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ABSTRACT: The objectives of this research were 1) to study personal and economic factors 
of farmers 2) to study media exposure about durian of durian farmers in Tha Mai District, 
Chantaburi Province. The sample size of this study was 354 durian farmers in Tha Mai district, 
Chantaburi province.  Data were collected using interview schedule. Statistic analyze to data 
using frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum figure. The 
results of this research indicated that most of the durian farmers were male (62.4%) with average 
age at 44.48 years, graduated with  secondary school to high school (34.7%), married, the average 
number of family members were 4 persons, the average experience in durian planting were 
12.08 years, the average durian plantation area were 10.24 rai, the average expense was 18,094.63 
baht per rai, the average income was 56,926.55 baht per rai. Most of the durian farmers used 
their own funding source (67.2%). Durian farmers received information about durian from people 
media through agricultural extension agents and community leaders (57.3%), mass media through 
academic papers and books relevant to agriculture (58.8%), activity media through the meeting 
(50.0%), and online media through Facebook (59.9%). 
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์ คือ 1) เพือ่ศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
ของเกษตรกร 2) เพือ่ศึกษาการเปิดรบัสือ่ทางการเกษตร
เกี่ยวกับทุเรียนของเกษตรกรในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี กลุ ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 
ที่อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 354 ราย  
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าต�า่สดุ และ ค่าสงูสดุ ผลการ
วจัิย พบว่า เกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนเป็นเพศชาย ร้อยละ 
62.4 อายเุฉลีย่ 44.48 ปี มกีารศึกษาอยูใ่นมธัยมศึกษา
ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ร ้อยละ 34.7 
สถานภาพสมรส มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน 
ประสบการณ์ในการปลกูทเุรยีนเฉลีย่ 12.08 ปี มพีืน้ท่ี
ปลกูทุเรียนเฉล่ีย 10.24 ไร่ ต้นทนุการผลติทเุรยีนเฉลีย่ 
18,094.63 บาทต่อไร่ รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติ
เฉลีย่ 56,926.55 บาทต่อไร่ แหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในปลกู
ทเุรียนใช้เงินทนุของตนเอง ร้อยละ 67.2 เกษตรกรได้
รับข่าวสารเกี่ยวกับทุเรียนจากสื่อบุคคลผ่านเจ้าหน้าที่
ส ่งเสริมการเกษตรและผู ้น�าชุมชน ร้อยละ 57.3  
สื่อมวลชน จากเอกสารวิชาการและหนังสือเกี่ยวกับ
การเกษตร ร้อยละ 58.8 สือ่กจิกรรมจากการจัดประชมุ 
ร้อยละ 50.0 และสือ่ออนไลน์จากเฟซบุก๊ (Facebook) 
ร้อยละ 59.9 

ค�าส�าคัญ: การปลูกทุเรียน, การเปิดรับสื่อ, เกษตรกร, 
จังหวัดจันทบุรี

บทน�า

“ทุเรียน” เป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
มีเปลือกหนา หนามแหลม มีกลิ่นที่โดดเด่นมีรสชาติ
อร่อย เป็นที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็น  

King of Fruit และเป็นผลไม้เศรษฐกจิท่ีส�าคญัชนดิหนึง่
ของประเทศไทย แหล่งปลูกทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่ส�าคัญ คือ ภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด ส�าหรับในภาคใต้ปลูกมากในจังหวัดชุมพร 
ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส 
นอกจากนี้ มีบางจังหวัดท่ีมีการปลูกทุเรียนท่ีมีความ
โดดเด่นเฉพาะตัว ที่ส�าคัญ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
อุตรดิตถ์ และศรีสะเกษ (Promthep, 2016)

ในยุคของการเรียนรู้ และรับข้อมูลข่าวสาร 
การเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรมีความ
ส�าคญัยิง่ต่อการปรบัตวัและการจดัการเกษตรทีเ่หมาะ
สม ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบทางด้านการเกษตรของ
ประเทศไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกร พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนั การจดัการสนิค้าเกษตร
และความมัน่คงทางอาหาร เพือ่ให้เกษตรกรและหน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
ทางด้านการเกษตรสามารถพฒันาทรพัยากรการเกษตร
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ สมดลุ และยัง่ยนื อีกทัง้เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการผลักดันการเกษตรของ
ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน และการด�าเนนิธรุกจิ
ระหว่างประเทศ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology Center, 2014)
 ปัจจบุนัการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการ
ส่งเสรมิการเกษตร นอกจากจะสนบัสนนุการมส่ีวนร่วม 
ของเกษตรกรแล้ว ยังให้ความส�าคัญกับภูมิปัญญาและ
กระบวนการเรยีนรูข้องเกษตรกร โดยการหนนุเสริมให้
เกิดช่องทางและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลาก
หลายผ่านเครือข่ายการเรียนรู ้แบบไม่เป็นทางการ 
หรอืกึง่ทางการ เช่น เวทีชุมชนกลุม่/เครอืข่าย/ศนูย์การ
เรยีนรู ้และโรงเรยีนเกษตรกร/โรงเรยีนชาวนา เป็นต้น 
การส่งเสริมเกษตรตามแนวทางเช่นนี้ถือว่าเกษตรกร 
มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดย
มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ รับบทบาท
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เป็นกองหนุน นับตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่9 (พ.ศ. 2545–2549) เจ้าหน้าทีส่่งเสริม
การเกษตรมีหน้าทีส่นับสนุน อ�านวยความสะดวก และ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรต่าง ๆ 
ตลอดจนเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร ส�าหรับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560–2564) (Office of the National Economic 
and Social Development Council, 2016) ได้กล่าว
ถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรให้เป็นการเกษตร 
4.0 ซ่ึงเปลีย่นจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบนัไปสู่
การเกษตร สมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลย ี(Smart Farming) แต่เกษตรกรจ�านวนมาก
ในปัจจุบันยังมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การผลิตเชื่อมโยงไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด 
การขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการใช้ปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี สารเคมีการเกษตร ท�าให้เกษตรกร
ใช้ปัจจยัการผลติดงักล่าวมากเกนิความจ�าเป็น นอกจาก
ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วยัง ก่อให้เกิดการตกค้าง
ของสารพิษในผลผลิตการเกษตร ส่งผลกระทบต่อ 
สุขอนามัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในระยะยาว อีกทั้งยัง
ท�าให้ดนิเสือ่มโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ด้วยเหตน้ีุการพฒันาการเกษตรให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื 
ต้องอาศยั “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ดังน้ัน 
การปรับตัวของเกษตรกรจึงเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง 
ทีจ่ะท�าให้เป้าหมายการพฒันาการเกษตรของประเทศ
บรรลผุลส�าเรจ็ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่
มคีวามพร้อมทัง้ในแง่องค์ความรูด้้านการผลติ การตลาด 
มีการน�าเทคโนโลยีภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่
เหมาะสมในการพฒันาการเกษตร โดยค�านึงถงึคุณภาพ
มาตรฐานและปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึง
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเน้น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเองได้ สร้างและ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร ส่งเสริม

การท�าเกษตรกรรมยัง่ยนื โดยเฉพาะการท�าเกษตรแบบ
ผสมผสาน เกษตรทฤษฎใีหม่ และเกษตรอนิทรย์ี ซึง่จะ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้โดยการน�างานวิจัยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาใช้ประโยชน์ ท�าให้เกษตรกรเป็นเกษตรกร
มอือาชพี และเน้นการเข้าถงึเทคโนโลยกีารเกษตรของ
เกษตรกรท�า ให้สามารถบริหารจัดการฟาร์มแบบครบ
วงจร ตั้งแต่การผลิตแปรรูปและการตลาด ตลอดจน
สร้างการรวมกลุม่เกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถเช่ือม
โยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, 2013)
 จงัหวดัจนัทบุรเีป็นจงัหวดัหนึง่ในภาคตะวนัออก
ทีม่พีืน้ทีป่ลกูทเุรยีนเป็นอันดบั 1 ของจ�านวนพืน้ทีป่ลูก
ท้ังหมดในประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนจ�านวน 
203,170 ไร่ ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดในประเทศ (Office 
of Agricultural Economics, 2017) ดงันัน้การศกึษา
การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอ�าเภอ
ท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีจงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีนั้นเป็นแหล่งผลิตทุเรียน
มากที่สุดของประเทศ ซึ่งอ�าเภอท่าใหม่มีพื้นท่ีปลูก
ทุเรียนรวมถึงผลผลิตทุเรียนมากที่สุดในจังหวัด 
(Thamai District Agricultural Extension Office, 
2016)  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัย
พื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ของเกษตรกร
และการเปิดรับสื่อทางการเกษตรเกี่ยวกับทุเรียนของ
เกษตรกรในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  เพื่อจะได้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรและการปลูก
ทเุรยีนให้แก่เกษตรกรได้ตรงตามช่องทางของเกษตรกร
เปิดรับสื่อ เพื่อให้ข้อมูลส่งไปยังเกษตรกรอย่างมี
ประสทิธภิาพ และน�าข้อมลูไปเป็นแนวทางให้กบัหน่วย
งานท่ีเกีย่วข้องหรอืเกษตรกรในการส่งเสรมิการเกษตร
ในพื้นที่ต่อไป
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อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกร
ผู้ปลูกทุเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
จังหวัดจันทบุรี  จ�านวน 3,069 ราย (Thamai District 
Agricultural Extension Office, 2016) โดยสุ่ม
ตัวอย่างตามวิธีการของสูตร ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนั้น 
ขนาดตัวอย่างท่ีค�านวณได้ คือ 354 ราย ใช้วิธีการ 
สุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ ่มแบบสัดส่วน 
(Proportional Stratified Sampling) โดยจ�าแนก
ประชากรตามต�าบลและหมูบ้่านและการค�านวณขนาด
ตัวอย่างในแต่ละต�าบลและหมู่บ้านจะใช้การจัดสรร
แบบสัดส่วน (Niyamangkoon, 2005)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
ซ่ึงมีลักษณะค�าถามปลายป ิด (close-ended 
questions) และค�าถามปลายเปิด (open-ended 
questions) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ  การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับทุเรียน ทดสอบ 
เคร่ืองมือโดยหาความเที่ยงตรง (validity) โดย 
ผู ้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติโดยวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistic) ที่ประกอบด้วย  
การแจกแจงความถี่ (frequency distribution)  
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (standard deviat ion) ค ่าสูงสุด 
(maximum) และค่าต�่าสุด (minimum)

ผลการทดลองและวิจารณ์

ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบคุคลและปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ
ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 62.4 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.6 เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
35.6 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 22–38 ปี และอายุ 
อยู่ระหว่าง 39–49 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.2 ตามล�าดับ 
เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอน
ต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 34.7  
รองลงมาไม่ได้รับการศึกษาถึงประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 33.6 และปริญญาตรีถึงสูงกว่าปริญญาตรี 
จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ตามล�าดับ 
ในเรื่องของสมาชิกในครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 68.4) มจี�านวนสมาชกิในครวัเรอืนอยูร่ะหว่าง 
1–4 คน รองลงมามีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน
ข้ึนไป (ร้อยละ 31.6) มีสมาชิกในครัวเรือนท้ังหมด 
เฉลี่ย 4 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramthep 
et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่องความต้องการความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับปาล์มน�้ามัน
ของเกษตรกร อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และพบว่า 
เกษตรกรสวนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.80 ปี 
มีระดับการศึกษา ปวช. หรือสูงกว่า มีสมาชิกในครัว
เรอืนทัง้หมดเฉลีย่ 4 คน มปีระสบการณ์ปลูกทเุรยีนอยู่
ระหว่าง 6–14 ปี ร้อยละ 27.1 ตามล�าดับ สะท้อนให้
เห็นว่า เกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียนอยู ่ในวัยกลางคน
เนื่องจากได้ประกอบอาชีพการท�าสวนทุเรียนสืบทอด
มาจากคนในครอบครัว ขณะท่ีเกษตรกรท่ีจบการศกึษา
ในระดับอุดมศึกษาก�าลังมีจ�านวนเพิ่มข้ึน เนื่องจาก 
เกษตรกรผู้เป็นพ่อและแม่สนับสนุนลูกหลานด้านการ
ศึกษา ส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร 
เป็นสมาชกิ คดิเป็นร้อยละ 79.4 แบ่งเป็นกลุม่ธนาคาร
เพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ  
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กลุม่เกษตรกรท่าใหม่ คดิเป็นร้อยละ 16.7 กลุม่แม่บ้าน
เกษตรกร คดิเป็นร้อยละ 14.1 กลุม่สหกรณ์การเกษตร 
คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามล�าดบั และไม่เป็นสมาชกิกลุม่ 
คิดเป็นร้อยละ 20.6 ส�าหรับประสบการณ์ในการปลูก
ทุเรียน เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปลูกทุเรียน 
15 ป ีขึ้นไป คิดเป ็นร ้อยละ 37.3 รองลงมามี
ประสบการณ์ปลูกทุเรียนอยู่ระหว่าง 1–5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.6 และมีประสบการณ์ปลูกทุเรียน 6–14 ปี
คิดเป็นร้อยละ 27.1 ตามล�าดับ

ต้นทุนจากการผลิตทุเรียน (บาทต่อไร่ต่อปี) 
เกษตรกรส่วนใหญ่ (จ�านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.1) มีต ้นทุนจากการผลิตทุเ รียนอยู ่ระหว ่าง  
500–10,000 บาทต่อปีต่อไร่ รองลงมามต้ีนทนุจากการ
ผลิตทุเรียนอยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาทต่อปี 
ต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 39.0) และมีต้นทุนจากการผลิต
ทุเรียน 20,001 บาทต่อปีต่อไร่ขึ้นไป จ�านวน 74 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 20.9) ตามล�าดับ (Table 2) ส�าหรับ
รายไดต่้อครวัเรอืนเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการ
ขายผลผลิตทเุรยีนอยูร่ะหว่าง 5,000–40,000 บาทต่อ
ปีต่อไร่ (คดิเป็นร้อยละ 44.9) รองลงมาคือ มรีายได้จาก
การขายผลผลิตทุเรียนมากกว่า 50,001 บาทต่อปีต่อ
ไร่ข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 33.3) และมีรายได้จากการ
ขายผลผลิตทุเรียนอยู่ระหว่าง 40,001–50,000 บาท
ต่อปีต่อไร่ (คิดเป็นร้อยละ 21.8) ตามล�าดับ 

ส�าหรับพื้นที่ปลูกทุเรียน เกษตรกรส่วนใหญ่
มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 5–10 ไร่ จ�านวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.5 รองลงมาเกษตรกรมพีืน้ทีป่ลกูทเุรยีน 11 
ไร่ขึ้นไป จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 และมี
พื้นที่ปลูกทุเรียน 1–4 ไร่ จ�านวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.4 ตามล�าดับ และเรื่องของแหล่งเงินทุนที่ใช้ใน
ปลกูทเุรียน กูเ้งิน จ�านวน 116 คน คดิเป็นร้อยละ 32.8 
แบ่งเป็นกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร จ�านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.8 รองลงมากู้กองทุนหมู่บ้าน จ�านวน 
20 คน คดิเป็นร้อยละ 5.7 กูจ้ากสหกรณ์ จ�านวน 7 คน 
คดิเป็นร้อยละ 2.0 กูจ้ากนายทนุ จ�านวน 1 คน คดิเป็น 

ร้อยละ 0.3 ตามล�าดับ และไม่กู้ จ�านวน 238 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.2 ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ Sararak 
et al. (2013) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัสภาพ
การปลกูทเุรยีนของเกษตรกร ต�าบลถ�า้สงิค์ อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเฉลี่ย 
13.61 ไร่  มีรายได้จากการปลูกทุเรียน 678,428.57 
บาทต่อปี รวมถึงเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูก
ทุเรียนเฉลี่ย 14.07 ปี และมีแหล่งเงินทุนในการปลูก
ทุเรียนส่วนใหญ่มากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สะท้อนให้เห็นว่า  เกษตรกรผู้ปลูก
ทเุรยีนมรีายได้ค่อนข้างสงู เนือ่งจากราคาของทเุรยีนที่
เพิ่มสูงข้ึนในแต่และปี รวมท้ังผลผลิตทุเรียนยังเป็นท่ี
ต้องการของตลาดโลกเห็นได้จากการจ�าหน่ายทุเรียน
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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Table 1 Number and percentage of personal factor of durian farmers in Tha Mai district, 
Chanthaburi province (n=354)

Personal factors of durian farmers Number Percentage

Gender

    Male
    Female

221
133

62.4
37.6

Age (years)

    22–38 years
    39–49 years
    50 years or more

114
114
126

32.2
32.2
35.6

Mean = 44.48         S.D. = 12.19                Min. = 22                 Max. = 78 

Educational level

     No formal education to primary school

     Secondary school to high school

     Bachelor’s degree to higher than Bachelor’s degree

119

123

112

33.6

34.7

31.7

Number of family members

     1–4 persons
     5 or more persons

242
112

68.4
31.6

Group members / Farmers Institute

 Not being group member
 Being group member
     Farmers’ group
     Farm housewife group
     Agricultural cooperatives
      Bank for Agriculture and agricultural cooperatives (BAAC)

73
281
59
50
44

128

20.6
79.4
16.7
14.1
12.4
36.2

Durian planting experience

     1–5 years
     6–14 years
     15 years or more

126
96

132

35.6
27.1
37.3

Mean = 12.08                  S.D. = 9.23                     Min. = 1                       Max. = 50 
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Table 2 Number and percentage of economic factors of durian farmers in Tha Mai district, 
Chanthaburi province (n=354)

Economic factors of durian farmers Number Percentage

Production cost of durian 

    Less than 10,001 (baht/ year/ rai)
    10,001–20,000 (baht/ year/ rai)
    20,001 (baht/ year/ rai) or more

142
138
74

40.1
39.0
20.9

Mean = 18,094.63    S.D. = 12,282.57     Min = 500     Max= 70,000 

Income from selling durian products

    Less than 40,001 (baht/ year/ rai)
    40,001–50,000 (baht/ year/ rai)
    50,001 (baht/ year/ rai) or more

159
77

118

44.9
21.8
33.3

Mean = 56,926.55     S.D. = 35,950.97   Min = 5,000   Max = 300,000 

Durian planting area

     Less than 4 rai
     5–10 rai
     11 rai or more

97
154
103

27.4
43.5
29.1

Mean = 10.24         S.D. = 12.545       Min = 1.00     Max = 160.00 

Funding source to grow durian

     None loan
     Loan
     Bank for Agriculture agricultural cooperatives (BAAC)
     Village fund
     Capitalist
     Agricultural cooperatives

238
116
88
20
1
7

67.2
32.8
24.8
5.7
0.3
2.0
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การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับทุเรียน
  เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเปิดรับสื่อบุคคลจาก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและผู้น�าชุมชนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 57.3 เปิดรับสื่อมวลชนจากเอกสาร
วิชาการและหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 58.8 เปิดรบัสือ่กจิกรรมจากการจัดประชมุ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 และเปิดรับสื่อออนไลน์
จากเฟซบุก๊ (Facebook) มากทีส่ดุ คิดเป็นร้อยละ 59.9 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nanna et al. 
(2016) เกีย่วกบัความต้องการความรูก้ารผลติข้าวหอม
มะลติามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรพืน้ทีทุ่ง่สมัฤทธิ์ 
อ�าเภอพิมาย จังหวดันครราชสมีา พบว่า การเปิดรบัสือ่
ทางการเกษตรของเกษตรกรผ่านสื่อบุคคล พบว่า 
เกษตรกรเปิดรบัข่าวสารจากเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิมากทีส่ดุ 
ร้อยละ 57.5 รองลงมา คือ ผู้น�าชุมชน ร้อยละ 34.7 
สื่อมวลชนเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ ร้อยละ 60.6 
รองลงมา คือ เอกสารวิชาการ ร้อยละ 18.1 และสื่อ
กิจกรรมเปิดรับข่าวสารจากการจัดประชุม ร้อยละ 

37.8 รองลงมา คือ ฝึกอบรม ร้อยละ 29.0 และภาพ
รวมความต้องการความรู ้ในการผลิตข้าวหอมมะลิ 
ตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรอยูใ่นระดับปานกลาง 
สะท้อนให้เห็นว่า การเปิดรับสื่อบุคคลของเกษตรกร
สามารถพูดคุย สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ รวมถงึปัญหาทางการเกษตรกบัเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น
 ส�าหรับการเปิดรับสื่อมวลชนของเกษตรกร
เกษตรกรเปิดรับจากเอกสารวิชาการและหนังสือ 
เก่ียวกับการเกษตรมากท่ีสุด เกษตรกรสามารถหาซ้ือ
ได้ง่าย และท�าความเข้าใจได้รวดเรว็ ส่วนการเปิดรับสือ่
กิจกรรมจากการจัดประชุมมากที่สุด เนื่องจากการจัด
ประชุม จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการใช้
สารเคมีรวมถึงโรคและแมลงศัตรูของทุเรียน และการ
เปิดรับสื่อออนไลน์จากเฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด 
เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายทุกท่ี ทุกเวลา และมีการเข้าถึงสื่อได้
มากกว่าช่องทางอื่น ดังแสดงใน Table 3

Table 3 Number and percentage of media exposure of durian farmers in Tha Mai district, 
Chanthaburi province (n=354)

Media exposure of durian farmers Number Percentage

People media
   Agricultural extensionist and leader community
   Relatives, friend

203
151

57.3
42.7

Mass media
   Academic paper and book relevant to agriculture
   Television, radio

208
146

58.8
41.2

Activity media
   Meeting
   Demonstration, exhibition, training
   Site visit

177
111
66

50.0
31.4
18.6

Online media
   Facebook 
   Line
   Website

212
100
42

59.9
28.2
11.9



การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน>>

164 Agricultural Sci. J. 2019 Vol. 50 (2) 

 สื่อบุคคล 
  สือ่บคุคลเป็นสือ่ทีม่บีทบาทส�าคญัในด้านการ
โน้มน้าวใจ และถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารที่รับจาก 
สื่อมวลชนไปสู่เกษตรกรโดยเฉพาะในยุคเกษตร 4.0  
สื่อบุคคลถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของเกษตรกร รวมทั้งสามารถเลือกใช้สื่อ 
อืน่ ๆ  เพื่อเปิดรับข่าวสาร จากการสัมภาษณ์ประชากร
ท่ีเป็นผู้น�ากลุ่มและเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ส่งเสรมิการเกษตร และเพ่ือนบ้าน จัดเป็นสือ่สองอนัดับ
แรก ทีเ่กษตรกรใช้เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ สอดคล้อง
กบัข้อมลูทีไ่ด้จากการจดัเวทชีมุชน ทีพ่บว่า การพบปะ 
พูดคุยกับเพื่อน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม เป็นช่องทางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้ การรับรู้
ข้อมลูข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ  ของเกษตรกร ยงัพบอกีว่า 
เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก สื่อบุคคล คือ  
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รองลงมา คือ เพื่อนบ้าน 
ด้วยเหตุน้ี ในขั้นตอนของกระบวนการยอมรับทุกขั้น
ตอน ตั้งแต่ขั้นรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรอง ขั้นลองท�า 
และขั้นน�าไปใช้ สื่อบุคคล คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และ 
เพือ่นบ้าน จงึเป็นสือ่ทีส่�าคญัและมผีลต่อการเปิดรบัสือ่
ของเกษตรกร

สื่อมวลชน
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการเกษตร ได้
พยายามน�าระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการส่ง
เสริมการเกษตรและธุรกิจการเกษตร ในการสัมภาษณ์
ผู้น�ากลุ่มและเกษตรกรผู้ทุเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเกษตรกร ผ่านสือ่มวลชน ท�าให้ทราบถงึปัญหาส่วน
ใหญ่ของเกษตรกร คือ เกษตรกรของไทยในปัจจุบันมี
ความหลากหลายในระดับการศึกษา ท�าให้เกษตรกร 
ไม่สามารถน�าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับ 
ภาคการเกษตรได้เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นฐานะท่ี
ยากจน รวมทั้งบางพื้นที่นั้นยังเป็นถิ่นทุรกันดาร ส่งผล

ให้การด�าเนนิงานทัง้ในภาครฐัและเกษตรกร เกดิความ
ยากล�าบาก ดังนั้น เอกสารวิชาการ หนังสือเกี่ยวกับ
การเกษตร โทรทศัน์ วทิย ุจงึส�าคญักบัเกษตรกรเพราะ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นข้อมูลแก่เกษตรกรในการ
เสริมสร้างความเข้าใจ รวมท้ังเมื่อน�ามาประยุกต์เพื่อ
การถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารความรูต่้าง ๆ  กส็ามารถเป็น
สือ่เพือ่การส่งเสรมิการเกษตรได้ท�าให้เกษตรกรรูจ้กัแก้
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงอันจะเป็นผลให้มีการ
พัฒนาการผลิตได้ผลตรงตามความต้องการ
  นอกจากนี้ การใช้โทรศัพท์มือถือเริ่มเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ�าวันของคนในทุกระดับทุกสาขา
อาชพีมากขึน้ และไม่เพยีงแต่ใช้เพือ่สนทนาระหว่างกนั
เท่านั้น แต่ยังถูกพัฒนาให้เป็นสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) ท่ีมีรปูแบบการใช้งานท่ีหลากหลาย ซ่ึงเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโมบายแอพพลิเคชั่น 
(mobile application) ส�าหรับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นช่องทางการให้
บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป
สามารถสืบค้นข้อมูลด้านการเกษตรตลอดจนเข้าถึง
ระบบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ง ่ายและ
สะดวกยิ่งขึ้น
 
 สื่อกิจกรรม
   ผลการสมัภาษณ์เพิม่เตมิกบัเกษตรกรเกีย่วกบั
การจัดเวทีชุมชน พบว่า เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในประเด็นเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน การก�าจัด
แมลงศัตรูพืช และการใช้สารเคมี โดยใช้วิธีการ ได้แก่ 
1) พบปะพูดคุยกับเพื่อน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ประเด็นความรู้เรื่องการปลูก การดูแลพืช และปัญหา
การปลูก 2) พบเจ้าหน้าที่เพื่อขอค�าแนะน�าในประเด็น 
การปลูก การดูแลพืช ปัญหาในการปลูก และการขาย
ผลผลิต 3) การศึกษาดูงานต่างพื้นท่ี (เจ้าหน้าที่พา
เกษตรกรไปศึกษาดูงาน) เพื่อหาข้อมูลก่อนปลูก และ
ท�าการผลิตทุเรียนให้ประสบผลส�าเร็จ 4) การประชุม
สมัมนาเวทีชมุชน โดยมกีารประชมุหมูบ้่านเป็นประจ�า
ทุกเดือน รับรู้ข่าวสารจากอ�าเภอ ต�าบล เจ้าหน้าท่ี
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เกษตร ผู้น�าชุมชน ปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ และพระสงฆ์ ที่ให้ความ
รู้ด้านเกษตร

สื่อออนไลน์
 การส่ือสารออนไลน์ช่วยให้เข้าถงึสถานการณ์
ปัจจุบันได้รวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกกลุ ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากการสื่อสารในโลกออนไลน์ทุกคนสามารถรับ
รู้และสัมผัสเหมือนกัน สะดวก รวดเร็ว การติดต่อ
สื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญยังสามารถติดต่อสื่อสาร
ถึงกันได้จากระยะไกลโดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปพบ
กัน ซึ่งส่งผลให้ทุกคนสามารถรับรู ้ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหว หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเกษตร ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และช่วยสร้างราย
ได้หรือเป็นช่องทางในการขายสินค้าทางการเกษตรให้
เกษตรกรได้อกีช่องทางหนึง่ รวมถงึใช้เพือ่ค้นหาข้อมลู
เกี่ยวกับฤดูกาล ลักษณะพื้นที่เหมาะสมในการใช้พันธุ์
ต่าง ๆ ราคาขาย ราคาปัจจัยการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการผลิต วิธีการผลิต (คลิปวีดีโอผ่าน 
YouTube) ในเรื่องการปลูกทุเรียน การเลือกกล้าพันธุ์
ทุเรียน ในส่วนของโทรศัพท์ ผ่าน Internet ใช้ไลน์ 
(Line) ในการหาข้อมูลและศึกษาเรื่องการผลิต  
ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 
ใช้เฟซบุ ๊ก ในกลุ่มเพื่อนท่ีท�าการเกษตร เพ่ือการ
สอบถามข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเกษตรด้าน
ต่าง ๆ

สรุป

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ในอ�าเภอ
ท่าใหม่ จังหวดัจนัทบรุ ีเป็นเพศชาย อายเุฉลีย่อยูใ่นวยั
กลางคน จบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ถงึ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีสถานภาพสมรส ซึ่งอาจ
เป็นอปุสรรคต่อการเปิดรบัสือ่ของเกษตรกร ด้วยเหตนุี้ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควรเร่งสร้างทกัษะด้านการเปิด
รับสื่อของเกษตรกร ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรกลุ่มนี้ โดยการจัดอบรมเก่ียวกับการเปิดรับ
สือ่ของเกษตรกร นอกจากนี ้เกษตรกรยงัมปีระสบการณ์
ในการปลูกทุเรียนเฉลี่ย 12.08 ปี มีพื้นที่ปลูกทุเรียน
เฉล่ีย 10.24 ไร่ มีต้นทุนจากการผลิตทุเรียนเฉลี่ย 
18,094.63 บาทต่อปีต่อไร่ และมีรายได้จากการปลูก
ทุเรียนเฉลี่ย 56,926.55 บาทต่อไร่ต่อปี แหล่งเงินทุน
ที่ใช้ในปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ใช้เงินส่วนตัว เกษตรกรผู้
ปลูกทุเรียนเปิดรับสื่อบุคคล จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรและผู้น�าชุมชนมากท่ีสุด เปิดรับสื่อมวลชน
จากเอกสารวิชาการและหนังสือเก่ียวกับการเกษตร
มากที่สุด เปิดรับสื่อกิจกรรมจากการจัดประชุมมาก
ที่สุด และเปิดรับสื่อออนไลน์จากเฟซบุ๊ก (Facebook) 
มากทีส่ดุ ดงันัน้ กรมส่งเสรมิการเกษตร และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส�าคัญกับเปิดรับข่าวสารเก่ียว
กับสถานการณ์ทุเรียน การผลิต การตลาด และการส่ง
ออกทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลใน
การพฒันาคณุภาพและรปูแบบผลติภณัฑ์ทเุรยีนให้ทนั
ต่อการแข่งขันในอนาคต 
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