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ABSTRACT
The objective of this research was to study the model of coconut supply chain in
Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces which are important coconut
production areas of Thailand. The information was collected by interviewing  coconut growers,
product collectors and fresh coconut milk shop owners  from October 2018 to August 2019.
It was found that the supply chain of coconut  in all 3 provinces has the same model
consisting of 4 levels i.e.  growers (upstream), product collectors (midstream) processors
(midstream), and customers (downstream). Beginning with the growers (upstream), their
average age was over 60 years and most of them received primary school education. They
had received information on coconut production from their family. The average area used in
growing coconut per grower was between 8-14 rai. Most of them grew their coconut trees
on flat land which had loamy sand and/or sandy clay texture. The coconut trees were of
tall-stem tribes with the average age of over 50 years. Moreover, most of growers had
improper management practices. They applied chemical fertilizer of 15-15-15 formula once
a year at average of 1-2 kg/tree. The average quantity of yield was less than 1,000 coconuts/
rai/year. The next level was product collectors (midstream) or merchants. They collected and
turned coconuts into various types of commercial  products before delivering to customers,
such as semi-dehusked, complete dehusked except the perianth area and deshelled coconut,
kernel, copra and fresh coconut milk depending on market requirements in the areas.  Price,
quantity and quality grading of coconuts sent to the processing factory were controlled by
the factory. However, for coconuts sent to various regions for fresh coconut milk shops the
collectors can control the price themselves. Therefore, the proportion of coconut products
in this line should be increased. Another group of midstream operators were the processors
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i.e. fresh coconut milk shop, deshelled
coconut factory, coconut processing
factory, coconut oil extraction factory and
household processor. Seventeen percent of
growers in Prachuap Khiri Khan produced
fresh coconut meat for value increasing of
products.  They should be further supported
to form a group to produce such products.
The end level was the customers (downstream).
There were 4 products from coconut for
consumption in Thailand, namely fresh
coconut milk, instant coconut milk, extracted
coconut oil and other products. This study
gave manageable guidelines for policy
proposal to the relevant sectors so as to
increase competitiveness and productive
efficiency of growers in order to increase their
income generating. Two recommendations  
were given: 1) develop the coconut production
system to deliver consistent quantity and
quality product throughout the year while
complying with GAP standards and 2)
create networking among stakeholders in
supply chain namely farmers, product
collectors, processing factories to support
each other on the exchange of useful
information for collaborative management
approach which will maximize the benefit
and creates shared value to all stakeholders.
Keywords: coconut, supply chain

บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษา
รูปแบบห่วงโช่อุปทานการผลิตมะพร้าวในพื้นที่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดย
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าว  ผู้รับซื้อมะพร้าว  และร้านค้าจ�ำหน่าย
กะทิสดในพื้นที่ 3 จังหวัด  ดังกล่าว ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 พบว่า รูปแบบ
ห่วงโซ่การผลิตมะพร้าวของทัง้ 3 จังหวัด มีรปู แบบ
เดียวกัน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 4 ระดับ คือ เกษตรกร
(ต้นน�้ำ) ผู้รวบรวมผลผลิต (กลางน�้ำ) ผู้แปรรูป
(กลางน�้ำ) และผู้บริโภค (ปลายน�้ำ) โดยเริ่มจาก
เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี การ
ศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา มี ค วามรู ้ ก ารผลิ ต
มะพร้าวจากคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น มีพื้นที่
ปลูกเฉลีย่ 8 - 14 ไร่  พืน้ ทีป่ ลูกส่วนใหญ่เป็นทีร่ าบ
ดิ น ทรายปนร่ ว น และเหนี ย วปนทราย พั น ธุ ์
มะพร้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์ไทยต้นสูง มีอายุเฉลี่ย
มากกว่า 50 ปี นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่
มีการจัดการสวนที่ไม่เหมาะสม การดูแลรักษาใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 - 2 กก./ต้น/ปี
เฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง ให้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000
ลูก/ไร่/ปี ในส่วนของผู้รวบรวมผลผลิตหรือโรงรับ
ซื้อ ท�ำหน้าที่รับซื้อผลมะพร้าวจากสวนเกษตรกร
มารวบรวมและจัดการผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ขึน้
อยู ่ กั บ แต่ ล ะพื้ น ที่ ได้ แ ก่ ปอกเปลื อ กชั้ น นอก
ปอกเปลือกเหลือแต่จกุ มะพร้าวขาว มะพร้าวแห้ง
และกะทิ ส ด ก่ อ นส่ ง จ�ำหน่ า ยให้ ลู ก ค้ า ต่ อ ไป  
มะพร้าวที่ส่งไปยังโรงงานแปรรูปส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาเรือ่ ง ราคา การคัดคุณภาพ และการก�ำหนด
ปริมาณ ซึ่งถูกก�ำหนดโดยโรงงาน ในขณะที่การ
ส่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อจ�ำหน่ายในรูปกะทิสด
ผู้รวบรวมสามารถก�ำหนดราคาที่อ้างอิงจากราคา
ตลาดได้เอง ดังนั้น ควรหาแนวทางในการเพิ่ม
สัดส่วนผลผลิตมะพร้าวไปในเส้นทางดังกล่าว
ส�ำหรับผู้แปรรูป ได้แก่ ร้านค้าจ�ำหน่ายกะทิสด  
โรงงานท�ำเนื้อมะพร้าว โรงงานแปรรูปกะทิกล่อง  
โรงงานสกัดน�้ำมัน และเกษตรกรผู้แปรรูปจาก
มะพร้าว โดยเกษตรกรใน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ มีการ
ผลิตมะพร้าวขาวร้อยละ 17 เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิต
จึ ง ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรวมกลุ ่ ม เพื่ อ แปรรู ป
ผลผลิตดังกล่าว และในระดับสุดท้าย คือ ผูบ้ ริโภค
ซึ่งพบว่า การบริโภคมะพร้าวภายในประเทศไทย
มี 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ กะทิสด กะทิกล่อง
น�้ำมันมะพร้าวสกัด และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
อื่น ๆ  การศึกษาในครั้งนี้ ท�ำให้ได้แนวทางในการ
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จัดการ เพื่อเสนอเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีค�ำแนะน�ำ  ดังนี้ 1)
พั ฒ นาระบบผลผลิ ต มะพร้ า วให้ มี ป ริ ม าณและ
คุณภาพสม�่ำเสมอตลอดปี และมีมาตรฐาน การ
ปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ที เี่ หมาะสม  2) สร้างการ
เชือ่ มโยงระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่ ได้แก่ เกษตรกร
ผูร้ บั ซือ้ และโรงงานแปรรูป ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถบริหารจัดการร่วม
กันและสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอด
ห่วงโซ่
		

บทน�ำ

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) คือ
กระบวนการต่าง ๆ ที่ท�ำงานประสานกัน โดยเริ่ม
ต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดซื้อ จัดหา การ
เคลือ่ นย้าย การขนส่ง การจัดเก็บ การจัดจ�ำหน่าย
การขาย จนไปถึงผูบ้ ริโภค รวมถึงการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการต่าง ๆ
ให้สามารถด�ำเนินการประสานกันได้อย่างคล่องตัว
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การศึกษา
ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดเป็น
เรื่ อ งส�ำคั ญ สามารถท�ำให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ของผู ้ ที่
เกี่ยวข้องในระบบการผลิตมาวิเคราะห์และจัด
จ�ำแนก เพื่อน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน
และเกิดการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
มะพร้าว เป็นพืชที่มีความส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย คนไทยส่วน
ใหญ่จะใช้ประกอบอาหารทั้งคาวหวานในชีวิต
ประจ�ำวัน และใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น ซึง่ ประเทศไทย
เป็นผูผ้ ลิตและส่งออกกะทิทสี่ �ำคัญ โดยในปี 2559 2561 มีมูลค่าส่งออก 10,928 - 13,932 ล้านบาท
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) อีกทั้งยัง
มี อุ ต สาหกรรมมะพร้ า วแห้ ง น�้ ำ มั น มะพร้ า ว
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มะพร้าวฝอยแห้ง นอกจากนี้ มะพร้าวยังเป็น
วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งส�ำอางอีก
ด้วย  ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตมะพร้าว
โดยแหล่งปลูกส่วนใหญ่ทมี่ สี ดั ส่วนมากกว่าร้อยละ
60 ของพื้ น ที่ ป ลู ก ทั้ ง ประเทศ อยู ่ ใ นพื้ น ที่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี   แต่
พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยในปี 2550 พื้นที่ปลูก 1.59 ล้านไร่ และ
ปี 2561 พื้นที่ปลูกลดลงเหลือเพียง 828,614 ไร่
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) นอกจากนี้
การผลิตมะพร้าวยังประสบปัญหาการระบาดของ
แมลงศั ต รู ม ะพร้ า ว การจั ด การสวนที่ ไ ม่
เหมาะสม ท�ำให้ผลผลิตมีปริมาณลดลง แต่ความ
ต้องการบริโภคมะพร้าวยังมีอย่างต่อเนื่องทั้งใน
และต่างประเทศ ส่งผลให้ราคามะพร้าวปรับตัวสูง
ขึ้น จนต้องมีการน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดย
ประเทศไทยน�ำเข้ามะพร้าวผลในปี 2559 - 2560  
มีมูลค่า 1,800 - 4,600 ล้านบาท (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) อย่างไรก็ตาม ราคา
มะพร้าวในประเทศมีความผันผวนมาตลอด โดย
เฉพาะในช่วง ปี 2553 จนถึง ปี 2561 ส่งผลให้
เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าจาก
มะพร้าวมีรายได้ที่ไม่มั่นคง ทั้งนี้ เนื่องจากเกิด
ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณผลิตและปริมาณ
ความต้องการใช้  อีกทัง้ การน�ำเข้ามะพร้าวยังเป็น
ปัจจัยส�ำคัญ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกลไกราคามะพร้าว
ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่เชื่อม
โยงการผลิตมะพร้าวทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตของ
เกษตรกรจนถึงผูบ้ ริโภค  เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์
หาสาเหตุหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา จึงศึกษารูป
แบบห่วงโช่อุปทานของการผลิตมะพร้าวในพื้นที่
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดย
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก
มะพร้าว   และแนวทางในการจัดการให้ระบบการ
ผลิตมะพร้าวมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมะพร้าวมีรายได้ที่
มั่นคง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการตลาดต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ

ด�ำเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่
เกีย่ วข้องกับเกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าว และโรงรับซือ้
ผลผลิต ในพืน้ ที่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และ
สุราษฎร์ธานี ท�ำการศึกษาข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
โดยจัดท�ำแบบสอบถามให้เหมาะสมส�ำหรับทดสอบ
กับกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต
และร้ า นจ�ำหน่ า ยกะทิ ส ด การก�ำหนดจ�ำนวน
ตั ว อย่ า งใช้ สู ต รค�ำนวณจ�ำนวนตั ว อย่ า ง ของ
Yamane (1973) ท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (simple
random sampling) โดยไม่เจาะจงกลุม่ ตัวอย่างใน
พื้นที่ พบแปลงเกษตรกร โรงรับซื้อ และร้าน
จ�ำหน่ายกะทิสดรายใดก็สมั ภาษณ์รายนัน้ ๆ โดย

มิได้มกี ารนัดหมายใด ๆ แยกเป็นตัวอย่างเกษตรกร
ผูป้ ลูกมะพร้าว จ�ำนวน 320 ราย ผูร้ บั ซือ้ ผลผลิต
จ�ำนวน 65 ราย และร้านจ�ำหน่ายกะทิสด จ�ำนวน
35 ราย ข้อมูลในแบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูล
ทัว่ ไป การจัดการผลผลิต การสูญเสียผลผลิต การ
เคลือ่ นย้ายผลผลิต และปัญหาทีเ่ กิดจากการด�ำเนิน
งาน ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยจัด
ท�ำตารางข้อมูลหรือกราฟ เพือ่ บรรยายให้ทราบถึง
ประเด็นต่าง ๆ ทีศ่ กึ ษา รวมทัง้ วิเคราะห์เชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติทั้งค่าเฉลี่ยและร้อยละ เพื่อบรรยาย
สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพรรณนา การศึกษาครัง้ นี้
ด�ำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน
2562  

The Study of Supply Chain Model of Coconut production
in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces

upstream
Farmer

midstream
Collectors/primary
processor/ Farmer group

downstream
processing
factory

- wholesaler/retailer
- customer

Supply Chain Model of Coconut production
Guidelines to improve effif iciency and sustainability
of coconut production systems
Farmers and stakeholders involved in coconut production to have more
stable incomes and increase their market competitiveness in the future.
Figure 1 Conceptual framework of coconut supply chain production
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จากรู ป แบบห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของสิ น ค้ า
เกษตรจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ผูผ้ ลิต
ผู้แปรรูป และผู้บริโภค ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน
ส�ำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาห่วงโซ่
อุปทานมะพร้าว ท�ำการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วย
การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามทีอ่ อกแบบ และ
จ�ำนวนตัวอย่างจากข้อมูลทุติยภูมิข้างต้น โดยมีผู้
เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ ผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกร และ
ผูแ้ ปรรูปเบือ้ งต้นในชุมชน ได้แก่ ผูร้ วบรวมผลผลิต
และร้านจ�ำหน่ายกะทิสด รูปแบบการเชือ่ มโยงของ
ห่วงโซ่อุปทาน แสดงใน Figure 1

ผลการทดลองและวิจารณ์

การผลิตมะพร้าวของเกษตรกร
ข้อมูลเกษตรกร
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรใน จ.ประจวบ
คีรขี นั ธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 46 มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และมากกว่า
ร้อยละ 60 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะ
ที่เกษตรกรที่มีอายุอยู่ในช่วง 30 - 50 ปี เฉลี่ย
ร้อยละ 17  มีการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษาเฉลี่ย
ร้อยละ 23 ซึ่งถือเป็นกลุ่มส�ำคัญที่เป็นโอกาสใน
การปรับปรุงและพัฒนาการผลิตมะพร้าวต่อไป  
ส�ำหรับความรู้ในเรื่องการผลิตมะพร้าวมากกว่า
ร้อยละ 50 ได้จากคนในครอบครัว อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงความรู้จาก
หน่วยงานภาครัฐได้ง่าย โดยผ่านจากโครงการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่มีกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น
สภาพพื้นที่ปลูกมะพร้าว
พืน้ ทีป่ ลูกมะพร้าวทัง้ 3 จังหวัด เกษตรกร
เป็นเจ้าของทีด่ นิ เองทัง้ หมด โดย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
และชุมพร เกษตรกรส่วนใหญ่มพี นื้ ทีป่ ลูกมะพร้าว
น้อยกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.70 และ 80.17
ตามล�ำดับ ส�ำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวประมาณ 10-20 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 48.48 (Table 1) สภาพพื้นที่ปลูก
มะพร้าวทั้ง 3 จังหวัด ร้อยละ 54 เป็นพื้นที่ราบ  
ซึ่งถือเป็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
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ข้อมูลพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่เหมาะสม คือ ความสูง
พืน้ ทีไ่ ม่เกิน 500 ม. จากระดับน�ำ้ ทะเล (กรมวิชาการ
เกษตร, 2559) อย่างไรก็ตาม นอกจากความสูงของ
พื้ น ที่ แ ล้ ว ยั ง มี อี ก หลายปั จ จั ย ที่ ส�ำคั ญ ในการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูก
มะพร้าว ได้แก่ ปริมาณน�้ำฝนต้องไม่น้อยกว่า
1,500 มม./ปี อุณหภูมเิ ฉลีย่ 27 ซº ํ . ความชืน้ สัมพัทธ์
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 70  ปริมาณแสงแดดเฉลีย่ วันละ
5 ชม. เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2562) ส�ำหรับ
จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ปลูกในที่ลุ่มร้อยละ 39.39  
เป็ น ดิ น ตะกอน ซึ่ ง มี ค วามเหมาะส�ำหรั บ ปลู ก
มะพร้าว จากรายงานของทิพยา (2559) ดินที่
เหมาะสมส�ำหรับการปลูกมะพร้าวควรอุ้มน�้ำได้ดี
ระบายน�ำ้ ดี แต่พบว่า พืน้ ทีป่ ลูกมะพร้าวส่วนใหญ่
จะเป็นดินทราย และร่วนปนทราย ซึ่งมีการอุ้มน�้ำ
ไม่ดี ดังนัน้ การปรับปรุงดินโดยการเพิม่ อินทรียวัตถุ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้
มะพร้าวที่เกษตรกรปลูก
ในพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ต้นมะพร้าว
มีอายุตงั้ แต่นอ้ ยกว่า 30 ปี ไปจนถึงมากกว่า 50 ปี
ขณะที่ จ.ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี มะพร้าวส่วน
ใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40
และ 66 ตามล�ำดับ (Table 1) อย่างไรก็ตาม จาก
ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ พบว่ า มะพร้ า วที่ มี อ ายุ
มากกว่า 50 ปี ยังคงให้ปริมาณผลผลิตได้ปกติ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ รายงานของส�ำนั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (2563) คือ ในปี 2560 – 2561
มะพร้าวมีผลผลิต 900 - 1,000 ผล/ไร่/ปี  แต่พบ
ปัญหาเรือ่ งความยากในการเก็บเกีย่ ว และหากไม่มี
การดูแลที่ดีอาจท�ำให้มีโอกาสต้นโทรมได้ง่าย แต่
จากการน�ำข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ
ของมะพร้าว ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาหาความ
สัมพันธ์   พบว่า มะพร้าวที่อายุมากกว่า 30 ปี
มีแนวโน้มให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่
จ.ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี แ นวโน้ ม ลดลงมากที่ สุ ด
(Figure 2) ซึง่ ปัจจัยทีส่ �ำคัญนอกจากความเหมาะสม
ของพื้นที่ปลูกแล้ว คือ การจัดการสวน ที่มีการให้
ปัจจัยการผลิตทีไ่ ม่เหมาะสม ดังนัน้ ควรให้ความรู้
แก่เกษตรกรเรื่องการผลิตมะพร้าวทั้งในส่วนของ
วารสารวิชาการเกษตร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

การปลูกสร้างใหม่ และการฟื้นฟูสวนเก่า โดย
เฉพาะสวนมะพร้าวที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ให้มี
ประสิทธิภาพ    
พันธุม์ ะพร้าว เกษตรกรทัง้ 3 จังหวัด ส่วน
ใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ปลูกมะพร้าวพันธุ์ไทย
โดยคัดเลือกพันธุ์ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของกรมวิชาการเกษตร (2560) พบว่า
เกษตรกรใน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ และชุมพร  มากกว่า
ร้อยละ 41 มีความพึงพอใจปลูกมะพร้าวพันธุ์ไทย
เนื่องจากเกษตรกร มีความพอใจลักษณะดีของ
มะพร้าวพันธุไ์ ทยต้นสูงทีใ่ ห้ผลผลิตสม�ำ่ เสมอ มีผล
ค่อนข้างใหญ่ ทนโรคและแมลง และทนแล้งได้ดี
อย่างไรก็ตาม มะพร้าวลูกผสมพันธุด์ ที กี่ รมวิชาการเกษตร
แนะน�ำ ให้ผลผลิตสูงทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ดังนัน้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้เรื่อง
มะพร้ า วลู ก ผสมพั น ธุ ์ ดี ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรเพื่ อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่
ของตน ในขณะที่มะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง ยังคง
เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ดังนั้น ควรให้ความรู้
เรื่องการผลิตหน่อพันธุ์ที่มีคุณภาพ การรวมกลุ่ม
เพือ่ ผลิตหน่อพันธุม์ ะพร้าวพันธุไ์ ทยต้นสูงจ�ำหน่าย  
และเพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ให้มะพร้าวพันธุไ์ ทยยังคง
อยู่ในพื้นที่อีกด้วย   
ระบบการปลูกมะพร้าว
ระบบการปลูกมะพร้าวในพื้นที่ทั้ง 3
จังหวัด ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีระบบการ
ปลูกแบบเชิงเดีย่ ว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจปลูก
พืชแซมในสวนมะพร้าวต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
ประกอบ เช่น ความต้องการของตลาด ชนิดพืชที่
เหมาะสม โดยเฉพาะการปลูกพืชแซมด้วยไม้
ยืนต้น ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนด�ำเนินการไปแล้ว
แต่ยงั ขาดข้อมูลทางวิชาการในการจัดการทีเ่ หมาะสม
ดังนั้น ควรน�ำผลงานวิจัยระบบการปลูกพืชแซม
ในสวนมะพร้าวทีเ่ หมาะสม ไปขยายผลสูเ่ กษตรกร
รวมทั้งมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตมะพร้าวในรูปแบบดังกล่าว ให้แก่
เกษตรกร  
การดูแลรักษาสวนมะพร้าว
การดูแลรักษาสวนของเกษตรกรผู้ปลูก

มะพร้าวทั้ง 3 จังหวัด มีลักษณะเดียวกัน คือ
มากกว่าร้อยละ 66 มีการใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง/ปี (ร้อยละ
80-89) ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 56 ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 โดย จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ใส่ในอัตรา 1 กก./ต้น/ปี (ร้อยละ 93 - 100) ส่วน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 2 กก./ต้น/ปี
(ร้อยละ 54.55) ซึ่งการปฏิบัติของเกษตรกรส่วน
ใหญ่ ไ ม่ เป็ นไปตามค�ำแนะน�ำของกรมวิ ช าการ
เกษตร (2559) ที่แนะน�ำให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21
อัตรา 4   กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ปุ๋ยคอก
50 กก./ต้น/ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมี
ราคาสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้เกษตรกรไม่
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ดังนั้น ควรมีการศึกษาการ
ลดปริ ม าณการใช้ ปุ ๋ ย เคมี ที่ เ หมาะในการผลิ ต
มะพร้าว
ศัตรูมะพร้าวทีส่ �ำคัญมี 3 ชนิด คือ หนอน
หัวด�ำมะพร้าว แมลงด�ำหนามมะพร้าว และด้วง
แรดมะพร้าว พบการเข้าท�ำลายมากกว่าร้อยละ
40 ของพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด โดยพบการเข้าท�ำลาย
ของหนอนหัวด�ำมะพร้าวร้อยละ 66, 36 และ 42
การเข้าท�ำลายของแมลงด�ำหนามมะพร้าวร้อยละ
55, 40 และ 32 และการเข้าท�ำลายด้วงแรด
มะพร้ า วร้ อ ยละ 28, 24 และ 25 ใน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ตาม
ล�ำดับ การป้องกันก�ำจัดเป็นการด�ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร ดังนั้น
การกระตุ ้ น ให้ ก ลุ ่ ม เกษตรกรตระหนั ก ในการ
ป้ อ งกั นก�ำจั ด ศั ต รู ม ะพร้ า ว โดยการให้ ค วามรู ้
แนะน�ำแนวทาง และมีสว่ นร่วมด�ำเนินการร่วมกัน
กั บ เกษตรกร เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดของศั ต รู
มะพร้าวอย่างยั่งยืน
ผลผลิตมะพร้าว
ผลผลิตใน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์  ร้อยละ 75
มีผลผลิตเฉลีย่ น้อยกว่า 1,000 ผล/ไร่/ปี (Table 1)
พบว่า มีปริมาณผลผลิตต�่ำกว่าศักยภาพของพันธุ์  
ทิพยา (2559) รายงานว่า มะพร้าวพันธุไ์ ทยต้นสูง
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,000 - 1,200 ผล/ไร่/ปี การที่
ผลผลิตต�่ำอาจเนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลผลิตโดยเฉพาะปริมาณน�ำ้ ฝน ในปี 2559 - 2561
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1,000-1,200

16.00

37.07

60.61

> 1,200

8.57

32.76

3.03

Yield (nuts/rai/year)

<30

30-40

41-50

>50

Age span

Figure 2 Age span of coconut trees and yield in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and
Figure 2 Age span of coconut trees and yield in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and
Surat Thani provinces
Surat Thani provinces.
ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีโรงงานรับซื้อ
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ มีปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ 1,362 มม./ปี
มะพร้าวขาว ดังนั้น ควรให้ความรู้แก่เกษตรกร
(กรมอุ
ตุนิยมวิทยา,ตมะพร้
2563)าวของเกษตรกร
ทั้งนี้ ยังจัดชั้นให้เป็น
การขายผลผลิ
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว เกีย่ วกับการปลูกมะพร้าวลูกผสม
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ส�ำหรับ
การขายมะพร้
า
วของเกษตรกรทั
ง
3
จั
ง
หวั
ด
เป็
น
การขายมะพร้
พ่อค้าาในพื
ที่ ่อส่เป็
วนใหญ่
้
้ งผลให้
พันธุ์ดีที่ให้าวทั
ผลผลิ
ตเนืก้อบั มะพร้
วสูง้นเพื
นทางมี
การปลู ก มะพร้ า ว (สุ ธ าราและคณะ, 2559)
การคัขณะที
ดเกรดซึ่ ่ งจ.ชุ
มี 2มพร
เกรดและสุ
คือ ผลขนาดใหญ่
พ่อค้ามารัหากต้
บซื้ อทีองการปลู
่สวนและเป็
อกให้85เกษตรกร
กเพืนผู
่อผลิค้ ดั ตขนาด
เป็น
ราษฎร์ธานี กมีบั ปผลขนาดเล็
ริมาณ ก ร้อเลืยละ
วขาว17และควรสนั
บสนุนรให้
่ม
ผลผลิตอยู้ ยัใ่ งนระดั
บทีเ่ หมาะสมมากกว่
าร้อยละ า60วขาว คิดมะพร้
เอง นอกจากนี
มีการขายผลผลิ
ตในรู ปแบบมะพร้
เป็ นร้อายละ
ใน จ.ประจวบคี
ี ขนัมธ์ีการรวมกลุ
เนื่ องจากใน
เพื่อผลิตมะพร้าวขาวในพื้นที่ เนื่องจากขายได้
มากกว่บาซื 1,000
ผล/ไร่/ปี (Table 1) ทั้งนี้
พื้นทีคื่มอีโรงงานรั
้ อมะพร้าวขาว ดังนั้น ควรให้ความรู ้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดงั กล่าว เกี่ยวกับการปลูกมะพร้าว
ราคาสูงกว่ามะพร้าวทั้งผล
เนื่ อ งจากมี ส ภาพพื้ น ที่ ป ลู ก ที่ เ หมาะสม โดยมี
ประเภทการรับรองมาตรฐานแปลงทั้ง
ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 2,125, 1,630 มม./ปี ใน
3 จังหวัด ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ผา่ นการ
จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ตามล�ำดับ  และทัง้ สอง
รับรองมาตรฐานการผลิต ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเกษตรกร
จังหวัด ยังจัดชัน้ ให้เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที งั้ ความเหมาะสม
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความส�ำคัญและขาดแรงจูงใจใน
ปานกลาง (S2) และเหมาะสมมาก (S1) ส�ำหรับ
การผลิตมะพร้าวตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม
การปลู ก มะพร้ า ว (สุ ธ าราและคณะ, 2559)
แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรในอนาคต ทั้งภายใน
อย่างไรก็ตาม พืน้ ที่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ยังสามารถ
ประเทศและตลาดโลก มีการบริโภคสินค้าที่ผ่าน
เพิ่ ม ผลผลิ ต ได้ ห ากมี ก ารจั ด การสวนที่ ดี ต าม
การรับรองมาตฐานการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้
ค�ำแนะน�ำทางวิชาการ
หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายให้ความรูแ้ ก่เกษตรกร
การขายผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกร
ในพืน้ ที  ่ และมีหน่วยงานทีใ่ ห้การรับรองมาตรฐาน
การขายมะพร้าวของเกษตรกรทัง้ 3 จังหวัด
GAP และอินทรียใ์ นพืน้ ทีด่ ว้ ย  ถือเป็นความพร้อม
เป็นการขายมะพร้าวทั้งผลให้กับพ่อค้าในพื้นที่
ในการเพิม่ โอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนใหญ่มีการคัดเกรดซึ่งมี 2 เกรด คือ ผลขนาด
ให้แก่เกษตรกรในอนาคตได้  จึงควรส่งเสริมและ
ใหญ่กับผลขนาดเล็ก ร้อยละ 85 พ่อค้ามารับซื้อที่
สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตที่ได้
สวนและเป็นผูค้ ดั ขนาดเอง นอกจากนี้ ยังมีการขาย
มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) หรือ
ผลผลิตในรูปแบบมะพร้าวขาว คิดเป็นร้อยละ 17
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Table 1 Coconut production of farmer in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani
provinces
List
Planting and production
1. Planted area (rai)
          <10
          10-20
          > 20  
2. Area
          Lowland
          Flat
          Slope
3. Cultivation period (years)
          <30
          31-40
          41-50
          > 50
4. Standard certification     
          None
          GAP
          Organic
5. Varieties
          Thai
          Hybrid Chumphon 2
6. Planting system
          Monocrop
          Intercrop
7. Yield (coconuts/rai/year)
        < 1,000
        1,000-1,200

Prachuap Khiri Khan
N=176

percent
Chumphon
N=118

Surat Thani
N=33

55.70
33.50
10.80

80.17
15.52
4.31

42.42
48.48
9.09

0.00
100.00
0.00

0.00
93.22
6.78

39.39
54.55
6.06

29.00
22.70
20.50
27.80

19.50
9.30
30.50
40.70

0.00
18.18
15.15
66.67

90.90
8.52
0.58

93.10
6.90
0.00

51.52
21.21
27.27

99.43
0.57

99.14
0.86

100.00
0.00

94.32
5.68

83.90
16.10

71.88
28.12

75.43
16.00

41.38
37.07

36.36
60.61

มาตรฐานอินทรีย์ เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
น�ำไปสูก่ ารผลิตทีย่ งั่ ยืน และเพิม่ ช่องทางการตลาดได้
ผู้รับซื้อผลผลิต
ผู้รับซื้อผลผลิตหรือผู้ประกอบการรับซื้อ
มะพร้าว ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 68 มีอายุมากกว่า 51 ปี
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 49 และ
ระดับมัธยมศึกษา หรือปวช./ปวส. ร้อยละ 42  

เป็นการด�ำเนินกิจการแบบครัวเรือนทั้งหมด และ
มีระยะเวลาในการด�ำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ รั บ ซื้ อ มะพร้ า วส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการประกอบกิจการ ท�ำให้มคี วาม
สามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
มะพร้าวได้ดี อีกทั้ง มีเครือข่ายในการซื้อขายกับ
เกษตรกรและผู้รับซื้อผลผลิตไปแปรรูป   ในการ

Thai Agricultural Research Journal Vol. 39 No. 2  May - August 2021

209

รับซื้อผลผลิตมะพร้าว พบว่า ผู้รับซื้อมะพร้าวทั้ง
3 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าในพื้นที่ร้อยละ 81
รับซื้อจากสวนเกษตรกร โดยร้อยละ 65 รับซื้อใน
ปริมาณน้อยกว่า 120,000 ลูก/ปี  และมีการจัดการ
ผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1. ปอกเปลือกชั้นนอก (ร้อยละ 50-60)
เป็นรูปแบบผลผลิตที่มีการผลิตมากที่สุด และ
กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่ แบ่งเป็น
3 ส่วนหลัก ๆ คือ ร้านจ�ำหน่ายกะทิสดในภูมิภาค
ต่าง ๆ โรงงานท�ำเนือ้ มะพร้าว และโรงงานแปรรูป
กะทิส�ำเร็จรูป ผู้ประกอบการโรงรับซื้อมะพร้าว มี
การกระจายผลผลิตในรูปแบบปอกเปลือกชัน้ นอก
โดยรถกระบะมีรั้วกั้นเฉลี่ยร้อยละ 60 และเกิด
ความสูญเสียจากการขนส่งร้อยละ 3-5
2. ปอกเปลือกเหลือแต่จกุ (ร้อยละ 25-30)
ส่วนใหญ่ส่งไปโรงงานท�ำเนื้อมะพร้าว และมีบาง
ส่วนส่งไปยังร้านจ�ำหน่ายกะทิสดในพืน้ ที่ เนือ่ งจาก
การปอกลักษณะนี้มีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน
3. กะเทาะเอากะลาออก (ร้อยละ 1-2)
รูปแบบนี้มีผลิตเฉพาะใน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งส่งไป
เฉพาะร้านจ�ำหน่ายกะทิสดในพื้นที่เท่านั้น
4. มะพร้าวขาว (ร้อยละ 2-3) ผลิตเฉพาะ
ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์   และชุมพร ซึ่งส่งไป
ยั ง โรงงานท�ำเนื้ อ มะพร้ า วซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ทั้ ง
2 จังหวัด
5. มะพร้าวแห้ง (ร้อยละ 2-3) โรงรับซื้อ
มะพร้าว ด�ำเนินการผลิตจากมะพร้าวที่แตกและ
งอกระหว่างพักผลผลิต แล้วส่งต่อไปยังโรงงาน
สกัดน�้ำมัน
6. กะทิ (ร้อยละ 1-2) ส่งขายให้แก่ร้าน
จ�ำหน่ายกะทิและผู้บริโภคในพื้นที่
การผลิตและการตลาดของร้านจ�ำหน่ายกะทิสด
ร้านจ�ำหน่ายกะทิสดใน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์  
และชุ ม พร ร้ อ ยละ 71 รั บ ซื้ อ มะพร้ า วจาก
เกษตรกรโดยตรง ส่วน จ.สุราษฎร์ธานี รับซื้อ
มะพร้าวจากเกษตรกรร้อยละ 50 และโรงรับซื้อ
มะพร้าวร้อยละ 50 ในรูปแบบการปอกเปลือกชั้น
นอก ปอกเปลือกเหลือแต่จุก และกะเทาะกะลา
ออก ส�ำหรับปริมาณที่รับซื้อ ของทั้ง 3 จังหวัด
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ร้ อยละ 52 ซื้อ มะพร้า วในปริ มาณที่ น้ อยกว่า
200 ผล/วัน และจ�ำหน่ายในรูปแบบกะทิสดให้แก่
ผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 68
ร้านจ�ำหน่ายกะทิสดทีไ่ ด้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด
ตั้ ง อยู ่ ใ นตลาดสดในพื้ น ที่ แ หล่ ง ผลิ ต มะพร้ า ว
ส่ ว นใหญ่ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จากเกษตรกรโดยตรง
เนื่ อ งจากได้ คุ ณ ภาพกะทิ ท่ี ส ดใหม่ ในขณะที่
จ.สุราษฎร์ธานี มีการรับซื้อทั้งจากเกษตรกรและ
จากโรงรับซื้อมะพร้าวในพื้นที่ โดยการซื้อในรูป
แบบกะเทาะกะลาออกทัง้ หมดจากโรงรับซือ้ ท�ำให้
ร้านจ�ำหน่ายกะทิลดขัน้ ตอนในการผลิต และมีวสั ดุ
เหลื อ จากการผลิ ต สิ น ค้ า น้ อ ยลง จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า
ร้านจ�ำหน่ายกะทิใน จ.สุราษฎร์ธานี มีการบริหาร
จัดการแบบลดขัน้ ตอน เมือ่ เทียบกับ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
และชุ ม พร โดยลู ก ค้ า ที่ รั บ ซื้ อ ในปริ ม าณมาก
เป็ น ร้ า นอาหาร ร้ า นขนมหวาน โรงแรม ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ รั บ ซื้ อ ในรู ป แบบกะทิ ส ด นอกจากนี้
ปริมาณการจ�ำหน่ายยังขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือ
ฤดูกาลอีกด้วย เช่น ช่วงเวลาการปิด-เปิดภาค
เรียน การจัดงานเทศกาลต่าง ๆ จะจ�ำหน่ายกะทิ
ได้มากกว่าปกติ
รูปแบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตมะพร้าว
จากการศึกษา พบว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตมะพร้าวใน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมี
4 ระดับ ดังนี้ (Figure 3)
1. ผู้ผลิต (ต้นน�้ำ)
เกษตรกรมีบทบาทในฐานะผู้ผลิต โดย
การผลิตมีกิจกรรมหลักที่ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 การจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ต้นกล้า
พันธุ์ ปุย๋ สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื สารก�ำจัดวัชพืช
1.2 การดูแลรักษา เป็นกิจกรรมที่จะส่ง
ผลถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่จะได้รับ
เช่น การใส่ปยุ๋ การป้องกันก�ำจัดศัตรูมะพร้าว การ
ก�ำจัดวัชพืช
1.3 การเก็บเกีย่ ว ส่วนใหญ่ผรู้ บั ซือ้ จะเป็น
ผู้ด�ำเนินการ โดยเกษตรกรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
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ส�ำหรั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต มะพร้ า วทั้ ง 3
จังหวัด โดยค�ำนวณจากสวนมะพร้าวที่ให้ผลผลิต
แล้ว และไม่มีการระบาดของศัตรูมะพร้าว พบว่า
ต้นทุนการผลิตแบ่งตามการจัดการสวน คือ การ
จัดการที่ดี และการจัดการที่ไม่เหมาะสม มีต้นทุน
6.24 และ 3.84 บาท/ผล ตามล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียง
กับการศึกษาของ มัฑนาและคณะ (2557) พบว่า
ต้นทุนการผลิตมะพร้าวของเกษตรกรใน จ.ชุมพร
เฉลีย่ 3,049.41 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น 3.05 บาท/ผล
และจากการศึ ก ษาของส�ำนั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกมะพร้าวมีตน้ ทุน
การผลิตเฉลีย่ 3,170.19 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น 3.02
บาท/ผล (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)  
ซึ่ ง เกษตรกรร้ อ ยละ 85 มี ก ารจั ด การสวนที่
ไม่เหมาะสม เมือ่ พิจารณาถึงผลผลิตกับการจัดการ
สวน จากข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์เกษตรกร
พบว่า เกษตรกรที่มีการจัดการที่ดีส่วนใหญ่ให้
ผลผลิตอยู่ในช่วง 1,100 – 1,500 ผล/ไร่/ปี ซึ่งมี
แนวโน้มสูงกว่าสวนทีม่ กี ารจัดการไม่ดี ดังนัน้ จาก
ข้อมูลความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิตและแนว
โน้มของปริมาณผลผลิตมะพร้าว  ท�ำให้เกษตรกร
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการเพิม่
หรือลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืน
2. ผู้รวบรวมผลผลิต (กลางน�้ำ)
ผู้รวบรวมผลผลิต คือ โรงรับซื้อมะพร้าว
ท�ำหน้าที่รวบรวมและจัดการผลผลิต มีกิจกรรม
ด�ำเนินการ ดังนี้
2.1 การรับซื้อผลผลิต ไปรับซื้อผลผลิตที่
สวนเกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 80  เป็นผู้ด�ำเนินการ
เก็ บ เกี่ ย วและซื้ อ ในลั ก ษณะคั ด เกรด โดยผล
มะพร้าวที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางอยู่ในเกรด
เดียวกัน จัดเป็นเกรดผลใหญ่ และเกรดผลขนาด
เล็กจะถูกควบ 2 ผล เป็น 1 ผล
2.2 การจั ด การผลผลิ ต นอกจากส่ ง
จ�ำหน่ายต่อในรูปแบบทั้งผลแล้ว ผู้รับซื้อมีการ
จั ด การกั บ ผลผลิต เป็น 6 รูปแบบ ก่อ นจะส่ ง
จ�ำหน่ายต่อไป ได้แก่ ปอกเปลือกชั้นนอก ปอก
เปลือกเหลือจุก กะเทาะกะลาออก มะพร้าวขาว

กะทิสด และมะพร้าวแห้ง โดยรูปแบบผลผลิตดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่
2.3 การขนส่ง ผู้รับซื้อผลผลิตท�ำหน้าที่
ขนส่งผลผลิตจากสวนเกษตรกรมายังทีเ่ ก็บรวบรวม
จั ด การผลผลิ ต ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และขนส่ ง
ไปจ�ำหน่ายตามปริมาณการสัง่ ซือ้
จากรายงานของส�ำนักงานเศรฐกิจการ
เกษตร (2561) ผู้รวบรวมผลผลิตมะพร้าวมีส่วน
เหลื่อมการตลาด 2.37 บาท/ผล แต่จากข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ในครัง้ นี้ ผูร้ วบรวมผลผลิตรับซือ้
มะพร้าวจากเกษตรกรราคาเฉลี่ย 5 บาท/ผล
น�ำมาปอกเปลือกและส่งไปจ�ำหน่ายต่อในราคาเฉลีย่
8 บาท/ผล ซึ่งมีส่วนเหลื่อมการตลาดประมาณ
3 บาท/ผล เมือ่ หักต้นทุนในการด�ำเนินการ 2 บาท
ผูร้ วบรวมผลผลิตจึงได้ก�ำไรเฉลีย่ 1 บาท/ผล
3. ผู้แปรรูปผลผลิต (กลางน�้ำ)
3.1 ร้านจ�ำหน่ายกะทิสด  ท�ำหน้าทีแ่ ปรรูป
ผลผลิตมะพร้าว เป็นมะพร้าวขูด และกะทิคั้นสด
จ�ำหน่ายให้ร้านอาหาร ร้านขนม ในพื้นที่ โดยร้าน
กะทิสดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ะรับซือ้ ผลผลิตมะพร้าวทัง้ ผล
มาจากเกษตรกรโดยตรง และรับซือ้ จากผูร้ วบรวม
ในรูปแบบปอกเปลือกชัน้ นอก ปอกเปลือกเหลือแต่
จุก และกะเทาะกะลาออก ขณะทีร่ า้ นกะทิสดทีอ่ ยู่
นอกพื้นที่แหล่งผลิตมะพร้าว จะรับซื้อมะพร้าว
ในรูปแบบทั้งผลและปอกเปลือกชั้นนอก ส�ำหรับ
ร้านกะทิสดในกรุงเทพฯ นอกจากรับซือ้ ในรูปแบบ
ปอกเปลื อ กชั้ น นอกแล้ ว ยั ง รั บ ซื้ อ มะพร้ า วใน
รูปแบบเนื้ อมะพร้า วที่ กะเทาะกะลาออก จาก
โรงงานท�ำเนื้อมะพร้าวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
และจากรายงานของส�ำนักงานเศรษฐกิจ (2561)
พบว่า การแปรรูปมะพร้าวเป็นกะทิสดสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
เนื่ อ งจากเป็ น การแปรรู ป ที่ ท�ำให้ ไ ด้ ก�ำไรถึ ง
15.04 บาท/ลูก
3.2 โรงงานท�ำเนื้อมะพร้าว ท�ำหน้าที่
กะเทาะเอากะลาออก ได้เป็นเนื้อมะพร้าว ส่วน
ใหญ่ส่งจ�ำหน่ายต่อไปยังโรงงานท�ำกะทิส�ำเร็จรูป
โดยรั บ ซื้ อ มะพร้ า วจากผู ้ ร วบรวมมะพร้ า วใน
รูปแบบปอกเปลือกชั้นนอกและปอกเหลือแต่จุก
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Figure 2 The supply chain model of coconut in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces.

Figure 3 The supply chain model of coconut in Prachuap Khiri Khan, Chumphon and Surat Thani provinces
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3.3 โรงงานแปรรูปกะทิส�ำเร็จรูป ท�ำหน้าที่
แปรรูปผลผลิตมะพร้าวเป็นกะทิส�ำเร็จรูป ส่งจ�ำหน่าย
ให้ผบู้ ริโภคทัง้ ในและนอกประเทศ โดยส่วนใหญ่รบั
ซื้อวัตถุดิบในรูปเนื้อมะพร้าวจากโรงงานท�ำเนื้อ
มะพร้าว และบางส่วนรับซือ้ ในรูปแบบปอกเปลือก
ชัน้ นอกจากผูร้ วบรวมมะพร้าว
3.4 การแปรรูปในครัวเรือน เกษตรกรบาง
ส่วนท�ำหน้าทีใ่ นฐานะผูแ้ ปรรูปขัน้ ต้น ได้แก่ การท�ำ
มะพร้าวขาว ซึง่ มีการผลิตเฉพาะในพืน้ ทีท่ มี่ โี รงงาน
ท�ำมะพร้าวขาว ได้แก่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ และชุมพร
นอกจากนี้ เกษตรกรทีม่ คี วามรูก้ ย็ งั สามารถแปรรูป
มะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เช่น นำ�้ มันมะพร้าว
สกัดเย็น สบู่ ยาสระผม ฯลฯ และส่งจ�ำหน่ายทัง้ ใน
รูปแบบขายส่งและปลีกให้กับพ่อค้าคนกลางและ
ผูบ้ ริโภคได้โดยตรง
3.5 โรงงานสกัดน�้ำมัน ท�ำหน้าที่แปรรูป
มะพร้ า วในรู ป แบบน�้ ำ มั น สกั ด ส�ำหรั บ บริ โ ภค
โดยรั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ในรู ป แบบมะพร้ า วแห้ ง จาก
ผูร้ วบรวมมะพร้าว
4. ผูบ้ ริโภค (ปลายน�ำ้ )
รูปแบบหรือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทีบ่ ริโภค
ภายในประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
ได้แก่ กะทิคั้นสด กะทิกล่อง น�้ำมันสกัด และ
ผลิตภัณฑ์อปุ โภคบริโภคอืน่ ๆ ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีท่ เี่ ป็น
แหล่งผลิตมะพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่จะ
บริโภคกะทิสด และมีบางส่วนในภูมิภาคต่าง ๆ
ส�ำหรับ กะทิกล่อง นำ�้ มันสกัด และผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ
จะกระจายสูผ่ บู้ ริโภคทัว่ ประเทศ
จากการศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ได้รูปแบบและ
ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต
มะพร้าวของประเทศไทย จึงเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน�ำไปใช้ขบั เคลือ่ นตามแผนยุทธศาสตร์
มะพร้าว สร้างการเชือ่ มโยงกันระหว่างสมาชิกในห่วงโซ่
เพือ่ รับรูข้ อ้ มูลและเข้าใจปัญหาของแต่ละภาคส่วน
ร่วมกัน น�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการในห่วงโช่การผลิต
มะพร้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรมไม่
ต้องพึง่ พาการน�ำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ท�ำให้
สมาชิกในห่วงโซ่อปุ ทานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และเกิด
จากการสร้างประโยชน์รว่ มกันในห่วงโซ่

สรุปผลการทดลอง

รูปแบบห่วงโซ่อปุ ทานการผลิตมะพร้าวใน
พืน้ ที่ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี มี
รูปแบบเดียวกัน มีผเู้ กีย่ วข้องในห่วงโซ่อปุ ทาน 4 ระดับ
ได้แก่
1. เกษตรกร (ต้นน�้ำ) โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่ปลูกมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงที่มีอายุเฉลี่ย
มากกว่า 50 ปี การดูแลรักษาส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น/ปี มีผลผลิต
เฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 ลูก/ไร่/ปี ส่วนใหญ่จ�ำหน่าย
ผลผลิตในรูปแบบมะพร้าวทัง้ ผล มีตน้ ทุนการผลิต
4-6 บาท/ผล ขึ้นอยู่กับการจัดการ  
2. ผูร้ วบรวมผลผลิตหรือโรงรับซือ้ มะพร้าว
(กลางน�ำ้ ) ท�ำหน้าทีร่ บั ซือ้ รวบรวมผลผลิต มะพร้าว
จากเกษตรกร และจัดการผลผลิตในรูปแบบการปอก
เปลือกในลักษณะต่าง ๆ มีตน้ ทุนในการด�ำเนินการ
เฉลีย่ 2 - 2.50 บาท/ผล ส่วนใหญ่สง่ ต่อไปจ�ำหน่าย
ยังโรงงานท�ำเนือ้ มะพร้าว ถ้าเป็นรูปแบบมะพร้าว
แห้ง จะส่งไปจ�ำหน่ายยังโรงงานสกัดน�ำ้ มัน
3. ผู้แปรรูป (กลางน�้ำ) ได้แก่ โรงงานท�ำ
เนื้อมะพร้าว  ท�ำการกะเทาะเปลือกออกเหลือแต่
เนือ้ เป็นวัตถุดบิ ส่งจ�ำหน่ายเพือ่ แปรรูปต่อไป  ร้าน
จ�ำหน่ายกะทิสด รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและ
โรงรับซื้อมะพร้าวมาแปรรูปเป็นกะทิสดจ�ำหน่าย
ให้ผบู้ ริโภค โรงงานแปรรูปกะทิส�ำเร็จรูป จะรับซือ้
วัตถุดบิ จากโรงงานท�ำเนือ้ มะพร้าว และโรงรับซือ้
มะพร้าวแปรรูปเป็นกะทิบรรจุกล่อง เพือ่ จ�ำหน่าย
ให้ผู้บริโภค
โรงงานสกัดนำ�้ มันมะพร้าว รับซือ้ วัตถุดบิ
จากโรงงานรับซือ้ มะพร้าวในรูปแบบมะพร้าวแห้ง  
และเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว จะ
ใช้วัตถุดิบจากสวนของตน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น น�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สบู่ แชมพู
สินค้าอุปโภคอืน่ ๆ ส่งจ�ำหน่ายให้ผคู้ า้ ส่งและปลีก
และผู้บริโภคต่อไป
4. ผู้บริโภค (ปลายน�้ำ) ผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าวที่บริโภคภายในประเทศ ได้แก่ กะทิ
คั้นสด กะทิกล่อง น�้ำมันสกัด และผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริโภคอื่น ๆ
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