
บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ทรัพยากรที่ดินนับเปนปจจัยพื้นฐานหลักในการดํารงชีพ โดยเฉพาะที่ดินที่ใชเพื่อการ

เพาะปลูกเปนแหลงอาหารเลี้ยงชีวิตมนุษยมาเปนเวลาชานาน แตจากการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหมที่

เกิดขึ้นในประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตางๆ ของไทยนับตั้งแตป 

พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนปแรกของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

เศรษฐกิจของประเทศจากเดิมเปนประเทศเกษตรกรรมไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น 

ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไปสูการใช

ประโยชนที่ดินในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงกวา ไมวาจะเปนการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย ภาคบริการตางๆ เปนตน ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม

อยางตอเนื่อง จากงานศึกษาของสถิตยพงศ1 ระบุวาพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยระหวางป 

2535 – 2548 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องไปกวา 1 ลานไรทั่วประเทศ แสดงใหเห็นวาประเทศไทย

กําลังประสบปญหาการลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมและภาวะขาดแคลนพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสม

อันมีสาเหตุมาจากการนําที่ดินไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่นที่ไมเหมาะสมมากขึ้น ปญหาดังกลาวอาจ

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 จากการขยายตัวของพื้นที่กรุงเทพมหานคร สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่

จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเปนอยางมาก รวมถึงจังหวัดนนทบุรีที่มีการขยายตัวทั้ง

ทางดานกายภาพและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ความเปนสังคมเมืองเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด มีการขยาย

พื้นที่อุตสาหกรรมที่อยูอาศัย ธุรกิจการคาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ และมีแนวโนมที่จะ

พัฒนาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่เกษตรที่มีสวน

ทุเรียนหรือสวนผลไมอื่นๆ เปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมของภาคเมืองมากขึ้น 

 จากขอมูลประเภทการใชที่ดินของจังหวัดนนทบุรีของกรมพัฒนาที่ดินพบวา ในชวง 10 ปที่

ผานมา ประเภทการใชพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะที่การใชพื้นที่เปนเขต

ชุมชนและสิ่งปลูกสรางไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 2544 พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรีมี

เนื้อที่ 272,717 หรือรอยละ 70.11 ของพื้นที่ทั้งหมด และไดลดลงอยางตอเนื่องตามลําดับ จนถึงป 

2555 พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ 215,905 หรือรอยละ 55.51 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ในขณะที่พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสรางก็เพิ่มขึ้นตามลําดับเชนกัน จากพื้นที่จํานวน 104,024 ไรหรือ

                                                
1 สถิตพงศ สดุชูเกียรติ และคณะ “การคุมครองการใชประโยชนพื้นที่เกษตรกรรมอยางยั่งยืน” (2550) 
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รอยละ 26.75 ของพื้นที่ทั้งหมด ไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนจํานวน 150,593 ไรหรือรอยละ 38.75 

ของพื้นที่ทั้งหมดในป พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 1.1  ประเภทการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรี 

ประเภท 

การใชที่ดิน 

พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

พื้นที่ชุมชนและ 

สิ่งปลูกสราง 

104,024 26.75 100,372 28.38 127,620 32.81 150,593 38.75 

พื้นที่ 

เกษตรกรรม 

272,717 70.11 255,393 65.67 238,191 61.25 215,905 55.51 

พื้นที่แหลงน้ํา 4,521 1.16 10,919 2.8 11,075 2.85 11,255 2.9 

พื้นที่เบ็ดเตล็ด 4,677 1.98 12,255 3.15 12,053 3.09 10,781 2.76 

  388,939 100 388,939 100 388,939 100 388,939 100 

ที่มา : กรมพฒันาที่ดิน, 13-03-2016 

 

สภาพพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เปนที่ราบลุม พื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณเกิดจากตะกอนสะสม

แมน้ํามีฮิวมัสและปุยจากแมน้ําเจาพระยามาสะสมกัน ภายในพื้นที่จังหวัดมีคูคลองตามธรรมชาติและ

คลองที่ขุดขึ้นใหมในสมัยกรุงศรีอยุธยากวา 35 สาย และระหวางคูคลองตางๆ เปนสวนผลไมที่มี

รสชาติดีเยี่ยมไมวาจะเปนทุเรียน มังคุด เปนตน ซึ่งผูบริโภคมีความตองการสูง มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

ที่ผูบริโภคยอมจายในราคาสูงกวาผลไมชนิดเดียวกันจากแหลงผลิตอื่นๆ โดยเฉพาะผลไมทุเรียนที่ได

ชื่อวาเปน “ราชาของผลไม” เปนแหลงปลูกทุเรียนสายพันธุดั้งเดิมแหงเดียวในประเทศไทย เชน 

ทองยอย กบตาขํา ย่ํามะหวาด เปนตน ซึ่งเปนเอกลกัษณของจังหวัดนนทบรุีเปนสิง่บงชี้ทางภูมิศาสตร

ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน (Geographical Indication, GI) ของจังหวัดนนทบุรี และเปนแหลงปลูก

สุดทายที่ยังหลงเหลืออยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา 

 หากยอนกลับไปในอดีตเมื่อกวา 20 ปกอน จังหวัดนนทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนนับหมื่นไร จาก

ภาวะนํ้าทวมใหญเมื่อป พ.ศ. 2538 และ 2545 ทําใหพื้นที่ปลูกทุเรียนลดลงตามลําดับ จนในป พ.ศ. 

2550 พื้นที่ปลูกทุเรียนเหลือเพียงประมาณ 2,698 ไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี) 

 สําหรับพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนกอนน้ําทวมใหญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป พ.ศ. 

2554 คือใน พ.ศ. 2553 มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจํานวนมี 2,374 ไร ในป 2554 พื้นที่เพาะปลูกลดลง

เหลือ 1,857 ไร และลดลงอีกในป 2555 เหลือ 1,145 ไร อันเปนผลจากน้ําทวมใหญในชวงปลายป 

2554 ดังกลาว แตดวยความพยายามจากหลายภาคสวนไดเขามาดูแลสงเสริมการปลูกทุเรียนทําให

พื้นที่เพาะปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีไดเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงในป 2557 ไดเพิ่มขึ้นเปน 3,078 ไร 
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(ดังปรากฏในตารางที่ 1.2) ซึ่งจะพบวาพื้นที่ตอครัวเรือนของชาวสวนทุเรียนนนทโดยเฉพาะมีไมมาก

นัก อยูระหวาง 2-3 ไร เทานั้น เนื่องจากทุเรียนนนทเปนพืชที่ตองการการเอาใจใสดูแลสูง แตละ

ครัวเรือนจะเปนผูดูแลเอง มีการจางแรงงานจากภายนอกเปนครั้งคราวและมิใชเปนผูดูแลหลัก 

 รายละเอียดพื้นที่และครัวเรือนปลูกทุเรียนในอําเภอตางๆ ของจังหวัดนนทบุรี ปรากฏ

ดังตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 1.2  พื้นที่และครัวเรือนปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี 
อําเภอ 2553 2554 2555 2556 2557 

ครัว 

เรือน 

พื้นที ่ พื้นที ่

ตอ 

ครัว 

เรือน 

ครัว 

เรือน 

พื้นที ่ พื้นที ่

ตอ 

ครัว 

เรือน 

ครัว 

เรือน 

พื้นที ่ พื้นที ่

ตอ 

ครัว 

เรือน 

ครัว 

เรือน 

พื้นที ่ พื้นที ่

ตอ 

ครัว 

เรือน 

ครัว 

เรือน 

พื้นที ่ พื้นที ่

ตอ 

ครัว 

เรือน 

(ราย) (ไร) (ไร) (ราย) (ไร) (ไร) (ราย) (ไร) (ไร) (ราย) (ไร) (ไร) (ราย) (ไร) (ไร) 

เมือง

นนทบุรี 
474 1,129 2 467 1,087 2 175 397 2 199 1,211 6 585 1,370 2 

บางกรวย 147 304 2 148 175 1 67 79 1 90 254 3 191 271 1 

บางใหญ 61 148 2 61 140 2 120 450 4 120 390 3 200 431 2 

บางบัวทอง 30 86 3 30 84 3 - -   - 30 46 2 30 51 2 

ไทรนอย - -   - - -   - 9 14 2 9 12 1 11 27 2 

ปากเกร็ด 270 707 3 203 371 2 69 205 3 435 796 2 347 928 3 

รวม 982 2,374 2 909 1,857 2 440 1,145 3 883 2,708 3 1,364 3,078 2 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุร ี

 

 ดังที่กลาวมาแลว การเปลี่ยนแปลงสภาพเมือง การขยายตัวของโครงสรางพื้นฐานและชุมชน

เมือง สงผลใหราคาที่ดินของจังหวัดนนทบุรี มีราคาแพงขึ้นมาก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกร

ขายที่ดิน เพื่อใหผูประกอบการนําไปสรางเปนที่อยูอาศัย และสถานที่ประกอบทางธุรกิจ  

ในสวนของภาครัฐในทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดเล็งเห็นถึงปญหาการ

ลดลงของ “สวนทุเรียนนนท” เกรงวาจะสูญหายไปเหลือเพียงตํานานเทานั้น จึงไดกําหนดการอนุรักษ

และฟนฟูทุเรียนนนท เปนกิจกรรมหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจของทองถิ่น มีการ

กอตั้งชมรมอนุรักษและฟนฟูทุเรียน เพื่อสงเสริมและฟนฟูการปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีใน

ลักษณะรวมกันคิดรวมกันทํา และภาครัฐโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีรวมกับองคการบริหาร

สวนจังหวัดนนทบุรีไดรวมกันดําเนินการสงเสริมการปลูกทุเรียนนนทมาระยะหนึ่งแลว 

 อีกทั้งภายหลังน้ําทวมใหญเมื่อปลายป 2554 ดวยความกังวลวาทุเรียนนนทจะสูญพันธุ กรม

วิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

ปทุมธานี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จึงไดรวมมือกันดําเนินกิจกรรมขยายพันธุทุเรียน
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เมืองนนทบุรี ซึ่งศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรีไดเก็บรวบรวมพันธุทุเรียนจากนนทบุรี ทั้งพันธุการคา และ

พันธุโบราณหายากมาปลูกรวบรวมไวภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนสุดา 

เพื่อนําตนพันธุกลับคืนสูจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ไดปลูกเก็บรักษาพันธุ

ทุเรียนกวา 60 สายพันธุ ซึ่งเปนทุเรียนพันธุดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีที่มีลักษณะเดน เชน พันธุ

การะเกด พันธุย่ํามาหวาด พันธุจอกลอย พันธุเมล็ดในยายปรางค ฯลฯ ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาคสวน

ตางๆ ของสังคมเริ่มเห็นความสําคัญในการอนุรักษ/ฟนฟูการปลูกทุเรียนนนทบุรีแลว 

 ทุเรียนนนท นับเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความพิเศษเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ไมเหมือน

ผลผลิตทางการเกษตรโดยทั่วไป รวมทั้งไมเหมือนกับทุเรียนที่ปลูกในภูมิภาคอื่น ตลาดซื้อขายมี

ลักษณะเฉพาะ กลาวคือ การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งทุเรียนโดยทั่วไป จะเปนตลาดซื้อ-

ขายโดยอาศัยพอคาคนกลางในการนําสินคาไปจําหนายใหกับผูบริโภคในสถานที่ตางๆ เนื่องจาก

โดยทั่วไปเกษตรกรมักไมคอยมีความชํานาญในดานการตลาดและราคาถูกกําหนดไปตามกลไกตลาด 

คือ อุปสงคและอุปทานในชวงฤดูกาลผลิตนั้นๆ เกษตรกรจึงเปนผูรับราคา (price taker) ที่เกิดจาก

กลไกตลาดราคาที่เกษตรกรไดรับ ก็เปนราคาที่เกิดจากกลไกตลาดที่หักลดดวยผลตอบแทน (กําไร) 

สวนหนึ่งของพอคาคนกลาง ในขณะที่ตลาดทุเรียนนนท มีลักษณะตรงขามชาวสวนจะขายสินคา

ทุเรียนโดยตรงใหกับผูบริโภคที่มาสัง่ซือ้จากสวน หรือขายในงานทุเรียนที่จัดขึ้นในชวงที่ผลผลิตทุเรียน

โตเต็มที่แลว โดยจะไมมีการขายผานตลาด เหมือนวิถีการตลาดสินคาเกษตรทั่วไป จึงจัดไดวาเปน

ตลาดเฉพาะมีลักษณะพิเศษ (niche market) เกษตรกรมีอํานาจกําหนดราคากับผูซื้อและใหราคาได

สูงสุดเทาที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย (willingness to pay) ซึ่งการตั้งราคาแบบนี้ในทางทฤษฎี

เศรษฐศาสตรจะทําไดก็ตอเมื่อตราจะมีลักษณะไปในทางผูกขาด2 ซึ่งลักษณะของทุเรียนนนทก็เปน

เชนนั้น 

 นอกจากนี้เกษตรกรผูปลูกทุเรียนนนทก็จะเปนคนในพื้นที่ที่อยูมาดั้งเดิมนับตั้งแตบรรพบุรุษ

เปนสวนใหญเปนเจาของสวนเองไดตกทอดมายังลูกหลานและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับ

เกษตรกรทั่วไป การที่พื้นที่ทุเรียนนนทจะยังมีอยูตอไปไดนั้น สวนหนึ่งยอมขึ้นกับเกษตรกรกลุมนี้ที่จะ

ยังคงใหลูกหลานสืบทอดมรดกนี้ไดตอไปยาวนานเพียงใด 

                                                
2 การตั้งราคาสินคาในตลาดผูกขาด อาจมีการตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติ (Price Discrimination) เพื่อเพิ่มกําไรหรือดูดซับสวนเกินของ

ผูบริโภคไดหลายประเภท ไดแก 

 1. การตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติระดับทีห่นึ่ง เปนการกําหนดราคาแบบเลือกปฏิบัติโดยสมบูรณ กลาวคือ มีการกําหนดราคาสินคา

แตละหนวยใหสูงสุดเทาที่ผูซื้อเต็มใจที่จะจาย โดยจะตั้งราคาสินคาแตละหนวยใหแกผูซื้อในราคาที่แตกตางกัน แมวาจะเปนสินคา

เดียวกัน 

 2. การตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติระดับที่สอง เปนการกําหนดราคาในระดับหนึ่งๆ สําหรับการขายในแตละจํานวนที่แตกตางกัน 

โดยราคาจะถูกกําหนดใหลดลงสําหรับการขายแตละจํานวนที่เพิ่มขึ้น บางครั้งเรียกวา การตั้งราคาเปนบล็อก (block pricing)  

 3. การตั้งราคาแบบเลือกปฏิบัติระดับที่สาม หรือเรียกวาการตั้งราคาแบบแบงแยกตลาด (market segmentation) 
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 แมวาหากมองความคุมคาของการใชพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับ

การใชพื้นที่ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นในภาคที่อยูอาศัยและการประกอบธุรกิจ ที่คํานึงถึงเฉพาะ

ผลตอบแทนโดยตรงทางการเงิน ที่คิดเปนมูลคาตามราคาตลาดที่เกิดจากอุปสงคและอุปทานเพียง

เทานั้น ผลตอบแทนของการใชพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีที่มีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ 

ในการปลูกทุเรียน อาจใหผลตอบแทนที่ไมคุมคา แตหากคํานึงถึงหรือนํารวมผลตอบแทนที่กวางกวา

นั้นหรือเปนผลตอบแทนทางออม (indirect benefit) ตางๆ ไมวาจะเปนมูลคาของการคงอยูของ

วัฒนธรรมชุมชนเชิงนิเวศนของการมีพื้นที่ปลูกทุเรียนที่มีรสชาตดิีเปนเอกลักษณของสังคมไทยที่ดํารง

อยูมานานนับรอยป อันจะสงตอไปยังลูกหลานในอนาคตที่ไมสามารถหาสิ่งใหมมาทดแทนได3 ก็นับวา

เปนผลตอบแทนที่คุมคากวาการใชที่ดินเพื่อประโยชนอื่นๆ ที่สามารถสรางทดแทนใหมไดไมวาจะเปน

ที่อยูอาศัยหรือสถานประกอบธุรกิจ 

 อนึ่ง โดยหลักการแลว การที่จะจูงใจใหเกษตรกรยังคงรักษา/ฟนฟูพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนให

เพิ่มขึ้นน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงความตองการของเกษตรกรและตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity 

cost) ของเกษตรกรดวย เกษตรกรจําเปนตองมีแรงจูงใจในแงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ แรง

สนับสนุน/สงเสริม ทั้งจากภาครัฐและองคกรตางๆ อยางเพียงพอที่จะทําใหเกษตรกรเหลานั้นยังคง

รักษาพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนและฟนฟูพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยเกษตรกรควร

ไดรับคาตอบแทนของการใชพื้นที่เพาะปลูกทุเรยีนอยางเพียงพอกับตนทุนคาเสียโอกาสในการที่เขาไม

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปใชในกิจกรรมอื่นๆ  

                                                
3 มูลคาโดยรวมทางเศรษฐศาสตร (Total Economic Value)ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

1.  มูลคาการใชประโยชน (Use Value) ไดแก  

(1)  มูลคาการใชโดยตรง (Direct Use Value) หมายถึง มูลคาที่คิดจากรายไดการใชทรัพยากรโดยตรง เชน รายไดจากการ

จับสัตวน้ํา รายไดจากการทองเที่ยวในแหลงปะการังรวมถึงคาเดินทาง คาที่พักนักทองเที่ยว รวมทั้งการลงทุนในการ

บูรณะทรัพยากร 

(2)  มูลคาการใชทางออม (Indirect Use Value) หมายถึง มูลคาการใชทรัพยากรที่ไมสามารถนํามาขายไดโดยตรง คือไมมี

ราคาผานตลาด แตมีคุณคามหาศาลและยากตอการประเมิน เชน การรักษาไวซึ่งระบบนิเวศใหมีความอุดมสมบูรณใน

ทะเล เปนที่เลี้ยงตัว วางไข อนุบาล เปนที่อยูอาศัยและเจริญเติบโตของทรัพยากรสัตวและพืชในหวงโซอาหาร และจาก

การศึกษาในงานวิจัยหลายเรื่องพบวา การใชทรัพยากรทางออมนี้มีมูลคามากกวารายไดจากการใชประโยชนโดยตรง

อยางมาก  

2.  มูลคาไมใชประโยชน (Non-Use Value)หมายถึงคุณคาของทรัพยากรจากการไมไดใชทรัพยากรโดยตรงแตบุคคลหรือสังคม

มีความตองการใหทรัพยากรนี้ดํารงอยูเพื่อตนเองและบุคคลอื่นในอนาคตโดยที่ประชาชนไมไดรับประโยชนจากทรัพยากรนั้น

เลยไมวาทางตรงหรือทางออมมูลคาไมใชประโยชนไดแก  

(1)  มูลคาการคงอยู (Existence Value) หมายถึง มูลคาที่สะทอนความตองการของบุคคล ที่ปรารถนาใหทรัพยากรดํารงคง

อยูตอไปในอนาคต แมวาผูบริโภคนั้นจะไมไดมีสวนรวมในการใชประโยชน หรือไมมีโอกาสไดใชทรัพยากรนั้นเลยก็ตาม 

แตผูบริโภครูสึกพอใจที่จะใหทรัพยากรนั้นคงอยูตอไป 

(2)  มูลคาเพื่อลูกหลาน (Bequest Value) หมายถึง มูลคาของสิ่งแวดลอมที่บุคคลรุนปจจุบันตองอนุรักษไวใหลูกหลานได

เห็นหรือไดใชประโยชน 
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 การศึกษาเรื่องการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย : กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกทุเรียน 

จังหวัดนนทบุรี จึงมีประโยชนในการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนพื้นที่ปลูกทุเรียนของจังหวัด

นนทบุรี ซึ่งเปนจังหวัดเกาแกมีประวัติศาสตรมายาวนานที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศนที่มา

พรอมๆ กับการเปนสวนผลไมชั้นเยี่ยมของประเทศ โดยเฉพาะสวนทุเรียนอันลือชื่อเปนสิ่ ง

คูบานคูเมืองของจังหวัดนนทบุรี ดังคําขวัญของจังหวัดนนทบุรีที่วา “พระตําหนักสงางามลือนามสวน

สมเด็จ เกาะเกร็ดแหลงดินเผา วัดเกานามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท งามนายลศูนยราชการ” อีกทั้ง

ไดขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication) ของจังหวัดนนทบุรีและเปนพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดอีกดวย 

 การศึกษาในครั้งนี้จะนําสูการไดนโยบาย มาตรการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการคุมครอง/

ฟนฟูพื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อวิเคราะหถึงความตองการของเกษตรกร สถานการณ/ปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีและแนวโนม 

 1.2.2 เพื่อศึกษานโยบายมาตรการแนวทางของภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นในการ

อนุรักษ/ฟนฟูหรือคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยทั่วไปและพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทเปนการเฉพาะ 

 1.2.3 เพื่อวิเคราะหหาแนวทาง/มาตรการที่เหมาะสมในการอนุรักษ/ฟนฟูการปลูกทุเรียนใน

จังหวัดนนทบุรี ที่คํานึงถึงคาเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยนําผลที่ไดจากการศึกษาตาม

วัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 มาใช 

 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากรและพ้ืนที่ศึกษา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยเกษตรกรผูปลูกทุเรียนนนทในพื้นที่ของทุก

อําเภอในจังหวัดนนทบุรี ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางกรวย อําเภอบาง

ใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย เจาหนาที่รัฐ นักวิชาการ ปราชญชาวบานที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนทในแงตางๆ 

 ขอบเขตดานระยะเวลาศึกษา 

 ระยะเวลาที่ทําการสํารวจในครัง้นี้อยูในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเปน

ชวงที่ผลผลิตทุเรียนนนทออกสูตลาดของฤดูการผลิตนี ้
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนขอมูลพื้นฐานที่ไดปรับปรุงในทันสมัย ที่ผูกําหนดนโยบาย/

มาตรการในการดูแลคุมครองพื้นที่สวนทุเรียนนนทไดใชประกอบการพิจารณาในการดําเนินมาตรการ

หรือปรับปรุงมาตรการตางๆ ที่มีอยู เพื่อใหไดมาตรการที่มีประสิทธิผลในการคุมครองพื้นที่การปลูก

ทุเรียนใหอยูคูจังหวัดนนทบุรีตอไป 

 

1.5  นิยามศัพท 

 ทุเรียนนนท หมายถึง ทุเรียนพันธุตางๆ ที่ปลูกอยูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี

ความอุดมสมบูรณของคนที่เกิดจากปากแมน้ําเจาพระยา ทําใหทุเรียนนนทมีรสชาติอรอยแตกตางจาก

ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อื่น 

 การอนุรักษและการคุมครองพื้นที่การปลูกทุเรียนนนท หมายถึง การดูแลเพื่อใหมีอยู

ตลอดไป โดยมีการกําหนดหลักการไดแก การมีอยูอยางยั่งยืน การฟนฟู การรกัษาสงวนไวเพื่อนําไปสู

การสรางมาตรการและแผนการในการอนุรักษและคุมครอง 
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

โครงการศึกษาการคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศไทย :  

กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 

 

 

ขอมูล 

ปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิ 

ปจจัยดานสังคม 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพหลัก 

- ลักษณะการถือครอง 

- ระยะเวลาการเพาะปลูก 

- แนวคดิในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียน 

- บทบาทภาครัฐในการสงเสริม 

ปจจัยดานเศรษฐกจิ 
- การกูยืมเงิน 

- ปญหาดานตนทุนการผลิต 

- ปญหาการผลิต 

- ปญหาการตลาด 

- ผลตอบแทนจากการเพาะปลูก 

- ราคาที่ดินสูงขึ้น 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ที่เปลี่ยนไป 
- การขยายตวัของเขตเมือง 

- สภาพฤดูกาลที่ผันผวน 

- ปญหาน้ําทวม 

- ปญหาน้ําเสีย 

พื้นที่การปลูกทุเรียน  

จังหวัดนนทบุรี 
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ขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ

ในเรื่องเศรษฐกิจ สงัคม 

วัฒนธรรม การผลิตการคา

ทุเรียน นโยบายภาครัฐ  

ในพื้นที่ศึกษาและใน

ภาพรวมทั้งประเทศ 

ในสวนที่มีผลกระทบ 

หรือเกี่ยวของกบัการปลูก

ทุเรียน 

วิเคราะหขอมูลที่แสดง 

ใหเห็นถงึอนาคตที่จะเกิด

ขึ้นกับการใชพื้นทีเ่พื่อการ

ปลูกทุเรียนในจงัหวัดนนทบรุี

ในสถานการณตางๆ  

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ภายใตกระบวนการ 

วิเคราะหสถานการณ  

(Scenario Analysis) 

- กําหนดขอบเขต

สถานการณ 

- รวบรวมขอมูลจากแหลง

ตางๆ 

ผลการศึกษา 

ขอคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ 




