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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) personal demographic characteristic

and economic factors, 2) knowledge on durian production, 3) durian production of farmers 4)
factors related to the production of durian replacing of rubber farmers. The samples were 143
rubber farmers who participated in the Project to Develop Small-Scale Rubber Farmers for
Sustainability with Rubber Authority of Thailand and were planting durian replacing rubber in
Noppitam district, Nakhon Si Thammarat province. The interview schedule was used to collect
the data. The data was carried out by the descriptive statistic and correlation coefficient. The
results showed that the farmers were average of 46.43 years old and graduated from primary
school at 43.3% with an average of 26.36 years of experience in rubber planting. They had
rubber planting areas 19.02 rai, average income from rubber plantation 37,500 THB/year,
experience in durian production 7.27 years, durian planting area 11.04 rai which was 58.04% of
the total rubber planting area, and average initial investment expenditure on durian production
at 20,756.60 THB/rai. While changing to produce durian replacing rubber, the average price was
20.28 THB/kg for rubber and 100.71 THB/kg for durian. About 77.6% of farmers had knowledge
on durian production at high level (13.34–20.00 scores) with an average 15.05 scores out of 20
scores and 79.0% of them produced durian according to Good Agricultural Practice at high level
(13–18 items) with the maximum practice at 18 items and the minimum practice at 8 items.
The knowledge on durian production significantly related to durian production of farmers
(P < 0.05). Therefore, agricultural extension officials should transfer knowledge on durian
production to the farmers to improve durian product quality.
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร 2) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกร 3) การผลิ ต ทุ เ รี ย นของเกษตรกร และ
4) ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสัมพันธ์กับ การผลิตทุเ รียนแทน
ยางพาราของเกษตรกร กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนกับการยาง
แห่งประเทศไทย และปลูกทุเรียนแทนยางพาราใน
อ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 143
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความ
สัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผล
การวิจัย พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 46.43 ปี จบการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 มีประสบการณ์
การปลูกยางเฉลี่ย 26.36 ปี มีพื้นที่ปลูกยางก่อนปรับ
เปลี่ยนเป็นทุเรียนเฉลี่ย 19.02 ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจาก
การท�ำสวนยางพารา 37,500 บาทต่อปี มีประสบการณ์
การผลิตทุเรียนเฉลีย่ 7.27 ปี มีพนื้ ทีป่ ลูกทุเรียน 11.04 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด และ
มีรายจ่ายเฉลีย่ ส�ำหรับการลงทุนเริม่ ต้นเพือ่ ผลิตทุเรียน
20,756.60 บาทต่อไร่ ขณะปรับเปลี่ยนมาผลิตทุเรียน
แทนยางพารา ยางพารามีราคาเฉลี่ย 20.28 บาทต่อ
กิโลกรัม และทุเรียนมีราคาเฉลี่ย 100.71 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียน
ระดับมาก (13.34–20.00 คะแนน) ร้อยละ 77.6
คะแนนความรู้เฉลี่ย 15.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน เกษตรกรผลิ ต ทุ เ รี ย นโดยปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในระดับมาก
(13–18 ข้อ) ร้อยละ 79.0 โดยเกษตรกรปฏิบัติมาก
ที่สุด 18 ข้อ และปฏิบัติน้อยที่สุด 8 ข้อ ความรู้เกี่ยว
กับการผลิตทุเรียนมีความสัมพันธ์กับการผลิตทุเรียน
ของเกษตรกรอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การเกษตรควรถ่ า ยทอด

ความรู้การผลิตทุเรียนแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตทุเรียน
ค�ำส�ำคัญ: ทุเรียน, ยางพารา, เกษตรกร, นครศรีธรรมราช

บทน�ำ
ทุเรียนเป็นผลไม้ทไี่ ด้รบั การขนานนามว่าเป็น
ราชาผลไม้ มีรสชาติอร่อย เป็นทีน่ ยิ มทัง้ ในกลุม่ ชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตทุเรียน
อันดับต้นของโลก จึงเป็นผลไม้ที่มีความส�ำคัญต่อภาค
การเกษตร ที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสินค้า
กลุ่มไม้ผล รองจากมะม่วง โดยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่า
ผลผลิตของทุเรียนอยูท่ ี่ 3,963.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.7 ของมูลค่าผลผลิตกลุ่มไม้ผล (Siribenjapruk,
2017) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนของ
ไทยได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากการขยาย
ตั ว ของอุ ป สงค์ ก ารบริ โ ภคทุ เ รี ย นในตลาดการค้ า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากตลาดการน�ำเข้าของ
จีนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัว
ของราคาทุเรียนทั้งในตลาดส่งออกและตลาดภายใน
ประเทศ ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างแรงจูงใจต่อการ
ขยายพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกภายในประเทศไทยและแหล่ง
ผลิตทุเรียนดั้งเดิม เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ ทั้งยังมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปใน
แหล่งผลิตใหม่ ๆ เช่น ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Ministry of Commerce,
2018) ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน โดยคณะท�ำงานส�ำรวจ
ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ได้เห็นชอบผลพยากรณ์
ทุเรียนภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด (ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง
ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี)
ในปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562) ซึ่งพบว่า เนื้อที่ยืนต้นของทุเรียนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวน 501,845 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก
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ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 35,290 ไร่ หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 8.0 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2019)
ปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทยมีแผนลด
พืน้ ทีป่ ลูกยางตามยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี จาก 23.3
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2559 ให้ลดลงเหลือ 18.4 ล้านไร่
ภายในปี พ.ศ. 2579 นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทย
ยังมีโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ ความ
ยั่งยืนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลด
พืน้ ทีป่ ลูกยางและปริมาณผลผลิต เนือ่ งจากปัญหาราคา
ยางพาราตกตำ�่ เพือ่ ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้พฒ
ั นา
อาชีพใหม่ทมี่ รี ายได้มนั่ คง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นพื้นที่น�ำร่องโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรในอ�ำเภอ
นบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีเ่ ข้าร่วมโครงการกับ
การยางแห่งประเทศไทย สาขาท่าศาลา โดยเกษตรกรที่
โค่นยางส่วนใหญ่จะเปลีย่ นมาปลูกทุเรียน เนือ่ งจากเป็น
พืชเศรษฐกิจทีม่ อี นาคตค่อนข้างดี (Rubber Authority
of Thailand, 2019) จากข้อมูลดังกล่าว การศึกษาปัจจัย
พืน้ ฐานส่วนบุคคลและข้อมูลด้านเศรฐกิจของเกษตรกร
ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตทุเรียนของเกษตรกร การผลิต
ทุเรียนของเกษตรกร และปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
ผลิตทุเรียนแทนยางพาราของเกษตรกรในโครงการ
พัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ ความยัง่ ยืนในพืน้ ที่
ต�ำบลนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
และมี ค วามจ�ำเป็ น ส�ำหรั บ การวางแนวทางในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อตัวเกษตรกร สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร

ความยัง่ ยืนกับการยางแห่งประเทศไทย และผลิตทุเรียน
แทนยางพารา จ�ำนวน 227 ราย ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามวิธขี อง Krejcie and Morgan (1970) ได้
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 143 ราย และใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจับฉลาก
โดยก�ำหนดหมายเลข 1 ถึง 227 ตามล�ำดับรายชื่อ
เกษตรกร แล้ ว ด�ำเนิ น การสุ ่ ม หมายเลขจนครบ
143 รายชือ่

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประกอบด้วย ค�ำถามปลายปิด
(Close-ended question) และค�ำถามปลายเปิด
(Open-ended question) ซึง่ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1)
ข้อมูลพืน้ ฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2)
ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตทุเรียนของเกษตรกร และ 3) การ
ผลิตทุเรียนของเกษตรกร โดยทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบสัมภาษณ์ จากนัน้ น�ำแบบสัมภาษณ์
ไปทดลองใช้ (Try out) กับเกษตรกรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย และทดสอบความเชือ่
มัน่ (Reliability) ด้วยค่า KR-20 และค่าสัมประสิทธิค์ วาม
เชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
reliability coefficient) โดยตัวแปรความรูเ้ กีย่ วกับการ
ผลิตทุเรียนแทนยางพาราได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.730 และการปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนได้ค่า
ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.733
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของเกษตรกร
ถูกประเมินจากความรูด้ า้ นการจัดการนำ�้ พืน้ ทีป่ ลูก วัตถุ
อั น ตรายทางการเกษตร การจั ด การคุ ณ ภาพใน
อุปกรณ์และวิธกี าร
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว สุขลักษณะส่วน
บุคคล และบันทึกข้อมูลและการตามสอบ โดยให้คะแนน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
จากการตอบค�ำถามของเกษตรกร จ�ำนวน 20 ข้อ ตอบ
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ เกษตรกร ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน และแบ่ง
ชาวสวนยางในอ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงคะแนนความรู้ โดยใช้หลักเกณฑ์ก�ำหนดช่วงคะแนน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ ตามการแบ่งอันตรภาคชัน้ (Interval scale) ดังสมการ
120

Agricultural Sci. J. 2021 Vol. 52 (2)

ส.วก.ท.

อันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตำ�่ สุด) / จ�ำนวนชัน้
= (20 – 0) / 3 = 6.66
ดังนั้น จึงก�ำหนดช่วงคะแนนส�ำหรับการประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียน ดังนี้
คะแนนความรู้ 0.00 – 6.66 คะแนน หมายถึง มีความรู้ในระดับน้อย
คะแนนความรู้ 6.67 – 13.33 คะแนน หมายถึง มีความรู้ในระดับปานกลาง
คะแนนความรู้ 13.34 – 20.00 คะแนน หมายถึง มีความรู้ในระดับมาก
การผลิตทุเรียนของเกษตรกรถูกประเมินจาก
การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการ
เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) 6
ด้าน ได้แก่ ด้านน�้ำ พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการ
เกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อน
การเก็บเกี่ยว สุขลักษณะส่วนบุคคล และบันทึกข้อมูล
และการตามสอบ เนื่องจากทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตจึง

ไม่มีข้อมูลด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกีย่ ว รวมถึงการพักผลผลิต การขนย้ายในแปลงปลูก
และการเก็ บ รั ก ษา ใช้ วิ ธี ก ารวั ด แบบนามบั ญ ญั ติ
(Nominal scale) โดยนับจ�ำนวนข้อทีเ่ กษตรกรปฏิบตั ิ
จ�ำนวน 18 ข้อ ปฏิบัติ ให้ค่าเท่ากับ 1 ไม่ปฏิบัติ ให้ค่า
เท่ากับ 0 และแบ่งช่วงจ�ำนวนข้อของการปฏิบตั ิ โดยใช้
หลักเกณฑ์ก�ำหนดช่วงตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังนี้

อันตรภาคชั้น = (จ�ำนวนข้อที่ปฏิบัติมากที่สุด – จ�ำนวนข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุด) / จ�ำนวนชั้น
= (18 – 0) / 3 = 6
ดังนั้น จึงก�ำหนดช่วงการปฏิบัติส�ำหรับการประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียน ดังนี้
ปฏิบัติ 0 – 6 ข้อ หมายถึง ปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนในระดับน้อย
ปฏิบัติ 7 – 12 ข้อ หมายถึง ปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนในระดับปานกลาง
ปฏิบัติ 13 – 18 ข้อ หมายถึง ปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนในระดับมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ถูก
เก็บรวบรวม โดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
ทุ เ รี ย นจากเอกสารทางวิ ช าการ รายงานการวิ จั ย
บทความ และวารสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิ (Primary data) จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู ้ ผ ลิ ต ทุ เ รี ย นแทนยางพาราภายใต้โครงการพัฒ นา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนในอ�ำเภอ
นบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 143 ราย โดย
เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต�่ำสุด
(Minimum) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
statistic) ถูกน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานส่วน
บุคคลและเศรฐกิจของเกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตทุเรียน และการผลิตทุเรียนของเกษตรกร และ
ประมาณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
(Pearson’s correlation coefficient) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและ
ข้อมูลด้านเศรฐกิจของเกษตรกรและความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตทุเรียนของเกษตรกรกับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกร

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

121

>>

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตทุเรียนแทนยางพารา

ผลการทดลองและวิจารณ์
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร
เกษตรกร มีอายุเฉลี่ย 46.43 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 มีพื้นที่ปลูกยางก่อน
ปรับเปลีย่ นเป็นทุเรียนเฉลีย่ 19.02 ไร่ และปรับเปลีย่ น
เป็นทุเรียนเฉลี่ย 11.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของ
พื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดมีพื้นที่ถือ
ครองเป็นของตนเอง มีประสบการณ์การปลูกยางพารา
เฉลี่ย 26.36 ปี มีรายได้เฉลี่ยจากการท�ำสวนยางพารา
37,500 บาทต่อปี โดยขณะปรับเปลี่ยนมาผลิตทุเรียน
แทนยางพารา ยางพารามีราคาเฉลี่ย 20.28 บาทต่อ
กิโลกรัม ขณะที่ ทุเรียนมีราคาเฉลี่ย 100.71 บาทต่อ
กิโลกรัม ด้วยราคายางพาราและทุเรียนที่แตกต่างกัน
จึงสร้างแรงจูงใจในการผลิตทุเรียนแทนยางพาราให้กบั
เกษตรกร โดยเกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มี
ประสบการณ์การผลิตทุเรียนเฉลี่ย 7.27 ปี และมีราย
จ่ า ยเฉลี่ ย ส�ำหรั บ การลงทุ น เริ่ ม ต้ น เพื่ อ ผลิ ต ทุ เ รี ย น
ประมาณ 20,756.60 บาทต่อไร่ ซึง่ เป็นรายจ่ายส�ำหรับ
การปรับพื้นที่ การวางระบบน�้ำ และค่าต้นกล้าทุเรียน
ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.3) เป็นสมาชิก
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
เนื่ อ งจากเป็ น ธนาคารที่ เ ป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ให้ กั บ
เกษตรกรโดยตรง เกษตรกรกลุม่ นีม้ อี ายุและระดับการ
ศึกษาใกล้เคียงกับกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียน ต�ำบลถำ�้
สิงห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มีอายุเฉลี่ย 46.62 ปี
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีพื้นที่ปลูก

ทุเรียนเฉลี่ย 13.61 ไร่ (Sararak et al., 2016) แต่ใน
ด้านประสบการณ์ เกษตรกรในอ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีประสบการณ์การปลูกยางพารา
(เฉลี่ย 26.36 ปี) มากกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ระยะเวลาการท�ำสวน
ยางพารา 5–10 ปี (Kaewtathip, 2014) แต่ มี
ประสบการณ์การผลิตทุเรียน (เฉลี่ย 7.27 ปี) น้อยกว่า
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในต�ำบลถ�้ำสิงห์ อ�ำเภอเมือง
จั ง หวั ด ชุ ม พร ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ ก ารผลิ ต ทุ เ รี ย น
มากกว่า 14.07 ปี (Sararak et al., 2016)
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของเกษตรกร
เกษตรกรมีความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตทุเรียนใน
ระดับมาก (13.34–20.00 คะแนน) ร้อยละ 77.6 และ
มีความรูใ้ นระดับปานกลาง (6.67–13.33 คะแนน) ร้อย
ละ 22.4 (Table 1) ซึ่งเกษตรกรได้คะแนนมากที่สุด
20 คะแนน คะแนนน้อยที่สุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
15.05 คะแนน โดยเกษตรกรมีความรูม้ ากทีส่ ดุ เรือ่ งโรค
ราสีชมพูจะเกิดเมื่อพื้นที่ปลูกทุเรียนมีความชื้นสูงและ
ต้นทุเรียนมีทรงพุม่ หนาทึบ (ร้อยละ 92.9) และมีความ
รูน้ อ้ ยทีส่ ดุ เรือ่ งช่วง 1 ปีแรกทีป่ ลูกทุเรียนไม่ควรตัดแต่ง
กิ่ง (ร้อยละ 49.0) ซึ่งสอดคล้องกับ Kanokhong et
al. (2018) ที่ศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของ
เกษตรกร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ�ำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า เกษตรกรมีความรู้
เกีย่ วกับวิธกี ารปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP ในระดับสูง

Table 1 Frequency and percentage of farmers’ knowledge on durian production (n=143)
Level of knowledge
Low level of knowledge (0.00–6.66 scores)
Moderate level of knowledge (6.67–13.33 scores)
High level of knowledge (13.34–20.00 scores)

Frequency
0
32
111

Mean = 15.05 scores, maximum = 20 scores, minimum = 8 scores
122
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Percentage
0
22.4
77.6
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การผลิตทุเรียนของเกษตรกร
เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 70 ผลิตทุเรียนตาม
หลักการที่ส�ำคัญ 6 ด้าน ของมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี ดังนี้ 1) ด้านน�้ำ เกษตรกร ร้อยละ
86.7 มีการจัดการระบบระบายน�้ำภายในแหล่งผลิต
เพื่อไม่ให้น�้ำท่วมขัง 2) ด้านพื้นที่ปลูก เกษตรกร ร้อย
ละ 88.8 มีการจัดการเส้นทางขนส่งปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตที่สะดวกภายในแปลงผลิตทุเรียน 3) ด้านวัตถุ
อั น ตรายทางการเกษตร เกษตรกร ร้ อ ยละ 91.6
พ่นสารเคมีในขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลา
แดดจัดหรือลมแรง 4) ด้านการจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว เกษตรกร ร้อยละ

78.3 พรางแสงให้ตน้ ทุเรียนทีป่ ลูกใหม่ดว้ ยทางมะพร้าว
หรือตาข่ายพรางแสง 5) ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล
เกษตรกร ร้อยละ 86.7 สวมเสือ้ ผ้าหรืออุปกรณ์ปอ้ งกัน
สารพิษอย่างมิดชิดทุกครั้งก่อนพ่นสาร 6) ด้านบันทึก
ข้อมูลและการตามสอบ เกษตรกร ร้อยละ 79.7 บันทึก
ข้อมูลการใช้สารป้องกันการก�ำจัดศัตรูพืชและการใช้
วัตถุอันตราย (Table 2) โดยเกษตรกรให้ความส�ำคัญ
กับการผลิตทุเรียนตามหลักการที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็น
แนวทางที่ท�ำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรง
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ได้ผลผลิตสูง คุ้มค่าการลงทุน
และเป็นกระบวนการผลิตทีป่ ลอดภัยต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภค

Table 2 Frequency (Percentage) of farmers on durian production with Good Agricultural Practice
											
(n=143)
Durian production with Good Agricultural Practice
1) Water
- Procurement of clean water sources in order to have enough water
throughout the year
- Management of drainage systems within the production site to prevent flooding
- Durian irrigation by mini sprinkler system/use of sprinklers to distribute
water evenly
2) Planting area
- Durian planting layout must be square/triangle/plant at close distance to
be rectangular
- Digging a durian planting hole must be about 50 × 50 × 50 cm
(width × length × depth)
- Management of transport routes for inputs and products to facilitate within
the durian plantation

Practice No practice
112 (78.3)

31 (21.7)

124 (86.7)
110 (76.9)

19 (13.3)
33 (23.1)

113 (79.0)

20 (21.0)

106 (74.1)

37 (25.9)

127 (88.8)

16 (11.2)

3) Pesticides
- Providing a storage facility for keeping chemical fertilizers and pesticides
117 (81.8)
away from home and safe place
- Avoiding from spraying the chemical in full sun or strong winds
131 (91.6)
- Eliminating weeds by shortening them with a lawn mower or using herbicides 122 (85.3)
- Spraying with chemicals to control leaf infestations in case of severe
symptoms of leaf infection

122 (85.3)

26 (18.2)
12 (8.4)
21 (14.7)
21 (14.7)
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Table 2 Continued.
Durian production with Good Agricultural Practice
4) Pre-harvest quality management
- Keeping agricultural tools in the durian orchard neatly
- Following the production plan of farmers
- Fertilizing during the period of 2–6 months of durian trees by placing
20–30 cm away from the base of the tree
- Camouflaging with coir or netting for new planted durian tree
5) Personal hygiene
	 - Taking care of personal hygiene to prevent the farmer from being in danger
(Taking a shower after spraying chemicals)
	 - Wearing protective cloth or protective gear before chemical spraying
6) Record keeping and traceability
	 - Recording of pesticide and hazardous equipment use
	 - Recording information about production in all stages

Practice No practice
110 (76.9)
108 (75.5)
108 (75.5)

33 (23.1)
35 (24.5)
35 (24.5)

112 (78.3)

31 (21.7)

121 (84.6)

22 (15.4)

124 (86.7)

19 (13.3)

114 (79.7)
112 (78.3)

29 (20.3)
31 (21.7)

เกษตรกรปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียน ด้านบันทึกข้อมูลและการตามสอบ (ร้อยละ 79.0) และ
ด้านวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 86.0) ด้ า นการจั ด การคุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ก่ อ น
รองลงมาคือ ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล (ร้อยละ 85.7) การเก็บเกี่ยว (ร้อยละ 76.5) ตามล�ำดับ ดัง Figure 1
ด้านน�้ำ (ร้อยละ 80.7) ด้านพื้นที่ปลูก (ร้อยละ 80.6)

Figure 1 Percentage of farmers on durian production
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เกษตรกรปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนใน
ระดับมาก (13–18 ข้อ) ร้อยละ 79.0 และปฏิบัติใน
ระดับปานกลาง (7–12 ข้อ) ร้อยละ 21.0 (Table 3)
โดยเกษตรกรปฏิบัติมากที่สุด 18 ข้อ ปฏิบัติน้อยที่สุด
8 ข้อ ปฏิบัติเฉลี่ย 15 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Khaiman
et al. (2016) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ของเกษตรกรผูป้ ลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยพบว่า

เกษตรกรปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ท างการ
เกษตรที่ดีในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านที่เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ ที กุ ครัง้ ได้แก่ การจัดการสุขลักษณะ
สวน การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร การ
จัดการปัจจัยการผลิต และการปฏิบัติและการควบคุม
การผลิต

Table 3 Frequency and percentage of farmers with practice level on durian production
Practice level on durian production

Frequency

Percentage

Low level of practice (0–6 items)
Moderate level of practice (7–12 items)
High level of practice (13–18 items)

0
30
113

0
21.0
79.0

Maximum = 18 items, minimum = 8 items
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การผลิ ต ทุ เ รี ย นของ
เกษตรกร
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา พื้ น ที่ ป ลู ก ยาง
ประสบการณ์การปลูกยางพารา ราคายางพาราขณะ
ปรับเปลี่ยนมาผลิตทุเรียนแทนยางพารา รายได้เฉลี่ย
จากการท�ำสวนยางพารา ประสบการณ์การผลิตทุเรียน
พืน้ ทีป่ ลูกทุเรียน รายจ่ายเฉลีย่ ส�ำหรับการลงทุนเริม่ ต้น
เพื่อผลิตทุเรียน และราคาทุเรียนขณะปรับเปลี่ยนมา
ผลิตทุเรียนแทนยางพาราไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การผลิ ต ทุ เ รี ย นของเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการ
ผลิ ต ทุ เ รี ย นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
ซึ่ ง เกษตรกรที่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต ทุ เ รี ย นใน

ระดับมากมีการปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนมาก
(Table 4) โดยเกษตรกรมีความรู้ในระยะวางแผนการ
ปลูก ระยะการปลูก และระยะการดูแลรักษา และน�ำ
ความรูม้ าปฏิบตั ติ ามหลักการในด้านน�ำ้ ด้านพืน้ ทีป่ ลูก
ด้ า นวั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร ด้ า นการจั ด การ
คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย ว
ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และด้านบันทึกข้อมูลและ
การตามสอบ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเพิ่มพูนความรู้
เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตทุเรียนตามหลักการให้
ได้คุณภาพทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Keawta et al.
(2012) ที่ศึกษาเงื่อนไขการตัดสินใจเลือกระบบการ
ผลิตพืชของเกษตรกร อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ซึ่งพบว่า ความรู้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกษตรกร
เกิดความมั่นใจในความส�ำเร็จของอาชีพ
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตทุเรียนแทนยางพารา

Table 4 Factors related to durian production of farmers
Independent variable
Age
Education level
Rubber planting areas
Experience in rubber production
Price of rubber while changing to durian production
Income from rubber production
Experience in durian production
Durian plantation areas
Expenses of durian production
Price of durian while changing to durian production
Knowledge on durian production

r

P-value

–0.004
–0.098
–0.054
0.026
0.161
0.039
–0.033
0.115
–0.087
0.025
0.198*

0.962
0.337
0.519
0.695
0.875
0.641
0.696
0.173
0.301
0.375
0.018

r = Pearson’s correlation coefficient, * significant at P < 0.05

สรุป
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอ�ำเภอนบพิต�ำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน และผลิตทุเรียน
แทนยางพารา มีอายุเฉลีย่ 46.43 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 มีประสบการณ์การปลูก
ยางพาราเฉลีย่ 26.36 ปี มีพนื้ ทีป่ ลูกยางก่อนปรับเปลีย่ น
เป็นทุเรียนเฉลีย่ 19.02 ไร่ มีรายได้เฉลีย่ จากการท�ำสวน
ยางพารา 37,500 บาทต่อปี โดยขณะปรับเปลีย่ นมาผลิต
ทุเรียนแทนยางพารา ยางพารามีราคาเฉลีย่ 20.28 บาท
ต่อกิโลกรัม ขณะที่ ทุเรียนมีราคาเฉลีย่ 100.71 บาทต่อ
กิโลกรัม เกษตรกรมีประสบการณ์การผลิตทุเรียนเฉลีย่
7.27 ปี มีพนื้ ทีป่ ลูกทุเรียน 11.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
58.04 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด และมีรายจ่ายเฉลี่ย
ส�ำหรับการลงทุนเริม่ ต้นเพือ่ ผลิตทุเรียน 20,756.60 บาท
ต่อไร่ เกษตรกรมีความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตทุเรียนในระดับ
มากในระยะวางแผนการปลูก ระยะการปลูก และระยะ
การดูแลรักษา และปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนใน
ระดับมาก โดยเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 70 ผลิตทุเรียน
ตามหลักการทีส่ �ำคัญ 6 ด้าน ของมาตรฐานการปฏิบตั ิ
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ทางการเกษตรทีด่ ี ได้แก่ 1) ด้านน�ำ้ 2) ด้านพืน้ ทีป่ ลูก
3) ด้านวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร 4) ด้านการจัดการ
คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย ว
5) ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และ 6) ด้านบันทึกข้อมูล
และการตามสอบ ทัง้ ยังพบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิต
ทุเรียนของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
หลักการผลิตทุเรียน โดยเกษตรกรทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับการ
ผลิตทุเรียนในระดับมาก ปฏิบตั ติ ามหลักการผลิตทุเรียน
ในระดับมาก ดังนัน้ ควรถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการผลิต
ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรขอมาตรฐานรับรองเพือ่ รองรับผลผลิตทีจ่ ะได้
รับในอนาคต
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