีการสวมใส่ เสื้ อผ้าที่มิดชิด ป้ องกันสารพิษ
เช่น หน้ากาก ผ้าปิ ดจมูก หมวก ถุงมือ และรองเท้า
4.2 หลังการพ่นสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชทุกครั้งจะ
อาบน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้ อผ้าทันที
4.3 เสื้ อผ้าที่ใส่ ขณะพ่นสารนาไปซักให้สะอาดทุก
ครั้ง
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4.4 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉินจากการใช้สารเคมี
4.5 มีส่ิ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขลักษณะอนามัย
เช่น ห้องสุ ขา เพื่อป้ องกันของเสี ยต่างๆปนเปื้ อนสู่
แปลงปลูก
4.6 มีการตรวจสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี
5. การจัดการผลผลิต
5.1 การเก็บเกีย่ วผลผลิต
5.1.1 เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 20 วัน/ครั้ง
5.1.2 ผูร้ ับซื้ อมาตัดเองในสวน
5.1.3 ท่านสามารถสังเกตได้วา่ ผลผลิตใดที่เก็บเกี่ยว
ได้ โดยสังเกตจาก
1) สี ของเปลือกมีสีเขียว ไม่อ่อนหรื อแก่
เกินไป
2) หางหนูมีสีน้ าตาลประมาณครึ่ งหนึ่ง
3) วงสี ขาวรอบขั้วผลเริ่ มจางลง
4) ดีดฟังเสี ยง
5) นับทะลาย โดยทะลายที่จะเก็บเกี่ยวได้
ควรมีทะลายที่อยูเ่ หนื อขึ้นไปมีผลขนาดเท่ากาปั้ น
และทะลายที่อยูเ่ หนือขึ้นไปอีกมีจนั่ บานแล้ว
6) วิธีอื่นๆ
5.1.4 มีสถานที่พกั ผลผลิตก่อนการขนส่ ง
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5.1.5 มีการคัดขนาดของผลมะพร้าวก่อนจาหน่าย
1) ท่านเป็ นผูค้ ดั ขนาดของมะพร้าวด้วย
ตนเอง
2) ผูร้ ับซื้ อเป็ นผูค้ ดั ขนาดของมะพร้าว
5.1.6 คัดคุณภาพผลมะพร้าวก่อนจาหน่าย
1) มีกลิ่นหอมตรงตามพันธุ์
2) มีความสด เก็บเกี่ยวที่ 180-200 วันหลังจาก
จัน่ บาน

3) น้ าหนักผลมะพร้าว ประมาณ 1-2
กิโลกรัม/ผล
4) สะอาด ปราศจากสิ่ งแปลกปลอมที่
สามารถมองเห็นได้
5) ไม่มีร่องรอยการทาลายของศัตรู พืช
6) ไม่มีรอยช้ าหรื อตาหนิที่เห็นชัดเจน
7) อื่นๆ
5.2 การตลาด
5.2.1 ขายผ่านผูร้ ับซื้ อผลผลิต
5.2.2 ขายเองบริ เวณหน้าสวน
5.2.3 ขายเองตามตลาดท้องถิ่น
5.2.4 ออกบูธตามงานอีเว้นท์ต่างๆ
5.2.5 ส่ งโรงงานส่ งออก โรงงานแปรรู ป
5.2.6 ส่ งซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต, ห้างสรรพสิ นค้า
5.2.7 ส่ งผลผลิตออกต่างประเทศเอง
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6. การบันทึกข้ อมูล
6.1 ข้อมูลทัว่ ไป เช่น ชื่ อเจ้าของแปลง ที่ต้ งั แปลง
แผนผังที่ต้ งั
6.2 ข้อมูลการเพาะปลูก เช่น ชนิดพืชที่ปลูก
ช่วงเวลาปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
6.3 ข้อมูลสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
ปริ มาณฝน
6.4 การใส่ ปุ๋ย เช่น ชนิดปุ๋ ยที่ใช้ วันที่ใส่ ปุ๋ย ปริ มาณ
ปุ๋ ย
6.5 การใช้สารเคมี เช่น ชนิดสารเคมี วันที่ฉีดพ่น
6.6 การระบาดของศัตรู พืช เช่น ช่วงเวลาที่พบการ
ระบาด ชนิดของศัตรู พืชที่พบ การดูแลรักษา
6.7 รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย/บัญชีฟาร์ ม
6.8 ปริ มาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
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ส่ วนที่ 3 ด้ านสภาพปัญหาในการจัดการสวนมะพร้ าว
คาชี้แจง ให้ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องสภาพปั ญหาที่ท่านพบตามความเป็ นจริ ง
 ด้ านคุณภาพผลผลิตมะพร้ าว
- พบปัญหาในด้านคุณภาพของผลผลิตมะพร้าวอย่างไร เช่น ผลผลิตมีรอยตาหนิ
ขนาดผลไม่ได้มาตรฐาน รสชาติไม่ดี ผลผลิตที่ได้ไม่ตรงตามสายพันธุ์
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ผลผลิตมะพร้าวขายได้ตามราคาท้องตลาดหรื อไม่
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ด้ านปริมาณผลผลิตมะพร้ าว
- ผลผลิตมะพร้าวออกมาก-น้อยในช่วงใด, มีปัญหามะพร้าวขาดคอหรื อไม่
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ปริ มาณผลผลิตมะพร้าวที่เก็บเกี่ยวได้ต่อต้น/ปี
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ด้ านต้ นทุนการผลิตมะพร้ าว
- ที่มาของแหล่งเงินทุน มีการกูย้ มื เงินเพื่อลงทุนในการผลิตมะพร้าวหรื อไม่
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- มีปัญหาหนี้สินจากการผลิตมะพร้าวหรื อไม่
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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 ด้ านการจาหน่ ายผลผลิต
- ใครเป็ นผูก้ าหนดขนาดมะพร้าว และมีมาตรฐานในการกาหนดขนาดมะพร้าว
หรื อไม่
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ราคาผลผลิตที่ใดเป็ นอย่างไร สามารถกาหนดราคาได้เองหรื อไม่ พึงพอใจกับราคาที่
ได้หรื อไม่
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 ด้ านสุ ขภาพของเกษตรกร
- ท่านมีการตรวจหาสารพิษตกค้างในร่ างกายบ้างหรื อไม่
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
- ท่านมีปัญหาด้านสุ ขภาพอย่างไร
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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