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 การศึกษาเรื่อง “การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี” มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อวิเคราะหความตองการของเกษตรกร สถานการณและปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี และแนวโนม 2) เพื่อศึกษานโยบายมาตรการของภาครัฐ

ในการอนุรักษ/ฟนฟู/คุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียน 3) เพื่อวิเคราะหแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการ

คุมครอง/อนุรักษพื้นที่ปลูกทุเรียน  

การศึกษานี้ใชวีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัด

นนทบุรี โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิในทุกอําเภอ จํานวน 309 ตัวอยาง โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งมีการสัมภาษณเจาหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลพื้นที่ทุเรียน ปราชญชาวบาน 

นักวิชาการ และจัดสนทนากลุมยอย รวมทั้งการศึกษาขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ แลวนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา 

วิเคราะหภาพแนวโนมในอนาคต   

 ผลการศึกษาพบวา 

 1. เกษตรกรสวนใหญยังคงมีความตองการในการอนุรักษการเพาะปลูกทุเรียนนนท แมวาจะเห็นวา

การปลูกทุเรียนมิไดกําไร แตก็จะยังคงทําอาชีพน้ีตอไป และยังมองวาแนวโนมในอนาคตของการปลูกทุเรียนมี

แนวโนมลดลง โดยปจจัยสําคัญเกิดจาก 3 เหตุผลหลักตามลําดับ ไดแก เด็กรุนใหมไมสนใจทําอาชีพนี้ ราคาที่ดิน

สูงจนไมคุมคาที่จะใชที่ดินในการปลูกทุเรียนตอไป และขาดการสงเสริมอยางจริงจังจากภาครัฐ 

 2. มาตรการของภาครัฐในการสงเสริมอนุรักษและฟนฟูการปลูกทุเรียนมีการดําเนินการมากขึ้นอยาง

ชัดเจน หลังสถานการณนํ้าทวมใหญเมื่อป พ.ศ. 2554 ที่สําคัญคือ การดําเนินตามโครงการในพระราชดําริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การดําเนินการตามภารกิจของทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงาน

ทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี รวมกับภาคประชาชนมีการตั้งชมรมอนุรักษทุเรียน ในทุกอําเภอ 

เปนเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนศูนยกลางในการรับความชวยเหลือและใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตอ

ภาครัฐทําใหการดําเนินการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนมีความเขมแข็งมากขึ้น 

 3. แนวทาง/มาตรการในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนอยางเปนรูปธรรม คือ ใหทองถิ่นจัดทํา

โครงการนํารองจัดเขตพื้นที่ (zoning) ในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียน โดยใหเกษตรกรเขารวมโดยความสมัคร

ใจ โดยในพื้นที่จะมีมาตรการจูงใจตางๆ เชน มาตรการภาษี มาตรการลดตนทุนการผลิต เทคนิคทางวิชาการ 

เปนตน หากโครงการน้ีประสบความสําเร็จจะขยายพื้นที่ในการคุมครองใหมากขึ้นอีก 
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Abstract 

The objective of this research is to: 1) analyze the needs of durian farmers alongside 

contextual and other related factors which determine the change and trend in land usage for durian 

cultivation in NonthaBuri province; 2) examine government policy and measures related to 

preservation, rehabilitation and protection of the land usage for durian cultivation, and 3) highlight 

appropriate policies and measures for the protection and preservation of durian land usage. 

 The research is based on qualitative analysis. The sample size of the population focuses on 

durian growing farmers in NonthaBuri Province. In total 309 farmers in the sample were selected by 

stratified random sampling. Various research methods were employed including focus groups and 

interviews from a field survey with government officials, academics and villagers. Several secondary 

sources were also collected and mapped against various scenario analyses. 

The study provides the following results: 

1. Most farmers still want to grow durian and they will continue to do so even though it has 

become less profitable. Thus, more government protective measures for durian growing areas are 

necessary as the future prospects for planting durian is declining. Three major reasons for this can be 

attributed to the following: (i) the younger generation tend not to be interested in engaging in this 

particular occupation, (ii) the high price of land is not worth enough for its use as land to grow 

durian, and (iii) the lack of serious support from the government. 

2. Government measures to promote the conservation and restoration of the durian growers 

have been made clearer subsequent to the heavy flood in 2011, in particular under the initiative of 

HRH Princess Sirindhorn. To this end, the implementation has been strengthened by the cooperation 

of various sectors including the Ministry of Agriculture and Cooperatives, local authorities, and 

representatives from NGOs. This has led to the establishment of various Durian Conservation groups 

in every district of Nonthaburi Province, bringing about the expansion of networks of learning which 

act as help centers and channels for suggestions from government sectors. It is shown that these 

measures are actively strengthening durian preservation.  

3. Various concrete policies and measures for durian land preservation should be 

implemented, including a pilot project which features zoning initiated by local community 

volunteers. Further to this, there needs to be incentives offered for durian farmers such as tax 

measures, reductions in the cost of production and advice on efficient techniques for production. If 

successful, the protection of agricultural land should thus be expanded. 
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