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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

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษา  
1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร 2) ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกร 3) การผลิตทุเรียนของเกษตรกร และ  
4) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตทุเรียนแทน
ยางพาราของเกษตรกร กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย คอื 
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนกับการยาง
แห่งประเทศไทย และปลูกทุเรียนแทนยางพาราใน
อำาเภอนบพิตำา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำานวน 143 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความ
สมัพนัธ์ด้วยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ผล
การวิจัย พบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 46.43 ปี จบการ
ศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 มีประสบการณ์
การปลูกยางเฉลี่ย 26.36 ปี มีพื้นที่ปลูกยางก่อนปรับ
เปลี่ยนเป็นทุเรียนเฉลี่ย 19.02 ไร่ มีรายได้เฉล่ียจาก
การทำาสวนยางพารา 37,500 บาทต่อปี มปีระสบการณ์
การผลติทเุรยีนเฉลีย่ 7.27 ปี มพีืน้ทีป่ลกูทเุรยีน 11.04 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด และ
มรีายจ่ายเฉลีย่สำาหรบัการลงทนุเริม่ต้นเพือ่ผลติทเุรยีน 
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 เกษตรกรผลิตทุเรียนโดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในระดับมาก 
(13–18 ข้อ) ร้อยละ 79.0 โดยเกษตรกรปฏิบัติมาก
ที่สุด 18 ข้อ และปฏิบัติน้อยที่สุด 8 ข้อ ความรู้เกี่ยว
กับการผลิตทุเรียนมีความสัมพันธ์กับการผลิตทุเรียน
ของเกษตรกรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05)  
ดังน้ัน หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรควรถ่ายทอด 

ความรู้การผลิตทุเรียนแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลผลิตทุเรียน

ค�าส�าคัญ: ทุเรยีน, ยางพารา, เกษตรกร, นครศรธีรรมราช

บทน�า

ทเุรยีนเป็นผลไม้ทีไ่ด้รบัการขนานนามว่าเป็น
ราชาผลไม้ มรีสชาตอิร่อย เป็นท่ีนยิมท้ังในกลุม่ชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลติทเุรยีน
อันดับต้นของโลก จึงเป็นผลไม้ที่มีความสำาคัญต่อภาค
การเกษตร ที่สร้างรายได้มากเป็นอันดับที่ 2 ในสินค้า
กลุ่มไม้ผล รองจากมะม่วง โดยในปี พ.ศ. 2560 มูลค่า
ผลผลติของทเุรยีนอยูท่ี ่3,963.1 ล้านบาท คดิเป็นร้อย
ละ 23.7 ของมูลค่าผลผลิตกลุ่มไม้ผล (Siribenjapruk, 
2017) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการส่งออกทุเรียนของ
ไทยได้ขยายตวัเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เนือ่งจากการขยาย
ตัวของอุปสงค์การบริโภคทุเรียนในตลาดการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากตลาดการนำาเข้าของ
จีนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลต่อการปรับตัว
ของราคาทุเรียนท้ังในตลาดส่งออกและตลาดภายใน
ประเทศ ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างแรงจูงใจต่อการ
ขยายพ้ืนทีก่ารเพาะปลกูภายในประเทศไทยและแหล่ง
ผลิตทุเรียนดั้งเดิม เช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ ทั้งยังมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปใน
แหล่งผลิตใหม่ ๆ เช่น ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า (Ministry of Commerce, 
2018) ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอกีหนึง่พืน้ท่ีท่ีมกีาร
ขยายพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน โดยคณะทำางานสำารวจ
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) ซ่ึงพบว่า เนื้อท่ียืนต้นของทุเรียนภาคใต้  
ปี พ.ศ. 2562 มีจำานวน 501,845 ไร่ เพิ่มข้ึนจาก 
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ปี พ.ศ. 2561 จำานวน 35,290 ไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 8.0 และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
(Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2019)

ปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทยมีแผนลด
พืน้ท่ีปลกูยางตามยทุธศาสตร์ยางพารา 20 ปี จาก 23.3 
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2559 ให้ลดลงเหลอื 18.4 ล้านไร่ 
ภายในปี พ.ศ. 2579 นอกจากนี ้การยางแห่งประเทศไทย
ยงัมโีครงการพัฒนาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ความ
ยั่งยืนตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลด
พืน้ทีป่ลกูยางและปรมิาณผลผลติ เน่ืองจากปัญหาราคา
ยางพาราตกตำา่ เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางได้พฒันา
อาชีพใหม่ทีม่รีายได้มัน่คง โดยจังหวดันครศรธีรรมราช
เป็นพื้นที่นำาร่องโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะเกษตรกรในอำาเภอ
นบพติำา จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีเ่ข้าร่วมโครงการกบั
การยางแห่งประเทศไทย สาขาท่าศาลา โดยเกษตรกรท่ี
โค่นยางส่วนใหญ่จะเปลีย่นมาปลกูทเุรียน เน่ืองจากเป็น
พชืเศรษฐกจิทีม่อีนาคตค่อนข้างดี (Rubber Authority 
of Thailand, 2019) จากข้อมลูดงักล่าว การศกึษาปัจจยั
พืน้ฐานส่วนบคุคลและข้อมูลด้านเศรฐกจิของเกษตรกร 
ความรูเ้กีย่วกับการผลติทเุรยีนของเกษตรกร การผลติ
ทเุรยีนของเกษตรกร และปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธ์กบัการ
ผลิตทุเรียนแทนยางพาราของเกษตรกรในโครงการ
พฒันาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ความยัง่ยนืในพ้ืนที่
ตำาบลนบพติำา จงัหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นสิง่สำาคัญ
และมีความจำาเป็นสำาหรับการวางแนวทางในการ
พัฒนาและส่งเสรมิให้เกษตรกรผลติทเุรยีนท่ีมคีณุภาพ 
อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์โดยตรงต่อตัวเกษตรกร สภาพ
เศรษฐกจิ และสงัคมของเกษตรกร

อปุกรณ์และวธีิการ

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นี ้คอื เกษตรกร

ชาวสวนยางในอำาเภอนบพติำา จังหวดันครศรธีรรมราช 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการพฒันาอาชพีชาวสวนยางรายย่อยเพือ่

ความยัง่ยนืกับการยางแห่งประเทศไทย และผลติทุเรยีน
แทนยางพารา จำานวน 227 ราย กำาหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตามวธีิของ Krejcie and Morgan (1970) ได้
กลุม่ตวัอย่างจำานวน 143 ราย และใช้วธิสีุม่ตวัอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) ด้วยการจบัฉลาก 
โดยกำาหนดหมายเลข 1 ถึง 227 ตามลำาดับรายช่ือ
เกษตรกร แล ้วดำาเนินการสุ ่มหมายเลขจนครบ  
143 รายช่ือ

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู ้วิจัยสร้างขึ้นตาม
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั ประกอบด้วย คำาถามปลายปิด 
(Close-ended question) และคำาถามปลายเปิด 
(Open-ended question) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 1) 
ข้อมลูพ้ืนฐานส่วนบุคคลและเศรษฐกิจของเกษตรกร 2) 
ความรูเ้ก่ียวกับการผลติทุเรยีนของเกษตรกร และ 3) การ
ผลิตทุเรียนของเกษตรกร โดยทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) ของแบบสัมภาษณ์ จากนัน้ นำาแบบสมัภาษณ์
ไปทดลองใช้ (Try out) กบัเกษตรกรทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีง
กบักลุม่ตวัอย่าง จำานวน 30 ราย และทดสอบความเช่ือ
มัน่ (Reliability) ด้วยค่า KR-20 และค่าสมัประสทิธิค์วาม
เชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
reliability coefficient) โดยตวัแปรความรูเ้กีย่วกบัการ
ผลิตทุเรียนแทนยางพาราได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.730 และการปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนได้ค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.733 

ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของเกษตรกร
ถกูประเมนิจากความรูด้้านการจดัการนำา้ พืน้ทีป่ลกู วตัถุ
อันตรายทางการเกษตร การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเก่ียว สุขลักษณะส่วน
บุคคล และบันทึกข้อมลูและการตามสอบ โดยให้คะแนน
จากการตอบคำาถามของเกษตรกร จำานวน 20 ข้อ ตอบ
ถูกต้อง ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน และแบ่ง
ช่วงคะแนนความรู ้โดยใช้หลกัเกณฑ์กำาหนดช่วงคะแนน
ตามการแบ่งอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ดงัสมการ
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อันตรภาคชั้น = (คะแนนสงูสดุ – คะแนนตำา่สดุ) / จำานวนช้ัน
                  = (20 – 0) / 3 = 6.66
ดังนั้น จึงกำาหนดช่วงคะแนนสำาหรับการประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียน 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

การผลติทเุรยีนของเกษตรกรถกูประเมนิจาก
การปฏิบตัติามข้อกำาหนดมาตรฐานการปฏบิตัทิางการ
เกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านนำ้า พื้นที่ปลูก วัตถุอันตรายทางการ
เกษตร การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อน
การเก็บเกี่ยว สุขลักษณะส่วนบุคคล และบันทึกข้อมูล
และการตามสอบ เน่ืองจากทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิตจึง

ไม่มีข้อมูลด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ 
เก็บเก่ียว รวมถึงการพกัผลผลติ การขนย้ายในแปลงปลกู 
และการเก็บรักษา ใช้วิธีการวัดแบบนามบัญญัติ 
(Nominal scale) โดยนบัจำานวนข้อทีเ่กษตรกรปฏบิตัิ 
จำานวน 18 ข้อ ปฏิบัติ ให้ค่าเท่ากับ 1 ไม่ปฏิบัติ ให้ค่า
เท่ากบั 0 และแบ่งช่วงจำานวนข้อของการปฏบิตั ิโดยใช้
หลักเกณฑ์กำาหนดช่วงตามการแบ่งอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

อันตรภาคชั้น  = (จำานวนข้อที่ปฏิบัติมากที่สุด – จำานวนข้อที่ปฏิบัติน้อยที่สุด) / จำานวนชั้น
 = (18 – 0) / 3 = 6
ดังนั้น จึงกำาหนดช่วงการปฏิบัติสำาหรับการประเมินระดับการปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียน 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
ทุเรียนจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย 
บทความ และวารสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ 
ปฐมภูมิ (Primary data) จากการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู ้ผลิตทุเรียนแทนยางพาราภายใต้โครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนในอำาเภอ 
นบพติำา จงัหวดันครศรธีรรมราช จำานวน 143 ราย โดย
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ได้แก่ ค่าความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตำ่าสุด 
(Minimum) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
statistic) ถกูนำามาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานส่วน
บุคคลและเศรฐกิจของเกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตทุเรียน และการผลิตทุเรียนของเกษตรกร และ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s correlation coefficient) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและ 
ข้อมูลด้านเศรฐกิจของเกษตรกรและความรู้เก่ียวกับ
การผลิตทุเรียนของเกษตรกรกับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกร
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ผลการทดลองและวิจารณ์

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกร มีอายุเฉลี่ย 46.43 ปี จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 มีพื้นที่ปลูกยางก่อน
ปรบัเปล่ียนเป็นทเุรียนเฉลีย่ 19.02 ไร่ และปรบัเปลีย่น
เป็นทุเรียนเฉลี่ย 11.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของ
พื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดมีพ้ืนที่ถือ
ครองเป็นของตนเอง มปีระสบการณ์การปลกูยางพารา
เฉลี่ย 26.36 ปี มีรายได้เฉลี่ยจากการทำาสวนยางพารา 
37,500 บาทต่อปี โดยขณะปรับเปลี่ยนมาผลิตทุเรียน
แทนยางพารา ยางพารามีราคาเฉลี่ย 20.28 บาทต่อ
กิโลกรัม ขณะที่ ทุเรียนมีราคาเฉลี่ย 100.71 บาทต่อ
กิโลกรัม ด้วยราคายางพาราและทุเรียนที่แตกต่างกัน 
จงึสร้างแรงจงูใจในการผลติทเุรยีนแทนยางพาราให้กบั
เกษตรกร โดยเกษตรกรปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มี
ประสบการณ์การผลิตทุเรียนเฉลี่ย 7.27 ปี และมีราย
จ่ายเฉลี่ยสำาหรับการลงทุนเริ่มต้นเพื่อผลิตทุเรียน
ประมาณ 20,756.60 บาทต่อไร่ ซึง่เป็นรายจ่ายสำาหรบั
การปรับพื้นที่ การวางระบบนำ้า และค่าต้นกล้าทุเรียน 
ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.3) เป็นสมาชิก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เนื่องจากเป ็นธนาคารที่ เป ็นแหล่งเงินทุนให ้กับ
เกษตรกรโดยตรง เกษตรกรกลุม่นีม้อีายแุละระดับการ
ศกึษาใกล้เคยีงกับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีน ตำาบลถำา้
สิงห์ อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่มีอายุเฉลี่ย 46.62 ปี 
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยมีพื้นที่ปลูก

ทุเรียนเฉลี่ย 13.61 ไร่ (Sararak et al., 2016) แต่ใน
ด้านประสบการณ์ เกษตรกรในอำาเภอนบพิตำา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีประสบการณ์การปลูกยางพารา 
(เฉลี่ย 26.36 ปี) มากกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์หรือระยะเวลาการทำาสวน
ยางพารา 5–10 ปี (Kaewtathip, 2014) แต่มี
ประสบการณ์การผลิตทุเรียน (เฉลี่ย 7.27 ปี) น้อยกว่า
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในตำาบลถำ้าสิงห์ อำาเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ซึ่งมีประสบการณ์การผลิตทุเรียน
มากกว่า 14.07 ปี (Sararak et al., 2016)

ความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนของเกษตรกร 
เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกับการผลติทุเรยีนใน

ระดับมาก (13.34–20.00 คะแนน) ร้อยละ 77.6 และ
มคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง (6.67–13.33 คะแนน) ร้อย
ละ 22.4 (Table 1) ซึ่งเกษตรกรได้คะแนนมากที่สุด 
20 คะแนน คะแนนน้อยที่สุด 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 
15.05 คะแนน โดยเกษตรกรมคีวามรู้มากทีส่ดุเรือ่งโรค
ราสีชมพูจะเกิดเมื่อพื้นที่ปลูกทุเรียนมีความชื้นสูงและ
ต้นทเุรยีนมทีรงพุม่หนาทบึ (ร้อยละ 92.9) และมคีวาม
รูน้้อยทีส่ดุเรือ่งช่วง 1 ปีแรกทีป่ลกูทเุรยีนไม่ควรตดัแต่ง
กิ่ง (ร้อยละ 49.0) ซึ่งสอดคล้องกับ Kanokhong et 
al. (2018) ท่ีศึกษาการยอมรับวิธีการปลูกพืชภายใต้
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของ
เกษตรกร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำาเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า เกษตรกรมีความรู้
เกีย่วกบัวธิกีารปลกูพชืตามมาตรฐาน GAP ในระดบัสงู

Table 1  Frequency and percentage of farmers’ knowledge on durian production (n=143)

Level of knowledge Frequency Percentage

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)

0
32

111

0
22.4
77.6

Mean = 15.05 scores, maximum = 20 scores, minimum = 8 scores
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การผลิตทุเรียนของเกษตรกร
เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 70 ผลิตทุเรียนตาม

หลักการที่สำาคัญ 6 ด้าน ของมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี ดังนี้ 1) ด้านนำ้า เกษตรกร ร้อยละ 
86.7 มีการจัดการระบบระบายนำ้าภายในแหล่งผลิต
เพื่อไม่ให้นำ้าท่วมขัง 2) ด้านพื้นที่ปลูก เกษตรกร ร้อย
ละ 88.8 มกีารจดัการเส้นทางขนส่งปัจจยัการผลิตและ
ผลผลิตที่สะดวกภายในแปลงผลิตทุเรียน 3) ด้านวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร เกษตรกร ร้อยละ 91.6  
พ่นสารเคมีในขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลา
แดดจัดหรือลมแรง 4) ด้านการจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว เกษตรกร ร้อยละ 

78.3 พรางแสงให้ต้นทเุรยีนทีป่ลกูใหม่ด้วยทางมะพร้าว
หรือตาข่ายพรางแสง 5) ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล 
เกษตรกร ร้อยละ 86.7 สวมเสือ้ผ้าหรอือปุกรณ์ป้องกนั
สารพิษอย่างมิดชิดทุกครั้งก่อนพ่นสาร 6) ด้านบันทึก
ข้อมลูและการตามสอบ เกษตรกร ร้อยละ 79.7 บนัทกึ
ข้อมูลการใช้สารป้องกันการกำาจัดศัตรูพืชและการใช้
วัตถุอันตราย (Table 2) โดยเกษตรกรให้ความสำาคัญ
กับการผลิตทุเรียนตามหลักการที่สำาคัญ เนื่องจากเป็น
แนวทางท่ีทำาให้เกษตรกรได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรง
ตามมาตรฐานที่กำาหนด ได้ผลผลิตสูง คุ้มค่าการลงทุน 
และเป็นกระบวนการผลติทีป่ลอดภัยต่อเกษตรกรและ
ผู้บริโภค

Table 2  Frequency (Percentage) of farmers on durian production with Good Agricultural Practice   
           (n=143)

Durian production with Good Agricultural Practice Practice No practice

  1) Water
-  Procurement of clean water sources in order to have enough water 
  throughout the year

112 (78.3) 31 (21.7)

 - Management of drainage systems within the production site to prevent flooding 124 (86.7) 19 (13.3)
 - Durian irrigation by mini sprinkler system/use of sprinklers to distribute  

water evenly
110 (76.9) 33 (23.1)

  2) Planting area
 - Durian planting layout must be square/triangle/plant at close distance to  

be rectangular
113 (79.0) 20 (21.0)

 - Digging a durian planting hole must be about 50 × 50 × 50 cm 
(width × length × depth)

106 (74.1) 37 (25.9)

 - Management of transport routes for inputs and products to facilitate within 
the durian plantation

127 (88.8) 16 (11.2)

  3) Pesticides
 - Providing a storage facility for keeping chemical fertilizers and pesticides  

away from home and safe place
117 (81.8) 26 (18.2)

- Avoiding from spraying the chemical in full sun or strong winds 131 (91.6) 12 (8.4)

-  Eliminating weeds by shortening them with a lawn mower or using herbicides 122 (85.3) 21 (14.7)

 - Spraying with chemicals to control leaf infestations in case of severe 
symptoms of leaf infection

122 (85.3) 21 (14.7)
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Durian production with Good Agricultural Practice Practice No 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

110 (76.9)
108 (75.5)
108 (75.5)

112 (78.3)

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

31 (21.7)

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

121 (84.6)

124 (86.7)

22 (15.4)

19 (13.3)

6) Record keeping and traceability
  - Recording of pesticide and hazardous equipment use
  - Recording information about production in all stages

114 (79.7)

112 (78.3)

29 (20.3)

31 (21.7)

Table 2  Continued.

        เกษตรกรปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียน 
ด้านวัตถอุนัตรายทางการเกษตรมากทีส่ดุ (ร้อยละ 86.0) 
รองลงมาคอื ด้านสุขลักษณะส่วนบคุคล (ร้อยละ 85.7) 
ด้านนำ้า (ร้อยละ 80.7) ด้านพื้นที่ปลูก (ร้อยละ 80.6) 

ด้านบนัทกึข้อมลูและการตามสอบ (ร้อยละ 79.0) และ
ด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อน 
การเก็บเกี่ยว (ร้อยละ 76.5) ตามลำาดับ ดัง Figure 1

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
ของเกษตรกรผูป้ลกูทเุรยีนในจังหวดัจันทบรุ ีโดยพบว่า 

เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดีในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน  
พบว่า ด้านที่เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ทีกุครัง้ ได้แก่ การจดัการสขุลกัษณะ
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

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกร

อายุ  ระดับการศึกษา พื้ นที่ ปลูกยาง 
ประสบการณ์การปลูกยางพารา ราคายางพาราขณะ
ปรับเปลี่ยนมาผลิตทุเรียนแทนยางพารา รายได้เฉล่ีย
จากการทำาสวนยางพารา ประสบการณ์การผลติทเุรยีน 
พ้ืนทีป่ลกูทเุรยีน รายจ่ายเฉลีย่สำาหรบัการลงทนุเร่ิมต้น
เพ่ือผลิตทุเรียน และราคาทุเรียนขณะปรับเปลี่ยนมา
ผลิตทุเรียนแทนยางพาราไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิ บัติ ตามหลักการผลิตทุ เรียนของเกษตรกร 
อย่างไรก็ตาม ความรู ้เก่ียวกับการผลิตทุเรียนของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการ
ผลิตทุเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P < 0.05)  
ซ่ึงเกษตรกรที่มีความรู ้เก่ียวกับการผลิตทุเรียนใน

ระดับมากมีการปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนมาก 
(Table 4) โดยเกษตรกรมีความรู้ในระยะวางแผนการ
ปลูก ระยะการปลูก และระยะการดูแลรักษา และนำา
ความรู้มาปฏิบตัติามหลกัการในด้านนำา้ ด้านพืน้ทีป่ลกู 
ด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร ด้านการจัดการ
คุณภาพในกระบวนการผลิตก ่อนการเก็บเ ก่ียว  
ด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล และด้านบันทึกข้อมูลและ
การตามสอบ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรเพิ่มพูนความรู้
เพือ่นำามาประยกุต์ใช้ในการผลติทุเรยีนตามหลกัการให้
ได้คุณภาพทั้ง 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Keawta et al. 
(2012) ที่ศึกษาเงื่อนไขการตัดสินใจเลือกระบบการ
ผลิตพืชของเกษตรกร อำาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ซ่ึงพบว่า ความรู ้เป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกษตรกร
เกิดความมั่นใจในความสำาเร็จของอาชีพ
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Table 4  Factors related to durian production of farmers

Independent variable r P-value

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

–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 

สรปุ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอำาเภอนบพติำา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ทีเ่ข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชพี
ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน และผลิตทุเรียน
แทนยางพารา มอีายุเฉลีย่ 46.43 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 43.3 มีประสบการณ์การปลูก
ยางพาราเฉล่ีย 26.36 ปี มพีืน้ทีป่ลกูยางก่อนปรบัเปลีย่น
เป็นทเุรยีนเฉลีย่ 19.02 ไร่ มรีายได้เฉลีย่จากการทำาสวน
ยางพารา 37,500 บาทต่อปี โดยขณะปรบัเปลีย่นมาผลติ
ทเุรยีนแทนยางพารา ยางพารามรีาคาเฉลีย่ 20.28 บาท
ต่อกิโลกรมั ขณะที ่ทเุรยีนมีราคาเฉลีย่ 100.71 บาทต่อ
กิโลกรมั เกษตรกรมปีระสบการณ์การผลติทเุรยีนเฉลีย่ 
7.27 ปี มพีืน้ทีป่ลูกทเุรยีน 11.04 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 
58.04 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด และมีรายจ่ายเฉลี่ย
สำาหรบัการลงทนุเร่ิมต้นเพือ่ผลติทเุรยีน 20,756.60 บาท
ต่อไร่ เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติทเุรยีนในระดบั
มากในระยะวางแผนการปลกู ระยะการปลูก และระยะ
การดูแลรักษา และปฏิบัติตามหลักการผลิตทุเรียนใน
ระดบัมาก โดยเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 70 ผลติทุเรยีน
ตามหลักการท่ีสำาคญั 6 ด้าน ของมาตรฐานการปฏบิติั

ทางการเกษตรท่ีด ี ได้แก่ 1) ด้านนำา้ 2) ด้านพืน้ท่ีปลกู  
3) ด้านวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 4) ด้านการจดัการ
คุณภาพในกระบวนการผลิตก ่อนการเก็บเ ก่ียว  
5) ด้านสขุลักษณะส่วนบุคคล และ 6) ด้านบันทึกข้อมูล
และการตามสอบ ทัง้ยงัพบว่า ความรู้เกีย่วกบัการผลติ
ทุเรียนของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
หลกัการผลติทเุรยีน โดยเกษตรกรทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ผลติทุเรยีนในระดับมาก ปฏบิตัติามหลกัการผลติทุเรยีน
ในระดับมาก ดงันัน้ ควรถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัการผลติ
ทุเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรขอมาตรฐานรบัรองเพือ่รองรบัผลผลติทีจ่ะได้
รบัในอนาคต

กติตกิรรมประกาศ

ขอขอบพระคณุเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย 
เพื่อความยั่งยืน และผลิตทุเรียนแทนยางพารากับการ
ยางแห่งประเทศไทย ในอำาเภอนบพิตำา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ให้ความร่วมมือ ทำาให้งานวิจัยใน
ครั้งนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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